
Piątek 
9 stycznia 2014 r. 
Nr 1 (2333) 
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

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

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.01.2015 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

czyt. 14

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

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

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA NA ZABIEGI 
FIZYKOTERAPEUTYCZNE

• badanie USG narządów ruchu
• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

W72.4.P.P.4-25.04

W253

s. 9

O czym pisaliśmy  
w 2014 roku

s. 11

Ogłasza nabór
Dzieci niepełnosprawnych 

w wieku 2,5 - 6 lat

  
 

 

   

Tel. 609-931-469
  

 

Pierwszy w Nowogardzie!

Zapewniamy bezpłatnie:
- realizację podstawy programowej
- wychowania przedszkolnego
- zajęcia rehabilitacyjne, 
  logopedyczne,  rewalidacyjne
- terapię SI
- inne zajęcia wynikające z orzeczeń

Znajdziecie Nas:
ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard

www.spp-promyczek.edu.pl

Z cyklu "Nasi 
Przedsiębiorcy":
Stanisław Osajda

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Zaginął pies
1.01.2015 

w ok. Roosevelta
berneński pies pasterski

Nagroda 200 zł
tel. 606 26 77 52

Zginął w Nowy Rok 

Dlaczego nie poszedł 
do domu? 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Czytaj s. 3

REKLAMA

Sąd sprawdzi karty 
do głosowania s. 4
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W skrócie

Reklama

Po raz kolejny na skrzynkę pocztową DN nadesłano zdjęcia żubrów. 
Tym razem zostały one zaobserwowane poza gminą Nowogard, ale 
przez naszych mieszkańców. - W niedzielę w okolicy Ińska, wraz z moim 
narzeczonym widzieliśmy kilka żubrów szukających pożywienia na polu 
pokrytym śniegiem. Z daleka widać było, że były to dorosłe osobniki – pi-
sze do DN Martyna Sowin, której towarzyszył Grzegorz Leja. Dzięku-
jemy naszym Czytelnikom za niezwykłe ujęcia tych pięknych zwierząt. 

 Tuż przed końcem 2014 roku, w Osinie, miała miejsce jeszcze jed-
na ważna uroczystość. Medalami Prezydenta RP, za długotrwałe po-
życie małżeńskie, odznaczona została para Stefania i Antoni Laszkie-
wicz. Wydarzenie miało miejsce w poniedziałek (29 grudnia). Wówczas 
wójt gminy, Krzysztof Szwedo w Urzędzie Stanu Cywilnego w Osinie, 
odznaczył pary z okazji „Złotych Godów". Podczas uroczystości obec-
na była rodzina jubilatów, jak i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego. 
Państwu Laszkiewiczom pozostaje życzyć kolejnych 50 lat w zdrowiu i 
szczęściu!             

Oprac: KR

Dziurawa studzienka na chodniku obok budynku byłej telekomu-
nikacji. O niebezpiecznym miejscu poinformowała nas telefonicznie 
Czytelniczka, słuszenie zauważając, że teraz, gdy szybko robi się ciem-
no, nie trudno o wypadek.              JB

Kronika Policyjna
Gmina Nowogard
30.12.2014 r.
godz. 13.10 
Podczas kontroli drogowej na 

ul. Boh. Warszawy ujawniono, 
że kierujący samochodem marki 
Opel Vectra, Marcin R. nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdem. 

godz. 16.20 
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Warszawskiej, po-
wiadomił, że zatrzymał w pościgu 
sprawcę kradzieży sklepowej, któ-
rym okazał się Mirosław T.  Uka-
rany został mandatem karnym. 

31.12.2014 r. 
godz. 15.10 
Kolizja drogowa na ul. Dą-

browszczaków, gdzie w samochód 
marki Toyota uderzył inny po-
jazd, a następnie odjechał z miej-
sca zdarzenia. 

godz. 19.00
Kradzież tablicy rejestracyjnej z 

samochodu marki Citroen, zapar-
kowanego przy ul. Stolarskiej. 

01.01.2015 r. 
godz. 11.40  
W szpitalu rejonowym w No-

wogardzie dokonano kradzieży 
laptopa. 

powietrzu. 

02.01.2015 r. 
godz. 18.20 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej zatrzymano spraw-
cę kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Mirosła-
wę I. Ukarana została mandatem 
karnym. 

godz. 18.20 
Powiadomienie o kradzieży 

przęsła bramy wjazdowej do po-
sesji przy ul. Nadtorowej. 

godz. 22.50
Policjanci Ogniwa Patrolowo - 

Interwencyjnego w pobliżu miej-
scowości Strzelewo zatrzyma-
li kierującego pojazdem marki 
Audi, który poruszał się całą sze-
rokością drogi.  Po zatrzymaniu 
okazało się, że Dariusz K. znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 1,61 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

03.01.2015 r. 
godz. 13.15 
Kierownik sklepu Lidl powia-

domił o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

godz.  15.45
Powiadomienie o kradzieży 

dwóch łańcuchów specjalistycz-
nych do mocowania ładunków z 
samochodu ciężarowego, zapar-

kowanego przy ul. Kwietniowej. 
godz. 16.30 
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Boh. Warsza-
wy powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej.

04.01.2015 r. 
godz. 17.50 
W sklepie Lidl, Damian W. do-

konał kradzieży artykułów.  
05.01.2015 r.  
godz. 00.40  
Na drodze pomiędzy miejsco-

wościami Nowogard – Kulice, Ar-
leta S. kierując samochodem mar-
ki Clio, nie  dostosowała prędko-
ści  do panujących warunków,  w 
wyniku czego wjechała do przy-
drożnego rowu, a następnie da-
chowała.

Gmina Osina
01.01.2015 r 
godz. 13.00
Patrol OPI w miejscowości Osi-

na zatrzymał do kontroli pojazd 
marki KIA, którego kierujący Ra-
fał M. znajdował się w stanie nie-
trzeźwości – 1,05 promila alkoho-
lu w wydychanym

insp. Ref.  Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Komunikat Policji 
Policjanci Komisariatu Po-

licji w Nowogardzie oznakują 
Twój rower oraz inne wartościo-
we przedmioty, w ramach progra-
mu prewencyjnego „Świadomi i 
bezpieczni”. W tym celu, skontak-
tuj się z tutejszą jednostką Policji 
i umów na dogodny termin – tel. 
91-57-92-311. 

Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy.

Jak minął sylwester? 
Dla jednych Noc Sylwestrowa to okazja do zabawy, dla innych czas wytężonej pracy. Mowa o 
służbach ratunkowych, które w tym czasie mają więcej pracy niż zwykle. Tak było i tym ra-
zem, chociaż nie odnotowano typowo „sylwestrowych” wypadków. 

 Pogotowie ratunkowe odno-
towało w ostatni dzień grudnia i 
Nowy Rok 30 wyjazdów. 

- Wśród nich nie było żadnych 
poparzeń czy uszkodzeń od  petard 
czy rac –  mówi dr Więcek, kie-
rownik stacji pogotowia ratunko-
wego w Nowogardzie. 

Sylwester stosunkowo spokoj-
nie minął też policjantom. Dwie 

kolizje, trzy interwencje domo-
we i jeden zatrzymany nietrzeźwy 
kierowca. 

Najspokojniejszy dyżur w Syl-
westra miała straż pożarna. Ta 
wyjeżdżała do pożaru tylko raz. 
Kilka minut przed północą gaszo-
no płonące opony w warsztacie 
wulkanizacyjnym przy ul. Dwor-
cowej. 

Obraz stosunkowo spokojnego 
i stosunkowo bezpiecznego Syl-
westra przysłania jednak śmier-
telny  wypadek, do którego doszło 
o godz. 6:40 na drodze koło Kulic 
(czyt. s. 1 i 3). Na miejscu zdarze-
nia pracowali zarówno policjanci, 
jak i ratownicy. 

MS

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Zaginął kotek 
maści ciemnoszarej. 
Znaki szczególne: 
duże spiczaste uszy, 

kotek potrzebuje  
przyjmowania leku. 

Za pomoc w odnalezieniu 
przewidziana nagroda. 

600 310 764

Uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot kluczy
 z żółtym breloczkiem, 
przewidziana nagroda. 

Kontakt z redakcja DN – 

91 39 22 165 

Zginął w Nowy Rok 

Dlaczego nie poszedł do domu? 
Tragicznie zakończył się Sylwester dla 30-letniego Łukasza F. z Nowogardu. Mężczyzna zgi-
nął potrącony przez samochód na drodze pomiędzy Nowogardem a Kulicami. Przyczyny i 
okoliczności zdarzenia ustala  Prokuratura Rejonowa w Goleniowie

W miejscu, gdzie zginął mężczyzna, ustawiono znicze.

Do śmiertelnego zdarzenia dro-
gowego doszło o godz. 6:40, w 
dniu 1 stycznia 2015 r. 

- Kierujący citroenem, 37-letni 
mężczyzna, potrącił idącego dro-
gą w pobliżu miejscowości Kulice 
mieszkańca Nowogardu. Kierowca 
był trzeźwy. Pieszy  poniósł śmierć 
na miejscu – informuje Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

Początkowo policja nie mo-
gła ustalić tożsamości tragicznie 
zmarłego. Mężczyzna nie miał 
przy sobie żadnych dokumen-
tów. Przypuszczano jednak, że jest 
mieszkańcem wsi i po zakończe-
niu zabawy sylwestrowej zmierzał 
do domu. Dlatego też przed po-
łudniem w Nowy Rok, funkcjo-
nariusze próbowali zidentyfiko-
wać personalia mężczyzny, okazu-
jąc zdjęcie wykonane po wypadku 
mieszkańcom pobliskich miejsco-
wości. Nikt go jednak nie rozpo-
znał. 

Koło południa do 
nowogardzkiego komisariatu za-
dzwoniła kobieta zaniepokojona, 
że jej syn nie wrócił z sylwestra do 
domu, a jego telefon milczy. Gdy 
na prośbę policjantów przyjecha-
ła na posterunek okazało się, że to 
właśnie jej syn zginął nad ranem. 
Rozpoznała go ze zdjęcia, któ-
re wykonano mężczyźnie po wy-
padku. 

Poszedł w przeciwnym kierun-
ku...

Przyczyny i okoliczności zda-
rzenia ustala Prokuratura Rejono-
wa w Goleniowie. 

- Zarządzona jest sekcja zwłok. 
Pozwoli ona ustalić, jakie konkret-
nie były przyczyny oraz okoliczno-
ści śmierci mężczyzny, a także to, 
czy był on pod wpływem alkoholu 
bądź innych środków odurzających 
– informuje prokurator, Beata Bel-
carska. 

Wiadomo, że mężczyzna spę-

dzał noc na imprezie sylwestro-
wej zorganizowanej w mieszka-
niu przy ul. Racibora w Nowogar-
dzie. Miał stamtąd wyjść ok. godz. 
3:00, gdy pozostali uczestniczy za-
bawy już spali. Nie udał się jednak 
w kierunku swojego domu, znaj-
dującego się w centrum miasta, 
lecz w stronę miejscowości Ku-
lice. Dlaczego podjął taką decy-
zję? Rodzina zmarłego być może 
nigdy nie pozna odpowiedzi na 
to pytanie. Prokurator Belcarska 
przyznaje bowiem, że zdarzenie 
badane jest tylko pod kątem wy-
padku drogowego. Nie wykluczo-
ne jednak, że w toku postępowa-
nia stanie się  konieczne przesłu-
chanie uczestników zabawy syl-
westrowej, z którymi ostatnie go-
dziny swojego życia spędził Łu-
kasz F. 

- Rozpoznajemy sprawę wypad-
ku drogowego –  mówi  prok. Bel-
carska - Jeśli jednak prokurator 
uzna, że może to mieć jakiś zwią-
zek z zabawą sylwestrową, na któ-
rej obecny był ten mężczyzna, to 
oczywiście zarządzi przesłuchanie 
tych osób. Na razie jednak sprawa 
jest na wstępnym etapie. Za wcze-
śnie, by o czymś przesądzać – do-
daje. 

Wiadomość o tragicznej śmier-
ci młodego mężczyzny poruszyła 
szczególnie środowisko nauczy-
cielskie. Zmarły był bowiem sy-
nem w-ce dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie. 

Pogrzeb mężczyzny odbędzie 
się w najbliższą sobotę, na Cmen-
tarzu Komunalnym w Nowogar-
dzie. 

MS

W Ciechocinku to mają… kopary

Usunęli pomnik fałszujący 
historyczny przekaz   
W Ciechocinku to mają… sprzęt! Betonowy obelisk padł w 
tri miga. W Nowogardzie niestety ani sprzętu, ani organu i 
chochoł stoi i straszy

Czytamy w tych dniach w infor-
macji medialnej - „Pomnik Wdzięcz-
ności i Braterstwa Armii Radzieckiej 
i Wojska Polskiego zniknął z kra-
jobrazu Ciechocinka. Charaktery-
styczny obelisk stał na pl. Gdańskim 
od ponad 50 lat. Decyzję o likwidacji 
pomnika podjęła rada miasta.- Po-
mnik nie przedstawiał żadnych wa-
lorów artystycznych, a jego symbo-
lika historyczna budziła negatywne 
emocje. Stąd decyzja o wyburzeniu - 
powiedział Marian Ogrodowski, za-
stępca burmistrza Ciechocinka”.  

W Ciechocinku więc, perle pe-
erelowskich kurortów, pozostałości  
PRL-u też mają dość! Pomnik  fał-

szujący historyczny przekaz usunęli 
więc szybko i sprawnie. Pomnik ten 
w zakresie i wartości artystycznej  i 
przekazu ideowego, a nawet ogólnie 
wygładu, bardzo przypomina nasz 
nowogardzki obelisk, popularnie 
zwany „chochołem”, straszący od lat 
na pl. Wolności. Tylko Nowogard to 
nie Ciechocinek i tak jak tam dba-
ją o czystość powietrza i krajobra-
zu (wszak kurort), tak tu większości 
wszystko jedno, a i nie brakuje tych, 
którzy z zachwytem wpatrują  się w 
betonowych kacapów na placu (no-
men-omen) Wolności.

Red.

Fot. Facebook/Marcin Strych
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Protesty wyborcze na wokandzie 

Sąd sprawdzi karty do głosowania 
W ostatnich dniach grudnia, przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, odbyły się sprawy dotyczące protestów wyborczych z terenu Gminy Nowogard. W 
jednym przypadku sąd oddalił protest. Pozostałe dwa zostały odroczone. 

Pierwszy protest, którego auto-
rem jest Dawid Pietrasik, zastępca 
przewodniczącego Gminnej Komi-
sji Wyborczej, dotyczy głównie błę-
dów, jakie odnotowano w dniu wy-
borów na kartach do głosowania do 
Rady Powiatu. Sprawa odbyła się 29 
grudnia przed SO w Szczecinie.

 - Sąd postanowił zwrócić się o 
przedstawienie kart do głosowania 
i protokołów z Obwodowych Komi-
sji Wyborczych, w związku z tym 
sprawa została  odroczona do 2 lu-
tego 2015 roku.  Na ten moment nie 
zapadła formalna decyzja o ponow-
nym liczeniu głosów – poinformo-
wał Tomasz Szaj, rzecznik prasowy 
SO w Szczecinie. 

Podobną decyzję sąd podjął na-
stępnego dnia, rozpatrując dru-
gi protest złożony również przez D. 
Pietrasika. Ten dotyczył błędnego 
liczenia głosów oraz kwalifikowania 
ich jako ważne i nieważne, do jakie-
go miało dojść w Obwodowej Ko-
misji Wyborczej nr 5 (ul. 3 Maja) w 
okręgu nr 8. Sąd przesłuchał powo-
łanego przez składającego protest 
świadka – szeregowego członka ko-
misji nr 5. 

Kobieta zeznała, że nikt nie zgła-
szał oficjalnego sprzeciwu co do 
wyników wyborów, aczkolwiek ona 
sama miała wątpliwości co do jed-
nego czy dwóch głosów zakwalifi-
kowanych jako oddane nieprawi-
dłowo. Przyznała też, że na sali było 
czterech  mężów zaufania i z tego 
powodu głosy były liczone kilka 

razy tak, by nie było żadnych wąt-
pliwości. 

Sąd dopytywał, w jaki sposób kar-
ty do głosowania były dzielone na 
ważne i nieważne, a także czy każ-
dy z członków komisji i mężów za-
ufania miał możliwość przyjrzenia 
się tym kartom. Pytał również, czy 
w trakcie kwalifikowania głosów na 
ważne i nieważne panowała jedno-
myślność.

 - Wszyscy mieli takie same zdanie 
– odpowiedziała kobieta. 

W obliczu zeznań świadka, Komi-
sarz Wyborczy w Szczecinie, Jacek 
Szreder, cofnął wniosek o ponowne 
licznie głosów, a także o przesłucha-
nie pozostałych członków komisji.  - 
W mojej opinii świadek nie potwier-
dza, aby w trakcie analizowania gło-
sów ważnych i nieważnych doszło do 
jakiegoś sporu i wątpliwości, na co 
powołuje się wnioskodawca prote-
stu. Panowała jednomyślność i zgo-
da. Nasuwa mi się nieodparte prze-
konanie, że pan wnioskodawca z nie-
wielkiej ilości głosów między kandy-
datem, który mandat uzyskał, a jego 
kontrkandydatką, proponuje o to, w 
oparciu jak się dowiedzieliśmy, zu-
pełnie gołosłowne stwierdzenia za-
warte w proteście wyborczym, po-
nowne przeliczenie głosów. Nie może 
być tak, że przy niewielkiej różnicy, 
liczymy jeszcze raz głosy, a przy od-
powiednio dużej, nie liczymy w ogóle   
– stwierdził Komisarz. 

Autor protestu miał jednak od-
mienne zdanie. 

 - Ja zrozumiałem, że świadek co 
najmniej w jednym, a nawet dwóch 
przypadkach stwierdził, że miał wąt-
pliwości co do tego, czy głos był waż-
ny czy nie. To jedno, zdaniem świad-
ka, ma duży wpływ na sprawę, bo te 
dwa głosy, które być może zbyt po-
chopnie zostały uznane przez komi-
sję za nieważne, już mogą decydo-
wać o wynikach wyborów – stwier-
dził D. Pietrasik, precyzując jedno-
cześnie swój wniosek o przeprowa-
dzenie dowodu z kart do głosowania 
uznanych za nieważne. Wniósł jed-
nocześnie o przesłuchanie świad-
ka w osobie przewodniczącego ob-
wodowej komisji, w której jego zda-
niem doszło do nieprawidłowości w 
trakcie ustalania wyników wyborów 
do Rady Gminy. 

Sąd  przychylił się do wnio-
sku D. Pietrasika i odroczył roz-
prawę na dzień 2 lutego. W jaki 
sposób zostaną sprawdzone kar-
ty do głosowania?  Rzecznik sądu 
wyjaśnia, że są dwie możliwości.  
- Sąd w całym składzie dokonuje 
oględzin kart na rozprawie w obec-
ności stron (może to trwać bardzo 
długo), albo też wyznaczyć sędzie-
go ze składu, który dokona tego bez 
udziału stron. Sąd jeszcze nie podjął 
decyzji – informuje T. Szaj. 

Żabowem zajmie się prokurator 
W dniu 30 grudnia sąd rozpa-

trywał także protest wyborczy, jaki 
złożyła sołtys Żabowa, Małgorzata 
Stańczyk. Sprawa ta budziła najwię-

cej emocji. 
 - Proponowano alkohol w zamian 

za oddanie głosu na pana Bogumi-
ła Gałę. Dysponuję również nagra-
niem, że trzech świadków przyzna-
je, że otrzymało korzyść majątko-
wą w postaci 50 zł, które miał wrę-
czyć im ojciec kandydata. Wysoki są-
dzie, proszę o przesłuchanie świad-
ków. Jesteśmy dorośli, nie możemy 
akceptować takich zachowań – mó-
wiła przed sądem M. Stańczyk, pro-
sząc o przesłuchanie świadków ma-
jących potwierdzić przypadki prze-
kupstwa wyborczego.  

Zdaniem Komisarza Wybor-
czego w Szczecinie, z oświadczeń 
świadków dołączonych do protestu 
nie wynika, że zagłosowali oni pod 
wpływem przyjęcia korzyści mająt-
kowych. 

- Według oświadczeń wyborców, 
do przekupstwa dojść miało, ale w 
istocie nie wskazali oni czy to prze-
kupstwo w stosunku do nich okaza-
ło się skuteczne. Nie stwierdzili też, 
czy to działanie było wbrew ich pre-
ferencjom wyborczym – mówił Jacek 
Szreder. 

Sąd nie przychylił się do wniosku 
M. Stańczyk o przesłuchanie świad-
ków. Postanowił też protest oddalić. 

- Zaoferowała pani przesłucha-
nie świadków, ale zdecydowanie za 
późno. Sąd bowiem może poruszać 
się tylko w obszarze dowodów za-
wartych w proteście wyborczym. Sąd 
podkreśla jednak, że jak wynika z 
protokołów, różnica między kandy-
datami wynosiła 8 głosów, a prze-
kupstwo miało dotyczyć 4 osób. Na-
wet gdyby przyjąć za prawdziwe 
oświadczenia tych osób i że faktycz-
nie miało miejsce przekupstwo wy-
borcze, to nie miałoby to wpływu na 
wynik wyborów. Dlatego sąd posta-
nawia oddalić protest – odczytywa-
ła postanowienie przewodnicząca 
składu sędziowskiego. 

To jednak nie koniec. Sprawa ma 
trafić do prokuratury.  - Sąd jednak 
zauważa, że w związku z powzię-
ciem wiadomości o możliwości prze-

kupstwa przeciwko wyborom w świe-
tle art. 250 a Kodeksu Karnego, poza 
rozprawą sąd zawiadomi właściwą 
prokuraturę, by ta zbadała ten  wą-
tek – dodała Sędzina. 

Prokuraturę z pewnością zainte-
resują zeznania osób, które twier-
dzą, że w dniu wyborów dochodzi-
ło do handlu głosami. Przynajmniej 
jeden z nich otwarcie przyznaje, że 
proponowano mu przyjęcie alko-
holu w zamian za oddanie głosu na 
Bogumiła Gałę. 

- Gdy podjechałem na wybory z 
żoną i córką, podszedł do nas pan  
(dane do wiadomości red.) i zaofe-
rował nam, że jak zagłosujemy na 
pana Gałę, to dostaniemy alkohol. 
Mogę się pod tym podpisać z imie-
nia i nazwiska. Dziś tylko żałuję, że 
od razu nie zadzwoniłem na policję 
– powiedział po wyjściu z sali roz-
praw Marian Załuski z Żabowa, je-
den ze świadków, o którego przesłu-
chanie wnosiła autorka protestu wy-
borczego. 

Zgodnie z kodeksem karnym, kto 
przemocą, groźbą lub przez naduży-
cie wywiera wpływ na sposób gło-
sowania osoby uprawnionej, albo 
zmusza ją lub powstrzymuje od gło-
sowania, podlega karze pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Wyrok uprawomocnił się w mi-
nioną środę. M. Stańczyk przyznaje, 
że rozważała złożyć apelację. Osta-
tecznie jednak tego nie zrobiła. 

- Złożyłam protest wyborczy nie po 
to, żeby listopadowe wybory zostały 
unieważnione, co dałoby mi szansę 
objęcia mandatu w RM, lecz po to, 
by osoba, która stosowała nieuczciwe 
praktyki wyborcze została ukarana. 
Cel ten zostanie osiągnięty, gdy pro-
kuratura zbada tę sprawę – komen-
tuje wyrok M. Stańczyk. 

O dalszych losach dwóch prote-
stów, a także sprawie rzekomego 
przekupstwa w Żabowie będziemy 
informować na bieżąco. 

Marcin Simiński

Małgorzta Stańczyk wygłasza przed sądem swoje stanowisko.

Ludzie listy piszą

O oświetleniu przejść dla pieszych
Po naszym artykule oraz komentarzu, dotyczącym tragedii jaka miała miejsce na przejściu 
dla pieszych przy ul. Poniatowskiego, jeden z naszych Czytelników nadesłał list, którym 
chce na łamach prasy podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat fatalnego oświetlenia 
przejść dla pieszych. Niżej prezentujemy treść całego listu. 

Co tu zgłaszać? Tu trzeba dzia-
łać i gdzie się da interweniować, 
może nareszcie dotrze to do Urzę-
du Miasta. Przejścia dla pieszych 
w Nowogardzie to zgroza, czy na-
prawdę Burmistrz nie widzi po-
wagi sytuacji? Zginął człowiek, tu 
trzeba się zastanowić, jak zapo-
biec innym nieszczęściom. Przecież 
to mogło być dziecko. No oczywi-
ście Burmistrz oświetla nie to, co 
jest priorytetem! Zastanawia mnie 
fakt, kto płaci za oświetlenie ko-
ścioła pw. WNMP oraz w Karsku? 
Takie halogeny są kosztowne, może 
lepiej zamiast oświetlać kościoły, 
warto zadbać o pieszych mieszkań-
ców gminy. Dlaczego musiał zginąć 
człowiek, by zrobił się szum? Panie 

Burmistrzu to już nie są przelewki, 
tu chodzi o ludzkie życie. Napraw-
dę niech Pan zadba o te oświetlenia 
przejść dla pieszych. A co do poli-
cji, powinni patrolować nasze uli-
ce, bo jakoś ostatnio nie widać ich, 
a kierowcy wciąż czują się bezkar-

ni i jeżdżą po ulicy jak po własnych 
posesjach. Dlaczego policja nie zor-
ganizuje razem z władzami mia-
sta akcji bezpieczni na ulicy i każ-
dy nie dostanie odblasku, by umoż-
liwić kierującemu zauważenie go?

Dane do wiadomości redakcji

Od redakcji
Wszystko wskazuje na to, że lokalne władze ignorują problem. 

Wczoraj wyłączone były latarnie na skrzyżowaniu ulic Bohaterów 
Warszawy i Poniatowskiego (koło tzw. krzyża), gdzie znajdują się aż 
trzy duże przejścia dla pieszych. Pracownik naszej redakcji o mało nie 
potrącił przechodzącej po jednym z nich kobiety. Na szczęście w porę 
zahamował, unikając wypadku. Incydent został zgłoszony na policję. 
Tam dowiedzieliśmy się, że podobne sygnały były już przekazywa-
ne miejskim urzędnikom. Jak widać, również nie przyniosły żadnego 
skutku. Może w takim razie należy wzmocnić przekaz wysyłany z ko-
misariatu do ratusza? Wszak przecież na stwarzanie zagrożenia w ru-
chu lądowym są odpowiednie paragrafy...
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ŻyCZENIA

Takie rzeczy nie przechodzą bezkarnie

Wieloletnie zaniedbania w inwestowaniu w Infrastrukturę
Porównanie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę, dokonywanych przez poszczególne  jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, ujawnia, do jak 
ogromnych zaniedbań w tym zakresie dopuszczono się w naszej gminie w ciągu ostatnich kilku lat. Za te zaniedbania zapłacą poważną cenę kolejne po-
kolenia nowogardzian.  

Infrastruktura techniczna to nie choinka 
na placu… 

Wyliczenia zostały sporządzone przez pre-
stiżowe, branżowe czasopismo polskich sa-
morządów, czyli Wspólnotę. Nakłady na in-
westycje w infrastrukturę techniczną, doko-
nywane przez poszczególne jednostki samo-
rządu w ciągu danego roku, zostały zademon-
strowane w ujęciu kwotowym w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca.

Uwzględnione w zestawieniu Inwestycje 
samorządowe w infrastrukturę techniczną to 
te inwestycje, które koncentrują się w trzech 
działach:

 •  transport (przede wszystkim remonty i 
budowa dróg administrowanych przez samo-
rządy, ale także tabor związany z lokalnym 
transportem zbiorowym),

 •  gospodarka komunalna (sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, 
wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej 
branży obok działów klasyfikacji budżetowej: 
„gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie 
w energię elektryczną, gaz i wodę”, zaliczamy 
też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfi-
kowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”,

 •  gospodarka mieszkaniowa.
Kwalifikowanie ze względu na to kto jest 

inwestorem, obejmowało również inwestycje 

dokonywane przez spółki komunalne, w któ-
rych samorząd posiada większościowy pakiet 
udziałów.

Wyniki – jest gorzej niż można się było 
spodziewać 

Nowogard jest klasyfikowany w powyż-
szym porównaniu w grupie gmin miejskich. 
Takich gmin jest w Polsce ponad pięćset. Od-
rębnie klasyfikowano gminy z miastami na 
prawach powiatu i gminy wiejskie. W swo-
jej kategorii z wydatkami na głowę w kwocie 
128,34 zł  Nowogard zajął 529 miejsce  na uję-
tych w zestawieniu 575 gmin. Ale wynik ten 
sam wystarczająco mówiący za siebie, tym go-
rzej  wygląda, gdy zestawimy wieloletnie dane 
w tym zakresie, ujawniające stały spadek po-
zycji naszej gminy. 

Oto one:

 Warto też uświadomić sobie w pełni, jaka 
to różnica w poziomie kwotowym nakła-
dów inwestycyjnych, w przeliczeniu na głowę 
mieszkańca wynika z miejsca w klasyfikacji.

No cóż, u nas inaczej, u nas „szkoda róż”
Nie trzeba żadnemu rozsądnemu właści-

cielowi np. domu jednorodzinnego uświa-
damiać, co się dzieje, gdy przez  lata nie po-
nosi nakładów na utrzymanie i moderniza-
cję  przydomowej infrastruktury technicznej. 
Oczywiście, gdy dom jest nowy, to brak tych 
nakładów uwidoczni się po znacznie dłuż-
szym czasie.  Ale, jak wiadomo, „dom” w po-
staci naszej gminy nie jest nowy i wieloletni 
już (co wynika z wyżej przedstawionych da-
nych) brak dbałości o infrastrukturę technicz-
ną wkrótce już się zemści. I będzie to zapew-
ne nie tylko taka uciążliwość, jak brak funk-
cjonowania fragmentów oświetlenia uliczne-
go z powodu dodatkowego obciążenia lamp-
kami świątecznymi. Niejednokrotnie pisali-
śmy np. o stanie sieci wod.–kan. Oprócz kil-
ku względnie nowych inwestycji wykonanych 
przez  PUWiS (w tym zwłaszcza wykonanie i 
połączenie ze stacją pomp zbiornika ciśnie-
niowego na ul Mickiewicza), większość sie-

ci wodnej pochodzi z  lat 70-tych i wcześniej-
szych. W zakresie kanalizacji,  to jak wszyscy 
wiemy i czujemy, deszczówki w Nowogardzie 
brak, co skutkuje stałymi wylewiskami nad je-
ziorem, a sama sieć ogólnospławna jest tak jak 
wodna, wiekowa. U nas w Nowogardzie z my-
śleniem gospodarskim od dawna jednak wło-
darze są na bakier. Ale trudno nie zauważyć 
po wynikach wyborów (zwłaszcza na główne-
go decydenta czyli burmistrza), że pewne pro-
blemy z oceną, co jest ważne (las), a co tylko 
ładnie wygląda (róże), ma też znaczna część 
(niestety większość) elektoratu. No cóż, wszy-
scy głosujący to ludzie dorośli, a tacy, sami po-
noszą konsekwencje czynów. Niestety w do-
menie publicznej ponoszą je również ci, do 
których wyżej wymienione dane przemawiają 
i którzy wyciągają z nich prawidłowe wnioski 
– decyduje bowiem większość …

sm                                                           

Lata klasyfikowane             pozycja w kraju
2007-2009                                       457
2008-2010                                       467
2009-2011                                       493
2010-2012                                       521
2011-2013                                       529 

 Miejsce w klasyfikacji        Nakłady „per capita” w (zł)
 100                                                    667,36  
 200                                                    451,89
 300                                                    339,86
 400                                                    255,95
 500                                                    179,79 
 529(Nowogard)                               128,34  

Radni tylko po godzinach pracy...

Marzą o referendum, ale mandatów sami nie złożą
Jak już informowaliśmy, podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kilku radnych uznało, że chce, aby Rada poddała się referendum. Podpisali nawet w tej spra-
wie specjalne stanowisko. Okazuje się jednak, że dokument jest prawnym bublem. Tym, którzy nie chcą już dalej być radnymi, pozostaje więc dobrowol-
ne zdanie mandatów. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy i kiedy zamierzają dopełnić przesłania wynikającego z podpisanego przez siebie stanowiska.

Pod stanowiskiem, które na sesji w 
dniu 29 grudnia odczytał przewod-
niczący klubu SLD, Marcin Wolny, 
podpisało się, oprócz niego, jeszcze 
sześciu rajców: Jolanta Bednarek, 
Renata Piwowarczyk i Anna Wiąz 
z SLD oraz Mirosława Cwajda, Da-
wid Jurczyk i Andrzej Kania z WN. 
Okazuje się jednak, że sama Rada 
nie może podjąć decyzji w sprawie 
odwołania i poddania się referen-
dum. Może ono być zorganizowa-
ne na wniosek mieszkańców (10% 
uprawnionych do głosowania, co 
daje w naszej gminie ok. 2 tys. osób), 
i to nie wcześniej niż 10 miesięcy od 
dnia wyborów. Tak stanowią zapi-

sy ustawy o referendach. Jeśli zatem 
radni nie chcą dalej pełnić swoich 
funkcji i chcą uskutecznić podpisa-
ne przez siebie stanowisko, to jedy-
ne, co mogą zrobić, to złożyć man-
dat. Wówczas w okręgach, z których 
weszli do Rady, zostaną ogłoszone 
wybory uzupełniające. 

Zapytaliśmy więc tych, którzy 
podpisali się pod stanowiskiem, kie-
dy zamierzają zrezygnować ze swo-
ich funkcji. 

- Nie planuję złożenia manda-
tu. Samo stanowisko było po to, aby 
uświadomić radnym, że tak nie moż-
na pracować – odpowiedział radny 
M. Wolny. 

W podobnym tonie wypowie-
działa się radna Anna Wiąz. 

- Nie, nie  zamierzam złożyć man-
datu – stwierdziła radna: jestem te-
raz u fryzjera i nie chcę z panem roz-
mawiać na ten temat – dodała dopy-
tywana przez redakcję, czy jej pod-
pis złożony pod stanowiskiem o re-
ferendum jest nadal aktualny. 

Kolejną radną z SLD, Jolantę Bed-
narek, zaskoczyliśmy telefonem 
w pracy. Radna prowadzi sklep w 
Strzelewie. 

- Panie Simiński, czy ja muszę w 
tej chwili rozmawiać z panem? - za-
pytała - A kiedy będzie pani miała 
czas na rozmowę – dopytał redaktor 
DN. - Jak będę miała czas – odpo-
wiedziała radna Bednarek i dodała 
Jestem teraz w pracy. Prowadzę sklep. 
Mam klientów. Nie mogę teraz roz-
mawiać z panem. Proszę zadzwonić 
po pracy, czyli po 18.00– stwierdziła, 
nie odpowiadając ostatecznie na py-
tanie redakcji.  

Niewiele do powiedzenia w spra-
wie podpisanego przez siebie stano-
wiska miał także radny Dawid Jur-
czyk z klubu Wspólny Nowogard. 
Pytany, kiedy składa mandat, od-
powiedział: Proszę pana, tak jak jest 
napisane. Jak pan nie potrafi zinter-
pretować tekstu, to przykro mi bar-
dzo. Poza tym w tej chwili jestem w 

godzinach pracy, więc możemy po-
rozmawiać później, to znaczy do 
16.00. Do widzenia - skończył rad-
ny Jurczyk. 

O wiele bardziej rozmowny był 
natomiast Andrzej Kania, również 
reprezentujący w radzie Wspólny 
Nowogard. Przyznał nawet, jako je-
dyny, że został wprowadzony w błąd 
przez jakiegoś prawnika. 

- To stanowisko opracował praw-
nik i stwierdził, że jeśli większość 
Rady opowie się za referendum, to 
Rada może przyjąć w tej sprawie 
uchwałę i takie referendum się wów-
czas odbędzie. Tak to rozumiałem i 
byłem przekonany, że jest to możliwe. 
Nie chodziło o to, żeby poszczególni 
radni zdawali mandat – stwierdził 
A. Kania, nie chcąc zdradzić danych 
personalnych radcy prawnego, który 
miał być autorem stanowiska pod-
suniętego radnym do podpisu przez 
M. Wolnego (SLD). Kania stwierdził 
też w dalszej rozmowie z redakcją, że 
podpisał się pod dokumentem, aby 
dać wyraźny sygnał obywatelom. - 
Chodziło o przekaz do społeczeństwa, 
że wobec braku konsensusu w Radzie 
Miejskiej, nie jest możliwa praca dla 
dobra mieszkańców. Tak dalej być nie 
może, że najpierw się kogoś powołu-
je, później odwołuje i znów powołuje 
– dodał były przewodniczący Rady. 

Niestety od pozostałych sygnata-
riuszy stanowiska nie uzyskaliśmy 
komentarza. Mimo kilku prób, nie 
dodzwoniliśmy się do radnych: Re-
naty Piwowarczyk (SLD) i Mirosła-
wy Cwajdy (WN). 

Nie bardzo zatem wiadomo, ja-
kie prawdziwe intencje mieli auto-
rzy stanowiska i ci, którzy się pod 
nim podpisali. Może był to po pro-
stu „blef ”, mający na celu zastrasze-
nie radnych. Jeśli tak nie było, to i 
tak warto, aby sami radni o tym 
wiedzieli. Bo jeśli już mowa o refe-
rendach, to w chwili obecnej Rada 
Gminy może co najwyżej podjąć de-
cyzję, by takowe zorganizować, ale 
w sprawie odwołania burmistrza. 

Warto też przypomnieć, że 
wszystkie czynności, na które szcze-
gólnie radni SLD i WN są rzekomo 
oburzeni, wykonali swoimi rękoma. 
To dzięki ich głosom odwołano Pio-
tra Słomskiego (PiR-PiS) z funkcji 
przewodniczącego, by w jego miej-
sce wybrać Andrzeja Kanię (WN), 
który również na tym stanowisku 
długo miejsca nie zagrzał, ustępując 
je Stanisławowi Saniukowi (PSL). 

Pozostaje więc pytanie, kto dziś 
odpowiada „za brak merytorycznej 
pracy” i  konsensusu w obecnej Ra-
dzie Miasta?

Marcin Simiński

Stacja pomp na ul. Wojska Polskiego - to jedna z 
nie wielu inwestycji wykonanych na nowogardz-
kiej sieci wod. kan. w ostatnich 20 latach.

Z okazji okrągłych urodzin 
Kochanej żonie 

Grażynie Salwa 
moc życzeń, radości i uśmiechu 

na każdy dzień a także spełnienia 
marzeń 

życzy kochający mąż
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, 

a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, 
On zaś chrzcić was będzie Duch-
em Świętym. W owym czasie 
przyszedł Jezus z Nazaretu w Gal-
ilei i przyjął od Jana chrzest w Jor-
danie. W chwili gdy wychodził z 
wody, ujrzał rozwierające się niebo 
i Ducha jak gołębicę zstępującego 
na siebie. A z nieba odezwał się 
głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie.

Jezus wszedł w rzeszę ludzi, któ-
rzy przyjmowali chrzest z rąk św. 
Jana Chrzciciela ukazując nam 
po raz kolejny, że się utożsamia 
z nami, że jest Bogiem bliskim i 
obecnym pośród nas, że jest na-
szym bratem, jest jednym z nas. 
Nie potrzebował chrztu nawró-
cenia ale przyjął go, by pokazać 
swoją jedność z nami, z grzeszni-
kami jakimi jesteśmy. Nie wiem 
czy macie takie doświadczenie ale 
naprawdę Bóg, w którego wierzy-
my nikim z nas nie gardzi, nikogo 
nie potępia, nikogo nie odpycha 

od siebie. Jezus jest naszym Bra-
tem, Bratem powszechnym, któ-
ry ma miłość dla każdego i któ-
ry nas rozumie jak nikt inny. Nie 
przyszedł aby sądzić, potępić, ale 
po to, aby nas zbawić, dać nam ży-
cie... 

Niesienie tego braterstwa jest 
naszym zadaniem, zadaniem 
chrześcijan, którzy należą do Je-
zusa - Brata. Mamy budować bra-
terstwo z innymi (oczywiście, o 
ile jest to możliwe) i w ten sposób 
nieść Jezusa wszystkim, których 
spotykamy na swojej drodze stając 
się jak On braćmi powszechnymi. 
Braterstwo ma naprawdę wielką 
moc oddziaływania i komuniko-
wania Boga innym do czego rów-
nież jesteśmy zobowiązani od na-
szego chrztu. W tym kontekście 
przypomina mi się pewne pięk-
ne wydarzenie z mojego kapłań-
skiego życia. Mianowicie, w pew-
nej parafii, w której pełniłem swo-
ją posługę, zaraz po Mszy Świę-
tej w niedzielę zobaczyłem pewną 
kobietę, która modliła sie w pra-
wie pustym już kościele na klęcz-
kach, zakrywając twarz. Coś mnie 
od środka tknęło, żeby do niej po-
dejść. Kiedy się zbliżyłem zapyta-
łem: ”Co tam słychać?” I wtedy , 
ku mojemu zdumieniu, odsłoni-
ła twarz zalaną łzami po czym po 
chwili powiedziała: ”Proszę księ-
dza! Jestem alkoholiczką i jestem 
w ciąży. Nie radzę sobie...” Byłem 
zszokowany i zadziwiony tym, że 
Pan Bóg do niej akurat mnie pod-
prowadził. W rozmowie, która się 
wywiązała zobaczyłem dramat 
człowieka, kobiety, która kochała 

dziecko pod swoim sercem i nie 
chciała niszczyć jego życia przez 
swoją chorobę alkoholową, wobec 
której była bezradna. Poszliśmy 
również na plebanię, gdzie dałem 
tej pani namiary na terapeutów, 
którzy byli w stanie jej pomóc. Na 
koniec naszego spotkania, które 
zaczęło się od prostego: ”Co tam 
słychać?” usłyszałem od taj ko-
biety coś co mnie wprost zamuro-
wało i co bardzo głęboko zapisa-
ło się w moim sercu. Powiedziała: 
”A ludzie mówią, że Boga nie ma!” 
Ona doświadczyła Jego miłości w 
tym opatrznościowym spotkaniu, 
w którym ktoś wysłuchał jej bólu, 
zatrzymał się przy niej i starał się 
jakoś pomóc nie potępiając jej za 
nic! 

To jest moc braterstwa! Pro-
stej ludzkiej miłości i gestów, któ-
re niosą miłość Boga i w ten spo-
sób mogą nawet uratować komuś 
życie dodając nadziei! Ileż wokół 
nas samych jest takich sytuacji, w 
których możemy przez braterstwo 
nieść innym nadzieję i miłość! 
Wystarczy tylko trochę otwo-
rzyć oczy, żeby to zobaczyć. Wo-
kół nas jest wielu, którzy nie tyl-
ko potrzebują chleba, ale przede 
wszystkim dobrego słowa i życzli-
wości z naszej strony. Pamiętajmy, 
że Bóg chce przychodzić ze swo-
ją miłością do drugiego przez nas 
samych, i że Jego miłość objawia 
się w prostych, ludzkich gestach 
naszego braterstwa wobec ludzi.  
To nasz obowiązek, dar i zadanie, 
które mamy realizować w naszym 
życiu.

Ks. Robert Szyszko

 (Mk 1, 6b-11)

KONDOLENCjE

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie:
09.01 (piątek): 
Ks. Robert Szyszko - Dąbro-

wa; Ks. Krzysztof Pustelnik - Plac 
Szarych Szeregów, Szkolna,Bla-
charska, Wyszyńskiego 1 i 7; Ks. 
Robert Dąbrowski - 3 Maja 4-9; 
Ks. Grzegorz Legutko - Traugut-
ta i Okulickiego

10.01 (sobota):
Ks. Robert Szyszko - Karsk; Ks. 

Krzysztof Pustelnik - Wyszyńskiego 
5; Ks. Robert Dąbrowski - 3 Maja 31 
a, b, c, d, e, f; Ks. Grzegorz Legutko - 
Wileńska i Dąbrowskiego

12.01 (poniedziałek):
Ks. Robert Szyszko - Dąbro-

wa; Ks. Krzysztof Pustelnik - Wy-
szyńskiego 4; Ks. Robert Dąbrow-
ski - 3 Maja 31 g, h oraz 32-35; Ks. 
Grzegorz Legutko - Piłsudskiego i 
Sikorskiego

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie:

09.01 (piątek):
ul. Bohaterów Warszawy 69 i od 

76 do 104
10.01 (sobota):
Jarchlino od 10.00
12.01 (poniedziałek):
ul. Boh. Warszawy nr 105 i 106

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Czas jest najlepszym lekarstwem 
na smutek, a wspomnień nikt nam 
nie odbierze, zawsze będą z nami.

Elżbiecie Flis–Żabeckiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Syna
składają

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie

Kolędę w tygodniu rozpoczy-
namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie:

09.01 (piątek):
ul. Bema, bloki nr 22, 21, 20, 19, 

24 i domy 25a, 25b i 27a. od godz. 
16.00

10.01 (sobota):
od godz. 11.00 w domach przy 

ul. Bema nr od 14b do 1, ulicach: 
Staszica, Wybickiego i Norwida, i 
nowe Miętno

opr. K.S.

Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy

Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogar-
dzie ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Poniedziałek  12.01.2015 10:00 –15:00
Wtorek            13.01.2015  8:00 – 15:00 
Środa               14.01.2015  8:00 – 15:00

Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  ze 
skierowaniem- paskiem z numerem nadanym w grudniu 2014 z 
OPS i dokumentem tożsamości.

UWAGA – dotyczy wyłącznie rodzin , które otrzymały żywność 
w grudniu 2014 .

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz 

Stanisław Makowski: lat 64, zmarł 23.12.2014r., pogrzeb odbył się 
03.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Józef Olechowski: lat 73, zmarł 30.12.2014r., pogrzeb odbył się 
02.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Mieczysław Klusek: lat 83, zmarł 30.12.2014r., pogrzeb odbył się 
02.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Ryszard Bartoszyński: lat 73, zmarł 31.12.2014r., pogrzeb odbył się 
03.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Anna Gniadek: lat 64, zmarła 31.12.2014r., pogrzeb odbył się 
05.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Zbigniew Lewicki: lat 65, zmarł 01.01.2015r., pogrzeb odbył się 
03.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Danuta Mikołajczyk: lat 59, zmarła 01.01.2015r., pogrzeb odbył się 
05.01.2015r., na cmentarzu w Jenikowie

Łukasz Flis: lat 30, zmarł 01.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 
10.01.2015r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Anna Jurgielaniec: lat 82, zmarła 05.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 
09.01.2015r., Msza św. o godz. 13:00 w kościele w Węgorzy, pochówek 
na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Czesław Herman: lat 84, zmarł 05.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 
09.01.2015r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Czarnogłowach

Zofia Lech: lat 86, zmarła 07.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 
09.01.2015r., o godz. 14:30 Msza św. w Dębicach, pochówek na cmen-
tarzu w Maszewie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Bogumiła Maćkowiak
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Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze

Śp. Ryszarda 
Bartoszyńskiego

składa 
pogrążona w smutku 

rodzina

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Serdeczne podziękowania 
Wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze 

śp. Wiesława Moski
składają 

Żona i córka Anna z mężem

Kolędnicy Misyjni 2014

Dzieciom z Indii

W czas adwentowego oczeki-
wania na Boże Narodzenie wpi-
suje się przygotowanie Kolęd-
ników Misyjnych. Dzieci z Koła 
Misyjnego działającego przy pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, już po raz czwar-
ty kolędowały po naszym mie-
ście. Misyjne kolędowanie połą-
czone jest z niesieniem pomocy 
duchowej i materialnej za pośred-
nictwem Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego dzieciom z krajów misyj-
nych, w tym roku – z Indii. Roz-
poczęliśmy je w piątek – 19 XII 
2014 r. od Szkoły Podstawowej 
nr 1 i świątecznego spotkania dla 
nauczycieli i pracowników szko-
ły. Uroczyste rozesłanie kolędni-
ków w parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, odby-
ło się 6 stycznia 2015 r. podczas 
Mszy św. o godz. 12.30. Popołu-
dnie upłynęło na kolędowych od-
wiedzinach mieszkańców Nowo-

gardu. Naszym opiekunem był ks. 
Robert Dąbrowski. Wśród kolęd-
ników były dzieci, które już po raz 
kolejny odważnie podejmowa-
ły misyjny trud, ale byli też i tacy, 
którzy z zapałem stawiali w tym 

roku pierwsze kroki: Maryja (B. 
Orpel), Józef (A. Łapa, C. Znyk), 
Anioł (K. Kobus), Hinduska (Z. 
Jedynak, W. Nurek, W. Łapa), Pa-
stuszek (N. Staszak), Król (P. Nu-
rek, O. Piotrowska, F. Szczyrba). 
Na zakończenie – 9 stycznia Ko-
lędnicy Misyjni znów zagościli w 
Szkole Podstawowej nr 1, tym ra-
zem wśród społeczności uczniow-
skiej. W miłej i radosnej atmos-
ferze śpiewali kolędy i w krótkiej 
scence przybliżyli sytuację dzie-
ci z Indii. To była wielka radość, 
radość z Bożego Narodzenia, ra-
dość, że każdy z nas może być ma-
łym misjonarzem. Zebrane ofiary 
518 zł zostały przekazane do Se-
kretariatu Krajowego PDMD w 

Warszawie, skąd trafią do Indii. 
Dziękujemy za serdeczne przyję-
cie rodzinom, których domy od-
wiedziliśmy oraz wszystkim, któ-
rzy włączyli się w misyjną pomoc.

Info: własna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a

13 stycznia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie z Panem Markiem Heiserem
na temat „Obszary Natura 2000 – szansą dla regionu”

Kolędnicy Misyjni z Nowogardu wraz z s. Melanią i ks. Robertem Dąbrowskim.

SCM odpowiada ws. terminów 
rehabilitacji

Nie wiadomo, czy się 
śmiać czy płakać...
W grudniu, na łamach DN, wielokrotnie ukazywały się ar-
tykuły na temat niezadowolenia pacjentów nowogardzkiego 
gabinetu rehabilitacji z odległych terminów zabiegów.  
Prośbę o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie prze-
słaliśmy do Szpitalnego Centrum Medycznego w Golenio-
wie, obsługującego kontrakt z NFZ w tym zakresie w Nowo-
gardzie. Odpowiedź otrzymaliśmy dopiero w ubiegłym ty-
godniu. Jego treść w całości publikujemy poniżej.

W nawiązaniu do zapytania w 
sprawie odległych terminów zabie-
gów rehabilitacyjnych w gabinecie 
w Nowogardzie, uprzejmie infor-
muję iż:

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Nowogar-
du, niezwłocznie po uruchomie-
niu gabinetu zwiększono liczbę za-
trudnionych terapeutów i wydłu-
żono ich  czas pracy.

Realizacja świadczeń w gabine-
cie w Nowogardzie za trzy miesią-
ce jest na poziomie 180 procent w 
stosunku do zawartego kontraktu.

Pomimo przekroczenia wartości 
kontraktu, czas oczekiwania na re-
alizację świadczeń w Nowogardzie 
wynosi około trzy miesiące, nato-
miast w Goleniowie około cztery 
miesiące.

W celu prawidłowego procesu le-
czenia, pacjent, zgodnie ze skiero-
waniem, powinien otrzymać jed-
noczasowo wszystkie zlecone za-
biegi.

W tym miejscu pragnę podkre-
ślić, iż Szpitalne Centrum Medycz-
ne w Goleniowie realizuje w gabi-
necie w Nowogardzie świadczenia 
w zakresie rehabilitacji zgodnie z 
zawartą umową z NFZ i przyję-
tymi standardami postępowania. 
Dobro pacjenta jest naszym naj-
wyższym celem, dlatego też świad-
czenia realizowane są przez wyso-
ko wykwalifikowaną kadrę (ma-
gistrów fizjoterapii), korzystając z 
nowoczesnej aparatury i sprzętu 
rehabilitacyjnego.

Z poważaniem
Dr Elżbieta Kasprzak

Od redakcji 
Trudno czuć satyskfację z odpowiedzi, jaką do redakcji przesłała 

prezes Kasprzak, zważywszy, że musieliśmy na nią czekać kilka tygo-
dni. Pani Prezes w żaden sposób nie odniosła się bowiem do proble-
mu monitorowanego przez pacjentów. W zamian za to w dość wy-
mownie lapidarnym stylu przekazała nowogardzkim pacjentom kil-
ka formułek, jakby żywcem skopiowanych z urzędowej broszurki. Po-
wiało chłodem. Nie narzekajmy jednak, bo jak podkreśla sama prezes 
Kasprzak, w Goleniowie mają jeszcze gorzej niż my... czekają na za-
bieg ponoć aż cztery miesiące. Tylko teraz już nie wiadomo, czy mamy 
się z tego powodu śmiać, płakać czy komuś podziękować...

Ogłoszenie Caritas 

Parafialny Zespół Caritas przy parafi pw. WNMP zaprasza wszyst-
kich, którzy chcą korzystać z programu pomocy UE dla rodzin ubo-
gich, w dniu 12.01.15 r. (najbliższy poniedziałek) do domu parafial-
nego przy ul. Kościelnej 2a, w celu rejestracji. Konieczne skierowa-
nie z Ośrodka Opieki Społecznej. 

Inf. własne
PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania 
dla księdza Marcina Gudełajskiego  

oraz wszystkich, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Stanisława Makowskiego 
składa rodzina 
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PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Więcej na stronie 14

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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ESO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Stanisław Osajda

Sekret tkwi w tym, by się nie poddać! 
Handel artykułami do pielęgnacji włosów od wielu lat ulega transformacji. Dbałość o włosy nie ogranicza się tylko do zwykłego strzyżenia nożyczkami. 
Marzeniem każdego jest fryzjer, który dzięki swojemu podejściu i kreatywności oraz za pomocą właściwych kosmetyków „wyczaruje” na głowie indywi-
dualny styl, troszcząc się nie tylko o estetykę fryzury, ale również o kondycję włosów. Jest to możliwe za sprawą odpowiednich preparatów, jakie można 
nabyć w specjalistycznych hurtowniach z artykułami i kosmetykami do pielęgnacji włosów. Należy do nich m.in. ESO – hurtownia z 23-letnią tradycją. Jej 
właścicielem jest Stanisław Osajda.

Dziennik Nowogardzki: Nie 
wiem, czy jest pan tego świado-
my, ale mam przyjemność wi-
dzieć się z panem już po raz dru-
gi odkąd zacząłem pracę w DN.

Stanisław Osajda: Bardzo do-
brze pamiętam ten wywiad, któ-
ry wówczas pan ze mną przepro-
wadził. Jego ukazanie się spopu-
laryzowało moje kombinezony 
ochronne do pracy w polach elek-
tromagnetycznych, których je-
stem producentem.

  Dowiedziałem się, że nazwa 
firmy ma bardzo mocny związek 
z pana małżonką i państwa na-
zwiskiem?

Bo to prawda. To było niespełna 
23 lata temu, w roku 1992, wtedy 
firma ESO została założona przez 
moją małżonkę, Elżbietę. Dlatego 
w jej nazwie są 3 litery E – jak Elż-
bieta, S – jak Stanisław i O – jak 
Osajda. Co stanowi nazwę ESO. 
Chcę wyraźnie podkreślić, iż to 
moja żona była tą pierwszą inicja-
torką, która nie bała się i postano-
wiła otworzyć podwoje naszej fir-
my. Namówiła mnie zatem nie tyl-
ko do ślubu, ale także do przejścia 
na działalność prywatną i wspólne 
stworzenie ESO. Firma funkcjo-
nuje dzięki dobrym produktom, 
których producentami są świato-
we marki, takie jak: LONDA, OY-
STER, VITALITIS, SCHWARZ-
KOPF, JOANNA, system Profes-
sional, oraz świetnym przyrzą-
dom czy narzędziom do pielęgna-
cji włosów – prostownic, suszarek, 
maszynek, wygalarek itd. Jesteśmy 
również  w stanie wyposażyć od A 
do Z salony fryzjerskie. Niemniej 
podziękowania należą się przede 
wszystkim zatrudnionym w mojej 
firmie pracownikom. 

Udało się panu zbudować fir-
mę, która sprzedaje towar szcze-
gólny, z pewnością nie tylko 
klientom z pobliskich miejsco-
wości.

Asortyment mamy bardzo do-
brej jakości. Produkty są profesjo-
nalne, a ich cechą szczególną jest 
to, że nie powtarzają się na rynku 
i nie ma dla nich żadnych zastęp-
ników. Są one najwyższej jakości 
i zaspokajają potrzeby klientów, 
nawet tych wymagających, którzy 
prowadzą swoje salony fryzjer-
skie. Ważną informacją jest fakt, 
że moja firma zaopatrywała np. 
PSS, SPOŁEM, ale gdy powstały 
w Nowogardzie markety, to pod-
jąłem decyzję, że wycofam swoje 
produkty, co łączyło się również 

z ich reorganizacją i dość grun-
townym przetasowaniem na rzecz 
tych najbardziej profesjonalnych i 
o najlepszej jakości.

Jakość to jedno, ale ich pro-
ducenci to drugie. No i pozosta-
je jeszcze trzecia kwestia – klien-
ci, którzy stanowią przecież filar 
pana działalności.

Powiem szczerze, że do głowy 
przychodzą mi od razu dwie rze-
czy, o których muszę panu powie-
dzieć, a mianowicie są osoby, któ-
re dbają o swój wizerunek este-
tyczny i zdrowie i które mogą ko-
rzystać z moich kosmetyków, któ-
rych jakość jest nie marketowa, ale 
ta właściwa, którą wyznacza pro-
ducent. Kolejną sprawą jest tak-
że zaufanie do mnie, jako przed-
siębiorcy, i do prowadzonej prze-
ze mnie firmy, która ma status so-
lidnej. Jej działalnie opiera się na 
jasnych zasadach, w których do-
strzega się przede wszystkim czło-
wieka. Jest on przecież omylny w 
swoim postępowaniu, czego po-
twierdzeniem był system komu-
nistyczny, który nie przyniósł nic 
poza dyktaturą i całkowitą uległo-
ścią.

Uważa pan, że w tej chwili jest 
lepiej? W prawdzie nie ma już 
tamtego sytemu, który, co tu mó-
wić, był najgorszy z możliwych 
dla dziejów Polski i pozostawił 
bezrobocie, które doprowadzi-
ło do wyjazdu naszych rodaków 
na Zachód.

Proszę pana, nasze państwo czy 
chociażby nowogardzka społecz-
ność, jak pan zauważył, trwa w 
tym dalej i wydaje mi się, że bez 
zdolnych osób, ten kraj, Nowo-
gard czy jakakolwiek firma nie 
obejdzie się. Od mojej załogi, jako 
szef, wymagam przede wszyst-
kim kreatywności i konstruktyw-
ności w prowadzonych projek-
tach, będących w strategii firmy, 
a nie tylko posłuszeństwa i wyko-
nywania poleceń. Ich działalnie 
ma opierać się zarówno na odpo-
wiedzialności, jak i chęci do pra-
cy, którą ja, jako ich pracodawca, 
muszę zaoferować. Poczuwam się 
do zmotywowania ich tak, by wy-
dajnie pracowali i popełniali jak 
najmniej błędów, które notabene 
również są dopuszczalne.

Czyli mam rozumieć, że nie 
zysk jest najważniejszy, ale wy-
dajność pracownika na rzecz 
tego zysku? 

Dobrze pan to ujął. Pracownik 
może być wydajny dla firmy tylko 
wtedy, gdy ma odpowiedni sys-
tem wynagrodzenia oraz dobrą 
atmosferę w pracy. Staram się do 
tych zasad stosować i może cza-
sami bywa tak, że coś nie wycho-
dzi, ale przecież wszyscy jesteśmy 
tylko ludźmi, którzy mają wzloty 
i upadki. W mojej firmie zatrud-
nieni są pracownicy, którzy świet-
nie wypełniają swoje obowiązki i 
sprawnie pracują na wynik całej 
firmy. Z tego miejsca pragnę im 

za to bardzo serdecznie podzięko-
wać. Chcę dodać, że w firmie za-
trudnionych jest na umowę o pra-
cę 18 osób, ale są też podwyko-
nawcy, którzy ze mną współpra-
cują. Jest to dla mnie bardzo istot-
ne. Im również dziękuję. Uwa-
żam, że nie powinno pracować się 
tylko dla samych pieniędzy, niech 
one pracują dla nas. 

Te podziękowania są bardzo 
szczególne, gdyż jakiś czas temu 
dotknęła pana bardzo ciężka, 
groźna choroba, z którą osta-
tecznie pan wygrał.

To był bardzo ciężki okres mo-
jego życia. Owszem, wygrałem, ale 
nie byłoby to możliwe bez pomocy 
małżonki, rodziny i moich pracow-
ników. Wszystkie te osoby wspie-
rały mnie i pomagały jak najlepiej 
potrafiły, poprzez modlitwę i od-
wiedziny w klinice warszawskiej. 
Proszę mi uwierzyć, że nie były to 
łatwe chwile, bo przecież stawką 
było utrzymanie firmy i jej dalszy 
rozwój. Wszystkim bardzo zależało 
na moim zdrowiu oraz miejscach 
pracy. Jak sądzę, panu te emocje też 
są dobrze znane i zapewne wie pan, 
co się wówczas czuje. Jedno, co mi 
przyświecało, to by walczyć i moc-
no wierzyć, że pokonam chorobę i 
wrócę do firmy i Nowogardu. Wie-
rzyłem, że wyzdrowieję. Dlatego by 
spłacić dług wdzięczności, pracuję, 
ale jeszcze nie jestem w pełni sił i 
czeka mnie jeszcze w najbliższym 
czasie długa rehabilitacja i leczenie 
w sanatoryjne, niemniej mam wiele 
pomysłów organizacyjnych i mam 
je  zamiar wdrożyć do firmy.

To wszystko, co pan mówi, jest 
bardzo ciekawe. By było jeszcze 
ciekawiej, zapytam o historię, któ-
ra dała początek ESO.

Jeden z kombinezonów, które produku-
je firma ESO.

Pani Jola, jedna z pracownic w pomieszczeniu, gdzie przygotowuje się zamówienia 
potrzebnych kosmetyków dla klientów.

Zespół pracopwników  firmy ESO wraz z właścielem, Stanisławem Osajdą.
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Oczywiście kolosalne znacze-
nie miały tu przeobrażenia gospo-
darcze, mające miejsce na począt-
ku lat 90. To one spowodowały, że 
każda branża zwyczajnie ruszy-
ła do przodu niczym lokomoty-
wa, której już nie można było za-
trzymać. Historia ESO związana 
była z decyzją żony, ale też moją 
przygodą z fryzjerstwem. Byłem 
modelem, który za granicą „wy-
stawiał” nie garnitury czy super 
odzież, lecz fryzury. Wykonywała 
je moja żona, która była fryzjerką. 
Oprócz statystowania znałem się 
również bardzo dobrze na sprzę-
cie fryzjerskim, który był nie-
odzownym elementem tego typu 
działalności, a żona na chemii 
fryzjerskiej, która także jest bar-
dzo ważna w tym zawodzie. Dla-
tego wspólnie nie mieliśmy żad-
nych wątpliwości a propos tego, 
co chcemy dalej robić. Zrodziła 
się wówczas myśl, że zwalniam się 
z dotychczasowej pracy i otwie-
ramy nasze ESO. Firma najpierw 
mieściła się w garażu, następnie w 
samochodzie (handel obwoźny) i 
później skierowaliśmy swoje kro-
ki do Osiny. W rezultacie znaleźli-
śmy się przy ul. Zamkowej w No-
wogardzie. Tu stworzyliśmy głów-
ną centralę, która ma kilkanaście 
oddziałów na terenie woj. zachod-
niopomorskiego. Ten budynek, w 
którym obecnie funkcjonujemy, 
należał kiedyś do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i został mi 
odsprzedany. Unowocześniliśmy 
go i modernizowaliśmy w okresie 
niespełna dwóch lat.

Czy ma pan jakieś sprawdzo-
ne firmy kosmetyków do wło-
sów, które z czystym sumie-
niem mógłby pan polecić swoim 
klientom?

To dość trudne pytanie, bo ofer-
ta firmy to ponad kilkanaście  tys. 
pozycji handlowych, które moż-
na nabyć w Nowogardzie, Szczeci-
nie, Kołobrzegu i Stargardzie oraz 
w nowo otwartym oddziale kosza-
lińskim . Dlatego proszę mi wyba-
czyć, ale nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć.

Firma ESO to nie tylko akce-
soria fryzjerskie. Jako pierwsza 
w kraju, zajęła się projektowa-
niem i przygotowaniem produk-

cji kombinezonów chroniących 
przed szkodliwym oddziaływa-
niem pola elektromagnetyczne-
go na organizm ludzki. Skąd po-
mysł na tego typu działalność?

I tutaj przechodzimy do bar-
dzo ważnej części, na którą cze-
kałem. Jak wiemy, 70% wynalaz-
ków na świecie powstało w wyni-
ku potrzeby. Dlatego i ja również 
stwierdziłem, że muszę być w tej 
grupie wynalazców, których pra-
ca jest i będzie skutkowała chęcią 
ochrony zdrowia. Swego czasu by-
łem żołnierzem służb specjalnych 
w jednostce desantowo-powietrz-
nej w Dziwnowie. Nauczyłem się 
tam strzelać, jeździć na nartach, 
wspinać po górach czy też skakać 
na spadochronie, jak również pra-
cowałem w łączności na radiostacji 
przystosowanej do desantowania. 
Co do samego pomysłu na tego typ 
działalność, zrodził się on z same-
go życia. W wyniku ostatecznego 
wycofania wojsk radzieckich z Pol-
ski, po II wojnie światowej przez 
ówczesnego Prezydenta RP, Lecha 
Wałęsę, a pojawiła się potrzeba za-
poznania z tym, co po sobie pozo-
stawili ówcześni żołnierze radziec-
cy. Dlatego uznałem, że ten temat 
jest bardzo interesujący, warto mu 
się przyjrzeć dokładniej i z korzy-
ścią dla zdrowia ludzkiego.

  Kombinezony produkowa-
ne przez pańską firmę stanowią 
ochronę przed szkodliwym pro-
mieniowaniem. Jaki rodzaj kom-
binezonów produkuje ESO, ja-
kie są ich właściwości i przed ja-
kim promieniowaniem chronią?

Moja firma, jako jedyna w Pol-
sce oraz w Europie południowo-
-wschodniej, podjęła się w 2005 
roku prac nad stworzeniem ubio-
ru chroniącego przed falami elek-
tromagnetycznymi. Po niespełna 
3 latach prac techniczno-badaw-
czych w Wojskowym Instytucie 
Higieny i Epidemiologii im. Gen. 
Karola Kaczkowskiego w Warsza-
wie, oraz Instytucie Badawczym 
Bezpieczeństwa Pracy w Republi-
ce Czeskiej wydano mi certyfikat 
CE NR235/E-017/2009, upraw-
niający do produkcji i sprzedaży 
kombinezonu ochronnego ESO 3 
ALEKSANDER, którego odbior-
cami są wojska polskie, czeskie 

oraz pracownicy cywilni, np. sie-
ci telefonii komórkowej. Nazwa 
„Aleksander” wzięła się od imie-
nia mojego najstarszego wnuka, 
który ma kontynuować ten pro-
jekt, oprócz niego są jeszcze Ma-
tusz i Antoni, których bardzo ser-
decznie również pozdrawiam za 
pośrednictwem DN. Ich użyt-
kownikami są wojskowi, pracu-
jący przy radarach wojskowych, 
wyrzutniach rakietowych czy też 
elektromonterzy. Chcę dodać, iż 
w moje kombinezony zaopatrzo-
ne są niemal wszystkie jednost-
ki wojskowe w Polsce, na Litwie i 
Czechach. 

Mam nieodparte wrażenie, że 
ten drugi rodzaj działalności jest 
dla pana bardzo ważny. Dlacze-
go zajął się pan właśnie takim 
zagadnieniem. Nie jest pan prze-
cież fizykiem?

Myślę, że zdrowie i życie ludz-
kie powinno być priorytetem dla 
każdego człowieka. Trzeba bez-
warunkowo o nie dbać, cenić je i 
chronić, m.in. właśnie poprzez ta-
kie kombinezony, zapobiegające 
naświetlaniu elektromagnetycz-
nemu. Te kombinezony powstały 
nieprzypadkowo. Głównym po-
wodem były dochodzące do mnie 
sygnały np. od wojskowych, któ-
rzy po 25 latach służby na stano-
wiskach rakietowych czy dużych 
radiostacjach, odczuwali zmia-
ny związane z wpływem fal elek-
tromagnetycznych na ich zdrowie 
(choroby takie jak bezpłodność 
czy w skrajnych przypadkach bia-
łaczka). To mnie zmobilizowało 
do wytężonej pracy w tym tema-
cie. Na rynku było to zupełną no-
wością. 

To wszystko, o czym rozma-
wiamy, jest bardzo ciekawe, ale 
ja w dalszym ciągu nie bardzo 
rozumiem, po co zajmuje się pan 
tym zagadnieniem? 

Pole elektromagnetyczne działa 
destrukcyjnie na organizm ludz-
ki. Dlatego wydaje mi się, że moje 
działania i propagowanie tego 
typu kombinezonów jest sprawą 
oczywistą, która sprowadza się do 
ochrony życia ludzkiego. Zbyt in-
tensywne działanie pola elektro-
magnetycznego może spowodo-
wać niszczenie ludzkich ciałek 
krwi, które pełnią funkcję obro-
ny organizmu ludzkiego. Dlate-
go długotrwałe przebywanie czło-
wieka w takich miejscach może 
doprowadzić nawet do białacz-
ki, która najczęściej kończy się 
śmiercią. Ludzki organizm jeszcze 
sam nie potrafi wyprodukować 
receptorów odpowiedzialnych za 
przenikanie do wnętrza organi-
zmu pola elektromagnetycznego, 
które niesie niewidzialną szkodli-
wość. 

To w jakich miejscach może-
my spotkać się z tego typu pro-
mieniowaniem?

Pola elektromagnetyczne, w 
przeciwieństwie do wielu fizycz-

nych czynników środowiska, jak 
np. hałas, nie są z reguły rejestro-
wane przez zmysły człowieka, to-
też nie jest możliwe nieświadome 
przystosowanie się człowieka do 
stopnia zagrożenia takiego pro-
mieniowania. A miejsca? To linie 
elektromagnetyczne wysokiego 
napięcia, anteny nadawcze telefo-
nii komórkowej, radary wojskowe 
czy też trafostacje, stacje bazowe 
telefonii komórkowej, stacje ra-
diolokacyjne i systemy satelitarne.

Czy ma pan jakieś sugestie dla 
nowogardzkich przedsiębior-
ców, którzy reprezentują różne 
dziedziny działalności? Jak ra-
dzić sobie z przeszkodami, wy-
zwaniami?

Zacznę od tego, że w Polsce naj-
większe zyski przynoszą nie fir-
my molochy, lecz takie mniej-
sze firmy, jak właśnie moja, któ-
re mają dość duży udział w two-
rzeniu dochodu narodowego pol-
skiej gospodarki, który jest na po-
ziomie 70% PKB. ESO jest firmą 
niewielką, która mieści się w skali 
podatkowej 20%, ale jej pomysło-
wość i kreatywność, a także dąże-
nie do miejsca pierwszego, stawia-
ją ją i inne tego typu na napraw-
dę dobrym miejscu. Dlatego tro-
chę dziwi fakt, że nie jest wspie-
rana przez lokalne władze niższy-
mi podatkami i możliwością lep-
szej współpracy na rzecz rozwoju 

naszego miasta, w którym przecież 
żyjemy. Dobra kondycja tego mia-
sta to nie tylko jego ładny wizeru-
nek z wybudowanymi placami za-
baw, ławeczkami czy też chodni-
kami, ale przede wszystkim nowe 
miejsca pracy, które sam tworzę 
dla lokalnej społeczności, gdzie 
co roku przybywają do firmy nowi 
pracownicy toteż w tym kontek-
ście bardzo cenię sobie współpracę 
z Nowogardzką Filią Urzędu Pra-
cy. Dlatego dziwi fakt, że w tym te-
macie nasze władze niewiele robią. 
Apeluję, by to zmienić i uczynić 
Nowogard miastem z przyszłością. 

 Ostanie pytanie będzie skie-
rowane nie do prezesa, lecz pana 
Stanisława. Jak wypełnia pan so-
bie wolny czas? 

Oprócz  wykonywania obo-
wiązków w firmie, mam czas na 
relaks i odpoczynek. W tym cza-
sie oddaję się pasji grania na or-
ganach, śpiewania psalmów i pie-
śni religijnych w kościołach, gdzie 
jestem zapraszany. Sprawia mi to 
ogromną radość. Również zajmu-
ję się pielęgnacją ogrodu przydo-
mowego, gdzie mam np. bardzo 
ciekawe i niespotykane rośliny. 
Ponadto, ciągle się kształcę w szli-
fowaniu języka angielskiego, po-
mimo, że znam już dwa tj., czeski 
i słoweński. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

W ofercie naszej firmy są do wyboru najwyższej jakości kosmetyki wielu bardzo 
profesjonalnych firm.

Sala wykładowa w firmie spełnia bardzo wysokie standardy w szkoleniu fryzjerów.

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 

642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment pokojowy tel. -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lo-

dówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i ku-

chenny, lodówkę i sofę,      bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i 

tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 

781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Oddam: za darmo, ośmiotygodniowego szczeniaczka – tel. 693 

925 093  
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 

przesyłać na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  



09-12.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przegląd wydarzeń 2014 roku – część I
Jak co roku, prezentujemy naszym Czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. W kolejnych wy-
daniach przypominać będziemy po 4 wiodące tematy w danych miesiącach. Zapraszamy do lektury.

Nr 3, wtorek (14 stycznia)
Kontrowersyjna zmiana we-

szła w życie
Listy z sądu będziemy odbie-

rać w „kioskach”

W dniu 18 grudnia 2013 roku, 
Polska Grupa Pocztowa podpisa-
ła umowy ze Skarbem Państwa – 
Sądem Apelacyjnym w Krakowie 
oraz Prokuratorem Generalnym 
na obsługę korespondencji są-
dów powszechnych i prokuratur. 
Dwuletni kontrakt, który wszedł 
w życie od stycznia 2014 roku, jest 
wart ok. 500 mln złotych. To ozna-
cza, że Polacy są zmuszeni wyzbyć 
się starych przyzwyczajeń. Od te-
raz po odbiór awizowanej przesył-
ki z sądu czy prokuratury musimy 
zgłosić się np. do kiosku RUCH-u. 
Jak ta zmiana wyglądała w rzeczy-
wistości, przedstawialiśmy w ko-
lejnych wydaniach DN, z każdym 
dniem wpływały kolejne skargi, a 
awizowane przesyłki nie dociera-
ły do odbiorców. 

                                                                                                                                                      
  Nr 4, piątek (17 stycznia)

Najnowszy ranking szkół śred-
nich

II LO – jak zwykle mocny 
punkt nowogardzkiej oświaty

19. miejsce w województwie, je-
dyna szkoła w powiecie w pierw-
szej dwudziestce województwa, 
to krótka charakterystyka wyni-
ku LO nr 2 w najnowszym pre-
stiżowym rankingu polskich 
szkół średnich. Przypomnijmy, 
że za główne punktowane kryte-
ria przyjmuje się wyniki egzami-
nów maturalnych oraz uczestnic-
two i miejsca uczniów w olimpia-
dach przedmiotowych. Osobno są 
oceniane szkoły średnie ogólno-
kształcące, a osobno szkoły śred-
nie zawodowe. 

Nr 5, wtorek (21 stycznia)
Widowiskowy i „symbolicz-

ny” pożar
Spłonęła smoła po PRD

Późnym poniedziałkowym po-
południem, niebo nad Nowogar-

dem spowił czarny dym wydoby-
wający się z terenu byłej wytwór-
ni masy bitumicznej należącej do 
nowogardzkiego PRD. Źródłem 
groźnie wyglądającego zadymie-
nia okazał się pożar odpadów 
zgromadzonych w boksie usytu-
owanym obok byłego budynku 
administracyjnego. 

Nr 8, piątek (31 stycznia)
Koalicja SLD – PSL
Żony, córki i narzeczone mogą 

spać spokojnie...
Chociaż PSL nie przekonał 

wszystkich swoich radnych do 
zbudowania nowej koalicji, to 
burmistrz Robert Czapla bojąc się 
utraty większości w Radzie Miej-
skiej, został zmuszony do wyco-
fania z planu budżetu na 2014 r. 
przebudowy Placu Wolności, któ-
ra to miała pochłonąć ponad 2 
mln złotych. Dzięki temu mają 
powstać dwa budynki z mieszka-
niami socjalnymi. Na roszadach 
w radzie wygrali zatem miesz-
kańcy. Tyle, że smród po sesji roz-
chodzić się będzie jeszcze długo. 
Przypomnijmy, że po tym, jak za-
rząd nowogardzkiego PSL wypo-
wiedział umowę koalicyjną z SLD, 
rozpoczęły się gorączkowe próby 
budowania „nowej” wi9ększości 
w Radzie Miejskiej. 

Luty

Nr 12, piątek (14 lutego)
O tym jak (nie) działa w nocy 

nocna opieka
Pacjencie... wylecz się sam
O tym, jak działa, a raczej 

szwankuje w naszym mieście noc-
na opieka zdrowotna przekona-
ła się ostatnio pewna młoda para 
z Nowogardu. Pan Paweł, jeżdżąc 
od miejsca do miejsca, bez powo-
dzenia próbował szukać pomocy 
dla swojej dziewczyny, uskarżają-
cej się na silny ból brzucha. Ko-
biety nie zbadano ani w gabinecie 
pełniącym dyżur przy ul. 3 Maja 
– bo był zamknięty, ani na izbie 
przyjęć nowogardzkiego szpitala – 
bo pielęgniarka nie wezwała leka-
rza. Nie udało się nawet kupić do-
raźnych leków w aptece, która tej 
nocy pełniła dyżur. 

Nr 13, wtorek (18 lutego)
Bohaterzy są wśród nas
Uratował człowieka, ryzykując 

swoim życiem
- Nie zastanwiając się długo za-

cząłem biec w jego kierunku. Gdy 
byłem już blisko, położyłem się na 
lód i doczołgałem się do mężczyzny 
– mówi pan Leszek Frąckiewicz, 
który uratował tonącego wędka-
rza na jeziorze nowogardzkim. 
Mężczyzna wykazał się wyjątkową 

odwagą i bohaterstwem. Ryzyku-
jąc swoje życie rzucił się na pomoc 
drugiemu człowiekowi. 

Nr 15, wtorek (25 lutego)
Sposób na złodzieja – alarm, 

kraty i patrol obywatelski...
Nowogard rajem dla rabu-

siów?
Kwiaciarnia, stolarnia, sklep z 

artykułami biurowymi, obuwni-
czy, meblowy, solarium, piekarnie 
– lista okradzionych w ostatnich 
kilku miesiącach punktów handlo-
wych jest długa. Tak samo długa 
jest lista pretensji, jakie w związku 
z powtarzającymi się grabieżami 
na lokalne sklepy, w stosunku do 
policji, mają ich właściciele. Są bo-
wiem tacy, których okradziono nie 
raz, nie dwa a trzy, nie licząc kil-
ka nieudanych prób. Jak to możli-
we, że w centrum miasta, naszpi-
kowanym monitoringiem, grasu-
je szajka złodziejów, nieuchwytna 
dla naszych stróżów prawa? 

Nr 16, piątek (28 lutego)
„Szóstka” nadal zbiera ofiary
Tragiczny wypadek w Kikorzu

Kolejny śmiertelny wypadek na 
krajowej drodze nr 6. Tym razem 
zginęły dwie osoby, a dwie kolej-
ne zostały poważnie ranne. Na 
łuku, tuż przed skrzyżowaniem w 
Kikorzu, Volkswagen Golf jadą-
cy od strony Nowogardu włączył 
kierunkowskaz i chciał skręcić w 
lewo, w drogę polną prowadzą-
cą do wsi. Zatrzymał się przy kra-
wędzi jezdni, by przepuścić auta 
nadjeżdżające z przeciwka. Tuż za 
nim stanął Opel Corsa. Na stają-
ce samochody wjechał z impetem 
TIR. Kierowca prawdopodobnie 
nie zauważył zatrzymujących się 
przed ciężarówką samochodów. 
W wyniku uderzenia Opel Cor-
sa, który został zmiażdżony, za-
palił się. W środku spłonęły dwie 
kobiety. Natomiast Volkswagena 
, uderzenie ciężarówki wyrzuci-
ło na przeciwległy pas. Uderzył w 
niego jadący z przeciwnej strony 
kierowca osobowego Suzuki. Kie-

rowca Volkswagena śmigłowcem 
został odtransportowany do szpi-
tala w szczecinie. Natomiast kie-
rowca Suzuki z obrażeniami gło-
wy został przewieziony do szpitala 
w Gryficach. Kierowca ciężarówki 
wyszedł z wypadku praktycznie 
bez szwanku. Był jednak w cięż-
kim szoku.  

Marzec

Nr 18, piątek (7 marca)
Nowogardzki bałagan rekru-

tacyjny
Burmistrz do szkoły miał „pod 

górkę”

Trwają rekrutacje do szkół pod-
stawowych na rok 2014-2015. 
Niestety, trudno znaleźć upublicz-
nione zasady na jakich zapisy są 
dokonywane w gminie Nowogard. 
Próżno ich szukać na stronach or-
ganu prowadzącego, czyli Gminy. 
Również nie ma ich na stronach 
szkół, za wyjątkiem SP nr 1. Ba-
damy więc, co to za kolejny bała-
gan w „sprawnie” rządzonej przez 
burmistrza SLD gminie. 

Nr 19, wtorek (11 marca)
13 pożarów w ciągu weeken-

du. Straż Pożarna postawiona na 
równe nogi

Kto podpala trawy?
W miniony weekend straż po-

żarna była kilkanaście razy wzy-
wana do gaszenia płonących nie-
użytków. Trawy płonęły w kil-
ku miejscach naraz. Największy 
pożar strawił 50 ha pola w okoli-
cach Kulic. Ogień gasiło 41 straża-
ków. W sobotę doszło do 4 poża-
rów. Jednak najgorsze miało miej-
sce dopiero w niedzielę. Tego dnia 
straż pożarna wyjeżdżała aż 7 razy 
do pożarów nieużytków. Płonęły 
trawy w Miętnie, Maszkowie, Ku-
licach, Wierzbięcinie, osiedlu Ra-
dosław i w Karsku. Niestety poża-
ry nie ustały wraz z końcem week-
endu. - Jesteśmy pewni, że są to 
umyślne podpalenia. Ktoś się bar-
dzo brzydko bawi naszym kosztem 
– mówi Arkadiusz Skrzypczak, 
rzecznik prasowy i zastępca Ko-
mendanta Powiatowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie. 

Nr 21, wtorek (18 marca)
Ponad 40 mln na rekultywację
Zamiast wysypisk - „szumią-

ce trawy”

W 12 miejscowościach zrzeszo-
nych w Celowym Związku Gmin 
R-XXI, zrekultywuje się 13 składo-
wisk odpadów komunalnych usy-
tuowanych na ich terenie. Ta eko-
logiczna inwestycja zostanie w 
większości sfinansowana ze środ-
ków Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Wczo-
raj w Szczecinie przedstawiciele 
Związku podpisali umowę o dofi-
nansowanie. - Te składowiska cze-
kały bardzo długo na rekultywację. 
Dzięki środkom unijnym możemy 
realizować inwestycję, która dla bu-
dżetów poszczególnych gmin była-
by nie do udźwignięcia – mówił tuż 
po podpisaniu umowy A. Bielida.  

Nr 23, wtorek (25 marca)
Tutaj stoimy wysoko
Zarobki burmistrzów w po-

wiecie

W ostatnim czasie publikowa-
liśmy informacje, na podstawie 
danych Ministerstwa Finansów, 
wskazujące na poziom docho-
dów naszej gminy. Ponieważ po-
datkowe dochody gminy „per ca-
pita” są funkcją dynamizmów go-
spodarczego i rozwojowego, a te 
efektem sposobu zarządzania gmi-
ną to wydaje się, że miejsce w ran-
kingu „najuboższych” czy też, gdy 
patrzymy z drugiej strony „najbo-
gatszych”, powinno odpowiednio 
wpływać na wynagrodzenie, jakie 
gminy płacą swoim burmistrzom. 
Niestety przykład Nowogardu 
wskazuje, że takiego przełożenia 
próżno szukać – burmistrz naszej 
gminy, która w rankingu zamoż-
ności jest na szarym końcu nie tyl-
ko w powiecie, ale i w wojewódz-
twie, zarabia tyle co burmistrz 
Goleniowa, gminy dysponującej 
dwukrotnie wyższym budżetem i 
wysoko usytuowanej w rankingu 
MF. Przypomnijmy, że burmistrz 
Robert czapla zarabia miesięcznie 
11 tys. 480 zł brutto, 8 tys. 065 zł 
netto. Wynagrodzenie to zmieni-
ło się w październiku 2011 roku. 
Przed zmianą wynagrodzenie wy-
nosiło brutto: 9 tys. 225 zł. 

Oprac: KR

Styczeń

Luty

Marzec
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II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

W sobotę 9. i 10. kolejka
Już w najbliższą sobotę (10 stycznia) tenisiści stołowi z klubu LUKS Top Wierzbięcin rozegrają kolejne dwa spotkania w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn. 
Tym razem na swojej hali podejmą zawodników z Pieszcza i Karnieszewic. 

Sobotnie pojedynki pod-
opiecznych Józefa Korkosza, nie 
będą należeć do najłatwiejszych. 
Przypomnijmy, że po ośmiu ko-
lejkach, Wierzbięcin zajmuje 2. 
miejsce w tabeli z 14 punkta-
mi na koncie. Liderem pozosta-
je wciąż niepokonana Stal Szcze-
cin. Natomiast pierwsi z sobot-
nich rywali, czyli UKS Czarni 
Pieszcz, zajmują 6. miejsce z 5 
punktami na koncie. W pierw-
szym meczu w Pieszczu, LUKS 
Top nie bez problemów wygrał 
4:6. Choć to podopieczni Józefa 
Korkosza będą faworytem tego 
meczu, goście zwycięstwa nie 
oddadzą im za darmo. 

O godzinie 15:30, tenisiści 
LUKS Top Wierzbięcin podej-
mować będą zajmujących już 4. 
miejsce w tabeli, zawodników 
Darz Bór Karnieszewice. Rywale 
do naszych reprezentantów tra-
cą 4 punkty, a w pierwszym me-
czu na swoim terenie przegra-
li z Wierzbięcinem 3:7. Z meczu 
na mecz prezentowali się jednak 
coraz lepiej, dlatego nie można 
lekceważyć tenisistów stołowych 
Darz Boru. Wierzymy, że za-
wodnicy z Wierzbięcina odnio-
są kolejne dwa zwycięstwa i tym 
samym przybliżą się do barażów 
o I ligę. Zapraszamy wszystkich 
do hali SP w Wierzbięcinie na 

sobotnie spotkania, o wynikach 
tych gier poinformujemy na bie-
żąco. 

KR

II Liga Mężczyzn grupa pół-
noc 

II Runda
9. kolejka, sobota 

(10.01.2015):
LUKS Top Wierzbięcin – UKS 

Czarni Pieszcz (godz. 10:30)

10. kolejka, sobota 
(10.01.2015): 

LUKS Top Wierzbięcin 
– Darz Bór Karnieszewice 
(godz. 15:30)

Osińska Ligi Piłki Siatkowej

3. kolejka
Po świątecznej przerwie powracają rozgrywki Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. Już w najbliższą niedzielę (11 stycz-
nia), w hali sportowej ZSP w Osinie, rozegrane zostaną spo-
tkania 3. kolejki.

Rozgrywki rozpocznie mecz 
wicelidera, zespołu Osiny I z 
Wyszomierzem, zajmującym 
obecnie 4. miejsce w tabeli. Go-
spodarze w pierwszym swo-
im meczu wygrali z Kikorzami 
3:0, następnie zaliczyli porażkę 
0:3 z Węgorzami. Wyszomierz 
natomiast wygrał w 1. kolejce 
z Krzywicami 3:1, by następnie 
ulec Kikorzom 3:0. Tylko lepszy 
bilans w setach pozwolił Osinie 
I zajmować wyższe miejsce w 
tabeli. Możemy spodziewać się 
wyrównanego meczu. W kolej-
nym pojedynku, który planowa-
ny jest na godzinę 11:30, zmie-
rzy się lider, drużyna z Węgorzy 
i ostatni zespół w tabeli, Krzywi-
ce. Tutaj faworyt nasuwa się sam. 
Węgorza jako jedyny zespół wy-
grały dwa swoje pierwsze poje-
dynki, tracąc przy tym jedynie 
seta. Krzywice natomiast bronią 
tytułu sprzed roku i jak na ra-

zie marnie im to wychodzi. Być 
może w meczu z liderem nastą-
pi przełamanie mistrzów, któ-
rzy zdołają wywalczyć pierwsze 
zwycięstwo. Na koniec o godzi-
nie 13:00, zajmujące 3. miejsce 
Kikorza, podejmować będą dru-
żynę Gimnazjum z Osiny. Zdol-
ny osiński zespół zdążył już za-
prezentować się z dobrej stro-
ny. Podopieczni Michała Janika 
zajmują co prawda przedostat-
nie miejsce w tabeli, ale zdąży-
li już zanotować zwycięstwo 3:2 
nad obrońcami tytułu z Krzy-
wic. Czy zdołają sprawić kolej-
ną niespodziankę? Przekonamy 
się już w niedzielę. Wierzymy, że 
długa świąteczna przerwa spra-
wiła, iż siatkarze są głodni gry i 
pojedynki będą stały na wyso-
kim poziomie. Zapraszamy ki-
biców siatkówki do Osiny. 

KR
 
3. kolejka, niedziela (11 

stycznia):

Osina I – Wyszomierz  
(10:00)

Węgorza – Krzywice   
(11:30)

Kikorze – Osina Gim.  
(13:00)

Osina pomagała dzieciom

Akcja onkologia
W dniu 23.12.2014 r., wójt Gminy Osina, wraz z pracownikami Urzędu Gminy, udał się 
na Oddział Świętego Mikołaja w Szczecinie, w celu wręczenia prezentów małym pacjen-
tom Oddziału Onkologii, Hematologii i Gastrologii dziecięcej, którzy ze względu na swój 
stan zdrowia nie mogli spędzić Świąt Bożego Narodzenia we własnych domach wśród swo-
ich bliskich. 

Dzieci otrzymały upomin-
ki w formie zabawek i łako-
ci, a Ci najbardziej potrze-
bujący otrzymali dodatko-
wo przedmioty osobistego 
użytku, których często bra-
kuje, gdyż cały proces le-
czenia jest bardzo kosztow-
ny, a wielu z rodziców, aby 
móc być przy swoich pocie-
chach, musiało zrezygnować 
z pracy. Podczas wizyty na 
Oddziale zagrali i zaśpiewali 
wraz z nami członkowie ze-
społu Specyficzni, co wywo-
łało ogrom radości u malu-
chów i ich rodzin. Do naszej 

świątecznej akcji przyłączyło 
się wielu mieszkańców Osi-

ny, a także indywidualni dar-
czyńcy, którzy przygotowa-
li dla pacjentów niesamowite 
prezenty. Udało się również 
zorganizować opał dla rodzi-
ny małego Marcela. Opał zo-
stał tego samego dnia dostar-
czony do miejsca zamiesz-
kania chłopca. W roku ubie-
głym, również odwiedzili-
śmy pacjentów tego samego 
Oddziału. Jak widać zaraża-
my chęcią niesienia pomocy, 
a efekty są zaskakująco pozy-
tywne. Wszystkim dzieciom 
życzymy raz jeszcze dużo 
zdrówka, a darczyńcom – lu-
dziom wielkiego serca, bar-
dzo, ale to bardzo dziękuje-
my.

Info: własna
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Szpital Nowogard

Pola córka Anny i Krzysztofa 
ur. 6.01.2015 z Nowogardu

Wiktoria córka Eweliny i 
Krzysztofa ur. 19.12.2014 z 
Nowogardu

julia córka Aleksandry i 
Arkadiusza Adamek ur. 
7.01.2015 z Płot

Alicja córka Danuty Felich 
ur. 28.12.2014 z Poradz

Olivier syn Ewy i 
Wiesława ur. 31.12.2014 z 
Nowogardu

Adaś syn Alicji Ambroziak 
ur. 6.01.2015 z Dobrej

Kewin syn Korneli Śmigiel 
ur. 28.12.2014 z Wojtaszyc

Ania córka Lucyny Majchrzak 
ur. 30.12.2014 z Worowa

Marcel syn justyny 
Zawal ur. 31.12.2014 z 
Nowogardu

Maja córka Agaty 
Haleckiej ur. 1.01.2015 z 
Łobza

Budenzauber 2015 „OSPA – Cup”

Pomorzanin jedzie do Niemiec
Już 7 lutego piłkarze Pomorzanina Nowogard po raz drugi wystąpią w Bad Doberan, podczas halowego turnieju piłkarskiego. Wszystko za sprawą współ-
pracy, jaką nawiązał nowogardzki klub z tamtejszym lokalnym zespołem Doberaner FC. 

Budenzauber 2015 „OSPA – 
Cup” rozegrany zostanie 7 lu-

tego br., a w turnieju udział 
weźmie 8 zespołów. Niedaw-

no gospodarze przeprowadzi-
li oficjalne losowanie grup. Po-
morzanin Nowogard został 
wylosowany jako pierwszy ze-
spół. Kolejnymi zespołami w 
grupie A, które rywalizować 
będą z polskim zespołem, są: 
Rostocker Robben, Rostocker 
FC, Gustrower SC 09. Jest to 
bardzo silna grupa, jak twier-
dzi prezes Pomorzanina Mar-
cin Skórniewski, a szczegól-
nie zespół Rostocker Robben. 
Przypomnijmy, że przed ro-
kiem Pomorzanin dostał spo-
re lanie od wszystkich swoich 
rywali, miejmy nadzieję, że w 

najbliższym turnieju będzie 
znacznie lepiej. Pozostaje jesz-
cze wymienić drużyny, które 
zostały wylosowane do grupy 
B, a są nimi: FC Forderkader 
Rene Schneider, 1. FC Neu-
brandenburg, FC Hansa Ros-
tock U23 oraz gospodarze tur-
nieju Doberaner FC.

Obecność u naszych zachod-
nich sąsiadów, w silnie obsa-
dzonym turnieju halowym, 
z pewnością będzie ważnym 
punktem w okresie przygoto-
wawczym piłkarzy z Nowogar-
du. Przypomnijmy, że w poło-
wie stycznia Pomorzanin za-

inauguruje 2015 rok meczami 
sparingowymi, o których na-
piszemy więcej w najbliższych 
wydaniach DN. Jedno jest 
pewne, wyjazd do Niemiec po-
zwoli po raz kolejny przyjrzeć 
się z bliska, jak prowadzone 
są zachodnie kluby, a młodym 
piłkarzom nabrać bezcenne-
go doświadczenia. O wynikach 
Pomorzanina, podczas „OSPA 
– Cup”, poinformujemy zaraz 
po zakończeniu turnieju.

KR

Na zdjęciu działacze Doberaner FC po zakończonym losowaniu grup, które wyświetlone są po lewej stronie.
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Moja noworoczna tarcza
Zgodnie z obietnicą, zaczyna-

my od podstaw. Stary rok do-
biegł końca. Kolejny raz jeste-
śmy na początku. Nowe postano-
wienia, nowe pomysły, nowe pla-
ny etc. Jest w tym coś znajomego, 
ale nad tym nie należy się zasta-
nawiać. Zamiast tego uwierzmy w 
swoją silną wolę. Tym razem osią-
gniemy sukces. Być może dla wie-
lu z Was to będzie nasz wspól-
ny sukces. Jeżeli tylko macie ja-
kieś noworoczne plany związane 
z wyglądem. W centrum całej ba-
talii o piękno i zdrowie jest skóra. 
Bardzo ważny organ, który bierze 

udział w izolacji termicznej, ter-
moregulacji i wymianie gazowej. 
Istotny element układu odpor-
nościowego, a także narząd czu-
cia. To naturalna bariera oddzie-
lająca nasz organizm od środo-
wiska. Osłania nasze narządy we-
wnętrzne. Chroni nas przed szko-
dliwymi czynnikami chemiczny-
mi, fizycznymi i biologicznymi 
oraz przed urazami mechanicz-
nymi. Na niektóre z tych czynni-
ków nie mamy świadomego wpły-
wu. Często jest jednak tak, że naj-
gorsze zagrożenie stwarzamy jej 
sami. Papierosy, alkohol, złe od-

żywianie, odwodnienie i szeroko 
pojęta nieprawidłowa pielęgna-
cja. Chcemy się jednak zmienić. 
Łatwiej jest, gdy sprzyja nam na-
tura i cywilizacja funkcjonujące 
w oparciu o cykliczność, a także 
niniejsza powtórka z wiedzy. Tak 
więc powierzchnia skóry dorosłe-
go człowieka to około 2m2, a jej 
grubość waha się od 0,5 – 4mm. 
Skóra składa się z trzech warstw: 
naskórka, skóry właściwej i tkan-
ki podskórnej. Zacznę od góry, a 
kolejne warstwy omówione zosta-
ną w następnych artykułach. Na-
skórek również składa się z kilku 
warstw. Ważniejsze jednak od ich 
nazw są funkcje, które spełniają. 
W obrębie naskórka odbywają się 
podziały komórkowe, dzięki któ-
rym może on stale się odnawiać. 
Z wiekiem utrata komórek jest 
szybsza niż wzrost nowych. Skóra 
staje się coraz cieńsza, co prowa-
dzi do powstawania zmarszczek. 
Bardzo istotna jest również naj-
bardziej wysunięta na zewnątrz, 
pokryta płaszczem lipidowym, 
warstwa rogowa. Tu regulowane 
są procesy wchłaniania i przeni-
kania substancji. W tym miejscu 

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Halina Stefańska. Gratuluję.

zapada decyzja, co przeniknie głę-
biej. To naprawdę bardzo surowy 
i asertywny mechanizm. Blokuje 
szkodliwe wirusy, bakterie i grzy-
by. Niestety czasami przez bram-
kę nie przechodzą też substancje 
przez nas pożądane. Dlatego tak 
często mówimy o tym, że nasze 
kremy działają powierzchniowo. 
Ma to również ogromny wpływ 
na stan nawodnienia naszej skó-
ry. Niszcząco i odtłuszczająco na 
płaszcz działają mydło, detergenty 
oraz czynniki atmosferyczne. Za-
burzenia równowagi tej warstwy 
są najczęstszą przyczyną naszych 
niedoskonałości. Ale występujące 
niedoskonałości mogą być równie 
dobrze objawem głębszych fizycz-
nych czy psychicznych proble-
mów skóry lub całego organizmu. 
Większość z nich możemy zlikwi-
dować, albo zmniejszyć ingeru-
jąc jedynie w naskórek. Jeżeli to 
nie pomaga dostajemy sygnał, że 
problemu należy szukać w innym 
miejscu. Dbałość o zewnętrzne 
warstwy skóry to głównie właści-
wa higiena i pielęgnacja. Dla uzy-
skania lepszego efektu warto sku-
sić się na profesjonalne zabie-
gi, szczególnie jeżeli widzimy, że 
domowa pielęgnacja nie przyno-
si efektu. W Laboratorium Piękna 

możemy nie tylko skorzystać z za-
biegów oczyszczających jak: mi-
krodermabrazja lub peeling ka-
witacyjny, ale też nawilżających i 
normalizujących jak: sonoforeza i 
mezoterapia bezigłowa. Czasami 
sucha skóra, przebarwienia czy 
błyszczenie to wina nieprawidło-
wej pielęgnacji bądź tylko niewła-
ściwych kosmetyków. Po taką po-
radę również zapraszam do siebie.

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej - Dziwnów 2015

Handball Nowogard powalczy o medal?
Już w najbliższą sobotę (10 stycznia), w hali widowiskowo-sportowej w Dziwnowie, rozegrany zostanie VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet i 
Mężczyzn. Pośród zaproszonych drużyn znajdują się szczypiorniści zespołu Handball Nowogard, którzy zrobią wszystko, aby przywieźć z Dziwnowa me-
dal. 

Turniej będzie rozgrywany w Dziwnowie, w hali przy ul. Reymonta 10 i rozpocznie się o godzinie 9:00. Zapraszamy wszystkich kibiców piłki ręcznej z naszej gminy, aby przyjecha-
li dopingować naszych reprezentantów, tym bardziej, że wstęp jest bezpłatny. W turnieju udział wezmą bardzo dobre drużyny, dlatego nie będzie łatwo wywalczyć miejsca na podium. 
Trzymamy jednak kciuki za szczypiornistów Handball Nowogard i wierzymy, że zrobią wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Przy artykule prezentujemy rozpiskę grup oraz wszystkich 
gier, które odbędą siew sobotę. 

KR

DZIWNÓW 2015
GRUPA A
MASTERS WARSZAWA
GÓRNIK ZŁOTORYJA
MKS WIELUŃ
HANDBALL NOWOGARD
GRUPA B
ZAGŁĘBIE LUBIN
SZCZYPIORNO KALISZ
GWARDIA KOSZALIN
GRUPA C
ZGODA RUDA ŚLĄSKA
POGOŃ SZCZECIN
RELAX ŚWIDWIN

GRUPA D
SKRA WARSZAWA
ZAGŁĘBIE LUBIN
AZS KOSZALIN

8:45 – 9:07 MASTERS WARSZAWA – 
MKS WIELUŃ 

9:11 – 9:33 GÓRNIK ZŁOTORYJA – 
HANDBALL NOWOGARD

9:37 – 9:59 ZAGŁĘBIE LUBIN – SZCZY-
PIORNO KALISZ

10:03 – 10:25 ZGODA RUDA ŚLĄSKA – 
POGOŃ SZCZECIN

10:29 – 10:51 SKRA WARSZAWA – ZA-
GŁĘBIE LUBIN

10:55 – 11:17 MASTERS WARSZAWA – 
HANDBALL NOWOGARD

11:21 – 11:43 GÓRNIK ZŁOTORYJA – 
MKS WIELUŃ

11:47 – 12:09 ZAGŁĘBIE LUBIN – 
GWARDIA KOSZALIN

12:13 – 12:35 RELAX ŚWIDWIN – 
ZGODA RUDA ŚLĄSKA

12:39 – 13:01 SKRA WARSZAWA – AZS 
KOSZALIN

13:05 – 13:27 MASTERS WARSZAWA – 
GÓRNIK ZŁOTORYJA

13:31 – 13:53 MKS WIELUŃ – HAND-
BALL NOWOGARD

13:57 – 14:19 SZCZYPIORNO KALISZ – 
GWARDIA KOSZALIN

14:23 – 14:45 RELAX ŚWIDWIN – PO-
GOŃ SZCZECIN

14:49 – 15:11 ZAGŁĘBIE LUBIN – AZS 
KOSZALIN

15:15 – 15:37 MECZ O V MIEJSCE 
MĘŻCZYZN

15:41 – 16:03 MECZ O V MIEJSCE KO-
BIET

16:07 – 16:33 MECZ O III MIEJSCE KO-
BIET

16:37 – 17:03 MECZ O III MIEJSCE 
MĘŻCZYZN

17:07 – 17:33 MECZ O I MIEJSCE KO-
BIET

17:37 – 18:03 MECZ O I MIEJSCE MĘŻ-
CZYZN  

MĘŻCZYŹNI 2x10 MINUT
KOBIETY 2x10 MINUT
MECZE O III i I MIEJSCE 2x 12 MINUT
1x CZAS DLA DRUŻYNY NA MECZ 1 

MIN.
KARA WYLKUCZENIA 1 MINUTA 

ZAPRASZAMY
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do
2014 r. 1

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 

FORD TRANSIT VAN 280S
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w 

sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 
114, poz. 761) Wójt Radowa Małego ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu. 

I. Dane pojazdu 
1. Marka: Ford Transit Van 280S (przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych) 
2. Rok produkcji -2005 
3. Przebieg 249000 km 
4. Kolor niebieski
5. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
6. Liczba miejsc - 9
7. Cena wywoławcza 19.500,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście 

tysięcy pięćset złotych)
8. Wadium 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) 
II. Dodatkowe informacje 
1. Pojazd można oglądać do dnia 20.01.2015 r. po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym dnia i godziny. Dodatkowe informacje pod 
numerem telefonu 91 39 722 22 w godzinach 7.30 – 15.00. 

2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w pol-
skich złotych przelewem w terminie do dnia 20.01.2015r. do godz. 
10.00  przelewem na konto nr 22 9375 1038 2600 2639 2000 
0030.

Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć 
do oferty. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wy-
brane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowied-
nio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet 
ceny. 

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który 
wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

III. Przygotowanie oferty 
1. Oferta pisemna  powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub na-

zwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę z warunkami jej za-
płaty, oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu 
przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z re-
zygnacji z oględzin.( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formu-
larz ofertowy, do pobrania na str. internetowej www.bip.radowo-
male.pl). 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opako-
waniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
Nazwa/adres Oferenta 
Gmina Radowo Małe  72-314 Radowo Małe 21
“OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO FORD TRANSIT 

VAN 280S”
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radowie 

Małym  w terminie do dnia 20.01.2015 roku, do godz. 10:00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ra-

dowie Małym w dniu 20.01.2015 roku o godz. 10:15. 
5. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 dni, licząc od 

terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wy-

znaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapła-
ceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

IV. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym 

miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
2. Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź są one nie-

kompletne lub budzą inne wątpliwości. 
3. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o od-

rzuceniu oferty.
Wójt Gminy

Wiesław Lorent

WYJAŚNIENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO 

Szanowni Państwo
Z uwagi na fakt, iż w artykule „Co dalej z garażami przy osiedlu Radosław” z dnia 29 grudnia 2014 r. 

umieszczonym na stronie internetowej Gminy Nowogard, podana została przez Panią Annę Narkiewicz 
niepełna i zmanipulowana informacja dotycząca uregulowania stanu prawnego gruntu Skarbu Państwa, 
oznaczonego numerem działki 46/2, tj.: terenu zielonegoza garażami, gdzie w przyszłości mieszkańcy 
osiedla chcieliby budować garaże, czuję się w obowiązku do przedstawienia obiektywnych i faktycznych 
wyjaśnień w tej sprawie. 

W przedmiotowej sprawie w dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął wniosek Burmistrza Nowogardu  
o wydanie opinii przez Starostę Goleniowskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa dotyczącej 
projektowanego wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie w/w. nieruchomości 
na mienie Gminy Nowogard. Należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Organem 
uprawnionym do przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego jest 
jedynie Wojewoda Zachodniopomorski, natomiast Starosta działający w imieniu Skarbu Państwa jest 
tylko organem opiniującym. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, Starosta Goleniowski nie mógł wydać pozytywnej opinii, ponieważ 
byłoby to niezgodne z przepisami art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych w brzmieniu: „Gminie, na jej wniosek, może 
być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań.” 
Natomiast zgodnie ze stanem faktycznym na przedmiotowej działce numer 46/2 położonej w obrębie numer 7 
miasta Nowogard, Gmina Nowogard na dzień złożenia wniosku nie realizowała żadnych zadań określonych  
w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, co uniemożliwiało wydanie innej 
opinii. 

Ponadto informuję, że zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 
dominującą funkcją dla działki 46/2 jest zabudowa usługowa oraz tereny zieleni parkowej, które 
wykluczają możliwość usytuowania garaży, co z pewnością urzędnicy gminni wiedzieli przygotowując 
wniosek.

Szanowni Państwo z uwagi na fakt, że jest to kolejne, tendencyjne i nieobiektywne przedstawianie przez 
nowogardzkich urzędników wybranych i wygodnych treści, apeluję do Burmistrza Nowogardu o bardziej 
dokładne przyjrzenie się pracy podległych urzędników oraz o wcześniejsze zapoznanie się z propozycjami 
opisów działań gminy, jeszcze przed ich opublikowaniem na oficjalnej stronie internetowej, tak, aby 
mieszkańcy mieli pełną i obiektywną wiedzę na temat realizowanych spraw.  

Z poważaniem:
Tomasz Kulinicz

Starosta Goleniowski 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie  

organizuje w dniu 10.01.2015 r. zawody wędkarskie spiningowe pn. "Troć Iny 2015". 
Zapisy do dnia 09.01.2015 r. w sklepie "Wędkarz". 
Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.30. startowe 10 zł

zarząd

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na termomodernizację  pięciu budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych

Nowogard, ul. Gryfitów 2
Nowogard, ul. Gryfitów 3
Nowogard, ul. Gryfitów 4
Nowogard, ul. Gryfitów 5
Nowogard, ul. Światowida 1

Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00
Termin wykonania prac remontowych: marzec – wrzesień 2015 rok.

Oferty, na każdy budynek odrębnie, należy składać w wyżej podanych terminach w sekre-
tariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie. 

Otwarcie ofert -15 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłat-

nością 50 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia prze-

targu bez podania przyczyny.



Nr 1 (2333)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 791 493 007

Mieszkanie w Dobrej parter, 47 m2 cena 119 tys
Dom blisko Dobrej 240 m2, działka 1054 m2 

cena 269 tys

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budow-
lane obok szkoły Trójki. 00 
33 78 78 18 189

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 
mkw. + droga, przy  ul. Pod-
górnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527  

•  Sprzedam mieszkanie 2po-
kojowe parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfitów. 
91 39 27 272 

• Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie w 
centrum Nowogardu 46 m2. 
797 755 242

• Wynajmę kawalerkę na ul. 
Warszawskiej. 669 212 959 

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 
zł, wynajem 700 zł. 504 
898 980

• Do wynajęcia kawalerka. 
721 290 506 

• Wynajmę kawalerkę ul. 
Zielona 2. 664 809 155

• Sprzedam garaż ul. jana 
Pawła II, kwota 19 000 tys. 
607 083 893

• Wynajmę lub sprze-
dam mieszkanie o pow. 
54,40m2 ul. Poniatowskie-
go. 509 608 794

• 3000 m2 w Czermnicy za 
5000 zł. 501  307 666

• Działka pod KRUS 1,43 ha 
w Dębicach za 13.500/ha. 
502 103 432

• Dom z częścią gospodar-
cza do zamieszkania z 23 
ar, 8 km od Nowogardu, 
189 000 zł. 501 307 666 

• Sprzedam garaż blaszany 
Nowogard ul. Zamkowa. 
91 39 25 593 

• Do wynajęcia M4. 885 242 
483 

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 41,49 m2 
+ garaż ze strychem przy 
domu. Cena do negocjacji 
w Nowogardzie. 726 020 
862 

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie. Kaucja 2000 
zł. Wynajem 700 zł. Tel. 
504 898 980 

MOTORyZACjA

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 
2.0 benzyna, skóra, alufelgi 
imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania 
w Polsce. 721 618 393

• Szyba przednia do Re-
nault Megane rok 97, szyba 
przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Focus, 
hatchback 5d, 1,8 benzyna, 
rok. prod. 1998/1999, przeb. 
130.000 km, opony zimowe, 
radio, tel. 515 343 600

• Sprzedam opony zimowe 
„15” z felgami, dwuletnie 
Kleber. 690 997 422

• Sprzedam Rieju RR 50 2005r.
ważny przegląd i ubezpie-
czanie, po remoncie, zadba-
ny. 781 668 665 

• Sprzedam Skode Felicia 
1300 MPI, 1999 rocznik. Po 
wymianie rozrządu + kom-
plet kół letnich. Radio CD. 
Cena 2000 zł. 727 643 520 

• Mercedes C220 kombi, die-
sel, rocznik 2000 kolor czar-
ny, wyposażony w klimaty-
zację oraz hak, sprzedam. 
tel. 510 680 139

ROLNICTWO

• Mieszkankę zbożową. 511 
696 751 

• Sprzedam  kaczki  skubane. 
Tel. 796759414.

•	 Sprzedam	 ziemię	 rolną.	
9139	22	997

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779 

• Presę polską w kostkach w 
dobrym stanie. 667 522 369 

• Oddam szczenięta w dobre 
ręce. 888 531 677

• Sprzedam słomę w kostkach 
i siano. 782 036 086

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Usługi remontowo-bu-
dowlane, hydrauliczne, 
przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydru-

ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DyWANÓW, WyKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEj SA-
MOCHODOWEj/SKÓRZA-
NEj MATERIAŁOWEj / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEj / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZySZ-
CZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagranicz-
ne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWy montaż pie-
ców gazowych Vaillant - ser-
wis  tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 
482 763 

• Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudowla-
ne, bramy, monitoring, do-
mofony. 696 443 643 

•	  Regulacja – naprawa drzwi i 
okien tel. 695 181 070 

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Docieplenia, malowanie, 
spachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, podłogi 
i adaptacje poddaszy. 600 
626 268 

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 REMONTy MIESZKAŃ, Wy-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308

PRACA

• Zatrudnię dysponenta-spe-
dytora w transporcie drogo-
wym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
886 456 377 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•  Przyjmę do pracy pracow-
nika na fermę, dobre wa-
runki płacowe. 91 39 103 15, 
502 56 23 78 

• Zatrudnię doświadczonych 
stolarzy. 696 034 712 

• Przyjmę do pracy na myjnie 
samochodową kobietę. 605 
456 681 

• Zatrudnię: elewacja, docie-
plenie Szczecin. 782 860 130 

• Zatrudnię panią do pracy 
kelnerkę – barmana. Hotel 
„Oskar”. 602 474 266

•	 Zatrudnię stolarza 503 
084 687

INNE

• Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820 

•	 PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i monta-
żem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena 
od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części za-
mienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

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

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

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane 
z gwarancja i montażem 
do mieszkania,domu,skle-
pu,tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 900zl dwufunkcyj-
ne  cena od 1.000zl wersja 
kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji 
zapewniamy czesci zamien-

ne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEjNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-
ry,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl  oraz elek-
tryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuch-
ni cana 200zl    tel  691 686 
772

•	 GAZOWy zasobnikowy 
podgrzewacz wody sto-
jacy VGH 130-190 litro-
wy f. Vaillant z Niemiec do 
domu, pensjonatu gdzie sa 
2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec gazo-
wy c.o. stojacy, zeliwny ze 
sterowaniem vaillant moc 
od 11- 30 kw cena 1.200 zl 
montaz,serwis  tel  691 686 
772. 

• Sprzedam pelet, luzem lub 
pakowany, worki 15 kg, 
drzewne 8 mm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 603  703 
196 .

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSCH, cena 
do uzgodnienia , tel. 605 
522 340

• Wózek inwalidzki dla 40lat-
ka po udarze potrzebny. 
600 155 342 , 788 685 194

• Sprzedam kompresor stoją-
cy na 380 volt cena 350 zł. 
724 080 142 

• Sprzedam drewno komin-
kowe, opałowe z dowozem 
do domu. 663 349 053 

• Oflisy – odpady tartaczne 
na opał, sprzedam pocięte 
w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. 514 
740 538

• Owczarki niemieckie pieski i 
suczki – ładne. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam : stare maszy-
ny stolarskie działające 
i sprężarkę WAM bez sil-
nika cena 200 zł. 503 084 
687 

• Sprzedam regały spożyw-
cze, szafę chłodniczą, wagę, 
metkownicę. 695 426 022, 
509 564 625 po 15stej

• Sprzedam szafki kuchenne 
stojące Bodzio Cappucino, 
stan idealny. 695 426 022, 
509 564 625 po 15stej
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 199.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 149.000 zł + działka ogrodowa
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

W y D R U K I 
K O L O R O W E

u l .  B o h . 
W a r s z a w y  7 a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  
Tel. 91 577 20 07

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Weź szybką pożyczkę na Nowy Rok. Pieniądze 
bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. Skorzystaj 

z naszej noworocznej promocji do 12 stycznia. 

Zadzwoń: 32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U
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N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

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

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89):  Nowy rok, nowe nadzieje
Grażyna Siedlecka, Stanisława Pokorska, Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Anna 

Husarz, Halina Stefańska, Agnieszka Skowrońska, Michał Furmańczyk, Urszula Kaczmarek, Barbara 
Bartosik, Justyna Grenda, Lucyna Andrzejczak, Nikola Grenda, Halina Szwal, Marek Kozioł, Christiana 
Syfert, Teresa Januszonek, Iwona Kochelska

Zwycięzcy: Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Teresa Januszonek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: wirujący poduszkowiec, elektryczne napięcie
Miłosz Wielgus, Igor Grenda, Nadia Grenda, Martyna Grenda, Julia Furmańczyk, Amelia Wyczkowska, 

Bartek Feliksiak, Mateusz Ołubiec, Kinga Feliksiak, Natalia Chruściel

Zwycięzca:  Nadia Grenda
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX



09-12.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDy BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

Reklama

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do

MEBLE  
POD WYMIAR:

kuchnie, szafy, 
garderoby, wnęki

PROFESJONALNIE 
Projekt, wycena gratis

697 103 477
J23.1.śk.30.12-9.01

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

Nowogard
ul. Armii Krajowej 49
tel. 91 39 21 470

Nowa kolekcja mebli tapicerowanych 2015 w naszej ofercie. Zapraszamy!

Podziękowania za mobilne stanowisko ZIP

Wspólna akcja DN i NFZ
Na prośbę naszego czytelnika, w 

minionym roku wyjaśnialiśmy za-
sady korzystania z Zintegrowane-
go Informatora Pacjenta. Opisywa-
liśmy szczegółowo, czym jest ZIP 
oraz jak można się zarejestrować. 
Z tej racji, że jest to możliwe jedy-
nie w nielicznych punktach  nasze-
go województwa, zaprosiliśmy mo-
bilne stanowisko ZIP do redakcji 
DN, aby mieszkańcy Nowogardu, 
nie musieli w celu rejestracji jeździć 
do Szczecina. Dzięki naszej akcji do 
ZIP dołączyło 80 osób. W tym ty-
godniu redakcja otrzymała z NFZ 
specjalne podziękowania.  

W połowie 2013 roku pojawiły 
się informacje o tym, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia, wychodząc na-
przeciw pacjentom, utworzył tzw. 
Zintegrowany Informator Pacjenta, 
dzięki któremu każdy będzie mógł 
w domu, przy pomocy Internetu, 
śledzić swoją kartę pacjenta. Z in-
formacji, jakie otrzymaliśmy od 
rzecznika NFZ w Szczecinie, do-

wiadujemy się, że Zintegrowany In-
formator Pacjenta to nowoczesny, 
stale aktualizowany dostępny w In-
ternecie, poradnik Narodowego 
Funduszu Zdrowia – łatwy w użyt-
kowaniu i przyjazny. Informator 
ma część ogólnodostępną oraz do-
stępną tylko po zalogowaniu się dla 
posiadaczy konta ZIP. Na własnym 
koncie zdrowotnym można znaleźć 
m.in. dane o tym, gdzie i kiedy się 
leczyliśmy, wykonanych badaniach 
i zapisanych lekach oraz ich kosz-
tach od 2008 roku. Dostęp do konta 
użytkownicy mają w każdej chwi-
li, z każdego komputera połączo-
nego z Internetem. Można spraw-
dzić, czy system eWUŚ potwierdza 
nasze prawo do świadczeń. Ponad-
to można kontrolować, ile pienię-
dzy na nasze leczenie wydaje NFZ. 
Niestety mieszkańcy naszej gminy, 
którzy chcieliby założyć takie kon-
to, mogą to zrobić w placówkach w 
Szczecinie, Koszalinie lub Pyrzy-
cach oraz w mobilnych punktach. 

Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom 
Nowogardu, w czwartek (6 listopa-
da 2014 roku), w redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego, z mobilnym 
stanowiskiem gościli pracownicy z 
Zachodniopomorskiego Oddziału 
NFZ. Od godziny 11:00 do 16:00, w 
naszej redakcji, mieszkańcy Nowo-
gardu mieli możliwość darmowego 
założenia konta w Zintegrowanym 
Informatorze Pacjenta. Z tej oka-
zji skorzystało aż 80 osób. Jak przy-
znała Anna Makuchowska z NFZ, 
to bardzo dobry wynik. Dodajmy, 
że już prawie milion osób (dokład-
nie 978 tys.) w całym kraju zde-
cydowało się na założenie swoje-
go konta, natomiast w samym wo-
jewództwie zachodniopomorskim, 
niebawem w ZIP zalogowanych bę-
dzie już ponad 50 tys. pacjentów.                                                                                                               
Nasza redakcja w ostatnich dniach 
otrzymała specjalne podziękowa-
nia od NFZ za pomoc przy utwo-
rzeniu w Nowogardzie mobilnego 
stanowiska ZIP. W związku z du-
żym zainteresowaniem tej akcji, 
nie wykluczone, że pracowników 
NFZ zaprosimy ponownie do nas, 
aby mieszkańcy naszej gminy mo-
gli skorzystać z możliwości darmo-
wego założenia konta ZIP.

KR
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

RATY!
BEZ KOSZTÓW
NA CAŁY ASORTYMENT

10x0%
SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

Do 12 grudnia 2014 r.
ZABAWKI BRUDER 

Doskonały 
pomysł 
na prezent

Z A P R A S Z A M Y

10% rabat

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

UWAGA 
zmiana godziny bezpłatnych 

porad prawnych

Karsk:

Strażacy 
pomogli małej 
Lence

9

Studniówka  
w I LO

8

Czytaj s. 5

35-lecie 
nowogardzkiego 
Koła 
Numizmatycznego

s. 16

O gminie,  
co marketów  
nie chciała

11

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Uroczysko  
już nie takie urocze...

s. 4

Żywioł nie ominął Nowogardu

Wiatr powalał drzewa 
i słupy

Czytaj s. 3

Obiad będzie  
z Nowogardu

s. 6

Ulica to za dużo 
powiedziane…

Do domu przez 
doły i błoto
W ubiegłym tygodniu zgłosiła się do nas jedna z nowo-
gardzianek, z prośbą o interwencję w sprawie budowy 
nawierzchni ul. Asnyka, przy której od jakiegoś cza-
su mieszka. Rzeczywiście stan drogi woła o pomstę do 
nieba. Po obfitych opadach deszczu, problem z prze-
jazdem tamtędy mają nawet samochody terenowe.    

REKLAMA
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Nasza sonda
Jak będą spędzać ferie zimowe uczniowie z SP nr 3 w Nowogardzie? Z takim pytaniem 

zwróciliśmy się w cotygodniowej sondzie do podopiecznych tej szkoły. 

Hanna Kucal kl. VI b – Ferie zamierzam spędzić ze swoimi przy-
jaciółmi, ale też zastanowię się nad wyjazdem z rodzicami do mojej 
babci lub do siostry, która mieszka w Poznaniu. Tak jak powiedziała 
Malwina, ja też jestem członkinią zespołu wokalno-tanecznego. Dlate-
go podczas ferii także pomyślę nad nową nazwą dla naszej grupy. Ży-
czę wszystkim dzieciom, by odpoczęły od nauki i miło spędziły całe fe-
rie zimowe. 

Julia Jakubowicz VI b – Podczas ferii będę często spotykać się ze 
swoimi przyjaciółmi. Z pewnością również gdzieś wyjadę z rodzica-
mi, może do babci? Ale nie zapomnę także o czytaniu książek, więc 
w ostatnie dni ferii nadgonię zaległości z różnych przedmiotów. Życzę 
wszystkim koleżankom i kolegom, by fajnie spędzili ferie. 

Sebastian Matela kl. VI b – Ferie w tym roku będę spędzał z kole-
gami, postanowiłem też, że przez ten okres nie zajrzę do komputera, 
ale będę dużo przebywał na dworze, na świeżym powietrzu, ponieważ 
chcę odpocząć od tej całej technologii. Nie zapomnę także o zabawie 
na skateparku, gdzie będę mógł do woli pozjeżdżać na hulajnodze czy 
deskorolce. Wszystkim dzieciom życzę, by spadł śnieg, a ferie były na-
prawdę zimowe. 

Malwina Oślizło kl. VI b – Ja będę kontynuować działalność nasze-
go szkolnego zespołu wokalno-tanecznego, w którego składzie są m.in.: 
Hania, Laura i Julka. Zespół nasz do niedawna nosił nazwę „Anielskie 
Dziewczęta”, ale zastanawiamy się nad zmianą. Ponadto podczas ferii 
chcę porządnie sobie odpocząć.

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Tadeusz Walencki: lat 63, zmarł 08.01.2015 r., pogrzeb odbył się 10.01.2015 r., na cmentarzu w Jenikowie
Regina Skowron: lat 83, zmarła 09.01.2015 r., pogrzeb odbył się 11.01.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie
Jadwiga Kujawa: lat 87, zmarła 10.01.2015 r., pogrzeb odbędzie się 14.01.2015 r., o godz. 14:00 na cmenta-

rzu w Dobrej
Eliza Zawadzka: lat 88, zmarła 11.01.2015 r., pogrzeb odbędzie się 14.01.2015 r., Msza św. o godz. 12:00 w 

kościele w Orzechowie, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Elżbieta Ignaczak: lat 45, zmarła 11.01.2015 r., pogrzeb odbędzie się 13.01.2015 r., o godz. 14:00, po-
chówek na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Bogumiła Maćkowiak

05.01.2015 r. 
godz. 09.00
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Kulice, gdzie kierujący pojaz-
dem marki Renault wjechał do 
przydrożnego rowu. 

godz. 10.00
Zgłoszenie oszustwa przy zaku-

pie quada na aukcji internetowej 
portalu OLX. 

godz. 10.00
Kradzież tablic rejestracyjnych 

z samochodu marki Skoda Fabia, 
zaparkowanego przy ul. Ponia-
towskiego. 

godz. 14.00
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej zatrzymano spraw-
cę kradzieży sklepowej. 

godz. 17.30
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z samochodu marki Merce-
des Sprinter, stojącego na drodze 
Wierzbięcin – Słajsino. 

godz. 19.45
Powiadomienie o kradzieży 

ramy oraz tablicy rejestracyjnej z 
motoroweru marki Zipp. 

06.01.2015 r. 
godz. 07.00

Zdarzenie ogniowe w miejsco-
wości Przypólsko, gdzie spaleniu 
uległa stodoła. 

godz. 15.00
W miejscowości Błotno doszło 

do włamania do pomieszczenia 
gospodarczego, skąd dokonano 
kradzieży agregatu prądotwórcze-
go, kosiarki spalinowej, skrzynki 
narzędziowej oraz piecyka nafto-
wego. 

godz. 20.45
Na ul. Kościuszki znaleziono 

tablicę rejestracyjna, pochodzącą 
z pojazdu marki Toyota. 

07.01.2015 r. 
godz. 13.00
Kolizja drogowa na parkingu 

przy sklepie Lidl, pomiędzy po-
jazdami VW Polo i Peugeot. 

11.01.2015 r. 
godz. 16.30
W miejscowości Bieńczyce do-

konano włamania do budyn-
ku gospodarczego, skąd sprawca 
skradł elektronarzędzia, klucze 
oraz wiertła.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Martyna Dobrowolska kl. V a – W tym roku, w pierwszym ty-
godniu ferii zimowych, wybieram się wraz z rodzicami do Białki Ta-
trzańskiej. Na pewno będę tam jeździła na nartach, a jeżeli będzie to 
możliwe, to chciałabym również udoskonalić swoje umiejętności jazdy 
na snowboardzie. Nauka w tym semestrze poszła mi całkiem nieźle, 
więc do książek niewiele będę zaglądała, ponieważ chcę trochę od nich 
odpocząć. Wszystkim dzieciom życzę zdrowych, spokojnych i udanych 
ferii zimowych. 

Gdy nie masz kominka 

Zabiorą choinkę  
na wysypisko
Zgodnie z naszą tradycją, po 6 stycznia, czyli święcie Trzech 
Króli, można już rozbierać choinki. Co jednak zrobić z 
drzewkiem, kiedy nie mamy pieca ani kominka? 

Możemy je po prostu wystawić 
koło śmietnika. Podobnie jak w 
ubiegłym roku, tak i tym razem 
firma zajmująca się odbiorem od-
padów zabierze choinkę razem z 
innymi odpadami biodegrado-
walnymi. 

Jak informuje  Zarząd Budyn-
ków Komunalnych  w Nowogar-

dzie, odbiór choinek odbywa się 
w każdy piątek, w okresie od 1 
stycznia do 28 lutego 2015 roku. 

Drzewka, razem z innymi od-
padami organicznymi, trafią na 
wielki kompostownik, znajdujący 
się na terenie zakładu w Słajsinie. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

REKLAMA

Kupię samochód 
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot kluczy
 z żółtym breloczkiem, 
przewidziana nagroda. 

Kontakt z redakcja DN – 

91 39 22 165 

Żywioł nie ominął Nowogardu 

Wiatr powalał drzewa i słupy
W miniony weekend woj. zachodniopomorskie nawiedziła wichura. Wiatr osiągał prędkość ponad 100 km/h. Żywioł, wzmocniony występującymi lokal-
nie burzami, uszkodził wiele odcinków sieci elektrycznej, co spowodowało, że wieczorem, w sobotę, na wiele godzin wyłączono prąd w ok. 16 tysiącach 
gospodarstw. Nie ominęło to także Nowogardu. Ulice naszego miasta i okoliczne wsie spowiły prawdziwe egipskie ciemności. Pełne ręce roboty miały też 
służby ratunkowe, głównie strażacy wzywani do usuwania powalonych drzew. 

W północno-zachodniej Polsce, 
od piątku do niedzieli, panowa-
ły bardzo trudne warunki pogo-
dowe. Nad regionem szalał hura-
ganowy wiatr, który w porywach 
osiągał prędkość ponad 100 km/h. 
Dodatkowo w piątek, nad woje-
wództwem zachodniopomorskim 
przeszły burze, które spowodowa-
ły liczne uszkodzenia sieci energe-
tycznej. Szczególnie o tym prze-
konali się mieszkańcy gminy No-
wogard, jak mówią oficjalne ko-
munikaty, w regionie powiatu go-
leniowskiego wichura wyrządziła 
najwięcej szkód. Ponad dwie doby 
trwała intensywna walka z żywio-
łem. Dzięki zaangażowaniu ener-
getyków, już w niedzielę, w go-
dzinach popołudniowych, zdecy-
dowana większość mieszkańców 
z obszaru obsługiwanego przez 
ENEA Operator miała przywró-
cone dostawy energii elektrycznej. 

– Od piątku przy usuwaniu awa-
rii pracowało ponad kilkudziesię-
ciu pracowników ENEA Operator 
i firm zewnętrznych, którzy w cią-
gu 2 dni usunęli awarie. Praca od-
bywała się w bardzo trudnych wa-
runkach, przy silnym wietrze, bu-
rzy i intensywnych opadach desz-
czu. Siła wiatru, który ponad dwie 
doby utrzymywał się w północno-
-zachodniej Polsce, była tak wiel-
ka, że nie tylko zrywała przewody, 
ale wręcz łamała słupy – informuje 
redakcję Sylwia Rycak, regionalny 
rzecznik prasowy ENEA – Głów-
ną przyczyną braku dostaw ener-
gii w Nowogardzie i okolicy były 
łamiące się i powalające na linie 
energetyczne drzewa. Brak zasila-
nia trwał w samym mieście Nowo-
gard, w godzinach od 16:42 (sobo-
ta) do 1:08 (niedziela). Od piątku 
przez niemal całą dobę pracowały 
wszystkie brygady, wspierane przez 
firmy zewnętrzne. Dzięki temu do-

stawy energii na terenie szczeciń-
skiego obszaru ENEA Operator 
wróciły do domów już w niedzie-
lę – mówi Sylwia Rycak. Niestety 
zniszczenia, na skutek szalejące-
go wiatru, są tak duże, że niemal 
wszyscy pracownicy ENEA po-
stawieni są na równe nogi. Trud-
no było nam wobec tego uzyskać 

dokładne dane, dotyczące naszej 
gminy, które przedstawiłyby liczbę 
odbiorców pozostających bez prą-
du. Udało nam się jednak ustalić, 
ile domostw na terenie powiatu 
goleniowskiego pozostawało bez 
dostawy energii w kulminacyjnym 

momencie. – W rejonie Golenio-
wa, czyli również na terenie gminy 
Nowogard, w kulminacyjnym mo-
mencie, czyli o północy z soboty na 
niedzielę, bez dostaw energii pozo-
stawało około 16 tys. gospodarstw 
– informuje regionalny rzecznik 
prasowy, Sylwia Rycak. 

Na brak pracy nie mogli narze-
kać również strażacy. Jak poinfor-
mował redakcję bryg. Arkadiusz 
Skrzypczak, z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Goleniowie interweniowali oni 
od 9 do 11 stycznia aż 15 razy. W 
większości przypadków wzywa-
no ich do usuwania powalonych 
drzew. Już w piątek konary spa-
dły na drogi w Trzechlu, Bienicz-
kach, Kulicach oraz przy ul. Ko-
ściuszki w Nowogardzie, nieopo-
dal Warnkowa. To ostatnie zda-
rzenie spowodowało spore utrud-
nienia w ruchu. Drzewo uniemoż-
liwiło przejazd, tak więc kierowcy 
musieli czekać, aż strażacy potną i 
usuną przeszkodę. Najwięcej pra-
cy straż pożarna miała jednak do-
piero w sobotę, w kulminacyjnym 
momencie wichury. – W dniu 10 
stycznia odnotowaliśmy 7 zdarzeń. 
W jednym przypadku chodziło o 
plamę oleju na drodze przy ul. Ar-
mii Krajowej w Nowogardzie. W 

innym zdarzeniu doszło do zła-
mania słupa TPSA w Korytowie. 
Natomiast w pozostałych 5 zda-
rzeniach, strażacy usuwali powa-
lone na drogach drzewa. Miało to 
miejsce na odcinku drogi Błotno–
Golczewo, na drodze Nastazin–
Dębice oraz w Trzechlu, Ostrzycy 
i Strzelewie – mówi bryg. Arka-
diusz Skrzypczak. W niedzielę (11 
stycznia) do tej statystyki dołą-
czyły kolejne cztery powalone na 
drogę drzewa. Miało to miejsce 
w Żabowie, Długołęce, Miętnie i 
Wierzbięcinie. 

Również policjanci byli w tych 
dniach zapracowani. – W związku 
z porywistym wiatrem, w sobotę 
policjanci odebrali kilka zgłoszeń o 
zerwanych napowietrznych liniach 
energetycznych i telekomunikacyj-
nych oraz powalonych drzewach. 
Funkcjonariusze interweniowali 

raz, na drodze krajowej nr 3, gdzie 
w powalone na jezdnię drzewo 
wjechał kierowca seata, uszkadza-
jąc swój pojazd – informuje rzecz-
nik prasowy policji, asp. Julita Fi-
lipczuk. 

Synoptycy ostrzegają, że silne 
podmuchy wiatru mają potrwać 
jeszcze przez kilka dni. Nie wy-
kluczone zatem, że może jeszcze 
powtórzyć się sytuacja z minionej 
soboty, gdy nasze mieszkania roz-
świetlały świeczki. Humoru całej 
sytuacji dodaje fakt, że 10 stycznia 
i 15 lutego na całym świecie ob-
chodzony jest Dzień Oszczędza-
nia Energii Elektrycznej... Zatem 
w sobotę nieświadomie, na sku-
tek porywistego wiatru, wszyscy 
przyłączyliśmy się do tej akcji.

KR 

Na ul. Kościuszki powstał spory korek, po tym jak wiatr powalił na drogę 
drzewo

Wiatr nie oszczędził również cmentarza przewracając kwiaty i znicze.

Przez brak prądu na ulicach było niebezpiecznie
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Sonda z Osiny
Już za tydzień w szkołach rozpoczną się ferie zimowe. 

Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy 
uczniów, co będą robili podczas dwutygodniowego odpo-
czynku od nauki: czy wybiorą zabawy na świeżym powie-
trzu, wyjazd do rodziny, na zimowisko w góry, czy może cie-
płe kapcie, telewizor i komputer?

Anna Guś kl. I gimnazjum – Fe-
rie raczej będę spędzała w moim ro-
dzinnym domu, a jeżeli będzie to 
możliwe, to pomyślę o wyjeździe z 
moimi przyjaciółkami na basen czy 
lodowisko do Goleniowa. A gdy wró-
cę, to zajrzę do książek, najlepiej 
przygodowych, które bardzo lubię 
czytać w wolnych chwilach.

Filip Kosakowicz kl. V a – Se-
mestr poszedł mi bardzo dobrze. Dla-
tego na ferie zimowe pojadę do Szcze-
cina, do mojego wujka, a tam będę 
chodził na pewno na lodowisko. A 
gdy już wrócę do domu, to będę jesz-
cze chciał pojechać do dziadka do 
Goleniowa i razem z nim będę cho-
dził na basen. 

Justyna Musielińska kl. IV a – 
Miałam się wybrać na zimowisko 
w góry, ale okazało się, że nie mam 
z kim jechać, bo moje koleżanki nie 
mogły lub nie chciały. Zostaję więc 
w domu i nie mam pojęcia, jak będę 
odpoczywać i co będę robić w wol-
nym czasie. Mam dwóch braci, więc 
wspólnie pomyślimy, jak urozmaicić 

sobie ferie. Gdyby był śnieg, to może zorganizowalibyśmy kulig, a tak... 
nie wiem. Jednak mam nadzieję, że śniegu może choć trochę spadnie. 

Karol Kosakiewicz kl. III a – Fe-
rie raczej będę spędzał z kolegami na 
dworze, szczególnie na placu zabaw. 
Ale dobrze byłoby, gdyby spadł śnieg, 
wtedy urządzilibyśmy sobie bitwę na 
śnieżki. Myślę, że podczas ferii uda mi 
się też wyjechać do mojej babci, która 
mieszka w Budnie. Życzę wszystkim 
dzieciom, aby spadł śnieg, wtedy mo-
głyby fajnie bawić się na dworze. 

Rafał Grzybowski kl. III gim-
nazjum – Ferie spędzę na pewno w 
swoim domu. W wolnych chwilach, 
jeżeli będzie pogoda, to z pewnością 
wyjdę na świeże powietrze, by trochę 
pograć w piłkę i pobiegać. W każdym 
razie zdecydowanie stawiam na po-
prawę kondycji fizycznej. W wolnych 
chwilach również zajrzę do książek, 
bo bardzo lubię czytać. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

W Kościuszkach taki krajobraz

Uroczysko już nie takie urocze…
Sterta śmieci, sterczące pniaki drzew, dryfująca na tafli jeziora trzcina – krajobraz po week-
endowej nawałnicy? Nie. Tak na co dzień wygląda teren wokół jeziora w Olchowie, o czym 
poinformował nas mieszkaniec Kościuszek, p. Rafał Kuziora. W istocie, okolica przypomi-
na raczej pobojowisko niż obszar użytku ekologicznego.

Pan Rafał zadzwonił na numer 
alarmowy DN pod koniec ubie-
głego tygodnia. – Proszę przyje-
chać i na własne oczy zobaczyć, 
co tu się dzieje. Z przyjemnością 
państwa oprowadzę – mówił zde-
nerwowany do słuchawki. Zgod-
nie z prośbą naszego Czytelnika, 
niezwłocznie udaliśmy się nad je-
zioro, by dokładniej przyjrzeć się 
całej sprawie. Na miejscu zasta-
liśmy krajobraz jak po burzy. – 
Chciałbym się dowiedzieć, czy to 
już zawsze tak będzie? Teren wo-
kół jeziora wygląda tak od dłuż-
szego czasu – mówił w rozmo-
wie z DN p. Kuziora – Przy zej-
ściu nad łowisko stoi tablica, a 
na niej widnieje napis: „UŻYTEK 
EKOLOGICZNY OLCHOWSKIE 
UROCZYSKO”. Uroczysko? My-
ślę, że ten krajobraz mówi sam za 
siebie. Proszę mi wierzyć, że plaża 
nie wygląda dużo lepiej.

Nieporządek wokół jeziora to 
tylko jedna z wielu drażliwych 
kwestii, które okolicznym miesz-

kańcom spędzają sen z powiek. 
Mają oni bowiem do zarządcy te-
renu kilka innych pytań, nieko-
niecznie wygodnych. – Co chwi-
lę powstają tu nowe pomosty. Py-
tam zatem, czy ktokolwiek ma w 
ogóle pozwolenie na ich budowę? 
Odrębnym problemem jest też re-
gularna wycinka drzew albo kar-
czowanie trzciny przy brzegu je-
ziora. Przecież, o ile mi wiadomo, 
tego nie wolno robić – tłumaczy 
mieszkaniec Kościuszek. Jezio-
ro Olchowskie widnieje w wy-
kazie wód szczecińskiego Okrę-
gu PZW. W związku z tym to 
tam skierowaliśmy swoją prośbę 
o oficjalne stanowisko w tej spra-
wie i udzielenie odpowiedzi na 
kilka podstawowych pytań, m.in. 
dlaczego trzcina zostaje stopnio-
wo karczowana oraz skąd pozwo-

lenia na budowę coraz to nowych 
pomostów na jeziorze. Z naszych 
nieoficjalnych informacji wyni-
ka, że Oddział Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Szczecinie 
sprawą się już zajął. Podjęto także 
rozmowy z administratorem Je-

ziora Olchowskiego – PZW No-
wogard. – Uprzejmie informuję, 
że we wtorek, 13.01.2015 r., skon-
taktuje się z Państwem, ok. godz. 

10:00, w redakcji, prezes Koła nr 
36 Nowogard – Miasto, Edward 
Paszkiewicz. Prezes Paszkiewicz 
postara się udzielić wyczerpują-
cych wyjaśnień oraz umówi się (w 
razie potrzeby) na wizję lokalną – 
na jeziorze Olchowo. W dniu dzi-
siejszym (poniedziałek, 12 stycz-
nia, dop. red.), w Szczecinie, od-
bywa się posiedzenie Zarządu 
Okręgu. Pan prezes Paszkiewicz 
również jest członkiem ZO – po-
informował Wiesław Parchimo-
wicz z PZW Szczecin, starszy 
specjalista ds. administracyjno-
-gospodarczych.

Pozostaje zatem uzbroić się w 
cierpliwość i poczekać na wy-
jaśnienia prezesa PZW Nowo-
gard. Miejmy nadzieję, że prośby 
mieszkańców zostaną wysłucha-
ne i stan terenów wokół łowiska 
w Olchowie już niebawem ule-
gnie polepszeniu. Oficjalne sta-
nowisko Edwarda Paszkiewicza 
zaprezentujemy w kolejnym wy-
daniu DN.

Karolina Klonowska

Pan Rafał jest oburzony faktem, że rosnąca przy brzegu jeziora trzcina została czę-
ściowo wykarczowana.

Sterty śmieci rujnują estetykę tego miejsca. Nie jest to jednak jedyny problem...

Drzewa są regularnie wycinane. Oznaczono już także kolejne do wycinki.
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Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie:
13.01 (wtorek): 
Ks. Robert Szyszko - Zamkowa 

2, 2a, 5; Ks. Krzysztof Pustelnik - 
Luboszan nr 1 -12; 14 -18; Ks. Ro-
bert Dąbrowski - 3 Maja 36 - 55; 
Ks. Grzegorz Legutko - Świerko-
wa, Brzozowa, Jesionowa, Jodło-
wa

14.01 (środa):
Ks. Robert Szyszko - Zamkowa 3 

i 3a; Ks. Krzysztof Pustelnik - Lu-
boszan 13, Czarnieckiego 3 i 4; Ks. 
Robert Dąbrowski - 3Bankowa 1, la, 
2, 2a, 6 i 8; Ks. Grzegorz Legutko - 

Grota Roweckiego (prawa strona)
15.01 (czwartek):
Ks. Robert Szyszko - Zamko-

wa 3b i 3c; Ks. Krzysztof Pustel-
nik - Czarnieckiego 1; Ks. Robert 
Dąbrowski - Bankowa 3d i 3e; Ks. 
Grzegorz Legutko - Grota Rowec-
kiego (lewa strona)

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie:

13.01 (wtorek):
ul. Poniatowskiego od 1 do 7b. i 

Krótka od 18.30
14.01 (środa):
ul. Poniatowskiego od 8 do 18 

bez 16 i Łąkowa od 18.30

15.01 (czwartek):
ul. Poniatowskiego 16, 20, 21, 

22 i 25 i Kulice – Nowogard od 
18.30

Kolędę rozpoczynamy o godz. 
16.00, a kończymy ok. godz. 
21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie:

13.01 (wtorek):
ul. Bema, bloki nr 30, 31, 32 i 

33. 
14.01 (środa):
ul. Bema, bloki nr 34,35 i 36. 
15.01 (czwartek):
ul. Bema, bloki nr 37, 38 i 39.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 

16.00.
opr. K.S.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo 
miłość to nieśmiertelność”

 Emily Dickinson

Koleżance  
Elżbiecie Flis 

Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci syna 
składają 

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Nowogard 

Ulica to za dużo powiedziane…

Do domu przez doły i błoto
W ubiegłym tygodniu zgłosiła się do nas jedna z nowogardzianek, z prośbą o interwencję w sprawie budowy nawierzchni ul. Asnyka, przy której od jakie-
goś czasu mieszka. Rzeczywiście stan drogi woła o pomstę do nieba. Po obfitych opadach deszczu, problem z przejazdem tamtędy mają nawet samochody 
terenowe.    

Przy ul. Asnyka znajduje się 10 
domostw. Niestety mieszkańcy 
tych budynków, zanim dotrą do 
swoich posesji, muszą przemie-
rzyć kilkaset metrów polną, nie-
utwardzoną drogą. Problem nara-
sta zwłaszcza po obfitych opadach 
deszczu. Jedną z tych, którzy na co 
dzień zmagają się z usłaną dołami 
aleją, jest p. Danuta. Nasza Czy-
telniczka, dzwoniąc w ubiegłym 
tygodniu na numer redakcji DN, 
nie kryła oburzenia z powodu złe-
go stanu nawierzchni ulicy, przy 
której mieszka. Jej wypowiedź w 
całości publikujemy poniżej.

– Burmistrz wydał 10 pozwo-
leń na budowę, ale nie zadbał o to, 
abyśmy mogli dojechać do swoich 
domów. Podczas takich ulew, ja-
kie ostatnio miały miejsce, nasze 
samochody topią się w błocie. Na-
wet te terenowe mają problem z 
przebrnięciem przez zabłocony te-
ren. Dzwonię do państwa w imie-
niu wszystkich mieszkańców, gdyż 
wspólnie na ten temat rozmawia-
liśmy. Zatem serdecznie zaprasza-
my do nas na herbatę pana burmi-
strza, szczególnie po obfitych opa-
dach deszczu. Niech przyjedzie 
swoim samochodem i zobaczy, z 

czym musimy się borykać! Są tutaj 
naprawdę bardzo fatalne warun-
ki. Czasem sobie sami coś podsy-
pujemy, staramy się jakoś tę drogę 

utwardzić, ale to na nic. Apelujemy 
do burmistrza, Roberta Czapli, aby 
zajął się tą drogą, bo z każdej stro-
ny widzimy remonty dróg i chodni-

ków w centrum miasta, tam, gdzie 
widać jego działania, a u nas, na 
Asnyka, problem mamy tylko my i 
remontu nikt inny już nie zobaczy. 

Czy to dlatego burmistrz nie za-
pewni mieszkańcom dojazdu pod 
posesje? – pyta w rozmowie z DN 
oburzona mieszkanka ul. Asnyka, 
p. Danuta.

Przeprowadzona przez nas wi-
zja lokalna w pełni potwierdziła 
słowa naszej Czytelniczki. Dołą-
czone do artykułu zdjęcie mówi 
samo za siebie. – Wie pani co? 
Szkoda słów. Mój syn musiał sam 
zadbać o to, żeby ta droga przy 
jego posesji jakoś wyglądała. Robił 
to wszystko na własny koszt. Nikt 
się tym nawet nie zainteresował – 
mówi w rozmowie z DN kobieta, 
którą spotkaliśmy na miejscu – Tu 
to jeszcze pół biedy, bo syn miesz-
ka na początku ulicy, ale tam dalej 
jest kilka domów, do których prze-
cież trzeba dojechać. Nie wiem, jak 
ci ludzie sobie radzą. Sama pani 
widzi, jak ta droga wygląda.

Trudno się dziwić oburzeniu 
mieszkańców. Niezwłocznie wy-
słaliśmy zapytanie w tej sprawie 
do UM w Nowogardzie. O odpo-
wiedzi poinformujemy, jak tylko 
otrzymamy wiadomość zwrotną 
z Ratusza.

Karolina Klonowska

Przejazd tą ulicą to nie lada wyzwanie nawet dla samochodów terenowych, zwłaszcza po obfitych opadach deszczu. Jednak 
mieszkańcy muszą sobie jakoś radzić...

Jakżeś wybrał, to płać i za to, podatniku…

Jeszcze strona Gminy czy już SLD?
Na temat szczególnego charak-

teru nowogardzkiej gminnej stro-
ny internetowej (również biule-
tynu gminnego), odróżniającej ją 
od znanych w świecie cywilizo-
wanym standardów, pisaliśmy już 
w DN. Dotychczas specyfika wła-
śnie nowogardzkiej strony mia-
sta, polegała na wyraźniej nad-

reprezentacji tam osobistej bur-
mistrza, jego sylwetki, jego osią-
gnięć, ale i jego walorów różnora-
kich i nieogarnionych wyobraźnią 
zwykłego obywatela. W ostatnich 
tygodniach pojawił się tu jednak-
że nowy trend - otóż strona ta za-
czyna powoli nabierać dodatko-
wej funkcji, staje się także, już 

bez zbędnego kamuflażu, niejako 
stroną lokalnego SLD. Dowodem 
na to jest chociażby tekst pt. SLD 
ma dość, w którym autor, opłaca-
ny z pieniędzy podatników, któ-
rych reprezentują nowo wybra-
ni radni, dokonuje projekcji ja-
kichś  nieokrzesanych zwidów lo-
kalnych komuchów, a owym nie 

podoba się w pełni wynik ostat-
nich wyborów samorządowych, 
i kombinują, co by tu wykombi-
nować, aby oprócz Czapli i 4 rad-
nych siedziało ich znacznie wię-
cej w gminnych organach. W tych 
dniach na stronie UM pojawiła się 
także, niczem w jakimś krajowym 
medium, opatrzona zdjęciem in-
formacja o tym, że zmarł Józef 
Oleksy, jeden z szefów krajowych 
SLD. Na taki zaszczyt nie zasłużyli 
ani również były premier, Tadeusz 
Mazowiecki, ani też zmarły ostat-
nio, bywający wielokrotnie w No-
wogardzie Marian Jurczyk. 

Jak tak dalej pójdzie, to może 
niedługo przeczytamy na stronie 

miasta o innych interesujących 
szczegółach z życia tej konającej w 
kraju partii. Swoją drogą, byłoby 
ciekawe dowiedzieć się np. którzy 
to działacze SLD biją swoje żony 
i narzeczone lub za co napraw-
dę poleciał towarzysz Napieralski 
(bo przecież nie za krytykę papy 
Millera). Ale jak niektórzy twier-
dzą, stopień poparcia społecznego 
dla burmistrza Czapli z SLD uza-
sadnia, aby za pieniądze podat-
ników informowano nas nawet 
o rozmiarze jego kołnierzyka od 
koszuli.... i może mają rację?  

Stanisław Marek 

KONDOLENCJE
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Koszalin wykluczony...

Obiad będzie z Nowogardu 
Oferta na dostarczanie posiłków na szkolne stołówki dla uczniów z rodzin korzystających z pomocy społecznej, złożona przez koszalińską spółkę Tess, zo-
stała odrzucona przez gminę.  Tym samym zadanie to nadal będzie wykonywała firma PPHU „Ewa” z Nowogardu.  

Zdaniem gminy, Tess nie złoży-
ła w odpowiednim terminie doku-
mentów, potwierdzających możli-
wość prowadzenia działalności w 
ramach zbiorowego żywienia na 
terenie powiatu goleniowskiego, 
jakie wydaje Powiatowy Inspekto-
rat Sanitarny w Goleniowie. 

To dobra wiadomość dla lokal-
nej firmy z Nowogardu. Przegrana 
w przetargu mogła bowiem ozna-
czać zwolnienie nawet 10 osób. 
Właścicielka firmy „Ewa” nie kry-
je więc zadowolenia z takiego ob-
rotu sprawy.  

- Przez ostatnich kilka tygodni 
żyliśmy w niepewności. Zarów-
no ja, jak i moi pracownicy, a tak-
że odbiorcy. Wszyscy cieszymy się 
z wyniku przetargu. Mam jednak 
nadzieję, że zamawiający, czy-
li gmina, wyciągnie z tego wnio-
ski. Można było przecież uniknąć 
tego zamieszania, nie zawężając 
kryteriów przetargu wyłącznie do 
najniższej ceny – skomentowała 
wczoraj Ewa Kasprzyk. 

O ile spółka z Koszalina nie od-
woła się od decyzji burmistrza 
Nowogardu, umowa na przygo-

towanie i dostarczanie posiłków z 
firmą PPHU „Ewa” powinna być 
podpisana 15 stycznia. Zgodnie ze 
specyfikacją przetargową, wyło-
niony w drodze przetargu wyko-
nawca będzie musiał w ciągu roku 
przygotować i wydać 86,5 tysiąca 

dwudaniowych obiadów z napo-
jami. Każdy musi mieć nie mniej 
niż 850 kalorii, odpowiednią tem-
peraturę i skład. Posiłki dostarcza-
ne będą do szkół z terenu gminy 
Nowogard, a także do świetlicy 
socjoterapeutycznej „Promyczek”. 

Przypomnijmy, że gmina dwu-
krotnie ogłaszała przetarg na to 
zadanie. Pierwszy odbył się 3 
grudnia ub. roku. Wówczas swo-
je oferty złożyły trzy firmy: z No-
wogardu, Koszalina i Piły. Ponie-
waż złożone propozycje cenowe 

wykraczały poza budżet, jaki na 
to zadanie zarezerwowała gmi-
na (373 tys. - dop. red.), przetarg 
został unieważniony. Do dru-
giego przetargu, który odbył się 
16 grudnia,  stanęły już dwie fir-
my gastronomiczne: PPHU Ewa 
– Ewa Kasprzyk z Nowogardu i 
spółka Tess z Koszalina. Przedsię-
biorstwo z Nowogardu zaofero-
wało, że wykona zlecenie za 369 
708,62 zł. Koszalin dał cenę 363 
156,83 zł. Mimo że była to niż-
sza oferta, gmina poinformowała 
w miniony piątek, 9 stycznia, że 
odrzuca ofertę Tess, ze względów 
formalnych, a za najkorzystniej-
szą uznaje tę złożoną przez nowo-
gardzką firmę. 

W poniedziałek (wczoraj) nie 
dodzwoniliśmy się do właścicie-
li koszalińskiej spółki, aby dowie-
dzieć się, czy planują złożenie od-
wołania od wyniku postępowania. 
Do wczoraj, do UM w Nowogar-
dzie, nie wpłynęły też żadne do-
kumenty w tej sprawie od Tess. 

Marcin Simiński

„Gra w Ciuciubabkę”
Szanowni Radni naszej Gminy 

Nowogard!

Obserwuję całą tę sytuację 
od samych wyborów. Czytałem 
wszystkie artykuły w naszej ga-
zecie DN, a także w samorządo-
wej. Jako wieloletni mieszkaniec 
tego miasta doszedłem do wnio-
sku, że Panowie i Panie Rad-
ni nie powinniście startować w 
tych wyborach. Zachowujecie 
się jak małe dzieci, kłócicie się 
i zabieracie swoje zabawki idąc 
raz jedni, to zaś drudzy, na swo-
je podwórko. Przecież to na Was 
głosowali wyborcy, którzy ocze-
kiwali od Was działania, a co wi-
dzimy - dziecinadę. Prawdopo-
dobnie nasi uczniowie ze szkół 
średnich lepiej  rządziliby. Radni 
z SLD nie mogą przeżyć porażki, 
a Ci co się dostali do Rady, to są 
raczej Radni bezradni. Radni z 
WN nie umieją się we własnym 
gronie dogadać. PSL chowa gło-
wę w piasek, jak struś, poza tym, 
robią cholewę z gęby, a przepro-
siny, każdy to zrozumiał jeże-

li tylko chciał. Pozostali to mała 
garstka, którą zakrzykują inni. 
Więc może ten WN, plus PSL i 
ta reszta w końcu dogadają się i 
stworzą Radę przeciw SLD, oni 
przegrali wybory, więc niech idą 
na zieloną trawkę, a nie do wła-
dzy. Szanowni państwo Radni, ja 
wierzę, że może to być dobre dla 
przeciętnego obywatela tej Gmi-
ny, jak i satysfakcjonujące dla 
wyborcy. A jeżeli nie umiecie 
się dogadać, to do garów, a nie 
do władzy. Bo to wstyd i hańba 
(z dużej litery) dla Was, bo ina-
czej nie da się tego określić. Je-
żeli nie chcecie rządzić, to od-
dajcie mandaty, wybierzemy in-
nych, ale teraz takich, za których 
nie będziemy się wstydzić, a Wy 
do szkoły podstawowej od nowa 
uczyć się, bo teraz na nic Was, 
jak widać, nie stać. Podsumo-
wując, należy powiedzieć, Panie 
i Panowie Radni „Do Roboty”.

Jędruś 

Spór o przewodniczącego...

Kto rządzi w WN? 
Bogumił Gała zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu radnych Wspólny Nowogard 
– tak przynajmniej uważa radny Andrzej Kania, bo sam Gała jest jednak innego zdania. 

- Teraz to ja z ramienia WN jestem odpowiedzial-
ny za prowadzenie wszelkich rozmów. Boguś przeka-
zał mi to przewodnictwo w klubie, bo sam miał tego 
wszystkiego dosyć. Ktoś musi być stanowczy i wie-
dzieć, w jakim kierunku trzeba iść – powiedział A. 

Kania, podczas ostatniej rozmowy z DN na temat sy-
tuacji w Radzie Miasta. 

Tyle, że sam zainteresowany nie podziela prze-
świadczenia swojego kolegi przekonanego o tym, że  
przejął stery w klubie. 

- Nie zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego 
klubu radnych WN – odpowiedział późnym wieczo-
rem radny Gała. 

Przypomnijmy, że WN wprowadził do Rady Mia-
sta sześciu przedstawicieli. Obecnie klub liczy pięciu 
radnych, po odejściu z jego szeregów radnego Dariu-
sza Kielana. Teraz ma też dwóch przewodniczących. 
I to zjawisko na skalę kraju niespotykane. 

MS

Od lewej radni Andrzej Kania i Bogumił Gała.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących 
wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: 

poligraf@post.pl
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 Serdeczne  
podziękowania

 dla Pana sołtysa Karska 
Jerzego 

Kubickiego 
oraz  

dla Nadleśnictwa 
Nowogard 

za okazaną pomoc 
składają 

wdzięczni mieszkańcy Łęgna

PODZIĘKOWANIA

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA
NA BAL  DOBROCZYNNY

Kochać to czynić dobro,
 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii  
pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców.
Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko –Kamieńskiej.

Patron medialny Dziennik Nowogardzki.

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny, akordeon tel. 513 520 
798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment pokojowy 
tel. -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe oraz 
lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę,      boj-
ler na wodę ciepłą – tel.783 469 
439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

- Oddam: za darmo, ośmioty-
godniowego szczeniaczka – tel. 
693 925 093

- Oddam wykładzinę izolacyj-
ną np. do pokoju -  tel.604 953-
182 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Literacko-satyryczna 

mieszanka Pana Franka

Aforyzmy o zdrowiu,  chorobie, 
bólu, cierpieniu 

Ślepota jest niekiedy dobrze  widzia-
na. ( Krzysztof Bilica) 

Kto rozdrapuje stare blizny, wciąż ma 
nowe rany. ( Krystyna Sylwestrzak) 

Chorych lekarze powinni przyjmo-
wać po za kolejnością. ( Jerzy Lesz-
czyński) 

Tycie - to przemiana materii na brak 
energii. ( Jerzy Leszczyński) 

Jesteśmy wszyscy skazańcami i wol-
no nam tylko i walno nam tylko starć 
się o odroczenie egzekucji... wstawiać 
się zaś za nami skutecznie może tylko 
higiena. ( Feliks Falibóg) 

Doktor i aptekarz wrogo patrzą na 
człowieka, który się u jednego  nie le-
czy, a drugiego nie kupuje lekarstw (Jan 
Lemański) 

Kościół i ksiądz, doktor i aptekarz - 
to są ludzie wierzący wietrzne na świe-
cie zło, w wieczny grzech, wieczną  cho-
robę ( Jan Lemański) 

Nie każdy, kto ma chorą wątrobę, jest  
Prometeuszem ( Maryla Wolska) 

Alkohol odżywia i rozgrzewa, kawa i 
herbata dodają energii, tytoń dezynfe-
kuje jamę ustną: Oto higiena samobój-
ców. ( Stanisław Breyer) 

Potrawy mniej smaczne są najzdrow-
sze, ponieważ nie spożywa się ich zawi-
le ( Stanisław Breyer)

Szukamy zdrowia zagranicą, a mo-
żemy wpuścić do domu przez otwarte 
okno ( Stanisław Breyer)

Największym lekarzem byłby taki le-
karz, który byłby równocześnie lekar-
stwem  ( Stanisław Breyer)

Im recepta dłuższa, tym mniej zasłu-
guje  na zaufanie ( Stanisław Breyer)

Instrumenty najdelikatniejsze są za-
razem tymi, którymi się  najłatwiej ka-
leczymy ( Karol Irzykowski) 

Jako ciała otyłe więcej za wady niż 
pomocy mają, tak zbyteczna fortuna 
więcej czasem cięży, niż ucieszy. ( An-
drzej Maksymilian Fredro) 

Sytuacja, że dyrektor domu wariatów 
bywa przez nich uwięziony i leczony, 

często się powtarza i należy do pierw-
szego aktu historii ( Karol Irzykowski) 

Wielkość cierpienia nie stanowi licz-
ba cierpiących. ( Bolesław Szczęsny 
Herbaczewski) 

Myślenie jest   najniezdrowszą rzeczą 
na  świecie: Ludzie na to, jak na każdą 
inną chorobę. Nas szczęcie nie jest ona 
zaraźliwa - przynajmniej u nas. ( Oscar 
Wilde) 

Ból, na który jest rada, nie jest bó-
lem.  Więc nie ma bólu ( Maria Ko-
mornicka) 

Gatunek męki nie umiejętność 
chwytania  Chwili - w jej możnościach 
zasadniczych. ( Maria Komornicka) 

Oto altruista trochę i romantyk! 
Wkopał w zimie jedną cegłę i  myślał, 
że mu wyrośnie doprocznny szpital  dla 
biednych - jego  imienia  ( Adolf  No-
waczyński) 

Gdyby talent można zapisywać lu-
dziom w recepcie to jedna z najcięż-
szych chorób: Grafomania była by ule-
czalna ( Adolf  Nowaczyński ) 

Przemysł kosmetyczny, jak się oka-
zuje, znajduje się jaszcze w kolebce; o 
ileż bowiem łatwiej znikają u ludzi wy-
rzuty sumienia np. od wyrzutów na 
twarzy. ( Adolf Nowaczyński) 

Pocieszyć człowieka: znaczy w jego 
w własnych oczach jego cierpienie pod-
nieść do najwyższej godności ( Henryk 
Elzenberg) 

Niemowlę nie może chorować na 
afazję. (Hugo, Donizy  Steinhauz) 

Higiena i medycyna też są ważne, 
ale najważniejsze  jest zdrowie   (Hugo, 
Donizy Steinhauz)

Cierpienie jest kluczem do wrót 
twórczości. Wskażcie mi tego złodzie-
ja, który je otworzył wytrychem radości 
( Stanisław Czosnowski) 

Ręka, która bije nie ma prawa się 
skarżyć, że i ją boli bicie ( Stanisław 
Czosnowski) 

Pozostawienie chorego bez opie-
ki jest równoznaczne z podpisaniem 
na niego wyroku śmierci . (Franciszek 
Tarczykowski)  

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego 

w Nowogardzie 
z a p r a s z a

 13 stycznia br. /wtorek/ 
godz. 17.00 

 na spotkanie 
z Panem Markiem Heiserem 

na temat 
„Obszary Natura 2000 –  

szansą dla regionu”

Foto-pstryk 

Chodniki jak fala
Przechodnie skarżą się na stan 

chodnika tuż przy wejściu do skle-
pu PoloMarket. Korzenie rosną-
cego w pobliżu drzewa wypycha-
ją polbruk, tworząc na nim fale. 
Przez nierówną nawierzchnię co-
raz trudniej się chodzi. Ze wzglę-
du na to, że w tym miejscu ruch 
pieszych jest bardzo duży, warto 
aby gmina zadbała o poprawę sta-
nu tego odcinka chodnika. 

JB 

Wydruki  
koloroWe 

usługi Poligraficzne 
W niskich cenach 

  tel. 91 392 21 65

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE
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OGŁOSZENIE

Zaginął kotek 
maści ciemnoszarej. Znaki szczególne: 

duże spiczaste uszy, 
kotek potrzebuje przyj-
mowania leku. Za po-
moc w odnalezieniu 

przewidziana nagroda. 

600 310 764

I LO w Nowogardzie

Studniówka 2015
W miniony piątek (9 stycznia) uczniowie klas III I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie zorganizowali tradycyjną studniówkę. Impreza odbyła się 
w rzęsiście oświetlonej sali Willi Zbyszko. 

Część oficjalną poprowadzili: 
Paulina Kluczewska (III c) oraz 
Grzegorz Kolless (III b). Bal roz-
poczęła Pani dyrektor - Karina 
Surma, życząc wszystkim nieza-
pomnianych wrażeń i zapraszając 
na pokazy polonezów w wykona-
niu każdej klasy trzeciej. 

Swoją obecnością zaszczycił 
nas Pan Tomasz Kulinicz - Staro-
sta Goleniowski. W swoim prze-
mówieniu, w ciepłych słowach ży-
czył młodzieży udanej zabawy i 
pomyślnego zdania matury. Ser-
decznie dziękujemy Panu Staro-
ście za przybycie i piękne słowa. 
Gościliśmy również księdza pro-
boszcza Grzegorza Legutko.

Uczniowie klas trzecich szcze-
gólnie serdecznie dziękowali ro-
dzicom za trud wychowania, na-
uczycielom oraz dyrekcji szkoły 
za pomoc, wyrozumiałość i przy-

gotowywanie do matury. Głos za-
brali także rodzice uczniów klas 
trzecich oraz przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego, którzy 
tradycyjnie przygotowali w pre-
zencie dla maturzystów kalenda-
rze. Te kalendarze skrupulatnie 
przypominają, jak szybko biegną 
dni do egzaminu…

Bal uroczyście otworzyła Pani 
dyrektor i zabawa trwała do rana 
(i oczywiście za krótko). Muzyka 
połączyła pokolenia - wyśmieni-
cie bawili się nauczyciele, zapro-
szeni goście, pokaz tanecznych 
umiejętności dali trzecioklasi-
ści. Pozostały wspomnienia oraz 
mnóstwo fotografii, popatrzymy 
na nie kiedyś, przywołamy ten 
czar… Na pewno jest to piękny 
dodatek do kroniki z okazji 70-le-
cia naszego liceum.

Maturzyści I LO

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Radowscy strażacy z wizytą w Karsku

Pomogli małej Lence
We wtorek (17 grudnia) strażacy z Gminy Radowo Małe pojawili się w Karsku. Nie miało to jednak nic wspólnego z prowadzeniem działań ratowniczo-
-gaśniczych, o czym zresztą najlepiej świadczył fakt, że druhowie byli w mundurach wyjściowych. 

Przedstawiciele jednostek OSP 
z terenu Gminy Radowo Małe do 
Karska udali się w innej, ale bar-
dzo ważnej i szlachetnej misji. Ce-
lem wizyty strażaków było wrę-
czenie nakrętek, które zostaną 
przekazane na leczenie i rehabili-
tację małej Lenki z Karska. 

Dziewczynka urodziła się w 22 
tygodniu ciąży. Ważyła 510 gram. 
Lenka cierpi na Mózgowe Poraże-
nie Dziecięce, Zespół Dandy Wal-
kera, dysplazję oskrzelowo-płuc-
ną, Retinopatię III stopnia oraz 
wadę słuchu. 

- Naszą misją jest pomaganie - 
mówi Prezes OSP Radowo Małe, 
dh. Mieczysław Kuźmiński – I 
chociaż zwykle nasza pomoc jest 
kojarzona z gaszeniem pożarów, 
udzielaniem pomocy przy wypad-
kach i innych zdarzeniach kryzyso-
wych, to nie chcemy ograniczać się 
tylko do tego. Tym razem chcemy 
pomóc choremu dziecku.

Druhowie z gminy Rado-
wo Małe nakrętki zbierali już od 
dłuższego czasu. Efektem było 
przekazanie 4 worków nakrętek – 
choć jest to tylko kropla w morzu 
potrzeb.

- Nie ma chyba łatwiejszego spo-

sobu na udzielenie komuś pomocy 
niż zbiór nakrętek. Nie wymaga to 
żadnego wysiłku i nic nie kosztuje. 
Wystarczy tylko odkręcić i odłożyć 
nakrętkę, zamiast wyrzucać ją ra-
zem z butelką. – mówi nam Prezes 
OSP Czachowo, druh Eugeniusz 
Kwiatkowski - A przy okazji przy-
czynić się do pomocy komuś, kto tej 
pomocy naprawdę potrzebuje.

Jak powiedziała pani Pauli-
na – mama Lenki, dzięki zebra-
nym nakrętkom udało się sfinan-

sować turnus rehabilitacyjny dla 
dziewczynki, a efekty rehabilitacji 
są widoczne. Kolejnym celem ro-
dziców i rodziny Lenki jest zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, z które-
go można korzystać w domu.

- Po tej wizycie postanowiliśmy 
kontynuować akcję zbierania na-
krętek dla małej Lenki, chcemy jej 
w dalszym ciągu pomagać – za-

pewnia Roman Soroczyński – 
Prezes OSP Siedlice.

- Wiemy, że wielu ludzi zbiera 
nakrętki, bo słyszeli, że w ten spo-
sób mogą komuś pomóc, a potem 
często nie wiedzą, co z tym zro-
bić. Dlatego apelujemy i prosimy 
wszystkich mieszkańców gminy 
Radowo Małe o zbieranie i prze-
kazywanie nakrętek strażakom. 

W ten sposób wszyscy pomożemy 
Lence – apeluje dh. Dariusz Ste-
fański z OSP Radowo Małe.

Poza nakrętkami, które druho-
wie przekazali pani Paulinie, stra-
żacy z okazji Mikołajek oraz Świąt 
Bożego Narodzenie przekazali 
Lence prezent – maskotkę słonia 
– strażaka. 

(x)
Oprac: KR

Kolejny finał WOŚP...

W Nowogardzie też zbierali 
Podobnie jak w całym kraju, tak i w Nowogardzie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W  Nowogardzie, tradycyjnie 
od lat, sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorganizo-
wano w  Nowogardzkim Domu 
Kultury. Pieniądze zbierali wolon-
tariusze - uczniowie z nowogardz-
kich szkół. O to, jakim był ten fi-
nał, zapytaliśmy przy jednym z 
nowogardzkich marketów dwie 
wolontariuszki, które kwestowały 
z puszkami WOŚP. 

- Ludzie reagują różnie. Niektó-
rzy chętnie dają pieniądze, i to w 
bardzo różnych kwotach, od 1 zł  
do nawet 100 zł, ale są też tacy, 
którzy dość wyraźnie nie akcep-
tują Orkiestry Jurka Owsiaka, ar-
gumentując, że też są chorzy i nie 
ma kto im pomóc  - powiedziały 
w krótkiej rozmowie DN napo-
tkanie w niedzielę wolontariusz-
ki, Natalia  Pabisiak z II LO z kl. 
I a i  Dagmara Syldatk  z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie.  

Zbiórce ulicznej towarzyszyły 
występy artystyczne i aukcje róż-
nych przedmiotów w NDK. - Mogę 

tylko podać na obecną chwilę, że 
jest to suma niezupełna, i opiewa 
na ok. 25 tys. zł. Liczenie nadal 
trwa i myślę, że niebawem będzie-
my już mieć kompletny wynik z sa-
mej zbiórki, jak i z licytacji przed-
miotów – poinformowała redakcję 
Aneta Drążewska, dyrektor NDK.    
W całym kraju, jak podają me-
dia, zebrano ok. 35 mln złotych. 

To mniej niż bywało przed laty. 
Być może to efekt niekorzystne-
go światła, jaki na cały finał rzu-
ciło niewątpliwie dość agresywne 
zachowanie szefa WOŚP, Jerzego 
Owsiaka, kilka dni przed niedziel-
nym finałem. Ten wyrzucił z kon-
ferencji prasowej, poprzedzającej 
wydarzenie, dziennikarza TV Re-
publiki. Wcześniej wyszyły na jaw 

też informacje, że wbrew temu, 
co przez lata utrzymywano, wie-
lu artystów pobiera honoraria za 
występy organizowane w ramach 
odbywających się finałów WOŚP. 
Wciąż też wiele kontrowersji wy-

wołują rozliczenia, jakie przedkła-
da do publicznej wiadomości fun-
dacja, w tym głównie te dotyczące 
kosztów funkcjonowania samego 
WOŚP. 

Jarek Bzowy 

Młodzi wolontariusze WOŚP do godzin wieczornych, na terenie całego miasta, 
zbierali pieniądze i rozdawali serduszka.

Pieniądze wkładał do puszki każdy kto chciał wspomóc orkiestrę.

Strażacy z Gminy Radowo Małe prze-
kazują nakrętki druhom z Karska.
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Niespodzianki w II Lidze mężczyzn

Wierzbięcin notuje drugą porażkę
W sobotę (10 stycznia) rozgrywana była 9. i 10. kolejka, w II Lidze mężczyzn grupy północnej w tenisie stołowym. Zawodnicy z Wierzbięcina, po zwycię-
stwie w pierwszym meczu, w kolejnym pojedynku musieli uznać wyższość swoich rywali. To jednak nie była jedyna niespodzianka w sobotnich meczach. 

Zawodnicy z Wierzbięcina w 
pierwszym pojedynku podejmo-
wali tenisistów UKS-u Czarni 
Pieszcz. Mecz zakończył się wy-
nikiem 6:4 dla Wierzbięcina. Nie 
brakowało w nim emocji, gdyż po 
ośmiu pojedynkach wynik był re-
misowy (4:4), wtedy do boju sta-
nęli Sebastian Jemilianowicz i 
Mateusz Witkowski, którzy po 

równych i zaciętych pojedynkach 
przechylili szalę zwycięstwa na 
korzyść drużyny z Wierzbięcina. 
W drugim pojedynku LUKS Top 
zmierzył się z Darz Bór Karnie-
szewice. Niestety drużynie z na-
szej gminy w tym meczu zabra-
kło szczęścia, gdyż wiele rozegra-
nych partii padło zwycięsko dla 
Karnieszewic po 5 setowych po-

jedynkach. Ostatecznie mecz za-
kończył się porażką i wynikiem 
3:7 dla gości. To dopiero druga 
porażka tenisistów z Wierzbięci-
na w II Lidze mężczyzn. Wcze-
śniej nasi reprezentanci przegrali 
z niepokonanymi tenisistami Stali 
Szczecin. LUKS Top Wierzbięcin, 
po zwycięstwie i porażce w ostat-
niej rundzie, wciąż plasuje się na 

2. miejscu w tabeli ligowej. Kolej-
ne spotkania drużyny, prowadzo-
nej przez Józefa Korkosza, odbę-
dą się 17.01.2015r. w Ostrorogu i 
Szczecinie. Dodajmy, że porażka 
z Karnieszewicami nie była jedy-
ną niespodzianką. Słabiutko do tej 
pory spisujący się zespół UKS Na-
łęcz Ostroróg zanotował drugie 
zwycięstwo, po tym, jak pokonał 

trzeci zespół w tabeli UKS Chro-
bry Międzyzdroje. Zawodnicy z 
Międzyzdrojów przez tę poraż-
kę spadli na 4. miejsce w tabeli, a 
na pozycję trzecią awansowali po-
gromcy Wierzbięcina, zawodnicy 
Darz Boru. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Kolejna porażka mistrzów
W niedzielę (11 stycznia), w hali sportowej w Osinie, rozegrano 3. kolejkę osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Wciąż bez zwycięstwa pozostają obrońcy mi-
strzowskiego tytułu, siatkarze z Krzywic, którzy tym razem, po zaciętym boju, przegrali z niepokonanymi dotychczas zawodnikami z Węgorzy. 

W meczu otwarcia 3. kolej-
ki zagrały zespoły Wyszomierza 
oraz gospodarze z Osiny. Zacięty 
był tylko pierwszy set, w którym 
to Osina I ostatecznie przegra-
ła do 22. W pozostałych dwóch 
partiach Wyszomierz już bez 
większych problemów rozpra-
wił się ze swoimi rywalami, wy-
grywając do 19 i do 16 punktów. 
Dzięki temu zwycięstwu Wyszo-
mierz plasuje się obecnie na 2. 
miejscu w tabeli. To jednak był 
dopiero wstęp przed tym, co cze-

kało kibiców. W drugim meczu 
bowiem naprzeciw siebie stanęli 
obrońcy tytułu sprzed roku, za-
wodnicy z Krzywic i obecnie nie-
pokonany zespół z miejscowo-
ści Węgorza. Krzywice wciąż nie 
mogą się przełamać i pierwszy 
set zwiastował, że i w tym me-
czu nie dojdzie do żadnego prze-
łomu. Węgorza bez problemów 
wygrały pierwszą partię 25:16. 
Na szczęście dla miejscowych ki-
biców ten mecz dopiero się roz-
kręcał. W drugiej partii siatkarze 
reprezentujący Krzywice zagrali 
jak z nut i pokonali swoich ry-
wali do 17. Można powiedzieć, 
że mecz rozpoczął się na nowo, 
a trzeci set mógł okazać się de-
cydujący dla losów tego spotka-
nia. Po niezwykle zaciętej wal-
ce, mistrzowie potwierdzili to, że 
nie zapomnieli, jak się gra w siat-
kówkę i wygrali tę partię 25:23. 
Jednak świetnie w tym sezonie 
spisująca się drużyn z Węgorzy, 

nie zamierzała składać broni. 
W czwartym secie obecny lider 
rozgrywek dosłownie zdemolo-
wał swoich rywali, pozwalając 
im zdobyć jedynie 12 punktów! 
Tak więc po czterech setach ki-
bice wciąż nie poznali zwycięzcy 
i potrzebny był tie-break. W de-
cydującej rozgrywce nieznacznie 
lepsi okazali się siatkarze z Wę-
gorzy i po raz trzeci w tym sezo-
nie obrońcy tytułu zmuszeni byli 
przełknąć gorzką pigułkę po po-
rażce. Na pocieszenie drużyna z 
Krzywic może sobie do swoje-
go skromnego punktowego do-
robku, dopisać jedno oczko za 
dwa wygrane sety. Węgorza na-
tomiast umocniła się na pozycji 
lidera. Na koniec rozgrywek po-
został mecz pomiędzy zdolnymi 
siatkarzami z osińskiego gimna-
zjum, a zawodnikami z Kikorza. 
Siatkarze obydwu ekip rozpoczę-
li od mocnego uderzenia i zacię-
tego seta, który zakończył się po 

grze na przewagi zwycięstwem 
gimnazjalistów 28:26. W kolej-
nej partii kontrole nad boisko-
wymi wydarzeniami przejęli już 
kikorzanie, którzy wygrali dru-
giego seta do 15. Trzecia i czwar-
ta partia zakończyły się ponow-
nie zwycięstwem Kikorza, dwu-
krotnie 25:22. Dzięki temu Kiko-
rze umocniło się na 3. miejscu w 
tabeli, mając na koncie taki sam 

dorobek punktowy oraz bilans 
setów co wicelider, drużyna Wy-
szomierza. O tym, że to Wyszo-
mierz zajmuje drugie miejsce w 
tabeli, zadecydował lepszy bilans 
w „małych” punktach. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wy-
ników oraz aktualną tabelę. 

KR

II Liga Mężczyzn grupa północ 
II Runda
9. kolejka, sobota (10.01.2015):
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Czarni Pieszcz  6:4
KTS Koszalinianin Koszalin – Darz Bór Karnieszewice 4:6
UKS Chrobry Międzyzdroje – Stal Szczecin   2:8
ATS Stargard Szczeciński – UKS Nałęcz Grajan Ostroróg 6:4

10. kolejka, sobota (10.01.2015): 
KTS Koszalinianin Koszalin – UKS Czarni Pieszcz  2:8
LUKS Top Wierzbięcin – Darz Bór Karnieszewice  3:7
ATS Stargard Szczeciński – Stal Szczecin    1:9
UKS Chrobry Międzyzdroje – UKS Nałęcz Grajan Ostroróg  3:7

M M P Suma pkt.
1 Stal Szczecin 10 20 82 – 18 
2 LUKS Top Wierzbięcin 10 16 63 – 37 
3 Darz Bór Karnieszewice 10 14 57 – 43 
4 UKS Chrobry Międzyzdroje 10 11 58 – 42 
5 ATS Stargard Szczeciński 10 8 37 – 63 
6 UKS Czarni Pieszcz 10 7 49 – 51 
7 UKS Nałęcz Ostroróg 10 4 41 – 59 
8 KTS Koszalinianin Koszalin 10 0 13 – 87 

Tenisiści stołowi zespołu LUKS Top Wierzbięcin przegrali drugi mecz w II Lidze mężczyzn. Mimo tego wciąż zajmują 2. miejsce 
w ligowej tabeli.

Osińska Liga Piłki Siatkowej
3. kolejka:
Osina I – Wyszomierz 0:3 (22:25, 19:25, 16:25) 
Węgorza – Krzywice  3:2 (25:16, 17:25, 23:25, 25:12, 15:12)
Kikorze – Osina Gim.  3:1 (26:28, 25:15, 25:22, 25:22)

M M P Sety Małe pkt.
1 Węgorza 3 8 9 – 3 282 – 183 
2 Wyszomierz 3 6 6 – 4 242 – 207 
3 Kikorze 3 6 6 – 4 180 – 234 
4 Osina I 3 3 3 – 6 132 – 150 
5 Osina Gimnazjum 3 2 5 – 8 278 – 308 
6 Krzywice 3 2 5 – 9 266 – 298 



13-15.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Jest jeszcze taka Polska

O gminie, co marketów nie chciała
W Sierakowicach, na Kaszubach, działa 148 sklepów. I o dziwo nie ma wśród nich żadnego dyskontu. Artykuł o gminie, która nie oszalała na punkcie mar-
ketów, zamieścił Dziennik Gazeta Prawna. Niżej przedrukowujemy duże fragmenty tego frapującego tekstu. Czy przykład postawy tej kaszubskiej spo-
łeczności nie powinien stać się inspiracją dla innych. Pewno tak, tylko że dzisiaj jest już na ogół tak, jak w tym przysłowiu - za późno na mądrość.  

...Trzy kościoły, w tym jeden za-
bytkowy, posterunek policji, ochot-
nicza straż pożarna, rozbudowana z 
dotacji unijnych przychodnia zdro-
wia i z dotacji odnowiona, też za-
bytkowa XIX-wieczna parafia, któ-
ra służy za ośrodek kultury. Do tego 
park z ołtarzem wykonanym dla 
Jana Pawła II, motel, pizzeria, kil-
ka restauracji. Niby wszystko pra-
wie jak w każdym małym miastecz-
ku. Tyle że Sierakowice to wieś. I to 
wieś specyficzna...

Przy głównej ulicy Sierakowic, 
cukierni z takimi wypiekami nali-
czyłam pięć. Obok nich trzy sklepy 
mięsne – i to niemalże jeden przy 
drugim, kilka warzywniaków, kil-
ka spożywczych, cztery księgarnie 
(jedna będąca egzotycznym połą-
czeniem księgarni i sklepu zielar-
skiego), drogerie, kilka sklepów 
„1001 drobiazgów” i drugie tyle bu-
tików. Praktycznie na każdym rogu 
i na mniejszych ulicach znajdują się 
kolejne samoobsługowe delikatesy. 

– W naszej wsi mamy już prawie 
7 tys. mieszkańców, w całej gminie 
jest ich 18,5 tys. Wszyscy są bardzo 
przedsiębiorczy i pracowici, lubią 
kupować, mają we krwi rzemiosło 
i własne biznesy. I dlatego łącznie 
wszystkich sklepów w samej tylko 
wsi mamy 148. I wszystkie dają so-
bie radę, mają ruch, klientów, pła-
cą podatki – zachwala Roman Ko-
biela, wójt Sierakowic. – Ale dzieje 
się tak, bo u nas nie było, nie ma i – 
tak długo jak samorząd i większość 
mieszkańców będą w tym zgodni – 
nie będzie żadnych lidlów, biedro-
nek czy innych drapieżnych dys-
kontów. Nie ma mowy o tym, by się 
u nas rozpanoszyły – podnosi głos i 
widać, że ma ochotę uderzyć pięścią 
w stół. – Wielkie markety zaintere-
sowane są tylko drenażem pienią-
dza z rynku i wyprowadzaniem go z 
Polski. U nas jeden u drugiego robi 
zakupy, korzysta z usług rzemieśl-
niczych, a więc pieniądz zostaje na 
miejscu i tu jest inwestowany

Trudno znaleźć inne takie miej-
sce w Polsce. Może i gdzieś jeszcze 
taka gmina bez Biedronki się ostała, 
ale w przypadku Sierakowic nie jest 
to przypadek. – To świadoma poli-
tyka samorządu, który nie wpuszcza 
dyskontów – przyznaje wójt Kobie-
la. I tłumaczy, że Polska jest chyba 
jedynym krajem UE, w którym pra-
wo nie reguluje rozrostu sieci han-
dlowych. – Nie możemy odgór-
nie zakazać takiej działalności, ale 
tak możemy miękkimi środkami 
zadziałać, by inwestycje zabloko-
wać. Wystarczy nie sprzedawać in-
westorom i nie dzierżawić im nie-
ruchomości wystarczająco dużych, 

by można było w nich uruchomić 
te wielkopowierzchniowe sklepy. 
Oczywiście takie lokale mogą wy-
nająć osoby prywatne, ale u nas 
cała społeczność solidarnie na ta-
kie sklepy się nie zgadza – opowia-
da. – No, może nie cała, bo zawsze 
będzie część ludzi, która chciałaby 
mieć blisko tego typu sklep, ale jest 
naprawdę niewielka – zapewnia. – 
A może po prostu żaden z tych gra-
czy nie był Sierakowicami zaintere-
sowany? – pytam. – Od dekady co 
rusz są robione podchody. Z osiem 
lat temu jedna z sieci handlowych 
dogadała się z moimi adwersarza-
mi, których zachęciła do zorgani-
zowania referendum z wnioskiem 
o odwołanie mnie. Ale chętnych do 
jego poparcia nie było i nie udało się 
zebrać wystarczającej liczby podpi-
sów, by plebiscyt ogłosić – zarzeka 
się wójt. 

Gdy pytam lokalnych przedsię-
biorców o metody powstrzymywa-
nia inwazji dyskontów, ci przyznają, 
że urząd gminy marketom nie tyl-
ko nie pomaga, ale robi wszystko, by 
ich do tego zniechęcić. – Jest u nas 
taka działka, która idealnie nadaje 
się na zbudowanie dyskontu. Cóż z 
tego, skoro w planie zagospodaro-
wania przestrzennego nie ma zgo-
dy na budowę do niej drogi, a po co 
komu sklep, do którego nie będzie 
się dało dojechać – uśmiecha się je-
den z sierakowickich sklepikarzy. 

Ta antydyskontowa krucjata po-
doba się mieszkańcom wsi. Sierako-
wice innego wójta niż Roman Ko-
biela nie miały. Jak został wybrany 
w 1990 r., tak od tamtej pory wybór 
jest powtarzany. W ostatnim głoso-
waniu zdobył 84 proc. głosów i roz-
począł siódmą kadencję. Jeden z 
drobnych przedsiębiorców żartobli-
wie rzuca: – To taki nasz Putin. Ale 
wie pani, choć ja na niego w ostat-
nich wyborach już nie głosowałem, 
to w jednym się z nim zgadzam. 
Nam tu bez Biedronek lepiej. 

Samowystarczalnie 
Nauczycielka języka kaszubskie-

go z lokalnej szkoły z pewną oba-
wą podpytuje: – Ale nie napiszecie o 
nas, że jakimś skansenem jesteśmy? 

Na pierwszy rzut oka można by 
się tej zaściankowości doszukiwać: 
nie tylko nie chcą wpuścić nowo-
czesnego handlu, to jakby tego było 
mało, Sierakowicom nie zależy na 
tym, by uzyskać status miasta. Wolą 
pozostać wsią. – Owszem, ludzie są 
tu konserwatywni, ale w pozytyw-
ny sposób: mocno rodzinni, z tra-
dycyjnie wielodzietnymi i wielopo-
koleniowymi rodzinami, a do tego 
religijni. Ale nie jesteśmy zaścian-
kowi. Za naszymi wyborami stoją 

racjonalne decyzje – zapewnia wójt 
Kobiela. 

– Miastem nie chcemy być, bo 
dla wsi jest więcej unijnych dotacji 
i programów pomocowych, a więc 
można zdobyć dodatkowe środki 
na rozwój. A choćby na kolej, któ-
rą razem z innymi samorządami 
chcielibyśmy w tej okolicy przy-
wrócić. A dyskontów nie chcemy, 
bo zależy nam na tym, by nie ro-
sło bezrobocie. Dziś wynosi ono w 
naszej gminie 8 proc., czyli sporo 
mniej niż średnia wojewódzka. A 
dzieje się tak także dlatego, że spo-
ra część mieszkańców pracuje w lo-
kalnych sklepach. Nawet największy 
dyskont nie zatrudniłby ich wszyst-
kich u siebie, a więc zamiast drobnej 
przedsiębiorczości, może nieprzy-
noszącej każdemu ogromnego ma-
jątku, miałbym tu kolejki do ośrod-
ka pomocy społecznej – dodaje sa-
morządowiec. 

Mieszkańców Sierakowic pytania 
o dyskonty dziwią. – Biedronka? To 
musi pani do Kartuz pojechać, a to z 
pół godziny samochodem. Tu obok 
jest mały sklepik, a kilka ulic dalej 
większy. Kupią tam państwo wszyst-
ko, co najpotrzebniejsze – pan Mar-
cin, u którego nocujemy, zachęca, by 
zamiast tracić czas na dojazd do mar-
ketu, odpocząć lub obejrzeć pobliskie 
jezioro. – Gdzie jeżdżę na zakupy? 
Wszystkie robię tutaj na miejscu. A 
po co miałabym gdzieś jeździć, u nas 
w Sierakowicach jest tyle sklepów. Na 
jeżdżenie po centrach handlowych 
czy marketach szkoda mi czasu. To 
i dojechać trzeba, i na miejscu dłu-
go schodzi, a ciekawsze rzeczy mam 
tu do zrobienia – zarzeka się Irena 
Kulwikowska, szefowa Gminnego 
Ośrodka Kultury. – Zresztą to do nas 
tradycyjnie przyjeżdża się na zakupy 
– dodaje i wyciąga album ze zdjęcia-
mi z tradycyjnych letnich jarmarków 
organizowanych w każdą środę i so-
botę. Z okolicznych gmin, ale nawet z 
Lęborka czy Trójmiasta, zjeżdżają się 
tu ludzie po jedzenie, ubrania i oczy-
wiście meble, które są lokalnie pro-
dukowane. – Na 1,5 hektara ustawia-
ne są dziesiątki straganów, do któ-
rych przyjeżdżają tysiące klientów – 
opowiada. 

– Tak jest nie tylko latem. Okazu-
je się, że nie wszystkich przyciągają 
ogromne centra handlowe – doda-
je wójt Kobiela. – Dlaczego przyjeż-
dżają do nas? Po pierwsze jest spo-
ry wybór, po drugie to także kwestia 
tradycji – tłumaczy i dodaje, że Sie-
rakowice w okolicy są znane z ro-
dzinnego handlu, przy okazji zama-
wia się tu usługi rzemieślnicze, ku-
puje materiały do budowy lub wy-
posażenia domów. 

Sam Kobiela też zaczynał przygo-
dę z kapitalizmem od takiego drob-
nego handlu rybami. – Starą ny-
ską jeździłem nad morze, z kutra 
kupowałem ryby. U mnie w domu 
było przepakowywanie, czyszcze-
nie, prawdziwa mini przetwórnia 
się zrobiła. Do tego stopnia, że jesz-
cze dwa lata po zaniechaniu biznesu 
i remoncie wszystko rybami pach-
niało – śmieje się. – Tak właśnie 
rozwijały się nasze lokalne sklepi-
ki. Dziś żyją z nich setki rodzin 
i ten gospodarczy ekosystem się 
sprawdza. Sąsiad kupuje u sąsiada 
i wszystkich stać na w miarę godne 
życie – zapewnia. 

I rzeczywiście mnogość sierako-
wickich sklepów jest znacząca. Gdy 
średnio w Polsce na jeden sklep 
przypada 108 mieszkańców, tu na 
47. Wygląda na to, że klientów im 
nie brakuje, bo pojawiają się kolej-
ne sklepy. (...)

W wielu krajach Unii działają re-
strykcyjne przepisy dotyczące super-
marketów. We Francji już od 1993 
r. obowiązuje tzw. ustawa Loi Roy-
er, wprowadzająca ograniczenia dla 
nowych dużych obiektów handlo-
wych w celu ochrony przed upadło-
ścią małych sklepów. Jej podstawo-
wym założeniem jest to, by wypro-
wadzić centra handlowe na obrzeża 
miast. Dodatkowo w małych miej-
scowościach liczących mniej niż 40 
tys. mieszkańców na otwarcie skle-
pu powyżej 1 tys. mkw. musi wydać 
zgodę odpowiednia komisja. Nie 
mniej restrykcyjnie jest w Belgii, 
w której od dwóch dekad obowią-
zuje prawo, zgodnie z którym kraj 
podzielono na dwie strefy: o więk-
szym i mniejszym zurbanizowaniu. 
By wybudować sklep o powierzch-
ni 400 mkw. w pierwszej strefie i 
1000 mkw. w drugiej, potrzebna jest 
zgoda komitetu społeczno-ekono-
micznego, w skład którego wchodzą 
eksperci z ministerstw gospodar-
ki i pracy oraz przedstawiciele da-
nego regionu. Biorą oni pod uwagę 
nie tylko potrzeby konsumenckie, 

lecz też potencjalny wpływ nowego 
obiektu na drobny handel. Wcale nie 
łatwiej jest w ojczyźnie Biedronek, 
czyli Portugalii. Tam, by zbudować 
sklep o powierzchni większej niż 2 
tys. mkw., konieczna jest zgoda tam-
tejszego urzędu ochrony konkuren-
cji i konsumentów (który bierze pod 
uwagę, czy nie będzie to godziło w 
interesy lokalnego handlu), potem 
jeszcze musi potwierdzić to odpo-
wiedni minister. Efekt: w Portuga-
lii Jeronimo Martins swoich lokal-
nych dyskontów Pingo Doce ma za-
ledwie. A u nas za to Rzeczpospolita 
dyskontowa . W Polsce  łącznie dzia-
ła blisko 3,6 tys. dyskontów (w 2010 
r. było ich ok. 2,3 tys.), które łącznie 
generują ponad 50 proc. wartości 
sprzedaży artykułów spożywczych 
(w 2010 r. było to trochę ponad 40 
proc.). Firma badawcza PMR poda-
je, że to nie jest koniec ekspansji sie-
ci dyskontów, bo za kilka lat takich 
sklepów powinno być łącznie oko-
ło 5 tys. 

Jednak tam, gdzie pojawiają się 
dyskonty, tam rodzinne sklepy w 
błyskawicznym tempie tracą klien-
tów i jeden za drugim znikają. Jesz-
cze w 2009 r. w Polsce było 102,8 
tys. małych sklepów ogólnospożyw-
czych, obecnie już tylko trochę po-
nad 77 tys. W 2012 r. małe sklepy 
miały 45 proc. udziałów w tym ryn-
ku, ale według prognoz analityków 
z firmy Roland Berger w 2018 r. bę-
dzie to już tylko 28 proc. W tym sa-
mym czasie udział dyskontów wzro-
śnie z 22 do 31 proc. Dyskonty po 
opanowaniu największych miastach 
wzięły na celownik te duże. Potem 
te położone blisko granic, te z za-
robkami powyżej średniej, te z bez-
robociem poniżej średniej, a wresz-
cie duże wsie – szczególnie w gmi-
nach wiejskich. A na koniec chcą 
pojawić się już właściwie w każdej 
gminie, bo potencjalni klienci są 
przecież wszędzie. 
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W Nowogardzie znajduje się 6 supermarketów. Na zdjęciu jedna z dwóch Biedro-
nek w mieście, znajdująca się przy ul. Boh. Warszawy.
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Dbamy o zwierzęta 
Dnia 11 grudnia 2014r. nasza szkoła obdarowała schro-
nisko dla zwierząt w Sosnowicach karmą suchą, karmą w 
puszkach oraz kołdrami i poduszkami. 

Taka akcja była możliwa dzię-
ki współpracy uczniów i nauczycieli. 
Dokładnie o godz. 8:00 opiekun sa-
morządu i pomysłodawca akcji Pani 
Patrycja Sierżant wraz z uczniami z 
klasy III TE po dokonanej wcześniej 
zbiórce żywności i rzeczy dla zwierząt 
pojechali odwiedzić schronisko w So-
snowicach. Po dojechaniu na miejsce 
uczniowie wraz z opiekunem pozna-
li historię schroniska. Schronisko zo-
stało założone w 2006 roku i obecnie 
zamieszkuje je 108 psów. Psy są za-
dbane, leczone oraz zaszczepione. W 
100% gotowe do adopcji. Należy pa-
miętać o odpowiedzialności, która 
wiąże się z opieką nad zwierzęciem. 
Adopcja jest zupełnie darmowa. Nic 
to nas nie kosztuje. Zachęcamy i przy-
pominamy, że pies to nie zabawka, 
też ma uczucia a niestety nie każdy 
o tym pamięta. Na koniec chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy wzię-
li udział w tej akcji i osobom, dzięki 
którym była ona możliwa. Szczegól-
nie podziękowania kieruję do klas:

III K- wychowawca klasy Pani Ewa 
Staszak,

IV THO- wychowawca klasy Pani 
Grażyna Kostrzewska,

III TH- wychowawca klasy Pani 
Anna Durniewicz,

IV TŻ- wychowawca Pani Mirosła-
wa Szymaniak,

III TE- wychowawca klasy Pani Pa-
trycja Sierżant,

II THE- wychowawca klasy Pani 
Marta Portas,

II TH- wychowawca klasy Pani 
Aneta Wysoszyńska 

IV TE- wychowawca klasy Pani 
Magdalena Wojciechowska.

Podziękowania kieruję również do 
nauczycieli Pani Mirosławy Szyma-
niak, Pani Marty Portas, Ks. Roberta 
oraz Pani Bożeny Bartoszewskiej, któ-
rzy indywidualnie wspomogli akcję. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i mam 
nadzieję, że tego typu akcje będziemy 
organizować częściej.

Tomasz Sobczak, klasa III TE 

„Z kulturą młodzież górą”
Sprawozdanie z realizacji projektu „Z kulturą młodzież górą” dofinansowanego ze środ-
ków Provident S.A. 

Koniec października i listopad 
to miesiące, w których członko-
wie naszego koła zainteresowań 
„Z kulturą młodzież górą”, mieli 
szanse na zapoznanie się z dwo-
ma – jak się okazało – dobrymi 
wytworami współczesnej kinema-
tografii oraz jednym bezbłędnym 
spektaklem teatralnym. 

31 października dwudziestu, z 
czterdziestu członków naszego koła, 
wybrało się do Nowogardzkiego 
Domu Kultury na film pt. „Miasto 
44”.  Jest to film w reżyserii Jana Ko-
masy powstały w 2014r., którego pre-
miera miała miejsce 19 września Od-
powiada historię młodego chłopaka 
Stefana Zawadzkiego (w tej roli Józef 
Pawłowski), który po śmierci ojca po-
stanawia dołączyć do powstania war-
szawskiego. Wątek miłosny toczył się 
między Stefanem, a Kamą i Biedron-
ką. Uważamy, że sceny miłosne były 
naciągane. Widać było, że aktorzy 
grają, a nie przeżywają tego napraw-
dę. Scenariusz może nie odbiegał od 
prawdy, ale był zbyt sztuczny. Wspo-
minając o efektach specjalnych tego 
filmu, to okazało się, że nie wzbudzi-
ły one w nas zachwytu, tylko okaza-
ły się kompletną klapą, jak zresztą w 
każdym filmie fabularnym. Oczywi-
ście podobał nam się scenariusz tego 
filmu, lecz naszym zdaniem nie zo-
stał on odpowiednio zagrany, tak jak 
tego oczekiwaliśmy. W niektórych 
momentach potrafiła nam się zakrę-
cić łezka w oku i potrafiliśmy wczuć 
się w rolę bohaterów, ale niekoniecz-
nie widać było te uczucia w aktorach. 
Niektórzy z nas uważają, że film był 
niewypałem i naszym zdaniem re-
żyser postawił sobie za wysoko po-
przeczkę. Najmniej podobała nam się 
scena, gdy z nieba nagle zaczęły spa-
dać ludzkie wnętrzności z krwią, to 

była przesada. Rozumiemy, że reży-
ser chciał jak najbardziej przybliżyć 
nam czas wojny, ale w tej chwili gru-
bo przesadził. 

Podsumowując, film podobał nam 
się, a raczej jego scenariusz, ale efekty 
specjalne i  bezuczuciowość aktorów 
już niekoniecznie.

7 listopada mieliśmy okazję oglą-
dać spektakl teatralny „Szalone no-
życzki”, można nawet stwierdzić, że 
braliśmy w owym spektaklu udział. 
Na spektakl wybrało się całe nasze 
koło, czyli czterdzieści osób.

Spektakl „Szalone nożyczki”, czy-
li amerykańska komedia współcze-
sna, dla osób uwielbiających rozwią-
zywać trudne zagadki kryminalne 
z dużą dawką humoru.  Akcja spek-
taklu rozgrywa się w salonie fryzjer-
skim, który należy do mężczyzny o 
imieniu Tonio, oraz do jego koleżan-
ki Barbary. Salon jest wynajmowany, 
jego właścicielką jest mieszkająca pię-
tro wyżej Izabela Czerny, która jed-
nocześnie jest właścicielką całego bu-
dynku. Salon jest miejscem pełnym 
humoru, pozytywna atmosfera aż w 
nim kipi, właśnie dzięki temu posia-
da on liczną rzeszę klientów. W spek-
taklu następuje jednak diametralny 
zwrot akcji, dochodzi do morderstwa 
pani Czerny. Od tego momentu akcja 
zmienia się. Atmosfera w salonie nie 
jest już taka sielankowa. Zaczynają 
się podejrzenia, szepty. Do głosu do-
chodzi część kryminalna spektaklu. 
Pojawiają się potencjalni mordercy, 
czyli Tonio, Barbara, sprzedawca an-
tyków - Edward Wurzel  i żona poli-
tyka Helen Dąbek. Wraz w pojawie-
niem się podejrzanych spektakl daje 
możliwość publiczności na aktywne 
branie w nim udziału. Uważamy, że 
właśnie ten moment jest przełomowy 

i właśnie dlatego „Szalone nożyczki” 
cieszą się tak wielką popularnością. 
Widz może brać udział we wszyst-
kich kluczowych momentach, udzie-
la się czynnie w śledztwie, tworząc sy-
tuację, w której tak naprawdę to od 
niego zależy kto zostanie osądzony 
za morderstwo. Spektakl tworzy się 
na naszych oczach. Jest żywym two-
rem, do którego formowania może-
my się przyczynić. Dodatkowym atu-
tem jest to, że obsada idealnie wpa-
sowuje się w klimat komediodrama-
tu. Uważamy, że każda z postaci jest 
wielce wiarygodna. Każdy z aktorów 
wsadził całe serce i zaangażowanie w 
powstanie spektaklu i jest to widocz-
ne. Na scenie zobaczyć możemy Jac-
ka Łuczaka w roli Tonia, Lucynę Ma-
lec jako Barbarę, w postać Heleny Dą-
bek, czyli bardzo specyficznej posta-
ci wcieliła się Ewa Wentel. Kolejnym 
z podejrzanych, czyli Edwardem jest 
Maciej Kujawski, który zagrał wręcz 
fenomenalnie. 

Podsumowując stwierdzamy, iż 
spektakl „Szalone nożyczki” cieszy 
się swoją wielką popularnością nie 
bez przyczyny. Czas, jaki udało nam 
się spędzić podczas tego spektaklu był 
pełen pozytywnych emocji. Uważa-
my, że zarówno sam scenariusz jak i 
aktorzy idealnie wprowadzają nas w 
świat zarówno komedii jak i krymi-
nału. Z czystym sumieniem możemy 
polecić „Szalone nożyczki” wszyst-
kim. 

Naszym ostatnim spotkaniem z 
kulturą w miesiącu listopadzie, było 
uczestnictwo w projekcji filmu „Bo-
gowie”, które miało miejsce 17 listo-
pada. Cieszyć oczy, bardzo dobrym 
filmem mogła połowa z nas, dwa-

dzieścia osób miało okazję zapo-
znać się z jednym z lepszych filmów, 
które ostatnio udało się stworzyć w 
Polsce.

Film „Bogowie” w reżyserii Łuka-
sza Palkowskiego, jest na pewno fil-
mem mocnym, który przejdzie do hi-
storii. Wydarzenia, jakie mają miejsce 
w filmie dotyczą zaledwie krótkiego 
okresu trzech lat, jednak ich znacze-
nie jest tak wielkie, że film staje się po 
prostu bardzo dobry. Niestety nikt z 
nas nie miał możliwości przeżywać 
wydarzeń, które opisane są w filmie w 
czasie rzeczywistym, pamiętajmy że 
czas ten  przypada na lata 1983-1986, 
tak więc nasze pokolenie informacje 
o walecznym i pełnym determinacji 
profesorze Relidze, mogło uzyskiwać 
od osób starszych. Film więc jest dla 
nas dość ważny, mamy bowiem oka-
zję zobaczyć jak tak naprawdę do-
szło do pierwszego w Polsce prze-
szczepu serca oraz jak wielką deter-

minacją potrafi wykazać się człowiek. 
Kluczową rolę w filmie odegrało ob-
sadzenie w roli profesora Religii, To-
masza Kota, uważamy, że ten wybór 
był bardzo dobry. Tomasz Kot, zna-
ny ze swojego kunsztu aktorskiego, 

tak poprowadził postać profesora, że 
według nas odzwierciedla on idealnie 
zarówno jego usposobienie, zachowa-
nie czy sposób wypowiedzi. Postać, 
jaką stworzył Kot możemy porówny-
wać z archiwalnym nagraniami czy 
zdjęciami i uważamy, że spisał się w 
tej roli idealnie. Film jest dość trud-
ny, nie należy do grona filmów, któ-
re ogląda się lekko, przyjemnie i wy-
chodzi się z sali kinowej bez żadnych 
większych przeżyć. Palkowski posta-
rał się o to, aby zarówno młody widz, 
który może po raz pierwszy zapozna-
je się z tą historią, oraz widz starszy, 
doskonale pamiętający działalność 
profesora Religii obejrzał film z peł-
nym skupieniem, masą emocji i po-
dziwem. Doceniamy również to, że 
postać profesora miała też swojego 
rodzaju skazę, reżyser nie zdecydował 
się na pokazywanie głównego bohate-
ra tylko w dobrym świetlne. Przedsta-
wił cały zarys jego osoby. Dzięki temu 
postać grana przez Tomasz Kota, jest 
w stu procentach wiarygodna. Nie zo-
stał stworzony kolejny obraz idealne-
go bohatera, czyniącego tylko i wy-
łącznie dobro, oraz żyjącego według 
nieistniejących zasad, bez żadnej ska-
zy. Religa jest ludzki i właśnie to ide-
alnie odzwierciedlił Kot. 

Podsumowując, film „Bogowie” nie 
należy do łatwego w odbiorze kina. 
Nie wszystkim z nas się spodobał. 
Każdy mógł spojrzeć na niego ina-
czej. Jednak jedno, czego możemy po-
gratulować reżyserowi to idealne ob-
sadzenie postaci oraz nie stworzenie 
kolejnego idealnego bohatera. Profe-
sor Religa zasłużył na miano bohate-
ra, ale ludzkiego, takiego, który dążył 
do swoich celów jednocześnie zacho-
wują obraz prawdziwego buntowni-
czego i popełniającego błędy człowie-
ka. 

Członkowie koła zainteresowań - 
„Z kulturą młodzież górą”
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 lutego 
2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

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

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 39 2 1356  oraz  
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie"
Lidia Bogus

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI NA NOWY ROK
Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 16 stycznia! 

Zadzwoń już teraz: 32 42 07 334

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  tel. 91 392 21 65

Wigilia w internacie 

Uczestnicy kolacji wigilijnej 

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Dnia 18 grudnia 2014 r. w 
Internacie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica w Nowo-
gardzie odbyła się Uroczysta 
Wigilia. Jak co roku wycho-
wankowie przygotowywali 
pierogi, przystrajali choinkę, 
robili stroiki. Na kolację za-
proszony został Ksiądz Ro-
bert oraz Pan Janusz Chola-
wo, podczas kolacji wigilij-
nej Łucja czytała pismo świę-
te, dzieliliśmy się opłatkiem, 
śpiewaliśmy kolędy oraz spo-
żywaliśmy potrawy wigilijne. 
Atmosfera była świąteczna, 
nastroju dodawały odtwa-
rzane w tle kolędy, wszyscy 
zostali obdarowani słodkim 
upominkiem od Pani Kie-
rownik Internatu Elżbiety 
Muchy.

Katarzyna Korniluk

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

REKLAMA

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

W...3.śczb.w.p.9-19.12.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budow-
lane obok szkoły Trójki. 00 
33 78 78 18 189

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 mkw. 
+ droga, przy  ul. Podgórnej 
4d w Łobzie, obecny skup 
złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527  

• Sprzedam mieszkanie 2po-
kojowe parter. 889 483 698

• Sprzedam  mieszkanie trzy-
pokojowe ulica Gryfitów. 
604 422 221

• Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w Nowo-
gardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie w 
centrum Nowogardu 46 m2. 
797 755 242

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, 
wynajem 700 zł. 504 898 
980

• Do wynajęcia kawalerka. 
721 290 506 

• Wynajmę kawalerkę ul. 
Zielona 2. 664 809 155

• Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II, kwota 19 000 tys. 
607 083 893

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 41,49 m2 
+ garaż ze strychem przy 
domu. Cena do negocjacji 
w Nowogardzie. 726 020 
862 

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie. Kaucja 2000 
zł. Wynajem 700 zł. Tel. 504 
898 980 

• Sprzedam mieszkanie 
3pokojowe, parter, po re-
moncie, 64,14m2. Tel. 607 
96 24 83 

• Wynajmę lub sprzedam 
mieszkanie 3 pokojowe. 
Tel 885 242 483

• Garaż do wynajęcia przy 
ul.5 marca. 607 994 804 

• wynajmę mieszkanie 53 
m2 z wyposażeniem na ul. 
Waryńskiego w bloku na 
dłuższy okres. 506 073 149

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, go-
towe do zarejestrowania w 
Polsce. 721 618 393

• Szyba przednia do Re-
nault Megane rok 97, szyba 
przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Focus, 
hatchback 5d, 1,8 benzyna, 
rok. prod. 1998/1999, przeb. 
130.000 km, opony zimowe, 
radio, tel. 515 343 600

• Sprzedam Rieju RR 50 2005r.
ważny przegląd i ubezpie-
czanie, po remoncie, zadba-
ny. 781 668 665 

• Sprzedam Skode Felicia 
1300 MPI, 1999 rocznik. Po 
wymianie rozrządu + kom-
plet kół letnich. Radio CD. 
Cena 2000 zł. 727 643 520 

• Mercedes C220 kombi, die-
sel, rocznik 2000 kolor czar-
ny, wyposażony w klimaty-
zację oraz hak, sprzedam. 
tel. 510 680 139

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemię rolną. 
9139 22 997

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779 

• Presę polską w kostkach w 
dobrym stanie. 667 522 369 

• Oddam szczenięta w dobre 
ręce. 888 531 677

• Sprzedam słomę w kostkach 
i siano. 782 036 086

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839Usługi

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

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

• Przepisywanie prac (magi-

sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagranicz-
ne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pie-
ców gazowych Vaillant - ser-
wis  tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 
482 763 

• Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudowla-
ne, bramy, monitoring, do-
mofony. 696 443 643 

• Regulacja – naprawa drzwi i 
okien tel. 695 181 070 

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Docieplenia, malowanie, 
spachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, podłogi 
i adaptacje poddaszy. 600 
626 268 

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WY-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735 

PRACA

• Zatrudnię dysponenta-spe-
dytora w transporcie drogo-
wym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
886 456 377 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Przyjmę do pracy pracowni-
ka na fermę, dobre warunki 
płacowe. 91 39 103 15, 502 
56 23 78 

• Zatrudnię doświadczonych 
stolarzy. 696 034 712 

• Przyjmę do pracy na myjnie 
samochodową kobietę. 605 
456 681 

• Zatrudnię: elewacja, docie-
plenie Szczecin. 782 860 130 

• Zatrudnię panią do pracy 
kelnerkę – barmana. Hotel 
„Oskar”. 602 474 266

•	 Zatrudnię stolarza 503 084 
687

• Poszukuję pani do opieki 
nad czteroletnim dzieckiem. 
601 795 366 

INNE

•	 Sprzedam  drewno : brzo-
za ,olcha, sosna - pocięte. 
Przyczepka  samochodo-
wa  100 zł. Lub przyczepa  
rolnicza.Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

•	 PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i monta-
żem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena 
od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części za-
mienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

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

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

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane 
z gwarancja i montażem 
do mieszkania,domu,skle-
pu,tylko ogrzewanie c.o. 

cena od 900zl dwufunkcyj-
ne  cena od 1.000zl wersja 
kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji 
zapewniamy czesci zamien-
ne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-
ry,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl  oraz elek-
tryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni 
cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy 
podgrzewacz wody stoja-
cy VGH 130-190 litrowy f. Va-
illant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 la-
zienki,ekonomiczny cena od 
1.000 zl piec  gazowy c.o. 
stojacy, zeliwny ze stero-
waniem vaillant moc od 11- 
30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772. 

• Sprzedam pelet, luzem lub 
pakowany, worki 15 kg, 
drzewne 8 mm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 603  703 
196 .

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSCH, cena 
do uzgodnienia , tel. 605 
522 340

• Oflisy – odpady tartaczne 
na opał, sprzedam pocięte 
w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. 514 
740 538

• Owczarki niemieckie pieski i 
suczki – ładne. 91 39 21 828 

•	 Sprzedam : stare maszy-
ny stolarskie działające i 
sprężarkę WAM bez silnika 
cena 200 zł. 503 084 687 

• Sprzedam regały spożyw-
cze, szafę chłodniczą, wagę, 
metkownicę. 695 426 022, 
509 564 625 po 15stej

• Sprzedam szafki kuchenne 
stojące Bodzio Cappucino, 
stan idealny. 695 426 022, 
509 564 625 po 15stej

• Sprzedam zamrażarkę, szaf-
kę na buty z lustrem i dy-
wan. 607 994 804 

• Sprzedam meble dziecinne, 
białe, drewno, składające się 
z komody, szafy, półki i łóż-
ko, Dobry stan. 91 39 25 497 

•  Sprzedam dwa grzejniki CO, 
panelowe, jednopłytowe 
140/60 używane, cena 400 
zł. 91 39 25 497 

• Drzewo opałowe. 506 232 
860  



13-15.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Caritas informuje 

Dystrybucja żywności 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, rozpoczyna wydawanie 

żywności „z programu pomocowego dla rodzin ubogich z terenu miasta Nowogard”. 
Pierwsza wydawka darów żywnościowych odbędzie się już w najbliższą środę tj. 14 stycznia br., w godz. 

10.00 – 14.00, w magazynie Caritas, znajdującym się w podwórku ZBK przy ul. 700 Lecia w Nowogardzie. 
Uwaga! Konieczne skierowanie z OPS Nowogard.  

PZC Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie ul.700-Lecia 14,  72-200 No-
wogard

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Dla podopiecznych OPS z terenów wiejskich Gminy Nowogard

Poniedziałek  12.01.2015 10:00 –15:00
Wtorek            13.01.2015  8:00 – 15:00 
Środa               14.01.2015  8:00 – 15:00

Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  ze skierowaniem- paskiem z numerem 
nadanym w grudniu 2014 z OPS i dokumentem tożsamości.

UWAGA – dotyczy wyłącznie rodzin , które otrzymały żywność w grudniu 2014 .
w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 
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35-lecie nowogardzkiego Koła Numizmatycznego 

Jak wyglądały początki?
Dokładnie dziś, tj. we wtorek, 13 stycznia, mija 35 lat odkąd oficjalnie założone zostało no-
wogardzkie Koło Numizmatyczne. Z okazji jubileuszu, korzystając z danych udostępnio-
nych przez obecnego prezesa Koła, postanowiliśmy przedstawić pierwsze lata działalności 
numizmatyków naszego miasta. Jednocześnie życzymy nowogardzkiemu Kołu, aby prężnie 
działało i rozwijało się przez kolejne lata. 

Pierwszą wystawą numizmatycz-
ną (przed założeniem Koła) była 
wystawa monet polskich i literatu-
ry numizmatycznej, zorganizowa-
na przez Ludwika Chomińskiego, 
w Bibliotece im. Stefana Żerom-
skiego, w uroczystość jej otwarcia. 
Druga wystawa numizmatyczna w 
Nowogardzie została zorganizowa-

na przez Jana Miziorkę, w kawiar-
ni Domu Kultury. Obejmowała ona 
zbiór banknotów i bonów polskich 
z kolekcji Sławomira Łowkisa. 

W dniu 13 stycznia 1980 roku, 
w Nowogardzkim Domu Kultury, 
odbyło się zebranie założycielskie 
Koła Numizmatycznego PTAiN. 
Jest to data powstania Koła. Na li-
ście członków-założycieli widnia-
ło 19 nazwisk: Ludwik Chomiń-
ski (członek do spraw kolekcjo-
nerskich), Jan Miziorko (członek 
do spraw organizacyjnych), Jerzy 
Kwinto (skarbnik), Franciszek Ka-
rolewski (sekretarz), Mieczysław 
Staszkiewicz, Marian Kaglik, Bo-
lesław Koziora, Józef Suski, Stani-
sław Borski, Aleksander Rewuś, 
Eugeniusz Stachowicz, Zdzisław 
Prochowski, Henryk Sobolewski, 
Zbigniew Kulesza, Stanisław Łu-
czak, Władysław Gawron, Ma-
rianna Mielewczyk, Bolesław Wa-
siński, Sławomir Łowkis (Prezes). 
Przedstawicielem Zarządu Od-
działu Szczecińskiego PTAiN był 
pan M. Smolański. 

Drugie zebranie odbyło się 10 

lutego 1980 r., z udziałem przed-
stawiciela Zarządu Oddziału, pana 
Zbigniewa Berezy. Członkowie 
otrzymali wówczas informacje o 
zatwierdzeniu Koła przez Zarząd 
Oddziału. Na zebraniu ustalono 
konieczność comiesięcznych ze-
brań członków Zarządu – dla na-
brania rozpędu w pracy. Zebra-

nia odbywały się w mieszkaniach 
członków Zarządu – dla lepsze-
go poznania się. W pierwszej run-
dzie zebrań spotykano się kolejno: 
u Jerzego Kwinto, następnie u Sła-
womira Łowkisa, Franciszka Karo-
lewskiego, Jana Miziorki, Ludwika 
Chomińskiego. Na jednym z tych 
zebrań opracowano plan wystawy 
numizmatycznej. Na Dni Książ-
ki i Prasy, Koło postanowiło po-
kazać „Wydawnictwa Numizma-
tyczne PRL” w Bibliotece im. Ste-
fana Żeromskiego w Nowogardzie. 
Już wkrótce, bo 13 lipca 1980 roku, 
powstała nowa wystawa. Zbigniew 
Bereza ze Szczecina zgodził się po-
kazać własny zbiór monet i bank-
notów ZSRR. Okazją były Igrzyska 
XXII Olimpiady, odbywające się w 
Moskwie. W kawiarni Domu Kul-
tury znów dominowała numizma-
tyka. Prężnie działające Koło przy-
ciągnęło uwagę mediów. Co chwilę 
w tytułach takich jak: Wiadomości 
Zachodnie, Głos Szczeciński, Ku-
rier Szczeciński, ukazywały się ko-
lejne artykuły opisujące wystawy. 

Obok akcji wystawienniczej 

konsekwentnie prowadzona była 
działalność dydaktyczna. Więk-
szość zebrań ogólnych członków 
Koła, poświęcona była populary-
zacji wiedzy numizmatycznej w 
formie prelekcji, referatów i opra-
cowań. Oprócz tego pojawiały 
się krótkie wiadomości w formie 
„Komunikatów Kolekcjonerskich” 
oraz sprawozdania z walnego Zjaz-
du PTAiN w Łodzi, jak również z 
XV i XVI Zjazdu Przedstawicie-
li Sekcji i Kół Numizmatycznych 
PTAiN w Warszawie. 

W pierwszą rocznicę założenia 
Koła, w styczniu 1981 roku, jak 
zwykle w Nowogardzkim Domu 
Kultury, zorganizowano wystawę 
„60 lat monety polskiej”. Ekspona-
ty pochodziły ze zbiorów członków 
Koła. Na początku działania, od kil-
ku lat w kawiarni Nowogardzkiego 
Domu Kultury, w drugą niedzielę 
miesiąca, odbywały się tzw. „gieł-
dy staroci”. Były to spotkania, w 
których przeważali numizmatycy, 
toteż Koło traktowało je jako nie-
oficjalne forum swoich członków. 
Jako organizacja, tworzono w ten 
sposób rodzaj opieki nad wystaw-

cami numizmatycznymi oraz słu-
żono poradnictwem w tym zakre-
sie. Dotyczyło to także zorganizo-
wanego po raz pierwszy w 1981 r. 
„Jarmarku Cisowego”, kilkudnio-
wej imprezy odbywającej się w 
lipcu, bezpośrednio po „Jarmar-
ku Solnym” w Kołobrzegu, a przed 
„Jarmarkiem Dominikańskim” w 
Gdańsku. Udział Koła w tych im-
prezach dotyczył sfery numizma-
tycznej, w dobrze pojętym intere-
sie kolekcjonerów numizmatycz-
nych w ogóle, a członków Koła w 
szczególności. Podkreślić należy, 
że chociaż organizatorów tych im-
prez było wielu, także osób popie-
rających, to bez szczególnej energii 
i inicjatywy Jana Miziorki z Nowo-
gardu, niewiele by się zdarzyło. 

W drugim roku pracy Koła, w 
składzie Zarządu nastąpiła zmiana. 
Dotychczasowy sekretarz – Fran-
ciszek Karolewski – złożył rezy-
gnację. Spośród członków wyło-
niono nowego kandydata i dnia 8 

maja 1981 r., w toku głosowania, 
zdecydowaną większością głosów 
(17 na 20 obecnych członków) wy-
brany został nowy sekretarz. Zo-
stał nim Marian Kaglik. W cza-
sie tego samego zebrania wybiera-
no także delegata na Walny Zjazd 
Delegatów PTAiN w Łodzi, który 
odbywał się w dniach 16–17 maja 
1981 r. Delegatem wybrany został 
Ryszard Gutowski. Na XV Zjazd 
Przedstawicieli Sekcji i Kół Numi-
zmatycznych PTAiN w Warszawie, 
odbywający się w dniach 22–23 li-
stopada, oraz XVI Zjazd w dniach 
21–22 listopada 1981 r., delegatem 

Koła był prezes – Sławomir Łow-
kis. O przebiegu Zjazdów człon-
kowie Koła byli szczegółowo infor-
mowani w dokładnych sprawozda-
niach, składanych przez delegatów. 

Tak wyglądał początek 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego, które istnieje po dziś 
dzień. Obecnie jego prezesem jest 
Tadeusz Łukaszewicz, który pełni 
tę funkcję od 1 października 1993 
roku. Wówczas dokonano zmian 
w Zarządzie Koła Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego w 
Nowogardzie. Oprócz wyboru Ta-
deusza Łukaszewicza na prezesa, 
skarbnikiem został Aleksander Re-
wuś, sekretarzem wybrano Stani-
sława Karmana. Koło planuje zor-
ganizować obchody swojego 35-le-
cia w marcu. O dokładnej dacie z 
pewnością poinformujemy na ła-
mach DN. Na uroczystość zapro-
szonych zostanie kilkoro ważnych 
gości, m.in. przedstawiciele Zarzą-
du Głównego z Warszawy, Zarząd 
Oddziału w Szczecinie oraz osoby 
współpracujące z nowogardzkim 
Kołem Numizmatycznym (Kalisz, 
Koszalin, Stargard). Zarząd Koła 
Numizmatycznego w Nowogardzie 

wraz z członkami apeluje do Bur-
mistrza oraz nowogardzkich Rad-
nych o wsparcie finansowe oraz 
organizacyjne jubileuszu. Pomoc 
ze strony miasta wydaje się tutaj 
oczywista. Potwierdzeniem tego 
niech będzie fakt, że nowogardz-
kie Koło jest jedynym, które do tej 
pory czynnie działa na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go. Na chwilę obecną ma w swoich 
szeregach 18 członków. 

KR
Informacje i zdjęcia:

Kronika Koła Numizmatycznego
PTAiN w Nowogardzie

Na zdjęciu Jarmark Cisowy, który odbył się na Placu Wolności w Nowogardzie w 
lipcu 1981 r. Jarmark cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestniczyli 
w nim kolekcjonerzy z całego kraju.

Spotkanie w mieszkaniu Sławomira Łowkisa na wieży telewizyjnej w Dobrej. Od lewej 
- Jerzy Kwinto, Jan Miziorko, Ludwik Chomiński, Franciszek Karolewski. 

Pamiątkowe zdjęcie wykonane podczas 30-lecia Koła Numizmatycznego w 2010 roku, które odbyło się w Bibliotece Miejskiej 
w Nowogardzie.

X Walny Zjazd delegatów PTN, który 
odbył się w Płocku. Na zdjęciu Tadeusz 
Łukaszewicz wraz z Alojzym Biernatem 
z Katowic.
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

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

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet
• CENNIK USŁUG  na stronie 13

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

A3.1.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

W72.4.P.P.4-25.04

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

s. 9

Spotkanie Młodych - 
Taize, Praga 2014/15

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

2015 r. 1

HURTPOL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Nowogardzie 

zatrudni:
Kadrową

Wymagania:
- Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
- Znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel, PowerPoint), 
- Mile widziana znajomość podstawowych zasad rachunkowości, 
- Umiejętność pracy zespołowej, 
- Duża inicjatywa i samodzielność, 
- Terminowość, dokładność, staranność. 

Oferty kadry@hurtpol.pl, tel. 91 579 29 18

HURTPOL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Nowogardzie 

zatrudni:
Młodszą Księgową

Wymagane:
- Wykształcenie wyższe rachunkowość - finanse, 
- Mile widziane doświadczenie w księgowości, 
- Prawo jazdy kat. B, 
- Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
- Umiejętność pracy zespołowej, 
- Duża inicjatywa i samodzielność, 
- Terminowość, dokładność, staranność. 

Oferty: kadry@hurtpol.pl; tel. 91 579 29 18
W254.4.P.16.01

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.01.2015 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o W253

Ogłasza nabór
Dzieci 

niepełnosprawnych 
w wieku 2,5 - 6 lat

  
 

 Tel. 609-931-469

  

Pierwszy w Nowogardzie!

Znajdziecie Nas:
ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard

www.spp-promyczek.edu.pl
Kobiety pierwotnie zatrudnione przez OPS do wykonywania prac użyteczno-społecznych na terenie zamieszkiwanych przez 
siebie wsi, które przez decyzję burmistrza muszą teraz dojeżdżać do pracy do Nowogardu.

Traktują nas gorzej niż w obozie...

Jak burmistrz z Nowogardu raj czyni

Czytaj s. 3

s. 11

Kandydat PiS  
na prezydenta 
odwiedził Nowogard

REKLAMA

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogard, 

Goleniów i okolice
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 200

finanse dla domu

„Optima” Sp. z o. o. 
- �nanse dla domu
- zatrudni PRZEDSTAWICIELI  
w miejscowościach: 
Nowogard, Goleniów, i okolice.  
Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 
Tel. 58-554-80-80 lub 801-800-200

 

Rozumiem, że cena się nie zmienia i nadal to jest 97,20zł? Proszę o mailowe potwierdzenie ceny i terminu emisji.

Pożar domu  
w Węgorzy s. 5
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W skrócie

REKLAMA

W tym tygodniu zdemotnowano sztuczną choinkę, ustawioną 
jak co roku na Placu Wolności. Zadanie wykonała firma z Giżyc-
ka (warmińsko-mazurskie), która tym razem była odpowiedzialna 
za montaż i demontać nowogardzkiego oświetlenia świątecznego. 
Ozdoba, rozebrana na segmenty, została złożona w jednym z garaży 
ZBK (całe szczęście nie wieziono jej aż do Giżycka).   MS

Uczniowie pierwszej klasy o profilu policyjnym, z I LO w Nowogar-
dzie, odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Goleniowie. Młodzież z 
„Jedynki” przyglądała się z bliska pracy policjantów, w ramach zajęć za-
wodowych. Podczas wizyty mieli oni okazję dokładnie zwiedzić budy-
nek komendy oraz zapoznać się ze sprzętem policyjnym i radiowoza-
mi. Uczniowie dowiedzieli się również o specyfice zawodu policjanta, a 
także o pracy w Wydziale Prewencji. Być może ta lekcja pomoże niektó-
rym z nich przy wyborze swojego przyszłego zawodu.

Oprac: KR

Po dużych ulewach, nie tylko mieszkańcy Nowogardu muszą borykać się 
z przejściem przez zalane chodniki czy przejazd przez zalane ulice. W miej-
scowości Bodzęcin (gmina Osina), nieopodal sklepu, na skrzyżowaniu dro-
gi powiatowej z gminną (która prowadzi na pola), spływa po jezdni szlaka, 
inaczej odpady z pobliskich pól. Mieszkańcy chcą zwrócić uwagę zarówno 
sołtysowi, jak i urzędnikom z Osiny, że przydałoby się te odpady sprzątnąć 
oraz zadbać o to, aby więcej nie dochodziło do takich sytuacji. 

KR

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

O trzy oczka w górę w rankingu Perspektyw

II LO jeszcze lepsze 
II Liceum Ogólnokształące w Nowogardzie znalazło się na 16. miejscu w województwie za-
chodniopomorskiem, według corocznego rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych 
miesięcznika Perspektywy. Szkoła poprawiła swoją pozycję o 3 miejsca. 

II LO poprawiło też swój wy-
nik w skali kraju. Szkoła zajęła 
w tym roku 352. miejsce, na 500 
uwzględnionych w rankingu. W 
poprzednim roku uplasowała się 
na miejscu 494. W 2013 zajęła 
miejsce 386. 

Według przyjętych kryteriów, 
kapituła rankingu brała pod uwa-
gę osiągnięcia uczniów na olim-
piadach i wyniki egzaminów ma-
turalnych. 

- Z niecierpliwością czekali-
śmy na wyniki tegorocznego ran-
kingu. Po opublikowaniu list ran-
kingowych, z radością stwierdzili-
śmy, że nasza lokata jest wyraźnie 
lepsza od ubiegłorocznej. To waż-
ny wynik - jednak najważniejsze 
jest to, że przez 10 ostatnich lat je-
steśmy wymieniani w tym zesta-
wieniu na podobnym poziomie. 
To dobrze świadczy o jakości pra-
cy naszej szkoły. Radości z sukce-

su towarzyszy odpowiedzialność 
za wyniki w przyszłych latach. 
Będziemy się wzajemnie  moty-
wować, aby kształcić i wychowy-
wać naszych uczniów na wyso-
kim poziomie. Serdecznie dzię-
kuję uczniom, nauczycielom i ro-
dzicom oraz Pani wicedyrektor, 
Elżbiecie Janiak, za wkład pracy 
uwieńczony tym sukcesem – sko-
mentował wynik szkoły Leszek 
Becela, dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształących, w skład któ-
rych, oprócz II LO, wchodzi też 
Gimnazjum nr 2. 

Wśród liceów pierwsze miej-
sce w regionie zajęło szczecińskie 
13 LO. W kraju najlepszym oka-
zało się 14 LO im. St. Staszica w 
Warszawie. 

Własną kategorię miały też 
technika. 10. miejsce zajęło Tech-
nikum Zawodowe nr 2 w Koło-
brzegu (na 300 badanych). W tym 

zestawieniu nie ma niestety No-
wogardu. 

Wśród 500 najlepszych liceów 
nie znalazło się również nasze I 
LO. 

W związku z uzyskanym wyni-
kiem, II LO uzyskało tytuł „Brą-
zowa szkoła”. 

MS

Powiedzą, że Nowogard słynie  
z ferm norek i smrodu

Czy to cisza przed burzą. Wciąż 
nie wiadomo, jak ustosunkował 
się Burmistrz do budowy norek za 
Nowogardem koło Karska i Ogo-
rzeli. Pan Burmistrz, mam nadzie-
ję, pamięta że był sprzeciw miesz-
kańców Karska, Ogorzeli, do któ-
rych dołączyła także Dąbrowa, i 
nie poprze działalności Pana Łu-
kasza, który złożył wniosek o wy-
danie warunków zabudowy dla 
fermy norek. Pod koniec stycz-
nia br. nowogardzki Urząd Miej-
ski powiadomił mieszkańców wsi 
o wszczęciu procedury związanej 
z wnioskiem o wydanie warun-
ków zabudowy dla fermy. Choć ja 
takiej wiadomości nie dostałam.

Dopiero otrzymałam taką wia-
domość od Sołtysa Karska, któ-
ry przyniósł petycję w tej sprawie. 
Burmistrz Robert Czapla nie chce 
się wypowiadać na temat możli-
wego rozstrzygnięcia, zanim pro-
jekt decyzji nie zostanie zaprezen-
towany zainteresowanym stro-
nom. Ciekawe dlaczego. Ja nie 
wiem, czy Pan Burmistrz nie wi-
dzi niczego złego, przecież ludzie 
mają wykupione tam działki. We 

wsi Ogorzele jest sprzedaż hurto-
wa zboża, nasion i pasz dla zwie-
rząt, a Pan Burmistrz chce zafun-
dować coś takiego. Dlaczego nie 
stwarza Pan warunków pracy w 
innych sektorach np. Park Prze-
mysłowy. Jak będą postrzegać nas 
inni mieszkańcy z Polski, którzy 
będą przejeżdżać tą trasą nad mo-
rze. Powiedzą, że Nowogard sły-
nie z ferm norek i smrodu.

Stały Czytelnik 

@  Ludzie listy piszą @ 

Od redakcji
Informuję, że w minioną środę wysłaliśmy do UM w Nowogardzie 

pytania w sprawie fermy norek, jaką planował wybudować w Karsku 
jeden z lokalnych przedsiębiorców. Nie wiadomo bowiem, na jakim 
etapie jest dokumentacja budowlana. Do zamknięcia bieżącego nu-
meru gazety odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Czekamy...
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKLAMA

Uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot kluczy
 z żółtym breloczkiem, 
przewidziana nagroda. 

Kontakt z redakcja DN – 

91 39 22 165 

REKLAMA

Traktują nas gorzej niż w obozie...

Jak burmistrz z Nowogardu raj czyni
Część osób skierowanych przez OPS do prac użyteczno-społecznych została oddelegowana przez burmistrza, Roberta Czaplę, do wykonywania swoich 
obowiązków na terenie miasta. Do tej pory osoby te pracowały w miejscowościach skąd pochodzą, czyli okolicznych wiosek. Teraz muszą za własne pie-
niądze dojeżdżać do miasta. Z 324 złotych wynagrodzenia zostaje im niewiele. Pracownicy są oburzeni. Słów krytyki wobec takiej decyzji nie szczędzą też 
sami sołtysi. Twierdzą, że burmistrz mści się na nich za to, że nie udzielili mu poparcia w czasie wyborów samorządowych. 

Wczoraj skierowani do prac w 
mieście, zamiatali chodniki i par-
kingi wzdłuż ulicy Boh. Warsza-
wy. Dzień wcześniej, w środę, po-
rządkowali park nad jeziorem.  

- Dojeżdżam z Jarchlina. W dwie 
strony bilet kosztuje 13 zł. Proszę 
sobie policzyć, ile mi zostanie na 
czysto – mówi pani Grażyna -  Na-
wet ciepłej herbaty nam nie dadzą, 
a pracować mamy bez żadnej prze-
rwy przez pięć godzin dziennie. 
Wczoraj, gdy sprzątaliśmy park 
nad jezioremm, zmarzłam na kość. 
Burmistrz zachowuje się normal-
nie, jak... (tu padło nazwisko jed-
nej z postaci historycznej, europej-
skiego dyktatora – dop. red.) - do-
daje kobieta. 

Pani Wiesława, aby dojechać z 
Żabowa do Nowogardu, musiała 
pożyczyć pieniądze. 

- Dobrze, że koleżanka, z którą 
jeżdżę, pożyczyła mi na busa. Ina-
czej nie miałabym za co tutaj do-
jechać. Jutro pożyczę pieniądze od 
córki. Pod koniec miesiąca się roz-
liczę. Tylko ile mi z tego zostanie – 
mówi zrozpaczona kobieta. 

- Skąd mamy na te dojazdy wziąć 
– pyta jej koleżanka, pani Beata. 

Miesięczny koszt dojazdu z Ża-
bowa do miasta to 80 zł. Wycho-
dzi na to, że kobiety, pracując w 
Nowogardzie, zarobią niecałe 250 
zł. Dlatego też, zdaniem pracow-
ników społeczno-użytecznych, 
włodarz miasta podjął złą decyzję, 
każąc im pracować w mieście. 

- Burmistrz tego nie przemyślał. 
Dowiedzieliśmy się, że mam przy-
jechać w środę i pracować w mie-
ście. To jest błędna decyzja. Ja mu-
szę dojeżdżać z koloni Wierzbię-
cin rowerem. To jest 10 km w jed-
ną stronę. Mam 61 lat. Nie wiem 
na jak długo starczy mi zdrowia – 
mówi pan Marek z Wierzbięcina. 

Pracownicy twierdzą jednak, że 
muszą pracować, bo stracą wszel-
ką pomoc finansową. 

- Powiedzieli nam, że jak nie bę-
dziemy pracować, to zabiorą nam 
wszystkie świadczenia z OPS, a do 
tego skreślą nas z kuroniówki. Na-
wet posiłki dla dzieci – mówi pani 
Ewa z Osowa. 

Mimo tego ryzyka, są tacy, któ-
rzy rezygnują z pracy na rzecz 
miasta. 

Pojechałam wczoraj, aby zoba-
czyć jak będzie. Dzisiaj już zre-
zygnowałam. To się mija z celem. 
Burmistrz miał kiepski pomysł – 
mówi pani Katarzyna. 

Wszyscy mają też żal do burmi-
strza, że ten nawet z nimi tego nie 
skonsultował. 

- Nikt nam nic nie powiedział. 
Tylko przyszła decyzja, że tak ma 
być i bez dyskusji – mówi Pan Ma-
rek z Wierzbięcina.

- Na umowie jest, że mam praco-
wać w Wierzbięcinie. Kiedy ją pod-
pisywaliśmy, nikt nie mówił mi, że 
będziemy musieli jeździć do mia-
sta. Wtedy człowiek od razu pod-
jąłby decyzję – dodaje pani Kata-
rzyna. 

Pracownicy nie rozumieją de-
cyzji burmistrza. Twierdzą, że te-
raz ich wsie zostaną zaniedbane. 

Jak człowiek tu zrobi, to tam się 

narobi zaległości. A na wsi jest co 
robić – mówi pan Marek. 

- Dlaczego tylko w mieście ma 
być czysto. Wieś jest gorsza? - pyta 
retorycznie pani Wiesława. 

- Jak burmistrz chce mieć błysk 
w mieście, niech zapłaci nam za 

dojazdy albo zapewni transport – 
dodaje pani Grażyna. 

Lepiej traktują więźniów...
Pracownicy społeczno-użytecz-

ni wykonują prace wspólnie ze 
skazanymi. Twierdzą jednak, że 
mają o wiele gorsze warunki. 

- Tamci dostają ciepły obiad. My 
musimy sami zapewnić sobie jakiś 
posiłek – mówi pan Wiesław. 

- Nie dostajemy żadnych ubrań, 
poza rękawicami i kamizelka-
mi odblaskowymi. Człowiek musi 
niszczyć i brudzić swoje ciu-
chy. Więźniowie mają natomiast 
„mundurki” – dodaje pani Beata. 

Pracownicy  mają też zastrzeże-
nia co do oczekiwań, jakie stawia 

przed nimi opiekun grupy - koor-
dynator robót publicznych z ra-
mienia urzędu.  

- Pan Hołubowski jest strasz-
nym służbistą. Powiedział, że nie 
możemy robić żadnych przerw, bo 
będzie nam odliczał godziny.  Na-
wet na śniadanie przerwa się nie 

należy, bo pracujemy pięć godzin. 
Na szkoleniu BHP w OPS mówili 
nam, że w deszcz nie wolno nam 
pracować. Zdaniem pana Hołu-
bowskiego, mamy pracować nieza-
leżnie od warunków pogodowych, 
bo tak jest w każdej firmie - mówi 
pani Grażyna. 

- Dzisiaj mamy zamieść chodni-
ki i parkingi aż do Radosławia, a 
jak zostanie czas, to jeszcze na Po-
niatowskiego mamy iść. Po zakoń-
czonej pracy trzeba jeszcze wracać 
do ZBK i zostawić sprzęt. Jest cięż-
ko. Człowiek nie ma nawet na parę 
minut gdzie się zagrzać – mówi 
pani Wiesława. 

Pracownicy skarżą się także na 
zachowanie więźniów. 

- Wczoraj jeden ze skazanych 
stwierdził, że nie będzie pracował 
z nami, bo jesteśmy patologią – 
dodaje pani Wiesława. 

Twierdzą również, że skazani 
robią im zdjęcia telefonami ko-
mórkowymi. Są przekonane, że 
ktoś im każe to robić, aby je kon-
trolować. 

- Człowiek boi się na papierosa 
przystanąć, bo zaraz zdjęcia pstry-
kają. My nie jesteśmy jakimiś nie-
wolnikami – mówi  jedna z pań. 

Sołtysi wiedzą swoje...
Monika Pękala, sołtys Wierz-

bięcina, nie kryje swojego obu-
rzenia całą sytuacją. 

- Jestem tym zbulwersowana, w 
jaki sposób potraktowano tych lu-
dzi. Nie widzę też jakiegoś logicz-
nego uzasadnienia decyzji burmi-
strza. Co takiego stało się w mie-
ście, że nagle tylu ludzi jest po-
trzebnych do sprzątania. Przeszedł 
jakiś kataklizm? Czy gmina 

Pracownicy dostali z UM jedynie kamizelki odblaskowe, rękawice i miotłę. Resztę 
muszą zapewnić sobie sami.

Pan Marek dojeżdża 11 km, by zamiatać ulice w mieście.
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Nowogard, to tylko miasto? Tutaj 
ma być czysto, a na wsi nie - mówi 
M. Pękala. Ma także pretensje do 
urzędników, że ci nie informu-
ją na jak długo pracownicy zosta-
li oddelegowani do prac użytecz-
no-społecznych w mieście. - Nie 
wiemy, na dobrą sprawę, po co ci 
ludzie mają tutaj przyjeżdżać. Nie 
wiemy także, jak długo to potrwa 
i czy kiedykolwiek znów będą mo-
gli pracować w swoich miejscowo-
ściach. Nikt nic nam nie wyjaśnia 
- dodaje sołtys Wierzbięcina. Pod-
kreśla też, że zmieniono godziny 
pracy. 

- Ja musiałam pisać wniosek do 

urzędu o to, aby ludzie pracowali 
nie dwa dni w tygodniu po pięć go-
dzin, tylko po dwie godziny przez 
pięć dni. Teraz, widać, żaden wnio-
sek nie był potrzebny. Burmistrz 
podjął decyzję autorytarnie i zmie-
nił ludziom godziny pracy – doda-
je M. Pękala. 

Małgorzata Stańczyk z Żabowa 
jest przekonana, że wie dlaczego 
burmistrz podjął taką decyzję.  Jej 
zdaniem, Robert Czapla odgrywa 
się na niej za to, że nie popierała 
go podczas wyborów samorządo-
wych. 

- Przed wyborami burmistrz za-
groził mi, że jak go nie poprę, to 

nic na wieś nie dostanę. Mimo to 
nie wystartowałam z jego listy. Te-
raz najwyraźniej postanowił zre-
alizować swoją zapowiedź. To jest 
czysta gra polityczna – mówi soł-
tys Żabowa i dodaje: Skandalem 
jest tylko to, że burmistrz tak na-
prawdę odgrywa się na biednych 
ludziach. Mi krzywdy nie zrobił – 
kończy wyraźnie zdenerwowana. 

Wczoraj zwróciliśmy się do Ro-
berta Czapli, by ten ustosunkował 
się do zarzutu postawionego przez 
sołtys Żabowa. Burmistrz nie na-
desłał żadnej odpowiedzi. 

Do zamknięcia bieżącego nu-
meru gazety nie napłynęły rów-

nież odpowiedzi od OPS w No-
wogardzie, do którego wysłaliśmy 
pytania w sprawie oddelegowania 
pracowników z terenów wiejskich 
do wykonywania prac użyteczno-
-społecznych w mieście.  

Wykonywanie prac społecznie 
użytecznych odbywa się na pod-
stawie porozumienia zawartego 
między starostą a gminą, na rzecz 
której prace społecznie użytecz-
ne będą wykonywane. Na teren 
gminy Nowogard skierowanych 
jest ok. 50 osób. Powiatowy Urząd 
Pracy refunduje gminie, ze środ-
ków Funduszu Pracy, do 60% mi-
nimalnej kwoty świadczenia przy-

sługującego bezrobotnemu, po-
została kwota finansowana jest ze 
środków budżetu gminy.

Na prace społecznie użyteczne 
może zostać skierowana wyłącz-
nie osoba bezrobotna, bez prawa 
do zasiłku, a jednocześnie korzy-
stająca ze świadczeń pomocy spo-
łecznej. Prace te mogą być wyko-
nywane w wymiarze do 10 godzin 
tygodniowo, nie więcej niż 40 w 
miesiącu. Stawka za 1 godzinę wy-
nosi 8,10 zł, co daje 324 zł na rękę 
miesięcznie. 

Marcin Simiński 

Jak burmistrz z Nowogardu raj czyni - dok. ze str. 3

Przy ul. Waryńskiego wciąż czekają na remont drogi

Może radny pomoże? 
Mieszkańcy ulicy Waryńskiego wciąż walczą o remont drogi wewnętrznej, 
która od dawna jest w opłakanym stanie. Pisaliśmy o tej sprawie w maju ubie-
głego roku. Lokatorzy z bloków przy ul. Waryńskiego 4, 19, i 20, opłacili radcę 
prawnego, który zajmuje się tą sprawą. Burmistrz jednak pozostaje nieugięty, 
a droga wciąż skutecznie utrudnia wszystkim życie. 

Przypomnijmy temat, który opisywaliśmy w 
ubiegłym roku. Od wielu lat mieszkańcy uli-
cy Waryńskiego wyczekują remontu krótkie-
go odcinka drogi, znajdującej się tuż przy blo-
kach nr 19 i 20. Droga jest podziurawiona jak 
ser szwajcarski i popękana. Po opadach po-
wstają tam wielkie kałuże, natomiast latem 
wiatr roznosi tumany kurzu. Co ciekawe, kilka-
naście metrów dalej, przy bloku nr 21, znajdu-
je się wyremontowana droga. Mieszkańcy nie 
mogą zrozumieć, dlaczego nikt nie dokończył 
prac, remontując również ich odcinek jezdni. 
Wspólnota złożyła na ręce burmistrza stosow-
ne pismo. Mieszkańcy zwracali również uwagę 
na niebezpieczną studzienkę, która na pół była 
pęknięta oraz znajdowała się na niej spora dziu-
ra. Urzędnicy porobili zdjęcia, zabezpieczyli ją 
płytami chodnikowymi, po pewnym czasie na-
prawili i tyle, jeśli chodzi o pomoc ze strony 
Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy przed rokiem 
ubolewali nad faktem, że w ich okolicach nie 
mieszka żaden radny, który mógłby poruszyć 
ten temat na sesji Rady Miejskiej. Czas leci, a 
na Waryńskiego wciąż nic się nie zmieniło, no 
poza jednym. Dzięki jednomandatowym okrę-
gom wyborczym, lokatorzy wybrali radnego, 
do którego mogą się zwrócić ze swoim proble-
mem. Został nim Dariusz Kielan, radny nie-
zrzeszony. D. Kielan w krótkiej rozmowie z DN 
przyznaje, że zna temat zniszczonej nawierzch-
ni ul. Waryńskiego. Mało tego, poruszał ten te-
mat podczas swojej kampanii wyborczej. 

- Czy znany jest mi problem drogi na ul. Wa-
ryńskiego? Oczywiście, że tak.  Jest to ten sam 
problem, z którym boryka się większość miesz-
kańców dużych nowogardzkich osiedli. Budo-
wa tych wewnętrznych dróg z betonowych płyt 
miała być tymczasowa. Widać burmistrz uwa-
ża inaczej... Problem drogi wewnętrznej na uli-
cy Waryńskiego jest głębszy od dziur, którymi 
jest gęsto zasiana. Według opinii mieszkańców, 
owa płyta w gorące lato zaczyna się kruszyć i 
powstający pył, podnoszony przez koła przejeż-
dżających samochodów, który osadza się wszę-
dzie dookoła. Tak więc mieszkańcy o wietrze-

niu mieszkań mogą zapomnieć. Z racji tego, iż 
jest to rejon, w którym mieszkańcy zadecydowa-
li wybrać mnie jako swojego reprezentanta, czuję 
się w obowiązku poruszyć ten temat. Chciałbym 
tylko dodać, że inni radni mają troszkę tward-
szy orzech do zgryzienia. Bo są miejsca w innych 
częściach miasta, w których droga w tak drama-
tycznym stanie, jak ta na Waryńskiego, byłaby 
lepszą od tej, co teraz mają. Są rzeczy ważne i 
ważniejsze. Co jest priorytetem, pokaże budżet. 
Jestem, jak już wcześniej deklarowałem, zwolen-
nikiem inwestycji, które mają służyć w intere-
sie jak największemu gronu odbiorców. Z dróg 
korzystamy wszyscy, odprowadzamy dzieci do 
szkoły, jeździmy do pracy czy spacerujemy wie-
czorami, powtórzę, korzystamy wszyscy! - mówi 
Dariusz Kielan. 

Mieszkańcy Waryńskiego korzystający na 
co dzień ze zniszczonej drogi, zapowiadają, że 
tak łatwo broni nie złożą. Wokół ulicy powstają 
przeróżne inwestycje, jak np. punkt widokowy 
z wyremontowanymi schodami i nowiutkimi 
lampami. Dla ludzi mieszkających w tej okoli-
cy pewnym jest, że remont drogi byłby w tym 
miejscu ważniejszy. Problem z ulicą Waryń-
skiego nie jest odosobniony w skali miasta. W 
ostatnim wydaniu DN publikowaliśmy sygna-
ły czytelników, dotyczące drogi prowadzącej 
do posesji przy ul. Asnyka. Wielokrotnie opisy-
waliśmy także zniszczoną ul. Leśną. Być może 
brak reakcji burmistrza i chęć wyremontowa-
nia tych odcinków spowodowany jest tym, że 
znajdują się one z dala od centrum miasta, któ-
re przecież w pierwszej kolejności ma błyszczeć 
i mienić się w naszych oczach...

KR

Wracamy do sprawy...

Mamy pozwolenie na budowę 
pomostów
Zgodnie z zapowiedzią, zamieszczoną w poprzednim wydaniu DN, w ar-
tykule „W Kościuszkach taki krajobraz. Uroczysko już nie takie urocze, w 
dzisiejszym numerze publikujemy wyjaśnienia prezesa PZW Nowogard, 
Edwarda Paszkiewicza, dotyczące nieporządku na terenie przy Jeziorze 
Olchowskim, od strony miejscowości Kościuszki.

Przypomnijmy, sprawa dotyczy skargi jed-
nego z mieszkańców Kościuszek na bałagan 
na terenie przy brzegu jeziora, od strony wsi. 
Pan Rafał poprosił nas o interwencję, w celu 
wyjaśnienia kilku spraw, m.in. karczowania 
trzciny i budowy dużej ilości pomostów. Jak 
udało nam się ustalić, zarządcą akwenu jest 
Odział PZW w Szczecinie, administratorem 
zaś Koło Miejsko-Gminne w Nowogardzie. 
Poniżej publikujemy wypowiedź w tej spra-
wie prezesa PZW Nowogard, Edwarda Pasz-
kiewicza:

Jeśli chodzi o wycinkę trzciny, już wyja-
śniam. Na tej plaży budowane będzie molo. 
Dlatego też odpowiednim ludziom zlecono 
wykoszenie brzegów jeziora, celem poszerze-
nia horyzontu. Po wycince, trzcinę pozosta-
wiono i musiała ona po prostu przemieścić się 
w inne miejsce. Jest to roślina, która w okresie 
zimowym gnije, przestaje wegetować i z roz-
łogów wyrastają młode źdźbła. To zagęszcza 
teren, robi się trzcinowisko, które nie dość, że 
nie daje żadnej ochrony, to jeszcze nie stwarza 
możliwości tarła, bo ryba nie trze się w trzci-
nie, tylko składa ikrę na roślinach miękkich. 
W trzcinie jest ciemno, woda jest zimna i tam 
ryba nie będzie składać ikry. Jak od czasu do 
czasu wędkarze zrobią prześwity, to nawet le-
piej. Oczywiście taką wycinkę można wykonać 
tylko pod nadzorem ichtiologa i kogoś, kto się 
na tym zna. 

O śmieciach mogę powiedzieć tyle, że na 
ostatnim zebraniu Zarządu Okręgowego pod-
jęliśmy uchwałę o wyznaczeniu osoby, która 
będzie doglądać tych terenów i robić wizję lo-
kalną. Taki człowiek, za odpowiednim wyna-
grodzeniem, będzie sprawować pieczę nad es-
tetyką tego obszaru. 

Jeśli chodzi o budowę pomostów, sprawa jest 
jasna. Jako administrator akwenu, otrzymali-
śmy pozwolenie wodno-prawne, uzyskane ze 
starostwa, na budowę 45 kładek na Jeziorze 
Olchowskim. W tej chwili wybudowanych jest 

około 20, a każda z nich została zgłoszona tam 
gdzie trzeba, więc wszystko odbyło się zgodnie 
z prawem. Kładki budowane są na podstawie 
zezwolenia administracyjnego. 

Co do wycinki drzew, nie mogę zbyt wiele 
na ten temat powiedzieć. Proszę mi wierzyć, że 
nie jestem w stanie upilnować, czy ktoś nie robi 
tego nielegalnie, poza moimi plecami. Oczywi-
ście gdyby jakiś śmiałek został przyłapany na 
gorącym uczynku, zostałby odpowiednio uka-
rany. Wydaje mi się, że te oznakowania na 
drzewach to oznakowania geodezyjne, bo wi-
dzę tam jakieś współrzędne. Według mnie, jest 
to sprawa Nadleśnictwa, ale ręki sobie uciąć 
nie dam.

Ponieważ nasza ostatnia publikacja, doty-
cząca Jeziora Olchowskiego, wywołała drob-
ne nieporozumienie w związku z przynależ-
nością zanieczyszczonego terenu do konkret-
nej wsi, informujemy, że opisywana przez 
nas okolica to obszar przy jeziorze od stro-
ny miejscowości Kościuszki. – W artykule kil-
kukrotnie użyto słowa „plaża”. Nie chcieliby-
śmy, by ten zaśmiecony fragment kojarzono z 
plażą od strony Olchowa, ponieważ mieszkań-
cy wsi bardzo starają się, by odpowiednio dbać 
o ten teren. Dlatego zwracamy się z prośbą o 
doprecyzowanie tej kwestii – wyjaśnia w roz-
mowie z DN Mieczysław Laskowski, miesz-
kaniec Olchowa. Uściślamy zatem i informu-
jemy, że we wtorkowym wydaniu chodziło o 
teren od strony Kościuszek.

Karolina Klonowska
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PODZIĘKOWANIA

Serdeczne 
podziękowania 

za okazaną pomoc 
w formie przekazania 

sprzętu komputerowego 
dla firmy „AL-POL” 
Piotr Bogdanowicz 

 i Paweł Serafin 
wdzięczni wychowankowie  

z internatu SOSW 
w Nowogardzie

Serdeczne 
podziękowania 

dla całego personelu 
Oddziału Wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie, 

a w szczególności dla pani 
doktor 

Teresy Buragas 
za profesjonalną opiekę 

składa 
bardzo wdzięczny pacjent 

Pożar domu w Węgorzy

Uciekali przed ogniem w piżamach 
O wielkim szczęściu w nieszczęściu może mówić 4-osobowa rodzina w Węgorzy (gm. Osina), której doszczętnie spłonęło mieszkanie. Chwilę przed tym,  
jak ogień zajął pomieszczenia domu, ze snu wybudził wszystkich 5-letni syn. Rodzina w ostatniej chwili uciekła z płonącego mieszkania, ubrana jedynie 
w piżamy. Przyczyny wybuchu pożaru bada policja. W pomoc pogorzelcom zaangażowała się zarówno gmina Osina, jak i mieszkańcy z całego powiatu. 

Pożar wybuchł ok. 2 w nocy, we 
wtorek, 13 stycznia. Ogień poja-
wił się na strychu trzykondygna-
cyjnego budynku, położonego tuż 
naprzeciw remizy strażackiej OSP 
Węgorza. 

To właśnie strażacy z tej jed-
nostki jako pierwsi pojawili się 
na miejscu zdarzenia. 

- Kiedy biegłem na miejsce, 
nad budynkiem rozpościerała się 
ogromna łuna światła. Dach był 
cały w płomieniach. Jedna kon-
dygnacja jest doszczętnie spalona. 
Druga jest zalana. Najmniej strat 
będzie w mieszkaniu na parterze 
– powiedział Kopiecki Sławomir 
strażak z OSP Węgorza. 

Strażacy przyznają, że akcja 
była  trudna i niebezpieczna. 

- W pewnym momencie musie-
liśmy się czołgać po podłodze. Spa-
dały na nas palące się płyty regip-
sowe, z których wykonany był su-
fit w mieszkaniu. Mieliśmy założo-
ne zestawy tlenowe – mówi stra-
żak Grzegorz Husiatyński, także z 
OSP Węgorza. 

Pożar gasiło sześć jednostek 
straży pożarnej, 2 JRG i podno-
śnik koszowy z Goleniowa, jed-
na JRG z  Nowogardu, oraz OSP z 
Osiny i Węgorzy. 

W ostatniej chwili 
W spalonym mieszkaniu 

mieszkało małżeństwo: Anna i 
Przemysław oraz ich dwóch sy-
nów. Rodzina zawdzięcza życie 
młodszemu z nich. 

- Nasz pięcioletni syn lubi przy-
chodzić do nas w nocy - wspomi-
na ze łzami w oczach pani An-
dżelika, która dopiero wczoraj 
znalazła w sobie siły, aby opowie-
dzieć redakcji o pożarze - Zwy-
kle nie wstajemy, kiedy kładzie się 
koło nas. Tym razem, gdy przy-
szedł i zapytał się czy może z nami 
spać, oboje wstaliśmy i usiedliśmy 
na łóżku. Mąż nagle powiedział, 
że coś jest nie tak. Tutaj śmierdzi 
dymem. Wyszliśmy z sypialni. W 

tym momencie runął sufit w ła-
zience. Mąż wybiegł na klatkę, z 
włazu wejściowego na strych bu-
chał ogień. 

Mężczyzna zaczął krzyczeć, 
aby wszyscy uciekali z mieszka-
nia. W tym czasie trzymał kijem 
od szczotki właz. 

- Gdy już wyszliśmy na klat-
kę, mąż puścił klapę a ogień na-
tychmiast wszedł do przedpokoju.  
Zbiegliśmy na dół, do siostry. By-
liśmy tylko w piżamach. Zaczęłam 
wszystkich budzić. Ja zdążyłam 
tylko wziąć telefon do ręki z półki. 
Od tego momentu niewiele pamię-
tam. Wiem, że wszyscy krzyczeli. 
Chyba przez piwnicę wychodzili-
śmy. Zaczęłam dzwonić do sąsia-
dów, czy mogę dzieci w ich domu 
schronić – opowiada pani Andże-
lika. 

Budynek należy do jednej ro-
dziny. Na pozostałych dwóch 
piętrach mieszkają siostry pani 
Anny z własnymi rodzinami oraz 
rodzice. Razem to 15 osób. 

- Syn obudził nas w ostatnim 
momencie. Kilka minut później 
nie wyszlibyśmy z domu. Zasta-
nawiam się dzisiaj, co bym wtedy 
zrobiła. Chyba byśmy musieli ska-
kać z okien – mówi kobieta.

Jeszcze nie była oglądać miesz-
kania po pożarze. Jak mówi, nie 

jest na to gotowa. Martwi się też 
jakie piętno w psychice jej dzieci 
wywołała to wydarzenie.  

- Nie chcę tam iść. Nie chcę tego 
oglądać. Starszy syn nie rozmawia 
w ogóle o tym z nami. Młodszy się 
boi i mówi, że nie wróci do starego 
domu. Mama na krok nie odstępu-
je mieszkania. Z trudem przeko-
naliśmy ją, że nie może tam spać w 
nocy – opowiada pani Andżelika. 

Małżeństwo mieszkające na 
poddaszu straciło cały dobytek 
życia. Mieszkanie było dopiero co 
po remoncie. 

- Została nam kuchnia i łazien-
ka do skończenia domu. Reszta 
pomieszczeń była nowa. Mieszka-
liśmy na górze dopiero od roku – 
mówi łamiącym się głosem pani 
Andżelika. 

Solidarni z pogorzelcami 
Z pomocą dla pogorzelców wy-

szła gmina. Do dyspozycji po-
szkodowanych jest świetlica wiej-
ska.  Każda z czterech rodzin 
otrzymała po 6 tysięcy złotych 
bezzwrotnej celowej zapomogi. 
Urząd zakupił również materiały 
do zabezpieczenia dachu. 

- Opłacimy również koszt eks-
perta, który przygotuje niezbęd-

ną dokumentację umożliwiającą 
odbudowę tego dachu. To kolejne 
ok. 4 tys. zł. Dodatkowo pracow-
nicy UG utworzyli komitet, któ-
ry zajmie się organizacją publicz-
nej zbiórki pieniędzy. Gdy tyl-
ko komitet zostanie zarejestrowa-
ny przez Ministerstwo Finansów, 
zorganizujemy zbiórkę pieniędzy 
na konto. Do dyspozycji rodzi-
ny jest także zatrudniony psycho-
log. Poza tym złożyliśmy wniosek 
do wojewody, o przyznanie dodat-
kowej zapomogi dla pokrzywdzo-
nych –  mówi wójt Osiny, Krzysz-
tof Szwedo. 

Z pomocą pospieszyli również 
przyjaciele i sąsiedzi. Rodzina od 

razu po pożarze otrzymała schro-
nienie u państwa Anny i Roberta 
Jurgielaniec. 

Znamy się od 20 lat. Jesteśmy 
najbliższymi sąsiadami. Dla mnie 
jest ważne czy to będzie tydzień 
czy miesiąc. Będziemy tutaj miesz-
kać razem tyle czasu ile będzie po-
trzeba  – zapewnia pani Anna. 

Jej mąż, Robert, zaangażował 
się za to w koordynację działań 
przygotowujących mieszkanie do 
remontu. 

-Wczoraj rozebraliśmy już ko-
min, żeby było łatwiej zabezpie-
czyć dach. Teraz przy wsparciu 
przyjaciół Ani i Przemka, poma-
gamy w uprzątnięciu spaleniska. 
Następnie jak najszybciej chce-
my przystąpić do odbudowy syste-
mu kominowego, aby zacząć grzać 
w centralnym. Udało się już zała-
twić kontener i zsyp. Są też wstęp-
nie zadeklarowane firmy, które 
zaoferowały materiały budowla-
ne. Trzeba jednak poczekać aż bę-
dzie projekt dachu – mówi R. Jur-
gielaniec.

Ludzie dzwonią z ofertą pomo-
cy z całego powiatu. Jedna z re-
stauracji w Goleniowie zaofero-
wała nawet, że będzie codziennie 
przygotowywać ciepłe posiłki, 

nie tylko dla rodziny, ale i osób 
pomagających w sprzątaniu po-
gorzeliska. Inni oferują pościel, 
ubrania, a nawet pieniądze. 

Pogorzelcy są bardzo wdzięcz-
ni za tę pomoc. 

- Pragniemy podziękować za pośred-
nictwem Dziennika Nowogardzkiego 
zarówno tym, którzy brali udział w 
gaszeniu pożaru, czyli głównie stra-
żakom, jak również wszystkim, którzy 
udzielają nam teraz wsparcia – mówi 
poszkodowane małżeństwo. 

Choć sąsiedzi oferują schronie-
nie na czas nieokreślony, rodzi-
na znalazła już dom, w którym 
tymczasowo zamieszka. - Wiem, 
że możemy zostać u sąsiadów ile 
chcemy, ale człowiek nie chce ni-
komu cały czas siedzieć na gło-
wie. Spędzamy więc większość 
czasu na świetlicy. Dowiedzieli-
śmy się jednak, że musimy ją opu-
ścić w ciągu dwóch tygodni. Dlate-
go podjęliśmy działania, żeby zna-
leźć jakieś lokum. Znaleźliśmy już 
dom do wynajęcia, tutaj w Węgo-
rzach. Właściciele nie chcą od nas 
pieniędzy za wynajem. Mamy po-
kryć tylko bieżące koszty. Będzie-
my jednak mogli zamieszkać tam 
wszyscy, całą rodziną - mówi pani 
Andżelika. 

Wójt Osiny zaprzecza, jakoby 
miał wyprosić rodzinę ze świe-
tlicy. 

- Przyznaję, że taka informa-
cja początkowo się pojawiała, ale 
było to spowodowane deklara-
cjami samych poszkodowanych i 
mieszkańców wsi, z których wyni-
kało, że problemu lokalowego nie 
ma.  Zapewniam, że rodzina ma 
do dyspozycji świetlicę tak długo, 
jak to będzie potrzebne – uspaka-
ja K. Szwedo. 

Przyczyny pożaru bada poli-
cja. Dopóki nie powstanie pro-
jekt remontu poddasza, budynek 
jest wyłączony z użytkowania. 
Cały dom był ubezpieczony. Na 
jakiekolwiek pieniądze z tego ty-
tułu będzie trzeba jednak pocze-
kać, przynajmniej kilka miesięcy. 
Trudno jednak ocenić, jakiej wy-
sokości odszkodowanie zostanie 
przyznane. Dlatego już dziś jest 
pewne, że gdy tylko straty zosta-
ną oszacowane, rodzina będzie 
potrzebowała wsparcia w zakre-
sie odbudowy spalonego miesz-
kania. Te mogą pochłonąć bo-
wiem koszt nawet kilkuset tysię-
cy złotych. 

Marcin Simiński

Akcja straży pożarnej trwała łącznie kilkanaście godzin. (fot. straż pożarna)

Stąd rodzina uciekała przed płomieniami.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Jan stał z dwoma swoimi 
uczniami i gdy zobaczył 

przechodzącego Jezusa, rzekł: 
Oto Baranek Boży. Dwaj ucznio-
wie usłyszeli, jak mówił, i posz-
li za Jezusem. Jezus zaś odwróci-
wszy się i ujrzawszy, że oni idą za 
Nim, rzekł do nich: Czego szu-
kacie? Oni powiedzieli do Niego: 
Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - 
gdzie mieszkasz? Odpowiedział 
im: Chodźcie, a zobaczycie. Posz-
li więc i zobaczyli, gdzie mieszka, 
i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej. Jed-
nym z dwóch, którzy to usłyszeli 
od Jana i poszli za Nim, był An-
drzej, brat Szymona Piotra. Ten 
spotkał najpierw swego bra-
ta i rzekł do niego: Znaleźliśmy 
Mesjasza - to znaczy: Chrystu-
sa. I przyprowadził go do Jezu-
sa. A Jezus wejrzawszy na niego 
rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, 
ty będziesz nazywał się Kefas - to 
znaczy: Piotr.

Dzisiaj potrzeba również ta-
kich świadków jak Jan Chrzci-
ciel, ktorzy będą z całą pokorą 
wskazywać na Jezusa, Baran-
ka Bożego, który jest jedynym 
zbawicielem świata. To my, Ty 
i ja mamy być tymi świadkami 
Chrystusa! Aby jednak nim się 
stać trzeba samemu najpierw 
rozpoznać w Chrystusie tego, 
który został posłany, aby nas 
zbawić. Ważne jest zatem za-
bieganie o doświadczenie mi-
łości Boga objawionej nam 
w Jezusie Chrystusie. W tym 
kontekście istotne jest, aby-
śmy Go szukali i spotkali Jezu-
sa, tak samo jak Andrzej, Jan 
i pierwszy papież Piotr, a po 
nich wielu, wielu innych. Mo-
żemy być pewni, że jeśli bę-
dziemy zabiegać o tę łaskę ze 

szczerością serca Bóg nie po-
zostanie obojętny, na pewno 
odpowie i z całą pewnością da 
się poznać!

Tutaj warto wspomnieć o 
pewnej siostrze zakonnej, kar-
melitance ze Szczecina, któ-
ra jest pustelnicą. Nosi zakon-
ne imię Miriam od Krzyża. 
Od kilku lat nie mówi. Złoży-
ła ślub milczenia aby naucza-
nie papieża (wtedy jeszcze Św. 
Jana Pawła II) było bardziej 
słyszane przez ludzi. Jej oso-
ba ma stale głęboki i niezwykle 
pozytywny wpływ na wielu lu-
dzi. To z całą pewnością wiel-
ka osobowość. Sama przeżyła 
spotkanie z Chrystusem, któ-
re całkowicie zmieniło Jej ży-
cie. Wcześniej, gdy była mło-
dą dziewczyną nie miała wia-
ry. Widziała jednak wielu swo-
ich rówieśników, którzy byli 
blisko Kościoła. Frapowała Ją 
radość i entuzjazm wiary wie-
lu młodych ludzi. W końcu, po 
pewnym czasie, zaczęła prosić 
w sercu: “Boże jeżeli istniejesz 
to daj mi się poznać. Daj mi się 
poznać!”. Bóg odpowiedział na 
to wołanie. Jak? To pozosta-
je tajemnicą Jej serca. Skutek 
tego, co się wydarzyło w Jej ży-
ciu możemy widzieć dziś pa-
trząc na Jej radykalnie oddane 
Bogu życie... Spotkanie Boga 
rzeczywiście zmienia wszyst-
ko i trzeba mieć odwagę, by 
On wtargnął w nasze życie i 
porwał za sobą. Niekoniecz-
nie oczywiście do życia zakon-
nego czy kapłaństwa. Moż-
na być Bożym człowiekiem 
także w stanie świeckim, jako 
mąż, żona czy też osoba sa-
motna. Pięknym przykładem 
kogoś takiego jest Sługa Boży 
Jan Tyranowski (1901-1947), 
który w ogromnym stopniu 
uformował duchowość mło-
dego studenta Karola Wojtyły. 
To dzięki Niemu mieliśmy ta-
kiego papieża! Jan Tyranowski 
był bardzo prostym człowie-
kiem. Przez niektórych uzna-
wany był za dziwaka z racji na 
to, że mówił falsetem używając 
przy tym starodawnej składni. 
W opini powszechnej uznawa-
ny był jednak za mistyka. Pra-

cował jako krawiec gdyż - jak 
uważał - ta praca pozwalała 
Mu lepiej się modlić. W swo-
jej działalności apostolskiej za-
kładał kółka różańcowe stu-
dentów. W jednym z nich zna-
lazł się Wojtyła. To właśnie 
dzięki Tyranowskiemu przy-
szły papież pogłębił swoją du-
chowość poznając dzieła św. 
Jana od Krzyża czy św. Tere-
sy z Awila. Św. Jan Paweł II 
wspominał o tym w książce 
pt. “Dar i tajemnica”: “Od nie-
go nauczyłem się między inny-
mi elementarnych metod pra-
cy nad sobą, które wyprzedziły 
to, co potem znalazłem w se-
minarium. Tyranowski, który 
sam kształtował się na dziełach 
św. Jana od Krzyża i św. Tere-
sy od Jezusa, wprowadził mnie 
po raz pierwszy w te niezwy-
kłe, jak na mój ówczesny wiek, 
lektury”. Wraz z Karolem Woj-
tyłą poznawało ten świat wie-
lu innych. Spod skrzydeł Jana 
Tyranowskiego wyszło kilku-
nastu księży. W 1997 rozpo-
czął się diecezjalny proces be-
atyfikacyjny Jana Leopolda Ty-
ranowskiego. Został on za-
mknięty w marcu 2000, a do-
kumentację przekazano wa-
tykańskiej Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Mam na-
dzieję, że niebawem ten nie-
samowity człowiek, zostanie 
ogłoszony błogosławionym, a 
potem świętym.

 Jan Tyranowski jest niewąt-
pliwie dowodem na to, że świę-
tość jest możliwa także w sta-
nie świeckim, i że czerpie się 
ją tylko i wyłącznie z Boga na 
modlitwie. Bez modlitwy, bez 
głębokiego życia duchowego 
ani nie będziemy sami zwią-
zani z Bogiem, ani też niko-
go do Niego nie pociągniemy. 
Aby być apostołem potrzeba 
najpierw być człowiekim mo-
dlitwy, potrzeba mieć głęboką, 
osobistą więź z Jezusem. Trze-
ba się z Nim wiernie spotykać. 
Innej drogi nie ma...

 Ks. Robert Szyszko

 (J 1, 35-42)

KONDOLENCJE

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie:
16.01 (piątek): 
Ks. Robert Szyszko - Zamkowa 

1; Ks. Krzysztof Pustelnik - Osie-
dlowa 1, 2, 3 oraz Lutyków; Ks. 
Robert Dąbrowski - Dąbrowsz-
czaków; Ks. Grzegorz Legutko - 
Roosevelta (prawa strona)

17.01 (sobota):
Ks. Robert Szyszko - Zamkowa 4 

- 6; Ks. Krzysztof Pustelnik - Osie-
dlowa 4; Zielona 2-7; Ks. Robert 
Dąbrowski - Olchowo - Wieś; Ks. 
Grzegorz Legutko - Olchowo - Ko-
lonia

19.01 (poniedziałek):
Ks. Robert Szyszko - Zamkowa 

7a, 7b -12 oraz Pustać; Ks. Krzysz-
tof Pustelnik - Zielona 8, 9,10; Ks. 
Robert Dąbrowski - Sądowa, 5 
Marca 3, 4, 5; Ks. Grzegorz Legut-

ko - Roosevelta (lewa strona)
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
16.01 (piątek):
ul. Poniatowskiego 23, 24, 27 i 

Kwietniowa od 18.30
17.01 (sobota):
Kulice od 10.00
19.01 (poniedziałek):
ul. Poniatowskiego od nr 30 do 

końca
Kolędę w tygodniu rozpoczy-

namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie:

16.01 (piątek):
ul. Leśna, bloki nr 1, 2 i 3. 
17.01 (sobota):
od godz. 11.00 Miętno

opr. K.S.

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA
NA BAL  DOBROCZYNNY

Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii  
pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców.
Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko –Kamieńskiej.

Patron medialny Dziennik Nowogardzki.

Krystynie Kulpa
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składa

rodzina Simińskich

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Bolesław Wilbik: lat 69, zmarł 12.01.2015r., pogrzeb odbył się 

15.01.2015r., na cmentarzu w Dobrej
Zofia Jędrzejewska: lat 68, zmarła 14.01.2015r., pogrzeb odbędzie 

się 16.01.2015r., Msz św. o godz. 14:00 w kościele w Długołęce, pochó-
wek na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimierz Fabisiak: lat 82, zmarł 14.01.2015r., pogrzeb odbędzie 
się 16.01.2015r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Aniela Skakuj: lat 86, zmarła 14.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 
17.01.2015r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

ZAPROSZENIE



16-19.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 7 lutego 

2015r.organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Me-
dical Care CriDO Szczecin Zdroje.

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

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

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

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”

Lidia Bogus

Ferie zimowe 2015 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie

Dział dla Dzieci i Młodzieży or-
ganizuje zajęcia czytelniczo-pla-
styczne w czasie ferii zimowych 
od 19  stycznia do 30 stycznia 
2015 r od poniedziałku do piątku, 

w godz. od 1100 - 1400 , dla 
dzieci od 6 – 12 lat.

Ferie w Bibliotece odbywać się 
będą pod hasłem :

CZYTANIE TO ŚWIETNA 
ZABAWA

Program Ferii
I tydzień
19. I – Jedna literka a zmiana 

wielka – spotkanie z wierszami 
Agnieszki Frączek

- szukamy Mistrza Pięknego 
Czytania

- zajęcia z kolorowym papierem 
inspirowane wierszami poetki

20. I – O marzeniach, przyjacio-
łach i psotach Okropnego Maciu-
sia – zajęcia z książkami Małgo-
rzaty Strękowskiej-Zaremby

- świat Maciusia i jego wyspa 
przyszłości

- teatr kamishibai
21. I – Struś na cisie i inne fisie – 

konkurs rysunkowy do książek A. 
Frączek /technika dowolna/ 

- Dzień Babci – „U babci jest 
słodko” – robimy prezencik

- czas na zagadki i rebusy
22. I – Podsumowanie konkur-

su rysunkowego z dn. 21 stycznia 
i wręczenie nagród 

- Bajki na ekranie – dzień z baj-
ką filmową dla dzieci i filmem 
przygodowym dla nastolatków

- Dzień Dziadka z opowiada-
niem „Świat według dziadka”- ro-
bimy prezencik

  23. I – Polscy pisarze dzieciom 
– zajęcia czytelnicze z „Opowia-
daniami  z dreszczykiem”  B. Sten-
ki, P. Beręsewicza, G. Kasdepke, 
R. Piątkowskiej, J. Olech …

- życie w krainie śniegu
- zabawy z chustą i tunelem ani-

macyjnym
II tydzień
26. I - Jak się ma przyjaciela, to 

w  ogóle  nic nie boli – spotkanie 
z literatura szwedzką – Moni Nil-
lson „Anioły, ciastka i wypadają-
ce zęby”

- poznajemy i tworzymy portret 
Zlatka i Bezy …

- zabawy z pacynkami / mini te-
atr/

27. I – Poczytajki, Pomagajki – 
głośne czytanie w ramach akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom

- kto to jest Witek, Bolek i Ka-

rinka , co im się przydarzyło – do-
wiemy się w dniu dzisiejszym

- zabawy plastyczne – SOWA – 
ramka na zdjęcia

28. I – Rady nie od parady – 
konkurs rysunkowy do wierszy 
i opowiadań Małgorzaty Strzał-
kowskiej

- Kto to jest Marcelka i Rozra-
biak?

- teatr kamishibai
29. I – Dzień z bajką filmową 

dla dzieci i fantazją dla nastolat-
ków

- poznajmy rodzinę Wiśniew-
skich – prezentacja książek Ch. 
Higginsa

- tworzymy teatrzyk domowy – 
zwierzęta w lesie

- czas na zagadki i rebusy
30. I – Moc czekolady – ferie 

kończymy na słodko z bajką Jo-
anny Krzyżanek „Bajka pachnąca 
czekoladą”

- historia rodu Wedel
- pachnąca filiżanka – zabawy 

plastyczne
Wszystkie spotkania są bezpłat-

ne, każdego dnia przewidziany jest 
słodki poczęstunek oraz napój.

W zależności od pogody prze-
widujemy wspólne wyjście na 
„śnieżki”, lepienie bałwanów…

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego 
w Nowogardzie

z a p r a s z a

20 stycznia br. /wtorek/ godz. 17.00

na otwarcie wystawy malarstwa Norberta Ciekańskiego

„KAŻDY PRAGNIE ŻYĆ 
DŁUGO, ALE NIKT NIE 
CHCIAŁBY STAROŚCI”

Jonathan Swift

„MINUTY, REPORTAŻE O 
STAROŚCI” IZY KLEMENTOW-
SKIEJ, to pierwsza książka w pol-
skiej literaturze faktu mówiąca o 
starości nie w sposób naukowy ja-
kim jest geriatria. Autorka z bo-
haterami swoich reportaży spę-
dza czas na spacerze, w kawiar-
ni, w dużych ale pustych domach, 
w maleńkich pokoikach i domach 
spokojnej starości. Wszystkie wy-
słuchane historie są przejmujące, 
wzruszające, smutne ale i zabaw-
ne, radosne, pełne optymizmu.

Starość nie radość! Ile jest praw-
dy w tym bardzo popularnym po-
wiedzeniu, któremu często towa-
rzyszy westchnienie lub śmiech? 
W tej książce jest odpowiedź. Sta-
rości, jej powolnego procesu nie 
zauważa się. A ona jest, towarzy-
szy człowiekowi od momentu na-
rodzin, nie można przed nią uciec 
– jeśli wcześniej nie wydarzy się 
nic tragicznego, to doświadczy 
jej każdy. Historie osób starszych 
składają się na niejednolity ob-
raz starości, ale łączy je jedno. Bo-
haterem jest człowiek stary i jego 
perspektywa patrzenia na świat, 
na swoje przeszłe i obecne życie. 
Zupełnie odmienne od stereoty-
powego wyobrażenia, że starość 
to „brak pracy, siedzenie w domu 
bez wychodzenia nawet na chwilę, 
nogi odmawiające posłuszeństwa, 
osłabienie, trudności z higieną, 
dolegliwości, niedosłuch, poczu-
cie bezradności”( jak czytamy w 
książce). Bohaterowie reportaży 
nie potrafią pogodzić się ze śmier-
cią swoich partnerów, boleją nad 
brakiem kontaktu z dziećmi, mają 
problemy z pamięcią, czekają na 
śmierć, ale odkrywają też, że do-
piero teraz mogą robić to wszyst-
ko, na co wcześniej nie mieli cza-
su, kochają, przyjaźnią się, muszą 
zmagać się z względnością czasu, 

bo ten dla każdego płynie inaczej. 
Każdy reportaż poprzedzony 

jest kilkoma informacjami na te-
mat tego, jak w różnych kulturach 
traktuje się ludzi starych. Zdarza 
się więc i okazywanie szacunku, 
i dawanie do zrozumienia, że jest 
się kimś niepotrzebnym. Czytając 
te opowieści ludzi u schyłku życia 
dostrzegamy niewidoczność sta-
rości, STAROŚĆ została wypar-
ta przez kult młodego i jędrnego 
ciała, zepchnięta na margines ży-
cia społecznego, zamknięta w ho-
spicjach, szpitalach i domach spo-
kojnej starości jako coś brzydkie-
go, wstydliwego, niewygodnego, 
a przede wszystkim przypomi-
nającego co nas wszystkich cze-
ka. Tylko, że nie da się jej ukryć 
lub wyprzeć ostatecznie. I mimo 
tego wszystkiego ta książka tchnie 
optymizmem. Można starzeć się z 
godnością, akceptować swoje cia-
ło, a nawet żartować na swój te-
mat. Warto się nad tym wszyst-
kim głęboko zastanowić zwłasz-
cza teraz, gdy nasze społeczeń-
stwo coraz bardziej się starzeje. 

Z poważaniem
Zofia Pilarz

Wokalista zespołu Dżem zagra w Nowogardzie

Maciej Balcar w NDK
W poniedziałek (9 lutego) Maciek Balcar, znany szerszej publiczności jako wokalista zespo-
łu Dżem, zagra premierowy koncert, promujący jego solowy album „Ruletka”, który trafi 
na rynek 26 stycznia. 

Balcar to nieszablonowy wo-
kalista, niebanalny artysta i zna-
komity frontman. Potrafi nie tyl-
ko świetnie śpiewać, jego chary-
zmatyczna osobowość przycią-
ga rzesze widzów, czyniąc z jego 
koncertów wyjątkowe wydarze-
nia, które na długo pozostają w 
pamięci. Twórczość artysty spo-
tyka się z niezwykle emocjonal-
nym odbiorem, przenosząc słu-
chaczy w przestrzeń wrażeń ma-
lowaną wyrazistymi tekstami oraz 
mocnym, intrygującym woka-
lem Maćka Balcara. Nietuzinko-
we kompozycje i magia słów po-
wodują, że jego muzyka zysku-
je coraz większą popularność. W 

styczniu 2015 r. ukaże się czwarta 
solowa płyta Maćka Balcara, wo-
kalisty legendarnej grupy Dżem. 
„Ruletka” to trzeci studyjny krą-
żek, zawierający najnowszy ma-
teriał artysty. Album został obję-
ty patronatem ogólnopolskiego 
Radia Wawa, sieci sklepów Em-
pik oraz portal muzyczny Wyspa.
fm. W nagraniach Maćkowi to-
warzyszyli utalentowani muzy-
cy: Piotr „Quentin” Wojtanow-
ski (na co dzień występuje z Re-
natą Przemyk) wraz z Maciejem 
Mąką, który jest członkiem zespo-
łu Chemia, jak i występuje pod-
czas koncertów Agnieszki Chyliń-
skiej. Dodatkowo na płycie zago-

ścili: Jan Gałach, Kamil Rogiński 
oraz Jasiek Gąsowski. Wystąpi w 
Nowogardzkim Domu Kultury w 
poniedziałek (9 lutego), o godzi-
nie 19:00. Już dziś wszystkich za-
praszamy na koncert.

Red.
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R E K L A M A
e-mail:  

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165 Tel. 91 577 20 07

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

REKLAMA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISLA 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej 
pory chorobę - stwardnienie rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja (co naj-

mniej 2 razy w roku) powoduje, że stan 
jego zdrowia z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, co pozwa-

la mu na samodzielne poruszanie się tak 
do 50 metrów o kulachjednak do dal-
szych odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

SPECJALNA 
WIELOFUNKCYJNA  LATARKA 

SENSOR SLL44

Nie tylko dla służb mundurowych
Funkcje:  3 zakresy światła
        2 zakresy obronne

Tylko do nabycia w „ESO”  
dla odbiorców indywidualnych oraz  

podmiotów gospodarczych
2 lata gwarancji
Dodatkowe parametry:
- 50 sygnałów/sek.
- donośność światła 300 m
- pole rażenia światłem 150 m

tel. 502 651 671

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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37. Europejskie Spotkanie Młodych, Taizé, Praga 2014/15

Poszukujemy tego, co nas łączy!
W dniach od 29 grudnia do 2 stycznia, w Pradze, odbyło się coroczne, ekumeniczne spotkanie wspólnoty Taizé. Do stolicy Czech przybyło ponad 30 tysię-
cy młodych ludzi. Polskę reprezentowało prawie 7.000 osób, w tym ponad 40-osobowa grupa ze Szczecina, złożona zarówno z młodzieży zamieszkującej 
stolicę Pomorza Zachodniego oraz inne zakątki naszego regionu. Grupę szczecińską prowadził ks. Marcin Dziliński TChR.

Ideą spotkań wspólnoty Taizé, 
która została założona 75 lat temu 
we francuskiej wiosce Taizé w Bur-
gundii przez brata Rogera Schütza, 
jest krzewienie braterstwa wśród 
chrześcijan różnych wyznań, ale 
również otwieranie się na przed-
stawicieli innych religii, jak i osoby 
niewierzące, ale poszukujące praw-
dy w swoim życiu.

Przybywający na coroczne, od-
bywające się na przełomie roku 
spotkania Taizé w różnych mia-
stach Europy, zamieszkują u ro-
dzin, w parafiach lub innych miej-
scach, jak np. szkoły. Chodzi 
przede wszystkim o wprowadza-
nie i rozwijanie ogólnoludzkiej so-
lidarności, m.in. poprzez wzajem-
ne poznawanie się. 

Każdy dzień spotkania w Pradze 
rozpoczynał się od wspólnej mo-
dlitwy w parafii przyjęcia, po czym 
następowało poznawanie lokalnej 
wspólnoty oraz dyskusja w małych 
międzynarodowych grupach. Mło-
dzi ludzie poruszali m.in. zagadnie-
nia dotyczące pokoju na świecie, ja-
kie kroki powinniśmy podejmo-
wać, by go wprowadzać, bądź co ro-
zumiemy pod słowami Jezusa: „Je-
steście solą ziemi”. Rozmowy te sta-
nowiły prawdziwą burzę mózgów, 
która może przynieść dobre owo-
ce w przyszłości. Młodzież uczest-
niczyła również w licznych spotka-
niach tematycznych, tzw. worksho-
p’ach na terenie całej Pragi. Temata-
mi przewodnimi spotkań były: du-
chowość, Kościół, solidarność, spo-
łeczeństwo, a także sztuka i wiara. 
Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się m.in. wykłady ks. To-
masa Halika, czeskiego teologa, 
psychologa i filozofa, zaangażowa-
nego także w dialog międzyreligijny 
i z niewierzącymi. Mówi Johannes 
Heuschkel z Heidelbergu, reprezen-

tujący Kościół starokatolicki – Taizé 
to jedno z najlepszych wydarzeń, w 
jakich miałem okazję uczestniczyć. 
Jest to bardzo ważna idea. Wspania-
le jest spotykać tylu nowych, cieka-
wych ludzi i doświadczać panującej 
tu atmosfery otwartości i przyjaź-
ni. Uczestniczę w spotkaniu po raz 
pierwszy, ale wcześniej byłem pięć 
razy we wiosce Taizé we Francji. 

W duchu jedności i braterstwa
Głównym miejscem spotkań 

wszystkich uczestników była pra-
ska dzielnica Letnany, gdzie znaj-
dują się ogromne hale Expo. Tam 
codziennie o godz. 17:30 rozda-
wany był posiłek a godzinę później 
rozpoczynała się wspólna modli-
twa, medytacja oraz śpiewanie pie-
śni z braćmi z Taizé.

-  Spotkanie w Pradze było dla 
mnie niesamowitym doświadcze-
niem tego, że pomimo, iż istnie-
je wiele odłamów chrześcijaństwa, 
można dopatrzyć się wielu wspól-
nych elementów. Chociaż celebru-
jemy w różny sposób, potrafimy 
wspólnie się modlić, czego najlep-
szym przykładem były wieczorne 
czuwania. Muzyka Taizé działa na 
mnie bardzo uspokajająco i poma-
ga w skupieniu na modlitwie – po-

wiedziała Magdalena Solak, przy-
była do Pragi ze Szczecina.

Dla Polaków spotkanie w Cze-
chach posiadało również pewien 
aspekt symboliczny, wszak chrze-
ścijaństwo na nasze ziemie przy-
było właśnie od narodu czeskiego, 
poprzez małżeństwo księżny Do-
brawy z polskim władcą Miesz-
kiem I w 965 roku. Przyjęcie chrztu 
nastąpiło w roku następnym – 966.

– Pierwszy raz uczestniczyłem 
w ESM Taizé. – mówi Radosław 
Ogielski ze Szczecina - Pojecha-
łem na nie z kilku przyczyn. Przede 
wszystkim chciałem podziękować 
Panu Bogu za dobro, jakie otrzyma-
łem i życzliwych ludzi, których spo-
tkałem na swojej drodze, zwłaszcza 
ostatnio; przeprosić za to, co było złe 

i poprosić Boga o pomoc w sprawach 
powierzonych mi przez przyjaciół. 
Najbardziej przeżyłem na spotkaniu 
adorację Krzyża, do której przystą-
piłem drugiego dnia. Wtedy wszyst-
ko puściło, to był dla mnie bar-
dzo wzruszający moment. Atmos-
fera na spotkaniu była fantastycz-
na. Młodzi ludzie z innych państw 
i religii okazali się bardzo otwarci i 
ciepli. Nie spodziewałem się czegoś 
takiego. Ta kilkudniowa unifikacja 
chrześcijan była i jest nadal bardzo 
potrzebna. Po spotkaniu Taizé trze-
ba się modlić o dobre jego owoce w 

naszych sercach i w naszym życiu. 
Punktem kulminacyjnym spo-

tkań Taizé jest noc sylwestrowa, 
określana Świętem narodów. W jej 
trakcie każda grupa narodowa w 
danym miejscu przyjęcia proszona 
jest o przedstawienie jakiegoś ele-
mentu własnej kultury. Młodzież 
ze Szczecina zaprezentowała polski 
taniec narodowy Polonez do mu-
zyki W. Kilara, z filmu „Pan Tade-
usz” A. Wajdy. Natomiast 1 stycz-
nia po południu rodziny przyjmu-
jące młodych pielgrzymów spoży-
wają z nimi wspólny posiłek. Jedną 
z rodzin, która przyjęła młodzież ze 
Szczecina byli Marie i Zdeněk Va-

vřín oraz ich dzieci – Jan, Barbora, 
Marie i Markéta. Mówi Zdeněk Va-
vřín - Mam bardzo miłe doświad-
czenia z 1990 roku, kiedy spotkanie 
Taizé odbyło się po raz pierwszy w 
Pradze. W tamtym czasie nie cho-
dziłem jeszcze do Kościoła. Moi ro-
dzice nauczyli mnie szacunku dla 
chrześcijaństwa, ale sami też nie 
praktykowali, być może było to spo-
wodowane wpływem komunizmu w 
naszym kraju. Uznawałem co praw-
da chrześcijaństwo, ale w pewnym 
sensie nie byłem w stanie go po-
jąć. Trudno było mi sobie wyobra-

zić, że przyczyną istnienia stworze-
nia jest Bóg. Bardziej skupiałem się 
na namacalnych, poznawalnych em-
pirycznie konkretach. Tak więc spo-
tkanie w 1990 roku było jednym z 
kroków, które przybliżyły mnie do 
chrześcijaństwa. Zacząłem otwierać 
się na to, co duchowe. Taizé pomogło 
mi odkryć Boga w moim życiu. Spo-
re oddziaływanie w tym względzie 
miała także moja żona, Marie, któ-
ra była zaangażowana w życie lokal-
nych grup działających wokół Ko-
ścioła katolickiego a także uczestni-
czyła w Taizé w Budapeszcie w 1991 
roku. Chciała wychowywać nasze 
dzieci w wierze. Uważam, że tego 
rodzaju spotkania są ważne, gdyż 
chrześcijaństwo nie jest zbyt popu-
larne w naszym kraju. Taizé poka-
zuje, że młodzi chrześcijanie istnieją 
i że są bardzo rozsądnymi i kultural-
nymi ludźmi. To bardzo miłe gdy wi-
dzimy, że przedstawiciele tylu naro-
dów spotykają się i rozumieją.

- W czasie tych spotkań jest wie-
le silnych momentów. – dodaje żona 
pana Zdenka Marie. - Daje się od-
czuć, że moc modlitwy jest o wiele 
większa jeśli tylu ludzi modli się w 
jednym miejscu. 

Rodzina pana Zdenka jest zaan-
gażowana w życie lokalnej wspól-
noty, natomiast on sam, na co dzień 
nauczyciel matematyki w jednej ze 
szkół średnich, śpiewa w kościel-
nym chórze.

Hiszpania czeka!
W momencie, gdy przeor wspól-

noty Taizé, brat Alois, ogłosił, że 
miejscem następnego spotkania 
będzie hiszpańska Valencia, wszy-
scy zgromadzeni w letnanskich ha-
lach Hiszpanie wprost wybuchli ze 
szczęścia. „See you in Valencia! Do 
zobaczenia w Walencji!”, rozlegały 
się tu i ówdzie entuzjastyczne głosy 
młodych pielgrzymów różnych na-
rodowości. 

Piotr Słomski

Po obiedzie u rodziny Vavřín: (od lewej: Przemysław Krupczyński, Marie Vavřínová, Ra-
dosław Ogielski, ks. Marcin Dziliński TChR, najmłodsza Markéta Vavřínová, Krzysztof 
Sienkiewicz, Łukasz Szymanek, Piotr Słomski oraz Zdeněk i Marie Vavřín.)

W sylwestrowy wieczór w Pradze

Grupa szczecińska w miejscu przyjęcia, parafii św. św. Fabiana i Sebastiana w Pradze (w 
dolnym rzędzie, w środku, o. František Z. Horák OCarm., proboszcz parafii.)

Polsko-niemiecko-czeska grupa dyskusyjna. Od lewej w pierwszym rzędzie: Johannes 
Heuschkel, Paweł Caban, Natalie Seuffert, Piotr Słomski, Marie Bedačova, Helen Arleth, 
w drugim rzędzie od lewej: Magdalena Kadziak, Przemysław Krupczyński, Aleksandra 
Bańcarz, Magdalena Solak
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Próbne egzaminy w 
nowogardzkich gimnazjach 

Zdawało 267 uczniów 
W środę, trzecioklasiści z nowogardzkich gimnazjów zmie-
rzyli się z próbnymi testami gimnazjalnymi. Najpierw cze-
kał na nich blok przedmiotów humanistycznych język pol-
ski, historia i WOS.

Egzamin próbny ma na celu 
oswoić uczniów z prawdziwym 
egzaminem gimnazjalnym. Poza 
tym diagnoza wiadomości i umie-
jętności sonduje uczniom, nad 
czym muszą jeszcze popracować, 
by w przyszłości uzyskać zadowa-
lający wynik na właściwym teście, 
a to pozwala  dostać się do wybra-
nej przez siebie szkoły średniej. 
Chociaż egzaminu gimnazjalne-
go nie można nie zdać, warto wy-
posażyć się w wiedzę i umiejętno-
ści, które z pewnością będą sta-
nowić bazę podczas dalszej edu-
kacji. O tym, jak przebiegał i czy 
był trudny, oraz czy zrobił do-
bre czy złe wrażenia, zapytaliśmy 
uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. Zjednoczonej Europy  nr 3 w 
Nowogardzie, którego dyrekto-
rem jest pani Irena Juszczyk.

Klaudia Wój-
cik, uczennica 
klasy III b Gim-
nazjum  im. 
Zj e d n o c z on e j 
Europy w No-
wogardzie  - Mu-
szę powiedzieć, 

że oczywiście był stres przed przy-
stąpieniem do tego egzaminu, któ-
ry był jedynie jeszcze tylko próbny, 
ale przedmiotem, który sprawił mi 
nieco trudności, była historia. Co 
do innych przedmiotów, jak język 
polski, to tu było już nieco łatwiej.  
Natomiast WOS nie sprawił mi 
większych kłopotów. Co do szcze-
gólnych zdań czy pytań, to zapa-
miętałam pytania z języka polskie-
go, gdzie odnosiły się one do pro-
blemu życia. Co do przygotowań, 
to najbardziej przygotowywałam 
się właśnie z języka polskiego. 

Piotr, uczeń 
klasy III b 
G i m n a z j u m 
im. Zjednoczo-
nej Europy w 
Nowogardzie 
- Dla mnie oso-
biście testy były 
dość stresujące, ale mam nadzie-
ję, że zostały przeze mnie dobrze 
zdane. Co do trudności z przed-
miotów, to miałem pewien kłopot 

z historią. Ale język polski poszedł 
mi już dość dobrze. Ogólnie te testy 
zmobilizują nas do dalszej nauki i 
spowodują, że czegoś więcej będę 
mógł się nauczyć.

Aby pełniej oddać obraz egza-
minów próbnych  w  III Gimna-
zjum w Nowogardzie, poprosi-
liśmy również o komentarz dyr. 
tego gimnazjum, panią Irenę 
Juszczyk

Jesteśmy w trakcie pierwsze-
go dnia egzaminów. Obserwując 
uczniów, mam na dzisiaj wraże-
nie, że są chyba trochę wystrasze-
ni, ale z drugiej strony to dla nich 
nowa sytuacja. To doświadczenie 
pozwoli im  jednak zaobserwować 
i nauczyć się,  jak  przygotować 
się do  testów, ale już  tych właści-
wych. Dlatego uważam, że to bar-
dzo dobrze, że przeżywają te egza-
minacyjne emocje jeszcze w pró-
bie, która przygotuje ich już póź-
niej do tych właściwych testów. Co 
do ilości zdających to w naszym 
gimnazjum przystąpiło do nich 38 
uczniów z obydwu klas III. 

Trzydniowy egzamin podzielo-
ny jest na sześć testów. Pierwsze-
go dnia uczniowie muszą pora-
dzić sobie z dwoma z nich z bloku 
humanistycznego, czyli ze spraw-
dzianem z historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie oraz testem z języka 
polskiego.  Ogólna liczba gimna-
zjalistów w Nowogardzie to 267 
uczniów, co daje na poszczegól-
ne gimnazja następujące  liczby 
(patrz tabela)

opr. Jarek Bzowy 

Gimnazjum nr 1 78
Gimnazjum nr 2 151
Gimnazjum nr 3 38

LP. Nazwa Firmy Ilość zatrudnionych osób
1. FINANS BUD Finanse i Budownictwo, Piotr Wróblewski 2 osoby, firma rodzinna
2. MS BIOSS, Maciej Sawicki 1 osoba, samozatrudnienie
3. Sklep Meblowy ARS 3 osoby
4. Lukas Band zespół muzyczny 3 osoby
5. Sieć sklepów FARAON 5 osób
6. Hurtownia  PIER  Rzeteccy 6  osób
7. Hurtownia kosmetyczna JASMIN  W. Grebieniuk 4  osoby
8. Gospodarstwo Rolnicze Aleksander Wawrzyniak 5 osób
9. Sklep FIGARO Dorota Chorbacz 1 osoba, samozatrudnienie
10. Hurtownia Ogrodnicza „Garden”, Nowogard, 2 osoby
11. Wojciech Cichecki. Zakład Ogólnobudowlany 6 osób
12. PIB „PRO-BUD” s.c. Jacek Cyboroń  i Janusz Sienkiewicz 12 osób
13. Kiosk z artykułami niemieckimi - MADE IN GERMANY 

Wiesław Zieleśkiewicz
2 osoby, firma rodzinna

14. Best Video  Barbabara Leszczyńska 1 osoba, firma rodzinna
15 Firma ARTUS  Artur Jurczak 2 osoby, firma rodzinna
16. Hurtownia Bodzio - Bogdan Jakliński 1 osoba
17. Hurtownia  Artykułów Samochodowych AUMIX 2 - 

Eugeniusz Kozera
2 osoby

18. Fotograf - Anita Nowacka 1 osoba, samozatrudnienie
19. Radstal - Roman Kluszczyński 1 osoba,  samozatrudnienie
20. Hurtownia Drobiu  Kwak M.M. Kowalczyk 4 osoby
21. Zakład Wulkanizacji Opon w Żabowie Jan, Wanda Toboła 2 osoby
22. Zakład pogrzebowy  KREDO 4 osoby
23. Kiosk rybny - Grażyna Gawłowska 1 osoba, samozatrudnienie
24. Zakład Fotograficzny FOTO KOLOR Katarzyna Olender 1 osoba, samozatrudnienie
25. Sklep  BANAN - Tadeusz Banachomski 1 osoba, samozatrudnienie
26. Malinowy Żłobek - Agata Malinowska 2 osoby
27. Gardia Produkcja Obuwia i Odzieży Ochronnej  

Przedsiębiorstwo Państwowe
48 osób

28. Metalzbyt II - Jarosław Świątczak 9 osób
29. Hurtownia „Podkowa” 1 osoby
30. MERSIN KEBAB - Hali Baris 1 osoba
31. Sklep Party - akcesoria na imprezy okolicznościowe, 

Krzysztof i Iwona Kazana
1 osoba

32. Bogusława Rekowski, sklep z artykułami wędkarskimi 1 osoba, samozatrudnienie
33. Biuro sprzedaży nieruchomości  „EXSTRA DOM” 1 osoba
34. Eugenia Kamecka - Radca prawny 1 osoba
35. Grześ Bud - Usługi budowlane 2 osoby
36. Sklep spożywczy w Osinie  - Czesław Dadeło 1 osoba
37. Stacje paliw - „Auto-Gaz” LPG Rafał Sebastian Lisiecki 1 osoba
38. Drewpol Osina 180 osób
39. Firma PLAN 5 osób

Razem zatrudnionych: 327 osób

Czas podsumowań „Nasi przedsiębiorcy” 

Fundament nowogardzkiego  
rynku pracy 
Początek roku to idealny moment, by podsumować minione 12 m-cy. Dokonaliśmy więc takiego podsumowa-
nia redakcyjnego, dotyczącego rubryki  „Nasi przedsiębiorcy”. W trakcie przygotowywania wywiadów do tej 
rubryki, miałem okazję do wielu spotkań z Nimi, jak również możliwość wysłuchania tego, co chcą przekazać  
o sobie i swojej działalności. Naszym celem była też pełna prezentacja sylwetek przedsiębiorców i ich firm, 
m.in. tego, czym się zajmują, ilu zatrudniają pracowników. Dane dotyczące zatrudnienia pokazują szczególne 
znaczenie przedsiębiorczości i podejmowanym ryzyku gospodarczym przedsiębiorców dla  jakości ich życia i 
całej społeczności. Poniżej prezentujemy zestawienie firm, o których pisaliśmy w 2014 roku? 

Ilość osób zatrudnionych przez 
nowogardzkich pracodawców w 
ciągu minionego roku mogła ulec 
zmianie. Przedstawione więc dane 
mogą różnić się od danych na obec-
ną chwilę. Tak więc w 2014 roku 39 

prezentowanych firm zatrudniało 
327 osób. Wcześniej, w roku 2013, 
prezentowaliśmy 42 firmy, zatrud-
niające 315 osób, a w roku 2012 
przedstawialiśmy 19 firm, które  za-
trudniały 224 osoby. Tak więc w 

przeciągu niespełna trzech lat w ru-
bryce „Nasi przedsiębiorcy”, zapre-
zentowaliśmy 100 firm, które za-
trudniały 866 osób.

opr. Jarosław Bzowy
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II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Wierzbięcin zagra z liderem
W najbliższą sobotę (17 stycznia) tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbięcin rozegrają kolej-
ne dwa spotkania, w ramach rozgrywek II Ligi Mężczyzn w grupie północnej. O ile pierw-
sze spotkanie z zespołem z Ostrorogu nie będzie należało do tych najtrudniejszych, to już 
w drugim meczu rywalem podopiecznych Józefa Korkosza będzie niepokonany zespół Sta-
li Szczecin, z którym od dawna Wierzbięcin nie potrafi wygrać. 

Po nieoczekiwanej przed ty-
godniem porażce drużyny LUKS 
Top Wierzbięcin, z Darz Borem 
Karnieszewice, zawodnicy prowa-
dzeni przez Józefa Korkosza, zro-
bią wszystko, by pokonać swo-
ich kolejnych rywali. Będą nimi 
w ramach 11. kolejki, zawodni-
cy UKS-u Nałęcz Grajan Ostro-
róg, którzy jak dotąd zajmują 

przedostatnie miejsce w tabeli. W 
I rundzie, Wierzbięcin pokonał 
we własnej hali gości z Ostrorogu 
6:4. Mecz, który zaplanowano na 
godzinę 10:30, będzie niezwykle 
ważny, wobec porażki z Karnie-
szewicami. Wszystko to ze wzglę-
du na jedynie 2 punkty przewagi 
w ligowej tabeli nad Darz Borem, 
który już po tych dwóch kolejkach 

może wyprzedzić Wierzbięcin. 
Stanie się to jednak pod warun-
kiem, że LUKS Top nie wygra z 
niepokonaną drużyną Stali Szcze-
cin, a Karnieszewice wygrają ze 
Stargardem Szczecińskiem i Mię-
dzyzdrojami. Wówczas nawet jeśli 
zawodnicy z Wierzbięcina poko-
nają rywali z Ostrorogu, to zrów-
nają się punktami z Darz Borem, z 

którym mają taki sam bilans bez-
pośrednich gier, więc o drugim 
miejscu zadecydują małe punk-
ty. Drugie miejsce w tabeli pre-
miuje do gry w branżach o 1. ligę, 
dlatego zarówno w pojedynku z 
Grajanem Ostroróg, jak i ze Sta-
lą Szczecin, liczyć się będzie każ-
dy wygrany punkt! Wierzymy, że 
zawodnicy z Wierzbięcina staną 

na wysokości zadania i utrzyma-
ją 2. miejsce w tabeli, kto wie, być 
może pokuszą się o niespodzian-
kę w Szczecinie? Przekonamy się 
o tym już w sobotę. O wynikach 
drużyny z Wierzbięcina poinfor-
mujemy na bieżąco. Przy artyku-
le prezentujemy komplet par 11. i 
12. kolejki.  

KR

II Liga Mężczyzn gr. północ
II Runda
11. kolejka, sobota (17 stycznia) godz. 10:30:
UKS Czarni Pieszcz – UKS Chrobry Międzyzdroje 
Darz Bór Karnieszewice – ATS Stargard Szczeciński 
Stal Szczecin – KTS Koszalinianin Koszalin 
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – LUKS Top Wierzbięcin 
12. kolejka, sobota (17 stycznia) godz. 15:30/16:00:
Darz Bór Karnieszewice – UKS Chrobry Międzyzdroje 
UKS Czarni Pieszcz – ATS Stargard Szczeciński 
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – KTS Koszalinianin Koszalin 
Stal Szczecin – LUKS Top Wierzbięcin 

Kandydat na prezydenta RP, Andrzej Duda, odwiedził Nowogard.

Duda: Trzeba wzmocnić Polskę powiatową!
W poniedziałek, o godz. 14, w Bibliotece Miejskiej, gościł kandydat na prezydenta RP z ramienia PiS, europoseł Andrzej Duda. W spotkaniu uczestniczy-
ło kilkadziesiąt osób.

Kandydat PiS przybył w oto-
czeniu swoich kolegów z par-
tii, posłów: Brudzińskiego, Do-
brzyńskiego, Jacha i Gróbarczy-
ka. A. Duda przedstawił zasad-
nicze kierunki swojego progra-
mu wyborczego, po czym odpo-
wiadał na pytania Nowogardzian.

- Cel dyskusji w trakcie kam-
panii prezydenckiej na Pomorzu 
Zachodnim jest właściwie jeden 
– stwierdził na początku Duda - 
mianowicie odbudowa przemy-
słu. W wyniku upadku Stoczni 
Szczecińskiej tysiące ludzi stra-
ciło pracę. Upadła nie tylko sama 
stocznia, ale dotknięte zostały 
również firmy, które ze stocznią 
współpracowały wytwarzając po-
szczególne elementy służące do 
budowy statków.  

Kandydat PiS na prezydenta 
zwrócił także uwagę na niektóre 
niebezpieczeństwa czyhające na 
nasz rodzimy przemysł - Pakiet 
klimatyczny, który pani premier 
Kopacz podpisała w wersji pod-
wyższającej ograniczenie emisji 
CO2 do 40% sprawił, że w ciągu 

najbliższych lat czekają nas pod-
wyżki cen energii. Przez co sto-
imy w obliczu niebezpieczeństwa 
zagłady polskiego przemysłu wy-
dobywczego, dlatego też musi-
my pójść drogą unowocześniania 
technologii wydobywczych.

- Przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, Jean-Claude Junc-
ker – stwierdził w innym miej-
scu A. Duda - wystąpił z ini-
cjatywą przeznaczenia dodat-
kowych pieniędzy na tzw. rein-
dustrializację Europy. Na jed-
nej z debat w Strasburgu, w któ-
rej Juncker uczestniczył, zapyta-
łem, czy te środki, które są prze-
widziane w kwocie 315 miliar-
dów euro, mogłyby również po-
wędrować w jakiejś części do kra-
jów Europy środkowo-wschod-
niej. Niestety z dość wykrętnej 
wypowiedzi wynikało, że pienią-
dze te zostaną przekazane na kra-
je pogrążone w kryzysie gospo-
darczym. Jak wiadomo mowa tu 
przede wszystkim o Grecji, Por-
tugalii, czy Hiszpanii. We wtorek 
w Strasburgu w trakcie debaty za-

pytam Przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Donalda Tuska, 
czy jest możliwe pozyskanie tych 
środków. I co zrobił polski rząd, 
by te pieniądze w jakiejś części do 
nas trafiły – podkreślił kandydat 
PiS na prezydenta.

Andrzej Duda nawiązał rów-
nież do sytuacji w samorządach: 
- Trzeba walczyć o utrzymanie 
środków z funduszy struktural-
nych. Musimy również wykorzy-
stać bieżącą perspektywę finan-
sową. Trzeba odbudować Pol-
skę powiatową, która przez sie-
dem ostatnich lat została po pro-
stu zniszczona, i to wszędzie. Cią-
gle samorząd powiatowy, a także 
gminny, dostaje coraz to nowe 
zadania do wykonania od rządu. 
Od siedmiu lat trwa spychotech-
nika zadań na samorząd; uwa-
żam, że przekazywanie niektó-
rych z nich jest kontrowersyjne. 
Być może samorządy uradziły-
by zadania zrzucane na nie przez 
Warszawę, nadal problemem po-
zostaje jednak to, że nie idą za 
tymi coraz to nowymi zadaniami 
pieniądze – i to jest naruszenie 
europejskiej karty samorządu te-
rytorialnego, konstytucji i ustaw 
samorządowych. Bo w każdej z 
nich jest napisane, że jeśli samo-
rządowi zostają powierzone za-
dania, to muszą iść za tym środki 
na finansowanie ich wykonania. I 
przez to samorządy są też mniej 
atrakcyjne dla przedsiębiorców, 
bo nie mogą stworzyć odpowied-
nich warunków do inwestowania. 

W drugiej części spotkania pa-
dły pytania od mieszkańców. Ro-
bert Weiss, przedstawiciel zało-
gi PUWISu, który odwołując się 

do bieżącej sytuacji związanej 
z nowogardzkim przedsiębior-
stwem, zapytał, co A. Duda są-
dzi o wchodzeniu na polski ry-
nek kapitału zagranicznego.

- W naszej gminie – mówił R. 
Weiss - przetarg na usługi wod-
no-kanalizacyjne wygrała oficjal-
nie firma niemiecka. Zresztą nie 
wiadomo do końca, co to za fir-
ma. Niemcy chcą zatrudnić tutaj 
na daną chwilę 20 osób i to jest 
udokumentowane. A nas pracu-
je 130 osób, z których wielu to 
jedyni żywiciele rodzin. Praco-
wałem w stoczni, widziałem jak 
upadała. I tutaj w Nowogardzie 
muszę przeżywać podobną sytu-
ację. Kiedyś pracowałem w Mo-
nachium i chyba będę musiał 
tam powrócić. Następnie R. We-
iss wręczył kandydatowi na pre-
zydenta dokumentację dotyczącą 
sprawy związanej z PUWISem.

Andrzej Duda, nawiązując do 
pytania R. Weissa oraz mówiąc o 
konieczności obrony rodzimych 
przedsiębiorców, stwierdził - Po-
winno się zlikwidować takie pa-
radoksy jak choćby ulgi podat-

kowe dla przedsiębiorstw za-
granicznych, które wchodzą na 
nasz rynek, likwidując błyska-
wicznie całą rodzimą przedsię-
biorczość. […] Dlaczego musi-
my np. uiszczać największe opła-
ty przy transakcjach bankowych 
w Europie? Nie ma u nas żadnych 
blokad, a każda próba dotknię-
cia sektora bankowego od 7 lat 
kończy się wielką awanturą. Dla-
tego PiS od początku powtarza, 
że wielkie sieci handlowe i ban-
ki powinny być opodatkowane – 
powiedział A. Duda.

Dr Andrzej Duda ma 43 lata. 
Pochodzi z Krakowa. Jest praw-
nikiem oraz nauczycielem aka-
demickim. W latach 2006-07 peł-
nił funkcję podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości, był także podsekretarzem 
stanu w Kancelarii Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Był ponad-
to członkiem Trybunału Stanu 
oraz posłem na Sejm VII kaden-
cji. Obecnie jest europarlamenta-
rzystą.

Piotr Słomski
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Przegląd wydarzeń 2014 roku – część II
Jak co roku, prezentujemy naszym Czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. Tym razem 
przedstawiamy II część. Zapraszamy do lektury. 

Nr 25, wtorek (1 kwietnia)
Mimo kontrowersji, rada pro-

jekt przyjęła 
Świetlice jednak „w rękach  bur-

mistrza 
Mimo poważnych wątpliwości, 

a także formalnego sprzeciwu so-
łectwa Ostrzy ca, projekt uchwały 
w sprawie zasad i trybu korzysta-
nia ze świetlic wiejskich oraz ustale-
nia ich regulaminu, został przyjęty 
przez Radę Miejską. Przeszedł przez 
głosowanie w zasadzie bez większe-
go sprzeciwu radnych. Teraz to bur-
mistrz będzie decydował o tym, 
komu i kiedy wynająć świetlicę. Do 
tej pory, w imieniu mieszkańców 
wsi, decyzje te podejmowały wła-
dze sołeckie. Sesja Rady Miejskiej, 
pod czas której przyjęto nowy re-
gulamin, odbyła się 14 mar ca. Przy-
słuchiwał jej się je den sołtys – pan 
Dariusz Olej nik z Ostrzycy. Wieś 
ta zresztą sprzeciwiła się formal-
nie no wym przepisom, przyjmu-
jąc stosowną uchwałę podczas ze-
brania wiejskiego. Pozostali sołtysi 
najprawdo podobniej nie mieli poję-
cia, że sesja się odbywa. Nie otrzy-
mali oni bowiem ani powiado mień 
o terminie posiedzenia, ani też za-
proszeń do udziału w sesji. 

Nr 26, piątek (4 kwietnia)
Bałtyk-Karkonosze w Nowogar-

dzie tylko przelotem
Jak burmistrz pogonił kolarzy
Mimo zapowiedzi, w tym roku w 

Nowogardzie nie odbędzie się jeden 
z etapów Międzynarodowego Wy-
ścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karko-
nosze Tour 2014 , mianowicie jaz-
da indywidualna na czas. Oficjalne 
powody to zbyt duże utrudnienia w 
ruchu ulicznym na trasie

Nowogard-Dobra. W tle decyzji 
niesie się jednak echo zachowania 
burmistrza Nowogardu wobec or-
ganizatorów wyścigu, którzy pró-
bowali się spotkać z R. Czaplą, by 
domówić szczegóły tej kolarskiej 
imprezy. Janusz Maceluch, dyrek-
tor wyścigu, w towarzystwie m.in. 
funkcjonariuszy policji z Golenio-
wa, miał odbyć w piątek, 14 mar-
ca, spotkanie z burmistrzem No-
wogardu. Rozmowy miały dotyczyć 
organizacji dwóch etapów wyści-
gu, z czego jeden, tzn. jazda indy-
widualna na czas, zaplanowany był 
ze startem w Nowogardzie, tak jak 
w zeszłym roku. Niestety do spo-
tkania nie doszło. Z informacji, do 
których dotarła redakcja DN, wy-
nika, że burmistrz Robert Czapla 
miał dać wizytującej Nowogard de-
legacji wyraźnie do zrozumienia, że 
nie ma czasu na rozmowę o kolar-
stwie. Ponoć organizatorzy wyścigu 
nie umówili się na spotkanie z bur-
mistrzem. Być może to co wydarzy-
ło się tego dnia w UM, przekreśliło 
szansę na organizacje przez  Nowo-
gard wyścigu w 2015 roku. Dotarły 

do nas informacje, że nasze miasto 
zostało wykreślone z planów wyści-
gu. O tej sprawie jeszcze będziemy 
informować naszych czytelników.  

Nr 29, wtorek (15 kwietnia)
Odebrali im grunt, który „zasie-

dzieli”
Pani z urzędu przyjechała i po-

wiedziała: „to nasze”
Sytuacja, którą w poniedziałek (14 

kwietnia) przedstawiło nam mał-
żeństwo z Żabówka, pokazuje, jak 
łatwo gmina może nas oszukać, jeśli 
nie znamy prawa. W takiej sytuacji 
znaleźli się obecnie Teresa i Franci-
szek Mazurkiewiczowie, którym od 
13 lat przysługuje prawo zostania 
samoistnymi posiadaczami grun-
tu w Żabówku. Grunt ten bez oka-
zania jakiegokolwiek nakazu, pra-
cownik jednego z wydziałów UM w 
Nowogardzie, bezprawnie im ode-
brał. Wedle prawa, dokładnie 23 lu-
tego 2001 roku, minęło 30 lat odkąd 
ci państwo użytkują ten grunt, a co 
za tym idzie, działka mogła stać się 
ich własnością, ponieważ na skutek 
„zasiedlenia” nabyli prawo do bycia 
jej samoistnymi posiadaczami (Art. 
336 K.C.). Mimo tego, do drzwi 
państwa Mazurkiewiczów zapuka-
li pewnego dnia pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Nowogardzie i ka-
zali im… opróżnić gminną działkę.

Nr 31, piątek (25 kwietnia)
Nie zabraknie nas w Rzymie
Jadę Tam dla naszego Papieża

Tuż po świętach Wielkanoc-
nych wyruszyły do Rzymu pierw-
sze pielgrzymki na kanonizację pa-
pieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Ta-
kie grupowe wyjazdy organizowa-
ne są w całym w kraju. Nie zabrak-
nie też na placu św. Piotra pielgrzy-
mów z Nowogardu. Żegnaliśmy ich 
gdy we wtorek o świcie wyrusza-
li autokarem na wielką, niedziel-
ną uroczystość. Celem pielgrzym-
ki oprócz Rzymu będą jeszcze inne 
miasta i miejsca kultu religijnego. 
W programie znajdują się: Padwa 
i Bazylika św. Antoniego, Asyż - 
miejsce życia i śmierci św. Francisz-
ka oraz sanktuarium w Manoppel-
lo, gdzie jest umieszczona chusta z 
odbiciem wizerunku Pana Jezusa z 
grobu. Kolejnym punktem podróży 
będzie miejscowość Lanciano, gdzie 
dokonał się pierwszy cud euchary-
styczny. Pielgrzymi udadzą się tak-
że do Sanktuarium Ojca Pio w San 
Giovanni Rotondo, a potem pozo-
stanie już tylko Rzym i Plac św. Pio-
tra, gdzie 27.04.2014 odbędzie się 
Kanonizacja.

Nr 33, wtorek (6 maja)
Czy to zemsta za „ 3 Maja”?
Przebudowana ulica do… prze-

budowy
Magistrat ma plan, jak z szerokiej 

wylotowej ulicy 3 Maja uczynić cia-
sny przesmyk. Według naszych wło-
darzy, należy wzdłuż niej zbudować 
ścieżkę rowerową po obydwu stro-
nach jezdni, mimo że równolegle 
nad jeziorem jest znacznie lepsza 
i zdrowsza trasa do wykorzystania 
na taką ścieżkę, a także zabudować 
3 Maja parkingami, mimo że tutaj 
właśnie problemu (tak jak w innych 
częściach miasta) braku parkingów 
w zasadzie nie ma. Całość ma kosz-
tować 0,5 mln złotych.  Mówi zna-
ne powiedzenie „Kto pyta, nie błą-
dzi”, ale u nas władze wyznają chyba 
inne „kto rządzi, nie błądzi, i pytać 
nie będzie”. My jednak nie rządzi-
my, więc mamy nadzieję, że w spra-
wie wypowiedzą się różni zainte-
resowani. Mieszkańcy zabrali głos, 
ich liczne sygnały publikowaliśmy 
w kolejnych wydaniach DN. Jak nie 
trudno się domyśleć, wszystkie były 
krytyczne. Być może przez to, pro-
jekt magistratu trafił do szuflady...

Nr 34, piątek (9 maja)
I Obchody Dnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych w Nowogar-
dzie

Każdy ich gest uczy jakiejś 
prawdy!

8 maja, z pewnością przejdzie 
do historii. Tego dnia, w Nowogar-
dzie odbyła się pierwsza edycja Dni 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych. Ulicami miasta przeszedł 
barwny korowód, by po przyby-
ciu na Plac Szarych Szeregów spę-
dzić czas na wspólnym pikniku. Or-
ganizatorami wydarzenia było Sto-
warzyszenie dla Dzieci Niepełno-
sprawnych „Serduszko”. Równość, 
akceptacja oraz sprzeciw wobec 
dyskryminacji – to główne hasła, 
które przyświecały temu wydarze-
niu, którego głównymi bohaterami 
były osoby borykające się z różnymi 
dysfunkcjami swojego organizmu. 

Nr 38, piątek (23 maja)
Piękny gest przedsiębiorców
Przekazali 200 tysięcy na rzecz 

szpitala
Magdalena i Mariusz Konieczni 

oraz Bożena i Grzegorz Mieleńczu-
kowie z Nowogardu– przedsiębior-
cy działający w branży zwierząt fu-
terkowych, przekazali 200 tys. zł na 
adaptację pomieszczeń byłego od-

działu ginekologicznego, znajdują-
cych się w starej bryle szpitala na 
oddział dziecięcy. Umowa sponso-
ringu została podpisana w minio-
ną środę w sali konferencyjnej szpi-
tala, w obecności mediów. -Zwy-
kle człowiekowi jest miło, jak coś 
dostaje. Nam jest miło, że możemy 
wspomóc szpital i oddział dziecię-
cy. Wierzymy, że może zachęci to 
innych przedsiębiorców do udziela-
nia wsparcia lokalnej służbie zdro-
wia – ówił M. Konieczny, jeden z 
fundatorów. O tym kiedy ruszy re-
mont, jeszcze trudno mówić. Dy-
rekcja szpitala czeka na kosztorys 
inwestycji.

Nr 39, wtorek (27 maja)
Eurowybory w Nowogardzie 
Burmistrz nie wiedział, gdzie 

ma głosować 
Porażka SLD, wzmocnienie PiS, 

pozostali status quo, a na dodatek 
zawinione przez Gminę zamie-
szanie, spowodowane nieznajo-
mością nowych granic obwodów 
– tyle można w telegraficznym 
skrócie powiedzieć, charaktery-
zując nowogardzki fragment wy-
borów do PE, które odbyły się w 
ostatnią niedzielę. Odbyły się przy 
żenująco niskiej frekwencji, której 
przyczyną jest zapewne brak wia-
ry wyborców w skuteczność tego 
narzędzia naprawy rzeczywisto-
ści… 

Nr 47, wtorek (3 czerwca)
Zmiany w magistracie
Wiceburmistrz na czas okre-

ślony
Burmistrz Rober Czapla, po kil-

ku miesiącach od odejścia Damian 
Simińskiego, powołał swojego no-
wego zastępcę. Daleko nie szukał. 
Znalazł go w ratuszu. Nowym wi-
ceburmistrzem Nowogardu został 
Krzysztof Kolibski, dotychczaso-
wy kierownik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Obywatelskich. Krzysz-
tof Kolibski (41 lat) ma żonę i dwoje 
dzieci w wieku 12 i 4 lat. Od urodze-
nia mieszka w Nowogardzie. Z wy-
kształcenia jest magistrem prawa. 
W Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie zaczął pracować przed dwoma 
laty. Wcześniej związany był z gry-
fickim oddziałem Krajowej Spół-
ki Cukrowniczej. Ma za sobą także 
przygodę z prowadzeniem własne-
go biznesu. W poprzednich wybo-
rach samorządowych startował, z li-
sty SLD do Rady Miejskiej. Nie zdo-
był mandatu. 

Nr 42, piątek (6 czerwca)
Przetarg na wodę
Zamiast podpisu burmistrza, 

podpis sekretarz
W zaciszu gabinetów, bez udzia-

łu mediów, ale i burmistrza w ratu-
szu podpisano umowę z niemiec-
ką spółką Wasserverband Lausitz 

Betriebsführungs Sanfeteberg na 
dostarczenie wody i odprowadze-
nia ścieków. Teraz firma z Niemiec 
musi uzyskać koncesję, bez której 
nie będzie mogła wykonywać zada-
nia. I tu zaczynają się strome scho-
dy. Czy Niemcy zdołają je pokonać? 
Może być ciężko. 

Nr 43, wtorek (10 czerwca)
Koniec z rehabilitacją w Nowo-

gardzie? 
Zamiast procedury – 3250 pod-

pisów

Jak dowiedziała się redakcja DN 
, działający w budynku przy szpi-
talu Gabinet Rehabilitacji i Fizy-
koterapii być może nie będzie już 
mógł przyjmować pacjentów w ra-
mach świadczeń gwarantowanych 
przez NFZ, tak jak było to dotych-
czas.  19-osobowa grupa mieszkań-
ców Nowogardu, pacjentów, ko-
rzystających z rehabilitacji, złoży-
ła wczoraj w szczecińskim oddzia-
le NFZ 3250 podpisów, jakie uda-
ło się zebrać w obronie gabinetu re-
habilitacji, któremu grozi utracenie 
kontraktu z NFZ. Po pewnym cza-
sie NFZ nie uwzględnił odwołania, 
jakie od wyników konkursu złoży-
ła Jolanta Bąk, właścicielka Gabi-
netu Fizykoterapii i Rehabilitacji 
w Nowogardzie. Tym samym od 1 
lipca Nowogard traci kontrakt na 
świadczenie bezpłatnych usług me-
dycznych w zakresie rehabilitacji na 
rzecz Goleniowa. Pacjenci są tym 
faktem oburzeni.

Nr 48, piątek (27 czerwca)
Tylko burmistrzowi wciąż we-

soło...
Budowlany absurd w Warnko-

wie
Historia ta mogłaby być świet-

nym scenariuszem do filmu w reży-
serii Stanisława Barei. Z tym ze jej 
bohaterom wcale nie jest do śmie-
chu. Zamiast marzeń o mieszkaniu 
na zaciszu, od lat walczą z urzęd-
niczą spychologią, która wpędziła 
ich w istny wir budowlanego absur-
du. Jednym Gmina wydaje warun-
ki, niezbędne do uzyskania pozwo-
lenia na budowę, przed innymi sta-
wia bariery nie do przejścia, osta-
tecznie blokując inwestycje. Tym 
pozwala na budowę studni, a innym 
każe czekać, aż powstanie sieć wo-
dociągowa i kanalizacja. Słowem, 
zamiast ładu przestrzennego, istny 
chaos rodem z Bangladeszu, w wy-
konaniu miejskich urzędników. 

opr. KR

Kwiecień Maj

Czerwiec
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Janusz Roguski 

Szpital Nowogard

Marcel syn Pauliny i 
Grzegorza ur. 8.01.2015 
z Czermnicy

Klaudia córka 
Katarzyny i Krzysztofa 
Domanowskich ur. 
9.01.2015 z Nowogardu

Bartosz syn Barbary i 
Wacława ur. 12.01.2015 
z Węgorzyna

Liliana córka Anny Kaleta 
ur. 8.01.2015 z Nowogardu

Michał syn Elwiry 
Goryńskiej ur. 12.01.2015 
z Nowogardu

Wiktoria córka Doroty i 
Pawła ur. 14.01.2015 z 
Reska

Wiktor syn Eweliny i 
Grzegorza ur. 8.01.2015 z 
Nowogardu

Natan syn Anety Góralczyk 
ur. 11.01.2015 z Dobropola

Filip syn Pauliny Kranc ur. 
12.01.2015 z Gardna

2015 r. 1

   CENNIK USŁUG
LASEROTERAPIA	 	 -			10	zł
LAMPA	BIOPTRON	 	 -			10	zł
ULTRADŹWIĘKI	+	FONOFOREZA	 	 -			10	zł
MAGNETOTERAPIA	 	 -			10	zł
ELEKTROSTYMULACJA	 	 -			10	zł
GALWANIZACJA	 	 -			10	zł
JONOFOREZA	 	 -			10	zł
PRĄDY	TENS	 	 -			10	zł
PRĄDY	DIADYNAMICZNE	 	 -			10	zł
PRĄDY	TRABERTA	 	 -			10	zł
KRIOTERAPIA	(CIEKŁY	AZOT	-	1600C)	 	 -			25	zł
FALA	UDERZENIOWA	-	HIT	!	 	 -			40	zł
MASAŻ	KLASYCZNY	KRĘGOSŁUPA	–	30	min	 	 -			40	zł
MASAŻ	CZĘŚCIOWY	–	30	min	 	 -			40	zł
MASAŻ	CAŁEGO	CIAŁA	–	50	min	 	 -			60	zł
MASAŻ	GORĄCYMI	KAMIENIAMI	–	50	min	 	 -			80	zł
MASAŻ	RELAKSACYJNY	–	50	min	 	 -			80	zł
KINEZYTERAPIA	(PNF)	 	 -			40	zł
Porada dietetyczna - pierwsza wizyta - 100 zł  - druga wizyta  
z ułożeniem jadłospisu - 80 zł (na jeden tydzień) - 140 zł (na dwa tygodnie)
Badanie lekarskie (lekarz ortoPeda) - pierwsza wizyta 150 zł, 
następna 100 zł
UsG narządów rUchU - 100 zł

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

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

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet
• CENNIK USŁUG  na stronie 13

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Zaginął kotek 
o umaszczeniu ciemnoszarym. Znaki szczególne: 

duże spiczaste uszy, 
kotek potrzebuje przyj-

mowania leku. 
Za pomoc w odnalezien-
iu przewidziana nagroda 

o wartości 500 zł

600 310 764

W sobotę pierwszy sparing Pomorzanina

Na początek Rega Trzebiatów
Już w najbliższą sobotę (17 stycznia), o godzinie 17:00, Pomorza-
nin Nowogard rozegra swój pierwszy mecz kontrolny, w okresie 
przygotowawczym do rundy rewanżowej. Mecz zostanie rozegra-
ny w Trzebiatowie, a rywalem będą gospodarze, zespół Regi. 

Piłkarze Intermarche-Re-
ga Trzebiatów, obecnie występu-
ją w regionalnej okręgówce, czy-
li o klasę rozgrywkową niżej niż 
Pomorzanin. Rego jednak jest na 
najlepszej drodze, aby wywalczyć 
awans. Zajmuje w swojej gru-
pie 1. miejsce, z trzema punkta-
mi przewagi nad wiceliderem. W 
15 meczach zawodnicy z Trzebia-
towa uzbierali 34 punkty, wygry-
wając 10 spotkań, notując 4 remi-
sy i tylko jedną porażkę. Na wła-
snym boisku Rega wygrała 6 razy 

w 7 meczach. Będzie to na pew-
no bardzo dobry sparing partner 
dla zespołu Pomorzanina, któ-
ry ma aspiracje na awans do IV 
ligi. Mecz rozpocznie się o godzi-
nie 17:00. O wyniku Pomorzani-
na poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN. Wiemy już, że ko-
lejny mecz kontrolny, Nowogar-
dzianie rozegrają w Goleniowie, 
24 stycznia. Ich rywalami będą 
piłkarze Masovii Maszewo. To 
spotkanie również zaplanowano 
na godzinę 17:00. 

KR

Zawody Wędkarskie „Troć Iny 2015”

Zwycięski Mariusz Bedyński  
W sobotę (10 stycznia), na rzece Inie, odbyły się zawody wędkarskie spiningowe, pod nazwą 
„Troć Iny 2015”, zorganizowane przez Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard. 

W zawodach, które rozgrywa-
ne były w godzinach 08:30-11:30, 
wzięło udział dwudziestu węd-
karzy. Szczęście uśmiechnęło się 
tym razem do jednego zawodni-

ka. Zwyciężył Mariusz Bedyński, 
łapiąc troć o wadze 2,04 kg o dłu-
gości 62 cm. Zawody zakończo-
no wspólnym zdjęciem oraz kon-
sumpcją pieczonych kiełbasek. 

Gratulujemy zwycięzcy i życzymy 
kolejnych udanych zawodów. 

Info: własna

Pamiątkowe zdjęcie wędkarzy, z okazałą trocią Mariusz Bedyński - zwycięzca zawodów.
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VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów – Dziwnów 2015

Handball Nowogard, mistrzem trzeci raz z rzędu!
W minioną sobotę, w hali widowiskowo-sportowej w Dziwnowie, odbył się VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów, którego organizatorem 
był zespół Handball Nowogard. Do tegorocznego styczniowego turnieju zgłosiło się aż 13 drużyn z całej Polski. Dla organizatorów to pierwsze tak duże 
przedsięwzięcie, z uwagi na liczną grupę uczestników, których liczba przekroczyła 170. 

Turniejowe zmagania odbyły się 
w kategoriach kobiet i mężczyzn, 
natomiast wszystkie zgłoszone ze-
społy podzielono na dwie grupy, w 
których zespoły grały każdy z każ-
dym, następnie odbyły się mecze fi-
nałowe. W grupie pierwszej, w ka-
tegorii kobiet wystąpiły drużyny: 
Skra Warszawa, AZS Koszalin oraz 
Zagłębie Lubin, w drugiej grupie do 
rywalizacji stanęły zespoły: Zgoda 
Ruda Śląska, Relax Świdwin i Po-
goń Szczecin. Zawodniczki ze sto-
licy okazały się bezkonkurencyjne 
i pewnie pokonały Zagłębie Lubin 
(13:10) oraz zawodniczki z Koszali-
na (13:9). O drugie miejsce w gru-
pie walczyły drużyny z Lubina i Ko-
szalina, jednak w tym meczu, tylko 
o dwie bramki okazały się lepsze za-
wodniczki z AZS Koszalin, wygry-
wając ostatecznie (9:7). W drugiej 
grupie, po dwóch wygranych spo-
tkaniach, do finału awansowała Po-
goń Szczecin pokonując Relax Świ-
dwin oraz Zgodę Ruda Śląska. W 
spotkaniu o drugie miejsce zawod-
niczki ze Śląska wygrały z drużyną 
ze Świdwina (11:8) i weszły do ma-
łego finału, czyli walki o najniższy 
stopień podium.    

W kategorii mężczyzn w grupie 
pierwszej wystąpiły zespoły: Ma-
sters Warszawa, MKS Wieluń, Gór-
nik Złotoryja oraz Handball Nowo-
gard - gospodarz turnieju. W pierw-
szym meczu Handball Nowogard 
pewnie pokonał Górnika Złotory-
ja (14:6) i apetyty na kolejne zwy-
cięstwa zaczęły rosnąć. Do drugie-
go spotkania, które okazało się być 
bardzo zacięte do ostatnich sekund, 
Nowogard walczył z zawodnika-
mi ze stolicy. Mecz ten od początku 
nie szedł po myśli gospodarzy, po-
nieważ znacznie zaczęła szwanko-
wać skuteczność. Niewykorzysta-
ne trzy rzuty karne mogły dużo na-
mieszać, a dokładając do tego kolej-
nych pięć zmarnowanych stupro-
centowych sytuacji, mogło spowo-
dować totalną porażkę nowogar-
dzian. Jednak gospodarze pokazali 
walkę i chęć zwycięstwa pokonując 

Warszawę tylko jedną bramką (8:7). 
Na ostatnie spotkanie Handballu 
w grupie czekał MKS Wieluń, któ-
ry miał już na swoim koncie jeden 
remis z Górnikiem Złotoryja (8:8) 
i jedną wygraną z Warszawą (8:6), 
czyli był to mecz o pierwsze miej-
sce w grupie. Nowogard poszedł za 
ciosem i mocną obroną oraz konse-
kwencją w ataku pokonał zespół z 
Wielunia (13:9).

W drugiej grupie męskiej, za-
wodnicy Gwardii Koszalin po-
konali w pierwszym spotkaniu 
Zagłębie Lubin (14:5) i wyda-
wało się, że Gwardia pewnie 
przejdzie do finału. Jednak za-
wodnicy Szczypiorna Kalisz, 
postawili swoim przeciwni-
kom bardzo wysoko poprzecz-
kę. Mecz przebiegał bramka za 
bramkę, a walka toczyła się o 
każdą piłkę. Ostatecznie dru-
żyny sprawiedliwie podzieliły 
się punktami, ponieważ wynik 
końcowy spotkania to (12:12). 
Zespół Koszalina, w tym mo-
mencie musiał czekać na roz-

strzygnięcie ostatniego spo-
tkania w grupie pomiędzy Za-
głębiem Lubin, a Szczypior-
nem Kalisz. Tutaj górą okaza-
li się być zawodnicy z Kalisza 
(10:7), jednak, aby zagrać w fi-
nale, zabrakło im ilości rzuco-
nych bramek. 

W kategorii kobiet w me-
czu o V miejsce, Relax Świ-
dwin przegrał z Zagłębiem Lu-
bin (3:9). W małym finale spo-
tkały się drużyny AZS Kosza-
lin – Zgoda Ruda Śląska, mecz 
zakończył się wygraną zawod-
niczek z zachodniopomorskie-
go (9:2). Do meczu finałowe-
go przystąpiły drużyny Pogo-
ni Szczecin oraz Skry Warsza-
wa. Nie brakowało walki, emo-
cji i pięknych akcji. Każdy ze-
spół chciał stanąć na najwyż-
szym stopniu podium, jednak 
po zaciętej walce ze zwycię-
stwa cieszyły się zawodniczki 
Skry Warszawa, pokonując Po-
goń Szczecin (10:7). 

W grupie męskiej, w meczu 
o V miejsce, spotkali się szczy-
piorniści Zagłębia Lubin z za-
wodnikami Masters Warsza-
wa, i w tym spotkaniu skutecz-
niejszy był zespół z Warsza-
wy wygrywając (11:7). W wal-
ce o III miejsce doszło do spo-
tkania pomiędzy MKS Wieluń 
a Szczypiorem Kalisz. Druży-
na z Wielunia w ostatniej se-
kundzie, po obronie rzutu kar-
nego przez swojego bramka-

rza, mogła się cieszyć z wy-
granej (6:5) i stanąć na najniż-
szym stopniu podium. W spo-
tkaniu finałowym spotkały się 
dobrze sobie znane drużyny z 
Handball Nowogard i Gwar-
dia Koszalin. Mecze tych dru-
żyn zawsze dostarczają wielu 
emocji i pięknych, widowisko-
wych akcji. I było tak tym ra-
zem, że zawodnicy obu drużyn 
nie zawiedli widowni. Walka 
i zacięcie, parady bramkarzy, 
oraz mocna obrona pokaza-
ły, że są to dwie mocne druży-
ny, reprezentujące wysoki po-

ziom umiejętności. Świadczy o 
tym wynik końcowy finałowe-
go spotkania (5:3) dla Handball 
Nowogard. Dla gospodarzy VII 
Ogólnopolskiego Turnieju Pił-
ki Ręcznej Oldbojów, 7 okaza-
ła się być szczęśliwą, gdyż za-
wodnicy cieszyli się z wygra-
nej po raz trzeci z rzędu, w or-
ganizowanym przez siebie tur-
nieju. Drużyna Handball No-
wogard zwycięstwo wywal-
czyła w następującym skła-
dzie: Tomasz Szadkowski, Ma-
ciej Błażewicz, Tomasz Iwan, 
Paweł Krawczyk, Michał Bła-
żewicz, Piotr Wojciechowski, 
Szymon Koc, Mieczysław Ma-
chocki, Zygmunt Zamara, Ja-
rosław Galus, Piotr Żytko, Da-
niel Spór, Andrzej Pająk, Ro-
man Pikulski, Artur Włodar-
czyk, Bartosz Zdanowicz, Wie-
sław Piotrowicz, Piotr Machut.     

Organizacja tak dużego 
przedsięwzięcia nie mogłaby 
się odbyć, gdyby nie wspar-
cie naszych zaprzyjaźnionych 
firm oraz sympatyków naszego 
klubu. Serdeczne podziękowa-
nia dla pana Grzegorza Jóźwia-
ka - Burmistrza Dziwnowa, za 
pomoc w organizacji turnieju 
oraz naszych przyjaciół druży-
ny, którzy grają z nami od lat. 

Piotr Machut
oprac: KR 

Klasyfikacja końcowa w kategorii mężczyzn:
1. Handball Nowogard
2. Gwardia Koszalin
3. MKS Wieluń 
4. Szczypiorno Kalisz 
5. Masters Warszawa
6. Zagłębie Lubin
7. Górnik Złotoryja 

Klasyfikacja końcowa w kategorii kobiet:
1. Skra Warszawa 
2. Pogoń Szczecin
3. AZS Koszalin
4. Zgoda Ruda Śląska 
5. Zagłębie Lubin 
6. Relax Świdwin 

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepsza zawodniczka – Julia Acmizow (Skra Warszawa)
Najlepszy zawodnik – Sebastian Leśniak (MKS Wieluń)
Królowa strzelców – Sabina Pyka (Zgoda Ruda Śląka)
Król strzelców – Grzegorz Gowin (Zagłębie Lubin)
Najlepsza Bramkarka – Iwona Marcisz (AZS Koszalin)
Najlepszy Bramkarz – Paweł Zieniowicz (Gwardia Koszalin)

Pamiątkowe zdjęcie drużyny Handball Nowogard, która po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcz-
nej Oldbojów.

Podczas VII edycji turnieju,ponownei nie zabrakło pięknych akcji oraz walki na 
całej długości boiska.
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nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na termomodernizację  pięciu budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych

Nowogard, ul. Gryfitów 2
Nowogard, ul. Gryfitów 3
Nowogard, ul. Gryfitów 4
Nowogard, ul. Gryfitów 5
Nowogard, ul. Światowida 1

Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00
Termin wykonania prac remontowych: marzec – wrzesień 2015 rok.

Oferty, na każdy budynek odrębnie, należy składać w wyżej podanych terminach w sekre-
tariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie. 

Otwarcie ofert -15 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłat-

nością 50 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia prze-

targu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

Uroczysty trening Aikido w SP nr 1

Sensei Piotr Sołtysiński wyróżniony
W SP nr 1 w Nowogardzie, odbył się uroczysty trening Aikido, wszystko za sprawą faktu, że sensei Piotr Sołtysiński, który w Nowogardzie prowadzi zaję-
cia od 2010 roku, otrzymał stopień 5 dan Aikido Aikikai.

11 stycznia, w Japonii, z okazji 
Nowego Roku, obchodzone jest 
święto Kagami biraki. Kagami bi-
raki polega na przełamaniu ciasta 
mochi lub zamknięcia sake. Okrą-
gły kształt obu przedmiotów sym-
bolizuje harmonię, przez co kaga-
mi biraki oznacza otwarcie się na 
harmonię i szczęście. Dla prakty-
ków sztuk walki kagami biraki ma 
szczególne znaczenie. Oznacza 
przełamanie własnego ego, okazję 
do głębszego wejrzenia w siebie. 
Świętowane w okolicy Nowego 
Roku, ma pomóc odrzucić nam w 
tym roku złudzenia, dojrzeć swo-
je prawdziwe cele i intencje. Po-
dobnie jak duch Shoshin, Kaga-
mi Biraki kultywuje takie cechy 

jak: otwartość, pilność i szczerość. 
Z tej okazji nadawane są przez 
Hombu Dojo w Tokio mistrzow-
skie stopnie dan. W naszym mie-
ście funkcjonuje jedna sekcja aiki-
do prowadzona przez sensei Pio-
tra Sołtysińskiego. Sensei Piotr 
Sołtysiński ma tytuł instruktorski 
Shidoin PFA oraz jest członkiem 
Komisji Egzaminacyjnej na stop-
nie dan Polskiej Federacji Aiki-
do. Przez 20 lat jego mistrzem 
był Shihan Nobuyoshi Tamura 8° 
dan Aikido Aikikai, bezpośredni 
uczeń - uchideshi O’sensei Mori-
hei Ueshiba - założyciela Aikido. 
Sensei Piotr Sołtysiński zaczął 
studiować aikido w lutym 1977 
r. w Szczecinie, w pierwszej sek-

cji w Polsce, prowadzonej przez 
sensei Mariana Osińskiego.  
W 1990 roku zarejestrowano 
Szczecińskie Stowarzyszenie Aiki-
do, którego sensei Piotr Sołtysiń-
ski był prezesem i instruktorem. 
W 1995 roku sensei założył klub 
Aikido Aikikai Piotr Sołtysiński. 
W 2009 roku wybudował w Szcze-
cinie własne dojo. Z wielką przy-
jemnością informujemy, że 11 
stycznia 2015 roku, sensei Piotr 
Sołtysiński, otrzymał stopień 5 
dan Aikido Aikikai.

Info: własna

Stanowisko do przesyłania 
zeznań podatkowych drogą elektroniczną 

w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie informuje,  
iż w każdy poniedziałek, począwszy od 19 stycznia 2015 r.,  
w godz. 9ºº - 13ºº w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie,  
w sali szkoleniowej, z pomocą pracowników Urzędu będzie 
można przesłać drogą elektroniczną roczne zeznanie 
podatkowe lub deklaracje podatkowe. 

Serdecznie zapraszam     
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Mieszkanie w Dobrej parter, 47 m2 cena 119 tys
Dom blisko Dobrej 240 m2, działka 1054 m2, cena 269 tys

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budow-
lane obok szkoły Trójki. 
0033 78 78 18 189

•	 Sprzedam	 garaż	 murowa-
ny	duży,	Nowogard,	Zamko-
wa.506	413	218

•	 Wydzierżawię	 plac	 700	
mkw.	+	droga,	przy	ul.	Pod-
górnej	4d	w	Łobzie,	obecny	
skup	 złomu	 u	 Barsula.	 Tel.	
606	762	527

•	 Sprzedam	mieszkanie	 2po-
kojowe	parter.	889	483	698

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzy-
pokojowe	 ulica	 Gryfitów.	
604	422	221

•	 Sprzedam	 lub	wynajmę	 lo-
kal	użytkowy	o	pow.	52	m2	
przy	 ul.	 Racibora	 I	 4	w	No-
wogardzie.	Tel.	695	264	594.

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 w	
centrum	Nowogardu	46	m2.	
797	755	242

•	 Wynajmę czteropoko-
jowe mieszkanie kaucja 
2000 zł, wynajem 1000 zł. 
504 898 980

•	 Do wynajęcia kawalerka. 
721 290 506

•	 •	 Wynajmę kawalerkę ul. 
Zielona 2. 664 809 155

•	 Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II, kwota 19 000 tys. 
607 083 893

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 41,49 m2 
+ garaż ze strychem przy 
domu. Cena do negocjacji 
w Nowogardzie. 726  020 
862

•	 Sprzedam mieszkanie 
3pokojowe, parter, po re-
moncie, 64,14m2. Tel. 607 
96 24 83

•	 Wynajmę lub sprzedam 
mieszkanie 3 pokojowe. 
Tel 885 242 483 

•	 Garaż do wynajęcia przy 
ul.5 marca. 607 994 804

•	 wynajmę mieszkanie 53 
m2 z wyposażeniem na 
ul. Waryńskiego w bloku 
na dłuższy okres. 506 073 
149TOR

•	 Wynajmę	 garaż.	 507	 356	
117	

•	 Sprzedam	lub	zamienię	M3,	
58	m2	 na	mniejsze	 dwupo-
kojowe	do	II	piętra.	663	695	
260	lub	605461	354	

•	 Tanio	sprzedam	mieszkanie	
2pokojowe,	 42	 m2,	 parter.	
692	111	153	

•	 Trzypokojowe,	 bezczynszo-
we,	 sprzedam,	 Bema.	 793	
908	098

•	 Sprzedam	działkę	budowla-
ną	Asnyka,	16	ar,	prąd,	woda	
i	gaz.	Cena	90000	do	nego-
cjacji.	503	120	436	

•	 Wynajmę	3pokojowe	Zielo-
na	2.	664	809	155	

•	 Tanio	 sprzedam	 przenośny	
pawilon	 handlowy.	 Tel	 601	
642	390

•	 Wynajmę	 mieszkanie	 dwu-
pokojowe.	536	938646

MOTORYZACJA

•	 •	 Sprzedam	 Opel	 Astra	 F	
Bertone	rok	prod.	1994,	poj.	
2.0	 benzyna,	 skóra,	 alufelgi		
imobilizer	 pełna	 elektryka,	
gotowe	 do	 zarejestrowania	
w	Polsce.	721	618	393

•	 •	 Szyba	 przednia	 do	 Re-
nault	Megane	rok	97,	szyba	
przednia	Opel	Astra	 rok	93.	
693	344	667

•	 •	 Kupię	 Renault	 19	 poj.	 1,4	
na	części.	605	576	908

•	 •	 Sprzedam	 Ford	 Focus,	
hatchback	 5d,	 1,8	 benzyna,	
rok.	prod.	1998/1999,	przeb.	
130.000	km,	opony	zimowe,	
radio,	tel.	515	343	600

•	 •	 Sprzedam	 Rieju	 RR	 50	
2005r.	 ważny	 przegląd	 i	
ubezpieczanie,	 po	 remon-
cie,	zadbany.	781	668	665

•	 Sprzedam	 Skode	 Felicia	
1300	MPI,	 1999	 rocznik.	 Po	
wymianie	 rozrządu	 +	 kom-
plet	 kół	 letnich.	 Radio	 CD.	
Cena	2000	zł.	727	643	520

•	 Mercedes	C220	 kombi,	 die-
sel,	rocznik	2000	kolor	czar-
ny,	 wyposażony	 w	 klimaty-
zację	 oraz	 hak,	 sprzedam.	
Tel.	510	680 139

•	 Sprzedam	4	opony	 zimowe	
uzywane	 1	 sezon	 –	wymiar	
245/65R-17-107	 H	 M-S.	 91	
39	25	593 

•	 Sprzedam	 Daewoo	 –	 Matiz	
rok	 produkcji	 99,	 stan	 bar-
dzo	 dobry.	 Ubezpieczenie	
do	 25.10.2015.	 Cena	 2000	
zł	do	uzgodnienia,	przegląd	
aktualny.	697	400	901	

•	 Sprzedam	 Golfa	 V	 poj.	 1,9	
TDI	 rok	 prod.	 2007;	 alufel-
gi.	 komplet	 opon	 letnich,	
przebieg	 162.000	 km.	 trzy-
drzwiowy	 cena	 do	 uzgod-
nienia.		665	470	710

ROLNICTWO

•	 Sprzedam	tucznika.	724 827	
779

•	 Presę	 polską	 w	 kostkach	 w	
dobrym	stanie.	667	522	369

•	 Sprzedam	 słomę	 w	 kost-
kach	i	siano.	782	036	086

•	 Kupię	 silnik	 do	 ciągnika	
C-360	 może	 być	 używany.	
663	118	280	

•	 Sprzedam	prosięta.	781	900	
122	

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

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

•	 AGENCJA	REKLAMA	VIZART	
-	oprawianie	prac	 -	w	2	mi-
nuty,	 bindowanie,	 wydru-
ki	A3-	A4	kolor,	ksero	A3-A4	
-	kolor,	 laminowanie	A3-A4.	
Tylko	 u	 nas	 największy	wy-
bór	 okładek.	 Nowogard,	 ul.	
700	Lecia

•	 15	(nad	sklepem	zielarskim).	
Tel.	605	522	340.

•	 Przepisywanie	 prac	 (magi-
sterskich,	 licencjackich,	 in-
nych),	 dokumentów,	 CV,	 li-
stów	motyw.	innych.	Wydru-
ki,	Ksero,	także	kolor.	Szybko	
i	 Solidnie.	 Studio	 Reklamy	
Vizart.	 Nowogard,	 ul.	 700	
Lecia	 15	 (nad	 sklepem	 zie-
larskim).	Tel	605	522	340.

•	 Naprawa	 RTV	 Sawicki.	 888	
330	606

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obróbki 
blacharskie, podbitki. 609 
752 854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/

•	 SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE

•	 FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•	 Mycie	okien.	513	409	258

•	 Cyklinowanie.	692	478	465

•	 Docieplenia,	dekarstwo,	po-
lbruk.	785	931	513

•	 Usługi	 transportowe	 Ford	
Tranzit	 krajowe	 i	 zagranicz-
ne.	Tel.	500	297	054

•	 TRANSPORT	 OD	 A-Z	 PRZE-
PROWADZKI	665	720	037

•	 NAPRAWY montaż pieców	
gazowych	Vaillant	–		serwis	
tel	691	686	772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW.	
ul.	 Woj.	 Polskiego	 57.	 787	
482	763

•	 Usługi	 elektroinstalacyjne,	
instalacje	 elektrobudowla-
ne,	 bramy,	 monitoring,	 do-
mofony.	696	443	643

•	 Regulacja	–	naprawa	drzwi	i	
okien	tel.	695	181	070

•	 Korepetycje	 matematyka.	
668	171	212

•	 Docieplenia,	malowanie,	spa-
chlowanie,	 glazura,	 hydrauli-
ka,	regipsy,	podłogi	 i	adapta-
cje	poddaszy.	600	626	268

•	 Firma	 budowlana	 z	 wielo-
letnią	działalnością	przyjmie	
zlecenie	na	budowę	domów	
od	podstaw,	przekładek	da-
chów,	 docieplenia,	 układa-
nie	kostki,	różne	rodzaje	tel.	
607	137	081;	693	716	085

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WY-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308

•	 Glazurnik	 fachowo	 i	 solid-
nie.	721	988 735

•	 Usługi	 transportowe,	 bus	
czteropaletowy,	 kraj	 zagra-
nica.	793	160	161	

PRACA

•	 Zatrudnię	pracowników	bu-
dowlanych.	Tel.	695	264	594.

•	 Zatrudnię	 doświadczonych	
stolarzy.	696	034	712

•	 Zatrudnię:	 elewacja,	 docie-
plenie	Szczecin.	782	860	130

•	 Zatrudnię	 panią	 do	 pracy	
kelnerkę	 –	 barmana.	 Hotel	
„Oskar”.	602	474	266

•	 Zatrudnię stolarza 
503 084 687

•	 Profesjonalne	 sprzątanie	
mieszkań,	domów,	pomiesz-
czeń	 biurowych,	 tel.	 511	
308 585

INNE

•	  Sprzedam drewno: brzo-
za, olcha, sosna - pocięte.

•	 Przyczepka samochodowa 
100 zł. Lub przyczepa rol-
nicza.Tel.880690659.

•	 •	 Sprzedam	 drewno	 opało-
we	 i	 kominkowe.	 667	 788	
820

•	 PIECE GAZOWE c.o.	 uży-
wane	 z	 gwarancja	 i	monta-
żem	wiszące	f.	Vaillant	z	Nie-
miec	 do	mieszkania,	 domu,	
sklepu	 tylko	 ogrzewanie	
c.o. cena	 od	 850zl	 montaż	
350zl	 dwufunkcyjne	 cena	
od	1.000	zł	montaż	przerób-
ki	 cena	 450zl	 zapewniamy	
roczne	 przeglądy	 części	 za-
mienne	 grzejniki	 panelowe	
c.o.	 tanio	 szczecin	 Vaillant	
tel.	691	686	772

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

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

•	 Sprzedam	 okno	 używane	
wymiar	 szerokość	 146	 cm,	
wysokość	140	cm,	 tzw.	 fest,	
dwuszybowe,	 białe,	 PCV,	
cena	 do	 uzgodnienia,	 stan	
bdb.	,	tel.	605	522	340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT z	Niemiec	używane z	
gwarancja i montażem do	
mieszkania	 ,domu,	 sklepu, 
tylko	 ogrzewanie	 c.o. cena	
od	 900zl	 dwufunkcyjne 
cena	 od	 1.000zl	 wersja ko-
minowa	lub	z	zamknieta ko-
mora	 spalania	 np.gdy brak	
komina	 lub	 wentylacji za-
pewniamy	czesci	zamienne, 
serwis	tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o.	
1-	 2	plytowe,	 rozne	 rozmia-
ry,	z	Niemiec	malo	używane	
do	mieszkania,	 domu,	 skle-
pu	cena	od	70	zl	oraz	elek-
tryczny	 przepływowy	 pod-
grzewacz	 wody	 na	 prad	
380V do	 lazienki,	 kuchni	
cana	200zl	tel 691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy	
podgrzewacz wody	 stoją-
cy	VGH	130-190	litrowy	f.	Va-
illant	 z	 Niemiec	 do	 domu,	
pensjonatu	gdzie	sa	2-	3	 la-
zienki,	 ekonomiczny	 cena	
od	1.000	zl	piec gazowy c.o. 
stojacy,	zeliwny	ze	sterowa-
niem	vaillant	moc	od	11-	30	
kw	 cena	 1.200	 zl	 montaz,	
serwis tel	691	686	772.

•	 Sprzedam	 pelet,	 luzem	 lub	
pakowany,	 worki	 15	 kg,	
drzewne	 8	 mm.	 Cena	 do	
uzgodnienia.	 Tel.	 603  703	
196	.

•	 Sprzedam	 pralkę	 automa-
tyczną	 BOSCH,	 cena	 do	
uzgodnienia	 ,	 tel.	 605	 522	
340

•	 Oflisy	 –	 odpady	 tartaczne	
na	 opał,	 sprzedam	 pocięte	
w	klocki	lub	w	całości	do	sa-
modzielnego	 pocięcia.	 514	
740	538

•	 Owczarki	niemieckie	pieski	i	
suczki	–	ładne.	91	39	21	828

•	 Sprzedam : stare maszy-
ny stolarskie działające i 
sprężarkę WAM bez silnika 
cena 200 zł. 503 084 687

•	 Sprzedam	 regały	 spożyw-
cze,	szafę	chłodniczą,	wagę,	
metkownicę.	 695	 426	 022,	
509	564	625	po	15stej

•	 Sprzedam	 szafki	 kuchenne	
stojące	 Bodzio	 Cappucino,	
stan	 idealny.	 695	 426	 022,	
509	564	625	po	15stej

•	 Sprzedam	zamrażarkę,	 szaf-
kę	 na	 buty	 z	 lustrem	 i	 dy-
wan.	607	994	804

•	 Drzewo	 opałowe.	
506 232 860
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 199.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 149.000 zł + działka ogrodowa
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

W Y D R U K I 
K O L O R O W E

u l .  B o h . 
W a r s z a w y  7 a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  
Tel. 91 577 20 07

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12-	13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1.	 Bezbolesne	przekłuwanie	uszu	
2.	 Zabiegi	kosmetyczne,	makijaże
3.	 Henna	i	depilacja
4.	 Materac	magnetyczny,	zdrowot-

ny,	masaż	podciśnieniowy
5.	 Peercing	ciała
6.	 Laser,	kawitacja,	ultradźwięki,	

darsonval,	sonoforeza,	epilator,	
dermobrazje,	mezoterapie

7.	 Świecowanie	uszu
8.	 Kosmetyki	firm	profesjonalnych	

realizacja	zamówień
9.	 Opalanie	w	solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI  
NA NOWY ROK

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. Promocja 
do 19 stycznia! Zadzwoń już teraz: 

32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U
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  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

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

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Styczeń
Grażyna Kosmalska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Natalia Furmańczyk, Halina Stefańska, Urszula 

Kaczmarek, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Grażyna Siedlecka, Stanisława Pokorska, Anna 
Huget, Natalia Kursnierk, Christiana Syfert, Pelagia Feliksiak, Zofia Górecka, Urszula Elżbieta Skowron, 
Krystyna Gęglawa, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Grażyna Kosmalska, Roman Kaczmarek, Pelagia Feliksiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: gniazdo wtykowe, uwaga niewypał
Mateusz Ołubiec, Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kamil Feliksiak, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, 

Weronika Lewandowska

Zwycięzca:  Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30;	6:40;	7:10;	7:25;	8:05;	8:10;	9:51;	10:05(7x);	10:55;	11:05(7x);	11:15;	11:40;	
11:55;	12:40;	14:45;	15:05;	15:25;	15:35(7x);	16:11;	16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15;	9:10;	9:35;	9:50;	10:20;	11:20;	11:30(7x);	12:40;	13:00;	13:10;	13:20;	13:30(7x);	
13:45(6x);	14:10;	14:20;	16:05;	16:55;	17:15(7);	17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20;	6:00;	6:35;	8:10;	9:10;	11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20;	15:55;	16:45;	17:20;	18:40;	19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05	(D),	5:55	(	E),	6:40	(7),	6:55	(	E),	7:25	(7),	7:50	(	E),	8:00	(	E),	8:05	(7),	8:20	(7),	8:35	
(E),	9:10	(E,7),	10:05	(	E),	10:35	(A),	11:31	(E	),	11:40	(7),	12:10	(E,7),	12:55	(E,7),	13:10	
(E),	13:20	(E,7),	14:05	(E	),	14:20	(A),	15:39	(	E),	16:05	(7),	16:20	(E,7),	16:50	(E	),	17:30	
(7),	17:50	(E,7),	18:20	(A)

SZCZECIN - ND 
6:20	(D),	7:30	(E	),	8:30	(E,7),	9:00	(7,R),	9:25	(E	),	10:05	(E,7),	10:35	(E,7),	11:40	(E),	
12:10	(E,7	),	12:25	(A),	13:05	(7),	13:30	(D	),	13:50	(A,R),	14:35	(D),	14:50	(E,),	15:15	
(E,7),	15:55	(A),	16:35	(E	),	17:40	(E,7),	18:05	(E,7,R),	19:15	(E,7),	19:40	(E,7),	20:15	(A)

ND - RESKO 
6:30	(S),	7:50	(S),	10:10	(7),	12:30	(S),	14:30	(S),	15:05	(E	),	19:15	(E,7)

RESKO - ND	
6:45	(7,	SZ),	7:10	(S),	7:15	(E,	SZ),	8:30	(S),	11:35	(7,	SZ),	13:00	(S),	15:05	(S),	15:40	
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10	(S),	13:30	(S),	16:00	(S)

ND - GOLCZEWO 
8:00	(S),	14:15	(S),	15:30	(S)

A-	KURSUJE	OD	PONIEDZIAŁKU	DO	NIEDZIELI	I	W	ŚWIĘTA
E-	KURSUJE	OD.	PON.	DO	SOBOTY	OPRÓCZ	ŚW.
D	–	KURSUJE	W	DNI	ROBOCZE
S	–	KURSUJE	W	DNI	NAUKI	SZKOLNEJ
R	–	KURS	DO	RESKA
SZ	–	KURS	DO	SZCZECINA
7	–	KURS	W	NIEDZIELE	NIE	BĘDĄCE	ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

-	91	392	50	03
„Nowo-Dental”	B.Szulejko	 	-	695	26	46	77
	 -	91	392	14	67
Revital	Ośrodek	Rehabilitacji	i	Odnowy	Biologicznej
	 -	609	456	577
Pracownia	Protetyki	Stomatolog.	 	
	 -	91	392	68	70
Protetyka	Stomatologiczna	-	Elżbieta	
Wysocka	i	Ka	zi	mierz	Trojanowski		
	 -	91	392	61	07
lek.	stom.	Andrzej	Rynkiewicz	
Pogotowie	Stomatologiczne		 -	60	777	1	777
lek.	stom.	Dorota	Wałęga-Bąk	
	 -	604	44	16	09
lek.	stom.	D.	Czernikiewicz		 -	91	392	66	39
lek.	stom.	M.	Andrzejewska		 -	693	162	241
lek.	stom.	Krystyna	Szeronos		 -	601	736	804
lek.	stom.	Ewa	Rosa	 -	532	512	703
lek.	dent.	Anna	Mogilnicka	 -	506	606	955

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

-	91	392	07	43
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	

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

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

-	91	392	62	33
Wydział	Eduk.	Zdrow.	Kultury	i	Spor	tu		 -	91	392	54	64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki 	 -	91	392	02	60

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

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

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Nowogard - Stargard	(od	pon.	do	pt):	6:50,	11:20,	13:40
Stargard - Nowogard	(od	pon.	do	pt.):	9:00,	12:30,	14:55
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

REKLAMA

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

Nowogard
ul. Armii Krajowej 49
tel. 91 39 21 470

Nowa kolekcja mebli tapicerowanych 2015 w naszej ofercie. Zapraszamy!

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa
Drukrnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do

Szkoła Podstawowa nr 2

Kulinarne pasje 
To był „przepyszny konkurs”, tak określił konkurs „Mały Mistrz Kuchni” jeden z jego juro-
rów i jest to najlepsza recenzja tego wydarzenia.

Za stołem jurorskim konkursu, 
który odbył się 14 stycznia 2015 r. 
w SP2 Nowogard zasiadali: Bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, 
dyrektorka NDK Aneta Drążew-
ska, doktor Urszula Czura, Barbara  
Jędrusiak – specjalista technologii 
żywienia oraz restaurator Michał 
Krata. W trzeciej edycji konkur-

su wzięli udział przedstawiciele ze 
szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP Długo-
łęka, SP Wierzbięcin, SP Żabowo.

W konkursie uczestnicy musieli 
zmierzyć z następującymi zadania-
mi kulinarnymi: „Trzy kolory na ta-
lerzu”, „Tort chlebowy”, „Słodka nie-
spodzianka”. Najwięcej emocji i en-
tuzjazmu wywołało zadanie dru-

gie, czyli wykonanie tortu z chleba 
i jego piękne udekorowanie. Ocenie 
podlegały : walory smakowe potra-
wy, pomysł oraz estetyka wykona-
nia. Wszystkie potrzebne produk-
ty do wykonania dań konkursowych 
uczniowie wybierali w bogato zaopa-
trzonej spiżarni, w której znajdowa-
ły się działy : piekarniczy, wędliniar-

ski, rybny, mleczarski, owocowo-wa-
rzywny, słodycze oraz bakalie.

Niezbędną pomoc w wyposażeniu 
spiżarni w bogaty asortyment pro-
duktów okazali sklep INTER MAR-
CHE, hurtownia warzyw p. Krysty-
ny Doroby, rodzice uczniów klasy 
VB         SP nr 2, firma DSM-com-
puter.

Ponadto środki finansowe pozy-
skano z kawiarenki, którą zorgani-
zowały pomysłodawczynie konkur-
su  wraz  ze swoimi klasami. Fun-
datorami nagród w konkursie: Mi-
chał Krata-współwłaściciel „Kame-
ny”, firma „Biurex”, firma „PUWiS” 
oraz „Pol-Dróg”.

Wszystkim darczyńcom serdecz-
nie dziękujemy.

W konkursie jury najwyżej oce-
niło uczniów ze szkół: SP nr 2, SP nr 
1, SP Długołęka. Pomysłodawczy-
niami i organizatorami konkursu 
były: Anna Buczyńska, Anna Krzy-
wania, Grażyna Jackowska, Danuta 
Marcinkiewicz.

Po raz pierwszy do konkur-
su wprowadzono nie podlega-
jący ocenie pokaz w wykonaniu 
uczennic z Technikum Żywienia. 
Była to lekcja nakrywania do sto-
łu.

Info: własna
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

RATY!
BEZ KOSZTÓW
NA CAŁY ASORTYMENT

10x0%
SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

Do 12 grudnia 2014 r.
ZABAWKI BRUDER 

Doskonały 
pomysł 
na prezent

Z A P R A S Z A M Y

10% rabat

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

UWAGA 
zmiana godziny bezpłatnych 

porad prawnych

Spotkali się 
tylko, po co?

5

Po co się 
uczyć?

4

70 lat I LO

Zaproszenie  
dla absolwentów

11

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Jest konto  
dla pogorzelców

s. 10

Czytaj s. 3

Samorządowcy w kraju obniżają  
swoje wynagrodzenia!

U nas nie oddadzą 
ani złotówki

Rozpoczęły się ferie 
- fotoreportaż s. 9

Utrzymali 2. miejsce
s. 13

REKLAMA
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Nasza sonda

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmie-

rzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z 
zawołań sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo li-
czą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, 
jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod 
jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożli-
wość opanowania nałogu), jest kierowanie pod wpływem nar-
kotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne okre-
ślenie tych, którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest 
groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, 
gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych ludzi. My, 
jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy 
nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie 
los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz klu-
czyki pijanemu ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję 
Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emery-
tom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych wnu-
ków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co 
każdy z Was może zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam 
wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

Jest jeszcze trochę czasu na złożenie zeznania podatkowego. Jak co roku, z naszego rocznego roz-
liczenia możemy odprowadzić 1% podatku na pożytek organizacji pozarządowych, fundacji chary-
atywnych. Jest czas, aby się zastanowić, czy chcemy w ten sposób komuś pomóc, a jeśli już, to gdzie 
konkretnie skierujemy nasze wsparcie? A co na ten temat uważają mieszkańcy Nowogardu? O to za-
pytaliśmy kilku z nich w naszej cotygodniowej sondzie ulicznej. 

Pani Kazimiera - Uważam, że idea ta jest bardzo słuszna, chociaż 
sama jej nie praktykuję, ponieważ tak naprawdę nie mam zbytnio z 
czego, jako że moja emerytura jest niewielka. Ale uważam, że akcja z 
1% jest pomysłem bardzo dobrym, który z pewnością jest pożyteczny, 
zwłaszcza dla osób dotkniętych chorobą, które na dodatek muszą ciągle 
się rehabilitować. Jak wiemy, rehabilitacja nie jest tania, zwłaszcza dla 
osoby, która oprócz tego, że choruje przewlekle, to najczęściej jest osobą 
niestety niezbyt zamożną.  

Pan Arkadiusz - Popieram tę akcję i uważam, że jest ona OK. W 
końcu chodzi o pomoc osobom potrzebującym czy chorym dzieciom. 
Dlatego popieram to całkowicie i apeluję, by ten 1% przeznaczać dla 
chorych dzieci. 

Wiesław Szczypior z wnukiem Arnoldem - Ta sprawa  jest bardzo 
dobra, ale pod warunkiem, że pieniądze są  przekazane do konkretnej 
osoby, która naprawdę jest w trudnej sytuacji i potrzebuje od nas takiej 
pomocy. Toteż przemyślmy przed wypełnieniem rubryki PIT, komu tak 
naprawdę chcemy przekazać ten 1% 

Pani Katarzyna - Uważam, że jest to dobra inicjatywa, którą warto 
wspierać i należy pomagać, w szczególności chorym małym dzieciom. 
Sama jeszcze nie praktykowałam tej inicjatywy, ale będę musiała się 
nad nią zastanowić i w końcu wprowadzić ją w życie. To bardzo do-
bra idea. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Jerzy Gromek: lat 70, zmarł 16.01.2015 r., pogrzeb odbył się 19.01.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie
Kazimierz Świętoń: lat 65, zmarł 19.01.2015 r., pogrzeb odbędzie się 22.01.2015 r., o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie

Zenon Radecki: lat 65, zmarł 19.01.2015 r., pogrzeb odbędzie się 22.01.2015 r., Msza św. o godz. 13:00 w 
kościele w Bienicach, pochówek na cmentarzu w Dobrej

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Erazm Macyra - To jest dobra akcja, którą popieram i uczestniczę 
w niej co roku. Ten 1% najczęściej przeznaczam na potrzebujące cho-
re dzieci. Ale moje działania dobroczynne nie ograniczają się tylko do 
1%, wysyłam również np. smsy, których celem jest konkretna pomoc w 
danej sprawie. Takim programem, którego ideę pomocy wspieram, jest 
np. program „Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworowicz.

12.01.2015 r. 
godz. 15.00
W sklepie przy ul. 3 Maja 

uszkodzono roletę antywłama-
niową.

godz. 23.00
W wyniku włamania do firmy 

ELBO przy ul. 3 Maja, dokona-
no kradzieży kasetek z zawarto-
ścią pieniędzy.

13.01.2015 r. 
godz. 13.40
Powiadomienie o włamaniu 

na ul. Bohaterów Warszawy, 
gdzie z terenu hurtowni budow-
lanej dokonano kradzieży 30 
sztuk butli z gazem. 

14.01.2015 r. 
godz. 06.00
Kolizja drogowa za przejaz-

dem kolejowym w miejscowości  
Żabowo, gdzie kierujący samo-
chodem marki BMW zderzył się 
ze zwierzyną leśną. 

godz. 08.40
Kolizja drogowa na ul. Wojska 

Polskiego, pomiędzy samocho-
dem marki Audi i motorowerem 
marki Yamasaki.

godz. 23.00
Na ul. 15 Lutego, Policjan-

ci Ogniwa Patrolowo Interwen-
cyjnego ujawnili, że kierują-
ca pojazdem marki Fiat Siena, 
Agnieszka B. posiada aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

15.01.2015 r. 
godz. 11.00
W miejscowości Olchowo, 

ujawniono samochód marki 
Star bez aktualnej polisy OC.

16.01.2015  r. 
godz. 17.00
Włamanie do sklepu mięsne-

go w miejscowości Osina, skąd  
dokonano kradzieży wyrobów 
wędliniarskich oraz pieniędzy. 

17.01.2015 r. 
godz. 08.20
Uszkodzenie szyby w 

drzwiach wejściowych sklepu z 
odzieżą przy ul. 700 Lecia. 

godz. 14.45
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na drodze 
Miętno – Nowogard, zatrzymali 
Mirosława O.,  rowerzystę znaj-
dującego się w stanie nietrzeź-
wości 1,37 mg/l, co stanowi ok. 
2,74 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

18.01.2015 r. 
Godz. 16.20
Powiadomienie o oszustwie 

za pośrednictwem  portalu in-
ternetowego Allegro.

Godz. 21.20 
Kradzież paliwa na stacji HL, 

przez kierującego samochodem 
marki VW Passat.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

Kupię samochód 
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

REKLAMA

Uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot kluczy
 z żółtym breloczkiem, 
przewidziana nagroda. 

Kontakt z redakcja DN – 

91 39 22 165 

Samorządowcy w kraju obniżają swoje wynagrodzenia!

U nas nie oddadzą 
ani złotówki
Po jesiennych wyborach samorządowych, nowo wybrane władze w wielu miejscach w kraju dokonały zmian w wysokości wynagrodzeń, zarówno burmi-
strzów i prezydentów czy wójtów, jak i diet radnych. Nie brakuje miejsc, że zmiany te stanowią obniżkę wynagrodzeń w stosunku do poprzedniej kadencji. 
W Nowogardzie w tym zakresie bez zmian.

Na taki krok zdecydował się 
między innymi nowo wybrany 
prezydent Gorzowa Wielkopol-
skiego, Jacek Wójcicki, wnio-
skując o obniżenie swojego wy-
nagrodzenia o 2,5 tys. zł w sto-
sunku do poprzednika, który 
zarabiał maksymalne ustawowo 
przypisane dla tej funkcji wy-
nagrodzenie, wynoszące 12,365 
zł miesięcznie. Jeszcze dalej po-
szedł burmistrz Błaszek (woj. 
Łódzkie), Karol Rajewski, obni-
żając swoje dochody o połowę, 
co sprawi, że po obniżce będzie 
zarabiał około 3 tys. zł.  Ponie-
waż jest to mniej jak dopuszcza 
ustawa, burmistrz będzie od-
dawał część wynagrodzenia na 
cele społeczne. Nową kadencję 
z niższą pensją w stosunku do 
poprzednika rozpoczną między 
innymi prezydenci Zamościa, 
Rybnika i Włocławka, burmi-
strzowie Środy Śląskiej, Bisztyn-
ka (woj. warmińsko-mazurskie), 
Bartoszyc (woj. warmińsko-ma-
zurskie) czy Jordanowa (woj. 

małopolskie). Również bliżej, na 
terenie naszego województwa 
mamy takie przykłady, choćby 
obniżka w Pyrzycach, gdzie za-
rząd powiatu na czele ze staro-
stą obniżył swoje zarobki o 20%, 
Burmistrz Trzebiatowa będzie 
zarabiał o 1700 zł mniej niż po-
przednio, mniej będzie zarabiał 
także burmistrz Chojny.

Na obniżki swoich wynagro-
dzeń w kraju zdecydowali się 
przede wszystkim ci samorzą-
dowcy, którzy sprawują swoją 
pierwszą kadencję, ponieważ w 
takim przypadku i tak jest obo-
wiązek ustalenia kwoty wyna-
grodzenia dla poszczególnych 
osób. A jak to wygląda w Nowo-
gardzie i w powiecie goleniow-
skim?

Burmistrz Nowogardu, Robert 
Czapla, zarabiający maksymal-
ne wynagrodzenie przysługują-
ce burmistrzowi, pobiera je jak 
na razie bez zmian, jednak nie 
obiecywał w kampanii wybor-
czej, by chciał, aby mu je obni-

żono. Zaś Tomasz  Kulinicz (11 
955 zł miesięcznie), który został 
starostą powiatowym, nie otrzy-
muje ani złotówki mniej w sto-
sunku do swojego poprzednika. 
Mimo iż często słyszy się z ust 
samorządowców powiatowych, 
że powiatu nie stać na podsta-
wowe zadania, to jednak stać ich 
na maksymalne wynagrodze-
nia. W jesiennej kampanii wy-
borczej tylko dwóch kandyda-
tów na burmistrza zwracało 
uwagę na zbyt wysokie za-
robki władzy wykonawczej 
w Nowogardzie, byli to 
Piotr Słomski oraz Rafał 
Szpilkowski.  Maksymal-
ne zarobki burmistrza 
Nowogardu dodatko-
wo muszą zastanawiać 
wobec  wysokości diet naszych 
radnych, która w Nowogardzie 
jest niewielka w stosunku do 
diet przyjętych w innych radach 
i wynosi 700 zł3 na miesiąc. Czy  
będziemy w najbliższym czasie  
świadkami jakichś posunięć w 

zakresie korekty wynagrodzeń 
nowogardzkich samorządow-
ców?  Na razie nic nie wskazuje 
na to, aby tak się mia-
ło stać.

pbs

Podziękowanie 

Dla zakładu pogrzebowego 
Sebastiana Furmańczyka, 

za całą organizację, profesjonalne załatwienie wszystkich  
formalności i przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej 

śp. Zofii Jędrzejewskiej 
pracownikom firmy za elegancję, takt, słowa życzliwości i otuchy. 

Dziękujemy całej oprawie muzycznej 
oraz kwiaciarni Furmańczyk 

za przygotowanie przepięknych wieńców i kwiatów 
Bóg zapłać mąż z dziećmi

Serdeczne podziękowanie 
dla restauracji „Kamena” 

za przygotowanie spotkania, 
abyśmy mogli ostatni raz wspólnie pożegnać zmarłą 

śp. Zofię Jędrzejewską 
za profesjonalną obsługę, piękną organizację 

oraz pyszne jedzenie 

Bóg zapłać mąż z dziećmi

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili się z nami smutek i żal, 

okazali wiele życzliwości i serca
 oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej

 śp. Zofii Jędrzejewskiej.
 Rodzinie, znajomym, sąsiadom za okazaną pomoc, 

współczucie oraz wieńce i kwiaty
 Szczere Bóg zapłać Mąż z dziećmi 

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

Serdecznie dziękujemy 

ks. Krzysztofowi Bartoszewskiemu
 za przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej

 śp. Zofii Jędrzejewskiej 
wiele ciepłych i miłych słów, 
za życzliwość oraz pomoc. 
Bóg zapłać mąż z dziećmi 

PODZIĘKOWANIA
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Sonda z Osiny
1% naszego podatku nas samych nic nie kosztuje. Wystarczy 

tylko nasz wpis na deklaracji składanej w urzędzie skarbowym. 
Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy na-
szych respondentów z gminy Osina, czy i komu w ogóle oddają 
swój 1% podatku i co sadzą o takiej inicjatywie? 

Barbara Woźniak-Gibka - Zde-
cydowanie uważam, że jest to bar-
dzo dobra inicjatywa, bo jej wdroże-
nie ratuje wielu osobom i dzieciom 
zdrowie, a nawet życie. Ten nasz 1% 
to może niewiele, ale zebrany od du-
żej grupy osób będzie na pewno sta-
nowił dużą kwotę, zwłaszcza dla po-
trzebującego człowieka, bardzo  czę-

sto schorowanego i bez dodatkowych środków na życie i leczenie. Dlatego 
jestem jak najbardziej za tym, by pomagać takim osobom. Ja oczywiście 
biorę udział w tej akcji i ten 1% co roku przeznaczam na hospicjum. 

Bogumiła Kobus z córką Anną 
- Zdecydowanie jestem za tą inicja-
tywą, bo jeżeli ktoś chory bardzo po-
trzebuje naszej pomocy, to dlaczego 
mu nie pomóc. Niestety z pieniędzy 
państwowych nie zawsze można uzy-
skać pomoc. Dlatego bardzo dobrze, 
że jest właśnie taka akcja. Sama sta-
ram się również odpisywać go co roku 
dla zaprzyjaźnionej osoby, bo wiem, 
że ten 1% bardzo jej pomoże. Cieszę się, że dziś pana tu spotkałam, bo 
przypomniał mi pan o tym, aby w tegorocznym zeznaniu podatkowym 
również odpisać ten 1%. 

Janina Grabowska - Uważam, że 
warto przekazywać ten 1%. Dlatego 
że można komuś naprawdę potrzebu-
jącemu pomóc. Toteż bardzo popie-
ram tę inicjatywę i zachęcam wszyst-
kich, którzy chcą się dzielić, by ten 1% 
przeznaczali dla chorych dzieci lub 
osób, które proszą o naszą pomoc. 

Pan Bartłomiej - Jak najbardziej 
popieram akcję 1%. A dlaczego? Bo 
służy ona ludziom i dzieciom cho-
rym. Myślę też, że ten 1% mógłby 
być nawet nieco wyższy. Bo przecież 
chodzi tu o zdrowie wielu ludzi. Zde-
cydowanie wolę dzielić się z potrze-
bującymi niż mieć świadomość, że 
te pieniądze są potrącane na jakieś 
dziwne i niezrozumiałe cele. 

Pan Grzegorz - Powiem panu tak, jeżeli te pieniądze pójdą na konkretną oso-
bę i cel, to jak najbardziej jestem za tym, 
by takie akcje były organizowane. Ale je-
żeli mają one posłużyć do innych celów, 
które nie są związane z pomocą, to zde-
cydowanie jestem temu przeciwny. Uwa-
żam, że ten 1% powinien być przezna-
czany dla osób niepełnosprawnych i dzie-
ci potrzebujących ciągłej rehabilitacji. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Nasz felieton

Po co się uczyć?
Praktyczne znaczenie solidnego wykształcenia zmieniało się w Polsce nawet w przecią-

gu życia jednego pokolenia. W pierwszych latach powojennych wydawało się, że z powo-
du ogromnych strat ludzkich będzie istniało duże zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
nych specjalistów w wielu dziedzinach. I rzeczywiście zapotrzebowanie było, ale jednak 
nie umiejętności, a postawa ideowa decydowały w konkretnych sytuacjach o możliwości 
otrzymania dobrej pracy i o karierze zawodowej. Wszyscy znamy to powiedzenie okre-
ślające oficjalne i pożądane wymagania w tym zakresie: „Nie matura, lecz chęć szczera 

zrobi z Ciebie oficera”. Tak mniej więcej było (z różnymi odcieniami specyfiki danego czasu, nie zmienia-
jącymi zasadniczo istoty – czyli zawsze istniała konieczność politycznej akceptacji) przez cały okres PRL-
-u. Efektem tego specyficznego, zwanego selekcją negatywną, doboru kadr i kształtowania ścieżek zawodo-
wych karier było wyniszczenie intelektualnej tkanki narodu i zupełna osobista „nieopłacalność” solidnej 
wiedzy. Dlatego były takie okresy w kolektywistycznym systemie, że bardziej opłacało się być badylarzem 
niż lekarzem. Chodzi oczywiście o opłacalność materialną, ponieważ nieco innymi ścieżkami szło zawsze 
poważanie społeczne, jakim otaczano osoby solidnie wykształcone, zwłaszcza w niektórych zawodach (wła-
śnie lekarz czy nauczyciel, szczególnie nauczyciel akademicki). I właśnie to poważanie społeczne wspierało 
znacznie osobiste ambicje i ideały osób, które nie analizując do końca przyszłych możliwości, decydowa-
ły się na mało ekonomicznie uzasadnione wysiłki w zdobywaniu wiedzy i formalnego wykształcenia. Wła-
dze się tym, demobilizującym szerszą aktywność społeczeństwa, stanem nie przejmowały i nikogo nie ob-
chodziły w państwie rzekomo budującym socjalizm twierdzenia ideowego ojca komunizmu, Lenina, który 
pisał, że państwo, w którym milicjant zarabia więcej niż nauczyciel, jest państwem policyjnym. Tak, to nie 
tylko nauczyciel w PRL zarabiał mniej niż mundurowy. Dopiero po ‘89 roku odkryły się w pełni ukrywane 
przed społeczeństwem rezultaty takiej wieloletniej polityki. Okazało się np. jak nikły procent w stosunku do 
społeczeństw rozwiniętych mamy w Polsce ludzi z wykształceniem wyższym. Okazało się też, jak zmarnia-
ła w latach jakość wykształcenia uzyskiwanego na uczelniach opanowanych już przez naukowców z dyplo-
mem ideowym i pozbawionych skutecznie klasowo obcej jeszcze przedwojennej kadry i jej uczniów. Nie-
stety mimo że wolność w końcu do nas przyszła, to o mądrość chyba jeszcze długo zabiegać trzeba będzie. 
Wykształcone bowiem w już ugruntowanym również obszarze edukacji PRL-u elity (także opozycyjne ) tak 
nam zorganizowały życie społeczne i gospodarcze, że nadal ludzie solidnie wykształceni nie za bardzo znaj-
dują nad Wisłą i Odrą możliwości robienia kariery, a niekiedy nawet uprawiania zawodu. Sprzedana obce-
mu kapitałowi (według tylko naszych mądrali „kapitał ponoć nie ma narodowości” – ha ha) gospodarka ge-
neruje u nas prawie wyłącznie proste miejsca pracy. Ten obcy Kapitał miejsca pracy wysoko kwalifikowane, 
związane z postępem technicznym i technologicznym, a nawet z wyższym zarządzaniem korporacyjnym, 
lokuje za granicą – to nie dla Polaków. Przy małej podaży pracy w związku z tym  grożącym  wielu brakiem 
warunków dla nawet podstawowej egzystencji ponownie kwalifikacje schodzą na plan dalszy – dzisiaj praca 
jest dla „swoich” niezależnie jak w szczegółach zdefiniujemy co ten  „swój „ znaczy. Branżowo sprawę ujmu-
jąc  to   pewny chleb mają znowu urzędnicy, budżetowcy i… jak zwykle mundurowi. Po co się więc uczyć? 
Na pewno warto języków ponieważ niestety  nadzieja wiąże się ponowie  z  emigracją, i to nas dzisiaj rożni 
od PRL-u, że nie jest ona (emigracja )  teraz zabroniona.

Marek Słomski

WN jednak bez zmian

Kania dzwoni i prostuje
Radny Andrzej Kania zadzwonił do DN i stwierdził, że dziennikarz nieopatrznie zrozu-
miał jego słowa, z których wynikało, aby miał on zastąpić na stanowisku przewodniczącego 
klubu Wspólny Nowogard, Bogumiła Gałę. 

- Mówiłem, że upoważniono 
mnie do prowadzenia ewentual-
nych rozmów o współpracy w Ra-
dzie Miasta i w tym kontekście 
użyłem słowa „przewodnictwo” 
– powiedział Andrzej Kania, te-
lefonując do redakcji w sprawie 
artykułu pt. „Kto rządzi w WN”, 

który ukazał się w DN przed ty-
godniem. 

Zdaniem A. Kani redakcja źle 
zinterpretowała jego słowa, które 
wypowiedział. Podkreślił również 
stanowczo, że funkcję przewodni-
czącego w klubie WN nadal spra-
wuje radny Bogumił Gała. 

Poprosił również, aby redak-
cja więcej do niego nie dzwoni-
ła. Informujemy publicznie, że tej 
prośby spełnić nie możemy. Bo to 
tak, jakby radnego poprosić, aby 
nigdy nie głosował. 

MS

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
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Zaprasza burmistrz do ratusza

Spotkali się, tylko po co? 
W minionym tygodniu burmistrz Robert Czapla odbywał spotkania w sprawie projektu budżetu na ten rok z kilkoma radnymi. Towarzyszył mu także 
skarbnik Gminy, Marcin Marchewka. Pytanie tylko, w jakim trybie burmistrz zaprosił do siebie radnych, skoro to sala obrad jest miejscem, gdzie dysku-
tuje się i uchwala budżet?

Jak wynika z elektronicznego 
kalendarza burmistrza R. Czapli, 
pierwsze spotkanie odbyło się już 
o godz. 8.00 rano, w miniony pią-
tek. Miał wziąć w nim udział, poza 
burmistrzem, szef grupy radnych 
WN w Radzie Miasta, radny Bo-
gumił Gała. Według naszych in-
formacji, w spotkaniu wziął jed-
nak udział jego kolega z klubu, 
radny Andrzej Kania. Być może to 
jest powodem, dla którego radny 
Gała nie wyjawił redakcji, co usta-
lono na spotkaniu, zbywając mil-
czeniem nasze pytania w tej spra-
wie. 

Drugie spotkanie zaplanowano 
tego samego dnia, na godz. 9.00. 
Tym razem zaproszony był na nie 
radny Michał Wiatr (niezrzeszo-
ny). Ten akurat nie miał nic do 
ukrycia i krótko po spotkaniu po-
informował nas, jak przebiegała 
rozmowa w sprawie budżetu z R. 
Czaplą. 

- Od razu powiedziałem, że jeżeli 
mamy rozmawiać o budżecie, w któ-
rym głównym priorytetem jest Plac 
Wolności, to ja mówię Nie, bo dla 
mnie tej inwestycji, w takim kształ-

cie, w tym budżecie, nie powinno 
być. Owszem, wyremontujmy Plac 
Wolności, pod warunkiem, że naj-
pierw zdobędziemy na ten cel pie-
niądze zewnętrzne, ale na obecną 
chwilę nas na to nie stać, zwłaszcza 
realizując to z pieniędzy własnych. 
Burmistrz odpowiedział,  że i tak 
będzie potrzebny remont infrastruk-
tury pod Placem, poza tym wybor-
cy od niego tego oczekują, bo na nie-

go głosowało 5000 ludzi, którzy tym 
pomysłem byli zachwyceni. Więc ja 
mu powiedziałem w ten sposób, że 
skoro on uważa że może wydać 2 
000 000 zł, bo dostał 5000 głosów, to 
ja dostałem prawie 250 głosów, czyli 
5% tego co on, więc teraz powinie-
nem oczekiwać 5% z 2 000 000 na 
oczekiwania moich wyborców – re-
lacjonuje radny Michał Wiatr. 

Poza radnymi Wiatrem i Ka-
nią, podobne spotkania burmistrz 
Czapla odbył także z radnym Mar-
cinem Wolnym (SLD), Jowitą 
Pawlak (PO) i radnym Dariuszem 
Kielanem (radny niezależny). Te 
spotkania nie były odnotowane w 
kalendarzu burmistrza.  

- Spotkanie to potwierdziło je-
dynie, że mam zupełnie odmien-

ną wizję wydatkowania środków z 
budżetu niż burmistrz – stwierdził 
radny Kielan. 

Radna Pawlak potraktowała 
spotkanie „technicznie”. 

- Poszłam tam jedynie po to, aby 
zapytać o kilka pozycji zapisanych 
w projekcie budżetu, które były dla 
mnie nie do końca jasne. Na spo-
tkaniu nie padły żadne deklaracje 
o poparciu budżetu – mówi Jowi-
ta Pawlak. 

Przebieg rozmów to jedno. Po-
zostaje pytanie, w jakim trybie 
do nich doszło. Projekt budżetu 
to dokument, którego ostateczny 
kształt jest przyjmowany podczas 
głosowań na sesji, a nie w gabine-
cie burmistrza. To podczas posie-
dzeń radni mogą składać wnioski 
do budżetu i szukać dla nich po-
parcia większości. Rola burmi-
strza w tym procesie jest bierna i 
kończy się na etapie przygotowa-
nia wstępnego projektu. Poza tym 
R. Czapla nie konsultował projek-
tu budżetu z radnymi w momen-
cie, gdy wpisywał do niego po-
szczególne zadania. 

Dlatego też z zaproszenia na 
spotkanie z burmistrzem w spra-
wie projektu budżetu nie skorzy-
stał Piotr Słomski, szef klubu rad-
nych PiR-PiS. 

- Zgodnie z ustawą, odpowie-
dzialny za przygotowanie projek-
tu budżetu jest burmistrz, nato-
miast wnoszenie poprawek i osta-
teczne uchwalenie należy do kom-
petencji Rady Miejskiej – mówi 
Piotr Słomski - Projekt budżetu, 
przygotowany przez burmistrza R. 
Czaplę, przesłałem radnym na po-
czątku grudnia, kiedy byłem jeszcze 
przewodniczącym Rady. Tak więc 
radni znają treść projektu budże-
tu i wnoszenie wszelkich poprawek 
i zmian leży wyłącznie w ich gestii. 
W związku z powyższym, nie wi-
działem potrzeby konsultowania w 
tym momencie projektu budżetu z 
burmistrzem. Praca nad budżetem 
odbywa się obecnie w Radzie Miej-
skiej - dodaje radny. 

Podobnego zdania jest przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, Stanisław Saniuk (PSL). 

- To Rada Miejska uchwala bu-
dżet, zgodnie z przepisami, także 
nie bardzo rozumiem, po co organi-
zowane są takie spotkania. Na sesji, 
29 stycznia, będziemy podejmować 
uchwałę w sprawie budżetu. Wów-
czas radni będą mogli wyrazić swo-
ją opinię na temat projektu przygo-
towanego przez burmistrza i złożyć 
swoje wnioski o wpisanie do budże-
tu inwestycji i zadań, ich zdaniem, 
ważnych dla mieszkańców – mówi 
St. Saniuk.

Klub PSL zaproszenie otrzymał, 
ale jak na razie z niego nie sko-
rzystał. - Będę odradzał przewod-
niczącemu naszego klubu (Roman 
Kwiatkowski - dop. red.) pójścia na 
to spotkanie – dodaje Saniuk. 

Wczoraj wysłaliśmy do R. Cza-
pli pytania w sprawie spotkań z 
radnymi. Burmistrz tradycyjnie 
nam nie odpowiedział. Jedynie 
wczoraj, na witrynie UM, pojawiła 
się informacja, że intencją zorga-
nizowania spotkań przez burmi-
strza było „dobro mieszkańców”. 

Marcin Simiński

Przewodniczący Stanisław Saniuk.

Radna Jowita Pawlak

Radny Dariusz Kielan.

Radny Piotr Słomski

Radny Michał Wiatr
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Przegląd wydarzeń 2014 roku – część III
Jak co roku, prezentujemy naszym Czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w minionym roku. Tym razem 
przedstawiamy II część. Zapraszamy do lektury. 

Nr 54, wtorek (8 lipca)
Wypadek na rusztowaniu
Inspekcja pracy zarządziła 

kontrolę

Życiu mężczyzny, który w ze-
szły czwartek spadł z rusztowa-
nia przy ul. Żeromskiego,  nie za-
graża już niebezpieczeństwo. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy musi jed-
nak wyjaśnić jak doszło do wy-
padku. Zbada również czy na bu-
dowie przestrzegano przepisów o 
bhp – szczególnie tych dotyczą-
cych pracy na wysokości.  Męż-
czyzna, który uległ wypadkowi 
to 23letni mieszkaniec Ostrzycy.  
Pracował przy ocieplaniu ścian 
jednego z bloków przy ul. Że-
romskiego. Około godz. 14.00, po 
krótkiej przerwie, wszedł na naj-
wyższą kondygnację ustawione-
go przy ścianach budynku rusz-
towania, by kontynuować pracę. 
Gdy był już na samej górze, naj-
prawdopodobniej stracił równo-
wagę i spadł o dwa piętra niżej. 
Zatrzymał się na jednej z krawę-
dzi drewnianych półek rusztowa-
nia. Przybyli na miejsce ratownicy 
dostali się do niego przez okno na 
klatce schodowej. Tą samą drogą, 
na noszach, mężczyznę zniesiono 
na dół. Stamtąd, karetką specja-
listyczną, został przewieziony do 
szpitala w Gryficach. Świadkowie 
mówią, że akcja wyglądała drama-
tycznie.

Nr 56, wtorek (15 lipca)
„Skok” na policję – prokuratu-

ra umorzyła śledztwo 
Papierosy się „rozpłynęły”, 

winnych nie ma
Prokuratura Okręgowa w Szcze-

cinie umorzyła postępowanie w 
sprawie „zniknięcia” papierosów z 
terenu Komisariatu Policji w No-
wogardzie. Nie zdołała bowiem 
zgromadzić dowodów, które po-
zwoliłyby ustalić, jaki los spotkał 
dowody rzeczowe. Przypomnij-
my, że do „zniknięcia” papierosów 
doszło pod koniec lutego. Zguba 
to 20 tysięcy paczek papierosów o 
wartości co najmniej 200 tys. zło-
tych. Były to dowody rzeczowe, 
jakie pod policyjny dozór przeka-
zała jedna z prokuratur. Papiero-
sy złożone były w budynku, gdzie 
przed laty wydawano paszporty. 

O kradzieży tytoniu, pochodzą-
cego najprawdopodobniej z prze-

mytu, prokuraturę w Szczecinie 
poinformowało ponoć samo kie-
rownictwo policji w Nowogardzie. 
Od samego początku śledczy pro-
wadzili postępowanie w sprawie, a 
nie przeciwko komuś. 

Finał jest taki, że papierosy się 
„rozpłynęły”, a odpowiedzialnych 
za ich „zniknięcie” nie ma.  Przy-
najmniej oficjalnie. 

Nr 57, piątek (18 lipca)
Sanepid wydał zakaz kąpieli 
W jeziorze roi się od bakterii 
W środę Sanepid wydał decyzję 

o zakazie kąpieli w nowogardzkim 
jeziorze. Służby sanitarne stwier-
dziły, że w wodzie znajduje się 
za dużo bakterii kałowych w tym 
bakteria coli. 

Do redakcji DN już od pewnego 
czasu docierały niepokojące sy-
gnały od mieszkańców. Wynika-
ło z nich, że przynajmniej dwoje 
dzieci po kąpieli w nowogardzkim 
jeziorze dostało gorączki i wysyp-
ki. Sygnały te najwyraźniej dotar-
ły do goleniowskiego Inspektora-
tu Sanitarnego. Pracownicy Sane-
pidu w trybie działań  własnych 
pobrali próbki wody do badania. 
Okazało się, że w wodzie stwier-
dzono przekroczoną normę bak-
terii coli, jakie mogą znajdować 
się wodach wykorzystywanych do 
kąpieli.  W 100 ml wody stwier-
dzono aż 1593 jednostki tejże bak-
terii.  Na podstawie sprawozdania 
z badań mikrobiologicznych, w 
środę (16 bm.) Sanepid wydał  de-
cyzję o zakazie kąpieli w nowo-
gardzkim jeziorze. Zobowiązał 
również Zarząd Budynków Ko-
munalnych (zarządcy kąpieliska 
miejskiego) by ten natychmiast 
ustalił, skąd tak duża ilość bakterii 
znalazła się w jeziorze. 

Nr 58, wtorek (22 lipca)
Kolejna sprawa przeciwko 

szpitalowi
Zmarł na sepsę, rodzina wini 

lekarzy
Nowogardzki szpital znów zna-

lazł się pod lupą organów ściga-
nia. Tym razem prokuratura bada 
okoliczności śmierci Krzyszto-
fa Rekucia. Mężczyzna zmarł po 
operacji, która miała uratować mu 
życie. Rodzina zmarłego złoży-
ła zawiadomienie do prokuratu-
ry. Zarzuca lekarzom indolencję 
w czasie opieki nad chorym oraz 

podjęcie interwencji chirurgicz-
nej bez jej zgody, która ich zda-
niem przyczyniła się do śmierci 
mężczyzny. 

Nr 60, piątek (1 sierpnia)
Dramatyczna akcja ratunkowa 

na plaży
Tonący chłopiec nadal w 

śpiączce

Do dramatycznej sytuacji do-
szło w środę (30 lipca), po godzi-
nie 12:00, na miejskiej plaży w 
Nowogardzie. Nastoletni chłopak 
nagle zaczął się topić. Na ratunek 
ruszył jego kolega i ratownicy. Po 
wydobyciu go z wody trwała dłu-
ga walka o jego życie, ostatecznie 
został przetransportowany heli-
kopterem do szpitala w Szczeci-
nie. Znajduje się w ciężkim sta-
nie. Niestety, w sobotę (6 wrze-
śnia) późnym wieczorem, nasto-
letni Łukasz, który tonął na plaży 
w Nowogardzie, przegrał walkę o 
życie. Prokuratura poinformowa-
ła redakcję, że wobec tego, zmie-
nia kwalifikację czynu i teraz po-
stępowanie toczyć się będzie w 
kierunku nieumyślnego spowo-
dowania śmierci chłopca, a nie 
narażenia na niebezpieczeństwo.

Nr 61, piątek (8 sierpnia)
Prace ruszą za kilka miesięcy
Rząd zadecydował - będą bu-

dować „szóstkę” 
5 sierpnia, Rada Ministrów za-

twierdziła aktualizację wielolet-
niego „Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2011-2015”.  W 
nowych  załącznikach znalazła się 
budowa drogi ekspresowej S6 na 
odcinku Szczecin - Koszalin. Naj-
nowsza aktualizacja „Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 
2011-2015” ujęła w załącznikach 
nr 5 i 6  długo oczekiwane inwe-
stycje dotyczące drogi ekspreso-
wej S6 wraz z obwodnicą Koszali-
na i Sianowa oraz obwodnic  Wał-
cza w ciągu drogi S10 i Szczecinka 
w ciągu drogi S11. To ostatnia taka 
zmiana w Programie, resort infra-
struktury i rozwoju przygotowu-
je bowiem całkowicie nowy „plan 
drogowy”- taką informacje otrzy-
maliśmy  w środę z  biura rzecz-
nika prasowego marszałka woje-
wództwa. 

Nr 63, wtorek (19 sierpnia)
I Maraton MTB dookoła jeziora 

nowogardzkiego
Kolarze „opanowali” Nowogard 
W niedzielę (17 sierpnia), do-

kładnie o godzinie 11:00, wystar-
tował pierwszy wyścig w ramach 
Memoriału im. Artura Komisarka 
i Pawła Zugaja. W sumie na star-
cie stanęło aż 199 zawodników! 
Trzeba przyznać, że był to wielki 
sukces organizatorów, którzy zdo-
łali przeprowadzić w Nowogar-
dzie tak masową imprezę. 

Zabawa zakończyła się wieczo-
rem. Nowogardzianie zdali eg-
zamin i zachowali szczególną 
ostrożność podczas niedzielnych 
spacerów, dzięki czemu obyło się 
bez wypadków. Miło było patrzeć, 
jak kolarstwo w Nowogardzie po-
nownie odżyło i to na ogólnopol-
ską skalę. Co najważniejsze, god-
nie została uczczona pamięć nie-
zwykłych sportowców, jakimi 
byli Artur Komisarek i Paweł Zu-
gaj. Dodajmy, że Dziennik Nowo-
gardzki objął I Maraton MTB do-
okoła jeziora nowogardzkiego pa-
tronatem medialnym. 

Nr 65, piątek (29 sierpnia)
Groźny wypadek na przejeź-

dzie kolejowym w Żabowie
Dlaczego pociąg wjechał w cię-

żarówkę?

Do bardzo groźnego wypad-
ku doszło w środę (27 sierpnia) w 
nocy, na przejeździe kolejowym 
w Żabowie. Około godziny 23:30 
rozpędzony szynobus uderzył w 
naczepę ciężarówki MAN, która 
przewoziła filar do śmigieł turbiny 
wiatrowej. W pociągu znajdowali 
się tylko maszynista oraz kierow-
nik składu, zarówno im, jak i kie-
rowcy ciężarówki nic się nie stało. 
Pozostaje pytanie, dlaczego doszło 
do tego wypadku?

Jak poinformowała w czwar-
tek redakcję DN rzecznik policji, 
około godziny 23:30 szynobus re-
lacji Kołobrzeg-Szczecin, na prze-
jeździe w Żabowie wjechał w na-
czepę pojazdu marki MAN, któ-
ry przewoził podstawę (filar) do 
śmigieł turbiny wiatrowej. W Szy-
nobusie znajdował się maszynista 
i kierownik składu, którzy chwilę 
przed zderzeniem przemieścili się 
na tył tego szynobusu. Poważnych 
obrażeń na szczęście nikt nie od-
niósł.

Nr 66, wtorek (2 września)
Niby wszystko zgodnie z pra-

wem, a bałaganu co niemiara
Zamiast pierwszego dzwonka, 

komunikacyjny chaos
Od nowego roku szkolnego, to 

nie PKS Gryfice, ale firma Oli-
bus z Goleniowa, dowozi dzie-
ci do szkół na terenie Gminy No-
wogard. W wyniku tego, gryfic-
ki przewoźnik zlikwidował część 
regularnych linii autobusowych 
kursujących pomiędzy Nowogar-
dem a pobliskimi wsiami, co wy-
wołało wczoraj istny chaos komu-
nikacyjny. Gmina nie czuje się ni-
czemu winna i twierdzi, że wszyst-
ko jest zgodnie z prawem. Innego 
zdania są rodzice dzieci dojeżdża-
jących, które 1 września utknęły 
na przystankach. Niektórzy o ca-
łej sytuacji postanowili zawiado-
mić nawet Rzecznika Praw Dziec-
ka. W dniu 22 lipca br., gmina No-
wogard ogłosiła przetarg na bez-
płatny dowóz dzieci do szkół. W 
dniu 20 sierpnia, gmina opubli-
kowała informację o wyborze naj-
korzystniejszej (czytaj najtańszej) 
propozycji. Olibus z Goleniowa 
zaproponował, że będzie dowoził 
dzieci do szkół na terenie gminy 
Nowogard za 479 tys. 109 zł (część 
I, i najważniejsza oferty – przyp. 
Red.). Tym samym, przebił ofer-
tę innych przewoźników, głównie 
PKS, który do tej pory wykony-
wał to zadanie dla gminy. Zmiana 
firmy przewozowej, już pierwsze-
go dnia nowego roku szkolnego, 
spowodowała spore zamieszanie. 
Tak przynajmniej twierdzą rodzi-
ce dzieci dojeżdżających, którzy 
skontaktowali się z naszą redak-
cję. Okazało się bowiem, że PKS 
Gryfice wykreślił z rozkładu jazdy 
wiele regularnych linii, towarzy-
szących tym szkolnym. Korzystały 
z nich dzieci, które dojeżdżały do 
szkół poza swoim obwodem, bądź 
miały na późniejszą godzinę do 
szkoły. Linie te miały też ogromne 
znaczenie komunikacyjne dla do-
rosłych, szczególnie tych niepo-
siadających własnego transportu. 

Nr 67, piątek (5 września)
Skandal w Szkole Podstawo-

wej nr 2 
Najpierw uroczyście powitali,  

a potem skreślili z listy uczniów

Takiego rozpoczęcia roku nie 
mogli się spodziewać rodzice kil-

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
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Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA
NA BAL  DOBROCZYNNY

Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko
Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców.
Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko –Kamieńskiej.

Patron medialny Dziennik Nowogardzki.

Ferie zimowe 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie
Dział dla Dzieci i Młodzieży or-

ganizuje zajęcia czytelniczo-pla-
styczne w czasie ferii zimowych 
od 19 stycznia do 30 stycznia 2015 
r. od poniedziałku do piątku, 

w godz. od 11.00 - 14.00, dla 
dzieci od 6 – 12 lat.

Ferie w Bibliotece odbywać się 
będą pod hasłem :

CZYTANIE TO ŚWIETNA 
ZABAWA

Program Ferii
I tydzień
20. I – O marzeniach, przyjacio-

łach i psotach Okropnego Maciu-
sia – zajęcia z książkami Małgo-
rzaty Strękowskiej-Zaremby

- świat Maciusia i jego wyspa 
przyszłości

- teatr kamishibai
21. I – Struś na cisie i inne fisie – 

konkurs rysunkowy do książek A. 
Frączek /technika dowolna/ 

- Dzień Babci – „U babci jest 
słodko” – robimy prezencik

- czas na zagadki i rebusy
22. I – Podsumowanie konkur-

su rysunkowego z dn. 21 stycznia 
i wręczenie nagród 

- Bajki na ekranie – dzień z baj-
ką filmową dla dzieci i filmem 

przygodowym dla nastolatków
- Dzień Dziadka z opowiada-

niem „Świat według dziadka”- ro-
bimy prezencik

  23. I – Polscy pisarze dzieciom 
– zajęcia czytelnicze z „Opowia-
daniami  z dreszczykiem”  B. Sten-
ki, P. Beręsewicza, G. Kasdepke, 
R. Piątkowskiej, J. Olech …

- życie w krainie śniegu
- zabawy z chustą i tunelem ani-

macyjnym
II tydzień
26. I - Jak się ma przyjaciela, to 

w  ogóle  nic nie boli – spotkanie 
z literatura szwedzką – Moni Nil-
lson „Anioły, ciastka i wypadają-
ce zęby”

- poznajemy i tworzymy portret 
Zlatka i Bezy …

- zabawy z pacynkami / mini te-
atr/

27. I – Poczytajki, Pomagajki – 
głośne czytanie w ramach akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom

- kto to jest Witek, Bolek i Ka-
rinka , co im się przydarzyło – do-
wiemy się w dniu dzisiejszym

- zabawy plastyczne – SOWA – 
ramka na zdjęcia

28. I – Rady nie od parady – 

konkurs rysunkowy do wierszy 
i opowiadań Małgorzaty Strzał-
kowskiej

- Kto to jest Marcelka i Rozra-
biak?

- teatr kamishibai
29. I – Dzień z bajką filmową 

dla dzieci i fantazją dla nastolat-
ków

- poznajmy rodzinę Wiśniew-
skich – prezentacja książek Ch. 
Higginsa

- tworzymy teatrzyk domowy – 
zwierzęta w lesie

- czas na zagadki i rebusy
30. I – Moc czekolady – ferie 

kończymy na słodko z bajką Jo-
anny Krzyżanek „Bajka pachnąca 
czekoladą”

- historia rodu Wedel
- pachnąca filiżanka – zabawy 

plastyczne
Wszystkie spotkania są bezpłat-

ne, każdego dnia przewidziany jest 
słodki poczęstunek oraz napój.

W zależności od pogody prze-
widujemy wspólne wyjście na 
„śnieżki”, lepienie bałwanów…

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon tel. 513 520 
798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, tel. 
723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment pokojowy 
tel. -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe oraz 

lodówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatycz-

ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę,      bojler 
na wodę ciepłą – tel.783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub 
zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, ośmioty-
godniowego szczeniaczka – tel. 
693 925 093

- Przyjmę lub wypożyczę łóż-
ko ortopedyczne dla ciężko chorej 
osoby - tel.91-39 22-165 (prosić 
pana Mirosława) 

Przyjmę telewizor duży z pła-
skim kineskopem, i sprawny od-
kurzacz - 603-595-403 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailowy: 
bzowy.jarek@yahoo.pl  

Caritas informuje 

Kolejna wydawka 
żywności 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie, informuje, że w dniu 21 stycznia (środa), od godz. 10.00,  
będzie wydawana żywność „z programu pomocowego UE dla rodzin 
ubogich z terenu miasta Nowogard”. 

Dary będą wydawane tradycyjnie w  magazynie Caritas, znajdującym 
się w podwórku ZBK przy ul. 700 Lecia w Nowogardzie. 

Uwaga! Konieczne skierowanie z OPS Nowogard. 

PZC Caritas  przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

ZAPROSZENIEkorga 5-latków, którzy posła-
li swoje pociechy do Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Pierwszego dnia w 
szkole okazało się, że dzieci skre-
ślono jednak z listy uczniów, bo 
wbrew wcześniejszym zapewnie-
niom nie utworzono dodatkowe-
go oddziału „zerówkowego”. Ro-
dzice nie kryją swojego oburze-
nia zaistniałą sytuacją. Oczeku-
ją od burmistrza wyjaśnienia ca-
łej sytuacji. Powiadomili o spra-
wie także Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie. W tym roku, po zmia-
nie przepisów, część 5 latków, w 
ramach obowiązkowego wycho-
wania przedszkolnego, miało tra-
fić do oddziałów przedszkolnych 
utworzonych w szkołach. 1 wrze-
śnia, jakby nigdy nic, odbył się 
apel, w którym uczestniczył Ro-
bert Czapla. Wspólnie z dyrek-
tor szkoły, Lidią Wiznerowicz - 
Gliwną, uroczyście przywitał naj-
młodsze dzieci, pozując do apara-
tów fotograficznych. Rodzice byli 
święcie przekonani, że dzieci są 
przyjęte do szkoły. 

- Jeszcze w czwartek dostałem te-
lefon z sekretariatu, że mam się nie 
martwić bo dziecko jest przyjęte. A 
po apelu, już podczas spotkania w 
klasie, moje dziecko było wyczy-
tane z listy obecności– mówi pan 
Daniel Marciniak, tata 5-letniego 
Szymona.  Już drugiego września 
okazało się jednak, że Szymek, 
podobnie jak kolejnych siedmio-
ro jego kolegów z zerówki, został 
skreślony z listy uczniów szko-
ły. Rodziców poinformowano, że 
dzieci jest za dużo, a szkoła nie ma 
pieniędzy na utworzenie drugiego 
oddziału. Tego samego dnia, w 
redakcji DN, rozdzwoniły się tele-
fony oburzonych rodziców 5-lat-
ków. 

Nr 70, wtorek (16 września)
Co stało się na kładce?
Z jeziora wyłowiono topielca 
W minioną niedzielę, około po-

łudnia, z jeziora nowogardzkiego, 
strażacy wyłowili ciało 44 -letnie-
go mieszkańca Nowogardu, Jac-
ka B. Okoliczności śmierci męż-
czyzny bada goleniowska proku-

ratura. W sobotę (13 września), 
policja otrzymała zgłoszenie, że 
na jednej z kładek wędkarskich, 
przy nabrzeżu w okolicy ul. Kiliń-
skiego, leżą pozostawione ubra-
nia i dokumenty. Funkcjonariu-
sze ustalili, że należą one do Jacka 
B., jednego z nowogardzkich bez-
domnych. Natychmiast rozpo-
częto poszukiwania mężczyzny. 
Sprawdzano miejsca, gdzie męż-
czyzna zwykle przebywał. Nie-
stety w żadnym z nich go nie za-
stano. Od początku podejrzewa-
no, że bezdomny mógł się utopić. 
Zdaniem służb ratunkowych było 
jednak zbyt późno, aby podjąć ak-
cję poszukiwawczo-ratunkową na 
jeziorze.  

Nr 71, piątek (19 września)
Wzruszające spotkanie z 

uzdrowioną Floribeth  
Usłyszałam „wstań, nie lękaj 

się”...

We wtorek, 16 września, w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, tłumy wiernych 
zgromadziły się w świątyni, by 
wysłuchać świadectwa wiary Flo-
ribeth Mora Diaz z Kostaryki, ko-
bietę cudownie uzdrowioną za 
wstawiennictwem św. Jana Paw-
ła II. Floribeth Mora Diaz przyje-
chała do Nowogardu z Kamienia 
Pomorskiego, gdzie również dzień 
wcześniej spotkała się z wiernymi. 
Towarzyszył jej 15-letni syn Kel-
ni, oraz ojciec Franciszek – polski 
misjonarz z Kostaryki. Spotkanie 
w Nowogardzie rozpoczęło się od 
Mszy św. Później Floribeth opo-
wiedziała o swoim świadectwie. 
Przywitała wiernych po polsku, 
słowami: „niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus”. 

Oprac: KR
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej 
pory chorobę - stwardnienie rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja (co naj-

mniej 2 razy w roku) powoduje, że stan 
jego zdrowia z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, co pozwa-

la mu na samodzielne poruszanie się tak 
do 50 metrów o kulach jednak do dal-
szych odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Zaginął kotek 
o umaszczeniu ciemnoszarym. Znaki szczególne: 

duże spiczaste uszy, 
kotek potrzebuje 

przyjmowania leku. 
Za pomoc w od-
nalezieniu prze-

widziana nagroda o 
wartości 500 zł

600 310 764

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

 piesek tęskni 
za właścicielem

Kontakt: 
783 822 916

OGLOSZENIE

Znaleziono psa

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa
Drukrnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Ferie zimowe w Nowogardzie – fotoreportaż 

Dla każdego coś dobrego
W poniedziałek, 19 stycznia, w czterech województwach w Polsce, m.in. w zachodniopomorskim, rozpoczęły się ferie zimowe. Jak co roku, nowogardzkie 
placówki, w ramach zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, stworzyły dzieciom możliwość aktywnego wypoczynku. Niestety w tym roku w żadnej ze szkół nie 
zorganizowano półkolonii, za to sporo działo się w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz NDK.

Zajęcia dla dzieci przygotowa-
li m.in. pracownicy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie. W 
tym roku ferie odbywają się tu 
pod hasłem: „Czytanie to świet-
na zabawa”. Wczoraj (poniedzia-
łek), w godz. 11:00–14:00, dzieci 
w wieku 6–12 lat przebywały na 
ćwiczeniach czytelniczo-plastycz-
nych, których motto przewodnie 
brzmiało: „Jedna literka a zmiana 
wielka”. Wraz z opiekunką, Danu-
tą Baran, uczestnicy czytali wiersze 
Agnieszki Frączek, autorki ksią-
żek dla dzieci. – Skoro są to ferie 
w bibliotece, to oczywistym jest, że 
książka musi być. Miejmy nadzieję, 
że nasi milusińscy chętnie i aktyw-
nie będą brać udział w zajęciach. Z 
niektórymi dziećmi spotykamy się 
w tym roku po raz pierwszy, więc 
nie do końca wiemy, jak będzie z 
tym zainteresowaniem – mówi w 
rozmowie z DN D. Baran – Dziś 
będziemy trochę czytać i trochę ma-
lować. Rozpiętość wiekowa jest dość 
duża, więc naszym zadaniem jest 
znaleźć ten złoty środek, tak, aby 
każdego uczestnika ćwiczeń czymś 
zachęcić do działania. Może przyjść 
do nas każdy, serdecznie zaprasza-
my. Najmłodsi będą mogli uczęsz-
czać na zajęcia od poniedziałku do 
piątku, w godz. 11:00–14:00, przez 
całą dwutygodniową przerwę zi-
mową. Dziś w programie czytanie 
książek Małgorzaty Strękowskiej-
-Zaremby, polskiej pisarki i autor-
ki kilku podręczników.

Z wizytą udaliśmy się także do 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry, w którym, jak co roku, odby-

wają się spotkania edukacyjno-
-rekreacyjne pod nazwą: „Zimo-
wa Akademia Zabawy”. Od 19 do 
23 stycznia, w godz. 10:00–15:00, 
dzieci będą uczestniczyć w zaję-
ciach muzycznych, plastycznych 

oraz tanecznych. W programie 
przewidziano również seans w 
Kinie Orzeł oraz wyprawę do Ma-
nufaktury Zdrowych Słodyczy w 
Szczecinie. W pierwszym dniu fe-
rii zimowych, milusińscy, wraz z 

opiekunką, Dominiką Odrowąż, 
zgłębiali tajniki sztuki graficznej. 
Poniedziałkowe popołudnie upły-
nęło im również pod znakiem 
śpiewu i nauki układów tanecz-
nych. Zajęcia karaoke prowadzi-
ła Magdalena Gan. W tym roku 

do wzięcia udziału w „Zimowej 
Akademii Zabawy” zgłosiło się 41 
uczestników. Zajęcia w NDK są 
płatne, ich koszt to 130 zł/os. 

Również amatorzy jazdy na łyż-
wach mają okazję aktywnie spę-
dzić tegoroczne ferie zimowe. Od 
poniedziałku do piątku, w godz. 

od 10:00 do 21:00 (z dwugodzin-
ną przerwą techniczną w godz. 
14:00–16:00) czynne jest nowo-
gardzkie lodowisko Biały Orlik. 
Jak widać na załączonym do ar-
tykułu zdjęciu, znaleźli się śmiał-
kowie, którzy postanowili rozpra-

wić się z nudą i wykorzystać moż-
liwość spędzenia wolnego czasu 
na lodzie. Podobnie zresztą jak 
sympatycy piłki nożnej, którzy na 
brak zajęcia narzekać chyba nie 
mogą, co widać na poniższej fo-
tografii.  

Niestety, jak poinformowano 
nas w Referacie Edukacji, w tym 
roku, w nowogardzkich placów-
kach szkolnych, nie są organizo-
wane półkolonie. Cóż, uczniowie 
podstawówek sami muszą zatem 
wypełnić sobie wolny czas. Na 
szczęście z pomocą przychodzi 
chociażby Biblioteka Miejska.

Za oknem zamiast bieli – zie-
leń. Chciałoby się powiedzieć, że 
piękną wiosnę mamy tej zimy, ale 
może jeszcze nie wszystko stra-
cone. Jak powszechnie wiadomo, 
pogoda bywa kapryśna i lubi za-
skakiwać. Wśród zorganizowa-
nych przez nowogardzkie placów-
ki zajęć każdy może znaleźć coś 
dla siebie.

Karolina Klonowska
foto: Karolina Sałaga

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie zajęcia odbywać się będą przez całe ferie.
Zajęcia w NDK. Podczas gdy pierwsza grupa dzieci testowała swoje zdolności ma-
nualne...

...druga oddawała się śpiewowi i ćwiczeniu układów tanecznych.

Również nowogardzkie lodowisko Biały Orlik cieszy się zainteresowaniem w czasie 
ferii.

Młodzi miłośnicy piłki nożnej także znaleźli sposób na zabicie nudy.
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Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie:
20.01 (wtorek): 
Ks. Robert Szyszko - Kowalska 

la, lb, lc, ld; Ks. Krzysztof Pustel-
nik - Kazimierza Wielkiego Ks. 
Robert Dąbrowski - 5 Marca 1, 2; 
7 -11; Ks. Grzegorz Legutko - Gło-
wackiego, Racławicka, Rataja, Ko-
synierów

21.01 (środa):

Ks. Robert Szyszko - Kowalska 
1e i 2; Ks. Krzysztof Pustelnik - 
Olszyca, Ogorzele, Gardna; Ks. 
Robert Dąbrowski - 3Plac Wolno-
ści 2, 3,4, 6 (1 - 8); Ks. Grzegorz 
Legutko - Warnkowo

22.01 (czwartek):
Ks. Robert Szyszko - Warszaw-

ska 1,7,13, 20; Ks. Krzysztof Pu-
stelnik - Wojcieszyn; Ks. Robert 
Dąbrowski - Plac Wolności 6 (9-

48); Ks. Grzegorz Legutko - Woj-
cieszyn

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie:

20.01 (wtorek):
ul. Poniatowskiego od 26 do 28 i 

Żeromskiego 1 do 2b
21.01 (środa):
ul. Żeromskiego 2c do 4
22.01 (czwartek):
ul. Żeromskiego 4a, 4b i 20 do 

28
Kolędę rozpoczynamy o godz. 

16.00, a kończymy ok. godz. 21.00.
Parafia pw. Matki Boskiej Fa-

timskiej w Nowogardzie:
20.01 (wtorek):
ul. Leśna, bloki nr 6A i 6B.
21.01 (środa):
ul. Leśna, bloki nr 7, 8 i 9, i 
od godz. 19.00 w Zbyszewice i 
Otręby. 
22.01 (czwartek):
 ul. Leśna, bloki nr 10, 11 i 12.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 

16.00.
opr. K.S.

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

20 lat temu Dziennik pisał:
Wznawiamy  rubrykę przedstawiającą najciekawsze tematy którymi zajmowaliśmy się na łamach Dziennika Nowogardzkiego 20 lat temu.

Dziennik Nowogardzki  nume-
ry 3,6,13 ze stycznia 1995

DN. 3.01.1995
1.Opublikowano  Listę kandy-

datów w plebiscycie Nowogar-
dzian roku 1994 wśród wymienio-
nych 27 osób znaleźli się między 
innymi: Adam Fedeńczak, Miro-
sława Przybyłek, Ryszard Bonda, 
Kazimierz Ziemba, Antoni Bie-
lida, Kazimierz Lembas, ks. pro-
boszcz Grzegorz Zaklika czy ks. 
proboszcz Kazimierz Łukjaniuk.

2. W numerze tym pisaliśmy 
także o denominacji złotówki w 
którym przedstawiliśmy  stare od-
chodzące już 1 stycznia do historii 
banknoty i nowe odpowiadające 
im nominały. 

DN z dnia 6.stycznia 1995
„Wędrująca nerka” to tytuł wy-

wiadu z dr Tomaszem Rokickim 
ordynatorem oddziału interni-
stycznego na temat urządzenia do 
dializ tzw. sztuczna nerka. Okazu-
je się, że  nowogardzki szpital był 
jeszcze w 1994 roku w posiadaniu 
tego urządzenia. Dlaczego sztucz-
na nerka wyjechała z Nowogar-
du (i nigdy już tu nie powróciła, 
mimo podnoszonych do dzisiaj 
postulatów pacjentów ) dowiadu-
jemy się z niżej przedstawionego 
fragmentu wywiadu z Tomaszem 
Rokickim :

Podczas spotkania władz miasta, 
dyrekcji nowogardzkiego ZZOZ 
oraz lekarza wojewódzkiego usta-
lono, że nerka zostanie przekazana 
do dyspozycji lekarza wojewódz-
kiego. Podstawowe pytanie brzmi 
w tym wypadku dlaczego? Władze 
miasta tłumaczą to racją wyższego 
rzędu, jaką jest dokończenie roz-
budowy szpitala w Nowogardzie. 
W tym wypadku racje te brzmią 
następująco: Aby dokończyć roz-
budowę szpitala miasto jest skłon-
ne wyasygnować na ten cel 2mld zł 
(nowych 200 000zł), niestety koszt 
rozbudowy tego obiektu pochłonie 
znacznie więcej pieniędzy. I tu le-
karz wojewódzki ‘’pośpieszył nam 
z pomocą” oferując 2 mld zł z wo-
jewódzkiego funduszu, ale pod jed-
nym warunkiem, że nerka zosta-
nie oddana do jego dyspozycji. Pie-

niądze gminne i wojewódzkie (1:1) 
wystarcza na zadaszenie dobudo-
wanej części szpitala. Poza tym je-
śli obecnie będzie się kontynuowa-
ło rozbudowę szpitala, będzie on 
ujęty w ogólnym (wojewódzkim) 
planie finasowania na rok 1996, co 
umożliwi dokończenie całej budo-
wy. 

 Tekst pt „Ścieżka zdrowia”.
Od pierwszego stycznia br. 

Urząd Miasta i Gminy Nowo-
gard oraz Zakład Usług Komunal-
nych zapraszają do skorzystania ze 
ścieżki zdrowia na terenie lasu ko-
munalnego nad jeziorem ‘’Gard-
no”. Trasa mierząca niemal 2 km 
przebiega w całości nad brzegiem 
jeziora nowogardzkiego. Początek 
ścieżki zdrowia znajduje się przy 
asfaltowym boisku na Placu Sza-
rych Szeregów ostatnie urządze-
nie do ćwiczeń zlokalizowano na 
placu w lesie komunalnym przy 
wjeździe do DPS na kol. Smużyny. 
Ćwiczący po wykonaniu podcią-
gnięć na poręczach mają do prze-
biegnięcia prawie 1,5 km trasę by 
później intensywnie ćwiczyć na 
urządzeniach znajdujących się na 
500 metrowej trasie. Na całej tra-
sie ustawiono dziesięć urządzeń do 
ćwiczeń sprawnościowych, od po-
ręczy do podciągania się poprzez 
kozły do poskoku, aż po poręcze 
do skoków na linach, które mają 
utrzymać w dobrej kondycji miesz-
kańców naszego grodu. Dodatko-
wą atrakcją ścieżki zdrowia jest 
jej trasa usytuowana w lesie nad 

samym brzegiem jeziora. Wszyst-
kich amatorów sportu  zapraszamy 
wraz z urzędem Miasta i Gminy 
Nowogard do korzystania ze ścież-
ki zdrowia.

Piątek 13.stycznia numer 3 rok 
1995 

 Rozmowa z dyrektorem ekono-
micznym (jeszcze wówczas funk-
cjonującej w ramach tzw. NFI) 
nowogardzkiej krochmalni o sy-
tuacji ekonomicznej zakładu po 
ostatniej kampanii ziemniaczanej.

W całym kraju ub. r. trwała go-
nitwa za surowcem dla przedsię-
biorstw ziemniaczanych. Zaważy-
ło to na cenie surowca o ok. 30%. 
W wyniku czego od początku ubie-
głego roku cena 1 tony mąki wzro-
sła z 700 zł -800 zł do 2100 zł za 
tonę obecnie. Nowogardzka kroch-
malnia korzystała w zeszłym roku 
z usług prywatnych firm, które sku-
powały ziemniaki na terenie aż 12 
województw. Jedna z prywatnych 
firm Pol Impeks zapewniła nam do-
stawy, aż z Suwałk. Odbudowanie 
stałej bazy surowcowej z dostaw-
cami oraz zawarcie nowych umów 
to w tej chwili najważniejsze prio-
rytety jakie stawiamy sobie jako 
zarząd nowogardzkiej krochmalni. 
Warto dodać, że wszystkim ubie-
głorocznym dostawcą płaciliśmy 
najpóźniej do 14 dnia od dostar-
czenia surowca. Bardzo prawdo-
podobne jest również to iż rozpocz-
niemy kampanie wiosenną spro-
wadzając ziemniaki z zza granicy 
w chwili obecnej trwają przygo-

towania do tej kapani -dodał dy-
rektor Zbigniew Wiercioch. Nasze 
Przedsiębiorstwo stoi przed dużą 
szansą nie tylko na przetrwanie 
ale i na rozwój zmiany technolo-
gii- obecna jest dużo droższa od 
zachodniej. Nie trzeba dodawać, że 
jest to największy zakład w Nowo-
gardzie i jak bardzo jego sytuacja 
jest związana problemami ekono-
micznymi całej gminy…..

2 . W numerze także sygnały 
Czytelników o kolejkach w Ban-

ku  Pomorskim (poprzed-
nik PKO SA) spowodowane mię-
dzy innymi bez kolejkowym  wy-
mienianiem banknotów na nowe 
nominały. Także inny sygnał Czy-
telnika, apel o zaopiekowanie się 
bezpańskimi zwierzętami w tym 
psami, które marzną  o tej porze 
roku pozbawione ciepłego miej-
sca do spania.   

opr. pbs

Apel o pomoc 

Jest już konto  
dla pogorzelców z Węgorzy 
Gmina Osina uruchomiła specjalne konto, na które moż-
na wpłacać pieniądze na odbudowę domu, który spłonął 
tydzień temu w Węgorzy. 

Przypomnijmy, że pożar wy-
buchł ok. 2 w nocy, we wtorek, 
13 stycznia. Ogień pojawił się na 
strychu trzykondygnacyjnego 
budynku, zamieszkałego przez 4 
rodziny (łącznie 15 osób). Naj-
bardziej ucierpiało najwyższe 
piętro, gdzie mieszkała rodzina 
z dwójką dzieci. Nikomu nic się 
nie stało, ale mieszkanie zostało 
doszczętnie spalone. W wyniku 
akcji straży, zalane zostały też 
mieszkania, znajdujące się na 
niższych kondygnacjach. Od-
budowa domu i przywrócenie 
go do stanu zamieszkałego po-
chłonie kilkaset tysięcy złotych. 

Pogorzelcy nie są w stanie po-
kryć tych kosztów we własnym 
zakresie, dlatego uruchomiono 
specjalne konto, na które moż-
na wpłacać datki. Nr konta to 
94 9375 1012 4200 0052 2000 
0010. W tytule przelewu nale-
ży wpisać: ”wpłata na pomoc dla 
pogorzelców z Węgorzy”. 

Redakcja DN apeluje  o wspar-
cie poszkodowanych w odbudo-
wie spalonego domu. 

Red. 

OGŁOSZENIE
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Wybrane ze strony UM

Zima hula, burmistrz działa
Nowy parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie

 Pod koniec ubiegłego roku, za-
kończono prace budowlane pole-
gające na budowie nowych miejsc 
parkingowych przy Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Nowogardzie. 
Nowy parking ma 13 miejsc po-

stojowych dla samochodów oso-
bowych, w tym jedno stanowisko 
dla osób niepełnosprawnych. Bu-
dowa w tym miejscu parking wy-
musił również przebudowę zjazdu 
na działkę szkolną. W ten też spo-

sób, za kadencji burmistrza Ro-
berta Czapli, dzięki budowie no-
wych parkingów, wzrosła o ponad 
200 liczba miejsc postojowych.

Ponadto wykonano przebudo-
wę chodnika oraz budowę nowe-
go ogrodzenia panelowego wraz 

z bramą wjazdową od strony bo-
iska szkolnego. Dzięki tej inwe-
stycji wzrośnie bezpieczeństwo 
uczniów, których rodzice podwo-
żą do szkoły.

W czwartek, 14 stycznia br., 
burmistrz Robert Czapla, w towa-

rzystwie dyrektor SP2 Lidi Wizne-
rowicz - Gliwnej, pracowników 
wydziału IiR oraz wykonawcy 
(Zakład Ogólnobudowlany WAL-
BUD Waldemar Puszcz z Nowo-
gardu) dokonał odbioru wykona-
nych prac. Całkowity koszt inwe-
stycji to 85 595 zł.

Jest to jednak I etap remontu ul. 
Żeromskiego. Kolejne etapy re-
montu chodników przy tej ulicy, 
na odcinku między ulicami 15 Lu-
tego a Poniatowskiego, uzależnio-
na jest od tego, czy i kiedy radni 
przyjmą budżet gminy Nowogard 
na rok 2015.

I choć ulica Żeromskiego jest 
drogą powiatową, to dofinanso-
wanie remontu tejże drogi ze stro-
ny powiatu wynosi 0 zł. Inwesty-
cja ta całkowicie jest finansowana 
ze środków własnych gminy No-
wogard.

Piotr Suchy, UM Nowogard

Zakończył się I etap przebudowy łącznika 
między ulicą Kowalską z Zamkową

 W listopadzie 2014 r., zakoń-
czył się I etap prac budowlanych 
dotyczących łącznika między uli-
cą Kowalską a Zamkową, wzdłuż 
tak zwanej grobli. Rozpoczęte 
prace polegały na wykonaniu no-

wej nawierzchni schodów i zjazdu 
przy ulicy Kowalskiej w Nowogar-
dzie.

W czwartek, 14 stycznia br., 
burmistrz Robert Czapla, w to-
warzystwie pracowników wy-

działu IiR oraz wykonawców prac 
(PPHU KUGA z Nowogardu) do-
konał oficjalnego odbioru tego 
etapu przebudowy wspomniane-
go łącznika. Kolejne etapy to bu-
dowa ścieżki między obu ulicami 
oraz budowa podjazdu przy Za-
kładzie Karnym.

Całkowity koszt I etapu zreali-
zowanej inwestycji wyniósł 99 876 
zł.

Gmina złożyła wniosek o do-
finansowanie do realizacji inwe-
stycji w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 dla „Małych pro-
jektów”. Dofinansowanie ze środ-
ków z Unii Europejskiej wynosi 
80 % kosztów poniesionych na re-
alizację danej inwestycji.

Piotr Suchy, UM Nowogard

17 kwietnia 2015 r. 
I Liceum Ogólnokształcące
im. ppor. Emilii Gierczak  
w Nowogardzie będzie obchodzić 70-lecie

W tak dostojnym wieku nie wypada święto-
wać samemu, a zatem zapraszamy wszystkich 
Absolwentów i Sympatyków Naszej Szkoły 
do zaszczycenia nas Swoją obecnością.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczynają się 
od Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów będzie 
miało miejsce w auli szkolnej, po którym za-
praszamy do budynku szkolnego na poczę-
stunek, wspomnienia i integrację.

Aby dobrej tradycji stało się zadość, jeszcze 
tego dnia zatańczymy na Balu Absolwenta w 
„Wilii Zbyszko”

ul. T. Kościuszki 16 w Nowogardzie,
który potrwa mamy nadzieję do białego 

rana.

Komitet Organizacyjny Absolwentów bę-
dzie wdzięczny za wcześniejsze potwierdze-
nie swojego przybycia na uroczystość oraz 
Bal Absolwenta telefonicznie 91-39-20-213 
lub na adres e-mail: 70latlonowogard@wp.pl

Posiadamy również swój profil na Facebo-
oku: I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. 
Emilii Gierczak w Nowogardzie oraz na Na-
szej Klasie.

ZAPROSZENIE
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Osińska Liga Piłki Siatkowej – 4. kolejka

Krzywice przegrywają bez walki
W niedzielę (18 stycznia), w hali sportowej w Osinie, została rozegrana 4. kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Wciąż niepokonani pozostają zawodnicy 
z Węgorzy, natomiast Krzywice wciąż okupują ostatnie miejsce w tabeli.  

Osińska Liga Piłki Siatkowej w 
minioną niedzielę rozpoczęła się 
od walkowera. Obrońcy tytuły, ze-
spół z Krzywic, nie wyszli na par-
kiet, gdzie czekali już na swoich 
rywali siatkarze gospodarzy. Tym 
samym Osina I może dopisać so-
bie kolejne 3 punkty bez jakiej-
kolwiek walki. Kibice zatem na 

pierwsze emocje mogli liczyć do-
piero w meczu pomiędzy Wyszo-
mierzem i gimnazjalistami z Osi-
ny. W tym pojedynku zacięty był 
tylko pierwszy set. Młodzi siat-
karze gospodarzy ambitnie wal-
czyli o zwycięstwo, jednak musie-
li uznać wyższość swoich rywali, 
którzy wygrali do 22. Drugi set to 

już koncertowa gra Wyszomierza 
i bezradność gimnazjalistów, któ-
rzy otrzymali od swoich rywali 
srogą lekcję, przegrywając 25:11. 
Trzeci set to nieco lepsza gra za-
wodników z Osiny, ale to za mało 
na świetnie spisujących się siatka-
rzy z Wyszomierza, którzy wygrali 
25:18 i w całym meczu 3:0. Dzię-

ki temu zwycięstwu Wyszomierz 
umocnił się na 2. miejscu w tabe-
li. Na koniec pojedynek wciąż nie-
pokonanych siatkarzy z Węgorzy 
oraz zawodników z Kikorza. Wę-
gorza do tego meczu przegrała za-
ledwie 3 sety. Kikorze natomiast 
wciąż okupuje środek tabeli. Lider 
przystąpił mocno zmotywowany 
do tego meczu, dlatego po pierw-
szym secie, wygranym do 19 ob-
jął prowadzenie w meczu. Kikorze 
jednak ani myślało składać broń. 
Drugi set był bardzo wyrównany, 
a o zwycięstwie w tej partii musia-
ła zadecydować gra na przewagi. 
Bardziej skoncentrowani wyda-
wali się zawodnicy z Kikorza, któ-
rzy pokonali lidera 26:24. Zatem 
po dwóch setach mecz był remi-

sowy, jednak trzecia i czwarta par-
tia były już koncertem jednego ar-
tysty. Węgorza najpierw pokonała 
rywali do 15, by w 4. secie zwy-
ciężyć 25:18 i w całym meczu 3:1. 
Zawodnikom z Kikorza należą się 
pochwały, za to że starali się ugrać 
z liderem choćby jeden punkt. Za-
brakło jednak nieco szczęścia oraz 
umiejętności. Dziś rozpoczynamy 
prezentacje wszystkich zespołów 
biorących udział w tegorocznej 
edycji Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. Przy dzisiejszym artykule 
prezentujemy zdjęcie siatkarzy li-
dera, drużyny Węgorzy, komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej
4. kolejka:
Osina I – Krzywice  3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Wyszomierz – Osina Gim. 3:0 (25:22, 25:11, 25:18)
Węgorza – Kikorze   3:1 (25:19, 24:26, 25:15, 25:18)

M M P Sety Małe pkt.
1 Węgorza 4 11 12 – 4 381 – 261 
2 Wyszomierz 4 9 9 – 4 317 – 258 
3 Osina I 4 6 6 – 6 207 – 150 
4 Kikorze 4 6 7 – 7 258 – 333 
5 Osina Gimnazjum 4 2 5 – 11 329 – 383 
6 Krzywice 4 2 5 – 12 266 – 373 

Porażka na początek przygotowań

Testują piłkarza Vinety
W sobotę (17 stycznia), o godzinie 17:00, w Trzebiatowie, Pomorzanin Nowogard rozegrał swój pierwszy mecz sparingowy z tamtejszą Regą. Niestety, ni-
żej notowani rywale pokonali nowogardzian 3:1. Jedynym optymistycznym akcentem jest fakt, że do gry powrócił już Piotr Winogrodzki.

Intermarche-Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard 3:1 (2:0)
Gol: Kamil Lewandowski
Skład: Paweł Sobolewski – Rafał Makarewicz, Konrad Winczewski, Michał Łukasiak, Maciej Dobrowolski – Piotr Winogrodzki, Gracjan Wnuczyński, Dawid Lan-

gner, Dominik Wawrzyniak – Hubert Pędziwiatr, Paweł Galus; zmiany: Konrad Adamek, Kamil Lewandowski, Michał Piątkowski, Natan Wnuczyński, Filip Borek. 
Pomorzanin, delikatnie mówiąc, powol-

nie „rozpoczął” swoje przygotowania do 
rundy rewanżowej. W minioną sobotę, na 
boisku w Trzebiatowie, podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego podejmowali Regę. 
Początek spotkania był dość nudny, widać 
było, że piłkarze obydwu drużyn dopie-
ro co wznowili swoje treningi. Gra nabra-
ła rozpędu, po tym, jak gospodarze wyszli 
na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z lewej 
strony boiska, napastnik Regi uderzył moc-
no z pierwszej piłki i nie dał szans Pawłowi 
Sobolewskiemu na skuteczną interwencję. 
Po utracie bramki Pomorzanin rzucił się 
do odrabiania strat. Były ku temu okazje, 
jednak przy dwóch stu procentowych sytu-
acjach zabrakło nieco szczęścia, a ładnymi 
interwencjami popisywał się bramkarz go-
spodarzy. Jeszcze przed przerwą niżej no-
towani rywale skorzystali z nieskuteczności 
Pomorzanina i po raz drugi skarcili gości. 
Tym razem w sytuacji sam na sam napast-
nik z Trzebiatowa zdobył piękną bramkę, 
lobbując bezradnego Pawła Sobolewskiego. 

Trener Pomorzanina, Robert Kopaczew-
ski, przeprowadził w przerwie kilka zmian, 
w sumie na boisku w Trzebiatowie poja-
wiło się 5 zmienników. Jednym z nich był 
Kamil Lewandowski, który zdobył dla Po-
morzanina gola kontaktowego. Wychowa-
nek nowogardzkiego klubu otrzymał ideal-
ne podanie, po którym stanął oko w oko z 
bramkarzem gospodarzy, nie dając mu żad-
nych szans na skuteczną obronę. Pomorza-
nin w drugiej części przeważał, stwarzał so-
bie coraz więcej okazji, jednak wciąż bra-
kowało skuteczności. Rega, choć mniej ak-
tywna, to również próbowała odgryzać się 
rywalom. Gdy wydawało się, że już nic w 
tym meczu się nie zmieni, zawodnicy z 
Trzebiatowa jeszcze raz skarcili nowogar-
dzian. Rega dokładnym prostopadłym po-
daniem rozmontowała obronę Pomorzani-
na, a w sytuacji sam na sam napastnik go-
spodarzy po raz trzeci pokonał Pawła So-
bolewskiego, kompletując tym samym hat-
-tricka. Wynik nie może cieszyć kibiców w 
Nowogardzie, którzy wierzą w awans swo-

jej drużyny do IV ligi. Były optymistyczne 
akcenty w tym meczu. Do zdrowia powró-
cił już Piotr Winogrodzki, który wyszedł 
w tym meczu w pierwszym składzie. Nie 
wiadomo jednak, czy w rundzie rewanżo-
wej pomoże Pomorzaninowi. Klub z No-
wogardu testuje również nowego piłkarza, 
którym jest zawodnik Vinety Wolin, Filip 
Borek. Zbieżność nazwisk z obecnym pił-
karzem Pomorzanina nie jest przypadko-
wa, gdyż Filip Borek jest bratem Wojciecha 
Borka. Jest to lewonożny pomocnik, który 
prezentuje naprawdę wysoki poziom gry. 
To, czy wzmocni on Pomorzanin, jest wiel-
ką niewiadomą. Jak mówi prezes Marcin 
Skórniewski, przede wszystkim musi tego 
chcieć sam piłkarz. Filip Borek wciąż jest 
związany z IV-ligową Vinetą Wolin, zatem 
na jego transfer zgodę musi również wy-
razić obecny klub. Otrzymaliśmy również 
ciekawą wiadomość o tym, że I zespół Floty 
Świnoujście chciał rozegrać z Pomorzani-
nem sparing w najbliższą środę. Prezes Po-
morzanina przyznaje, że choć jest to duże 

wyróżnienie, to najprawdopodobniej cięż-
ko będzie w środę, po pracy, zmobilizować 
wszystkich zawodników do długiej podró-
ży do Świnoujścia i niestety sparing raczej 
do skutku nie dojdzie. Odbędzie się nato-
miast sobotni mecz z Masovią Maszewo, o 
którym więcej w piątkowym wydaniu DN.

KR

Na zdjęciu, z piłką, testowany przez Pomorzanina 
Filip Borek.
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  tel. 91 392 21 65

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Kolejna porażka LUKS Top Wierzbięcin 

Utrzymali 2. miejsce
Za nami 11. i 12. kolejka II Ligi Mężczyzn grupy północnej w tenisie stołowym. Zawodni-
cy z Wierzbięcina w pierwszym swoim meczu pokonali zawodników z Ostrorogu, jednak w 
pojedynku z liderem zostali totalnie rozbici, nie wygrywając choćby jednej partii. Co naj-
ważniejsze, Wierzbięcin obronił 2. miejsce w tabeli, które premiuje tę drużynę awansem do 
baraży o I Ligę. 

W meczu z UKS-em Nałęcz Gra-
jan Ostroróg, podopieczni Józefa 
Korkosza byli murowanymi fawory-
tami. Jednak jak się okazało, skazani 
na pożarcie gospodarze nie mieli za-
miaru poddawać się bez walki. Mecz 
był zacięty, a o zwycięstwie drużyny 
LUKS Top zadecydowały ostatnie 
partie. Ostatecznie tenisiści stołowi 
z Wierzbięcina pokonali swoich ry-
wali 4:6. Kilka godzin później cze-
kało ich trudniejsze zadanie. Mecz z 
niepokonaną drużyną Stali Szczecin. 
Nasi reprezentanci od dawna nie są 
w stanie wygrać ze szczecinianami, 
niestety tak samo było i tym razem. 
Najbardziej jednak bolą rozmiary 
porażki. W pierwszym meczu Stal 
była lepsza od Wierzbięcina, wygry-
wając 3:7, tym razem podopieczni 
Józefa Korkosza nie zdołali wygrać 
choćby jednego meczu i wracali do 
domu po pogromie 10:0. 

Udało się jednak utrzymać 2. 
miejsce w tabeli, które uprawnia do 

gry w barażach o I Ligę. Wszystko za 
sprawą porażki Darz Boru Karnie-
szewice, w meczu na własnym bo-
isku z UKS-em Chrobry Międzyz-
droje. Do końca rozgrywek druży-
nie z Wierzbięcina pozostały jeszcze 
dwa wyjazdowe mecze i patrząc na 
rywali oraz na to, że Darz Bór za-
gra ze Stalą Szczecin, można stwier-
dzić, że Wierzbięcin powinien utrzy-
mać 2. miejsce w tabeli. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

II Liga Mężczyzn grupa północ
II Runda
11. kolejka, sobota (17 stycznia) godz. 10:30:
UKS Czarni Pieszcz – UKS Chrobry Międzyzdroje   2:8
Darz Bór Karnieszewice – ATS Stargard Szczeciński   9:1
Stal Szczecin – KTS Koszalinianin Koszalin    10:0
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – LUKS Top Wierzbięcin  4:6
12. kolejka, sobota (17 stycznia) godz. 15:30/16:00:
Darz Bór Karnieszewice – UKS Chrobry Międzyzdroje  4:6
UKS Czarni Pieszcz – ATS Stargard Szczeciński   4:6
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – KTS Koszalinianin Koszalin  7:3
Stal Szczecin – LUKS Top Wierzbięcin    10:0

M M P Sety
1 Stal Szczecin 12 24 102 – 18 
2 LUKS Top Wierzbięcin 12 18 69 – 51 
3 Darz Bór Karnieszewice 12 16 70 – 50 
4 UKS Chrobry Międzyzdroje 12 15 72 – 48 
5 ATS Stargard Szczeciński 12 10 44 – 76 
6 UKS Czarni Pieszcz 12 7 55 – 65 
7 UKS Nałęcz Ostroróg 12 6 52 – 68 
8 KTS Koszalinianin Koszalin 12 0 16 – 104 

Tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbięcin zanotowali 3 porażkę w tym sezonie. Mimo 
wszystko nasi reprezentanci są na najlepszej drodze w utrzymaniu 2. miejsca w tabeli.

Kącik Kolekcjonera

W niedzielę Giełda 
Kolekcjonerska
Już w najbliższą niedzielę (25 stycznia), w Nowogardzkim 
Domu Kultury, rozpocznie się Giełda Kolekcjonerska. 

Niedzielna Giełda Kolekcjo-
nerska rozpocznie się o godzinie 
16:00 i potrwa do 17:30. Jej tema-
tyka podyktowana będzie 35-le-
ciem Koła, które planowane jest 
na kwiecień. Dlatego szczegól-
nie zapraszamy naszych człon-
ków oraz sympatyków. W planie 
spotkania: wymiana, skup, sprze-
daż. Podczas giełdy będzie moż-
na kupić monety okolicznościo-
we o nominale 2 zł. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w Giełdzie Ko-
lekcjonerskiej. Jednocześnie in-
formujemy, że w roku 2015 uka-
że się 14 nowych monet kolekcjo-
nerskich o nominałach 10 i 20 zł 
oraz banknot o nominale 20 zł, a 

także dwie monety z serii pięcio-
złotówek. Tematykę nowych mo-
net będziemy na bieżąco przed-
stawiać na łamach DN. Dodaj-
my, że monety oraz banknoty ko-
lekcjonerskie można zamawiać w 
Kole podczas giełd kolekcjoner-
skich. Informujemy, że zachęca-
my wszystkich do wstąpienia w 
szeregi naszego Koła Numizma-
tycznego oraz Klubu Kolekcjone-
ra. Deklaracje członka można po-
brać w czasie giełdy. 

Zapraszamy i czekamy!!!

Koło Numizmatyczne,
Klub Kolekcjonera Nowogard  

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165;  Tel. 

91 577 20 07

REKLAMA
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowla-
ne obok szkoły Trójki. 0033 
78 78 18 189

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zamko-
wa.506 413 218

• Wydzierżawię plac 700 mkw. 
+ droga, przy ul. Podgórnej 
4d w Łobzie, obecny skup 
złomu u Barsula. Tel. 606 762 
527

• Sprzedam mieszkanie 2po-
kojowe parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe ulica Gryfitów. 604 
422 221

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu 46 m2. 797 
755 242

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, 
wynajem 1000 zł. 504  898 
980

•	 Do wynajęcia kawalerka. 
721 290 506

•	 Wynajmę kawalerkę ul. 
Zielona 2. 664 809 155

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 41,49 m2 
+ garaż ze strychem przy 
domu. Cena do negocjacji 
w Nowogardzie. 726  020 
862

•	 Sprzedam mieszkanie 3po-
kojowe, parter, po remon-
cie, 64,14m2. Tel. 607 96 24 
83

•	 wynajmę mieszkanie 53 
m2 z wyposażeniem na 
ul. Waryńskiego w bloku 
na dłuższy okres. 506 073 
149TO 

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam lub zamienię M3, 
58 m2 na mniejsze dwupoko-
jowe do II piętra. 663 695 260 
lub 605461 354 

• Tanio sprzedam mieszkanie 
2pokojowe, 42 m2, parter. 
692 111 153 

• Trzypokojowe, bezczynszo-
we, sprzedam, Bema. 793 
908 098

• Sprzedam działkę budowla-
ną Asnyka, 16 ar, prąd, woda i 
gaz. Cena 90000 do negocja-
cji. 503 120 436 

• Wynajmę 3pokojowe Zielona 
2. 664 809 155 

• Tanio sprzedam przenośny 
pawilon handlowy. Tel 601 
642 390

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe. 536 938646

• Wynajmę lub sprzedam M4. 
885 242 483 

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe o pow. użytko-
wej 67,60 m2, pierwsze pię-
tro, własne ogrzewanie. 608 
396 636 

MOTORYZACJAYZACJA

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi  imo-
bilizer pełna elektryka, goto-
we do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault 
Megane rok 97, szyba przed-
nia Opel Astra rok 93. 693 
344 667

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. 
prod. 1998/1999, przeb. 
130.000 km, opony zimowe, 
radio, tel. 515 343 600

• Mercedes C220 kombi, die-
sel, rocznik 2000 kolor czar-
ny, wyposażony w klimaty-
zację oraz hak, sprzedam. Tel. 
510 680 139

• Sprzedam Daewoo – Matiz 
rok produkcji 99, stan bar-
dzo dobry. Ubezpieczenie do 
25.10.2015. Cena 2000 zł do 
uzgodnienia, przegląd aktu-
alny. 697 400 901 

• Sprzedam daewoo tico rocz-
nik 2001, OC i przegląd aktu-
alne cena 600 zł. 728 269 538

ROLNICTWO

• Presę polską w kostkach w 
dobrym stanie. 667 522 369

• Sprzedam słomę w kostkach 
i siano. 782 036 086

• Kupię silnik do ciągnika 
C-360 może być używany. 
663 118 280 

• Sprzedam prosięta. 781 900 
122 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

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

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

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obróbki bla-
charskie, podbitki. 609 752 
854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagranicz-
ne. Tel. 500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis 
tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 482 
763

• Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudowlane, 

bramy, monitoring, domofo-
ny. 696 443 643

• Regulacja – naprawa drzwi i 
okien tel. 695 181 070

• Korepetycje matematyka. 
668 171 212

• Docieplenia, malowanie, spa-
chlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi i adapta-
cje poddaszy. 600 626 268

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WY-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Usługi transportowe, bus 
czteropaletowy, kraj zagrani-
ca. 793 160 161 

• Profesjonalne sprzątanie 
mieszkań, domów, pomiesz-
czeń biurowych, tel. 511 308 
585

PRACA

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię doświadczonych 
stolarzy. 696 034 712

• Zatrudnię: elewacja, docie-
plenie Szczecin. 782 860 130

• Zatrudnię panią do pracy 
kelnerkę – barmana. Hotel 
„Oskar”. 602 474 266

•	 Zatrudnię stolarza 503 084 
687

• Profesjonalne sprzątanie 
mieszkań, domów, pomiesz-
czeń biurowych, tel. 511 
308 585

• Praca w Norwegii w bazie 
wędkarskiej sprzątanie, po-
moc w kuchni. 514 295 192 

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzo-
za, olcha, sosna – pocięte. 
Przyczepka samochodowa 
100 zł. Lub przyczepa rolni-
cza.Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem 
wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl 

zapewniamy roczne przeglą-
dy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

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

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

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT z Niemiec używane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania ,domu, sklepu, 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena 
od 1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub 
wentylacji zapewniamy cze-
sci zamienne, serwis tel 691 
686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-
ry, z Niemiec malo używane 
do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektrycz-
ny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do 
lazienki, kuchni cana 200zl 
tel 691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojący VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki, 
ekonomiczny cena od 1.000 
zl piec gazowy c.o. stojacy, 
zeliwny ze sterowaniem vail-
lant moc od 11- 30 kw cena 
1.200 zl montaz, serwis tel 
691 686 772.

• Sprzedam pelet, luzem lub 
pakowany, worki 15 kg, 
drzewne 8 mm. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 603 703 196 

• Sprzedam pralkę automa-
tyczną BOSCH, cena do 
uzgodnienia , tel. 605 522 
340

• Sprzedam zamrażarkę, szaf-
kę na buty z lustrem i dywan. 
607 994 804

• Drzewo opałowe. 
506 232 860

• Sprzedam wózek inwalidzki, 
elektryczny, typu skuter. 506 
073 149 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

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

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 lutego 
2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

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

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 39 2 1356  oraz  
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie"
Lidia Bogus

Potrzebna szybka gotówka  
w Nowym Roku? 

Pieniądze w 15 minut. Bez formalności,  
bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 32 42 07 334

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

W...3.śczb.w.p.9-19.12.
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REKLAMA

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa
Drukrnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

REKLAMA

Nasze trzy grosze - Nie wszystko złoto, co się świeci 

Petycja w sprawie filmu „Ida”
Media w kraju podniecone nagrodami z europejskich festiwali filmowych, pieją peany na 
cześć filmu Pawła Pawlikowskiego pt. „Ida”. Tylko w niektórych, bardziej pogłębionych 
tekstach, np. w Rzeczpospolitej, można było przeczytać o wyraźnie antypolskiej wymo-
wie treściowej tego artystycznie dobrze zrobionego dzieła. Czytamy tam w Rzeczpospoli-
tej, że Pawlikowski pływa po powierzchownej i bezpiecznej w kręgach filmowego świadka 
poprawności, dla której polski chłop to cham chętnie żerujący na losie pozbawionych pod-
czas niemieckiej okupacji wszelkich praw Żydów, a polskie zakonnice są głupie, niewyro-
zumiałe i okrutne. Osoba, która ma budzić sympatię widza to stalinowska prokurator, któ-
ra w przeciwieństwie do prostaka chłopa i obskuranckich zakonnic, jako jedyna przeżywa 
ponoć rozterki moralne i jakby nie musiała być prokuratorem to zostałaby świętą, oczywi-
ście nie zafałszowanego kościoła katolickiego, ale jakiegoś innego, najlepiej żydowskiego, 
gdyby jako taki istniał. Są także środowiska, które w związku z wymową nominowanego do 
Oscara filmu skierowały do dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszki Odo-
rowskiej petycję. Petycję można podpisać na stronie polskiego Citizen. 

Szanowna Pani Dyrektor!

Zwracam się do Pani razem z 
Redutą Dobrego Imienia - Pol-
ską Ligą przeciw Zniesławie-
niom w imieniu tysięcy Pola-
ków  zaniepokojonych wymo-
wą filmu „Ida”, którego pro-
dukcję instytucja kierowana 
przez Panią wsparła finansowo.

Oskarowa nominacja tego fil-
mu, a wcześniej bardzo pochleb-
ne recenzje   na jego temat po-
wodują, że film ten będzie oglą-
dany na całym świecie, często 
przez ludzi, którzy o Polsce do-

wiedzą się po raz pierwszy pod-
czas projekcji filmu.

Nie wnikając w wartość ar-
tystyczną tego filmu (tu zawsze 
ocena jest subiektywna) nale-
ży stwierdzić, że w fabule fil-
mu są dwa istotne niedopo-
wiedzenia, których nie można 
usprawiedliwić względami ar-
tystycznymi:

Po pierwsze, nie ma wzmian-
ki o tym, że rodzice głównej bo-
haterki zostali zamordowani 
podczas okupacji niemieckiej 
– o Niemcach nie ma w tym 
filmie ani słowa (!). Widz nie 

znający historii odnosi wraże-
nie, że zabójstwa Żydów w Pol-
sce są na porządku dziennym i 
że historyczne wydarzenie ja-
kim był Holokaust jest zawi-
niony przez Polaków.

Po drugie – przedstawiona 
w filmie historia mogłaby się 
wydarzyć, lecz autorzy filmu 
przedstawiają motywację za-
bójców rodziców   bohaterki w 
sposób, w który widzowie za-
graniczni odbiorą w sposób 
niezgodny z prawdą historycz-
ną – że zabójcy działali z żądzy 
zysku, podczas gdy kontekst hi-
storyczny dla widza polskiego 
jest oczywisty – chodzi o strach 
przed wykryciem, że ukrywali 
Żydów przed Niemcami.

Podsumowując – z punk-
tu widzenia prawdy historycz-
nej film ten ma poważne wady. 
I znowu – nie wnikając w za-
biegi artystyczne autorów filmu 
– jego wymowa w tym kształcie 
jest po prostu antypolska. Widz, 
zwłaszcza nieznający historii 
Europy wynosi z filmu przeko-
nanie że to Polacy wymordowali 
europejskich Żydów i zrabowa-
li ich majątek.  Film ten przed-

stawiając jednostkową histo-
rię doprowadza widza do fał-
szywych wniosków i fałszywe-
go obrazu Polski, i wydarzeń 
podczas II wojny światowej.

Dlatego też domagamy się 
od Pani spowodowania, aby 
autorzy filmu umieścili w czo-
łówce filmu informację, że:

1. Polska była pod okupacją 
niemiecką w latach 1939-1945

2. Niemieccy okupanci pro-
wadzili politykę eksterminacji 
Żydów.

3. W okupowanej przez 
Niemców Polsce za ukrywanie 
Żydów Niemcy karali śmiercią 
nie tylko tego, który ukrywał, 
ale także całą jego rodzinę; po-
mimo to wielu Polaków ukry-
wało Żydów.

4. W ten sposób zginęły ty-
siące Polaków oddających ży-
cie za  sąsiadów i współobywa-

teli Rzeczypospolitej   – prze-
śladowanych Żydów.

5. Legalne władze Polskiego 
Państwa Podziemnego, uzna-
wane przez Aliantów, z całą 
surowością karały śmiercią 
przypadki prześladowania Ży-
dów przez tych z Polaków, któ-
rych zdemoralizowała okrut-
na i bezwzględna okupacja 
niemiecka.

6. Instytut Yad Vashem naj-
więcej tytułów Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata 
przyznał Polakom.

Ponieważ kieruje Pani POL-
SKĄ instytucją kultury uznaję 
za oczywiste, że powyższy po-
stulat zostanie przez Panią zre-
alizowany. 

Opr.  Red.
 

SPECJALNA 
WIELOFUNKCYJNA  LATARKA 

SENSOR SLL44

Nie tylko dla służb mundurowych
Funkcje:  3 zakresy światła
        2 zakresy obronne

Tylko do nabycia w „ESO”  
dla odbiorców indywidualnych oraz  

podmiotów gospodarczych
2 lata gwarancji
Dodatkowe parametry:
- 50 sygnałów/sek.
- donośność światła 300 m
- pole rażenia światłem 150 m

tel. 502 651 671
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OPTYK

ZAPRASZAMY
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środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.01.2015 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

W253

Ogłasza nabór
Dzieci 

niepełnosprawnych 
w wieku 2,5 - 6 lat

  
 

 
Tel. 609-931-469

  

Pierwszy w Nowogardzie!

Znajdziecie Nas:
ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard

www.spp-promyczek.edu.pl

Czytaj s.4

s. 9

Z cyklu "Nasi 
przedsiębiorcy":j
Ignacy Zaniewski

2015 r. 1

HURTPOL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Nowogardzie 

zatrudni:
Kadrową

Wymagania:
- Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
- Znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel, PowerPoint), 
- Mile widziana znajomość podstawowych zasad rachunkowości, 
- Umiejętność pracy zespołowej, 
- Duża inicjatywa i samodzielność, 
- Terminowość, dokładność, staranność. 

Oferty kadry@hurtpol.pl, tel. 91 579 29 18

HURTPOL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Nowogardzie 

zatrudni:
Młodszą Księgową

Wymagane:
- Wykształcenie wyższe rachunkowość - finanse, 
- Mile widziane doświadczenie w księgowości, 
- Prawo jazdy kat. B, 
- Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
- Umiejętność pracy zespołowej, 
- Duża inicjatywa i samodzielność, 
- Terminowość, dokładność, staranność. 

Oferty: kadry@hurtpol.pl; tel. 91 579 29 18
W254.4.P.16.01

Zatrudnimy 
kucharkę  

lub kucharza  
od zaraz 10 zł/h 
tel. 667 203 200

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
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E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Tragiczny 
wypadek 
Zginął 52-letni 
mężczyzna

Gdzie jest granica 
żartu?

Wisielczy 
humor

Czytaj s.2

Skutki urzędniczej 
spychologii s. 5

REKLAMA
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: 
poligraf@post.pl
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA w Strzelewie „ Dziś życzenia dla 
babci i dziadka składa wnuków gromadka”… Takie słowa można 
było usłyszeć tego dnia w naszej szkole. Dni poprzedzające to ważne 
wydarzenie,obfitowały w liczne próby do tej uroczystości. Każda kla-
sa w wyznaczonym dniu oczekiwała wspaniałych gości, którzy licznie 
przybywali do szkoły na zaproszenie swoich wnucząt. Uczniowie przy-
gotowali wspaniałe wiersze, piosenki i tańce. Kończąc przedstawienia, 
dzieci składały życzenia licznie zgromadzonej widowni. Babcie i Dzi-
adkowie ze wzruszeniem nagradzali występy swoich wnucząt grom-
kimi brawami. Nasi niecodzienni goście zostali także zaproszeni na 
słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. To był naprawdę 
wyjątkowy dzień, wypełniony miłością, uśmiechem i dumą. 

Inf. własna

W dniu wczorajszym, przed bu-
dynkiem stargardzkiego oddzia-
łu Agencji Nieruchomości Rolnej, 
strajkowali rolnicy wspierani przez 
grupę górników. Poprzez protest pi-
kietujący chcieli wyrazić swój sprze-
ciw wobec gospodarki rolnej, jaką 
prowadzi obecnie państwo. W ak-
cji wziął udział również pan Edward 
Gibki z Żabówka (na zdjęciu). Jak 
sam przyznaje, pojechał tam nie tyl-
ko, by wesprzeć protestujących, ale 
też z czystej ciekawości. Pan Edward, 
wracając ze Stargardu, udał się pro-
sto do redakcji, by podzielić się wra-
żeniami ze strajku. Przywiózł ze 
sobą flagę „Solidarności”, jaką otrzy-

mał od protestujących z Brzeszcza, w podziękowaniu za indywidualne 
wsparcie. Tymczasem akcja ma potrwać kilka dni. Dyrekcja ANR za-
powiedziała, że zamierza spotkać się ze strajkującymi. 

MS

Gdzie jest granica żartu? 

Wisielczy humor 
Mieszkańcy osiedla Bema i jego okolic od kilku dni są narażeni na niezbyt przyjemny wi-
dok. Na kominie, pozostałym po funkcjonującej niegdyś na osiedlu gorzelni, jacyś dowcip-
nisie zawiesili atrapę, mającą przypominać wisielca. Żart się udał, ale w sumie nikomu nie 
jest do śmiechu. 

Początkowo myślano, że atra-
pa to wcale nie atrapa. Miesz-
kańcy mieli nawet wezwać pa-
trol policji na miejsce, przeko-
nani, że na kominie powiesił 
się człowiek, odbierając sobie 
w ten sposób życie. Na szczę-
ście okazało się, że na kominie 
dynda wypchany słomą kombi-
nezon, imitujący zwłoki ludz-
kie. Ktoś wykazał się wisiel-
czym humorem, a do tego mu-
siał nieźle się natrudzić. Wszak 
wejście na kilkudziesięciome-
trowy komin musiało być wy-
czerpujące i ryzykowne. Miesz-
kańcom Bema nie jest jed-
nak do śmiechu. Nie mają też 
zamiaru docenić włożonego 
przez dowcipnisiów wysiłku. 

- To nie jest miły widok, na-
wet jeśli już wiemy, że to atrapa 
– mówi mieszkanka Bema, któ-
ra o całej sprawie powiadomi-
ła redakcję. 

Widok rzeczywiście budzi 
grozę. Ciary po plecach prze-
chodzą też na myśl, że komuś 
się chciało wchodzić na taką 
wysokość, w tę porę roku.  

Żarty żartami, ale zdjąć to 
"coś" z komina trzeba, a bu-
dowlę tak zabezpieczyć, aby 
rzeczywiście w przyszłości ko-

muś nie posłużyła do celów de-
strukcyjnych bądź też tragedią 
zakończyła się kolejna próba 

artystycznego wyrażenia tema-
tu samobójstwa. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot kluczy
 z żółtym breloczkiem, 
przewidziana nagroda. 

Kontakt z redakcja DN – 

91 39 22 165 

Reklama

Szpital podpisał kontrakt z NFZ. Pieniędzy tyle samo, ale obowiązków więcej

Czy to wyjdzie nam na zdrowie? 
Nowogardzki szpital otrzymał taki sam kontrakt z NFZ, jak przed rokiem. Fundusz chce jednak, aby część tych pieniędzy została wykorzystana tylko na 
leczenie chorych na nowotwory, w ramach tzw. pakietu onkologicznego, kosztem pozostałych pacjentów wymagających pomocy szpitalnej. To nie jedyne 
zmiany, jakie czekają w tym roku nie tylko lekarzy, ale i pacjentów. Komu wyjdą one na zdrowie?

Szpital podpisał łącznie pięć 
umów z NFZ, na bezpłatne lecze-
nie pacjentów. Oprócz leczenia 
szpitalnego, specjalistyki i dzien-
nego POZ (przychodnia przyszpi-
talna), placówka dostała kontrakt 
na prowadzenie domowej opie-
ki paliatywnej oraz gabinetu noc-
nej i świątecznej opieki w Chojnie 
(pow. gryfiński). Razem daje to 
ok.11 mln 300 tys. złotych. 

Najwięcej z tej puli, bo 7 mln 
600 tys. zł, NFZ zapłaci jednak 
za leczenie szpitalne, czyli głów-
ne źródło dochodów placówki. To 
tyle samo, ile w zeszłym roku. Dy-
rektor Lembas nie ukrywa jednak, 
że kontrakt jest niedoszacowany. 

- Kontrakt jest zdecydowanie za 
niski. Brakuje nam ok. 1 mln zło-
tych, żeby szpital mógł działać bez 
konieczności wykonywania usług,, 
ponad przyznany przez NFZ limit 
– wylicza K. Lembas. 

Dziurę w budżecie szpitala bę-
dzie można częściowo załatać po 
uruchomieniu oddziału opieki 
długoterminowej. Sale są już go-
towe. Pomieszczenia urządzono 
w starej bryle szpitala, gdzie przed 
przeprowadzką do nowego skrzy-
dła funkcjonował oddział chorób 
wewnętrznych. Oddział będzie w 
stanie przyjąć naraz 15 pacjen-
tów. Niestety jak na razie NFZ nie 
ogłosił konkursu na świadczenie 
tego typu usług. Dyrektor Lembas 
zapowiada, że jeśli w ciągu naj-
bliższych tygodni Fundusz tego 
nie zrobi, oddział zostanie otwar-
ty na komercyjnych zasadach. 

Szpital czeka też, aż Fundusz 
ogłosi konkurs na badania tomo-
grafii komputerowej. Jeśli otrzy-
ma kontrakt z Funduszu, wówczas 
uruchomi pracownię. Tomograf 
ma być wydzierżawiony od pry-
watnej firmy. Chętnych na taką 
współpracę ze szpitalem w Nowo-
gardzie ponoć nie brakuje. 

O pakiecie w liczbach
Za mały kontrakt oraz brak de-

cyzji o konkursach to nie jedyne 
zmartwienia dyrektora Lembasa. 
W tym roku pojawiły się tzw. pa-
kiety onkologiczne. Obowiązków 
przybyło, ale nie poszły za tym 
dodatkowe środki. 

- Dla przykładu chirurgia otrzy-
mała niewiele ponad 2800 punk-
tów, co daje ok. 150 tys. zł mie-
sięcznie na leczenie. Z tej puli 650 
pkt. (34 tys. zł) zabrano na pakiet 
onkologiczny. Przy takim podziale, 
przyznanego przez Fundusz limi-
tu świadczeń, oddziałowi chirur-
gii grozić może nawet bankructwo. 
Do jego utrzymania potrzebne jest 
bowiem ok. 200 tys. zł – wylicza 
Kazimierz Lembas, dyrektor szpi-
tala. Ponadto jego zdaniem szpi-
tal nie jest w stanie „wyrobić” za-
łożonej normy w ramach pakie-
tu. - Szpital jest w stanie wykonać 
z tego pakietu może 150 punktów, 
czyli jakieś 20% z przyznanej puli. 
Wynika to z zeszłorocznych staty-
styk chorych - twierdzi K. Lembas. 

Dlatego właśnie szpital chce, 
aby zmniejszono mu liczbę 
punktów przyznawanych w ra-

mach pakietu onkologiczne-
go na rzecz puli dla chirurgii. W 
tej sprawie wkrótce dyrekcja pla-
cówki podejmie negocjacje ze 
szczecińskim oddziałem NFZ. 
Inną kwestią jest, jaki algorytm 
przyjął Fundusz, przyznając li-

mity świadczeń w ramach tzw. 
pakietu onkologicznego. W dniu 
wczorajszym wysłaliśmy pyta-
nia do NFZ z prośbą o wyjaśnie-
nie tej kwestii, na przykładzie na-
szego szpitala. Czekamy na od-
powiedź. 

Pacjent pierwszorazowy...
To nie jedyna zmiana, jaka w 

tym roku czeka nie tylko szpital, 
ale i samych pacjentów. W zakre-
sie leczenia specjalistycznego (w 
naszym szpitalu tj. chirurgia, kar-
diologia, nefrologia, neurologia, 
ginekologia oraz pracownie en-
doskopii i kolonoskopii), na które 
szpital otrzymał kontrakt w wy-
sokości 842 tys. zł, wprowadzo-
no nowe rozliczenie przyznanej 
punktacji. 

- Wymyślono, że pieniądze któ-
re szpital miał dotychczas ogólnie 
na specjalistykę, teraz zostaną roz-
bite na trzy pakiety. Najlepiej wi-
dać to na przykładzie neurologii, 
gdzie 10% punktów jest dla pakie-
tu onkologicznego, 40% na pacjen-
tów wymagających stałej konsulta-
cji ze specjalistą, a 50% dla pacjent 

pierwszorazowych – wyjaśnia K. 
Lembas. 

Co kryje się pod hasłem „pa-
cjent pierwszorazowy”? To taki 
chory, który w okresie 24 ostat-
nich miesięcy nie korzystał z 
usług specjalisty w danym zakre-
sie (np. kardiologii) i to w całym 
kraju. Takiego pacjenta, który jest 
już zdiagnozowany i otrzymał 
plan leczenia (receptę), ma dalej 
prowadzić lekarz rodzinny.  

 -W praktyce oznacza to, że pa-
cjentów stałych nie będziemy 
przyjmować aż tak wielu – ostrze-
ga K. Lembas. 

Za tym pomysłem stoi rów-
nie słynna, jak pakiet onkologicz-
ny, walka z kolejkami do specja-
listów, jaką podjął resort zdrowia. 
Tyle że teraz wydłużą się kolejki 
na korytarzach przychodni leka-

rzy rodzinnych. Pozostaje też na 
razie zagadką, na jakiej podsta-
wie lekarz pierwszego kontaktu 
będzie wypisywał chorym receptę 
na specjalistyczne leki. Będzie też 
musiał po części wziąć odpowie-
dzialność za leczenie pacjenta na 
schorzenie, które wymaga jednak 
stałej obserwacji specjalisty. W tej 
sprawie, również wczoraj, wysłali-
śmy zapytania do NFZ. Z naszych 
informacji wynika bowiem, że na 
razie ani lekarze szpitalni, ani ci z  
POZ, nie dostali w tym obszarze 
żadnych wytycznych. 

Wobec tak wielu niewiadomych 
pojawia się obawa, czy zmiany w 
systemie zdrowia wyjdą nam rze-
czywiście na zdrowie? 

Marcin Simiński

Dyrektor szpitala Kazimierz Lembas
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Tragiczny wypadek koło Miętna 

Zginął 52-letni mężczyzna 
Tragicznie zakończyło się zdarzenie, do jakiego doszło wczoraj rano, na drodze tuż za Mięt-
nem.  Kierujący Oplem, 33-letni mieszkaniec Nowogardu, w trakcie manewru wyprzedza-
nia, uderzył  w jadącego z naprzeciwka 52-letniego mężczyznę, jadącego skuterem. W wy-
niku obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu. 

- Kierujący pojazdem m-ki Opel, 
33-letni mieszkaniec Gminy Nowo-
gard, wykonując manewr wyprze-
dzania, zderzył się z prawidłowo 
jadącym 52-letnim  kierowcą sku-
tera - mieszkańcem powiatu łobe-
skiego. Wskutek zaistniałego wy-
padku i poniesionych obrażeń, mo-
torowerzysta zmarł podczas udzie-
lania mu pomocy w szpitalu - po-
wiedziała w krótkim oświadcze-
niu rzecznik policji. 

Kierowca Opla był trzeźwy. 
Okoliczności zdarzenia na zlece-
nie prokuratury badają policjanci 
z Nowogardu. 

Jarek Bzowy 

Rozmowa z Jakubem Sobieralskim, członkiem zarządu spółki PUWiS 

Wojna o wodę trwa 

DN: Wciąż nie ma rozstrzy-
gnięcia w sprawie przetargu na 
wodę. Po jednej stronie mamy 
PUWiS, a po drugiej niemiec-
ką spółkę, którą Gmina wybra-
ła na nowego operatora sie-
ci wod.-kan. W tym wszyst-
kim są zakłopotani mieszkań-
cy, którzy zastanawiają się,  
gdzie i komu teraz mają płacić 
za wodę?

Jakub Sobieralski: Mieszkań-
cy mają zawarte umowy z PU-
WiS, i to nasze przedsiębior-
stwo nieprzerwanie dostarcza 
im wodę i odbiera ścieki. Dla-
tego zgodnie z tymi umowa-
mi mieszkańcy powinni pła-
cić do PUWiS, bo to nasza fir-
ma zapewnia ciągłość świadcze-
nia usług komunalnych i funk-
cjonowanie infrastruktury nie-
zbędnej dla ich realizacji, nieza-
leżnie od zaistniałego kryzysu. 
Jest to logiczne, co więcej, prze-
cież wszyscy mieszkańcy wie-
dzą, że na przestrzeni ostatnich 
miesięcy, nikt nie proponował 
zawarcia takich umów, choć są 
one obowiązkowe w świetle pra-
wa i bez nich po prostu się nie 
da rozpocząć realnie jakiejkol-
wiek działalności wodociągowej 
i kanalizacyjnej.  

 Państwo stoicie na stanowi-
sku, że nowy operator wybra-
ny przez Gminę nie ma pra-
wa świadczyć usług w zakre-
sie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków 
i nadal administrujecie siecią 
wod.-kan., próbując udowod-
nić swoje racje przed wymia-
rem sprawiedliwości, wciąż do-
starczając ludziom wodę. Zda-
je się jednak, że jesteście osa-
motnieni w tej walce. Co Pana 
zdaniem Gmina powinna zro-
bić w tej sytuacji?

Gmina Nowogard powinna w 
końcu zdobyć się na racjonalne 
spojrzenie na zaistniały kryzys, 
dostrzec, jakie błędy popełniła 
na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat. Na popełnienie tych błędów 
PUWiS nie miał żadnego wpły-
wu, choć musi obecnie ponosić 
konsekwencje tychże błędów, a 
jednocześnie zabezpieczać cią-
głość dostawy wody pitnej dla 
mieszkańców i odbiór ścieków.  
Gmina Nowogard nie mia-

ła i nie ma obecnie odpowied-
niego zaplecza dla świadcze-
nia usług w sferze wodociągów 
 i kanalizacji. Spółka z Niemiec, 
wybrana na partnera przez 
Gminę, nie może legalnie świad-
czyć tych usług w Polsce. Nato-
miast nabyta przez tę niemiec-
ką spółkę, już po jej wyborze na 
partnera tzw. spółka celowa, nie 
podjęła od wielu miesięcy żad-
nych koniecznych czynności. 
Takich jak przykładowo zawar-
cie umów z mieszkańcami, do 
czego zapewne nie doszło, bo 
nie ma ona w zasadzie żadnego 
personelu w Nowogardzie. To są 
obiektywne fakty, które można 
było przewidzieć. PUWiS, jako 
właściciel istotnej części infra-
struktury wodociągowej i kana-
lizacyjnej, od miesięcy sygna-
lizował to, że błędne założenia 
poczynione przez Gminę do-
prowadzą do kryzysu. Napraw-
dę szkoda, że Gmina wolała po-
mijać te sygnały milczeniem. 

W miniony wtorek, 20 stycz-
nia, odbyła się rozprawa przed 
Naczelnym Sądem Admini-
stracyjnym w Warszawie, to-
cząca się z powództwa PUWiS. 
Wiem, że Pan uczestniczył w 
tej rozprawie. Czy może Pan w 
takim razie zrelacjonować to 
co działo się na sali sądowej?

Rzeczywiście w tym dniu od-
była się rozprawa przed NSA, 
mająca na celu rozpoznanie 
skargi kasacyjnej PUWiS od wy-
roku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie, 
z dnia 03.04.2014 r. Rozprawa 
zakończyła się odroczeniem do 
dnia 28.01.2015 r., co przed NSA 
nie jest dość częste i wskazuje, 
że nawet ten Sąd dostrzegł zło-
żony charakter sprawy i uznał, 
że musi szerzej przeanalizować 
okoliczności ujawnione przez 
pełnomocników PUWiS w trak-
cie rozprawy.  Podczas rozprawy 
przed NSA doszło do kompro-
mitacji doradcy prawnego Gmi-
ny Nowogard, gdyż okazało się, 
że złożone przed sądem admi-
nistracyjnym w Szczecinie peł-
nomocnictwa dla prawników  
z Kancelarii Jerzmanowski i 
Wspólnicy z Poznania nie były 
w ogóle do tej sprawy.  Skład sę-
dziowski NSA wydawał się zdzi-
wiony tą nietypową sytuacją, bo 
nawet zarządził przerwę. Potem 
NSA potwierdził słuszność za-
rzutu w tym zakresie prawników 
PUWiS, dopuszczając prawnika 
Gminy Nowogard do postępo-
wania tylko warunkowo, aby nie 
blokować wyświetlenia naszej 
sprawy. Na wyrok NSA będzie-

my musieli jeszcze trochę po-
czekać, ale może on spotkać się 
z uwagę w całym kraju. Nasi peł-
nomocnicy zwracali w toku roz-
prawy uwagę NSA między in-
nymi na to, że przez niejasność 
i niedopracowanie przepisów 
ustawy z 2008 r. o partnerstwie 
publiczno–prywatnym, może 
dojść do takich zagrożeń dla cią-
głości dostawy wody pitnej dla 
mieszkańców nie tylko w Nowo-
gardzie, ale także w innych gmi-
nach w kraju. Przede wszystkim, 
że zasady realizacji takich usług 
 o istotnym znaczeniu dla po-
rządku publicznego, określają 
przepisy innych ustaw, które w 
Nowogardzie wyraźnie zostały 
zlekceważone. 

Niezależnie od wyroku NSA 
sprawa się nie kończy. Równo-
legle, przed różnymi organami 
i instytucjami, toczą się inne 
postępowania w sprawie kasa-
cji przetargu na wodę, jaki zor-
ganizowała Gmina Nowogard?

To prawda, wyrok NSA nie 
zakończy kryzysu związa-
nego z błędnymi złożeniami 
 i dotychczasowym modelem 
postępowania Gminy. Jest to 
tylko jedno z wielu postępo-
wań, które już się toczą w róż-
nych Sądach lub przed róż-
nymi organami administra-
cji. Dla wyjaśnienia niejasności 
 i zagrożeń dla sieci wodociągo-
wych i kanalizacji w Nowogar-
dzie, szczególnie ważny będzie 
toczący się przed Sądem Okrę-
gowym w Szczecinie, proces o 
ustalenie nieważności umowy o 

partnerstwie publiczno–prywat-
nym z dnia 30.05.2014 r., który 
zainicjował pozew PUWiS, zło-
żony już w połowie ubiegłego 
roku. 

Dlaczego ta sprawa ciągnie 
się tak długo? 

Niestety w toku procesu przed 
Sądem Okręgowym w Szczeci-
nie zauważyliśmy pewną niepo-
kojącą prawidłowość, o której 
warto, aby dowiedziała się tak-
że opinia publiczna. Otóż praw-
nicy niemieckiej spółki, wie-
dząc o tym procesie, chyba nie 
chcą w nim wziąć aktywnego 
udziału, jakby się czegoś oba-
wiali. Bo chyba tylko tak moż-
na wytłumaczyć to, że osoby re-
prezentujące niemiecką spółkę 
 w Polsce, nie zdecydowały się 
na złożenie do akt sprawy w Są-
dzie Okręgowym w Szczecinie 
swoich  pełnomocnictw i nie 
ujawniają adresu do doręczeń w 
Polsce. Przez to Sąd Okręgowy 
w Szczecinie musiał podjąć sze-
reg czasochłonnych i kosztow-
nych czynności, gdyż koniecz-
ne stało się przetłumaczenie ca-
łości dokumentów na język nie-
miecki, aby następnie doręczyć 
ten pozew niemieckiej spółce w 
Niemczech, co już zajęło kilka 
miesięcy.  Warto o tym pamię-
tać, gdy słucha się opinii, że wy-
bór niemieckiej spółki był atrak-
cyjny i dobrze zabezpieczał inte-
resy Gminy. Takie same wybie-
gi spółka z Niemiec będzie mo-
gła przecież stosować we wszyst-
kich sporach sądowych z Gminą 
Nowogard w przyszłości, gdyby 

okazało się, że nie wywiązała się 
z określonych obowiązków. Na-
byta kilka miesięcy temu przez 
tę niemiecką spółkę tzw. spół-
ka celowa, ma zaś minimalnym 
kapitał zakładowy, to raczej nie 
jest gwarant wykonania jakiego-
kolwiek istotnego zobowiązania. 
Dlatego też osobiście cieszy nas, 
że w toku rozprawy przed NSA, 
przedstawiciele PUWiS mogli 
zwrócić uwagę i na tę kwestię, 
apelując, aby na sprawę patrzeć 
w odpowiednio szeroki sposób, 
bo jest nietypowa.  

Czy jest szansa, że dojdzie 
jeszcze do spotkania przedsta-
wicieli Gminy Nowogard a PU-
WiS w tej sprawie? 

 PUWiS od samego początku 
rzetelnie informował Gminę o 
swoich krokach. Mało tego, już 
na etapie prowadzonego postę-
powania zwracaliśmy uwagę na 
błędy, jakie są popełniane, a ja-
kie w przyszłości mogą dopro-
wadzić do kryzysu. Niestety, nie 
chciano nas słuchać. Teraz pró-
buje się wmówić mieszkańcom, 
że to my jesteśmy ci źli. Dlate-
go publicznie deklaruję w imie-
niu spółki, że PUWiS przez cały 
czas oczekuje na podjęcie rze-
czowych i stosownych do powa-
gi sytuacji  w Nowogardzie roz-
mów z przedstawicielami Gmi-
ny Nowogard, której woli do-
tychczas brak było po stronie 
Gminy. 

Rozmawiał Marcin Simiński
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Kto w końcu rozwiąże problemy mieszkańców ul. Bohaterów Warszawy 54?

Skutki urzędniczej spychologii…
Przy ulicy Bohaterów Warszawy 54 zamieszkuje 10 rodzin, które od lat zmagają się z problemem braku oświetlenia drogi biegnącej obok ich domostw. Po-
nadto sama droga jest w kiepskim stanie – za każdym razem po deszczu powstaje jezioro błota. A już zupełnym kuriozum jest ogromny słup, usytuowany 
niemalże na środku tej drogi, co poważnie utrudnia ruch pojazdów.

- Mieszkam tu od 35 lat – 
mówi pani Jolanta Włocho-
wicz - Kupiłam dom od PGR-
-ów. Kiedy były tutaj państwo-
we gospodarstwa, świeciła 
jeszcze lampa. W momencie, 
gdy przestała funkcjonować 
obora, to wraz z nią zgasła i 
lampa. W nocy panuje tutaj 
taka ciemność, że dosłownie 
trzeba uciekać, by skryć się w 
domu. Ktoś mógłby w takim 
mroku spokojnie napaść i na-
wet by się człowiek nie zorien-

tował, w którą stronę napast-
nik uciekł – stwierdza z zaże-
nowaniem pani Jolanta. 

- Problem tkwi również w 
słupie, który jest umieszczo-
ny właściwie na środku drogi. 
– dodaje pan Waldemar Ko-
walczyk - Kiedy jest koniecz-
ność przyjechania np. z ja-
kimś większym transportem, 
to trzeba korzystać z uprzej-
mości pani Joli i wyciągać słu-
pek od jej ogrodzenia. A jeśli 
np. będzie musiała przejechać 
straż pożarna czy pogotowie? 

Wcześniej ten słup już w ogó-
le stał na środku, jednak kie-
dy napisałem do szczecińskiej 
ANR, to wtedy raczyli go nie-
co przesunąć, ale co z tego, je-
śli nadal przeszkadza. Ponad-
to są w pobliżu również puste 
w środku drzewa, które sta-
nowią zagrożenie – wyjaśnia 
mieszkaniec.

Teren, na którym znajdu-
je się droga – bez oświetlenia, 
błotnista i ze słupem po środ-
ku – należy do Agencji Nieru-
chomości Rolnych, niemniej 

za zabezpieczenie oświetlenia, 
według art. 7, ust. 1 o samo-
rządzie terytorialnym, odpo-
wiada Gmina. Niestety z tego, 
co mówią mieszkańcy po-
między ANR a Gminą do tej 
pory nie ma w tej sprawie po-
rozumienia. - Podejrzewam, 
że jedni na drugich zrzucają 
obowiązek, bo pewnie Agen-
cja chciałaby ten teren zbyć, 
ale Gmina nie chce go przejąć 
z takim bałaganem. – stwier-
dził pan Waldemar Kowal-
czyk, mieszkaniec ul. Boh. 
Warszawy 54.

Od Annasza do Kajfasza…
- Kierowaliśmy pismo do 

pana burmistrza R. Czapli 
wraz ze złożonymi przez nas 
podpisami. – mówi pani Jo-
lanta – Burmistrz odpowie-
dział nam, że terenem, na któ-
rym znajduje się droga, po-
winna zająć się ANR. W tam-
tym roku byłam osobiście u 
burmistrza i on powiedział: 
„Pani Jolu, czy ja mam iść do 
kryminału, jak wam zrobię 
drogę?” A ja na to powiedzia-
łam: „To niech pan przyjedzie, 
gdy będą ulewy i wtedy pan 

zobaczy, jak my tutaj chodzi-
my. Płacimy niemałe podat-
ki. I nic z tego nie mamy." A 
burmistrz dalej: „Pani Jolu, ja 
pani nic nie poradzę…”. Bur-
mistrz nawet nie chce nam 
doradzić, gdzie z tym się 
udać. Kiedy pojechałam do 
ANR, to tam powiedziano mi, 
że problemy powinna rozwią-
zać Gmina. I w końcu zaczę-
li robić nas w balona! – doda-
je pani Jolanta - Pisaliśmy w 
sprawie drogi kilka razy za-
równo do ANR, jak i do bur-
mistrza. – mówi Danuta Zdun 
- Gmina podobno interwe-
niowała w ANR, ale żadnej 

odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 
A podatek płacić do Gminy 
musimy – dodaje mieszkanka.

21 stycznia wysłaliśmy za-
pytanie w sprawie mieszkań-
ców ul. Boh. Warszawy 54 za-
równo do burmistrza Nowo-
gardu R. Czapli, jak i do Agen-
cji Nieruchomości Rolnych w 
Szczecinie. Czekamy na odpo-
wiedź. Do sprawy powrócimy.

Piotr Słomski
(foto) pbs

W trakcie rozmowy z mieszkańcami ul. Bohaterów Warszawy 54

…ponadto słup uniemożliwia przejazd śmieciarce, przez co trzeba pokonywać spory 
dystans do kubłów na śmieci.

Jak informują mieszkańcy, widoczne po lewej stronie drzewa są puste i stanowią po-
ważne zagrożenie. A po zmroku wszystkie te problemy spowija - ciemność.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Janiny 
Gan 

składa 
pogrążona w smutku 

rodzina

Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła 

Miejsko-Gminnego PZW 

Zaprasza na zebranie sprawoz-
dawcze Zarządu Koła za rok 
2014. Spotkanie odbędzie się 

w dniu 15.02.2015 r., 
o godz. 10.00, 

w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie, 

przy ul. Boh. Warszawy. 
Zarząd

OGŁOSZENIEApel o pomoc 
Jest już konto dla pogorzelców z Węgorzy 
Gmina Osina uruchomiła specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na od-
budowę domu, który spłonął tydzień temu w Węgorzy. 

Przypomnijmy, że pożar wybuchł 
ok. 2 w nocy, we wtorek 13 stycz-
nia. Ogień pojawił się na strychu 
trzykondygnacyjnego budynku, za-
mieszkałego przez 4 rodziny (łącz-
nie 15 osób).  Najbardziej ucierpia-
ło najwyższe piętro, gdzie mieszka-
ła rodzina z dwójką dzieci. Nikomu 
nic się nie stało, ale mieszkanie zo-

stało doszczętnie spalone. W wy-
niku akcji straży zalane zostały też 
mieszkania znajdujące się na niż-
szych kondygnacjach. Odbudowa 
domu i przywrócenie go do stanu 
zamieszkałego pochłonie kilkaset 
tysięcy złotych. Pogorzelcy nie są w 
stanie pokryć tych kosztów we wła-
snym zakresie, dlatego uruchomio-

no specjalne konto, na które można 
wpłacać datki. Nr konta to 94 9375 
1012 4200 0052 2000 0010. W tytule 
przelewu należy wpisać:”wpłata na 
pomoc dla pogorzelców z Węgorzy”. 

Redakcja DN apeluje  o wspar-
cie poszkodowanych w odbudowie 
spalonego domu. 

Red. 

Na zdjęciu wyraźnie widać, że niewielkich gabarytów samochód osobowy z 
trudnością przeciska się między słupem a początkiem posesji obok. Jakiś czas 
temu przed słupem musiała zatrzymać się karetka pogotowia…
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Gdy Jan został uwięziony, 
Jezus przyszedł do Gali-

lei i głosił Ewangelię Bożą. Mó-
wił: Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawraca-
jcie się i wierzcie w Ewangelię. 
Przechodząc obok Jeziora Gali-
lejskiego, ujrzał Szymona i bra-
ta Szymonowego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bow-
iem rybakami. Jezus rzekł do 
nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, 
że się staniecie rybakami ludzi. I 
natychmiast zostawili sieci i po-
szli za Nim. Idąc dalej, ujrzał 
Jakuba, syna Zebedeusza, i bra-
ta jego Jana, którzy też byli w 
łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swe-
go, Zebedeusza, razem z najem-
nikami w łodzi i poszli za Nim.

Wielu z nas pragnie przemia-
ny życia. Podejmujemy nawet 
różne wysiłki żeby zmienić je na 
lepsze. Składamy Bogu postano-
wienia, z których niewiele po-
tem wynika bądź z determinacją 
uprawiamy jogging litanii nie-
miłosiernie zamęczając samych 
siebie. Wszystko to podszyte jest 
często lękiem bo “muszę” coś ro-

bić ze sobą, żeby Bóg był zado-
wolony, żeby się na mnie nie po-
gniewał i we wszystkim mi bło-
gosławił. Tymczasem, moi dro-
dzy, nie o to chodzi, żeby tak 
wyklepywać siebie i swoje życie, 
aby w końcu z Fiata 126p wyszło 
Ferrari. Nie! Chodzi bardziej 
o to, aby przyjąć życie w siebie, 
aby pozwolić Bogu na to by nas 
kochał. Po to żyjemy i po to je-
steśmy w Kościele, żeby chło-
nąć Boga! A zatem trzeba przy-
lgnąć do Niego i dać się popro-
wadzić. Wtedy zaczyna się re-
alizacja wiary i nawrócenia, do 
którego jesteśmy wezwani. Wia-
ry, która nie jest tylko rozumo-
wym uznaniem istnienia Boga, 
ale przylgnięciem do Jego oso-
by i nawrócenia, które jest zmia-
ną myślenia, przemianą naszego 
serca i życia w Bogu. 

Aby zobaczyć czy rzeczywi-
ście wzrastamy w wierze i po-
stępujemy w nawróceniu trzeba 
popatrzeć na nasze życie i jego 
owoce. Z całą pewnością wspól-
ne pomieszkiwanie przed ślu-
bem, tak często ostatnio spoty-
kane, nie jest życiem zgodnym 
z wiarą. Jest to niewątpliwie 
sprzeczne z zamysłem i wolą 
Boga. Jest zdecydowanym od-
rzuceniem nawrócenia. Życiem 
bez Boga, czyli piekłem, które 
osoby “wierzące” fundują sobie 
na swoje własne życzenie. Po-
dobnie, życiem bez wiary i od-
rzuceniem nawrócenia jest po-
dążanie za swoim "widzi mi się",  
czym jest na przykład odrzuca-
nie sakramentalnej spowiedzi 

w sytuacji grzechu śmiertelne-
go (świadomego, dobrowolne-
go i przeciwko przykazaniu Bo-
żemu) i nie tylko bo jak sobie 
naiwnie tłumaczymy: spowia-
dam się samemu Bogu a nikogo 
przecież nie zabiłem, nie okra-
dłem, “wierzę mocno w Boga” i 
modlę się do Niego. Co z tego!? 
I tak żyjesz w grzechu, bez Jego 
łaski i miłości w swoim ser-
cu, bez pokoju sumienia. Dalej 
idąc, życiem bez wiary jest nie-
uczestniczenie we Mszy świętej 
niedzielnej, którą wielu z łatwo-
ścią sobie odpuszcza nie widząc 
w tym żadnego problemu! To 
jest znieczulica sumienia! Cał-
kowita obojętność na Boga. Od-
wrócenie się od Jego miłości! 

Tyle w nas Boga ile czynów 
wypływających z wiary w Niego. 
Jeśli zatem nasze życie jest pełne 
wszelkiego rodzaju grzechów, to 
Boga w nas nie ma, nie ma Go 
w naszym sercu i życiu. Trzeba 
zatem nawrócenia, do którego 
wzywa nas Chrystus. Nawróce-
nia, które jest decyzją odrzuce-
nia lęku, by budować swoje ży-
cie na wierze, zaufaniu Bogu. 
Decyzją na odrzucenie grzechu. 
Decyzją powrotu do Pana, któ-
ry ma zawsze otwarte ramio-
na, aby przyjąć na nowo każde-
go z nas. To jednak zależy tylko 
i wyłącznie od Ciebie. To Ty się 
opowiadasz “za” albo “przeciw” 
Bogu. Ty decydujesz. Jak mówił 
św. Augustyn: “Bóg stworzył nas 
bez nas, lecz zbawić nas bez nas 
nie może.” Nie czekaj... wróć!

 Ks. Robert Szyszko

 (Mk 1, 14-20)

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie:
23.01 (piątek): 
Ks. Robert Szyszko - Warszaw-

ska 14 (1-30); Ks. Krzysztof Pu-
stelnik - Warszawska 11 (1 - 50); 
Ks. Robert Dąbrowski - Warszaw-
ska 10 (1 - 50); Ks. Grzegorz Le-
gutko - Lipowa

24.01 (sobota):
Ks. Robert Szyszko - Warszawska 

14 (31 - 64); Ks. Krzysztof Pustel-
nik - Warszawska 11 (51 -100); Ks. 
Robert Dąbrowski - Warszawska 10 
(51 -100); Ks. Grzegorz Legutko - 
Uzupełnienia

Parafia pw. św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie:

23.01 (piątek):
ul. Żeromskiego 6 do 17 i 19 

24.01 (sobota):
Sąpolnica od 10.00
26.01 (poniedziałek):

Kolędę w tygodniu rozpoczy-
namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

Parafia pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie:

23.01 (piątek):
kolęda od godz. 16.00 w Lest-

kowie. 
opr. K.S.

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA NA BAL  DOBROCZYNNY
Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców. Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko–Kamieńskiej. 

Patron medialny: Dziennik Nowogardzki.

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Janina Gan: lat 70, zmarła 19.01.2015 r., pogrzeb odbył się 

21.01.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Bogumiła Maćkowiak

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon, ławę poko-
jową tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: meble do przedpo-
koju  -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe - 
tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę,      boj-
ler na wodę ciepłą – tel.783 469 
439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-

dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

- Przyjmę lub wypożyczę łóż-
ko ortopedyczne dla ciężko 
chorej osoby - tel.91-39 22-165 
(prosić pana Mirosława) 

Przyjmę telewizor duży z pła-
skim kineskopem, i sprawny od-
kurzacz - 603-595-403 

- Oddam sprawny telewi-
zor m-ki SHARP z kineskopem 
tel.91-39-22-165

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

ZAPROSZENIE

Chrześcijańskie Centrum Pomocy 
Agenda Zboru Kościoła  

Ewangelicznych Chrześcijan
 

w Nowogardzie ul. 700-lecia 14,  72-200 Nowogard

ZAPRASZAMY 

Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz bielizny 
pościelowej i ręczników dla wszystkich potrzebujących 
bez konieczności posiadania skierowania z OPS oraz bez 
ograniczeń ilościowych w środę 28.01. oraz w czwartek 
29.01 od godziny 10:00 do 12:00

Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia 14 na I 
piętrze w pomieszczeniach po byłej szwalni.

W imieniu Zboru, 
Pastor Cezary Komisarz 
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Wystawa malarstwa Norberta Ciekańskiego 

Kiedy motywem staje się mrok...
Dźwięk niezagranych nut/blask niezapalonych jeszcze lamp... Tak zatytułowana jest wystawowa prac artysty, Norberta Cie-
kańskiego ze Szczecina, którą otwarto w miniony wtorek w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie. Jest to pierwsza wystawa 
tego artysty. Na miejsce premiery swojego talentu nie bez powodu wybrał Nowogard – właśnie stąd pochodzi jego żona, 
Dominika. 

To, co inni wyrażają słowami, 
on przenosi na płótno, w zaciszu 
swojego atelier. W duszy gra mu 
malarstwo, filozofia i informaty-
ka – dziedziny, w których czuje 
się jak ryba w wodzie. Na wystawę 
Norberta Ciekańskiego, zorgani-
zowaną w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. S. Żeromskiego w No-
wogardzie przyszło wielu miło-
śników malarstwa. Artysta przy-
gotował na wystawę kilka swo-
ich dzieł, które stworzył w ostat-
nim czasie. – Malarstwo, sztuka, w 
szerokim tego słowa ujęciu, od da-
wana mnie fascynuje. Jest dla mnie 
wymiarem łączącym człowieka za-
równo z jego światem wewnętrz-

nym, jak i drugim człowiekiem – 
powiedział do uczestników spo-
tkania autor ekspozycji. W obra-
zach młodego artysty można do-
szukiwać się ukrytej symboliki 
mroku. Ponadto autor świetnie 
operuje półcieniem. O tym, czym 
jest dla Norberta Ciekańskiego 
malarstwo, oraz kto jest jego mi-
strzem i inspiratorem, porozma-
wialiśmy z samym artystą.

Dziennik Nowogardzki:  W 
pańskich  obrazach przebija się 
mrok. Skąd Pan czerpie inspira-
cje do swoich prac?

Norbert Ciekański – Moim 
niezastąpionym nauczycielem był 
Zdzisław Beksiński, który zain-

spirował mnie bardzo swoją twór-
czością. Spowodował, że chwyci-
łem za pędzel malarski. Staram się, 
by w moim malarstwie zawartych 
było dużo emocji, szczególnie tych 
z pogranicza mroku i myśli intro-
wertycznych. Gdy oglądałem obra-
zy, to rozświetlenie skłaniało mnie 
do jakichś przemyśleń ekstrawer-
tycznych, które gdzieś tam we mnie 
drzemią. Dlatego tworzę właśnie 
takie obrazy.

Kiedy uświadomił pan sobie, 
że malarstwo jest tym, co chce 
pan w życiu robić?

Odkryłem w sobie ten talent nie-
spełna dwa lata temu. To było w 
tym momencie, kiedy miałem w 
sobie takie bardzo wątłe doświad-
czenie w malarstwie, gdzie udało 
mi się namalować pierwsze kilka 
obrazów, które nie dawały mi za-
dowolenia. Mimo że były dość do-
brze namalowane, to nie dawały 
mi pożądanego efektu wizualnego, 
a tym samym satysfakcji twórczej. 
Dlatego postanowiłem jeszcze bar-
dziej się przyłożyć do malowania, 
a także kierunku celu, który przy-
niósłby mi zadowolenie i spełnie-
nie artystyczne. Dlatego ta mrocz-
ność, półcień oraz wzorowanie się 
na Beksińskim spełniło i nadal 

spełnia moje artystyczne oczekiwa-
na, które, mam nadzieję, z każdym 
nowym namalowanym obrazem 
będą na jeszcze wyższym poziome.

Czy odważyłby się pan okre-
ślić, czym jest dla pana malar-
stwo?

Dla mnie malarstwo jest przede 
wszystkim formą wyrazu. Może-
my to zobaczyć również w mu-
zyce, którą notabene także lubię, 
ale tylko słuchać, nie mówić o 
niej. Słuchanie a mówienie to dla 
mnie dwie różne kwestie. Dlate-
go muzyka to dla mnie też for-
ma wyrażania i przekazu emocji, 
drzemiących w naszej duszy, do 
której przecież nikt nie ma dostę-
pu oprócz nas samych. 

Twórczość Zdzisława Beksiń-
skiego intryguje do dzisiaj. Po-
mimo że charakterystyczny styl 
i tematyka prezentowane były 
przez artystę bardzo dobrze, 
jego dzieła miały zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników. 
Beksiński zawsze budził ogrom-
ne emocje i swoimi obrazami 
skłaniał do refleksji. Zauważam 
pewną analogię w pańskich dzie-
łach…

Zdecydowanie tu ma pan rację. 
Oglądając obrazy Zdzisława Bek-

sińskiego, człowiek zaczyna się 
skupiać na swoich własnych emo-
cjach i przeżyciach, nad którymi 
w codziennym życiu nie ma czasu 
się zastanawiać. Dlatego tak bar-
dzo fascynuje mnie jego twórczość 
oraz ten bardzo szczególny mrok w 
jego malarstwie.

To pana pierwsza wystawa w 
życiu...

Tak i bardzo się cieszę, że dziś 
mogę być tu, w Nowogardzie, i 
prezentować swoje obrazy. Szcze-
gólnie, że właśnie stąd pocho-
dzi moja żona Dominika, któ-
ra zawsze mnie wspiera. Dzięku-
jąc wszystkim, którzy przyczynili 
się do przygotowania tej ekspozy-
cji, zwłaszcza pani dyrektor Zofii 
Pilarz, zapraszam wszystkich do 
oglądania moich prac.  

Wystawę obrazów Norber-
ta Ciekańskiego będzie można 
oglądać przez najbliższy miesiąc. 
Większość prac artysty można 
kupić, wchodząc na jego interne-
tową galerię. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Świetlica Caritas już prawie gotowa

Mam marzenie, by ludzie bezdomni mogli zjeść tutaj talerz gorącej zupy 
W styczniu 2011 r. na łamach Dziennika Nowogardzkiego informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu budowy świetlicy środowiskowej, która swoją siedzibę 
będzie miała przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego. Obecnie budynek został już postawiony, a do możliwości korzystania z pomieszczeń wschodzą-
cych w jego skład niezbędne staną się prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz wyposażenie poszczególnych sal. 

Świetlica ma ok. 600 metrów 
kwadratowych i jest budynkiem 
trzykondygnacyjnym. Po wnętrzu 
oprowadził nas ks. Dziekan, pro-
boszcz parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego – Kazimierz Łukjaniuk, 
informując nas przy okazji o prze-
znaczeniu każdego z pomieszczeń. 
W środku budynku jedną z klu-
czowych sal będzie stanowił maga-
zyn Caritasu – To tutaj Caritas bę-
dzie mogła przechowywać żywność 
dla najbardziej potrzebujących oraz 

odzież, dzięki temu będziemy mie-
li wreszcie magazyn z prawdziwego 
zdarzenia, bo jak na razie magazyn 
mieści, się w wieży kościoła – do-
daje ks. Kazimierz Łukjaniuk. Ko-
lejne pomieszczenia, wchodzące w 
skład świetlicy, to m.in. zaplanowa-
na kafejka internetowa, sala spor-
towa – miejsce, gdzie dzieci w wol-
nym czasie będą mogli np. zagrać w 
ping-ponga. Idąc dalej, można tra-
fić do jadalni oraz kuchni. – Takie 
mam marzenie, by ludzie bezdomni 
mogli spokojnie zjeść tutaj talerz go-
rącej zupy, mam nadzieję, że będzie 
dane mi to w odpowiedni sposób 
zorganizować. Przeznaczenie kuch-
ni i jadalni jest także takie, by dzieci 
przebywające tutaj miały takie miej-
sce, gdzie będą mogły wypić gorącą 
herbatę czy zjeść kanapkę – mówi 
ks. proboszcz. W budynku będzie 
znajdowała się także ogromna sala 
wraz z zapleczem socjalnym, prze-
znaczonym dla obsługi. Sala ta ma 

stanowić miejsce, gdzie można zor-
ganizować jakąś zabawę, np. dys-
kotekową dla dzieci, ale i nie tylko 
– Parafia liczy kilka wspólnot, dzię-
ki tej sali można będzie spotkać się 
w większej grupie i razem spędzić ze 
sobą czas. Często także organizowa-
ne są spotkania modlitewne, w któ-
rych uczestniczy kilkadziesiąt osób, 
dlatego takie pomieszczenie jest nie-
zbędne - opowiada o szczegółach 
ks. Kazimierz Łukjaniuk. 

Do całkowitego wykończenia 
świetlicy niezbędne jest oświetlenie 
– Zostały już zamówione lampy do 
największego z pomieszczeń, czyli do 
tej sali, ale nie tylko, by móc zorga-
nizować jakąkolwiek w niej zabawę, 
potrzebne jest odpowiednie nagło-
śnienie, a także budynek potrzebuje 
dodatkowego odświeżenia ścian, no 
i ogrzewania, ogrzewanie w całym 
budynku jest podłogowe, niezbęd-
ne jest także wyposażenia poszcze-
gólnych pomieszczeń, np. kuchni - 

chodzi tu głównie o zmywarkę,  sali 
komputerowej, sportowej czy takiej 
przeznaczonej do odrabiania lekcji – 
po chwili dodaje ks. Dziekan. 

Dlatego z tej właśnie okazji pod 
patronatem nowogardzkiego Die-
cezjalnego Caritas oraz patro-
natem medialnym Dziennika 
Nowogardzkiego dnia 14 lutego br. 

w Willi Zbyszko organizowany jest 
bal dobroczynny, z którego dochód 
zostanie przeznaczony na prace 
wykoczeńczeniowe oraz wyposaże-
nie pomieszczeń.

Otwarcie świetlicy zaplanowane 
jest po wakacjach 2015 r.

Karolina Sałaga

W tym pomieszczeniu dzieci będą mo-
gli odrobić lekcje.

Nowogardzianie jak zwykle nie zawiedli. Frekwencja była bardzo wysoka.

Norbert Ciekański z małżonką.
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKU
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: ZPM GRUPA FARMER, Ignacy Zaniewski

Ludzie to największy kapitał firm
ZPM Grupa FARMER mieści się w Nowogardzie. Jego specjalizacją jest ubój trzody chlewnej i rozbiór mięsa wieprzowego. Szefem zakładu jest pan Igna-
cy Zaniewski, z którym rozmawiamy w ramach naszego stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”.

Dziennik Nowogardzki: Hi-
storia ZPM Grupa FARMER 
jest chyba dość odległa. Kie-
dy więc firma  otworzyła swo-
je podwoje  tu, w Nowogardzie? 
ZPM  GRUPA  FARMER, Ignacy 
Zaniewski   – Firma powstała   w 
maju  1997 roku, w budynkach 
po byłej masarni GS SAMOPO-
MOC CHŁOPSKA. Rozbudowa i 
gruntowna modernizacja zakładu 
umożliwiły ubój trzody chlewnej 
oraz rozbiór tusz na elementy. Za-
kład jest ściśle powiązany z produ-
centem znakomitych wyrobów wę-
dliniarskich PPH Farmer w Klini-
skach. Z tego miejsca dostarczamy 
surowiec, który w Kliniskach jest 
przetwarzany na konkretny pro-
dukt.

Czy to oznacza, że FARMER 
ma również swoje sklepy?

Jak najbardziej! Jest ich kilka-
dziesiąt i sprzedawane są w nich 
wędliny, mięso i drób. Sklepy są 
bardzo charakterystyczne i mają 
oryginalny wystrój, o czym można 
się przekonać w Nowogardzie, od-
wiedzając jeden z nich, przy ulicy 
Bohaterów Warszawy.

Praca w pańskim zakładzie 
jest dość szczególna, oprócz spe-
cjalistycznych urządzeń do roz-
bioru tuszy, są jeszcze niezbęd-
ni pracownicy. Proszę zatem po-
wiedzieć, ile dziś zakład zatrud-
nia osób i jakie trzeba mieć pre-
dyspozycje, by tu pracować?

O ile bez specjalistycznych urzą-
dzeń rozbiór tusz byłby bardzo 
utrudniony, to bez wykwalifiko-
wanej kadry po prostu niemożliwy. 
Ludzie na rozbiorze to największy 
kapitał firmy. Liczba zatrudnio-
nych w zakładzie jest na poziomie 
od 40 do 50 osób. Każdemu chęt-
nemu, który się zgłosi do nas, gwa-
rantujemy zatrudnienie. Warun-
kiem jest posiadanie sanitarnej 
książeczki zdrowia i chęci do pracy. 
ZPM Grupa Farmer deleguje rów-
nież swoich pracowników do pra-
cy w Belgii, przy konfekcjonowa-
niu mięsa.

Może to pytanie nieco pana 
zdziwi, ale czy jest jakiś kawałek 
mięsa, którego pan jeszcze nie 
próbował w swoim życiu?

(śmiech) Rzeczywiście, zadaje 
pan czasami w swoich wywiadach 
dość oryginalne pytania. Co do od-
powiedzi, to powiem panu, że jeże-
li chodzi o mięso wieprzowe, to nie 
ma ono przede mną żadnych ta-
jemnic, ponieważ jadłem lub kosz-
towałem każdy element. Pracu-
ję tak długo w tej branży, że mię-
so wieprzowe nie ma przede mną 
żadnych tajemnic.

To może wspomnijmy, jeże-
li już jesteśmy przy mięsie, jakie 
produkty klient może kupić w 
sklepie firmowym, tu, obok za-
kładu?

Oczywiście przede wszyst-
kim  mięso wieprzowe - każdy ele-
ment, ale również mięso drobio-
we, wołowe, wędliny i wyroby wę-
dliniarskie dostarczane przez PPH 
Farmer w Kliniskach. Oferta jest 
bogata, więc serdecznie zaprasza-
my.

Niehumanitarny chów zwie-
rząt oraz spożywanie mięsa bu-
dzi coraz więcej kontrowersji.    
Przy stole coraz częściej zaczy-
nają dominować wegetarianie. 
Co to może oznaczać dla pana 
branży?

 Tutaj odpowiem dość radykalnie 
i bardzo stanowczo. Odpowiedzią 
na to pytanie jest hipokryzja osób, 
które to mięso konsumują. Nato-
miast jeżeli chodzi już o te maka-
bryczne warunki, w jakich prze-
trzymuje się zwierzęta, to po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej ra-
dykalnie się one zmieniły i zosta-
ły bardzo mocno wyśrubowane, 
co oznaczało dla naszego zakła-
du, i pewnie innych tego typu firm, 

duże zmiany, połączone z ogrom-
nymi inwestycjami w infrastruktu-
rę. Dzięki temu nasza firma otrzy-
mała unijny certyfikat jakości, któ-
ry pozwala nam na działalność w 
całej Unii i stanowi, że firma speł-
nia warunki dobrostanu zwie-
rząt i prowadzi ubój trzody chlew-
nej w sposób humanitarny. Dlate-
go proszę mi wierzyć, że skupowa-
na przez nasz zakład trzoda chlew-
na przetrzymywana jest w bardzo 

dobrych warunkach. Takie zwierzę 
ma zapewnione wszystkie wyma-
gania związane z ubojem.

Wiadomym jest, że praca w za-
kładzie prowadzona jest w spo-
sób bardzo intensywny, proszę 
zatem powiedzieć, kiedy jest jej 
najwięcej?

Zdecydowanie najwięcej pracy 
jest w okresach przedświątecznych. 
W tym czasie tempo pracy jest na-
prawdę duże, ponieważ ilość mię-
sa, którą pracownik musi przero-
bić, jest, powiedziałbym, ogromna. 

Czy jest to tylko wieprzowina?
Na obecną chwilę tak.
Nie zapytałem jeszcze o do-

stawców. Kim są ci dostawcy, 
skąd, czy ceny dostaw od wszyst-

kich są jednakowe czy może ne-
gocjowane indywidualnie?

Na początku chciałbym zapew-
nić, iż dostawcami trzody chlewnej 
do oboju w naszym zakładzie, są 

100% producenci polscy, tj. z pobli-
skich miejscowości oraz z regionu 
Wielkopolski i Kujaw. Co do cen, 
to są one najczęściej negocjowa-
ne. Sama cena uzależniona jest od 
popytu i podaży, tak jak w każdym 
handlu, natomiast wycena tusz 
wieprzowych odbywa się na pod-
stawie klasyfikacji EUROP, przyję-
tej dla całej branży mięsnej w Unii 
Europejskiej.

Firma ma możliwość rozbio-
ru mięsa wieprzowego, a surow-
ce pochodzą od sprawdzonych i 
pewnych hodowców – to stawia 
ją chyba na dobrej pozycji w tym 
niełatwym biznesie, prawda?

To prawda, biznes nie jest łatwy, 
ponieważ konkurencja jest ogrom-
na. Dlatego ZPM Grupa FARMER, 
stara się pozyskiwać nowych do-
stawców i tak negocjować ceny, by 
każdy był zadowolony. Czy to się 
udaje? Zaraz przy firmie znajduje 
się nasz sklep, w którym klient co-
dziennie może kupić mięso bardzo 
dobrej jakości, a przede wszystkim 
świeże. Dlatego pozostaje mi ser-
decznie tu wszystkich zaprosić.

  Co by pan chciał powiedzieć 
swoim pracownikom i nowogar-
dzianom?

Pracownikom chciałabym przede 
wszystkim bardzo serdecznie podzię-
kować za trud, jaki wkładają w wy-
konywaną pracę, tak tym w biurze, 
jak i tym na hali rozbiorowej tusz. A 
klientom? By dobrze się odżywiali, 
kupowali świeże mięso, którego zna-
komita jakość z pewnością pozwoli 
na upieczenie dobrego kotleta scha-
bowego, którego smak i aromat za-
dowoli podniebienia.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Klienci w sklepie firmowym mają bardzo duży wybór.

Rozebrane mięso musi być odpowiednio posegregowane.

Farmer w ofercie ma również paczkowane mięso mielone.

Zakład mieści się przy ulicy Boh. Warszawy w Nowogardzie.
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Kartka z historii

Zawsze traktowali nas instrumentalnie…
W całorocznym kalenda-

rzu niewiele jest takich miesię-
cy, a może nie ma ich wcale, któ-
re nie byłyby naznaczone roczni-
cami ważnych i na ogół tragicz-
nych wydarzeń z historii Polski. 
W styczniu obchodzimy roczni-
cę wybuchu powstania stycznio-
wego, w którym zginęło tak wie-
lu przedstawicieli polskiej elity 
intelektualnej. Powstanie wybu-
chło 22 stycznia 1863 r. Uczestni-
kiem powstania był między inny-
mi patron jednej z nowogardz-
kich parafii Rafał Kalinowski. 
Często na niezmienny szacunek 
dla tych, którzy oddali życie za 
Ojczyznę nakłada się także zra-
cjonalizowana ocena historycz-
na.   Niżej publikujemy okolicz-
nościowy tekst dotyczący oce-
ny powstania, autorstwa history-
ka Krzysztofa Kawęckiego. Oce-
na jest dyskusyjna, ale warto się 
zastanowić nad wymową niektó-
rych, przywołanymi okoliczno-
ściami tego patriotycznego zry-
wu, zwłaszcza zwrócić uwagę na 
te fragmenty, w których ukazane 
jest tak nam znane z wielu innych 
zdarzeń, zupełnie instrumental-
ne  traktowanie dążeń niepodle-
głościowych Polaków przez mo-
carstwa europejskie.

Tragizm Powstania Stycznio-
wego 1863 roku

Zgubne konsekwencje Powsta-
nia Styczniowego w postaci nieod-
wracalnych strat polskości na kre-
sach wschodnich są oczywiste. Po-

dobnie jest z oceną decyzji o wy-
wołaniu tego najbardziej poetyc-
kiego, jak i bezsensownego czynu 
zbrojnego, gdzie to nasi poszli w 
bój bez broni. Z militarnego punk-
tu widzenia powstanie nie miało 
żadnych szans powodzenia. Ste-
fan Bobrowski, jeden z tych, któ-
rzy podjęli decyzję o jego wywoła-
niu, nie miał – jak wynika z jego 
przemówień –dużych złudzeń, co 
do możliwości sukcesu, chociaż 
jego współtowarzysze walki łudzili 
się, że Europa czeka na polski czyn, 
i że zaraz potem temu czynowi 
pośpieszy z pomocą. Bobrowski w 
oryginalny sposób uzasadniał po-
trzebę powstania: „Wywołując po-
wstanie, do którego czynimy przy-
gotowania, spełniamy ten obowią-
zek w przeświadczeniu, iż dla stłu-
mienia naszego ruchu, Rosja nie 
tylko kraj zniszczy, ale nawet bę-

dzie zmuszona wylać rzekę krwi 
polskiej; ta zaś rzeka stanie się na 
długie lata przeszkodą do wszelkie-
go kompromisu z najeźdźcami na-
szego kraju; nie przypuszczamy bo-
wiem, aby nawet za pół wieku na-
ród polski puścił tę krew w niepa-
mięć i aby wyciągnął rękę do nie-
przyjaciela, który tę rzekę wypeł-
nił krwią polską „(Paweł Jasienica, 
Dwie drogi, Warszawa 1963).

Sporo racji miał Roman Dmow-
ski, który napisał, że Powstanie 
Styczniowe narzuciły Polsce dzie-
ci. W chwili śmierci Bobrowski 
miał 22 lata, a Zygmunt Padlew-
ski 28.

Nie mniej szkodliwe były ze-
wnętrzne skutki Powstania. Trud-
no nie podzielić opinii tych histo-
ryków, którzy dowodzą, że przy-
czyniło się ono do stworzenia w 
Europie nowej sytuacji politycznej 

w postaci zbliżenia rosyjsko-pru-
skiego. Po wojnie krymskiej do-
szło do współpracy francusko-ro-
syjskiej. Prusy z niepokojem ob-
serwowały ewolucję sytuacji w za-
borze rosyjskim, spowodowaną li-
beralizacją polityki rosyjskiej, kie-
rowanej przez Gorczakowa, po-
lityki która wyraziła się w refor-
mach Wielopolskiego. Potwier-
dzeniem są słowa pruskiego hi-
storyka, badacza polityki Bismarc-
ka, Heinricha von Sybela: „Byłoby 
trudno rozstrzygnąć, które niebez-
pieczeństwo byłoby dla Prus gorsze, 
czy bardzo zresztą mało prawdopo-
dobne zwycięstwo czerwonego po-
wstania, do którego zmierzali Mie-
rosławski, Mazzini i Garibaldi, czy 
też zbudowanie wyodrębnionej Pol-
ski pod opieką rosyjską i francuską 
wedle planów Wielopolskiego, Gor-
czakowa i Konstantego” (cyt. za: Ję-
drzej Giertych, Kulisy powstania 
styczniowego, Kurytyba 1965).

Wybuch powstania i gra dyplo-
matyczna Prus i Anglii, spowodo-
wały, że sytuacja uległa radykalnej 
zmianie. Bismarck natychmiast 
spowodował wysłanie do Peters-
burga generała Alvensbena z wy-
rażeniem solidarności z Rosją i go-
towości współdziałania przeciwko 
Powstaniu. Natomiast we Francji 
wiadomość o Powstaniu przyję-
to z zakłopotaniem, ale w otocze-
niu Napoleona III wkrótce pojawi-
ła się koncepcja wojny z Prusami, 
co umożliwić miało m.in. zdoby-
cie Nadrenii. Pozornie propolskie 

stanowisko Francji było jednak 
dla Polski szkodliwe, gdyż rodzi-
ło złudzenia, że można będzie jed-
nak liczyć na pomoc państw za-
chodnich. Tajni wysłannicy Napo-
leona utwierdzali polskie środowi-
ska patriotyczne w tym przekona-
niu, inspirując do trwania w wal-
ce, a krew Powstania miała okre-
ślić przyszłe granice Polski. Ce-
sarz miał jednak na uwadze zdo-
bycie Nadrenii, a trwanie Powsta-
nia czyniło jego plany ciągle aktu-
alnymi. Rozgrywka dyplomatycz-
na wokół Powstania Styczniowe-
go najbardziej posłużyła Prusom i 
kanclerzowi Bismarckowi. 

Powstanie Styczniowe, jak chy-
ba żadne z innych wydarzeń na-
szej najnowszej historii, ukształto-
wało określoną mentalność. Czyż 
Powstanie Warszawskie, wywoła-
ne w nadziei poruszenia sumienia 
świata nie było reinkarnacją tego 
patriotyzmu, uczuciowego, nostal-
gicznego, a nade wszystko cier-
piętniczego, odwołującego się do 
tego co piękne, poetyckie, ale i tra-
giczne w swych skutkach dla Na-
rodu?

Jakże odmienny typ patrioty-
zmu kształtuje dobrze przygoto-
wane i zwycięskie Powstanie Wiel-
kopolskie. Szacunek i pamięć o 
uczestnikach Powstania Stycznio-
wego nie zwalnia nas od oceny po-
litycznej decyzji o jego wywołaniu 
i skutkach. 

Krzysztof Kawęcki 
Autor jest także wiceprezesem 

Prawicy Rzeczypospolitej

Cykl "Polonia", IX. Na pobojowisku by Artur Grottger

Rozmowa z Arturem Gałęskim

Ze łzami w oczach mówią, że Polska o nich pamięta...
W związku z  działaniami  Instytutu Kształcenia Ustawicznego  w Warszawie, rozmawiamy z jego dyrektorem, Arturem Gałęskim.  Przypomnijmy, pan Ar-
tur Gałęski jest mieszkańcem Nowogardu w przeszłości pełnił  między innymi funkcję dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Kura-
tora Oświaty w Szczecinie. Był także na początku poprzedniej dekady wiceburmistrzem Nowogardu. 

Red. Wspólnota Polska, zaj-
mująca się kontaktami z Polo-
nią, a w jej ramach kierowany 
przez Pana Instytut uczestniczy 
w procesie  zaadaptowania się do 
życia w Polsce grupy naszych ro-
daków z Donbasu? 

Artur Gałęski: Tak, zwłaszcza 
zajmujemy się edukacją języko-
wą  przybyłej  w styczniu do Pol-
ski około 200-osobowej grupy Po-
laków z Ukrainy. Kursy j. polskie-
go powierzone zostały przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych 
Instytutowi Kształcenia Usta-
wicznego Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska z Warszawy. Od po-
niedziałku do wtorku, w tym ty-
godniu, prowadzone były dzia-
łania diagnostyczne, a we śro-
dę rozpoczęły się kursy. Kursa-
mi objęto 130 osób z różnym po-

ziomem znajomości j. polskie-
go, od poziomu A1 po C1. Zaję-
cia odbywają się każdego dnia, od 
poniedziałku do piątku, po 3 go-
dziny dziennie, i oprócz umiejęt-
ności językowych, obejmują ele-
menty historii i kultury polskiej.  
Łącznie kurs obejmuje 180 godzin 
zajęć. Nauczycielami są doświad-
czeni lektorzy w pracy z obcokra-
jowcami.

Red. Jak nasi rodacy adaptują 
się do nowej sytuacji 

A.G. Uczestnicy kursu, których 
mamy możliwość obserwować, 
wykazują wielkie zdeterminowa-
nie, chcą nauczyć się j. polskie-
go, który jest dla nich przepust-
ką do nowego życia. Większość z 
nich przyjechała z rodzinami, ale 
są i tacy, którzy pozostawili naj-
bliższych, jak mówią, na wojnie. 

Jest spora grupa dzieci, którymi 
opiekują się nawzajem, gdy rodzi-
ce uczestniczą w kursie, sąsiedzi z 
pokoju obok. Uczestnicy zakwate-
rowani zostali w ośrodkach Cari-
tas na Warmii, w okolicy Olszty-
na. Na miejscu są psycholodzy, le-
karze i opieka duszpasterska. Bar-
dzo dużo ludzi uczestniczy w po-
rannych mszach świętych. Wy-
znawcy religii prawosławnej mają 
msze wieczorne.

Red.  Do Polski przybyły osoby 
w różnym wieku..

A.G. Tak, i każda grupa wie-
kowa potrzebuje innego rodza-
ju wsparcia, inne są też emocje, 
które wywołuje kontakt z ojczy-
zną. Wzruszające są  szczególnie 
relacje Polaków w starszym wie-
ku. Niekiedy 70-latków. Ze łzami 
w oczach mówią, że są wdzięczni, 

że Polska o nich pamiętała. 
Red. Często bywa Pan w No-

wogardzie?
A. G. Przyjeżdżam regularnie, 

chociaż z powodu obowiązków 
w Warszawie, moje wizyty są tu-
taj krótkie.

Red.

Jedna z polskich rodzin przybyłych z Donbasu.
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Rozmowa z Agnieszką Luty, kierownikiem nowogardzkiej placówki Alior Bank 

Co dalej z tym frankiem?
Alior Bank pojawił się w Nowogardzie zaledwie 3 lata temu, tj. w sierpniu, 2012 roku, i w bardzo krótkim czasie udało mu się zaistnieć zarówno w świado-
mości klientów, jak i mediów. Kierownikiem placówki jest pani Agnieszka Luty, która opowie nam między innymi o wahaniach i kursie franka szwajcar-
skiego, jak również o propozycjach bankowych, które kieruje do swoich klientów, z placówki Alior Bank w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: Za-
nim porozmawiamy o działal-
ności nowogardzkiej placówki 
Alior Bank, nie mogę pominąć 
pytania, które interesuje ostat-
nio zapewne wszystkich tych, 
którzy mają zaciągnięty kredyt 
we frankach szwajcarskich. Pani 
zdaniem, jako bankowca, co było 
przyczyną tego, że ta właśnie wa-
luta tak mocno się umocniła?

Agnieszka Luty kier. Oddz. 
Partner Alior Bank w Nowo-
gardzie: Technicznie to, co się wy-
darzyło, nie jest skomplikowane, 
w zeszły czwartek bank central-
ny Szwajcarii zniósł minimalny 
kurs wymiany franka, tj. 1,20 za 
euro, który wprowadził we wrze-
śniu 2011 r., tzn. przestał sztucz-
nie osłabiać swoją walutę. Jedno-
cześnie bank obniżył stopę procen-
tową do minus 0,75 proc. Decyzja 
ta przełożyła się na znaczy wzrost 
kursu franka oraz osłabienie zło-
tego. Dużo ważniejszym pytaniem 
jest to, co w takiej sytuacji zrobić.

No właśnie, zadłużenie wyższe 
niż wartość np. naszej nierucho-
mości, pomimo już kilku lat so-
lennej spłaty rat, to dość przykra 
perspektywa?

Owszem, posiadanie domu czy 
mieszkania o wartości rynkowej 
niższej niż kwota kredytu, które-
go stanowi ono zabezpieczenie, nie 
jest sytuacją bynajmniej komforto-
wą dla kredytobiorcy, tak samo jak 
fakt, że pomimo kilkuletniej spła-
ty, dług w walucie, w której kredy-
tobiorca zarabia, czyli w złotym, 
zamiast zmaleć, wzrósł. Z drugiej 
jednak strony należy zauważyć, iż 
nie jest to również wymarzony sce-
nariusz dla banków, nikt przecież 
nie będzie cieszyć się z faktu, że 
osoba, której pożyczył pieniądze, 
może okazać się niewypłacalna. 
Stąd właśnie m.in. decyzja banków 
o stosowaniu rynkowej, ujemnej 
stopy procentowej franka szwajcar-
skiego. Oznacza to przeciwstawie-
nie się wyższemu kursowi franka 
niższego oprocentowania. Nie spo-
woduje to bynajmniej, że raty wró-
cą do poziomu sprzed 15 stycznia, 
ale może pomóc zachować płyn-
ność finansową kredytobiorcom, a 
przy założeniu najbardziej opty-
mistycznego scenariusza, w dalszej 
perspektywie zniwelowanie różni-
cy w racie z kilkuset nawet do kil-
kudziesięciu złotych. Można zatem 
mieć cień nadziei, że polscy kredy-
tobiorcy unikną poważnego nie-
bezpieczeństwa, ale czy tak będzie, 
czas pokaże.

Co zatem będzie z tym fran-

kiem, czyli jakie będą w tej chwi-
li skutki decyzji Szwajcarskiego 
Banku Narodowego dla np. pana 
Kowalskiego, mieszkającego w 
Nowogardzie?

Tak, rzeczywiście, Polska jest 
drugim, po Austrii, krajem Unii 
Europejskiej, pod względem wy-
sokości udzielonych pożyczek w 
szwajcarskiej walucie, tak więc 
problem dotyka wielu przysłowio-
wych „Kowalskich”. W Polsce osób 
zadłużonych we frankach jest bo-
wiem ponad pół miliona. Każdy z 
nas, nie tylko bankowiec, jeżeli nie 
sam jest zadłużony, to zna kogoś z 
kredytem we frankach. Niestety dla 
niejednej osoby noc z czwartku na 
piątek była bezsenna.

Kończąc wątek z frankiem, 
pani zdaniem, to co się stało 15 
stycznia na rynku walutowym 
będzie jeszcze się rozwijać czy 
może poprzestanie na obecnym 
poziomie?

Przy tak dynamicznych waha-
niach kursu franka szwajcarskiego 
za wcześnie na jednoznaczną oce-
nę. Wielu analityków doradza spo-
kój i poczekanie na stabilizację sy-
tuacji. Jednak kwestia kursu fran-
ka dotyczy bardzo wielu z nas, a 
zachowanie zimnej krwi nie jest 
proste, gdy w grę wchodzą tak sil-
ne emocje.

Przygotowując się do wywiadu 
z panią, zaznajomiłem się z in-
formacją, że Alior Bank to śred-
niej wielkości bank uniwersalny 
w  Polsce, który rozpoczął swoją 
działalność operacyjną w 2008 
roku. Proszę powiedzieć, kiedy 
placówka otworzyła swoje po-
dwoje w Nowogardzie?

Placówka w Nowogardzie funk-
cjonuje już od sierpnia 2012 roku. 
Alior Bank cały czas rozwija sieć 
placówek na terenie całego kra-
ju. Dokładnie, jak pan się już do-
wiedział,  Alior Bank jest bankiem 
uniwersalnym, oznacza to, że swo-
ją ofertę kieruje zarówno do klien-
tów indywidualnych, jak i firm. 
Oferuje usługi i produkty, począw-
szy od konta, a na kredycie hipo-
tecznym kończąc. Co ważne, bank 
stara się zawsze być co najmniej o 
krok przed konkurencją, dlatego 
produkty przez nas oferowane są 
tak atrakcyjne.

 Bank kieruje swoją ofertę za-
równo do klientów indywidual-
nych, jak i biznesowych, łącząc 
zasady tradycyjnej bankowości 
z innowacyjnymi produktami, 
które, jak wiemy, są również w 
innych placówkach bankowych 
na terenie Nowogardu. Co takie-

go Alior Bank ma w swojej ofer-
cie, co może przyciągnąć klien-
ta?

Oferta banku skierowana jest do 
Kklientów, którzy oczekują wyż-
szej jakości usług i doradztwa. Jak 
już wcześniej wspomniałam, oferu-
jemy wiele produktów. A co przy-
ciąga do nas klientów? Wystar-
czy wspomnieć o kredycie gotów-
kowym z oprocentowaniem tylko 
5% dla każdego, bez względu na 
to, czy klient bierze nową pożycz-
kę, czy przenosi ją z innego banku. 
Bank również daje gwarancję naj-
niższej raty, która działa nie tylko 
na początku kredytu, ale również 
przez cały okres kredytowania. Du-
żym powodzeniem cieszy się rów-
nież Konto Wyższej Jakości z 5-let-
nią gwarancją niezmienności wa-
runków, gdzie jest absolutny brak 
opłat za wszystko. Warto również 
wspomnieć o klientach firmowych, 
gdzie Alior Bank również stawia 
na partnerstwo w biznesie, m.in. 
Rachunek Partner nic nie kosztuje, 
jeśli Alior Bank jest Klienta głów-
nym bankiem.

Klienci chcą dziś od banków 
fachowych porad, rzetelnych in-
formacji, uprzejmości. A także 
bardzo atrakcyjnych ofert, któ-
re nie dość że będą interesujące 
to korzystne w umowie kredyto-
wej? Czy w pani placówce klient 
może liczyć na te wszystkie zapy-
tania?

Oczywiście. Każdy klient ma 
swoje indywidualne potrzeby i 
oczekiwania względem banku. 
Najlepszy bank to ten, który naj-
pełniej odpowiada na nasze po-
trzeby. Przed dokonaniem wyboru 
oferty, należy przeprowadzić krót-
ką rozmowę z klientem w zakresie 
jego potrzeb. Po rozmowie z klien-
tem często okazuje się, że jego po-
trzeby nie zostały precyzyjnie okre-
ślone w ich dotychczasowym ban-
ku i często klienci korzystają z 
produktów, których nie potrzebu-
ją bądź nie rozumieją. U nas to 
klient znajduje się w centrum uwa-
gi. Każdego traktujemy poważnie, 
nie interesują nas tanie chwyty czy 
sztuczki. Współpracę opieramy na 
kompetencji i zaufaniu, tak, by bu-
dować z naszymi klientami długo-
trwałe relacje. Oznacza to, że nic 
naszych klientów negatywnie nie 
zaskoczy. Nie okaże się, że to, co z 
zewnątrz wydawało się atrakcyjne, 
w rzeczywistości okaże się nic nie 
warte.

 Nowa gwarancja Najniższej 
Raty w Alior Banku działa nie 
tylko dziś, ale przez cały okres 

pożyczki. Co to oznacza dla po-
tencjalnego kredytobiorcy?

Najprościej w kilku słowach 
oznacza to, że żadna oferta, żad-
nego banku, w żadnym momen-
cie jej trwania, nie będzie bar-
dziej korzystna. Dzięki temu, nasi 
klienci mają gwarancję, że wybie-
rają najlepiej i pożyczają najta-
niej! Jeśli przed skorzystaniem z 
naszej pożyczki lub w dowolnym 
momencie jej trwania inny bank 
zaproponuje klientowi mniejszą 
ratę, Alior Bank przebije tę ofer-
tę i zapewni lepsze warunki. Co 
jest bardzo ważne, klient dostanie 
niższą ratę przy takiej samej kwo-
cie i okresie kredytowania.

 Kiedyś, przechodząc w jed-
nym z polskich miast, obok  
Oddziału dość znanego banku, 
widziałem reklamę pożyczki 
gotówkowej i  „długotermino-
wą gwarancję najniższego opro-
centowania”. Obok był również 
Oddział Alior Banku, w którym 
z kolei reklamowano „gwaran-
cję najniższej raty”.  Pani zda-
niem, to tylko socjotechnika 
czy prawdziwa oferta?

Gwarancja najniższego opro-
centowania w pożyczce gotówko-
wej to nie wszystko. Na ratę kredy-
tu składa się bardzo wiele skład-
ników. To właśnie wysokość raty 
jest najważniejsza, ona obrazu-
je wszystkie koszty kredytu. Alior 
Bank, jako jedyny bank w Polsce, 

daje „gwarancję najniższej raty”, 
nie tylko na początku umów, ale 
również przez cały okres kredyto-
wania.

Wziąć kredyt jest łatwo, go-
rzej spłacać. Na co warto zwró-
cić uwagę, zanim zaciągnię-
my zobowiązanie w banku, by 
uniknąć w przyszłości kłopo-
tów ze spłatą?

Przede wszystkim warto zwró-
cić uwagę, gdzie się bierze kre-
dyt. Warto brać kredyty w ban-
kach, jako podmiotach objętych 
Bankowym Funduszem Gwaran-
cyjnym, i kontrolowanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. 
Warto również zwrócić uwagę na 
wysokość raty kredytu, jaką bę-
dziemy płacić co miesiąc, chodzi 
mi głównie o to, aby klient przed 
podjęciem decyzji o wzięciu kre-
dytu wiedział, jak wysoką kwo-
tę może przeznaczyć miesięcznie 
na spłatę pożyczki, aby się później 
nie okazało, że wysokość raty jest 
dla niego za wysoka. Dodatkowo, 
tak jak już wcześniej wspomnia-
łam, oprocentowanie to nie jedy-
ny koszt kredytu, bardziej obra-
zowa jest wysokość raty. Jeśli cho-
dzi o samą umowę kredytu, jeże-
li po przeczytaniu czegoś nie ro-
zumiemy, to zawsze warto pytać i 
co ważne, umowy wcale nie mu-
simy podpisywać jeżeli jej nie ro-
zumiemy.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 



Nr 5 (2337)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Uprzejmie proszę o przekazanie l % 
podatku dochodowego 
na konto mojego męża,
które jest prowadzone 

we Wrocławiu w Fundacji 
"DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA 
ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej pory choro-
bę - stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabilitacja (co najmniej 2 razy 
w roku) powoduje, że stan jego zdrowia z roku na 

rok pogarsza się, lecz w zwolnionym tempie, co po-
zwala mu na samodzielne poruszanie się tak do 50 
metrów o kulachjednak do dalszych odległości ko-

nieczny jest wózek
Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Pod powierzchnią
Zgodnie z obietnicą zejdziemy 

ciut niżej. I gwarantuję, że nie cof-
niemy się przed niczym. Nic nas 
nie zatrzyma. Nie będziemy się 
bać, bo podróże kształcą. W lek-
kiej turystycznej wersji odkryje-
my tajemnice, które staną się in-
spiracją do poprawy wyglądu i 
zdrowia. Dzisiejszą inspiracją jest 
skóra właściwa. Nie jest bezpo-
średnio widoczna, bo naskórek 

zasłania ją przed światem. Chroni 
ją. Wiemy już, że jest bardzo wy-
trwały i dużo potrafi znieść. Nie 
od razu to widać ale boli go za-
wsze kiedy jej dzieje się krzywda. 
Skóra właściwa jest grubsza. W 
niej przechowywana jest znaczna 
część wody naszego organizmu. 
Ponadto odpowiada za odbiera-
nie wrażeń dotyku, bólu i tempe-
ratury. Zawiera również mieszki 

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Irena Łukaszewicz. Gratuluję.

włosowe, z których wyrasta włos. 
Do mieszków uchodzą gruczo-
ły łojowe, które zapewniają od-
powiednie nawilżenie włosów i 
skóry. Największym zagrożeniem 
dla tej warstwy jest utrata jędr-
ności i elastyczności. Kluczowe 
dla opóźnienia procesu dojrzewa-
nia są dwa rodzaje włókien, z któ-
rych zbudowana jest skóra. Włók-
na kolagenowe i sprężyste. Kola-
gen znany z reklam kremów prze-
ciwzmarszczkowych i balsamów 
ujędrniających to układ wzajem-
nie połączonych cząsteczek biał-
ka. Z czasem z powodu spadku 
poziomu witamin i minerałów 
wspomagających naturalną odno-
wę i kondycję włókien, struktura 
ulega stopniowemu uszkodzeniu i 
rozrzedzeniu. Objawia się to wiot-
czeniem, suchością i utratą kolo-
ru skóry. W przypadku włókien 
sprężystych istotna jest sieć opla-
tająca włókna kolagenowe zwana 
elastyną. Ona odpowiada za roz-
ciągliwość i sprężystość. Tak więc, 
żeby oszukać czas i zapewnić mło-
dość skórze powinniśmy o nie za-
dbać. Podstawa to oczywiście wła-

ściwa dieta oraz odpowiednie na-
wilżenie wewnętrzne i zewnętrz-
ne. Bardzo dobrym pomysłem bę-
dzie też mezoterapia. Bezigłowa 
zwiększa przepuszczalność war-
stwy rogowej naskórka. Dzięki 
czemu substancje aktywne łatwiej 
i szybciej docierają do skóry wła-
ściwej, wspomagając zachodzą-
ce tam mechanizmy naprawcze. 
Całkowicie bezboleśnie usuwamy 
w ten sposób cellulit, zmarszczki, 
rozstępy oraz wiotkość skóry. W 
przypadku terapii igłowej, działa-
my bardziej inwazyjnie. Skutecz-
ne preparaty zostają wprowadzo-
ne bezpośrednio w głąb skóry za 
pomocą cienkich igieł. Efekt jest 
szybki i skuteczny bo działamy 
bezpośrednio na tkanki. Prawdzi-
wym super bohaterem dla skóry 
są fale radiowe. Użyte w zabiegu 
elektrody przenoszą częstotliwość 
radiową do głębokich warstw skó-
ry, co powoduje podgrzanie tka-
nek na poziomie skóry właści-
wej. Intensywne pobudzenie do 
regeneracji włókien kolageno-
wych i elastynowych. We wszyst-
kich trzech przypadkach oczywi-

ście nie tylko, nie w ten sam spo-
sób i nie w tym samym czasie ale 
otrzymujemy poprawę jędrności 
skóry. Robi się pięknie, gładko i 
szczęśliwie.

Sprawozdanie z działalności za rok 2014
„Chrześcijańskie Centrum Pomocy, Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
w Nowogardzie” w roku 2014 udzieliło swoim podopiecznym pomocy w następujących ob-
szarach:

1. Dystrybucja Żywności we 
współpracy z Bankiem Żywności 
w Nowych Bielicach 800 osób z 
227 rodzin zamieszkałych na tere-
nie Gminy Nowogard, a będących 
podopiecznymi OPS w Nowo-
gardzie, otrzymało 22 tony żyw-
ności o łącznej  wartości prawie 
50  000,00 zł. Wartość pracy wo-
lontariuszy przy dystrybucji to w 
sumie 6 400,00 złotych . Również 
dzięki hojności mieszkańców No-
wogardu i okolic mogliśmy zebrać 
ponad 1,2 tony żywności w trak-
cie zbiórek w Netto i Biedronce. 
Zebrane produkty zostały przeka-
zane dla dzieci z Domów Dziec-
ka w Nowogardzie oraz 40 ro-
dzin wielodzietnych z terenu na-
szej Gminy. Grupa wolontariuszy 
z KECh Nowogard, oraz młodzie-
ży z I LO w Nowogardzie i Domu 
Dziecka wykonały prace o warto-
ści 4000,00 zł. 

2. Półkolonie „Kids Klub” dla 
ponad 100 dzieci odbyły się pod 
namiotem konferencyjnym na 
Plaży Miejskiej, w dniach od 25 
do 30 sierpnia 2014.Dzieci pod 
opieką wykwalifikowanej kadry 
odpoczywały , brały udział w za-
jęciach sportowych, artystycz-
nych, plastycznych, profilaktyki 
uzależnień, śpiewu. W ramach za-
jęć wszystkie dzieci otrzymywa-
ły napoje, słodycze oraz posiłek 
główny w postaci obiadu, o łącz-
nej wartości 5530,00 zł. Wartość 
pracy wolontariuszy to w sumie 
3000,00 złotych.

3. Wydawanie odzieży, butów, 
bielizny pościelowej, ręczników, 
kołder i koców. W sumie od na-
szych przyjaciół z Niemiec i Ho-
landii oraz od mieszkańców No-
wogardu pozyskaliśmy 10 000 kg 
odzieży o wartości 80 000, 00 zł, 
którą rozdysponowaliśmy wśród 
podopiecznych OPS w Nowogar-
dzie oraz innych potrzebujących. 
Wartość pracy wolontariuszy przy 
sortowaniu, wydawaniu oraz or-
ganizacji to w sumie 6000,00 zł.

4. Paczki świąteczne dla 200 
dzieci, podopiecznych OPS, w 
ramach międzynarodowej ak-
cji Gwiazdkowa Niespodzian-
ka o łącznej wartości 10  000, 00 
zł. Wartość pracy wolontariuszy 
2000,00 zł. 

Wartość pomocy udzielo-
nej mieszkańcom Miasta i Gmi-
ny Nowogard w roku 2014 
to 166 930,00 zł.        Łączna 
wartość pomocy udzielonej 
potrzebującym od 2005 roku, czy-
li od powstania Chrześcijańskiego 
Centrum Pomocy, przekroczyła w 
roku 2014 kwotę 3 mln złotych. 

Kościół Ewangelicznych Chrze-
ścijan otrzymał w roku 2014 do-
tację w ramach konkursu ofert 
na „Pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej” nr 
umowy WRLFKiS 6/2014  w kwo-
cie 9000,00 zł. Niestety w związku 
ze znacznym opóźnieniem pro-
gramu dystrybucji żywności zwią-
zanym z brakiem decyzji Euro 
Parlamentu, zmuszeni byliśmy 

do zwrotu części niewykorzysta-
nej dotacji w kwocie 1830,60 zł . 
Mamy nadzieję , że o tę kwotę zo-
stanie zwiększona pula konkurso-
wa na rok 2015. O ile jako organi-
zacja dysponujemy bardzo dobrze 
przygotowaną grupą wolontariu-
szy, sprzętem oraz odpowiednimi 
zasobami lokalowymi , to jednak 
dotacja z UM  pozwala na reali-
zację transportów. Beneficjenta-
mi udzielonej nam dotacji w roku 
2014 były wszystkie rodziny i oso-
by, którym udało się nam pomóc.

Pragniemy podziękować 
wszystkim wolontariuszom za 
ich ciężką i rzetelną pracę, człon-
kom KECh Zbór w Nowogardzie 
za wsparcie finansowe, Redakcji 
„Dziennika Nowogardzkiego” 
za sprawny kontakt z podopiecz-
nymi oraz bezpłatne zamieszcza-
nie ogłoszeń, Kierownictwu Za-
rządu Budynków Komunalnych 
za wielokrotną pomoc lokalową i 
techniczną, Kierownictwu i pra-
cownikom OPS za współpracę, 
Burmistrzowi Miasta Nowogard 
za wsparcie oraz przychylność, 
Nowogardzkiemu Forum Orga-
nizacji Pozarządowych za obsłu-
gę merytoryczną.

Przede wszystkim pragnę jed-
nak podziękować Panu Bogu, 
za chęci, nieustającą motywa-
cję i możliwości pracy dla dobra 
mieszkańców Miasta i okolic.

Dyrektor Agendy
Pastor Cezary Komisarz
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OGŁOSZENIE

Zaginął kotek 
o umaszczeniu ciemnoszarym. Znaki szczególne: 

duże spiczaste uszy, 
kotek potrzebuje przyj-

mowania leku. 
Za pomoc w odnalezien-
iu przewidziana nagroda 

o wartości 500 zł

600 310 764

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

Tel. 913 922 165 Tel. 91 577 20 07TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKU

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

PIASEK, żWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 żWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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Przegląd wydarzeń 2014 roku – część IV
Jak co roku, prezentujemy naszym Czytelnikom przegląd najciekawszych wydarzeń, które opisywaliśmy na łamach DN w 
minionym roku. Tym razem przedstawiamy II i ostatnią część. Zapraszamy do lektury. 

Nr 75, piątek (3 października)
Dramatyczna akcja przy ul. Rze-

szowskiego 
Ratowali życie na oczach prze-

chodniów

Do dramatycznych scen doszło w 
minioną środę, po godz.17.00, przy ul. 
Rzeszowskiego. Ratownicy medycz-
ni przez kilkadziesiąt minut reanimo-
wali mężczyznę, który stracił przytom-
ność. Niestety akcja nie powiodła się. 
Jak mówią świadkowie, mężczyzna sie-
dział na murku, czekając prawdopo-
dobnie na przyjazd busa. Nagle stracił 
przytomność i zawisł głową do tyłu. Po 
kilku minutach przyjechała karetka. 
Najpierw akcja odbywała się na chod-
niku. Później ratownicy na noszach 
zabrali nieprzytomnego do karetki. 
Na miejscu była również policja, któ-
ra zabezpieczała akcję. Wszystko dzia-
ło się na oczach przechodniów. Nieste-
ty, jak poinformowała nas wczoraj Po-
licja, pomimo podjętej akcji reanima-
cyjnej, mężczyzna zmarł. Był miesz-
kańcem Nowogardu. Miał około 60 lat. 
Przyczyną zgonu była prawdopodob-
nie niewydolność krążenia.

Nr 76, wtorek (7 października)
Był rajd, zostały ślady...
Rozjechali chłopu łąkę
Skandalem zakończył się ostat-

ni rajd samochodów terenowych po 
gminie Nowogard. Jeden z odcinków 
eskapady został wytyczony przez 
prywatną łąkę, należącą do pana Ry-
szarda Wlaźlaka, rolnika ze Szczyt-
nik. Gospodarz twierdzi, że jeepy 
zniszczyły jego pole i domaga się za-
dośćuczynienia. Organizatorzy rajdu 
przepraszają i zapowiadają, że w naj-
bliższym czasie usuną szkody. Rajd 
o nazwie „Daleko od szosy” odbył się 
28 września, w niedzielę. Była to już 
VI edycja tej imprezy. Wzięły w nim 
udział 74 załogi. Zawodnicy jeździli 
quadami i jeepami po wytyczonej tra-
sie, zwykle po zarośniętych i trudnych 
ścieżkach, oddalonych od asfaltowych 
dróg. Na tegorocznej trasie leżały też 
Szczytniki. Rajd przejechał przez wieś 
w sobotę. Organizator rajdu, Piotr 
Brodzki, przyznaje się do winy. Tłu-
maczy jednak, iż jest przekonany, że w 
tym miejscu przebiega droga. Jak do-
wiedzieliśmy się wczoraj, obaj pano-
wie spotkali się i dogadali. Szkody wy-
rządzone przez samochody terenowe 
mają być w najbliższych kilku dniach 
usunięte.

Nr 79, piątek (17 października)
Tragedia w Himalajach
Zginął mieszkaniec Nowogardu
W czwartek, 16 października, do re-

dakcji DN dotarła smutna wiadomość. 
Okazało się że jedna z 4 osób naro-
dowości polskiej, która zginęła w śro-
dę 15 października w relacjonowanym 
przez media światowe wypadku w Hi-
malajach to 39-letni mieszkaniec No-
wogardu. Informację tę potwierdzi-
ła goleniowska Policja. – To prawda, 
wśród turystów, którzy ponieśli w Hi-
malajach śmierć, jest mieszkaniec No-
wogardu – zapewniła krótko rzecznik 
KPP Goleniów, Julita Filipczuk. Na ra-
zie w sprawie wiadomo niewiele, jedy-
nie tyle, że mężczyzna to 39-letni Ro-
bert D., mieszkający na os. przy ul. 3 
Maja. Robert D. znany był wśród przy-
jaciół z zamiłowania do podróży. We-
dług oficjalnych danych, oprócz nowo-
gardzianina, w lawinie zginęło jeszcze 
trzech Polaków.

Nr 81, piątek (24 października)
Takiej fontanny nie ma nikt
Tyle wody dookoła, a urzędnik 

straż woła...
Jak dowiedziała redakcja DN, stra-

żacy z OSP w Orzechowie w ostat-
nim czasie aż trzykrotnie byli wzywa-
ni przez Urząd Miasta... do uzupełnia-
nia wody w dopiero wyremontowanej 
fontannie nad jeziorem. Nowogard z 
odnowionej za bagatela 160 tys. zł fon-
tanny, może być rzeczywiście dumny. 
Okazuje się bowiem, że stanowi ona 
swoisty ewenement na tle innych tego 
typu budowli. Jej konstruktorzy nie 
przewidzieli kilku okoliczności. Przy 
lekko zacinającym wietrze, tryskają-
ca woda z fontanny oblewa przechod-
niów – to jedna wada. A druga, mają-
ca pewien związek z tą pierwszą to, to 
że atrakcja nie ma własnego zasilania 
wody, co sprawia, że poziom w basenie 
fontanny trzeba uzupełniać, źródłem 
zewnętrznym. I tu, urzędnicy poradzi-
li sobie, jak zwykle w Nowogardzie, po 
swojemu. – W ostatnim czasie strażacy 
z OSP w Orzechowie przynajmniej trzy 
razy byli wzywani przez Urząd Miej-
ski do uzupełniania wody w fontannie 
– mówi nam jeden z działaczy ochot-
niczej straży. Proponujemy, aby miło-
śnicy fontanny, a zwłaszcza zachwyce-
ni jej nowym obliczem burmistrz i jego 
świta udawali się w jej pobliże z pełny-
mi wiaderkami wody i sukcesywnie 
dolewali ją do basenu.

Nr 84, wtorek (4 listopada)
Trwa budowa sieci w Warnkowie 
PUWiS: Wszystko idzie zgodnie z 

planem...
Trwa budowa sieci wodno-kanali-

zacyjnej w Warnkowie. Inwestycję wy-
konuje i w całości finansuje z własnych 
środków, a nie miasta, Przedsiębior-
stwo Usług Wodnych i Sanitarnych. 
Długo wyczekiwana przez mieszkań-
ców Warnkowa inwestycja, która po-
chłonie około 1,6 mln złotych, ruszy-
ła w drugiej połowie września. Zgod-
nie z przyjętym harmonogramem trwa 
pierwszy etap inwestycji realizowa-
nej na drodze za Willą Zbyszko. Do tej 
pory w ziemi, na głębokości 4 metrów, 
położono już ok.120 metrów bieżą-

cych rur z PCV, łącznie z niezbędnymi 
studniami. W kolejnym, II etapie reali-
zowanym na tym odcinku, obok kana-
lizacji sanitarnej, będzie kładziony wo-
dociąg oraz kanalizacja tłoczna, ciśnie-
niowa (z której ścieki z poszczegól-
nych posesji będą tłoczone do jednego 
kanału). Kolejne dwa etapy mają być 
wykonane na przełomie pierwszego i 
drugiego kwartału przyszłego roku.

 
Nr 86, poniedziałek (10 listopada)
Syn śmiertelnie okaleczył ojca 
Rodzinny dramat na Mickiewicza 

Tragedia rodzinna w jednym z do-
mów przy ul. Mickiewicza w Nowo-
gardzie. Najprawdopodobniej, nasto-
letni syn śmiertelnie okaleczył nożem 
swojego ojca. Zarówno policja, jak i 
prokuratura, odmawiają udzielania ja-
kichkolwiek informacji w tej sprawie. 
Z nieoficjalnych informacji, do jakich 
dotarliśmy przy pomocy swoich źró-
deł, wynika, że mężczyzna miał zgi-
nąć na skutek zadanych ostrym narzę-
dziem ran w okolicy szyi. Wiemy też, 
że w szpitalu przebywa syn zmarłego. 
Prawdopodobnie po zdarzeniu wy-
skoczył z okna piętrowej wilii i doznał 
urazów kostnych. Nie wiadomo jed-
nak, czy działanie nastolatka było za-
mierzone czy też był to nieszczęśli-
wy wypadek. Prokuratura nałożyła na 
śledztwo embargo informacyjne.

Nr 88, wtorek (18 listopada)
Znamy już wyniki niedzielnych 

wyborów
SLD przegrywa, opozycja bierze 

Radę 
Znamy już wyniki wyborów do Rady 

Miejskiej i burmistrza Nowogardu. Nie 
brakuje niespodzianek. Z mandatem 
radnego pożegnało się kilku „pew-
niaków”, w tym m. in. Antoni Bieli-
da (SLD) oraz Tomasz Szafran i Ra-
fał Szpilkowski ze Wspólnego Nowo-
gardu. Zaskoczeniem jest wygrana Ro-
berta Czapli (SLD) już w pierwszej tu-
rze wyborów. Niestety i przed samymi 
wyborami, jak i w ich trakcie, nie bra-
kowało przykrych incydentów. Kilka 
razy interweniował komisarz wybor-
czy. Do jednego z lokali wzywano na-
wet policję. W kilku okręgach wybo-
ry zakończyły się zaskakującymi wy-
nikami. „Czerwoną kartkę” otrzymało 
od wyborców niewątpliwie SLD, któ-
re w ostatnich wyborach zdobyło sześć 
mandatów, a w tych o dwa mniej. Bur-
mistrzem Nowogardu ponownie został 
Robert Czapla (SLD), zdobywając 5019 
głosów. Drugie miejsce zajął Tomasz 
Kulinicz (PSL) z 2295 tysiącami gło-
sów. Na Piotra Słomskiego (PiR) swój 
głos oddało 1152 wyborców. Czwarte 
miejsce zajął Rafał Szpilkowski z 811 
głosami. Na końcu stawki uplasował 
się kandydat na burmistrza z PO, Artur 
Danilewski, zdobywając 313 głosów.

Nr 91, piątek (28 listopada)
W Czermnicy błota po kolana
Urzędnicy popatrzyli, zawrócili i 

odjechali
W ostatnich dniach od dotarły do 

nas niepokojące sygnały naszych Czy-
telników z miejscowości Czermnica. 
Zbigniew Stępień, wieloletni mieszka-
niec wsi, poinformował o braku pełno-
prawnej drogi dojazdowej z kilku do-
mostw do głównej szosy, prowadzącej 
przez Czermnicę. Na mapie jest, ale w 
rzeczywistości, żeby dostać się do swoich 
domów, musimy przejechać przez teren 
prywatny – przyznają mieszkańcy wsi. 
Większość gospodarstw domowych 
położonych jest tu wzdłuż drogi głów-
nej, prowadzącej przez wieś. Pozostałe 
rodziny zamieszkują tereny oddalone 
od centrum miejscowości o kilkadzie-
siąt metrów. Do ich domostw prowa-
dzi piaszczysta droga, usłana wielki-
mi jak lej po bombie dołami. Wie pani, 
co tu się dzieje, jak przychodzą roztopy? 
Jakie tu jest błoto… Samochodem nie 
sposób przejechać, przejść też się nie da. 
Chętnie zaprosimy panów urzędników, 
żeby przyjechali tu właśnie w tym cza-
sie – mówi pani Kamila – Byli kiedyś, 
pewnie, ale nawet nie wyszli z samocho-
du. Popatrzyli chwilę, zawrócili i odje-
chali. Mieszkańcy Czermnicy są znie-
smaczeni zaistniałą sytuacją. Zapowia-
dają, że będą walczyć o drogę, dopóki 
nie doprowadzą sprawy do końca.

Nr 92, wtorek (2 grudnia)
Nocna obrona wodociągów i 

oczyszczalni
Nie weszli...
Zgodnie z zapowiedzią, PUWiS nie 

wpuścił na teren wodociągów oraz 
oczyszczalni przedstawicieli Urzę-
du Miejskiego, którzy w minioną nie-
dzielę, po północy, pojawili się pod 
bramami tych dwóch obiektów, w to-
warzystwie przedstawicieli niemiec-
kiej spółki mającej od 1 grudnia do-
starczać mieszkańcom gminy wodę. 
Jak już informowaliśmy, właśnie tego 
dnia,  skończył się okres wypowiedze-
nia umowy pomiędzy Gminą Nowo-
gard a PUWiS. Co będzie dalej? Jesz-
cze wczoraj odbyły się dwa spotkania 
w tej sprawie. Najpierw o godz. 9:00 
urzędnicy gminy rozmawiali z zarzą-
dem PUWiS, w siedzibie spółki. Na-
stępnie, w godzinach popołudniowych 
spotkali się z przedstawicielami no-
wego operatora. Z naszych informacji 
wynika, że oba spotkania nie przynio-
sły przełomu.

Nr 94, wtorek (9 grudnia)
Zginął mąż, a żona i syn w szpita-

lu. Prowadził sąsiad
Śmiertelny wypadek pod Osowem 

Październik

Listopad

Grudzień

Tragiczny finał miał wypadek sa-
mochodowy, jaki spowodował pija-
ny 21-latek, nieposiadający prawa jaz-
dy. Śmierć na miejscu poniósł 58-let-
ni mężczyzna. W szpitalu przebywa 
jego żona i syn. Do zdarzenia doszło 
w minioną sobotę, ok. godz. 23:00, na 
drodze do Osowa. Samochodem mar-
ki Opel Astra podróżowało pięć osób, 
również rodzina zmarłego. Jego żona i 
syn trafili z obrażeniami ciała do szpi-
tali w Nowogardzie i Gryficach. Na-
tomiast szwagierka zmarłego, miesz-
kanka Nowogardu, wyszła z wypad-
ku bez szwanku. W szpitalu przebywa 
także kierowca, 21-letni Dariusz W., 
sąsiad tragicznie zmarłego mężczyzny. 
Gdy powróci do zdrowia, usłyszy naj-
prawdopodobniej zarzuty prowadze-
nia auta pod wpływem alkoholu i spo-
wodowania śmiertelnego wypadku.

Nr 96, wtorek (16 grudnia)
Tego można było się spodziewać! 
Jak (nie)działa gabinet rehabilitacji
Dwa tygodnie temu na łamach DN 

opublikowaliśmy artykuł pt. „Pocze-
ka sobie do marca”, w którym opisa-
liśmy przypadek jednego z mieszkań-
ców Nowogardu, Zygmunta Chyćko, 
uskarżającego się na odległe terminy 
zabiegów w nowogardzkim gabinecie 
rehabilitacji leczniczej. Okazało się, że 
takich pacjentów jest znacznie więcej. 
– Dzisiaj (poniedziałek, 15 grudnia, 
dop. red.) zawiozłam pismo do sta-
rosty, z prośbą o zajęcie stanowiska w 
kwestii przywrócenia dawnego gabine-
tu rehabilitacji. Do pisma dołączyłam 
skargi pacjentów, dotyczące działania 
obecnego gabinetu. O ile się nie mylę, 
łącznie jest ich osiem – informuje Ewa 
Żytko, pacjentka z Nowogardu, jedna 
z inicjatorek akcji przeciwko likwida-
cji dotychczasowego gabinetu rehabi-
litacyjnego działającego przy szpitalu– 
To, co się wokół tego wszystkiego dzie-
je, jest nie do pomyślenia. My na pewno 
nie odpuścimy i nadal będziemy wal-
czyć o swoje. Gorąco zachęcamy każde-
go, kto ma coś do powiedzenia w tym 
temacie, do składania skarg. Nie wol-
no się tego bać. Jeśli chcemy walczyć, 
musimy połączyć siły. Pacjenci zapo-
wiadają, że będą wysyłać kolejne pi-
sma z prośbą o przywrócenie dawne-
go porządku w obszarze rehabilitacji, 
zarówno do NFZ, jak i do Goleniowa. 

Nr 98, wtorek (23 grudnia)
Trzecia sesja Rady Miejskiej za-

wieszona 
Zaczął od tego, że się upił...
Skandalem zakończyła się wczoraj-

sza sesja rady miejskiej w Nowogar-
dzie. Jeden z pracowników PUWiS, 
wręczając przewodniczącemu Rady, 
Andrzejowi Kani, obywatelski pro-
test w sprawie przetargu na wodę, wy-
czuł od niego woń alkoholu. Do ratu-
sza wezwano policję. Ta zbadała Prze-
wodniczącego. Okazało się, że miał 
0,32 promila alkoholu. Grozi mu kara 
grzywny lub aresztu. Pytanie czy powi-
nien nadal pełnić tę funkcję? Gdy A. 
Kania już wytrzeźwieje, będzie musiał 
złożyć wyjaśnienia na policji. Zgodnie 
z kodeksem wykroczeń, za wykony-
wanie czynności zawodowych po spo-
życiu alkoholu może mu grozić kara 
grzywny lub nawet aresztu.

Opr. Karolina Klonowska
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Kącik Kolekcjonera

W niedzielę Giełda Kolekcjonerska
Już w najbliższą niedzielę (25 stycznia), w Nowogardzkim Domu Kultury, rozpocznie się 
Giełda Kolekcjonerska. 

Niedzielna Giełda Kolekcjonerska rozpocznie się 
o godzinie 16:00 i potrwa do 17:30. Jej tematyka po-
dyktowana będzie 35-leciem Koła, które planowane 
jest na kwiecień. Dlatego szczególnie zapraszamy na-
szych członków oraz sympatyków. W planie spotka-
nia: wymiana, skup, sprzedaż. Podczas Giełdy będzie 
można kupić monety okolicznościowe o nominale 
2 zł. Zachęcamy do wzięcia udziału w Giełdzie Ko-

lekcjonerskiej. Jednocześnie informujemy, że w roku 
2015 ukaże się 14 nowych monet kolekcjonerskich o 
nominałach 10 i 20 zł oraz banknot o nominale 20 zł, 
a także dwie monety z serii pięciozłotówek. Tematy-
kę nowych monet będziemy na bieżąco przedstawiać 
na łamach DN. Dodajmy, że monety oraz bankno-
ty kolekcjonerskie można zamawiać w kole podczas 
Giełd Kolekcjonerskich. Informujemy, że zachęca-
my wszystkich do wstąpienia w szeregi naszego Koła 
Numizmatycznego oraz Klubu Kolekcjonera. Dekla-
racje członka można pobrać w czasie Giełdy. 

Zapraszamy i czekamy!!!

Koło Numizmatyczne,
Klub Kolekcjonera Nowogard  

Pomorzanin zagra z Masovią 
Maszewo

Czas na zwycięstwo
W sobotę (24 stycznia), o godzinie 17:00, Po-
morzanin Nowogard zagra w Goleniowie 
swój drugi mecz sparingowy. Rywalem zespo-
łu z Nowogardu będzie Masovia Maszewo. 

Masovia jest mniej wymaga-
jącym przeciwnikiem niż Rega 
Trzebiatów, z którą przed tygo-
dniem Pomorzanin przegrał 3:1. 
Zawodnicy z Maszewa, tak jak 
Rega, występują w regionalnej 
okręgówce. Po rundzie jesien-
nej zajmują 4. miejsce w tabeli z 
27 punktami na koncie. Masovia 
w 15 meczach wygrała 8 spotkań, 
3 razy zremisowała oraz 4 razy 
przegrała. Sobotni rywale Pomo-
rzanina strzelili 27 goli, tracąc 

przy tym 23 bramki. Jest to z pew-
nością drużyna, z którą Pomorza-
nin powinien wygrać. Szczegól-
nie jeśli wystąpi w najsilniejszym 
składzie. Z racji, że mecz będzie 
rozgrywany w Goleniowie, nie 
powinno na nim zabraknąć tych 
zawodników Pomorzanina, któ-
rzy mieszkają w tym mieście. O 
wyniku sobotniego sparingu po-
informujemy w najbliższym wy-
daniu DN. 

KR

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców

Wygrywa Nowogard,  
Osina na 2. miejscu
W dniu 13.01.2014 roku, na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców gimnazjum. Najlepsi okazali się zawodni-
cy z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, a zaraz za nimi uplasowali się szczypiorniści z Osiny.

Uczniowie ZSP im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie, w skła-
dzie: Filip Jarota, Adrian Bana-
siewicz, Damian Zimecki, Jakub 
Smoliński, Patryk Ziółkowski, 
Adrian Badowski, Mateusz Gach, 
Kacper Naprawca, Aleksander Pa-
kulski, po bardzo ciekawych i nie-
zwykle emocjonujących meczach, 
które zakończyły się trzema remi-
sami, zdobyli Wicemistrzostwo 
Powiatu. Bezkonkurencyjni oka-

zali się zawodnicy z Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie. Co ciekawe, 
w Mistrzostwach Powiatu wystą-
piły trzy drużyny z Nowogardu i 
jedna z Osiny, co świadczy o tym, 
że te dwie miejscowości najlepiej 
szkolą młodych szczypiornistów 
w naszym regionie. Uczniowie z 
rąk organizatorów otrzymali me-
dale, puchar Starosty Goleniow-
skiego oraz pamiątkowy dyplom. 
Gratulujemy młodym piłkarzom 

ręcznym i życzymy im kolejnych 
sukcesów. 

Info: własna

Klasyfikacja końcowa:

2. Gimnazjum Osina 
1. Gimnazjum nr 3 Nowogard 
3. Gimnazjum nr 2 Nowogard 
4. Gimnazjum nr 1 Nowogard 

II WTK seniorów i seniorek

Sebastian Jemilianowicz 
o krok od podium
W niedzielę (11 stycznia), w Sianowie, odbył się II Woje-
wódzki Turniej kwalifikacyjny seniorów i seniorek w tenisie 
stołowym. Przyzwoicie zaprezentowali się na nim zawodni-
cy LUKS Top Wierzbięcin. 

Dnia 11.01.2015 r, w Sianowie, 
odbył się II WTK seniorów i se-
niorek. W zawodach startowało 6 
zawodników LUKS Top Wierzbię-
cin. Spisali się oni dużo lepiej niż 
na wcześniejszym WTK, gdyż tym 
razem dwóch podopiecznych Jó-
zefa Korkosza znalazło się w naj-
lepszej ósemce turnieju. Najwyżej 
został sklasyfikowany młodszy z 
braci, Sebastian Jemilanowicz, któ-

ry uplasował się na 4. pozycji, tuż 
za nim był Bartosz Jemilianowicz. 
Kolejni zawodnicy zagrali na mia-
rę swoich możliwości: Daniel Zu-
brzycki 17. miejsce, Kamil Amilia-
nowicz 34. miejsce, Ireneusz Mo-
ralewicz 42. miejsce. Jedyną repre-
zentantką klubu z Wierzbięcina 
była Jowita Nadobna. Zajęła ona 
dobre 12. miejsce.

KR 

Sebastian Jemilianowicz (na zdjęciu) był o włos od zajęcia miejsca na podium.

Na zdjęciu reprezentacja Gimnazjum w Osinie, która wywalczyła 2. miejsce.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 

Powierzchnia ok. 45m2,  
na którą składa się sala obsługi 

oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. 
Lokal po kapitalnym remoncie. 

Dostępne media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapraszam na prezentację, 

tel. 91/579-29-18

Zatrudnimy pracowników ochrony 
do pracy na terenie obiektu handlowego 

w Goleniowie. Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Tel.: 727-001-958

Sprzedam używane 
płyty obornickie  

i blaszane.
Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 

nr telefonu 91 3922394.

Sprzedam/wynajmę 
garaż o łącznej 

powierzchni 58 m2.
Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 
nr telefonu 91 3922394

NIERUCHOMOŚCI
•	 Najtańsze działki budowlane 

obok szkoły Trójki. 0033 78 78 
18 189

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa.506 413 218

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, wy-
najem 1000 zł. 504 898 980

•	 Do wynajęcia kawalerka. 721 
290 506

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 41,49 m2 + garaż 
ze strychem przy domu. Cena 
do negocjacji w Nowogardzie. 
726 020 862

•	 Sprzedam mieszkanie 3po-
kojowe, parter, po remoncie, 
64,14m2. Tel. 607 96 24 83

•	 wynajmę mieszkanie 53 m2 
z wyposażeniem na ul. Wa-
ryńskiego w bloku na dłuższy 
okres. 506 073 149TO

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam lub zamienię M3, 58 
m2 na mniejsze dwupokojowe do 
II piętra. 663 695 260 lub 605461 
354 

• Trzypokojowe, bezczynszowe, 
sprzedam, Bema. 793 908 098

• Sprzedam działkę budowlaną 
Asnyka, 16 ar, prąd, woda i gaz. 
Cena 90000 do negocjacji. 503 
120 436 

• Wynajmę 3pokojowe Zielona 2. 
664 809 155 

• Tanio sprzedam przenośny pawi-
lon handlowy. Tel 601 642 390

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. 536 938646

• Wynajmę lub sprzedam M4. 885 
242 483 

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o pow. użytkowej 67,60 
m2, pierwsze piętro, własne ogrze-
wanie. 608 396 636 

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bar-
dzo dobry Kikorze, ogród 2000 
m . 668 411 277

• Kawalerka bardzo ładna, nasło-
neczniona, bezczynszowa na ul. 
Leśnej sprzedam lub zamienię na 
większe, 85000 zł. 721 065 950 

• Wynajmę garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 691 937 120 

• Sprzedam mieszkanie z garażem, 
3 pokoje, 66,30m2, pierwsze pię-
tro. Wierzbięcin. 725 410 244 

• Wynajmę mieszkanie ul. Waryń-
skiego na dłuższy czasu. 506 073 
149 

• Wynajmę kawalerkę. 723 109 455 

• Dwupokojowe mieszkanie do wy-
najęcia ul. Światowida. 513 157 
133 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
I piętro 60 m2. 730 315 621

• Do wynajęcia mieszkanie 3poko-
jowe. 600 962 255 

• Wynajmę lokal, niski czynsz ok. 
50m2. 604 950 879 

MOTORYZACJA
• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-

ści. 605 576 908

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. prod. 
1998/1999, przeb. 130.000 km, 
opony zimowe, radio, tel. 515 343 
600

• Mercedes C220 kombi, diesel, 
rocznik 2000 kolor czarny, wypo-
sażony w klimatyzację oraz hak, 
sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam Daewoo – Ma-
tiz rok produkcji 99, stan bar-
dzo dobry. Ubezpieczenie do 
25.10.2015. Cena 2000 zł do 
uzgodnienia, przegląd aktual-
ny. 697 400 901 

• Sprzedam daewoo tico rocznik 
2001, OC i przegląd aktualne 
cena 600 zł. 728 269 538

• Sprzedam samochód Opel 
Astra 1,4 rok produkcji 1994. 
Cena 300 zł. 608 356 697

ROLNICTWO
• Presę polską w kostkach w do-

brym stanie. 667 522 369

• Kupię silnik do ciągnika C-360 
może być używany. 663 118 
280 

• Sprzedam prosięta. 781 900 
122 

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779 

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta, Żabówko 18. 605 092 517

• Sprzedam prosiaki. 694 819 
036, 91 39 17 960

• Prosiaki i warchlaki sprzedam 
okolice Goleniowa. 602 536 
366

• Śrutownik bijakowy 10km w 
dobrym stanie sprzedam. 667 
522 369 

• Sprzedam silnik do C-360 i 7 
ton owsa. 667 023 662 

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 

ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, insta-
lacje elektrobudowlane, bramy, 
monitoring, domofony. 696 443 
643

• Regulacja – naprawa drzwi i okien 
tel. 695 181 070

• Korepetycje matematyka. 668 171 
212

• Docieplenia, malowanie, spachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regip-
sy, podłogi i adaptacje poddaszy. 
600 626 268

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

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WYKOŃ-
CZENIA. 608 364 330, 600 347 
308

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

• Usługi transportowe, bus czte-

ropaletowy, kraj zagranica. 793 
160 161 

PRACA
•	 •	Zatrudnię pracowników budow-

lanych. Tel. 695 264 594.

•	 •	Zatrudnię: elewacja, docieplenie 
Szczecin. 782 860 130

•	 •	 Zatrudnię panią do pracy kel-
nerkę – barmana. Hotel „Oskar”. 
602 474 266

•	 •	Profesjonalne sprzątanie miesz-
kań, domów, pomieszczeń biuro-
wych, tel. 511 308 585

• Praca w Norwegii w bazie węd-
karskiej sprzątanie, pomoc w 
kuchni. 514 295 192 

• Zatrudnię doradcę konsultan-
ta. 604 410 983

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczym, znajomość kasy 
fiskalnej. 795 020 775 

•	 Potrzebna osoba do opieki 
do osoby starszej (sprawna-
,chodząca), cały dzień. Od za-
raz. 600 933 550 

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okularów. 
91 39 27 272 

•	 Zatrudnię osobę kreatywną ze 
znajomością języka angielskie-
go, firma z Nowogardu, tel. 607 
585 561

INNE
•	 Sprzedam drewno: brzoza, ol-

cha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-

niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT 
z Niemiec używane z gwaran-
cja i montażem do mieszkania 
,domu, sklepu, tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 900zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci zamienne, 
serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojący VGH 130-
190 litrowy f. Vaillant z Niemiec 
do domu, pensjonatu gdzie sa 2- 
3 lazienki, ekonomiczny cena od 
1.000 zl piec gazowy c.o. stoja-
cy, zeliwny ze sterowaniem vail-
lant moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz, serwis tel 691 686 
772.

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 8 
mm. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSCH, cena do uzgodnienia , tel. 
605 522 340

• Sprzedam zamrażarkę, szafkę na 
buty z lustrem i dywan. 607 994 
804

• Drzewo opałowe. 506 232 860

• Sprzedam wózek inwalidzki, 
elektryczny, typu skuter. 506 
073 149 

• Sprzedam betoniarkę 350, stan 
bardzo dobry, tanio. 662 678 
895 

• Sprzedam leczniczy koncen-
trat tlenu. 665 599 145 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 199.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 149.000 zł + działka ogrodowa
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, żWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 żWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI  
NA NOWY ROK

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. Promocja 
do 19 stycznia! Zadzwoń już teraz: 

32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

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

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Pora na bale
Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Urszula Kaczmarek, Michał Furmańczyk, Halina Stefańska, Christia-

na Syfert, Grażyna Siedlecka, Anna Huget, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Stanisława Po-
korska, Marek Kozioł, Anna Husarz, Lucyna Andrzejczak, Agata Kochelska, Zofia Górecka, Malwina Bryn-
dza, Mirosława Rutkowska, Edward Bachor, Krystyna Gęglawa

Zwycięzcy: Malwina Bryndza, Anna Huget, Barbara Bartosik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: teatrzyk kukiełkowy, nowe pojazdy
Klaudia Paluszkiewicz, Kinga Feliksiak, Julia Furmańczyk, Bartek Feliksiak, Miłosz Wielgus, Martyna 

Grenda, Mateusz Zaremba
Zwycięzca:  Klaudia Paluszkiewicz

Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55



Nr 5 (2337)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

Reklama

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do W.13.2.O.7.03.do

Kilka dni „po”… wizycie kandydata na prezydenta - Andrzeja Dudy  
w Nowogardzie - relacja przewodniczącej 

Spotkanie z kandydatem na prezy-
denta RP- Andrzejem Dudą było dla 
mnie ogromnym przeżyciem z kilku 
powodów. Po pierwsze, na jego przy-
gotowanie miałam tylko dwa dni, któ-
re wspólnie z kolegami wykorzystali-
śmy maksymalnie. Zdaję sobie spra-
wę, że nasz kandydat nie jest ulubień-
cem dla wielu mieszkańców nasze-
go miasta, ale ja jestem zadowolona z 
efektów naszej pracy, którą wykonali-
śmy. Po drugie, moja rola nie ograni-
czała się tylko do zorganizowania, ale 
również do prowadzenia spotkania. 
Zważywszy, że wśród gości był Prze-
wodniczący Komitetu Wykonawcze-
go PiS Joachim Brudziński, o którym 
nie można powiedzieć, że jest posta-
cią nieznaną, czułam się trochę pod-
denerwowana i chętnie podpatrywa-
łam kunszt prowadzenia spotkania w 
jego wykonaniu. Zresztą nie tylko Jo-
achim Brudziński był znaną posta-
cią wśród zaproszonych polityków. 
Zarówno Marek Gróbarczyk, Leszek 
Dobrzyński, Michał Jach odwiedza-
li już nasze miasto i jeśli kogoś inte-
resuje polityka, to  mógł z nimi się 
już spotkać, porozmawiać, a jeśli była 
taka potrzeba prosić o interwencję 
poselską. Dziwić może tylko fakt 
małego zainteresowania tym 
spotkaniem władz lokalnych. Bardzo 
żałuję, że włodarze miasta nie potrafią 
wykazać się klasą i jako gospodarze 

miasta gościć parlamentarzystów RP. 
W 9 powiatach (Stargardzie Szcze-
cińskim, Szczecinie, Policach, Gryfi-
nie, Pyrzycach, Myśliborzu, Świnouj-
ściu, Międzyzdrojach, Nowogardzie), 
które odwiedził kandydat, był przyj-
mowany w różnych miejscach, np. 
w Ratuszu. Nasze miasto, mimo że 
nie jest powiatem zostało wyróżnio-
ne, lecz napięty grafik pana Andrze-
ja Dudy spowodował krótszą wizytę, 
tym bardziej, że po spotkaniu w No-
wogardzie udał się wraz europosłem 
Gróbarczykiem na pociąg do Brukse-
li. Po trzecie i najważniejsze dla mnie, 
miałam przyjemność przywitać i go-
ścić kandydata na Prezydenta RP An-

drzeja Dudę ( dr prawa, europosła, 
42-latka, Krakowianina, nauczycie-
la akademickiego, podsekretarza sta-
nu w Kancelarii śp. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego).

Klasa człowieka w pełni się po-
twierdziła w trakcie spotkania. Przed-
stawiona przez niego koncepcja pre-
zydentury bardzo się spodobała nie 
tylko mnie, ale i obecnym na spotka-
niu mieszkańcom. Słowa dotyczące 
możliwości odbudowy naszego prze-
mysłu, a w tym ważnych ze wzglę-
dów strategicznych dla kraju, mia-
sta czy też lokalnych społeczności za-
kładów, potwierdziły opinie innych o 
jego mądrości. Kiedy usłyszałam z ust 

pana Dudy zdanie, że zrobi wszyst-
ko, by jego córka nie musiała wyjeż-
dżać za granicę, by pracować:  „nigdy 
się nie pogodzę, z faktem, że tak wie-
lu wspaniałych młodych ludzi musia-
ło wyjechać”, że lubi swój kraj i naj-
lepiej się w nim czuje, polubiłam go 
ogromnie. Mój wzór kandydata na 
Prezydenta RP był gościem naszego 
miasta. 

Dla mnie osobiście było to bar-
dzo ważne spotkanie. Jeśli zdarzyło 
się kiedyś w Nowogardzie (w wolnej 
już Polsce) spotkanie z tak dużą ilo-
ścią, tak  ważnych gości(polityków) to 
proszę mi przypomnieć, kiedy i z kim 
ono się odbyło. Może z wiekiem moja 

pamięć zaczyna szwankować. Niniej-
szym korzystając z okazji składam 
wielu naszym seniorom najserdecz-
niejsze życzenia z okazji Dnia Babci i 
Dziadka.  Spotkanie na pewno zapa-
miętam na długo i sądzę , że nie będę  
w tym osamotniona. Bardzo serdecz-
nie pragnę podziękować tym, którzy 
przybyli na spotkanie oraz tym, któ-
rzy w jakikolwiek sposób pomogli 
nam w jego organizacji.  

Mój kandydat na prezydenta to: 
Andrzej Duda

Magdalena Zarębska-Kulesza
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
Rozpoczęła działalność

filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

30 stycznia 2015 r.
od 10.00 - 11.00 (piątek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Czy i gdzie 
powinniśmy 
budować 
Euroboisko w 
Nowogardzie

7

UZP sprawdza, 
czy Gmina 
nie złamała 
przepisów 6

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Nowy wóz dla OSP s. 9s. 5
Siatkarki z Osiny  
na podium s. 2

WD 27.01-13.02

Otwarcie 
02.02.2015 r.

AUTO-MYJNIA 
"RĘCZNA"

ul. 700-lecia 14 
(zarząd budynków komunalnych)

czynna:  
od pn.-pt. 9.00-18.00; 

 sb. 9.00-16.00
telefon: 722 050 233

Zapraszamy
WD 27-30.01

Kolejny sukces nowogardzkiego prawnika

Stanął do walki  
z parabankiem
i... wygrał

Radosław Górski ( na zdjęciu), radca prawny prowadzący jedną ze swoich kancelarii w Nowogardzie, wygrał łącznie około ty-
siąc spraw sądowych ze spółką Pożyczka Gotówkowa, której to zarząd wczoraj zatrzymała gdańska prokuratura. Wcześniej ten 
sam prawnik zasłynął po tym, jak sąd zakwestionował sposób rozliczenia kredytu we frankach, zgodnie z którym mieszkanka 
Nowogardu mogła stracić nawet 150 tys. zł.
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Nowogard nadal  
na końcu stawki
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REKLAMA
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Nasza sonda

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań sformułowanych w związku z 
akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie al-
koholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania 
nałogu), jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, 
którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych 
ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał 
w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz kluczyki pijanemu ogłaszamy i promu-
jemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. 
Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może 
zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

Jak powszechnie wiadomo, mieszkańcy danej gminy mogą uczestniczyć w obradach rad-
nych. Czy to dobry pomysł i czy mieszkańcy Nowogardu w ogóle wyrażają chęć uczestnic-
twa w tego rodzaju spotkaniach? Z takimi pytaniami zwróciliśmy się do naszych respon-
dentów w cotygodniowej sondzie ulicznej.

Renata Kubeczka z córką Hanią – Jeżeli chodzi o naszą Radę Miej-
ską, to ostatnio słyszłałam o jej funkcjonowaniu z intenretu, gdzie ktoś 
umieścił filmik. Zobaczyłam tam, że osoby, które nas reprezentują, bar-
dzo często umieją tylko gadać. Ostatnio słyszymy tylko o temacie wody 
albo że któryś radny jest niedobry itp. Powinni zająć się np. polityką so-
cjalną tego miasta czy też bezrobociem. Dlatego szanowna Rado, czas 
wziąć się konkretnie do roboty i ponosić odpowiedzialność za uchwala-
ne przez was postanowienia. Kończąc, chciałabym powiedzieć, że też 
nie rozumiem, dlaczego zwykły obywatel nie może zabierać głosu pod-
czas prowadzonej sesji. O ile dobrze wiem, prawo do tego mają jedynie 
radni i włodarz.

Henryk Kowalski – Wydaje mi się, że uczestnictwo w sesjach Rady 
Miasta to chyba dobry pomysł, ponieważ jako lokalna społeczność po-
winniśmy się również udzielać w tego typu sprawach. Ale sam nigdy 
nie uczestniczyłem w sesjach, ponieważ dość często wyjeżdżałem w de-
legacje. Niemniej by wiedzieć, co się dzieje w ratuszu, nie muszę tam 
bywać. A dlaczego? Kupuję Dziennik Nowogardzki, a tam napisane 
jest wszystko na ten temat. Oczywiście nie zakładam z góry, że nigdy 
tam nie pójdę. Muszę tylko dowiedzieć się, kiedy będzie kolejna sesja. 

Wanda Obrębska – Nie angażuję się już w tego typu przedsięwzię-
cia. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Od tych nowo wybranych radnych 
należy oczekiwać czegoś nowego, jakichś pozytywnych działań, których 
głównym celem będzie wymierna korzyść dla naszego Nowogardu. No 
ale nie mnie oceniać działania tej jeszcze bardzo młodej i chyba mało 
doświadczonej Rady. Ale jeżeli już ktoś tam w tej Radzie się znalazł, a 
właściwe został wybrany, to powinien wywiązać się z tego, co naobie-
cywał podczas kampanii. 

Pan Robert – Powiem szczerze, że nie wiem nic zarówno o poprzed-
niej, jak i obecnej Radzie. Raczej nie zagłębiam się w te tematy. Nie-
mniej faktem jest, że radni jakieś pieniądze z tego siedzenia tam mają, 
dlatego powinni coś działać. Ja nie mam już nic... Ani pracy, ani zdro-
wia, ani gdzie spać. Ale jakoś muszę żyć, raz jest lepiej, a raz gorzej. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

19.01.2015 r.
godz. 10.30 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podsta-
wie Nakazu Doprowadzenia do 
ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 12.40 
Pracownik sklepu Netto powia-

domił dyżurnego KP Nowogard 
o znalezieniu na terenie sklepu 
portfela wraz z dokumentami. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

godz. 17.00 
Policjanci RRD KPP Gole-

niów podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Ostrzyca ujawnili 
kierującego samochodem osobo-
wym będącym w stanie nietrzeź-
wości 1,09 mg/L w wydychanym 
powietrzu. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

20.01.2015 r. 
godz. 09.30 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podsta-
wie Nakazu Doprowadzenia do 
ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

godz. 14.25 
Ochrona sklepu Polomarket po-

wiadomiła o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Sporządzono 
dokumentację celem skierowania 
wniosku o ukaranie do Sądu Re-
jonowego w Goleniowie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

godz. 15.45 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podstawie 
Nakazu Doprowadzenia do ZK 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności wydanego przez Proku-
raturę Rejonową w Kamieniu Po-
morskim. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

21.01.2015 r. 
godz. 01.45 
Dyżurny KO Nowogard został 

powiadomiony o włamaniu do 
mieszkania w Nowogardzie skąd 
sprawcy dokonali kradzieży pie-
niędzy w kwocie 600 zł. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

godz. 12.00 
Pracownik sklepu Netto powia-

domił o ujęciu sprawcy kradzieży. 
Sprawca ukarany mandatem kar-
nym kredytowanym. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 16.20 
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Wołowiec ujawni-

li, że kierujący motorowerem po-
siada aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdami mechanicznymi wyda-
nego przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie.  Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

22.01.2015 r. 
godz. 05.40 
Dyżurny KP Nowogard został 

powiadomiony o kradzieży pali-
wa na stacji paliw HL w Nowogar-
dzie na ulicy Bema. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

godz. 07.00 
Dyżurny KP Nowogard został 

powiadomiony o zdarzeniu dro-
gowym w miejscowości Miętno. 
Kierujący samochodem osobo-
wym w trakcie wykonywania ma-
newru wyprzedzania nie zacho-
wał należytej ostrożności i uderzył 
w jadący z przeciwka motorower. 
W wyniku zdarzenia obrażeń do-
znał kierujący motorowerem od-
wieziony do Szpitala w Gryficach, 
gdzie w wyniku doznanych obra-
żeń zmarł. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 16.45 
Dyżurny KP Nowogard został 

powiadomiony o kradzieży skle-
powej w sklepie Netto. Sporządzo-
no dokumentację celem skierowa-
nia wniosku o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.   

godz. 10.00 
Dyżurny KP Nowogard zo-

stał powiadomiony o kradzie-
ży z mieszkania w miejscowości 
Ostrzyca pilarki spalinowej marki 
Stihl MS 261. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

23.01.2015 r. 
godz. 00.45 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podsta-
wie Nakazu Doprowadzenia do 
ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Pro-
kuraturę Rejonową w Goleniowie. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

godz. 06.05 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali nieletniego celem doprowa-
dzenia do Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

godz. 10.50 
Dyżurny KP Nowogard zo-

stał powiadomiony o kradzieży 
dwóch tablic rejestracyjnych z sa-
mochodu zaparkowanego w No-
wogardzie na ulicy 15 – go Lute-
go. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

godz. 12.20 

Hanna Urbańczyk – Nigdy nie uczestniczyłam w sesji Rady Miej-
skiej i nie znam dokładanie zasad jej funkcjonowania. Dramatem jest 
fakt, że Rada obraduje niemal niezauważalnie i nigdy nie wiadomo o 
której godzinie.  Ponadto porusza sprawy o niewielkim znaczeniu, jak 
np. nowa fontanna itp. My, zwykli ludzie, na temat jej funkcjonowania 
wiemy bardzo mało albo nic, toteż przydałoby się jakieś nagłośnienie 
tych informacji. Owszem, Dziennik Nowogardzki zamieszcza od cza-
su do czasu jakieś wiadomości w tej kwestii, ale nie zawsze docierają 
one do wszystkich. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

REKLAMA

Policjanci KP Nowogard zatrzy-
mali poszukiwanego na podstawie 
Nakazu Doprowadzenia do ZK 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 19.40 
Dyżurny KP Nowogard został 

powiadomiony o włamaniu do 
mieszkania w Nowogardzie na 
ulicy Wiejskiej skąd nn. sprawcy 
dokonali kradzieży aparatu foto-
graficznego marki Nikon, dwóch 
zegarków, telefonu komórkowe-
go marki Samsung, biżuterii oraz 
pieniędzy. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

godz. 20.50 
Dyżurny KP Nowogard został 

powiadomiony o kradzieży skle-
powej w sklepie Lidl, gdzie spraw-
ca został ukarany mandatem kar-
nym kredytowanym. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. 

24.01.2015 r. 
godz. 09.50 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podstawie 
Nakazu Doprowadzenia do ZK 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 14.25 
Policjanci KP Nowogard w trac-

kie próby zatrzymania pojazdu 
marki Skoda Superb kierujący po-
jazdem nie zatrzymał się i odjechał 
w kierunku ulicy Cmentarnej w 

Nowogardzie. Policjanci udali się 
w kierunku uciekającego pojazdu 
i na ulicy Cmentarnej pojazd zo-
stał porzucony przez kierującego. 
Jak się okazało pojazd został skra-
dziony na terenie Niemiec. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard.   

25.01.2015 r. 
godz. 03.00 dzielnicowi KP No-

wogard podczas kontroli drogo-
wej w Nowogardzie na ulicy Boh. 
Warszawy ujawnili kierującego sa-
mochodem osobowym będącym 
w stanie nietrzeźwości 1,84 pro-
mila w wydychanym powietrzu. 
Postępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

godz. 10.00 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podstawie 

Nakazu Doprowadzenia do ZK 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

godz. 14.20 
Dyżurny KP Nowogard został 

powiadomiony o kradzieży skle-
powej w sklepie Polomarket. Spo-
rządzono dokumentację celem 
skierowania wniosku o ukaranie 
do Sądu Rejonowego w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.   

godz. 14.20 
Policjanci KP Nowogard zatrzy-

mali poszukiwanego na podstawie 
Nakazu Doprowadzenia do ZK 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności wydanego przez Sąd Re-

jonowy w Goleniowie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

St. asp. Sebastian Źróbek

Kolejny sukces nowogardzkiego prawnika 

Stanął do walki z parabankiem i... wygrał 
Radosław Górski, radca prawny prowadzący jedną ze swoich kancelarii w Nowogardzie, wygrał łącznie około tysiąc spraw sądowych ze spółką Pożyczka 
Gotówkowa, której to zarząd wczoraj zatrzymała gdańska prokuratura. Wcześniej ten sam prawnik zasłynął po tym, jak sąd zakwestionował sposób rozli-
czenia kredytu we frankach, zgodnie z którym mieszkanka Nowogardu mogła stracić nawet 150 tys. zł.

Wczoraj (26.01) krajowe media obiegła in-
formacja o aresztowaniu zarządu paraban-
ku o nazwie Pożyczka Gotówkowa (dawniej 
Korporacja Finansowa Skarbiec, a jeszcze 
wcześniej Pomocna Pożyczka). Zatrzymani 
są podejrzani o oszustwa finansowe. 

- Od 2009 roku prowadzę procesy sądo-
we przeciwko tej firmie. W tym czasie złoży-
łem około tysiąca pozwów. Większość z nich 
zakończyła się pomyślnie dla moich klientów. 
Odzyskali oni swoje pieniądze. To grube mi-
liony złotych – mówi Radosław Górski. 

Pożyczka Gotówkowa to parabank zajmu-
jący się udzielaniem pożyczek. Schemat dzia-
łania, według relacji poszkodowanych, jest 
dość prosty. Osoba zainteresowane wzięciem 
pożyczki zwraca się do parabanku i uzysku-
je z reguły zapewnienia, że spełnia wszystkie 
kryteria. Dostaje atrakcyjną ofertę pożyczki, 

pod warunkiem że wpłaci tzw. opłatę przy-
gotowawczą (zwykle 5% wartości kredytu). 
Klient przekonany, że otrzyma kredyt, wpła-
ca pieniądze i podpisuje umowę. Ku swoje-
mu zdziwieniu otrzymuje korespondencję 
od parabanku, który żąda dodatkowego za-
bezpieczenia, w praktyce nie do uzyskania 
(poręczyciele, hipoteka itp.). Kiedy klient 
nie spełnia oczekiwań, parabank odmawia 
udzielenia obiecanej pożyczki, a wpłaconych 
wcześniej pieniędzy nie zwraca. Powołuje 

się przy tym na podpisaną wcześniej przez 
klienta umowę, w której rzeczywiście wid-
nieje zapis o tym, że opłata przygotowawcza 
jest bezzwrotna. 

- Takie działanie jest sprzeczne z przepisa-
mi dotyczącymi ochrony konsumentów. Nie 
można w ten sposób tworzyć umów, aby były 
one rażąco niekorzystne dla klientów. Tak jest 
w tym przypadku, gdyż zapis o bezzwrotności 
opłaty przygotowawczej jest niezgodny z pra-
wem i jestem w stanie udowodnić to w sądzie. 
Bazując na takim schemacie, wygrywam od 
2009 roku, aż do dnia dzisiejszego, procesy są-
dowe. Łącznie to ok. tysiąc spraw o wartości 
zapewne kilku milionów złotych. Skala szkód 
poniesionych przez poszkodowanych jest po-
równywalna do słynnej afery Amber Gold, a 
jestem nawet w stanie zaryzykować stwier-
dzenie, że szkody są większe. Firma działa bo-

wiem w ten sposób od 2002 roku i posiada kil-
kanaście oddziałów na terenie całego kraju. 
Poszkodowanych są dziesiątki tysięcy ludzi – 
mówi R. Górski. 

 Aresztowanie zarządu parabnaku dla wie-
lu oszukanych klientów może jednak ozna-
czać koniec nadziei na odzyskanie pieniędzy. 

- Mam jeszcze w toku około 100 procesów 
sądowych i poważne obawy, czy te sprawy uda 
się zakończyć odzyskaniem pieniędzy. Przy-
puszczam bowiem, że po zatrzymaniu zarzą-

du spółki, zniknie cały majątek firmy, a więc 
nie będzie z czego prowadzić egzekucji sądo-
wej. Już w ostatnim czasie trudno było cokol-
wiek odzyskać, nawet w drodze windykacji 
komorniczej, bo firma nie ma żadnego mająt-
ku. Nawet opłaty przygotowawcze, które uisz-
czali klienci chcący wziąć pożyczkę, trafiały 
na konto nienależące do spółki – martwi się 
R. Górski. 

Prawnik w rozmowie z DN apeluje do 
osób chcących skorzystać z oferty paraban-
ku, aby nie podejmowały pochopnie decyzji. 

- Jeśli pożyczkodawca nie chce nam dać 
do domu wzoru umowy albo oczekuje od nas 
wpłaty pieniędzy przed  udzieleniem pożycz-
ki, powinniśmy natychmiast zrezygnować z 
podpsiania umowy. Warto również wydać 
100 zł i skorzystać z porady prawnika. Tym 
bardziej, że bardzo często umowy te są pisa-
ne w sposób niezrozumiały dla prawnika, a 
co dopiero dla zwykłego śmiertelnika. Pro-
szę pamiętać, iż rzetelny i uczciwy pożycz-
kodawca nie udziela pożyczek osobom nie-
wypłacalnym, ani nie posiadającym żadnych 
zabezpieczeń.– mówi R. Górski. 

Spółką Pożyczka Gotówkowa prokuratu-
ra interesuje się już od blisko trzech lat. W 

tej sprawie jest 68 tys. osób poszkodowa-
nych na kwotę ok. 180 mln złotych. Wśród 
nich jest także wielu klientów kancelarii Ra-
dosława Górskiego, co stawia po raz kolejny 
nowogardzkiego prawnika w grupie niezwy-
kle skutecznych mecenasów. Przypomnij-
my tylko, że o Radosławie Górskim było 
już głośno kilka miesięcy temu, gdy broniąc 
swojej klientki, doprowadził do pozytywne-
go dla niej rozstrzygnięcia procesu sądowe-
go I instancji. Kobieta, mieszkanka Nowo-
gardu, nie zgodziła się z decyzją banku, któ-
ry po wypowiedzeniu umowy kredytowej, 
wezwał ją do spłaty kredytu we frankach, 
przewalutowując go na dzień wystawienia 
tzw. bankowe tytułu egzekucyjnego. W wy-
niku takiego zabiegu, straciła około 150.000 
zł, tylko w wyniku różnicy kursowej — to 
jest w różnicy w wartości CHF z dnia zacią-
gnięcia kredytu i z dnia przeliczenia kredytu 
według aktualnego kursu CHF. Sąd Okręgo-
wy w Szczecinie, podzielając stanowisko R. 
Górskiego i jego klientki, uznał, że bank nie 
może w ten sposób ustalać wartości swoich 
należności. O precedensowej sprawie, pisały 
media w całej Polsce. 

Marcin Simiński

Kancelaria R. Górskiego mieści się w jednym z bloków przy ul. 700-lecia.

Radosław Górski przestrzega przed podpisywaniem umów z parabankami.
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Sonda z Osiny
Jak powszechnie wiadomo, mieszkańcy danej gminy mogą 

uczestniczyć w obradach radnych. Czy to dobry pomysł i 
czy mieszkańcy Osiny w ogóle wyrażają chęć uczestnictwa 
w tego rodzaju spotkaniach? Z takimi pytaniami zwrócili-
śmy się do naszych respondentów w cotygodniowej sondzie 
ulicznej.

Czesław Dadeło – To dobrze, że 
sesje są dostępne dla obywateli, tylko 
oni sami chyba o tym zapominają. 
Taka obecność publiczności zawsze 
wymusza większą staranność obra-
dujących członków Rady Gminy. W 
roku 2004 sam byłem radnym w Osi-
nie, ale wtedy frekwencja obywateli 
była, o ile dobrze pamiętam, zerowa.

Domicela Miśkiewicz – Tutaj 
muszę powiedzieć, że bardzo podoba 
mi się obecnie funkcjonowanie Rady 
Gminy w Osinie. Świetnie wykonują 
swoje obowiązki zarówno radni, jak 
i pan wójt. Dlatego nie mogę powie-
dzieć o nich niczego złego. Co do se-
sji, powinny one być w czasie, któ-
ry jest dla wszystkich dogodny. My, 
mieszkańcy, powinniśmy brać w nich 
udział i przysłuchiwać się temu, co do powiedzenia mają radni. Istotą jest 
to, by ich uchwały były z korzyścią dla mieszkańców, których przecież re-
prezentują. 

Kazimierz Małyszek – Uczestniczy-
łem w posiedzeniach Rady Gminy Osina, 
ale było to bardzo dawano temu. Byłem 
wtedy radnym Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej, ale to są stare dzieje. Natomiast 
teraz moje uczestnictwo jest bardzo spo-
radyczne, ponieważ często nie ma mnie 
w domu z racji częstych wyjazdów. Co 
do obecnej Rady Gminy Osina, to nie je-
stem zorientowany na bieżąco w kwestii 
jej działania.

Pan Bronisław – Pewnie, że 
uczestniczyłbym, ale tylko z sa-
mej ciekawości. Jeżeli mógłbym ich 
tam jakoś zakręcić, to bym to zrobił 
tak, by była z tego jakaś korzyść dla 
mieszkańców Osiny. Dlatego kto wie? 
Może niebawem zajrzę na taką sesję 
i posłucham sobie tego, co oni tam 
gadają. Wśród radnych mam kilku 
starych znajomych, którzy pewnie 
zechcą ze mną jeszcze porozmawiać. A zapewniam pana, że znalazło-
by się trochę spraw, którymi można przycisnąć ich do ściany i zmusić, by 
wzięli się ostro do roboty. 

Pani Elżbieta – Nie wiem, co 
mogę panu odpowiedzieć, ponieważ 
lokalną polityką nie bardzo się inte-
resuję, w związku z czym nigdy się 
nad tą kwestią nie zastanawiałam. 
Nie uczestniczyłam też do tej pory w 
tego typu spotkaniach, bo zwyczajnie 
żyję swoim życiem. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Witoldowi 
z okazji 60tych urodzin 
bukiet najwspanialszych 

życzeń zdrowia, 
uśmiechu i szczęścia. 
Radości każdego dnia 

oraz wszelkiej 
pomyślności  

życzą 
Łukasz, Marlena 

i wnuki

ŻyCZENIA

Za komuny to już było 

Obowiązkowa wdzięczność
Jednym z nieodłącznych elementów systemu totalitarnego (każdego) jest obowiązko-

wa wdzięczność obywatela, jaką powinien nie tylko okazywać, ale i autentycznie odczu-
wać w stosunku do władzy i jej czołowych przedstawicieli, a najlepiej, jak ta obywatelska 
wdzięczność się koncentruje na jednym nazwisku, nazwisku jakiegoś pierwszego sekre-
tarza lub inaczej tytułowanego przywódcy. Taki przywódca nabiera wtedy cech boskich, 
co usuwa u wdzięcznego wszelkie wątpliwości etyczne i szkodliwe odruchy zdrowego ro-
zumu. W takim to totalitarnym porządku społecznym to władza bowiem (a właściwie jej 

boski egzemplarz - okaz), nie z racji obowiązku, ale z racji immanentnej dobroci własnej, załatwia wszyst-
ko – buduje chodniki, wyciągając ostatnie grosze z własnej kieszeni, wypruwając sobie żyły, nie szczędzi 
na parkingi, myśląc dzień i noc, jak tu jeszcze okazać swoją łaskę (pańską), remontuje świetlice wiejskie i 
dziatwie funduje z osobistej krwawicy place zabaw i boiska. Nadto, aby nie było żadnej wątpliwości, któż to 
czyni takie cuda, osobiście wszystko otwiera, przecina, udostępnia, wręcza, oddaje do użytku, przekazuje, 
odsłania, niczego nie ukrywając, zwłaszcza osobistego zadowolenia od ucha do ucha. Władza ta, totalitar-
na, kocha bowiem pokazywać, jak to ona czyni dobrze, a ponieważ jej wybory i rozstrzygnięcia są jedyne 
i słuszne, władza nie rozumie tych niewdzięczników, którzy mimo tego ją krytykują i twierdzą, że władza 
marnuje nasze pieniądze, albo urządza sobie zabawę kosztem realnych potrzeb, albo unika podejmowania 
trudnych tematów istotnych dla przyszłości kolejnych pokoleń, np. nowogardzian. Władza totalitarna nie 
tylko nie rozumie, jak można być tak niewdzięcznym, żeby bezgranicznie nie kochać i ufać przywódcy, wła-
dza takich niewdzięczników musi ukarać, i to przykładnie. Sroga kara stanowi bowiem w tej sytuacji nie tyl-
ko niezbędny przejaw sprawiedliwości, ale ma ogromne znaczenie odstraszające – działa więc wychowaw-
czo i chroni zwłaszcza młode pokolenia przed dewiacją nadużywania rozumu. Kary te zmieniają formę w 
zależności od czasu i pewnych realiów politycznych, w których totalitaryzm funkcjonuje, i co do rodzaju, 
możemy rozróżnić bardzo szeroką ich paletę od usuwania z życia biologicznego po dręczenie, obmowę i 
usuwanie z życia cywilnego. To ostatnie stosowane jest częściej w tzw. cywilizowanych obszarach. Totalista 
ma na ogół wystarczająco środków publicznych i narzędzi (od dyb, po biuletyny gminne i urzędowe strony 
internetowe), aby te różne kary stosować na masową skalę. Wbrew powszechnemu przekonaniu, totalita-
ryzm również doskonale może się rozwijać w środowisku pozornie demokratycznym – ba, totalitaryzm czę-
sto uwielbia sprawiać wrażenie, że jest demokracją, a już najbardziej za demokratę uważa się każdy kacyk, 
od wielkiego państwowego, po małego gminnego! 

Marek Słomski

Oświadczenie Redakcji 
Z przykrością odnotowujemy, że na stronie UM oraz w papierowym wydaniu gminnego biuletynu pu-

blicznego powielana jest w ostatnim czasie nieprawdziwa informacja, iż rzekomo Dziennik Nowogardzki 
„pisze prawdę dopiero wówczas, kiedy wyrokiem zmusza go do tego sąd”. Oświadczamy, że nieznane nam 
jest żadne orzeczenie sądu, z którego wynikałoby, że kiedykolwiek podaliśmy niezgodne z prawdą infor-
macje. Uprzedzamy jednocześnie Burmistrza Nowogardu, Roberta Czaplę, odpowiedzialnego za wszyst-
kie treści publikowane na stronie UM oraz w biuletynie publicznych gminy, że dalsze rozpowszechnianie 
tego typu insynuacji na stronie UM Nowogard, jak również gminnym biuletynie, może spowodować z na-
szej strony ostrą reakcję przy użyciu dostępnych form prawnych, zmierzającą do uzyskania zadośćuczy-
nienia w obszarze dobrego imienia, jakie niewątpliwie zostało naruszone. 

Jednocześnie apelujemy do radnych Rady Miejskiej VII kadencji, aby ci, zgodnie z własnymi kompe-
tencjami, w ramach prac Rady Miejskiej, przywrócili odpowiedni charakter treściom zamieszczanym na 
witrynie internetowej UM Nowogard oraz biuletynie „Wiadomości Samorządowe”. Oba te narzędzia ko-
munikacji z całą pewnością nie powinny służyć do regularnych ataków, również często ad persona, kiero-
wanych pod adresem dziennikarzy, wykonujących swoje obowiązki z mocy prawa, głównie Ustawy o Pra-
wie Prasowym oraz Konstytucji RP. Jest to bowiem działanie tożsame z piętnowaniem obywateli, którzy 
to właśnie za pośrednictwem prywatnych mediów mają prawo do urzeczywistniania swoich poglądów i 
opinii, szczególnie w temacie decyzji podejmowanych przez organy władzy. 

Marek Słomski - wydawca 
Marcin Simiński - red. naczelny

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
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Bezrobocie w powiecie spadło

Nowogard nadal na końcu stawki
Bezrobocie na koniec listopada w powiecie goleniowskim charakteryzował wskaźnik bezrobotnych w stosunku do ogółu ludności w wieku produkcyjnym 
na poziomie 5,8 procent. To spadek w stosunku do listopada 2013 o 1,7 procenta. Gmina Nowogard nadal jest jednak na końcu stawki gmin w powiecie.

Miasto / Gmina Ogółem Zamieszkali na wsi Procentowy udział liczby bezrobotnych  
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

                                                        razem                       kobiety            razem                kobiety
MG. Goleniów 1 083 4,7%
MG. Maszewo 357 6,4%
G. Przybiernów 212 6,2%
MG. Stepnica 216 6,7%
MG. Nowogard 1 112 6,9%
G. Osina 121 6,3%
Powiat Goleniowski 3 101 5,8%
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Statystyka optymistyczna, ale 
realia...

Statystyki dotyczące bezrobo-
cia w naszym powiecie są optymi-
styczne. Spadek z 7,5 % do 5,8% 
rok do roku odnotowany w listo-

padzie 2014 jest niewątpliwie zna-
czący. Czy to oznacza, że rów-
nie optymistycznie jest z realny-
mi miejscami pracy i problem 
braku pracy mamy opanowany? 
Oczywiście nie byłby to wniosek 
słuszny, zwłaszcza jeśli zważymy, 
że najgorzej statystyki wypada-
ją w stosunku do ludzi młodych, 
mimo że istotna część właśnie tej 
grupy wiekowej wypada z kla-
syfikacji z powodu emigracji za-
robkowej, zarówno wewnętrznej 
(krajowej), jak zewnętrznej (za-
granicznej). Również z latami za-
ostrzają się kryteria rejestracyjne i 
wiele osób funkcjonuje poza ewi-
dencją nawet tych, które nie wyje-
chały z naszego terenu. 

Mizeria w zakresie propozycji 
pracy jest zresztą widoczna na 
stronach naszego PUP. W stycz-
niu zorganizowano trzy giełdy 
pracy na raptem 3 etaty – pra-
cownika ochrony, salowej i pra-
cownika porządkowego. Jak wi-
dać, te miejsca pracy niewyma-
gające wyższych kwalifikacji. 
Stały ruch w zakresie zapotrze-
bowania na pracowników ge-
neruje za to goleniowska strefa 
przemysłowa, np. ostatnio istot-
nie zwiększyła zatrudnienie zlo-
kalizowana tutaj firma, zajmu-

jąca się produkcją kadłubów do 
jachtów. 

Praca w Policji
Pewne nadzieję mogą mieć tak-

że osoby ubiegające się o pracę w 
Policji. PUP zamieszcza informa-

cję o trwających naborach do tej 
instytucji. Oto fragmenty właści-
wego ogłoszenia:

Komenda Wojewódzka Policji 
w 2015 roku dokona naborów we-
dług następującego zapotrzebowa-
nia:

2 kwietnia 40 osób,
2 lipca  45,
5 października 34,
2 grudnia 21,
30 grudnia 51. 
 SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE 

PEŁNIĆ:
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst 
jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 287, 
poz. 1687, zm.: Dz. U. nr 217, poz. 
1280, nr 230, poz. 1371, Dz.U. z 
2013r. poz. 1663) :

• obywatel polski, niekarany, o 

nieposzlakowanej opinii,
• korzystający w pełni z praw pu-

blicznych,
• posiadający co najmniej śred-

nie wykształcenie,
•posiadający zdolność fizyczną i 

psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczegó-
l¬nej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować,

• dający rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o ochro-
nie in¬fomacji niejawnych.

Osoby zainteresowane pełnie-

niem służby w Policji powinny oso-
biście złożyć komplet dokumentów 
w Zespole ds. Doboru i Rezerwy 
Kadrowej Wydziału Kadr i Szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie, ul. Mało¬polska 47, 

tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 
w dni robocze, w godzinach od 8.00 
do 14.30.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• pisemne podanie o przyjęcie 

do służby w Policji, adresowane do 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
¬licji w Szczecinie,

• wypełniony kwestionariusz 
osobowy kandydata do służby 
(część A i B),

• kserokopie świadectw pracy lub 
służby z poprzednich miejsc pracy 
lub służby, jeżeli wcześniej kandy-
¬dat do służby pozostawał w sto-
sunku pracy lub w służbie,

• kserokopie dokumentów po-
twierdzających posiadane wy-

kształcenie i kwalifikacje zawodo-
we,

• dowód osobisty oraz książecz-
kę wojskową, jeżeli kandydat obję-
ty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumen-
tów kandydat do służby przedkła-
da do wglądu ich oryginały). For-
mularz kwestionariusza osobowe-
go można pobrać w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
oraz na stronie internetowejwww.
policja.pl (praca – informator dla 
kandydatów, dokumenty do pobra-
nia).

Nowogard na końcu stawki
Jak wynika z wykresu prezento-

wanego wyżej, Nowogard w sta-
tystyce nadal jest na końcu staw-
ki gmin naszego powiatu (aczkol-
wiek wskaźnik bezrobocia i u nas 
zgodnie z powiatowym trendem 
również spadł). Jeszcze gorzej, 
jak w statystyce, jest z realną po-
dażą miejsc pracy. U nas bowiem, 
w przeciwieństwie do Goleniowa 
pracodawcy nie inwestują i nie 
tworzą nowych etatów. Niewie-
le wskazuje na to, aby ta sytuacja 
marazmu miałaby się w najbliż-
szym czasie zmienić. Natomiast 
gdyby istniał wskaźnik samozado-
wolenia władzy z własnych doko-
nań, to sądząc po wypowiedziach 
naszych włodarzy, zwłaszcza bur-
mistrza, byłby on u nas zdecydo-
wanie najwyższy w całym powie-
cie (niewykluczone, że i w woje-
wództwie, a nawet w kraju!) 

pbs Gminy

Pr
oc

en
to

w
y 

ud
zi

ał
 li

cz
by

 b
ez

ro
bo

tn
yc

h 
w 

lic
z-

bi
e l

ud
no

śc
i w

 w
ie

ku
 p

ro
du

kc
yj

ny
m

M
G

. G
ol

en
ió

w

4,7%

M
G

. M
as

ze
wo

6,4%

G
. P

rz
yb

ie
rn

ów

6,2%

6,9%
6,7%

6,3%

M
G

. S
te

pn
ic

a

M
G

. N
ow

og
ar

d

G
. O

sin
a

Do serca przytul psa   

Już nikt nie chce SLD…
 Dr Rafał Chwedoruk, znany z mediów krajowych politolog z Uni-

wersytetu Warszawskiego,  przypomina, że polski system partyjny jest 
już od dawna ukształtowany, a… krąg zwolenników lewicy jest mały, 
co pokazują wyniki także ostatnich wyborów. 

Swój głos na nią (lewicę, czyli głównie SLD - dop. red.) oddają przede 
wszystkim ludzie starsi, głównie z tzw. ziem odzyskanych, czyli np. woj. 
lubuskiego czy zachodniopomorskiego. Wyróżnia ich raczej ocena histo-
rii i PRL, a mniej ważne są sprawy społeczne i gospodarcze - mówi dr 
Chwedoruk.  

No cóż, nic dodać, nic ująć dlatego nie trzeba u nas mieć sukcesów 
gospodarczych ani rozwiązywać ważnych spraw społecznych (choćby 
bezrobocie), aby być wybieranym.   

ms

Ferie zimowe 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie
Dział dla Dzieci i Młodzieży 

organizuje zajęcia czytelniczo-
-plastyczne w czasie ferii zimo-
wych od 19 stycznia do 30 stycz-
nia 2015 r. od poniedziałku do 
piątku, 

w godz. od 11.00 - 14.00, dla 
dzieci od 6 – 12 lat.

Ferie w Bibliotece odbywać się 
będą pod hasłem :

CZYTANIE TO ŚWIETNA 
ZABAWA

Program Ferii
II tydzień
27. I – Poczytajki, Pomagajki 

– głośne czytanie w ramach ak-
cji Cała Polska Czyta Dzieciom

- kto to jest Witek, Bolek i Ka-
rinka , co im się przydarzyło – 
dowiemy się w dniu dzisiejszym

- zabawy plastyczne – SOWA 

– ramka na zdjęcia
28. I – Rady nie od parady – 

konkurs rysunkowy do wierszy 
i opowiadań Małgorzaty Strzał-
kowskiej

- Kto to jest Marcelka i Rozra-
biak?

- teatr kamishibai
29. I – Dzień z bajką filmową 

dla dzieci i fantazją dla nastolat-
ków

- poznajmy rodzinę Wiśniew-
skich – prezentacja książek Ch. 
Higginsa

- tworzymy teatrzyk domowy 
– zwierzęta w lesie

- czas na zagadki i rebusy
30. I – Moc czekolady – ferie 

kończymy na słodko z bajką Jo-
anny Krzyżanek „Bajka pachną-
ca czekoladą”

- historia rodu Wedel

- pachnąca filiżanka – zabawy 
plastyczne

Wszystkie spotkania są bez-
płatne, każdego dnia przewi-
dziany jest słodki poczęstunek 
oraz napój.

W zależności od pogody prze-
widujemy wspólne wyjście na 
„śnieżki”, lepienie bałwanów…

Dane dla: 2014 / Listopad / Powiat Goleniowski
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O sołtysach zapomniano...

Radni uchwalą budżet 
i fundusz sołecki
W najbliższy czwartek, 29 stycznia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w No-
wogardzie, na której, zgodnie z porządkiem obrad, ma zostać przyjęty bu-
dżet na ten rok. Radni zatwierdzą także fundusz sołecki, ale już tych, którzy 
będą odpowiadać za jego realizację, czyli sołtysów, na salę obrad nie zapro-
szono. 

Zanim radni przejdą do spraw finan-
sowych, wybiorą spośród siebie wiece-
przwodniczących oraz członków i szefów 
poszczególnych komisji. Będzie to już ko-
lejna próba obsadzenia ważnych stano-
wisk w Radzie. Jednocześnie dowiemy 
się, które z klubów radnych podjęły poro-
zumienie pozwalające zbudować stabilną 
większość. 

To jednak debata nad budżetem z pew-
nością wywoła najgorętszą dyskusję. Z 
naszych informacji wynika, że projekt 
planu wpływów i wydatków, zapropono-
wany przez burmistrza, może nie zdo-
być poparcia większości radnych. Punk-
tem spornym jest remont Placu Wolno-
ści. Burmistrz chce go wykonać jeszcze w 
tym roku, wydając na ten cel ponad 2 mln 
złotych. Z praktycznie większości klubów 
radnych, poza SLD, da się jednak słyszeć 
bardziej lub mniej oficjalne wypowiedzi, 
wskazujące na brak akceptacji pomysłu 

burmistrza. Spodziewać się należy desz-
czu wniosków o zdjęcie z projektu bu-
dżetu inwestycji lobbowanej przez bur-
mistrza i przeznaczeniu środków na inne 
cele. 

Poza uchwałami „personalnymi” oraz 
budżetem na sesji, ma zostać wyodręb-
niony z nowego budżetu również fun-
dusz sołecki. Mimo tak ważnej uchwały 
dla mieszkańców wsi, sołtysi nie dosta-
li jednak zawiadomienia o terminie sesji. 
Ten nieładny nawyk został przeniesiony 
z poprzedniej kadencji, kiedy to również 
często zapominano o sołtysach. Pozosta-
je mieć nadzieję, że w obliczu skompliko-
wanej sytuacji politycznej to tylko organi-
zacyjne przeoczenie, które już przy kolej-
nych posiedzeniach zostanie nadrobione. 

Przypominamy, że każdy obywatel 
może przyglądać się obradom sesji, bez 
prawa do zabierania głosu. 

MS

Porządek obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje V sesję Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. 

Początek obrad: 

29 stycznia 2015 roku (czwartek) o godzinie 900 

w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji w dniu 22 i 29 grudnia 2014 roku i z IV sesji Rady 

Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie,
b) ustalenia liczby członków stałych komisji Rady,
c) wyboru członków stałych komisji Rady,
d) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady,
e) wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
f) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
g) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2015 rok”,
h) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016 i latach 

następnych,
i) zaopiniowania zmiany projektu planu aglomeracji Nowogard,
8. Drugie czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na 2015 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2015 rok.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

Kolejna odsłona przetargu na wodę...

UZP sprawdza, czy Gmina nie złamała przepisów
Na podstawie skargi obywatelskiej, Urząd Zamówień Publicznych z Warszawy wszczął postępowanie w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dojść 
przy wyborze doradcy prawnego, mającego obsługiwać Gminę Nowogard w procesie wyłonienia nowego operatora sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Zdaniem Obywatela (nie ma 
zgody na publikację personaliów), 
do nieprawidłowości doszło już 
na samym początku drogi wyło-
nienia firmy prawniczej, mającej 
reprezentować miasto w przetar-
gu na wodę. Firma, z którą osta-
tecznie Gmina podpisała umowę 
na obsługę prawną przetargu na 
wodę, nigdy nie otrzymała zapy-
tania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nigdy nie 
zostało skierowane do Centrum 
Konsultingu Biznesu Expert Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzial-
nością Sp. k. z siedzibą w Pozna-
niu, lecz do nieujawnionej w ww. 
odpowiedzi z 17.09.2014 r. – Kan-
celarii Radców Prawnych – Zyg-
munt Jerzmanowski i Wspólni-
cy z siedzibą w Poznaniu. Na tym 
tle całkowicie niezrozumiałe sta-
je się, jak podmiot, nigdy nieza-
proszony do złożenia oferty, mógł 
złożyć najkorzystniejszą ofertę w 
postępowaniu mającym najwy-
raźniej zachować pozory konku-
rencyjności wyłonienia doradcy 
– czytamy w korespondencji, na 
podstawie której ostatecznie UZP 
zdecydował się wszcząć postępo-
wanie. 

Wątpliwości wnioskującego o 

kontrolę do UZP budzi też samo 
rozliczenie Gminy z poznańską 
firmą prawniczą. Tylko w okre-
sie V 2014–X 2014 r. ww. dorad-
ca prawny, na podstawie umowy 
uzupełniającej z 15.04.2014 r. (re-
alnie zawartej w dniu 7.05.2014 
r.), wystawił faktury na łączną 
kwotę 71.340 zł brutto (odpo-
wiednio 58.000 zł netto), a za-
tem kwotę przekraczającą kwo-
tę 56.580 zł brutto, ujawnioną w 
umowie wyjściowej z 31.05.2012 
r., zawartej z ww. doradcą praw-
nym z pominięciem przepisów 
Prawa zamówień publicznych  – 
pisze Obywatel, opierając swoją 
wiedzę na dokumentach udostęp-
nionych mu z trybie dostępu do 
informacji publicznej przez UM 
w Nowogardzie. Tu warto przy-
pomnieć, że gdy DN pytał UM we 
wrześniu ubiegłego roku o łączny 
koszt obsługi prawnej, zleconej w 
ramach przetargu na wodę, kwo-
ta ta wyniosła ponad 103 tys. zł. 
To znacznie powyżej minimalne-
go progu, po przekroczeniu które-
go konieczne jest ogłoszenie prze-
targu. Pytanie ile wynosi ta kwo-
ta teraz, zważywszy, że poznań-
scy prawnicy najmowani są przez 
Gminę również wtedy, gdy ta są-
dzi się z dziennikarzami o wydru-

kowanie sprostowań do tekstów 
dotyczących przetargu na wodę. 
Dzieje się tak, mimo że na etacie 
w UM zatrudniona jest radczyni 
prawna. 

To nie koniec listy wątpliwości. 
Zdaniem Obywatela, firma, wy-
łoniona przez Gminę do obsługi 
prawnej przetargu na wodę, nie 
jest w świetle ustawy o radcach 
prawnych typową kancelarią, ze 
względu na swą strukturę organi-
zacyjną. To może znacznie ogra-
niczyć potencjalną odpowiedzial-
ność, jaka wystąpi wobec Gminy 
na przykład w razie nieprawidło-
wego wykonania umowy. Oby-
watel zwraca również uwagę UZP 
na stosunkowo niską kwotę od-
powiedzialności doradcy w takiej 
sytuacji. Została ona określona na 
poziomie 100 tys. euro (ok.400 
tys. zł), gdy sama wartość urzą-
dzeń wod.-kan. wynosi ponad 30 
mln zł, a wartość całego przetargu 
na wodę obliczana jest na przeszło 
80 mln złotych!

Na podstawie tych informacji, 
w dniu 12 stycznia UZP powiado-
mił Obywatela, że w odpowiedzi 
na jego pisma wszczął postępowa-
nia, mające wyjaśnić, czy rzeczy-
wiście doszło do nieprawidłowo-
ści w trakcie przebiegu procedury, 

zmierzającej do wyłonienia do-
radcy prawnego, mającego repre-
zentować Gminę w przetargu na 
wodę. Wyniki postępowania nie 
są jeszcze znane.

– Skarga spowodowała wszczę-
cie w dniu 12 stycznia 2015 r. po-
stępowania wyjaśniającego, któ-
re aktualnie jest w toku. W chwi-
li obecnej oczekujemy na odpo-
wiedź zamawiającego (Gminy 
– dop. red.) – potwierdza Anita 
Wichniak-Olczak z UZP w War-
szawie – Z przepisów ustawy Pra-
wo zamówień publicznych wy-
nika, że w sytuacji stwierdzenia 
poważnych nieprawidłowości w 
procedurze udzielania zamówie-
nia publicznego, Prezes UZP dys-
ponuje uprawnieniem do zawia-
domienia Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych oraz, jeśli 
będzie to zasadne, do wystąpienia 
do Sądu o unieważnienie umowy 
– dodaje pytana o to, jakie konse-
kwencje mogą grozić Gminie w 
razie, gdy okaże się, że złamano 
przepisy w trakcie wyboru dorad-
cy prawnego. 

Na zakończenie postępowania 
toczącego się w UZP będzie trze-
ba jednak poczekać przynajmniej 
kilka tygodni. Do tego czasu całej 
sprawy nie komentuje Centrum 

Konsultingu BUSINESS EXPERT 
z Poznania. – W odpowiedzi na 
pismo z dnia 19.01.2015 r. uprzej-
mie informuję, że zgodnie ogól-
nymi zasadami informowania o 
sprawach toczących się przed są-
dami i organami państwowymi 
oraz polityką naszej firmy, nie ko-
mentujemy zdarzeń i wypowie-
dzi  w takich sprawach przed ich 
zakończeniem – czytamy w krót-
kim oświadczeniu, jakie redakcja 
DN otrzymała od Zygmunta Jerz-
manowskiego, prezesa Zarządu 
Centrum Konsultingu BUSINESS 
EXPERT. 

Podobną postawę przyjął UM 
Nowogard. – Dajmy spokojnie 
pracować odpowiednim instytu-
cjom i poczekajmy na wynik po-
stępowania. Do tego czasu nie bę-
dziemy komentować sprawy – po-
wiedziała w rozmowie z DN se-
kretarz Gminy, Agnieszka Biegań-
ska-Sawicka.

Warto dodać tylko, że UZP jest 
kolejną, po chociażby Najwyż-
szym Sądzie Administracyjnym, 
instytucją, która bada, Czy gmina 
prawidłowo przeprowadziła prze-
targ na nowego operatora sieci 
wod.-kan. 

Marcin Simiński
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Nadesłane
W związku z artykułem „U nas nie oddadzą ani grosza burmistrz”, 

UM Nowogard nadesłał wniosek o sprostowanie o treści, którą poniżej 
zamieszczamy”

Nieprawdą jest, że Burmistrz Nowogardu zarabia maksymalne wyna-
grodzenie przysługujące burmistrzowi w gminach pow. 15 tys. mieszkań-
ców. 

Skąd wynika różnica pomiędzy możliwą kwotą maksymalną, czy-
li 12 365,22 zł, a aktualnym wynagrodzeniem burmistrza Nowogardu, 
czyli 11 540,00 zł, podamy w kolejnym numerze DN.

red.

Czy radni mogą obniżyć  
wynagrodzenie burmistrza?

Zgodnie z ustawą, maksymalna 
wysokość wynagrodzenia wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) 
zależy od kwoty bazowej, usta-
lanej w ustawie budżetowej na 
dany rok, i nie może przekroczyć 
jej siedmiokrotności. W 2014 r. 
kwota bazowa wynosiła 1 766,46 
zł, więc maksymalne miesięcz-
ne wynagrodzenie np. burmistrza 
Nowogardu mogło wynosić na-
wet 12 365,22 zł. Wynagrodzenie 
konkretnego wójta, burmistrza, 
prezydenta jest ustalane kwoto-
wo przez Radę jego gminy. Przy-
kładowo w 2014 roku obniżono 

wynagrodzenie prezydent Łodzi, 
Hannie Zdanowskiej. Pierwotnie 
zarabiała miesięcznie 12 365,22 
zł brutto, a po głosowaniu rad-
nych – 11 680 zł brutto. W 2012 r. 
drastyczna obniżka pensji spotka-
ła Tomasza Dąbrowskiego, bur-
mistrza Łomianek (woj. mazo-
wieckie). Radni uchwalili obniż-
kę z 11 tys. 500 tys. zł do 6 900 
tys. zł za „styl pracy pana bur-
mistrza, liczne niedociągnięcia 
oraz nieprawidłowe pojmowa-
nie pełnionej funkcji”. 

red.

Czy i gdzie powinniśmy budować?

Euroboisko w Nowogardzie
Nowogard jest jedną z niewielu gmin powyżej 15 tys. mieszkańców w woj. zachodniopomorskim, która nie posiada pełnowymiarowego boiska piłkarskie-
go. Czy powinno ono powstać w niecce położonej między ulicami: Zamkową, Warszawką a Kowalską? Zabezpieczenie kwoty 20 tys. zł w tegorocznym bu-
dżecie potrzebnej do przygotowania dokumentacji technicznej pozwoliłoby w przyszłym roku ubiegać się o dotację z Unii. 

Mając gotową dokumentację, 
gmina Nowogard będzie mogła 
ubiegać się w roku 2016 r. o do-
finansowanie projektu w Urzę-
dzie Marszałkowskim. Jako radny, 
na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
(29 stycznia) zamierzam wnio-
skować o zabezpieczenie kwoty 20 
tys. zł. na realizację dokumentacji 
technicznej, potrzebnej do budo-
wy obiektu. Zdaję sobie sprawę, że 
lokalizacja tej, jak każdej, inwesty-
cji może wzbudzić dyskusję. Uwa-
żam, że wspólnymi siłami powin-
niśmy w ciągu tej kadencji dopro-
wadzić do jej realizacji. Myślę, że 
poniżej będę w stanie przekonać 
mieszkańców, co do lokalizacji in-
westycji. 

Koszt: od 1,5 do 2,5 mln zł. 
Suma dofinansowania środka-

mi z Urzędu Marszałkowskiego: 
1,5 mln zł.

Koszt dokumentacji technicz-
nej: 20 tys. zł

Teren: Niezagospodarowany 
kilkuhektarowy plac po byłych 
szuwarach, położony nieopodal 
centrum miasta, otoczony osie-
dlami blokowymi zamieszkanymi 
przez około 5 tysięcy Nowogardu, 
w sporej części ludzi posiadający 
dzieci, którym może służyć miej-
sce do sportu i rekreacji. Teren ka-

meralny, idealny dla usytuowania 
boiska. 

Zalety lokalizacji: 
- Teren usytuowany w centrum 

miasta, co powoduje mniej więcej 
równy dostęp dla mieszkańców 
wszystkich osiedli. Inwestujmy w 
tereny reprezentacyjne, widocz-
ne dla mieszkańców odwiedzają-
cych Nowogard, mające wpływ na 
ogólny wygląd i postrzeganie na-
szego miasta. Teren ten, ze wzglę-
du na niskie położenie, może być 

zabudowany jedynie rekreacyjnie. 
Jeśli nie zdecydujemy się na jego 
zabudowę w tej kadencji, to przez 
lata może pozostać niezagospoda-
rowany. 

- W przypadku budowy boiska 
na stadionie miejskim, dzieci i 
młodzież np. z os. osiedla Rado-
sław czy os. Bema na dojazd mu-
szą poświęcić znacznie więcej cza-
su niż w rejon proponowanej lo-
kalizacji. 

- Teren bardzo dobrze skomu-

nikowany, z przebiegającą w po-
bliżu linią komunikacji miejskiej, 
ze sporym (szczególnie po mo-
dernizacji ul. Warszawskiej) po-
tencjale parkingowym, z dobrymi 
drogami dojazdowymi.

- Teren znacznie bardziej do-
stępny dla mieszkańców niż np. 
położony na peryferiach stadion 
miejski.

- Teren o dużej wielkości, na 
którym oprócz boiska, w przy-
szłości można wybudować par-

kingi, stworzyć park do rekreacji, 
wybudować amfiteatr, zlokalizo-
wać kilka innych inwestycji wedle 
potrzeb mieszkańców. 

Dlaczego akurat w tym miej-
scu?

Oprócz znakomitych warun-
ków komunikacyjnych, jest jesz-
cze kilka argumentów przemawia-
jących za budową boiska na tere-
nie między ulicami Warszawską, 
Kowalską a Zamkową. 

- Dostępność dla wszystkich 
mieszkańców – boisko takie po-
winno być dostępne w miarę moż-
liwości dla wszystkich mieszkań-
ców i organizacji sportowych w 
mieście. Lokalizacja np. w pobliżu 
stadionu może spowodować np. 
zbyt duże wykorzystanie obiek-
tu przez jeden klub piłkarski czy 
uzależnienie dostępu do boiska od 
władz jednej organizacji.

- Boisko powinno być zarządza-
ne przez jedną z miejscowych pla-
cówek oświatowych, co spowodu-
je dostęp dla młodzieży szkolnej i 
dzieci bez utrudnień oraz rozsąd-
ne podejście do zrównoważone-
go udostępniania innym organi-
zacjom.

Radny 
Marcin Nieradka 

Zdaniem radnego M. Nieradki euroboisko powinno powstać w okolicy bloków przy ul. Warszawskiej.

Poniżej list, jaki po publikacji na łamach DN artykułu pt. „Wisielczy humor”, opublikowa-
nym w piątkowym wydaniu, przesłał nam drogą elektroniczną nasz stały Czytelnik. 

Droga Redakcjo, chciałbym 
zwrócić waszą uwagę na błąd, jaki 
ukazał się na łamach waszej gaze-
ty w artykule „Wisielczy humor”. 
Otóż, ta kukła nie wisi na kominie 
po byłej gorzelni, tylko na kominie 
byłej kotłowni. Komin byłej gorzel-
ni został zburzony kilka lat temu, 
czego byłem świadkiem. Komin, 
który pozostał na osiedlu Bema, 

stojąc, szpeci krajobraz i stwarza 
zagrożenie, w tej chwili stoi na tere-
nie należącym do firmy ZUK i sko-
ro ktoś się wdrapał na szczyt tego 
komina, to świadczy o tym, że jest 
on źle zabezpieczony. Tylko cze-
kać, jak znów nudząca się młodzież 
osiedlowa postanowi tam wejść. A 
co jak przerdzewiała drabinka się 
oderwie? Wtedy mamy tragedię 

gotową. Zabezpieczenie komina 
przed wchodzeniem na niego spo-
czywa na właścicielu, czyli firmie 
ZUK, a skoro firma do tej pory nie 
zabezpieczyła komina przed wcho-
dzeniem na niego, to odpowiednie 
służby powinny zmusić do tego fir-
mę ZUK. 

Pozdrawiam, stały czytelnik

@    Ludzie listy piszą  @ 

Sygnały Czytelników

Jeszcze nie posprzątali... po dożynkach
W poniedziałek (26 stycznia) na 

adres mailowy DN przyszedł krót-
ki list, wraz ze zdjęciami, nadesła-
ny przez naszą Czytelniczkę, pa-
nią Monikę. Kobieta zwraca uwa-
gę na to, że dożynki gminne, orga-
nizowane na os Bema, zmobilizo-
wały wszystkich do malowania ga-
raży, płotów itd., natomiast przez 
kilka miesięcy nikt nie posprzątał 
tablicy informującej o imprezie, 
która wala się w okolicy. Tekst na-
desłany przez naszą Czytelniczkę 

publikujemy w całości poniżej. 
Chciałam zwrócić uwagę na za-

legającą tablicę dożynkową w oko-
licach ul. Gen. Bema. O zasadności 
wydawania pieniędzy podatników 
na tak wyglądającą imprezę pisać 
nie będę, to i tak niczego i nikogo nie 
zmieni... Natomiast ta zalegająca od 
kilku miesięcy tablica uroku miejscu 
nie dodaje. Czy skoro Osiedle Bema 
zyskało nowe kolory płotów i garaży 
w czynie społecznym, to może i po-
sprzątać należało w podobny spo-

sób? Może to niedopatrzenie właści-
ciela posesji?

Pozdrawiam,
(dane do wiadomości redakcji DN)
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
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Nowoczesny sprzęt jest niezbędny do niesienia pomocy

Wóz strażacki dla OSP Błotno 
W piątek, 23 stycznia, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
jednostce OSP Błotno. Na zakupie wozu skorzystała również Ochotnicza Straż Pożarna z Orzechowa, której przekazany został samochód do tej pory eks-
ploatowany przez strażaków z Błotna.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o 
godz. 13:00. Na Placu Wolności zebrali się 
strażacy z OSP Orzechowo oraz OSP Błot-
no, a wśród nich prezesi jednostek, Jan Paś 
i Zdzisław Hancyk, oraz naczelnicy, Sylwe-
ster Ciechanowski i Dawid Pluta. Wśród 
zgromadzonych, oprócz przedstawicieli lo-
kalnego magistratu, nie zabrakło również: 
Wicemarszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Tomasza Sobieraja, Wicepre-
zesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie, Radosława Mackiewicza, Komendan-
ta Powiatowego PSP w Goleniowie, Bogu-
sława Tunkiewicza, Prezesa Zarządu OSP w 
Goleniowie, Krzysztofa Wasiluka, Prezesa 
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Nowo-
gardzie, Józefa Dobruchowskiego, oraz Ko-
mendanta Gminnego OSP w Nowogardzie, 
Zygmunta Nawrockiego. 

Po wygłoszeniu przez zaproszonych gości 
przemówień, przystąpiono do uroczystego 
przekazania nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego m-ki MAN strażakom z 
Błotna oraz używanego wozu strażackiego 
„ochotnikom” z Orzechowa. Prezesi, Zdzi-
sław Hancyk oraz Jan Paś, po odebraniu z 
rąk burmistrza kluczyków do obu samo-
chodów, wręczyli je naczelnikom jednostek 
OSP – Dawidowi Plucie oraz Sylwestrowi 
Ciechanowskiemu. 

Po części oficjalnej, przystąpiono do oglą-
dania wozów strażackich oraz ich wyposa-
żenia. W tym czasie udało nam się poroz-
mawiać z prezesem OSP Błotno. – Ostatni 
raz dostaliśmy jakiś wóz wiele lat temu, jed-
nak zawsze był używany. Jestem bardzo za-
dowolony z faktu, że będziemy mieć nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy. Proszę mi wie-
rzyć, że jest on nam bardzo potrzebny. Czę-
sto wyjeżdżamy do różnych zdarzeń, nie tyl-
ko pożarów, dlatego nowy wóz strażacki jest 
jak najbardziej mile widziany. Dobry, nowo-
czesny sprzęt jest niezbędny do niesienia po-
mocy ludziom. W przeciwnym razie praca 
strażaka nie przynosiłaby pożądanych efek-
tów. Jestem dziś niezmiernie szczęśliwy i za to 
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
zakupu tego samochodu – powiedział w roz-
mowie z DN Zdzisław Hancyk.

Całkowity koszt zakupu nowego średnie-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego to 
dokładnie 642 tys. 182 zł. Środki finansowe, 
spożytkowane na ten cel, pochodzą z trzech 
źródeł: 400 tys. zł z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego, 75 tys. zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, a 166 tys. zł 
przekazała Gmina Nowogard. Korzystając 
z okazji, Zarząd Miejsko-Gminny OSP pra-
gnie podziękować również Nadleśnictwu 
Nowogard za wsparcie finansowe w wyso-
kości 1000 zł na zakup sprzętu do nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Mianem ciekawostki, należy wspomnieć, 
że przekazany strażakom z Orzechowa wóz 
to 28-letni Star 266, który w 1997 r. przeszedł 
gruntowną karosację nadwozia. Na dzień dzi-
siejszy stan liczbowy samochodów ratowniczo-
-gaśniczych we wszystkich jednostkach OSP, 
znajdujących się na terenie gminy Nowogard, 
wynosi 8. Średnia wieku wozów, nie licząc no-
wego nabytku strażaków z Błotna, to 30,5 roku. 
Najstarsze znajdują się w OSP Szczytniki (42 
lata) oraz OSP Wyszomierz (38 lat).

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć obu jed-
nostkom, by nowo nabyty sprzęt służył im jak 
najdłużej. 

Karolina Klonowska

Uroczyste oddanie do użytku nowego wozu strażackiego rozpoczęło się punktualnie o godz. 13.00. Na zdjęciu strażacy z OSP Błotno i OSP Orzechowo.

Kwotę w wysokości 1000 zł na doposażenie nowe-
go wozu strażackiego przekazało Nadleśnictwo 
Nowogard.

Prezes OSP Błotno, Zdzisław Hancyk, odbiera z 
rąk burmistrza kluczyki do nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.
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20 lat temu Dziennik pisał
Numer 4 (389) wtorek 

17.01.1995   
Znowu Napad w okolicy dwor-

ca PKP
Wiesław M. przez dwadzieścia 

lat dojeżdżał autobusem do pra-
cy w Dobrej. Po powrocie do No-
wogardu zazwyczaj skracał sobie 
drogę do domu przy ulicy Ponia-
towskiego, przechodząc przez tory 
i mijając elewator zbożowy. Tym 
razem postanowił iść normalnie, 
wzdłuż torów, do przejazdu kolejo-
wego przy ulicy 700-lecia. Jednak 
nie uszedł daleko. Tuż za budyn-
kiem magazynowym PKP (w któ-
rym obecnie mieści się komis) zo-
stał napadnięty przez trzech mło-
dych mężczyzn i dotkliwie pobity. 

Wiesław N. wrócił z pracy w pią-
tek autobusem po godzinie dwu-
dziestej.  Gdy mijał magazyn (teren 
słabo oświetlony), ktoś z tyłu rzu-
cił się na niego i uderzył go w gło-
wę. Gdy upadł został pobity przez 
trzech, prawdopodobnie młodych 
ludzi. Zabrali mu torbę, w której 
znajdowały się dokumenty oraz 
800 tysięcy złotych (nowych 80 
zł) . Córka poszkodowanego po-
wiedziała, że jej mąż znalazł na 
miejscu zdarzenia, przy magazy-
nie pustą butelkę  po wódce i ku-
bek. Prawdopodobnie młodzień-
cy opróżnili butelkę z jej zawarto-
ści. Można tylko domniemywać, że 
im to nie wystarczyło, a nie mając 
gotówki postanowili poszukać jej u 
przechodniów. Akurat napatoczył 
się wracający z pracy Wiesław M., 
więc to właśnie on stał się przypad-
kową ofiarą chuliganów. 

Wiesław M. trafił do szpitala. Jak 

powiedział córce, ma złamany nos, 
palec u ręki, obitą głowę (spuch-
nięta twarz i podejrzenie wstrząsu 
mózgu oraz boli go żuchwa.  Roz-
ległość obrażeń wykażą dalsze, 
szczegółowe badania. 

Zastępca komendanta Policji 
Pan Frasoński potwierdził fakt na-
padu. Jak do tej pory sprawcy nie 
zostali ujęci.

Numer 6 (391) wtorek 
24.01.1995 strona 7

Wyłoniono zwycięzców II ligi 
przełajowej

Andrzej Lepper honorowym 
starterem

W dniu 22.01.1995 w Nowogar-
dzie rozegrany został ogólnopol-
ski wyścig w kolarskie przełajo-
wym zaliczany do ligi przełajowej 
makroregionu Wielkopolskiego. 
W wyścigu startowało 49 zawod-
ników z 9 klubów. Z powodu du-
żych opadów śniegu na wyścig nie 
dojechało kilka ekip. Również tra-
sa wyścigu była ciężka ( zaśnieżo-
na), śliska oprócz tego wiał silny 
wiatr i było zimno- mimo to przy-
było wielu zagorzałych kibiców ko-
larstwa. 

Honorowym starterem był prze-
wodniczący związku zawodowe-
go rolników Samoobrona Andrzej 
Lepper, który oprócz startu doko-
nał uroczystego otwarcia wyści-
gu oraz wręczył puchary zwycięz-
cą po zakończeniu zawodów. A oto 
wyniki: 

Żacy:
Seweryn Kucharski- Golczewo 
Patryk Bonda – Bond-Sawa No-

wogard

Eryk Krupa – Gryfice
Łukasz Bonda Bond-Sawa 

Nowogard.

Niezrzeszeni:
I Sławomir Bednarek Bond-Sa-

wa Nowogard
II. Artur Semkowski Goleniów
III Maciej Sawicki Bond-Sawa 

Nowogard
IV Marcin Żywicki Bond Sawa 

Nowogard
 (…)
W wyścigu nie uczestniczył nasz 

najlepszy zawodnik Tadeusz Koze-
niewski który jest obecnie kontu-
zjowany.

Wyścig przełajowy zorganizowa-
ny w Nowogardzie bardzo mi się 
podobał a godna podziwu jest wal-
ka najmłodszych zawodników z po-
szczególnych klubów- powiedział 
na zakończenie zawodów Pan An-
drzej Lepper Dodał też że przyje-
chał na wyścig ponieważ sam lubi 
sport. Sam kiedyś uprawiał bardzo 
męską dyscyplinę sportu- boks 
w czarnych Słupsk oraz zapasy w 
szkole rolniczej w Sławnie. Był na-
wet IV zapaśnikiem młodzieżo-
wych mistrzostw Polski w wadze 
do 68 km. Szef ZZR Samoobrona 
obiecał, że w lipcu przyjedzie na 
wyścig szosowy kryterium asów w 
Nowogardzie i zafunduje puchar.

Ryszard Bonda.

Piątek 20.01.1995 numer 390 
strona 3

Gazyfikacja Osiny
Społeczny komitet gazyfika-

cji Osiny w związku z przystąpie-
niem do gazyfikacji gminy Osina 

informujemy mieszkańców o ko-
nieczności zgłaszania się na gaz w 
związku z gazyfikacją. Członkowie 
społecznego komitetu gminnego 
będą zbierać informacje do spo-
rządzenia rocznego zapotrzebo-
wania poszczególnych rodzin na 
gaz.  Zainteresowani powinni przy 
zgłaszaniu przewidywać maksy-
malne zapotrzebowanie na przy-
szłość do przygotowania posiłków, 
ciepłej wody dla celów gospodar-
czych oraz ogrzewania mieszkań i 
pomieszczeń produkcyjnych. Nie-
zależnie od potrzeb każde przy-
stępujące do gazyfikacji gospodar-
stwo domowe musi wpłacić 100 zł 
do 30 go marca 1995 po upływie 
tego terminu stawka wyniesie 150 
zł. Jest to kwota za samo podłącze-
nie do budynku za rozprowadze-
nie instalacji wewnątrz budynku 
każdy mieszkaniec będzie musiał 
pokrywać sam.

Informacja: Społeczny komitet 
gazyfikacji Osiny

Wtorek 24.01.1995 nr 391 
Powstało stowarzyszenie szkol-

nych kół ekologicznych
Z początkiem roku forma koła 

ekologicznego przy NDK zosta-
ła zmieniona na stowarzysze-
nie szkolnych kół ekologicznych. 
Jego członkami są przedstawiciele 
szkół z terenu gminy Nowogard. 
Za zebraniu założycielskim dnia 
13 stycznia wybrano zarząd sto-
warzyszenia którego kadencja bę-
dzie trwała dwa lata Przewodni-
czącą została Daria Dawidowska 
Prywatne Liceum Ogólnokształ-
cące, wiceprzewodniczącym Seba-
stian Wątły Technikum Rolnicze, 
sekretarzem Patrycja Piasecka LO 
nr 1, a w skład komisji rewizyjne 
weszli uczniowie Monika Ciepiel 
LO nr 2, Grzegorz Zając LO nr 2 i 
Jarosław Ptaszyński ZSR. Siedzibą 
stowarzyszenia jest Nowogardzki 
Dom Kultury.

Literacko-satyryczna 

mieszanka Pana Franka

Mieliśmy punkty styczne, po-
wstała rana (Rastko Zakić)

Im lepszy lekarz, tym więcej 
zna bezwartościowych lekarstw 
(Benjamin Franklin) 

Żaden lekarz nie może być do-
brym lekarzem, jeżeli sam nie 
chorował (Konfucjusz – chiński 
myśliciel) 

Choroba wielu: przesadka mó-
zgowa (Stanisław Fornal)

Połowa sukcesu leczniczego: 
wiedzieć, gdzie jest stres pogrze-
bany (Stanisław Fornal)

Bez serc, bez ducha – to dawcy 
przeszczepów (Wojciech Wier-
cioch) 

Krasnoludki też chorują. Naj-
częściej na przerost ambicji (Cy-
prian Czernik) 

Zapasy najczęściej gromadzą 
się za pasem (Lech Nawrocki) 

Jakby cierpienie uczyło, to Pol-
ska byłaby jednym z najmędr-
szych krajów (Maria Dąbrowska) 

Są ludzie, którzy się myją raz 
na tydzień, ale za to bezwarun-
kowo, nawet jeśli nie są brudni 
(Ludwik Jerzy Kern) 

Mydło może nie jest istotą cy-
wilizacji, ale jest jej bardzo waż-
nym elementem (Ludwik Jerzy 
Kern) 

Wczasy: tłok, drożyzna i zanie-
czyszczone środowisko (Henryk 
Jagodziński) 

Serce chodzi piechotą. Zmysły 
jeżdżą autem (Marcel Achard) 

Szczęście to po prostu dobre 
zdrowie i zła pamięć (Ernest He-
mingway) 

Medycyna nie zna tajemnicy 
wyleczenia, ale zapomina sobie 
umiejętność przedłużania choro-
by (Marcel Proust) 

Dość podejrzaną rzeczą jest 
zalecanie przez lekarzy pacjen-
tom jazdy na rowerze. Dla zdro-
wia! Lekarzom tak bardzo zależy 
na zdrowych, co? (Ludwik Jerzy 
Kern)

Lekarze na ogół użalają się 
sami nad sobą, jeśli przypałęta 
się do nich choróbsko. Ale jeśli 
choróbsko przypałęta do ich pa-
cjenta, to wtedy wszystko jest w 
porządku (Ludwik Jerzy Kern)

I masochiści wyznają wszyst-
ko na torturach. Z wdzięczności 
(Stanisław Jerzy Lec) 

Odkrycie z dziedziny fizjolo-
gii: potakiwanie wyłącza myśle-
nie (Józef Bester) 

Żeby trzymać język za zębami, 
trzeba przede wszystkim mieć 
zęby (Ludwik Jerzy Kern) 

Bohaterstwo rodzi się w pocze-
kalni dentysty i umiera na denty-
stycznym fotelu (Henryk Jago-
dziński)

Choroba czasami przybiera 
objawy oszałamiającego zdrowia 
(Henryk Jagodziński) 

Chorujemy lekarzowi na zdro-
wie (Henryk Jagodziński) 

Coraz większe konsylium, a 
chory ledwie zipie (Henryk Jago-
dziński) 

Dopiero na ortopedii widać jak 
kruchą istotą jest człowiek (Hen-
ryk Jagodziński)

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
27.01 (wtorek):
5 Lutego 6, 11 i 16, 14B, 15A i 

15B,

28.01 (środa):
ul. 15 Lutego 12 i Gryfitów 2 od 

1 do 10
29.01 (czwartek):
15 Lutego 13 i Gryfitów 2 od 11 do 12

Kolędę rozpoczynamy o godz. 
16.00, a kończymy ok. godz. 21.00.

opr. K.S.

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA
NA BAL  DOBROCZYNNY

Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko
Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców.
Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko –Kamieńskiej.

Patron medialny Dziennik Nowogardzki.
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"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Informacja dla kibiców

Przekaż 1% na Pomorzanin  
Nowogard 
Tak jak w minionym roku, sympatycy Pomorzanina Nowogard mogą przekazywać swój 1% 
z podatku na nowogardzki klub. Poniżej publikujemy informację, jaką prezes Pomorzani-
na opublikował na oficjalnym profilu klubu. 

„Informujemy naszych Sym-
patyków, że Koszaliński Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej po-
siada status Organizacji Po-
żytku Publicznego. Wszyscy 
zainteresowani przekazywa-
niem 1% podatku na nasz Klub 
mogą przekazywać kwoty na 
poniżej podany numer KRS. 

Przy przekazywaniu kwot 
1% podatku w PIT należy wpi-
sać nr KRS 0000111283. Na-
leży pamiętać o obowiązko-
wym wpisaniu w PIT (rubry-
ka – dodatkowe informacje) 
LKS Pomorzanin Nowogard. 
Bez podania niezbędnej na-
zwy klubu – kwoty nie zosta-

ną przekazane. Informuje-
my, że 1% podatku przekazy-
wać mogą zarówno osoby fi-
zyczne, jak i firmy prowadzą-
ce działalność gospodarczą.  
Zachęcamy do skorzystania. 
Pamiętajcie, że każda złotówka 
jest ważna. Z góry dziękujemy.”

Pomorzanin wygrywa z Masovią Maszewo

Hanuszkiewicz wraca na boisko
W sobotę (17 stycznia), o godzinie 17:00, na boisku w Goleniowie, piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrali swój drugi sparing w okresie przygotowaw-
czym. Rywalami byli zawodnicy Masovii Maszewo, na co dzień występujący w regionalnej okręgówce. Pomorzanin pewnie zwyciężył 4:2. Ponownie w bar-
wach nowogardzkiego zespołu zagrał Filip Borek, natomiast do gry powrócił już Piotr Hanuszkiewicz, który w letnim okresie przygotowawczym nabawił 
się poważnej kontuzji podczas sparingu. 

Masovia Maszewo–Pomorzanin Nowogard  2:4 (0:2)
Gole: Paweł Galus, Hubert Pędziwiatr, Kamil Lewandowski, Konrad Winczewski
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska, Maciej Dobrowolski, Michał Łukasiak – Rafał Makarewicz, Gracjan Wnuczyński, Filip Borek, Sła-

womir Paszkowski, Hubert Pędziwiatr – Paweł Galus; zmiany: Michał Piątkowski, Konrad Adamek, Adrian Kram, Dawid Langner, Piotr Hanuszkiewicz, Kamil 
Lewandowski. 

Po porażce w pierwszym me-
czu sparingowym z Regą Trze-
biatów, Pomorzanin pojechał do 
Goleniowa, aby tam lepiej wypaść 
na tle czwartej drużyny regional-
nej okręgówki, Masovii Masze-
wo. Trener, Robert Kopaczewski, 
mógł tego dnia skorzystać niemal 
ze wszystkich swoich piłkarzy, 
dlatego Pomorzanin rozpoczął ten 
sparing w swoim najsilniejszym 
składzie. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Nowogardzianie 
wyszli na prowadzenie po skład-
nej akcji i bramce Pawła Galusa. 
Jeszcze przed przerwą na 2:0 pod-
wyższył Hubert Pędziwiatr, który 
rozegrał bardzo ładny mecz. Po 
zmianie stron, Robert Kopaczew-
ski zaczął dokonywać zmian. Mię-
dzy słupkami Pomorzanina stanął 
młodziutki Michał Piątkowski. 
Na boisku pojawił się również Ka-
mil Lewandowski, który, tak jak w 
meczu w Trzebiatowie z Regą, po 
wejściu na boisku zdobywa bram-
kę dla swojego zespołu. Tak jak 
w przypadku poprzednich goli w 
tym sparingu, Pomorzanin pod-
wyższył wynik za sprawą skład-
nej akcji. Nowogardzianie zdecy-
dowanie przeważali i jeszcze raz 
pokonali bramkarza z Maszewa. 
Tym razem, po stałym fragmen-
cie gry, najlepiej w polu karnym 
zachował się Konrad Winczewski, 
który dobił piłkę do bramki rywa-
li, podwyższając na 4:0. Wszystko 

by było pięknie, gdyby nie dekon-
centracja, być może spowodowa-
na kolejnymi zmianami, i utrata 
dwóch goli po stałych fragmen-

tach gry. Ostatecznie Pomorzanin 
pokonuje Masovię 4:2. 

Wspominaliśmy już wyżej o 
dobrym meczy w wykonaniu Hu-

berta Pędziwiatra. Ładne spotka-
nie rozegrał również Filip Borek, 
który być może zagra w Pomo-
rzaninie w rundzie rewanżowej. 
Cieszy również powrót na boisko 
Piotra Hanuszkiewicza, który tuż 
przed startem rundy jesiennej na-
bawił się kontuzji podczas sparin-
gu z Hanzą Goleniów. Hanusz-
kiewcz w poprzednich meczach 
kontrolnych udowodnił, że może 
być bardzo przydatnym piłkarzem 
w środku pola. Choć miał długą 

przerwę i musi wrócić do formy, 
to jego powrót do zdrowia jest bez 
wątpienia bardzo dobrą wiado-
mością dla kibiców Pomorzanina. 
Kolejny mecz sparingowy nowo-
gardzianie rozegrają w najbliższą 
sobotę (31 stycznia), ponownie na 
boisku w Goleniowie, o godzinie 
17:00. Rywalem będzie Wicher 
Brojce, na co dzień występujący w 
regionalnej okręgówce. 

KR

Na boisko powrócił Piotr Hanuszkiewicz, który zaraz po przejściu do Pomorzanina 
nabawił się poważnej kontuzji i nie zdołał walczyć z zespołem o ligowe punkty.

Paweł Galus zdobył pierwszą bramkę dla Pomorzanina w meczu z Masovią.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Apel o pomoc 
Jest już konto dla pogorzelców z Węgorzy 
Gmina Osina uruchomiła specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na od-
budowę domu, który spłonął tydzień temu w Węgorzy. 

Przypomnijmy, że pożar wybuchł 
ok. 2 w nocy, we wtorek 13 stycz-
nia. Ogień pojawił się na strychu 
trzykondygnacyjnego budynku, za-
mieszkałego przez 4 rodziny (łącz-
nie 15 osób).  Najbardziej ucierpia-
ło najwyższe piętro, gdzie mieszka-
ła rodzina z dwójką dzieci. Nikomu 
nic się nie stało, ale mieszkanie zo-

stało doszczętnie spalone. W wy-
niku akcji straży zalane zostały też 
mieszkania znajdujące się na niż-
szych kondygnacjach. Odbudowa 
domu i przywrócenie go do stanu 
zamieszkałego pochłonie kilkaset 
tysięcy złotych. Pogorzelcy nie są w 
stanie pokryć tych kosztów we wła-
snym zakresie, dlatego uruchomio-

no specjalne konto, na które można 
wpłacać datki. Nr konta to 94 9375 
1012 4200 0052 2000 0010. W tytule 
przelewu należy wpisać:”wpłata na 
pomoc dla pogorzelców z Węgorzy”. 

Redakcja DN apeluje  o wspar-
cie poszkodowanych w odbudowie 
spalonego domu. 

Red. 

UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI!
Określ swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów

1. Zaznacz: P – prawda;  F – 
fałsz 

Kiedy palisz wyglądasz jak 
gwiazda filmowa.......

Palenie jest zmysłowe......
Palenie sprawia, że przedwcze-

śnie się starzejesz......
Dzięki paleniu jesteś bardziej 

atrakcyjny.......
Kiedy palisz, wyglądasz jak Ty z 

papierosem w ustach.....
Niepalący są bogatsi, zdrowsi i 

mają mniej zmarszczek......
Palenie zabija zmysłowość. Nie 

wierzysz nam? Pocałuj popiel-
niczkę.......

Palenie e – papierosów jest 
szkodliwe dla zdrowia.......

Metanol zawarty w dymie ty-
toniowym jest składnikiem pali-
wa.......

2.  Które z poniższych substan-
cji znajdują się w środku papie-
rosa? (podkreśl):

a) nikotyna, 
b)aceton, 
c)amoniak,
d) arsen, 
e)butan
f)fenole,
g) kadm,
h) metanol, 

i)polon, 
j)substancje smoliste, 
k) tlenek węgla.
3. Składniki, które wypalasz w 

papierosie zawarte są również w 
(podkreśl):

a)nylonie, 
b)płynie do balsamowania 

zwłok,
c) słodyczach, 
d) rozpuszczalniku, 
e)środku chwastobójczym,
f) lustrze, 
g)plastiku.
4. Ile toksycznych związ-

ków chemicznych, oprócz 

nikotyny, znajduje się  
w papierosie? (podkreśl) 

ponad:  
a)400,  
b) 500,    
c)700,   
d)900.
5. Ile substancji o działaniu 

rakotwórczym jest w papierosie? 
(podkreśl)

około: 
a) 30,  
b)50,  
c)70, 
d) 90.
6. Toksyczna, silnie uzależ-

niająca substancja, działająca 
obkurczająco na ściany naczyń 
krwionośnych to...........................
........ 

7. W którym wieku do Europy 
dotarła nikotyna?...........

8. Kiedy obchodzi-
my Dzień Bez Papiero-
sa?...................................................

9. Okazyjne palenie papiero-
sów w młodym wieku może pro-
wadzić do uzależnienia od niko-
tyny: 

nie, bo działanie nikotyny jest 
krótkotrwałe,

nie, bo nie zaciągając się, nie 
wchłaniamy nikotyny,

tak, bo organizm w fazie wzro-
stu jest bardziej podatny na dzia-
łanie substancji uzależniających i 
toksycznych.

10. Czy palenie e – papierosów 
jest szkodliwe dla zdrowia?

nie, ponieważ nie zaciągamy się 
dymem tytoniowym,

tak, ponieważ w e-papierosach 
znajduje się nikotyna, tak samo jak  
w zwyczajnych papierosach,

być może, ponieważ e-papiero-
sy nie zostały jeszcze gruntownie 
przebadane.

Opracowała: 
pedagog szkolny

 Regina Ewa Krzak

Poprawne odpowiedzi:

1) F,F,P,F,P,F,P,P,P 2) wszystkie 3) wszystkie oprócz słodyczy 4) 700  5) 70    
6) nikotyna   7) XV   8) 31 maja   9) c  10) b

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 
Dziewcząt

Osina na podium
W czwartek (15 stycznia), w hali sportowej OSiR w Gole-
niowie, rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 
Dziewcząt. Miejsce na podium wywalczyły siatkarki z Osi-
ny, które uplasowały się na 3. pozycji.

W Mistrzostwach Powiatu w 
Siatkówce Dziewcząt ze Szkół 
Podstawowych wystąpiło 5 dru-
żyn: SP nr 2 z Goleniowa, SP nr 
4 z Goleniowa, SP z Osiny, SP ze 
Strzelewa oraz SP nr 3 z Nowogar-
du. Pierwsze miejsce padło łupem 
siatkarek z goleniowskiej pod-
stawówki nr 2, natomiast srebr-
ne medale wywalczyły uczenni-
ce z SP nr 4 w Goleniowie. Dzię-
ki dwóm zwycięstwom, uczennice 
ZSP im. Bronisława Malinowskie-
go w Osinie zajęły bardzo dobre 
3. miejsce. Niestety znaczącej roli 
nie odegrały siatkarki z SP nr 3 w 
Nowogardzie (4. miejsce) oraz z 
SP w Strzelewie (5. miejsce). Siat-
karki, które stanęły na podium, 
otrzymały z rąk organizatorów 

medale, dyplomy oraz puchar Sta-
rosty. Miejsce na podium dla Osi-
ny wywalczyły następujące siat-
karki: Emilia Barszczak, Julia Dy-
gorda, Wiktoria Marciniak, Ma-
ria Borczyk, Kaja Makosz, Natalia 
Pawlak, Amelia Rolka, Daria Guz, 
Nikola Hajduk i Martyna Pomy-
kała. Gratulujemy zawodniczkom 
z Osiny oraz życzymy kolejnych 
sukcesów. Przy artykule prezentu-
jemy klasyfikację końcową.

KR
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 2 Goleniów
2. SP nr 4 Goleniów
3. SP Osina
4. SP nr 3 Nowogard 
5. SP Strzelewo 

Konferencja metodyczno-szkoleniowa ZZPN

Zapraszają trenerów i nauczycieli
Już 14 lutego, w godzinach 9:00–16:30, odbędzie się konferencja dla trenerów, nauczycieli i 
animatorów piłki nożnej, organizowana przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. 

Oprócz ciekawych zajęć prak-
tycznych i teoretycznych, prowa-
dzonych m.in. przez trenerów mło-
dzieżowych Reprezentacji Polski, 
uczestnicy, w ramach konferen-
cji, będą mogli również obejrzeć 
mecz I-Mobile Ekstraklasy pomię-
dzy Pogonią Szczecin a Lechem 
Poznań. Wstępny harmonogram 
konferencji prezentuje się nastę-
pująco: o godzinie 9:15 dokonana 
zostanie rejestracja uczestników, 
która odbędzie się w hali sporto-
wej ZCEMiP. O godzinie 9:45 od-
będzie się uroczyste otwarcie, pod-
czas którego przywita wszystkich 
prezes ZZPN. W godzinach 10:00–
11:30 wykład poprowadzi Marcin 
Dorna, trener Reprezentacji Pol-
ski U-20. Będzie miało to miejsce 
w hali sportowej ZCENiP. Następ-
nie od godziny 11:30 do 13:00 swój 
wykład poprowadzi Miłosz Stę-

piński, trener asystent Reprezen-
tacji Polski U-20, a odbędzie się to 
w auli ZCEMiP. Po przerwie obia-
dowej, w godzinach 13:45–14:30, 
Bartłomiej Zalewski, trener Repre-
zentacji Polski U-16, poprowadzi 
zajęcia w auli ZCEMiP, natomiast 
w godzinach 14:45–16:15, Bartło-
miej Zalewski wraz z Marcinem 
Łazowskim wykładać będą w hali 
sportowej ZCEMiP. 

O godzinie 16:30 konferencja 
zostanie zakończona, a uczestnicy 
pojadą na mecz Pogoni z Lechem, 
który rozpocznie się o godzinie 
18:00. Koszt uczestnictwa to 60 
zł. W ramach tej opłaty uczestnicy 
otrzymają: obiad i serwis kawowy, 
materiały szkoleniowe oraz wej-
ście na mecz Pogoni Szczecin z Le-
chem Poznań. Uczestnicy, którzy 
będą chcieli otrzymać wejściówkę 
na mecz, muszą mieć kartę kibi-
ca. Osoby nieposiadające kart zo-
bowiązane są do ich wyrobienia. 
Więcej na temat konferencji oraz 
o tym, jak i gdzie się na nią zapi-
sać, można przeczytać na oficjal-
nej stronie internetowej ZZPN. 
Wszystkich nauczycieli wychowa-
nia fizycznego oraz trenerów z na-
szego regionu zachęcamy do wzię-
cia udziału w szkoleniach.

KR
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  tel. 91 392 21 65

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165;  Tel. 

91 577 20 07

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Uwaga Wędkarze! 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 

Zaprasza na zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła za rok 2014.  
Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2015 r., o godz. 10.00, 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy. 
Zarząd

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon, ławę pokojo-
wą tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel. 91 39 23 419

- Przyjmę: meble do przedpo-
koju  -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe - tel. 
667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę,      boj-
ler na wodę ciepłą – tel. 783 469 
439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel. 508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

- Przyjmę lub wypożyczę łóż-
ko ortopedyczne dla ciężko cho-
rej osoby - tel. 91-39 22-165 
(prosić pana Mirosława) 

Przyjmę telewizor duży z pła-
skim kineskopem, i sprawny od-
kurzacz - 603-595-403 

Oddam sprawny telewizor 
m-ki SHARP z kineskopem tel. 
91-39-22-165

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

REKLAMA

Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy 

Agenda Zboru Kościoła  
Ewangelicznych Chrześcijan

 
w Nowogardzie ul. 700-lecia 14,  72-200 Nowogard

ZAPRASZAMY 

Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz bielizny 
pościelowej i ręczników dla wszystkich potrzebujących 
bez konieczności posiadania skierowania z OPS oraz bez 
ograniczeń ilościowych w środę 28.01. oraz w czwartek 
29.01 od godziny 10:00 do 12:00

Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia 14 na I 
piętrze w pomieszczeniach po byłej szwalni.

W imieniu Zboru, 
Pastor Cezary Komisarz 

REKLAMA

Zarząd NUTW zawiadamia,

że w dniu 12 lutego br. o godz. 16-tej 
w sali 107 w budynku CEiP ul. W.Polskiego 3, 

odbędzie się 
Walne Zgromadzenie Członków.

Szczegóły na stronie utw.nowogard.pl

OGŁOSZENIE



Nr 6 (2338)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Mieszkanie 10 km od morza, 
Karnice 3 pokoje, 80 m2, cena 134 tys.

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowla-
ne obok szkoły Trójki. 0033 
78 78 18 189

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zamko-
wa.506 413 218

• Wydzierżawię plac 700 mkw. 
+ droga, przy ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu 
u Barsula. Tel. 606 762 527

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ulica Gryfitów. 604 422 
221

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, 
wynajem 1000 zł. 504  898 
980

•	 Do wynajęcia kawalerka. 
721 290 506

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 41,49 m2 + ga-
raż ze strychem przy domu. 
Cena do negocjacji w Nowo-
gardzie. 726 020 862

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam lub zamienię M3, 
58 m2 na mniejsze dwupoko-
jowe do II piętra. 663 695 260 
lub 605461 354 

• Trzypokojowe, bezczynszowe, 
sprzedam, Bema. 793 908 098

• Sprzedam działkę budowla-
ną Asnyka, 16 ar, prąd, woda i 
gaz. Cena 90000 do negocja-
cji. 503 120 436 

• Wynajmę 3pokojowe Zielona 
2. 664 809 155 

• Tanio sprzedam przenośny 
pawilon handlowy. Tel 601 
642 390

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. 536 938646

• Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe o pow. użytkowej 
67,60 m2, pierwsze piętro, wła-
sne ogrzewanie. 608 396 636 

•	 Sprzedam dom 130 m2 
stan bardzo dobry Kikorze, 
ogród 2000 m . 668 411 277

• Kawalerka bardzo ładna, na-
słoneczniona, bezczynszowa 
na ul. Leśnej sprzedam lub za-
mienię na większe, 85000 zł. 
721 065 950 

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 691 937 120 

• Sprzedam mieszkanie z gara-
żem, 3 pokoje, 66,30m2, pierw-
sze piętro. Wierzbięcin. 725 
410 244 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wa-
ryńskiego na dłuższy czasu. 
506 073 149 

• Dwupokojowe mieszkanie do 
wynajęcia ul. Światowida. 513 
157 133 

• Sprzedam mieszkanie 3poko-
jowe I piętro 60 m2. 730 315 
621

• Do wynajęcia mieszkanie 3po-
kojowe. 600 962 255 

• Wynajmę lokal, niski czynsz 
ok. 50m2. 604 950 879

•  Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 607 488 128

• Wynajmę lub sprzedam M4. 
885 242 483

• Sprzedam dom 2012 r. w Ko-
ściuszkach położony na dział-
ce o pow. 4600 m2. Cena do 
negocjacji. 606 118 102

• Kawalerka do wynajęcia. 
Czynsz 700 zł+kaucja 1400 zł. 
698 669 875

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

MOTORyZACJA

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. 
prod. 1998/1999, przeb. 
130.000 km, opony zimowe, 
radio, tel. 515 343 600

• • Mercedes C220 kombi, die-
sel, rocznik 2000 kolor czarny, 
wyposażony w klimatyzację 
oraz hak, sprzedam. Tel. 510 
680 139

• Sprzedam samochód Opel 
Astra 1,4 rok produkcji 1994. 
Cena 300 zł. 608 356 697

• Sprzedam koła zimowe, felgi 
stalowe, czarne, KELLY 175/70, 
R-13. Jeden sezon używane. 
692 532 183 

• Sprzedam Mitsubishi L200, 
rok 1999, disel. Cena 19 000 zł. 
665 544 518

• Sprzedam przyczepa kempin-
gowa „Niewiadów N 126”rok 
produkcji 1981. Cena do 
uzgodnienia .Tel. 512 741 574 

ROLNICTWO

• • Presę polską w kostkach w 
dobrym stanie. 667 522 369

• Kupię silnik do ciągnika C-360 
może być używany. 663 118 
280 

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779 

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. 605 092 
517

• Prosiaki i warchlaki sprzedam 
okolice Goleniowa. 602 536 
366

• Śrutownik bijakowy 10km w 

dobrym stanie sprzedam. 667 
522 369 

• Sprzedam silnik do C-360 i 7 
ton owsa. 667 023 662 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obróbki bla-
charskie, podbitki. 609 752 
854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DyWANÓW, WyKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZySZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagraniczne. 
Tel. 500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWy montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis 
tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 482 
763

• Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, 
bramy, monitoring, domofo-
ny. 696 443 643

• Regulacja – naprawa drzwi i 
okien tel. 695 181 070

• Docieplenia, malowanie, spa-
chlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi i adapta-
cje poddaszy. 600 626 268

• Firma budowlana z wielolet-

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

•	 REMONTy MIESZKAŃ, Wy-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Usługi transportowe, bus 
czteropaletowy, kraj zagrani-
ca. 793 160 161 

• Usługi stolarskie: szafy, garde-
roby, meble łazienkowe i inne 
prace stolarskie. 609 388 503

PRACA

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię: elewacja, docieple-
nie Szczecin. 782 860 130

• Zatrudnię panią do pracy 
kelnerkę – barmana. Hotel 
„Oskar”. 602 474 266

• Profesjonalne sprzątanie 
mieszkań, domów, pomiesz-
czeń biurowych, tel. 511 
308 585

• Zatrudnię doradcę konsultan-
ta. 604 410 983

• Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczym, znajomość kasy 
fiskalnej. 795 020 775 

•	 Potrzebna osoba do opieki 
do osoby starszej (sprawna-
,chodząca), cały dzień. Od 
zaraz. 600 933 550 

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okula-
rów. 91 39 27 272 

• Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego Lewia-
tan na ul. Boh. Warszawy 102. 
Tel 91 39 21 373 

•	 Zatrudnię osobę kreatyw-
ną ze znajomością języka 
angielskiego, firma z Nowo-
gardu, tel. 607 585 561.

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzoza, 
olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki pane-

lowe c.o. tanio szczecin Vail-
lant tel. 691 686 772

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

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

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT z Niemiec używane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne, serwis tel 691 686 
772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-
ry, z Niemiec malo używane 
do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektrycz-
ny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do 
lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

•	 GAZOWy zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojący VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki, eko-
nomiczny cena od 1.000 zl 
piec gazowy c.o. stojacy, ze-
liwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz, serwis tel 691 686 
772.

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 
8 mm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 603 703 196 .

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSCH, cena do uzgodnie-
nia , tel. 605 522 340

• Drzewo opałowe. 506 232 860

• Sprzedam leczniczy koncen-
trat tlenu. 665 599 145 

• Sprzedam fotelik firma BeSe-
fe do samochodu. Tanio. 535 
907 738

• Odpady tartaczne na opał 
sprzedam pocięte w klocki 
lub w całości. 514 740 538 

• Sprzedam drzewo kominko-
we, opałowe, olcha, brzoza 
dąb, buk, pocięte w klocki z 
dowozem do domu. 66 33 49 
053



27-29.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F
5:45 6:35 7:33 8:35
5:46 6:36 7:34 8:36
5:48 6:38 7:36 8:38
5:50 6:40 7:38 8:40
5:53 6:43 7:41 8:43
5:55 6:45 7:43 8:45
5:56 6:46 7:44 8:46
5:58 6:48 7:46 8:48
5:59 6:49 7:47 8:49
6:01 6:51 7:49 8:51
6:03 6:53 7:51 8:53

E, F E, F E, F E, F D D D
11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Woj. Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E,F
10:50
10:55
11:00
11:01
11:02
11:04
11:05
11:07
11:08
11:10
11:12

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F
5:45 6:35 7:33 8:35
5:46 6:36 7:34 8:36
5:48 6:38 7:36 8:38
5:50 6:40 7:38 8:40
5:53 6:43 7:41 8:43
5:55 6:45 7:43 8:45
5:56 6:46 7:44 8:46
5:58 6:48 7:46 8:48
5:59 6:49 7:47 8:49
6:01 6:51 7:49 8:51
6:03 6:53 7:51 8:53

E, F E, F E, F E, F D D D
11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Woj. Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E,F
10:50
10:55
11:00
11:01
11:02
11:04
11:05
11:07
11:08
11:10
11:12

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F
5:45 6:35 7:33 8:35
5:46 6:36 7:34 8:36
5:48 6:38 7:36 8:38
5:50 6:40 7:38 8:40
5:53 6:43 7:41 8:43
5:55 6:45 7:43 8:45
5:56 6:46 7:44 8:46
5:58 6:48 7:46 8:48
5:59 6:49 7:47 8:49
6:01 6:51 7:49 8:51
6:03 6:53 7:51 8:53

E, F E, F E, F E, F D D D
11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Woj. Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E,F
10:50
10:55
11:00
11:01
11:02
11:04
11:05
11:07
11:08
11:10
11:12

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F
5:45 6:35 7:33 8:35
5:46 6:36 7:34 8:36
5:48 6:38 7:36 8:38
5:50 6:40 7:38 8:40
5:53 6:43 7:41 8:43
5:55 6:45 7:43 8:45
5:56 6:46 7:44 8:46
5:58 6:48 7:46 8:48
5:59 6:49 7:47 8:49
6:01 6:51 7:49 8:51
6:03 6:53 7:51 8:53

E, F E, F E, F E, F D D D
11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10
11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Woj. Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E,F
10:50
10:55
11:00
11:01
11:02
11:04
11:05
11:07
11:08
11:10
11:12

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E 
- kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 
24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się
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Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

REKLAMA

W12.4.SK.P.7.3.DO

Halowy Turniej Oldbojów

Pomorzanin na 5. miejscu
W miniony weekend odbył się halowy turniej piłki nożnej oldbojów, którego organizato-
rem był zespół Polonii Chodzież. W turnieju udział wzięli oldboje Pomorzanina Nowo-
gard, którzy pomimo ambitnej walki, uplasowali się poza podium. 

Oldboje Pomorzanina trafili 
na bardzo wyrównaną grupę. Za-
wodnicy z Nowogardu pokonali 
gospodarzy, zespół Polonii Cho-
dzież, następnie wygrali ze Spój-
nią Świdwin. Pomorzanin przegrał 
w grupie tylko z Błękitnymi Star-
gard, niestety, jak się okazało, dwa 
zwycięstwa nie wystarczyły do gry 

w półfinale. W grupie Pomorza-
nina aż trzy zespoły wywalczyły 6 
punktów i o tym, kto zajmie pierw-
sze dwa miejsca, decydował lepszy 
bilans bramkowy. Ten korzystniej-
szy mieli piłkarze Błękitnych oraz 
Polonii i nowogardzianom pozo-
stała walka o 5. miejsce w turnie-
ju. Rywalem w ostatnim meczu 

byli oldboje gwardii Koszalin. Po-
morzanin pokonał piłkarzy z Ko-
szalina i ostatecznie uplasował się 
w tym turnieju na 5. miejscu. Wie-
rzymy, że w kolejnych turniejach 
Pomorzanin o tę jedną bramkę bę-
dzie lepszy od swoich rywali i po-
walczy o najwyższe miejsca. 

KR

Przedszkole nr 4

Dzień Babci i Dziadka
W dniach 13–16 stycznia, w Przedszkolu nr 4, odbyły się 
spotkania, na które przybyli szczególni goście. Świętowali-
śmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. 

Dziadkowie i babcie licznie 
przybyli na uroczystości. Każ-
da z grup przygotowała część ar-
tystyczną, natomiast starsze gru-
py również inscenizację „Jasełek”. 
Dziadkowie mogli zobaczyć, jak 
pięknie występują ich wnuczęta.

Przedszkolaki śpiewały piosen-
ki, tańczyły i recytowały wier-
szyki. Goście byli poruszeni. W 
oczach niektórych można było 
dostrzec łzę wzruszenia. Występy 
dzieci zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Kolejną niespo-
dzianką dla naszych gości były 
własnoręcznie wykonane przez 
dzieci laurki. Na koniec wszyscy 
rozkoszowali się pysznymi cia-

stami domowego wypieku. Spo-
tkanie przebiegło w serdecznej at-
mosferze. I za rok znów się spo-
tkamy z naszymi miłymi dziad-
kami.

„Babci i dziadka, przyznać to 
trzeba, każdemu dziecku w ży-
ciu potrzeba. Znana to para, bar-
dzo kochana. Przez wszystkie dzie-
ci jest szanowana. No, a gdyby ich 
nie było, dzieciom trudno by się 
żyło. Babcia i dziadek wciąż o nas 
dbają. Tak jak rodzice, bardzo ko-
chają. Dają nam w życiu wiele ra-
dości. Nigdy nie szczędzą dla nas 
czułości”

 Katarzyna Rogowska

Piłkarze z Niemiec 
wrócą do Nowogardu
Jak poinformował prezes Pomorzanina Nowogard, Marcin 
Skórniewski, ponownie latem na stadionie w Nowogardzie 
trenować będą, podczas obozu przygotowawczego, piłkarze 
Doberaner FC. 

Przypomnijmy, że Doberaner 
FC to klub, który wyraził chęć 
współpracy z Pomorzaninem No-

wogard. Dzięki temu nasi piłkarze 
biorą udział w turniejach w okre-
sie zimowym, w mieście Bad Do-
beran (tak jak w lutym br.), nato-
miast Niemcy, w okresie letnim, 
przyjeżdżają do Nowogardu, aby 
trenować w naszym mieście. Za-
wodnicy Doberaner FC, latem 
2014 roku, po ciężkich trenin-
gach, na koniec swojego obozu 
rozegrali z Pomorzaninem mecz 
sparingowy, który zakończył się 
zwycięstwem nowogardzian 4:0. 
Jak będzie tym razem, przekona-
my się latem.

KR
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na
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badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do
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ul. 15 Lutego 2
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.01.2015 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

W253

Ogłasza nabór
Dzieci 

niepełnosprawnych 
w wieku 2,5 - 6 lat

  
 

 
Tel. 609-931-469

  

Pierwszy w Nowogardzie!

Znajdziecie Nas:
ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard

www.spp-promyczek.edu.pl

s.5

Kiedy powstanie ferma 
norek w Karsku?

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Otwarcie 
02.02.2015 r.

AUTO-MYJNIA 
"RĘCZNA"

ul. 700-lecia 14 
(zarząd budynków komunalnych)

czynna:  
od pn.-pt. 9.00-18.00; 

 sb. 9.00-16.00
telefon: 722 050 233

Zapraszamy
WD 27-30.01 WD 27.01-16.02

30 stycznia 2015 r.
od 10.00 - 11.00 (piątek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Z cyklu  
"Nasi przedsiębiorcy": 
Monika Pietrzak-Bołbot 
- Hotel "15 Południk"

s. 9 i 10s. 2

PUWiS wygrywa  
z Gminą w NSA!

Prezydium Rady Miejskiej, od lewej: Stanisław Saniuk, Piotr Słomski i Michał Krata. 

Czytaj s.3 i4

Sytuacja w Radzie opanowana

Poprawiony budżet 
zatwierdzony

Tym razem nie było już wyboru kolejnego przewodniczącego Rady Miejskiej. Wczoraj rad-
ni sprawnie wybrali spośród siebie członków i szefów komisji oraz uzupełnili skład prezy-
dium Rady o dwóch brakujących wiceprzewodniczących. Przyjęli też budżet, wcześniej wy-
kreślając z niego budzące wątpliwości co do samej zasadności wydatki autorstwa burmi-
strza Roberta Czapli, jak np. remont Placu Wolności za ponad 2 miliony złotych!
REKLAMA
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W skrócie

Reklama

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia,  
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

Kierowcy oraz piesi narzekają na nawierzchnię ul. Smużyny, prowa-
dzącą do nowogardzkiego DPS. Droga jest dziurawa niczym szwajcar-
ski ser. Nawierzchnia została kompletnie zniszczona, a uciążliwe dziu-
ry z pewnością mogą uszkodzić zawieszenie w samochodzie. – Rozu-
miemy, że ta droga nie jest tak mocno uczęszczana, jak S3, ale jeśli ciężko 
jest władzom wylać tu asfalt, to może wyrównają chociaż te doły – skarży 
się nasz Czytelnik. Wybraliśmy się na opisywane miejsce, aby wykonać 
zdjęcia. Okazuje się, że nie jest łatwo przejechać przez ten odcinek dro-
gi i nie sposób ominąć dziury, zwłaszcza kiedy z naprzeciwka jadą sa-
mochody. Miejmy nadzieję, że miasto „załata” mieszkańcom ich ulicę. 

JB

Zwrot w sprawie przetargu na obsługę sieci 
wod-kan?

PUWiS wygrywa z gminą w NSA!
Wczoraj dotarła do nas wiadomość, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 
uwzględnił wniosek nowogardzkiego PUWiS i uchylił tym samym decyzję WSA w Szczeci-
nie, oddalającą skargę przedsiębiorstwa na rozstrzygnięcie dotyczące przetargu na obsługę 
sieci wod.-kan. Informacje w tej sprawie przekazał nam J. Sobieralski, członek zarządu PU-
WiS.     

W dniu 28.01.2015 r. zapadł wy-
rok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie, który może 
mieć niezwykle doniosłe znaczenie 
nie tylko dla sprawy postępowania 
w trybie partnerstwa publiczno – 
prywatnego na świadczenie usług 
dostawy wody oraz odbioru ście-
ków w Gminie Nowogard, do ja-
kiej odnosić się będzie bezpośred-
nio, lecz także dla innych tego typu 
postępowań w skali całego kraju – 
czytamy w oświadczeniu J. Sobie-
ralskiego

Pragniemy podkreślić, że na 
mocy wyżej wymienionego wyroku 
NSA (nie podlegającemu dalsze-
mu zaskarżeniu) została uwzględ-
niona skarga kasacyjna Przedsię-
biorstwa z dnia 20.05.2014 r. w 
ten sposób, że uchylony został wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Szczecinie z dnia 
3.04.2014 r. w zakresie czynności 
Burmistrza Nowogardu związa-
nej z wyborem partnera prywatne-
go, a sama sprawa została przeka-
zana do ponownego rozpoznania 
ww. sądowi administracyjnemu ze 
Szczecina, wraz z zasądzeniem na 
rzecz Przedsiębiorstwa od Gminy 
Nowogard odpowiednich kosztów 
postępowania. 

 Zapadły w dniu wczorajszym 

wyrok NSA sam w sobie wskazu-
je, że brak jest podstaw do dalsze-
go zbywania milczeniem dotych-
czasowych rzeczowych zastrzeżeń 
naszego Przedsiębiorstwa, które od 
wielu miesięcy sygnalizowało to, 
że nieprzemyślane działania po-
dejmowane w latach 2012 – 2014 
w ramach procedury partnerstwa 
publiczno – prywatnego doprowa-
dzą do kryzysu zagrażając ciągło-
ści funkcjonowania wodociągów i 
kanalizacji na terenie Gminy No-
wogard. – kończy przedstawiciel 
nowogardzkiego przedsiębior-
stwa, Jakub Sobieralski. 

Wygląda więc na to, że mamy 
rzeczywisty przełom w sprawie, 

która w ostatnich miesiącach bu-
dziła w Nowogardzie nie tylko 
dużo emocji, ale także wśród wie-
lu odpowiedzialne zatroskanie o 
zagrożone i miejsca pracy, i rze-
czywisty interes naszej społecz-
ności. O kolejnych ujawnionych 
w tych dniach skutkach wybo-
ru przez Urząd, kierowany przez 
burmistrza Czaplę, niemieckiej 
oferty na obsługę wod.-kan. w na-
stępnym numerze DN.

Tym bardziej, że jak dotychczas 
Urząd Miejski milczy w sprawie 
wydanego przez NSA wyroku. 

Red. 
W środę (21 stycznia) odbyła się wycieczka śladami osińskiego bo-

bra. Idąc wzdłuż rzeki Stepnica, uczestnicy natrafili na wiele śladów za-
mieszkiwania w swoich okolicach (osiński park) bobrów. Wycieczka 
poszła również w najbardziej urokliwe miejsca osińskiego parku: kil-
kusetletni dąb, pozostałości po dawnym osińskim pałacu (drewniane 
rury do transportowania wody z rzeki do pałacu) oraz kamienny krzyż 
z herbem przodków. Nad zalewem uczestnicy wyprawy piekli wspólnie 
kiełbasy, popijając przy tym gorącą herbatę.

Inf. własna

Od jednego z naszych Czytelników odebraliśmy sygnał o zniszczo-
nym płocie i leżących na ścieżce rowerowej kamieniach, przy ul. Pro-
menady, zaraz za wejściem na plażę miejską. Niezwłocznie pojechali-
śmy pod wskazany adres, by zapoznać się ze stanem rzeczywistym tego 
miejsca. Rzeczywiście przęsła płotu są zniszczone i wymagają natych-
miastowej naprawy. Nie lepiej jest z kamieniami i pieńkiem ściętego 
drzewa, umiejscowionych tuż przy ścieżce. 

JB
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Uczciwego znalazcę 
proszę o zwrot kluczy
 z żółtym breloczkiem, 
przewidziana nagroda. 

Kontakt z redakcja DN – 

91 39 22 165 

Reklama

Sytuacja w Radzie opanowana 

Poprawiony budżet zatwierdzony
Tym razem nie było już wyboru kolejnego przewodniczącego Rady Miejskiej. Wczoraj radni sprawnie wybrali spośród siebie członków i szefów komisji 
oraz uzupełnili skład prezydium Rady o dwóch brakujących wiceprzewodniczących. Przyjęli też budżet, wcześniej wykreślając z niego budzące wątpliwo-
ści, co do samej zasadności, wydatki autorstwa burmistrza Roberta Czapli, jak np. remont Placu Wolności za ponad 2 miliony złotych!

W wyniku porozumienia, do ja-
kiego doszło pomiędzy klubami 
radnych PSL, PiR-PiS oraz 3 rad-
nych niezrzeszonych, na wice-
przewodniczących wybrano Pio-
tra Słomskiego (klub PiR-PiS) 
oraz Michała Kratę (PSL). 

Radni wybrali także spośród 
siebie członków stałych komisji 
Rady. I tak w Komisji Finanso-
wo-Gospodarczej pracować będą: 
Rafał Paśko (PSL), jednocześnie 
przewodniczący Komisji, Jowi-
ta Pawlak (PO), Bogumił Gała 
(WN), Anna Wiąz (SLD) i Michał 
Krata (PSL). 

Szefem Komisji Społecznej, po-
dobnie jak w zeszłej kadencji, zo-
stał Michał Bociarski (PSL). Poza 
nim w Komisji tej pracować będą 
radni: Piotr Słomski (PiR-PiS), 
Arkadiusz Ciechanowski (WN), 
Lidia Bogus (PiR -PiS), Bogusław 
Dziura (PiR-PiS). 

Wybrano też członków Komi-
sji Mieszkaniowej. Początkowo 
mieli w niej pracować trzej radni, 
ale po rezygnacji radnego Roma-
na Kwiatkowskiego (PSL) zostało 
dwóch, tj. M. Wiatr (niezrzeszo-
ny), wybrany na przewodniczące-
go Komisji, i D. Kielan (niezrze-
szony). Zadeklarowano jednak, że 
podczas następnej sesji skład ko-
misji zostanie uzupełniony. Naj-
prawdopodobniej dokooptowa-
ny zostanie do niej radny Andrzej 

Kania, który był nieobecny na tej 
sesji i z powodów formalnych nie 
mógł zostać członkiem komisji. 

Radni wyłonili też skład nowo 
utworzonej Komisji, tj. ds. Fun-
duszy Europejskich i Inwestycji. 
Zgodnie z przewidywaniami, jej 
przewodniczącą została radna 
Jowita Pawlak (PO), zajmująca 
się pisaniem projektów unijnych. 
Ze względu na zarzuty o rzeko-
me mnożenie komisji dla oso-
bistych korzyści, przewodniczą-
ca zrzekła się pobierania diety za 
pracę w tejże komisji w wysoko-

ści 200 zł na rzecz jednego z no-
wogardzkich stowarzyszeń, zaj-
mujących się opieką nad dzieć-
mi niepełnosprawnymi. Poza 
radną Pawlak w Komisji zasią-
dzie jeszcze dwoje radnych: L. 

Bogus (PiR-PiS) oraz Dawid Jur-
czyk (WN). 

Ostatnią komisją, której skład 
ustalali radni, była Komisja Rewi-
zyjna. Weszli do niej: Marcin Nie-
radka (PiR-PiS), Mirosława Cwaj-
da (WN), Dariusz Kielan (nie-
zrzeszony), Roman Kwiatkow-
ski (PSL) i Marcin Wolny (SLD). 
Ten ostatni radny początkowo nie 
zdobył wystarczającej ilości gło-
sów, by zasiąść w Komisji. SLD 
zgłosiło dwóch kandydatów i było 
zatem więcej chętnych niż miejsc 
w komisji, w której zgodnie ze 

statutem gminy, powinno zasia-
dać po jednym przedstawicielu z 
każdego klubu radnych. W głoso-
waniu większe poparcie uzyska-
ła, forsowana przez Wolnego, jego 
koleżanka z klubu, radna Jolan-
ta Bednarek. Ta jednak, po wy-
borze, zrezygnowała z członko-
stwa w Komisji, mimo że wcze-
śniej chciała w niej pracować. M. 
Wolny wszedł w skład Komisji z 
automatu, po rezygnacji J. Bedna-
rek. Trochę emocji pojawiło się ze 

strony klubu radnych SLD (a wła-
ściwie jednej z radnych tego klu-
bu, Anny Wiąz), gdy przystąpio-
no do wyboru przewodniczące-
go Komisji. Radna Wiąz apelowa-
ła, aby to Wolny został szefem tej 
komisji. Twierdziła, że to się SLD 
należy, bo klub ten został sprowa-
dzony do roli opozycji w Radzie 
Miejskiej i nie dostał przewodnic-
twa w żadnej komisji.  Szybko jed-
nak radny Michał Wiatr (niezrze-
szony) przypomniał radnej Wiąz, 
że w taki sam sposób postąpiła 
w zeszłej kadencji koalicja SLD-
-PSL, nie godząc się, aby to on, 
wówczas jako radny opozycyjne-
go klubu WN, został przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej. - Nie 
tylko dwukrotnie nie zgodzono się 
na to, abym przewodniczył pracy 
tej komisji, ale też przez cztery lata 
skutecznie odrzucano wszystkie 
moje wnioski i propozycje – przy-
pomniał radny Wiatr. 

Większość radnych na szefa 
Komisji Rewizyjnej wybrała Mar-
cina Nieradkę (PiR-PiS). 

Warto dodać, ze Komisja Rewi-
zyjna to ważny organ, ze względu 

na swoje kompetencje. Komisja 
ta zajmuje się bowiem badaniem, 
czy burmistrz w sposób prawidło-
wy wydaje środki publiczne. 

Ma prawo dokonywać kontroli 
wydatkowania pieniędzy publicz-
nych także innych zakładów pod-
legających gminie, jak również or-
ganizacji pozarządowych. Rozpa-
truje też skargi, jakie wpływają na 
decyzje urzędników od obywateli. 
I właśnie od rozpatrzenia skargi, 
jaka wpłynęła w połowie stycznia 
na działanie burmistrza R. Czapli, 
komisja rozpocznie swoja pracę. 
Skarga dotyczy skandalicznych 
publikacji, jakie są umieszczane 
na oficjalnej stronie Urzędu Miej-
skiego. Szerzej o tej sprawie w ko-
lejnych wydaniach DN. 

Budżet po korekcie...
Przyjęcie uchwał personalnych 

pozwoliło na podjęcie pracy nad 
projektem budżetu na rok 2015, 
jaki przygotował burmistrz Ro-
bert Czapla. Większość radnych 
uznała jednak, że istnieje koniecz-
ność wykreślenia z listy wy-
datków kilka pozycji, które 

O swoim budżecie mogę już tylko pomarzyć...

Marcin (w środku) został przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Radne SLD głosują przeciwko budżetowi.
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budziły poważne wątpliwości co 
do samej zasadności wydatkowa-
nia pieniędzy. Ściągnięto m.in. 2 
mln złotych, jakie miały być wy-
dane na remont Placu Wolno-
ści, forsowany od dłuższego cza-
su przez R. Czaplę, a także po-
nad 250 tys. zł na promocję mia-
sta, w tym ponad 100, jakie w tym 
roku burmistrz zamierzał wydać 
na druk biuletynu publicznego o 

nazwie „Wiadomości Samorządo-
we”. Skreślono również pieniądze 
na wydanie Kalendarium Nowo-
gardu (autorstwa Franciszka Ka-
rolewskiego), które miało pochło-
nąć, bagatela, 50 tys. zł!

Wygospodarowane w ten spo-
sób środki, w łącznej kwocie 2 
mln 250 tys. zł, zostaną wydane na 
inwestycje związane z infrastruk-
turą, głównie drogową (np. budo-

wa południowej obwodnicy mia-
sta). Część trafi też do rezerwy, 
na wypadek konieczności zabez-
pieczenia wkładu własnego przy 
aplikacji o środki zewnętrzne. Za-
chowano też zadania, które rad-
ni odziedziczyli w spadku po po-
przedniej kadencji ze względu na 
poczynione już zobowiązania fi-
nansowe (chodzi np. o zleconą już 
dokumentację na budowę pomo-

stu na jeziorze w Olchowie). 
W nowym budżecie na rok 2015 

znalazły się propozycje wszystkich 
klubów radnych, poza SLD. Przy-
jęto też wnioski do budżetu au-
torstwa radnych niezrzeszonych. 
To też i cały budżet, z uwzględ-
nieniem zgłoszonych propozycji, 
uchwalono przy niespotykanym 
poparciu 16 radnych (na 19 obec-
nych – w sesji nie uczestniczyli 

radni: A. Kania (WN) i Renata Pi-
wowarczyk (SLD). Przeciwni byli 
tylko radni z SLD. 

Marcin Simiński

ps. W kolejnym wydaniu DN 
przedstawimy w szczegółach 
przyjęty budżet, prezentując peł-
ną listę inwestycji zaplanowa-
nych na ten rok. 

Sytuacja w Radzie opanowana 

Poprawiony budżet zatwierdzony

Sprzedawcy z rynku czują się skrzywdzeni

Jak handlować, to tylko na targowisku 
Pod koniec sierpnia zeszłego roku Rada Miejska przyjęła uchwałę, wprowadzając opłaty targowe. Miało to zniechęcić ulicznych sprzedawców do handlu 
na chodnikach. Zdaniem właścicieli straganów, na targowisku miejskim jest zupełnie odwrotnie. 

Za sprzedaż w innych miej-
scach niż targowisko miejskie 
takich produktów, jak: warzy-
wa, owoce, kwiaty oraz owo-
ce runa leśnego, stawka opła-
ty targowej wynosi 1 zł do 2 
m² zajętej powierzchni za je-
den dzień. W przypadku zaję-
cia powierzchni większej niż 2 
m², stawka ta wzrasta do 10 zł 
za dzień. 

Handlowców na targowisku 
obowiązują jednak inne zasady 
płatności za powierzchnię wy-
korzystywaną pod sprzedaż. Ta-
ryfikator jest nieco bardziej roz-
budowany. Opłaty również uza-
leżniono od powierzchni stra-
ganu. Dla przykładu, za stragan 
do 4 m² trzeba zapłacić 1 zł. Na-
tomiast właściciel kontenera o 
pow. 10 m² zapłaci 3 zł za jeden 

metr dziennie. Najwięcej, bo 
nawet 30 zł za prawo do zbycia 
swoich towarów, zapłaci sprze-
dawca handlujący z samochodu 
o masie pow. 3,5 tony. Zdaniem 
handlowców, taki system opłat 
jest dla nich krzywdzący. 

Twierdzą oni, że obowiązują-
ce przepisy, zamiast zniechęcać 
ulicznych sprzedawców, wręcz 
zachęcają ich do handlowania 
poza targowiskiem. 

- Nie dość, że płacimy opła-
tę targową, to jeszcze czynsz za 
dzierżawę gruntu. Do tego trze-
ba doliczyć śmieci, prąd, wodę. 
Wychodzi nawet 600 zł samych 
opłat – mówi pani Kazimiera. 

Na tym opłaty się nie kończą. 
- Opłaty do Gminy, ZUS, po-

datek do Urzędy Skarbowego. 
Trzeba sporo się nahadlować, 

aby w ogóle myśleć o zarobku – 
dodaje pani Grażyna. 

- Tu płacimy podatki, sami dla 
siebie tworzymy miejsca pracy, a 
okazuje się, ze komuś z Gorzowa 
Wielkopolskiego opłaca się przy-
jeżdżać i pod Polo sprzedawać 
ryby – mówi pani Kazimiera. 

Handlowcy twierdzą, że Gmi-
na powinna w ogóle zabronić 
handlowania na rynku bądź 
zwiększyć opłaty za handel 
poza targowiskiem. 

- Po co burmistrz zezwala na 
handel przy drodze, skoro jest 
tyle miejsca na rynku? – pyta 
pani Jadwiga. 

- Powinni zrobić na przykład 
tak jak w Goleniowie, gdzie za 
handel na ulicy trzeba zapłacić 
dużo więcej niż na targowisku – 
dodaje pan Wiesław. 

Rzeczywiście w Gminie Gole-
niów za zgodę na sprzedaż to-
warów na ulicy trzeba słono za-
płacić. Opłata wynosi 25 zł od 
metra kwadratowego za każdy 

dzień. Natomiast na targowisku 
cena jest o wiele niższa i wynosi 
już 2,70 zł/m² za dzień. 

Krzywdzący, zdaniem wła-
ścicieli straganów na targowi-
sku, system opłat to nie jedy-
ny problem, na który się uskar-
żają. Uważają, że odkąd Gmina 
przejęła targowisko, nie zainwe-

stowała w nie ani złotówki. To, 
zdaniem przedsiębiorców, od-
strasza klientów. 

- Prosiliśmy o założenie oświe-
tlenia na targu, bo o takiej po-
rze roku szybko robi się ciemno 
i klient po południu już tutaj nie 
przyjdzie. Rozmawialiśmy też o 
chodniku biegnącym przez śro-
dek rynku. Niestety, cały czas 

słyszymy, że nie ma pieniędzy – 
mówi pani Grażyna. 

- Za wszystko sami płacimy, 
nawet za stróża, a o wszystko 
musimy się martwić sami. Nas 
nie stać na inwestycje – dodaje 
pani Kazimiera. 

Sytuacja handlowców z tar-
gowiska może wkrótce ulec po-

gorszeniu. Ilość straganów na 
targowisku w przeciągu ostat-
nich dwóch lat zmalała z prawie 
90 do ok. 60. To oznacza mniej-
sze wpływu do budżetu z tytu-
łu opłat targowych i dzierża-
wy, a koszty utrzymania są ta-
kie same. 

- Już nas ostrzegli w Gminie, 
że będą musieli podnieść nam 
opłatę targową, bo dokładają do 
stróża. Tylko z czego my będzie-
my mieli dołożyć? – pyta pani 
Kazimiera. 

Może więc zamiast podno-
sić sprzedawcom opłaty, warto 
pomyśleć o ograniczeniu stre-
fy handlu tylko do terenu targo-
wiska i przynajmniej drobnych 
inwestycjach w jego unowocze-
śnienie? Klienci, ceniący sobie 
zakupy na straganach, nie roz-
praszaliby się po całym mieście, 
co przy okazji byłoby szansą na 
lepszy utarg dla stałych sprze-
dawców z targowiska. 

Poza ekonomicznym aspek-
tem takiego rozwiązania, mia-
łoby ono też znaczenie dla po-
prawy estetyki miasta, któ-
rą niewątpliwie zaburzają pro-
wizoryczne stoiska rozkładane 
przy ulicy w centrum miasta. 

Marcin Simiński

Panie Jadwiga i Kazimiera handlują na targowisku już od lat. Uważają, że gmina  
nie stwarza im odpowiednich warunków do prowadzenia własnych działalności.

Na targowisku jest sporo miejsca na przyjęcie nowych handlowców. 
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Jednak procedura ruszyła

Kiedy powstanie  ferma norek koło Karska?
W DN z dnia 16 stycznia tego roku zamieściliśmy list Czytelniczki, która zabrała głos w sprawie planowanej budowy fermy norek w okolicy wsi Karsk.  

…Wciąż nie wiadomo, jak usto-
sunkował się Burmistrz do budowy 
fermy norek za Nowogardem koło 
Karska i Ogorzeli- pyta nasza Czy-
telniczka-. Pan Burmistrz mam 
nadzieję, pamięta że był sprzeciw 
Mieszkańców Karska, Ogorzeli do 
których dołączyła także Dąbrowa, 
i nie poprze działalności Pana Łu-
kasza, który złożył wniosek o wy-
danie warunków zabudowy dla 
fermy norek. Czy to cisza przed bu-
rzą? – zastanawiała  się autorka 
listu do redakcji. Z odpowiedzi, 
jaką otrzymaliśmy w tych dniach  
z UM, wynika, że kobieca intu-
icja naszą Czytelniczkę nie myliła 
- rzeczywiście procedura zmierza-
jąca do wydania pozwoleń na bu-
dowę fermy po kilku miesiącach 
zawieszenia ponownie ruszyła. 
Oto pismo z UM w Nowogardzie.      

Odpowiedź w sprawie fermy no-
rek w Karsku z dnia 14.01 2015 r.

Do Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie dnia 29.11.2013 r. wpłynął 
wniosek osoby fizycznej (miesz-
kańca gminy Nowogard) w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji polegającej na bu-

dowie fermy norek w obsadzie do 
39DJP wraz z obiektami towarzy-
szącymi na terenie działki nr 27/11 
w  obrębie Świerczewo, gmina No-
wogard (w okolicy wsi Karsk). 
Po rozpatrzeniu wniosku, dnia 

24.01.2014 r. zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne w 
w/w sprawie, które inwestor pi-
smem dnia 04.04.2014 r. zawiesił. 
W dniu 14.01.2015 r. urząd wydał 
postanowienie podejmujące zawie-

szone postępowanie na wniosek in-
westora z dnia 31.12.2015r. Po za-
kończeniu postępowania zostanie 
wydana decyzja o warunkach za-
budowy.

Informuję, że decyzję uprawnia-

jącą do rozpoczęcia budowy– po-
zwolenie na budowę -  wydaje Sta-
rosta.

Paweł Krugły
Kierownik Wydziału ABPP

Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie

Wynika z powyższego, że naj-
prawdopodobniej w najbliższym 
czasie  zostaną wydane warun-
ki zabudowy dla planowanej fer-
my norek, które stanowią podsta-
wę do wystąpienia do starostwa 
o pozwolenie na budowę. A  po-
tem to już wszystko zależy tylko 
od  sprawności i planów inwesto-
ra, a ten zapewne nie po to zabie-
ga o uzyskanie formalnych zgód 
aby nie zrealizować inwestycji… 
Trudno się w tej sytuacji nie zgo-
dzić z konkluzją, jaką w przywo-
ływanym już liście zawarła nasza 
Czytelniczka: Jak postrzegą nas 
inni mieszkańcy z Polski, którzy 
będą przejeżdżać tą trasą nad mo-
rze. Powiedzą, że Nowogard słynie 
z ferm Norek, i smrodu.

Przypomnijmy, że aktualnie na 
terenie naszej gminy działa 7 ferm 
norek (11 w powiecie).

Sygnały Czytelników

Co się dzieje 
na tej stronie UM?

Na adres mailowy redakcji 
DN wpłynął list jednego z na-
szych Czytelników. Mężczyzna 
poruszył sprawę skandalicznych 
wpisów na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie. Przypomnijmy, że DN wie-
lokrotnie zwracał uwagę na to, 
że treści umieszczane na oficjal-
nej stronie UM nie odpowiada-
ją nawet minimalnym standar-
dom. Jak widać, nie tylko nas 
bulwersują te teksty. List Czytel-
nika w całości publikujemy po-
niżej.  

KR
Witam, 
Mam gorącą prośbę, aby stro-

na internetowa nowogardzkiego 
urzędu miejskiego służyła do in-
formacji o mieście i gminie. 

To, co ostatnio okazję mam czy-
tać w „artykułach” Pana Piotra 
Suchego, raczej pozostawia wra-
żenie strony gazety lub innego 
czasopisma.

Nie wiem, czy potencjalne-
go inwestora w gminie Nowo-
gard interesuje fakt walki pomię-
dzy Dziennikiem Nowogardzkim 

a urzędującym burmistrzem mia-
sta, tak samo jak nie rozumiem 
emocjonalnych tekstów, że radni 
chcą wykonać „skok” na kasę, po-
wołując kolejną komisję. 

Proponuję Panu Piotrowi otwo-
rzenie własnego czasopisma, 
gdzie będzie mógł swobodnie pi-
sać swoje emocjonalne felietony. 
Strona internetowa urzędu mia-
sta ma służyć informacji, nie uze-
wnętrznianiu emocji. No chyba że 
są to oficjalne stanowiska Urzędu 
Miasta... oby nie.

(Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji)

Urząd odpowiada ws. ul. Asnyka

Podreperują jeszcze w tym roku
Ponad dwa tygodnie temu, w wydaniu Dziennika z dn. 13 stycznia 2015 r., opublikowali-
śmy artykuł pt. „Ulica to za dużo powiedziane… Do domu przez doły i błoto”, będący kon-
sekwencją skarg mieszkańców domostw przy ul. Adama Asnyka. Dziś powracamy do spra-
wy fatalnej infrastruktury nawierzchni całkiem niedawno powstałej ulicy. 

– Serdecznie zapraszamy do nas 
na herbatę pana burmistrza, szcze-
gólnie po obfitych opadach desz-
czu. Niech przyjedzie swoim samo-
chodem i zobaczy, z czym musimy 
się borykać! – mówiła nam wów-
czas p. Danuta, Czytelniczka, któ-
ra poprosiła nas o interwencję w 
tej sprawie. Zgodnie z obietni-
cą, odpowiednie zapytania zosta-
ły przesłane do Urzędu Miejskie-
go. Poniżej w całości publikujemy 
odpowiedź, jaką nadesłano do nas 
w tym tygodniu z Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska UM 
w Nowogardzie:

Uprzejmie informuję, że ulica ta 
stanowi drogę wewnętrzną Gminy 
i nie posiada statusu kategorii dro-
gi publicznej. Nawierzchnia na ca-
łej długości jest gruntowa. Budowa 
ul. Asnyka od podstaw, tj. ułoże-
nie nawierzchni asfaltowej i chod-
ników, nie jest w obecnym czasie 
wskazana z uwagi na konieczność 
budowy rurociągów wodociągowo-
-kanalizacyjnych w obrębie pasa 
drogowego tej ulicy. Gmina rozpo-

częła już wstępne prace koncepcyj-
ne budowy siedzi wod.-kan. w tej 
drodze i w drogach z nią się krzy-
żujących.

W celu poprawy przejezdności 
drogi, w roku 2015 na najgorszych 
jej odcinkach zostanie dokonany 
bieżący remont, polegający na za-
sypaniu ubytków i kolein mate-
riałem do budowy dróg. Będzie to 
możliwe po uchwaleniu przez Radę 

Miejską budżetu na 2015 r. i usta-
bilizowaniu się pogody. 

Pomoc mieszkańcom w tej 
kwestii jest więc zdeklarowana, 
przydałyby się jedynie jakieś bli-
żej określone terminy rozpoczę-
cia prac. Nie pozostaje zatem nic 
innego, jak uzbroić się w cierpli-
wość.

Karolina Klonowska  
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W mieście Kafarnaum Jezus 
w szabat wszedł do syna-

gogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 
nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie. Był właśnie w synagodze 
człowiek opętany przez ducha nie-
czystego. Zaczął on wołać: "Czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczy-
ku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, 
kto jesteś: Święty Boży". Lecz Je-
zus rozkazał mu surowo: "Milcz i 
wyjdź z niego". Wtedy duch nie-
czysty zaczął go targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z niego. A wszy-
scy się zdumieli, tak że jeden dru-
giego pytał: "Co to jest? Nowa ja-
kaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu po-
słuszne". I wnet rozeszła się wieść 
o Nim wszędzie po całej okolicznej 
krainie galilejskiej.

Jezus uczył jak ten, który ma wła-
dzę. Co to oznacza? To nie ozna-
cza, że krzyczał, groził, wytykał błę-
dy, skazywał na jakieś kary, czy coś 
podobnego. Choć Jezus ma władzę 
nad człowiekiem, to jednak nigdy 
tego nie okazywał. Pokazywał swo-
ją władzę nad duchami nieczysty-
mi, nie nad człowiekiem. Wzglę-
dem człowieka przyjmował posta-
wę służby. I nikt nie mówił, że jest 
to przejawem Jego słabości.

A my? My wolimy okazywać wła-
dzę nad człowiekiem, a duchom 
nieczystym często pozwalamy, by 
robiły w naszym życiu co chcą. 
Okazujmy dominację, ale tam, 
gdzie trzeba.

Św. Marek napisał swoją Ewan-
gelie dla katechumenów; stąd waż-
ne miejsce stanowi w niej walka ze 

złem, z demonami. Pierwszym cu-
dem, który opisuje jest uzdrowie-
nie człowieka opętanego przez złe-
go ducha. W czasach Jezusa wie-
le chorób, zwłaszcza psychicznych 
przypisywano wpływowi złych du-
chów, czyli demonów.

"Jezus nie odcina się od mental-
ności swego czasu, wydaje się ją na-
wet podzielać. Diagnoza Chrystu-
sa, który sięga korzeni zła, nie jest 
jednak diagnozą medyczną". Opę-
tany jest przede wszystkim człowie-
kiem słabym, bezbronnym, zniewo-
lonym przez zło, rozbitym. W opę-
tanym "mieszka demon, wróg", któ-
ry przywłaszcza sobie człowieka, 
czyli to, co należy do Boga. Dlate-
go "duch nieczysty musi wyjść, aby 
opętany człowiek mógł wyjść ze 
swego więzienia i odnaleźć utra-
coną jedność i harmonię. Wyście 
człowieka ku Bogu zaczyna się od 
zmuszenia różnych pasożytniczych 
demonów do wyjścia".

Wypędzenie złego ducha jest 
usunięciem sił zła, "oczyszczeniem 
zatrutego organizmu, terenu". Ernst 
Käsemann napisał: "tam, gdzie 
przechodzi Jezus, ziemia zosta-
je uwolniona". "Ziemia uwolniona 
od mocy zła na nowo może stać się 
mieszkaniem człowieka, przestrze-
nią wolności i miejscem wspólno-
ty".

Ewagriusz z Pontu, przedstawi-
ciel monastycyzmu wschodniego, 
żyjący w IV wieku, pisze o ośmiu 
demonach, które mogą zawład-
nąć sercem mnicha. Doświadcze-
nie uczy, że nie tylko mnicha. Są 
to demony: pychy, próżności, gnie-
wu, smutku, chciwości, nieczysto-
ści, obżarstwa i acedii, czyli ducho-
wej pustki, apatii, lenistwa. W na-
szych czasach te zniewalające od ze-
wnątrz i wewnątrz demony są bar-
dziej subtelne i wyrafinowane. Są 

"zakorzenione" i wypływają z my-
ślenia ludzkiego, zmysłowego, kon-
sumpcyjnego. Ich zewnętrznym 
przejawem są współczesne bożki: 
ranga społeczna, sukces, pieniądze, 
stosunki, zmysłowość, kultura…

Jezus wypędza demony słowem. 
Nawet duchom nieczystym rozka-
zuje i są Mu posłuszne. Ludzie, któ-
rzy są świadkami cudu są zdumie-
ni. Jezus działa, czyni cuda mocą 
słowa, które uzdrawia i czyni czło-
wieka wolnym. Słowo Jezusa nie 
przypomina retoryki faryzeuszów i 
uczonych w Piśmie. Ono wypływa 
z jego wnętrza, z Jego osoby, z bo-
skiego źródła.

Ojcowie Pustyni i Ojcowie Ko-
ścioła radzą, by postępować w po-
dobny sposób. Wypędzać demony 
słowem Pisma Świętego. Jest to pro-
sta metoda, która polega na prze-
ciwstawianiu negatywnych myśli, 
pokus - pozytywnym myślom, sło-
wom, zdaniom zaczerpniętym z Pi-
sma Świętego.

Trzeba najpierw nazwać "swojego 
demona", poznać własne myśli, po-
kusy, pożądania. A następnie w cza-
sie pokus, ataków zła - wypowiadać 
z mocą, jak mantrę, czy akty strze-
liste, słowa Pisma świętego, które są 
przeciwieństwem pokus. Szczegól-
nie przydatne są wersety z Psalmów, 
Księgi Przysłów albo poszczegól-
ne zdania Jezusa. Ta prosta metoda 
wyzwala i przynosi wewnętrzny po-
kój. Daje również większe poczucie 
bezpieczeństwa i zaufania Bogu.

Czy znam już "swojego demona"? 
Jakie "nieczyste siły" zniekształcają 
moje myślenie? Jakie są moje ulu-
bione słowa Pisma świętego. W jaki 
sposób radzę sobie z pokusami?

Ks. Łukasz Klimek Tchr.

 (Mk 1, 21-28)

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
30.01 (piątek):
ul. 15 Lutego 15 i Gryfitów 3 od 

1 do 10
31.01 (sobota):
ul. 15 Lutego 15 ABC i Gryfitów 

3 od godziny 11.00 do 20.00 

02.02 (poniedziałek):
ul. 15 Lutego 17 i Zaciszna

 Kolędę w tygodniu rozpoczy-
namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

opr. K.S.

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA NA BAL  DOBROCZYNNY
Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców. Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko–Kamieńskiej. 

Patron medialny: Dziennik Nowogardzki.

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon, ławę pokojo-
wą tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie - tel.91 39 23 419

- Przyjmę: meble do przedpo-
koju  -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe - 
tel. 667 353 578

- Przyjmę: pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę, bojler 
na wodę ciepłą – tel.783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-

kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

- Przyjmę telewizor duży z 
płaskim kineskopem, i sprawny 
odkurzacz - 603-595-403 

- Oddam sprawny telewizor 
m-ki SHARP z kineskopem tel. 
91-39-22-165

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Ofiarowanie Pańskie
Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch 
terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Kathari-
smou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te 
święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testa-
mentu.

Na pamiątkę ocalenia pierwo-
rodnych synów Izraela podczas 
niewoli egipskiej każdy pierwo-
rodny syn u Żydów był uważany 
za własność Boga. Dlatego czter-

dziestego dnia po jego urodze-
niu należało zanieść syna do świą-
tyni w Jerozolimie, złożyć go w 
ręce kapłana, a następnie wykupić 
za symboliczną opłatą 5 syklów. 
Równało się to zarobkowi 20 dni 
(1 sykl albo szekel to 4 denary lub 
drachmy, czyli zapłata za 4 dni 
pracy robotnika niewykwalifiko-
wanego). Równocześnie z obrzę-
dem ofiarowania i wykupu pier-
worodnego syna łączyła się cere-
monia oczyszczenia matki dziec-
ka. Z tej okazji matka była zobo-
wiązana złożyć ofiarę z baranka, 
a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt 
wielkie ubóstwo - przynajmniej 
ofiarę z dwóch synogarlic lub go-
łębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli 
synogarlicę, świadczy, że byli bar-
dzo ubodzy.

Fra Angelico: Ofiarowanie Chrystusa w 
świątyni

Od 1997 r. 2 lutego Kościół 
powszechny obchodzi ustano-
wiony przez św. Jana Pawła II 
Dzień Życia Konsekrowanego, 
poświęcony modlitwie za oso-
by, które oddały swoje życie na 
służbę Bogu i ludziom w niezli-

czonych zakonach, zgromadze-
niach zakonnych, stowarzysze-
niach życia apostolskiego i in-
stytutach świeckich. Pamiętajmy 
o nich w podczas naszej dzisiej-
szej modlitwy na Eucharystii.

ZAPROSZENIE

Znaleziono klucze!
W czwartek (29 stycznia) do redakcji 

DN, zostały dostarczone klucze (widoczne 
na zdjęciu). Przyczepione są do charaktery-
stycznego breloka „MAN”. Właściciela pro-
simy o odbiór zguby w redakcji DN.
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Kochanej mamie, 
teściowej i babci  

Danucie Hoppe 
najserdeczniejsze 

życzenia  
z okazji 80tych urodzin 
dużo zdrowia, uśmiechu 

i obyś ich świętowała 
jeszcze bardzo dużo. 

Życzą  
Jarek, Gosia,  

Konrad i Angelika 

Ślub to ważna chwila 
niech będzie dla Was bardzo miła

 pragniemy złożyć szczere życzenia 
miłości, zdrowia, powodzenia
 a każdy kolejny rok spędzony 

niech będzie piękny wymarzony.

Kochanym dzieciom  
Gabrieli i Mariuszowi Księżuk 

z okazji 20 rocznicy ślubu  
życzą rodzice, Monika, Kamil i  Tomaszek 

ŻyCZENIA

Ciekawostki wokół wniosku o powiat goleniowsko-nowogardzki

Lubimy Goleniów, ale…
Jak wiadomo powszechnie, 

Nowogard był miastem powia-
towym jeszcze przed wojną w 
niemieckim systemie admini-
stracyjnym, a zaraz po wojnie 
powiat nowogardzki obejmo-
wał tereny po ogródki szcze-
cińskiego Dąbia, w tym oczy-
wiście również Goleniów 
(zwany przez pierwsze lata 
hm… Gołonogiem). Tak było 
do roku 1954, gdy to utwo-
rzono głównie z terenu powia-
tu nowogardzkiego powiat go-
leniowski z siedzibą starostwa 
w Goleniowie. Kulisy takiej 
decyzji nie są jasne, ale mówi 
się np. o konieczności utwo-
rzenia blisko Szczecina urzęd-
niczych miejsc pracy, dostęp-
nych dla mieszkanców stolicy 
województwa. Niezależnie od 
okoliczności mieszkańcy Go-

leniowa z radością przyjęli ten 
dar władz i podejmowali nawet 
stosowne rezolucje. Na zdjęciu 
obok treść jednej z nich. 

To więc właśnie wtedy roz-
poczęła się mozolna praca spo-
łeczna nad sprostaniem men-
talnym nowym wyzwaniom, w 
tym konieczności zachowania 
czystości na miejskich chod-
nikach. Niestety, jak wino, tym 
lepsze, im starsze, tak prawdzi-
wa kultura staje się częścią nas 
samych po wielu, wielu latach 
a nawet wiekach pracy poko-
leń. Tutaj nie wystarczy za-
dekretować urzędowo faktu, 
trzeba, aby on realnie istniał. 

Z Nowogardu, byłego miasta 
powiatowego, specjalnie dla DN 

ms 

 

JAROSŁAW MOLENDA: 
KRYSTYNA SKARBEK – KRÓ-
LOWA PODZIEMIA CZY 
ZDRAJCZYNI? „Ta książka nie 
jest biografią, to raczej opowieść 
o kobiecie, która chciała żyć na 
swoich warunkach i o czasach, 
w jakich przyszło jej umrzeć. 
Była dumna, chciała być nieza-
leżna, historia takich ludzi rzad-
ko kończy się happy endem. 
Śledząc losy Krystyny Skar-
bek, można być jednego pew-
nym – była nietuzinkową po-
stacią. Czy szpiegowała wyłącz-
nie dla pieniędzy, czy kierowała 
się miłością do ojczyzny? Wia-
domo na pewno, że pozyskane 
przez nią informacje były bez-

cenne dla aliantów”, czytamy 
we wstępie. Kim była „ulubiona 
agentka Churchilla”? Jarosław 
Molenda próbuje dokonać re-
konstrukcji życia polskiej Maty 
Hari. Nie jest to zadanie proste, 
gdyż większość akt dotyczących 
jej działania uległo zniszczeniu 
podczas pożaru w 1946  r. na Ba-
ker Street, gdzie mieściła się sie-
dziba SOE Kierownictwa Ope-
racji Specjalnych, a część zosta-
ła zniszczona przez Brytyjczy-
ków, obawiających się niekon-
trolowanego upublicznienia do-
kumentów, które mogły zagrozić 
Wielkiej Brytanii.

Krystyna Skarbek – agent-
ka brytyjskiego wywiadu SOE, 
pierwowzór kochanki Jamesa 
Bonda z „Casina Royale”, kilka-
krotnie aresztowana przez Ge-
stapo – urodziła się w Warszawie 
w rodzinie hrabiowskiej, odzna-
czała się ponadprzeciętną urodą 
zdobywając w 1930 r. tytuł Miss 
Polonia. We wrześniu 1939 r. 
trafiła do Londynu, skąd odbyła 
kilka niebezpiecznych wypraw 

do Polski. Z okupowanego kra-
ju wywozi cenne mikrofilmy, jej 
zasługą było m.in. przekazanie 
Brytyjczykom informacji o pla-
nowanej przez Niemców inwa-
zji na Związek Radziecki w 1941 
r. Jej udział w alianckich misjach 
był możliwy dzięki wszechstron-
nemu wykształceniu. Potrafi-
ła skakać na spadochronie, uży-
wać różnorodnych typów bro-
ni, imponowała doskonałą kon-
dycją, świetnie pływała, jeździ-
ła na nartach, rowerze i kon-
no, prowadziła brawurowo sa-
mochód i motocykl. Najlepsza 
była w cichym zabijaniu. Za po-
mocą noża, sznurka, trucizny a 
nawet gołymi rękami. Za zasłu-
gi w walce o wyzwolenie oku-
powanej Europy została uhono-
rowana wieloma odznaczenia-
mi m.in. brytyjskimi – Orderem 
Imperium Brytyjskiego i Meda-
lem Św. Jerzego oraz francuskim 
Krzyżem Walecznym.  

Po wojnie została na emigra-
cji. Jej misja kończy się w 1946 r. 
w Kairze, gdzie z powodu braku 

obywatelstwa brytyjskiego dosta-
je odprawę 100 funtów i jest wy-
dalona ze służby. Pracuje m.in. 
jako pokojówka w londyńskim 
hotelu. 15 czerwca 1952 zostaje 
zamordowana w niejasnych i nie-
wyjaśnionych okolicznościach. 
Historycy do dziś spekulują, czy 
nie było to jednak zabójstwo po-
lityczne, czy dalszy ciąg gry wy-

wiadów. Miała posiadać wiedzę 
o losach ocalałej ponoć z kata-
strofy gibraltarskiej córki gen. Si-
korskiego. Czy ta wiedza ją zabi-
ła? Tego prawdopodobnie nigdy 
się nie dowiemy. Prawdę o naszej 
bohaterce skrywają brytyjskie ar-
chiwa, wciąż dla nas niedostępne 
i pełne tajemnic.

Z poważaniem
Zofia ilarz
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAŻ 1% PROCENt POdAtKU
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Miejsca do siedzenia są bardzo oryginalne.

Część załogi Hotelu "15 Południka", która odpowiada za podniebienia gości hote-
lowych.

Sala, w której mieści się bar, jest bardzo przestronna.

Bar jest urządzony w stylu retro, a jego gospodarzem jest pan Mirosław.

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Hotel „15 Południk”, Monika Pietrzak-Bołbot 

To miejsce wybrał mój tata...
Przy wyborze pracowników kierowała się intuicją. Nie zawsze to, co napisane było w CV, czy też to, jakie kto miał kwalifikacje, odzwierciedlało jego po-
ziom, jako pracownika, toteż kadra, zatrudniona w Hotelu „15 Południk”, stanowi fundament działalności firmy. Miejsce to słynie z doskonałych warun-
ków hotelowych, świetnej organizacji imprez okolicznościowych oraz wysokich standardów gastronomii. W kolejnej odsłonie cyklu „Nasi przedsiębior-
cy” prezentujemy Monikę Pietrzak-Bołbot, właścicielkę Hotelu „15 Południk”. Firma istnieje na od 2001 roku.

Dziennik Nowogardzki: Do-
wiedziałem się, że historia „15 
Południka” została zapoczątko-
wana przez pani rodziców…

Monika Pietrzak-Bołbot, wła-
ścicielka Hotelu „15 Południk”: 
To prawda. Wszystko zapocząt-
kował mój tata. To on wybrał to 
miejsce, tę działkę. Najpierw po-
stawił tu niewielki budynek, jed-
nak w roku 1996 wraz z mamą za-
decydował, że rezygnuje z prowa-
dzenia tej działalności i przekazu-
ją ją mnie. Byłam trochę przerażo-
na takim obrotem spraw, ale osta-
tecznie poradziłam sobie. Przekon-
struowałam swoje myślenie na bar-
dziej pozytywne i nastawiłam się 
na konkretny cel – mieć nowy, do-
brze prosperujący hotel z restaura-
cją. A skąd nazwa „15 Południk”? 
Pomysłodawcą był mój brat. Jak 
zapewne wszyscy wiemy, właśnie 
w tym miejscu przebiega tenże po-
łudnik – 15. 

Umieć gotować a znać się na 
prowadzeniu hotelu to chyba 
dwie różne sprawy, nie mylę się?

Zdecydowanie to potwierdzam 
– jak najbardziej są to dwie różne 
sprawy. Dlatego zatrudniam szefo-
wą kuchni, która pracuje u mnie od 
1997 roku i robi to bardzo dobrze. 
Nie widzę zatem potrzeby, by zmie-
niać cokolwiek w tej kwestii. Moje 
funkcje, jako właścicielki hotelu, 
są związane z zarządzaniem, tak, 

by praca mojej kadry była efektyw-
na i skuteczna. Ale to nie oznacza, 
że spełniam tu tylko rolę manage-
ra, bo jeżeli trzeba, to angażuję się 
również w inne sprawy. Skupiam 
się np. na organizacji wesel czy in-
nych imprez okolicznościowych. 
Do mnie należy również dział lo-
gistyki w tej firmie – dostawcy, to-
wary itd. 

Czy istnieje gotowy przepis na 
rentowny hotel? W pobliżu, cho-
ciażby w Nowogardzie, jest prze-
cież kilka hoteli, w dodatku o po-
dobnym standardzie…

Dla mnie takim sposobem czy, 
jak to pan ujął, przepisem jest naj-
zwyklejsza pokora. A dlaczego? A 

dlatego, że trzeba w każdym przed-
sięwzięciu biznesowym być cierpli-
wym i otwartym na głosy innych, 
a w szczególności swoich pracow-
ników, bo dzięki nim i ich ciężkiej 
pracy dany biznes może istnieć i 
przynosić pożądane efekty, a wraz 
z nimi dochody. W „15 Południku” 
nie pracują osoby przypadkowe. Są 
to ludzie bardzo mi bliscy. Stano-
wią integralną cześć mojego bizne-
su, który prowadzę już od tylu lat.

Pracownikom hotelu zapew-
ne będzie miło przeczytać te po-
chwały. Porozmawiajmy przez 
chwilę właśnie o pani kadrze 
pracowniczej.

Tak jak powiedziałam, są oni dla 
mnie i mojego małżonka, któremu 
zresztą także wiele zawdzięczam, 
ważną częścią tego biznesu. Ho-
tel nie funkcjonowałby tak dobrze, 
gdyby właśnie nie pracownicy. No 
i oczywiście mój mąż, który wspie-
ra mnie w tym niełatwym biznesie. 
Nie ma chyba dogodniejszej oka-
zji na podziękowanie wszystkim 
za dotychczasową współpracę, niż 
wywiad na łamach DN. Zatrud-
niam tu 14 osób. Najstarsza sta-
żem pracuje u mnie od 1997 roku.

Pomyślne prowadzenie wła-
snego biznesu w tych niełatwych 

dla gospodarki czasach to przede 
wszystkim trafna inwestycja, ale 
czy tylko?

Zacznę od tego, że w budowa-
niu sukcesu, czy to w małym czy 
też dużym biznesie, niezbędne jest 
doświadczenie oraz kompetencje 
na przyzwoitym poziomie. Jednak 
najważniejszą sprawą jest zatrud-
niony pracownik i ludzka uprzej-
mość, potrzebna nie tylko do dzia-
łań marketingowych, ale również 
do zwykłej komunikacji między-
ludzkiej. Przykładem niech bę-
dzie barman, który oprócz niemal 
wrodzonej uprzejmości, musi do-
brze znać swój zakres obowiąz-
ków – musi znać się na alkoholach, 

umieć odpowiednio je przygotowy-
wać, jak również podawać kliento-
wi. Takie same zasady dotyczą ku-
charza czy recepcjonisty. Niezmier-
nie ważne jest wzajemne wsparcie 
w relacji pracodawca–pracownik.

Czy smaczna kuchnia oraz 
doskonałe warunki hotelowe – 
wszystko w konkurencyjnych 
cenach – są w stanie sprawić, że 
klient z przyjemnością będzie 
wracał do „15 Południka”?

Tutaj swą odpowiedź podzieli-
łabym na dwie części. Pierwsza to 
zakres usług hotelu, gdzie są pokoje 

1-, 2-, 3- i 4-osobowe, z pełnym wę-
złem sanitarnym i TV SAT, apar-
tament z aneksem kuchennym, sa-
lonem i sypialnią, TV SAT i DVD 
oraz oczywiście restauracja, gdzie 
klient ma do dyspozycji: klimatyzo-
waną salę, doskonałą kuchnię, po-
siłki wydawane przez całą dobę, a 
także bar bogaty w różnego rodza-
ju napojów i alkohole. Ponadto jest 
jeszcze plac zabaw dla dzieci, gdzie 
latem są do dyspozycji mini samo-
chody, zamek dmuchany, huśtaw-
ki i jeszcze wiele innych gadżetów 
dla dzieci. Osobną część stawowi 
parking dla samochodów ciężaro-
wych i miejsce do grillowania.

Czy to na pewno wszystko, bo 
mam nieodparte wrażenie, że 
jednak nie... 

To prawda. Klient ma do dyspo-
zycji jeszcze saunę i za kilka tygo-
dni mam zamiar stworzyć salę bi-
lardową, siłownię i pokój dla dzieci. 
Te pomieszczenia z pewnością umi-
lą naszym gościom pobyt w hotelu. 
Wydaje mi się, że to miejsce speł-
nia wszystkie warunki, by klient 
mógł odpocząć i być zadowolony z 
pobytu. Dlatego wypada mi tylko 
wszystkich podróżnych zaprosić. 

Czy w związku z takimi warun-
kami frekwencja gości jest zadowa-
lająca? 

Co do frekwencji, to kształtuje 
się ona na dobrym poziomie. Od 
poniedziałku do czwartku mamy 
bardzo dużo gości, a w sezonie ho-
tel najczęściej odwiedzają turyści, 
udający się nad morze. Są też go-
ście weselni, którzy mają do dys-
pozycji 300-metrową salę z tara-
sem i terenem zielonym. Organiza-
cja wesela w Hotelu „15 Południk” 
kosztuje 135 zł od osoby. Weselnicy 
mają zapewniony odpowiedni wy-
strój, menu, kwiaty i inne gadżety 
weselne. Dlatego nie ukrywam, że 
wesel organizujemy wie-
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Hotel „15 Południk”, Monika Pietrzak-Bołbot 

To miejsce wybrał mój tata...

Doskonałe warunki hotelowe wraz z salą weselną tworzą idealne miejsce na przy-
jęcia.

Kierownik OPS odpowiada 

Zatrudniamy jednego asystenta…
Asystent rodziny to jedna z form wsparcia rodzin istniejąca od 2012 r w ramach krajowego systemu opieki społecznej. W tekście piszemy o tym, jak asy-
stentura rodzinna realizowana jest w naszej gminie. 

Funkcję asystenta rodziny wpro-
wadziła ustawa o pieczy zastęp-
czej z 2011 roku. Do zadań asy-
stenta rodziny zaliczono funkcję 
wsparcia psychiczno–emocjonal-
nego, diagnostyczno–monitoru-
jącą, opiekuńczą, doradczą, me-
diacyjną, wychowawczą, moty-
wująco–aktywizującą, koordyna-
cji działań skierowanych na rodzi-
nę. Zakres zadań asystenta rodzi-
ny obejmuje cztery obszary: bez-
pośrednią pracę z rodzicami, bez-
pośrednią pracę z dziećmi, działa-
nia pośrednie realizowane na rzecz 
dziecka i rodziny, organizację wła-
snego warsztatu pracy. Zadania 
asystenta rodziny określa art. 15.1. 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o 
wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej:

 1) opracowanie i realizacja pla-

nu pracy z rodziną we współpracy z 
członkami rodziny i w konsultacji z 
pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z 
członkami rodziny i koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, planu 
pracy z rodziną, który jest skoordy-
nowany z planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastęp-
czej;

3) udzielanie pomocy rodzinom 
w poprawie ich sytuacji życiowej, 
w tym w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospo-
darstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom 
w rozwiązywaniu problemów so-
cjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom 
w rozwiązywaniu problemów psy-
chologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom 

w rozwiązywaniu problemów wy-
chowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności spo-
łecznej rodzin;

8) motywowanie członków ro-
dzin do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszu-
kiwaniu, podejmowaniu i utrzymy-
waniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału 
w zajęciach grupowych dla rodzi-
ców, mających na celu kształtowa-
nie prawidłowych wzorców rodzi-
cielskich i umiejętności psychospo-
łecznych;

11) udzielanie wsparcia dzie-
ciom, w szczególności poprzez 
udział w zajęciach psychoeduka-
cyjnych;

12) podejmowanie działań inter-
wencyjnych i zaradczych w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i 
rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych 
konsultacji wychowawczych dla ro-
dziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oce-
ny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż 
co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowa-
nia rodziny po zakończeniu pracy z 
rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek 
sądu, opinii o rodzinie i jej człon-
kach;

18) współpraca z jednostkami ad-
ministracji rządowej i samorządo-
wej, właściwymi organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmio-
tami i osobami specjalizującymi się 
w działaniach na rzecz dziecka i ro-
dziny;

19) współpraca z zespołem inter-
dyscyplinarnym lub grupą roboczą 
lub innymi podmiotami, których 
pomoc przy wykonywaniu zadań 
uzna za niezbędną.

W związku z tym że zadanie to 
realizowane jest przez gminne OPS 
skierowaliśmy tam pytania dotyczą-
ce aktualnego zaangażowania gmi-
ny w realizacji asystentury rodzin-
nej . Oto odpowiedzi jakie udzieli-
ła nam kierownik nowogardzkiego 
OPS p Teresa Skibska: 

 Aktualnie jeden asystent rodziny 
finansowany ze środków własnych 
gminy współpracuje z piętnasto-
ma rodzinami. Należy zaznaczyć , 

iż wszystkie rodziny które postano-
wieniem Sądu zobowiązane zostały 
do współpracy z asystentem rodzi-
ny pomoc otrzymały.

Z aktualnego rozeznania pracow-
ników socjalnych w poszczegól-
nych rejonach wynika, że asysten-
turą rodzinną winno być objęte w 
2015 roku jeszcze 14 rodzin , któ-
rym przydzielona zostanie takowa 
pomoc z chwilą uruchomienia pro-
gramu „Asystent rodziny” finanso-
wanego z Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 
2014 r. poz.1188 o zmianie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej liczba rodzin, z któ-
rymi jeden asystent rodziny może w 
tym samym czasie prowadzić pra-
cę, jest uzależniona od stopnia trud-
ności wykonywanych zadań jednak 
nie może przekroczyć 15 . 

Z poważaniem,
Teresa Skibska

Pozostaje mieć nadzieję, że takie zaangażowanie gminy w temacie 
wsparcia za pomocą asystentury rodzinnej jest wystarczające. Jak wy-
nika bowiem z oficjalnej interpretacji ministerialnej, to na poziomie 
konkretnego OPS zapadają w tej sprawie wiążące decyzje. Oto ta in-
terpretacja:

 Należy podkreślić, że zatrudnienie asystentów rodziny nie jest ko-
nieczne w przypadku każdej rodziny, która przeżywa trudności. To pra-
cownik socjalny ocenia sytuację rodziny i podejmuje decyzję, czy jej 
problemy wymagają zastosowania dodatkowego narzędzia pracy so-
cjalnej, jakim jest indywidualna, intensywna praca rodziny z asy-
stentem. Nie można zatem wykluczyć, że dla części rodzin wystarczają-
ca będzie pomoc materialna lub praca socjalna prowadzona przez pra-
cownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Opr. red.

le. Lista zapisów na rok 2015 jest 
już w zasadzie wypełnione. Został 
jeszcze tylko jeden termin.

Czy oprócz wesel, których z 
pewnością jest najwięcej, orga-
nizowane są jeszcze inne uroczy-
stości okolicznościowe? 

Jak najbardziej. Zapewniamy 
również chrzciny, okrągłe urodzi-
ny, komunie św.

Wystrój hotelu oraz wszystkie 
zgromadzone tu przedmioty, np. 
stare pianino, dodają temu miej-
scu czaru i magii. Proszę powie-
dzieć, czy restauracja może być 
również miejscem rozpowszech-
niania kultury?

Niestety nie organizujemy żad-
nych wieczorków kulturalnych czy 
też wokalnych, ponieważ ten hotel 
jest miejscem, gdzie gość, zjeżdża-
jący z trasy, która trwała wiele go-
dzin, pragnie odpocząć, wyciszyć 
się i zrelaksować przed następnym 
etapem podróży. 

Jak pani myśli – czy słynna re-
stauratorka, Magda Gessler, zna-
na choćby z programu „Kuchen-
ne Rewolucje”, miałaby w pani 
restauracji coś „do roboty”?

Wypada mi tylko powiedzieć o 
pani Magdzie, że jest bardzo kom-
petentną osobą, znającą się na 
swoim fachu jak mało kto, ale jej 
metody czy zachowania, prezento-
wane w programie, są dla mnie na-
zbyt kontrowersyjne. Uderzają w 
bezpośrednio w człowieka i są mo-
mentami zbyt godzące w ludzką 
godność. Dlatego wydajemy się, że 
jeżeli jej ocena byłaby bardzo ne-
gatywna w stosunku do moich pra-
cowników czy też placka po węgier-
sku bądź pierogów, które uważane 
są za najlepsze w okolicy i nie tyl-
ko, z pewnością nie znalazłybyśmy 
wspólnego porozumienia. 

Restauracja „15 południk” po-
łożona jest zaraz przy głównej 
trasie. Przejeżdżają nią zarówno 

zwyczajni ludzie, jak i celebry-
ci. Czy sławne osoby pojawiają-
ce się w restauracji są magnesem 
na klienta? 

Jak najbardziej! Oprócz normal-
nych gości hotelowych, zdarzają się 
również ci z pierwszych stron ga-
zet, czy to ze świata polityki czy 
showbiznesu. Ostatnimi czasy od-
wiedziła nas pani Maja Jeżow-
ska, Zespól Big Cyc i jeszcze kilku 
inny znanych artystów. Jeżeli cho-
dzi o polityków, to bywał u nas Ja-
rosław Wałęsa. Tacy ludzie są bar-
dzo charakterystyczni. Przyjeżdża-
ją najczęściej dużymi limuzynami 
z ciemnymi szybami.

Kończąc nasz wywiad, proszę 
mi powiedzieć, czy podatki, ja-
kie muszą płacić osińscy przed-
siębiorcy, są do przeskoczenia? 

Cóż, prawdą jest, że są one wy-
sokie i nas, jako płatników, dość 
mocno dotykają, ale co robić? Mu-
simy je płacić, ale boli mnie fakt, że 

z tych podatków niewiele idzie na 
rzecz i sprawy zwykłych obywate-
li, czego przykładem są chociażby 
nasze przystanki autobusowe, tu, 
w Kikorzu. Nie ma np. lamp oświe-
tleniowych, które by nieco uprzy-
jemniły czas oczekującemu po-
dróżnemu. Dlatego apeluję w imie-

niu własnym i mieszkańców, by 
pan wójt i radni Gminy Osina, do 
których mam szacunek, rozwiązali 
ten problem. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Ranking Techników 2015 - woj. zachodniopomorskie 1-50
2015 Rank. 

Głów.
Nazwa szkoły Miejscowość WSK Znak 

jakości

1 10 Technikum Zawodowe nr 2 w ZS 
im. H. Sienkiewicza Kołobrzeg 62,61

2 26 Technikum Zawodowe nr 4 w ZS 
nr 8 im. St. Staszica Szczecin 55,72

3 40 Technikum Informatyczne SCI Szczecin 52,48

4 77 Technikum Elektryczno-
Elektroniczne w ZSE-E Szczecin 48,67

5 144 Technikum Zawodowe nr 1 w ZS 
Budowlanych Szczecin 44,65

6 179 Technikum Zaw. nr 1 im. prof. W. 
Zina w ZS nr 2 Wałcz 42,75

7 257 Technikum Ekonomiczne w 
ZSE-H im. Emilii Gierczak Kołobrzeg 40,44

8 296 Technikum Zawodowe im. ppor. 
R. Kuleszy w ZSP nr 1 Chojna 39,42

--- ------- ------------------------------------- ----------------- -------

42 300+ Technikum nr 1 w ZSP im. 
Stanisława Staszica Nowogard 27,84

Technik ekonomista - Ranking Egzaminów Zawodowych 2015 1-10

2015 Nazwa szkoły Miejscowość Liczba 
przyst.

Sukces 
w %

Znak 
jakości

1 Technikum w ZS 
Ponadgimnazjalnych Syców 27 100

2 Technikum nr 2 w ZS nr 2 Rzeszów 27 100

3 Technikum w ZSZ im. gen. 
Stanisława Maczka Koronowo 23 100

4 Technikum nr 2 w ZSEiO im. 
Mikołaja Kopernika Olesno 20 100

5 Technikum nr 1 w ZSP im. 
Stanisława Staszica Nowogard 19 100

6 Technikum w ZSZ im. Piastów 
Opolskich Krapkowice 17 100

7 Technikum w ZS Technicznych Strzyżów 17 100

8 Technikum w ZS Mogilno 17 100

9 Technikum w ZS Zawodowych i 
Ogólnokształcących Żukowo 16 100

10 Technikum w ZS im. Ireny 
Kosmowskiej Susz 15 100

Ranking miesięcznika „Perspektywy”

Zdawalność na piątkę!
Przedstawiamy informacje, jakie otrzymaliśmy od dyr. Stefana Sitkowskiego, dotyczące tego, jak Technikum NR 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie wypadło w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. 

Obecny rok szkolny jest ro-
kiem szkolnictwa zawodowego. 
Jest to zatem okazja, aby wska-
zać korzyści, jakie płyną z moż-
liwości zdobycia wykształce-
nia średniego i zawodu w ciągu 
czterech lat nauki. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie 
kształci uczniów klas technicz-
nych w siedmiu zawodach: tech-
nik ekonomista, technik handlo-
wiec, technik hotelarstwa, tech-
nik informatyk, technik logi-
styk, technik pojazdów samo-
chodowych oraz technik żywie-

nia i usług gastronomicznych. 
Nauka w technikum kończy się 

dwoma egzaminami – matural-
nym, umożliwiającym kontynu-

owanie nauki na studiach, oraz 
egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe, które-
go zdanie daje możliwości zna-
lezienia atrakcyjnej pracy. Taka 
perspektywa powoduje, że ab-
solwenci gimnazjów z powia-
tów: goleniowskiego, gryfickie-
go, łobeskiego i kamieńskie-
go, podejmują naukę właśnie w 
naszej szkole. Zarówno ja, jako 
dyrektor szkoły, ale też wszy-
scy nauczyciele, jesteśmy dum-
ni i bardzo zadowoleni, że mło-
dzież podejmuje się tak trudne-
go zadania, jakim jest nauka za-

wodu i zdawanie dwóch egzami-
nów, kończących naukę. I dlate-
go właśnie ważne jest 5. miejsce 
w kraju w rankingu „Perspek-
tyw” w kategorii „zdawalność 
egzaminów zawodowych” w za-
wodzie technik ekonomista oraz 
42. pozycja w województwie na-
szego Technikum w kategorii 
szkół technicznych. 

Serdecznie gratuluję takiego 
wyniku nauczycielom, ale przede 
wszystkim uczniom i absolwen-
tom naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Stefan Sitkowski

W Gminie Osina wybiorą 
władze sołeckie
W tym tygodniu pojawił się harmonogram wyborów sołtysów oraz rad sołeckich w po-
szczególnych miejscowościach w Gminie Osina. Pierwszego sołtysa poznają mieszkańcy 
Redła, natomiast jako ostatni na to stanowisko zostanie wybrany sołtys Węgorzy. 

Przez cały miesiąc, od 3 lute-
go do 5 marca, w Gminie Osina 
będą wybierani sołtysi oraz przy-
szli członkowie rady sołeckiej. W 
sumie takie wybory odbędą się w 
10 miejscowościach. Zaplanowa-
ne są one w wieczornych godzi-
nach, natomiast miejscem spotka-
nia w przypadku każdej miejsco-
wości będzie znajdująca się tam 
świetlica wiejska. I tak, we wto-
rek (3 lutego) pierwszym nowym 
sołtysem w Gminie Osina, w 2015 
roku, zostanie jeden z mieszkań-
ców Redła. Następnie sołtys i rada 
sołecka będzie wybierana w na-
stępujących miejscowościach: Bo-
dzęcin (4 lutego), Węgorzyce (5 
lutego), Redostowo (9 lutego). Po 

wyborach w Redostowie, kolej-
ni przedstawiciele społeczności 
wiejskiej zostaną wybrani dopiero 
po dwóch tygodniach. Wówczas 

w piątek (23 lutego) wybory od-
będą się w sołectwie Kikorze. Na-
stępnie swoich sołtysów i człon-
ków rady sołeckiej poznają miesz-

Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich 2015 r.:

Sołectwo Dzień Godzina Miejsce 
spotkania

Redło 3 lutego 18:00 Świetlica wiejska
Bodzęcin 4 lutego 19:00 Świetlica wiejska
Węgorzyce 5 lutego 18:00 Świetlica wiejska
Redostowo 9 lutego 18:00 Świetlica wiejska
Kikorze 23 lutego 18:00 Świetlica wiejska
Przypólsko 24 lutego 18:00 Świetlica wiejska
Krzywice 27 lutego 19:00 Świetlica wiejska
Osina 3 marca 18:00 Świetlica wiejska
Kościuszki 4 marca 18:00 Świetlica wiejska
Węgorza 5 marca 18:30 Świetlica wiejska

kańcy pozostałych wsi: Przypól-
sko (24 lutego), Krzywice (27 lu-
tego), Osina (3 marca), Kościusz-
ki (4 marca). Ostatnim sołtysem 
w Gminie Osina wybrany zosta-
nie mieszkaniec Węgorzy, a bę-
dzie to miało miejsce w czwartek 
(5 marca). 

W tym roku, w marcu, mijają 
też kadencje sołtysów i rad sołec-

kich w Gminie Nowogard. Próżno 
jednak na oficjalnej stronie UM w 
Nowogardzie szukać informacji o 
terminach zebrań sołeckich, pod-
czas których mieszkańcy wsi zde-
cydują, kto będzie ich reprezen-
tował w sprawach urzędowych. 
Warto wziąć przykład z sąsiedniej 
Gminy. 

KR

W świetlicy wiejskiej w Węgorzy odbędą się ostatnie wybory sołtysa i rady sołec-
kiej w gm. Osina.
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Osińska Liga Piłki Siatkowej

Przed nami 5. kolejka
W najbliższą niedzielę (1 lutego), w hali ZSP w Osinie, rozegrana zostanie 5. kolejka Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Najciekawiej zapowiada się mecz lidera z wiceliderem, czyli Wę-
gorzy z Wyszomierzem. Rywalizacje zapoczątkuje mecz derbowy pomiędzy drużynami z 
Osiny. 

Jako pierwsi na parkiet wy-
biegną siatkarze dwóch drużyn 
z Osiny. Wyżej w tabeli plasu-
ją się zawodnicy Osina I, którzy 
zajmują 3. miejsce, z 6 punkta-
mi na koncie. Natomiast siatka-
rze z osińskiego gimnazjum pla-
sują się na przedostatniej pozy-
cji i, jak do tej pory, wywalczy-
li 2 punkty. Gimnazjaliści wcale 

jednak nie stoją na straconej po-
zycji, już wielokrotnie udowad-
niali, że potrafią grać w siatków-
kę oraz napsuć sporo krwi fawo-
ryzowanym drużynom. Począ-
tek tego meczu o godzinie 10:00. 

Półtorej godziny później na 
boisko wybiegną zawodnicy z 
Krzywic oraz Kikorza. Obrońcy 
tytułu, zespół z Krzywic, wciąż 

okupuje ostatnie miejsce w tabe-
li z zaledwie 2 punktami no kon-
cie. Ich niedzielni rywale zdołali, 
jak na razie, uzbierać 6 punktów, 
co plasuje ich na 4. miejscu w ta-
beli. To z pewnością będzie cie-
kawy mecz, Kikorze zechce po-
prawić swój dorobek punktowy 
oraz ograć mistrzów, natomiast 
Krzywice zrobią wszystko, aby 
wygrać swój pierwszy mecz. Kto 
zejdzie z parkietu w hali sporto-
wej ZSP w Osinie jako wygrany? 
Przekonamy się o tym już w nie-
dzielę. 

Na koniec, o godzinie 13:00, 
na wszystkich kibiców czekać 
będzie istna wisienka na tor-
cie. Wciąż niepokonana druży-
na z Węgorzy zmierzy się z wi-
celiderem, czyli Wyszomie-
rzem. W przypadku zwycięstwa 
za 3 punkty, dzięki wygranej w 
bezpośrednim meczu, Wyszo-
mierz może zostać nowym li-
derem. Aby 1. miejsce pozosta-
ło w posiadaniu Węgorzy, siat-

karze tego zespołu muszą wy-
grać przynajmniej dwa sety. Za-
powiada się długi mecz, którego 
ozdobą może być walka o każ-
dą piłkę oraz ciągłe zwroty sytu-
acji. Kibicom, którzy dopingu-
ją swoje drużyny podczas roz-
grywek Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej, życzymy wyrównanych i 
efektownych meczów. O wyni-
kach 5. kolejki poinformujemy 
na bieżąco. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej

5. kolejka (1 lutego):
Osina I – Osina Gim.  

(10:00)
Krzywice – Kikorze   

(11:30)
Wyszomierz – Węgorza   

(13:00)

"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAŻ 1% PROCENt POdAtKU

Orlik & Żak Cup 2015 – Chociwel

Bezkonkurencyjny Pomorzanin!
We wtorek (27 stycznia), w Chociwlu, odbył się halowy turniej piłkarski Żaków i Orlików. W kategorii Żak zaprezentowali się podopieczni Roberto Men-
desa ze szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola, pracującej przy Pomorzaninie Nowogard. Młodzi piłkarze z naszego miasta okazali się bezkonkurencyjni dla 
swoich rywali i po wysokich zwycięstwach zajęli zasłużone 1. miejsce.  

We wtorek, w Chociwlu, młodzi 
piłkarze rywalizowali w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. Zawodnicy 
z Nowogardu wystąpili w turnie-
ju Chociwel Żak Cup 2015. Ich ry-
walami byli piłkarze pierwszego i 
drugiego zespołu Piasta Chociwel 
oraz adepci Akademii Piłkarskiej 
z Gryfina. Po każdym ze spotkań 
organizatorzy wybierali najlepsze-
go piłkarze meczu. W pierwszym 
pojedynku, Pomorzanin zmierzył 
się z gospodarzami, drużyną Pia-
sta Chociwel I. Szybko nowogar-
dzianie pokazali wszystkim, kto 
jest faworytem tego turnieju. Pod-
opieczni Roberto Mendesa rozbi-
li rywali, wygrywając 5:0. Dyplom 
najlepszego piłkarze tego meczu, 
trafił w ręce zawodnika Pomo-
rzanina – Macieja Gacha. Następ-
nie kolejnym przeciwnikiem na-
szych reprezentantów byli zawod-
nicy z Gryfina. Ponownie Pomo-
rzanin pewnie pokonał swoich ry-
wali, aplikując im pięć bramek i 
nie tracąc żadnego gola. Głów-

ne role po raz drugi odegrał Ma-
ciej Gach, który ponownie zo-
stał wybrany zawodnikiem me-
czu. Po tym zwycięstwie było już 
niemal pewne, kto zostanie mi-
strzem Chociwel Żak Cup w 2015 

roku, jednak aby postawić kropkę 
nad „i”, Pomorzanin miał przed 
sobą jeszcze jeden mecz. Tego 
dnia nie było mocnych na defen-
sywę nowogardzkiego zespołu. W 
spotkaniu z Piastem Chociwel II, 

bramkarz Pomorzanina ponow-
nie zachował czyste konto, a jego 
koledzy z pola, rozgromili rywa-
li, wygrywając 6:0. Tym razem dy-
plom dla najlepszego piłkarza tur-
nieju trafił do Miłosza Orpla. 

Organizatorzy przyznawali 
jeszcze jedną nagrodę indywidu-
alną, dla najlepszego strzelca tur-
nieju rocznika 2006. Został nim 
piłkarz Pomorzanina Nowogard 
– Miłosz Orpel. Młody zawodnik 
z Nowogardu w nagrodę otrzy-
mał dyplom oraz piłkę. Wszyscy 
uczestnicy turnieju zostali rów-
nież uhonorowani pamiątkowy-
mi medalami. Gratulujemy pił-
karzom Pomorzanina kolejnego 
sukcesu oraz życzymy następnych 
zwycięstw. 

KR

Orlik & Żak Cup 2015 – Cho-
ciwel

Piast Chociwel I – Pomorzanin 
Nowogard   
0:5

Pomorzanin Nowogard – Aka-
demia Piłkarska Gryfino 5:0

Piast Chociwel II – Pomorzanin 
Nowogard   
0:6

Na zdjęciu od lewej- Michał Słowiński, Miłosz Nowik, Max Labocha, Cyprian Marchewka, Mateusz Połatyński, Kacper Danicki, 
Maciek Gach, Miłosz Orpel oraz trener Marcin.
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

tel. 913 922 165 tel. 91 577 20 07

PRZEKAŻ 1% PROCENt POdAtKU

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
dŁUGOŁĘKA

tel. 504 265 607 

PRZEKAŻ 1% PROCENt POdAtKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Janusz Roguski   Szpital Nowogard

Maja córka Wioletty 
Łuczak ur. 26.01.2015 z 
trzechla

Syn Kamili i daniela 
Zielińskich ur. 
19.01.2015 z Nowogardu

Nina córka Marcina i 
Agaty Katanowskich ur. 
22.01.2015 z Nowogardu

Antoni syn doroty 
Szydłowskiej ur. 
15.01.2015 z Goleniowa

Olaf i Alan bliźniacy synowie Agaty i Marcina Kapcio 
ur. 26.01.2015 z Rynowa

Krzysztof syn Mileny i 
Grzegorza ur. 21.01.2015 
z Godowa

Amelia córka Eweliny 
Łączak ur. 25.01.2015 z 
Nowogardu

Wojtek syn Agnieszki i 
Więsława ur. 18.01.2015 
z Reska

Anna córka Weroniki i 
Sebastiana Raczyńskich ur. 
26.01.2015 z Nowogardu

Iga córka Agaty i 
Michała ur. 21.01.2015 z 
Nowogardu

Hanna córka Jowity i 
Łukasza Bogatkowskich ur. 
26.01.2015 z Nowogardu

Jakub syn Małgorzaty i 
Adama Kośmińskich ur. 
22.01.2015 z Lesięcina

Justyna córka Sandry 
Szostak ur. 25.01.2015 z 
Wyszomierza

Miłosz syn Anety 
Ciechanowskiej ur. 15.01.2015 
z Wróblik Szlacheckich

Osina

Lekcja fitness
Zasługą dobrej kondycji fizycznej, uzyskanej dzięki systematycznej aktywności fizycznej, 
jest pozostanie w doskonałej formie, aż do późnej starości.

Fitness to nie tylko wyrozumo-
wane ćwiczenia fizyczne, ale świa-
dome i celowe oddziaływanie ru-
chem na zdrowie fizyczne, psy-
chiczne, emocjonalne oraz spraw-
ność umysłu.

Dzięki kilku nowym przyrzą-
dom do ćwiczeń dziewczęta z klas 
młodszych oraz gimnazjum chęt-

nie ćwiczyły i świetnie bawiły się 
na lekcjach wychowania fizycz-
nego. Na siedmiu stacjach miały 
możliwość rozciągania i ćwiczenia 
różnych partii mięśniowych. Kon-
centrując się na wykonywanych 
ćwiczeniach, podnosiły ich sku-
teczność, poznawały swoje ciało, 
jego zalety i słabości. Próbowały 

odpowiedzieć sobie na pytanie: na 
co bardziej powinny zwrócić uwa-
gę, co sprawiało trudność, a co wy-
konywały z łatwością. Aby nie stra-
cić atrybutów młodości, zachowaj 
odpowiedni poziom aktywności fi-
zycznej przez całe życie.

Renata Langner

Sparing z Wichrem Brojce odwołany

Z kim jeszcze zagra Pomorzanin?
Niestety Wicher Brojce odwołał sparing zaplanowany na najbliższą sobotę. Pomorzanin wciąż szuka rywala. Znamy natomiast plan pozostałych gier za-
planowanych w okresie przygotowawczym. Najciekawszym przeciwnikiem wydaje się czwartoligowy Gryf Kamień Pomorski. 

Nie dojdzie do skutku zaplano-

wany na najbliższą so-
botę (31 stycznia) mecz 
sparingowy z Wichrem 
Brojce, który miał zo-
stać rozegrany na bo-
isku w Goleniowie, o 

godzinie 
1 7 : 0 0 . 
W dru-
żynie z 
B r o j e c 
nastąpi-
ła zmia-
na tre-
nera, z 
różnych 
p r z y -
c z y n 
m e c z 

kontrolny z Pomo-
rzaninem Nowogard nie dojdzie 

przez to do skutku. To niedo-
bra wiadomość dla zespołu, któ-
ry przygotowuje się do walki o IV 
ligę. Klub wciąż poszukuje spa-
ringpartnera na najbliższą sobo-
tę. Jeśli nie uda się nikogo znaleźć, 
najprawdopodobniej zostanie ro-
zegrany mecz pomiędzy dwoma 
zespołami Pomorzanina. Zna-
my natomiast pełen plan spotkań, 
które nowogardzianie rozegrają 
przed sezonem. 

W sobotę (7 lutego) Pomorza-
nin wystąpi na halowym turnie-
ju piłkarskim „OSPA-Cup”, orga-
nizowanym w niemieckim Bad 
Doberaner. Nowogardzianie trafi-
li do grupy A, w której rywalizo-
wać będą z takimi zespołami, jak:  
Rostocker Robben, Rostocker FC, 
Gustrower SC 09. Następnie, po 

powrocie do Polski, w kolejną so-
botę, Pomorzanin rozegra sparing 
z Orłem Łożnica, na co dzień ry-
walizującym w A Klasie. Następ-
nie przed podopiecznymi Rober-
ta Kopaczewskiego mecz z naj-
trudniejszym rywalem. Pomo-
rzanin, w sobotę, 21 lutego, zmie-
rzy się z Gryfem Kamień Pomor-
ski, który gra na co dzień w IV li-
dze. Tydzień później zawodnicy 
Pomorzanina zagrają z zespołem 
ze szkółki piłkarskiej Salos Szcze-

cin. Ostatni sparing zostanie roze-
grany 7 marca, a rywalem będzie 
Sparta Gryfice.  Przypomnijmy, 
że już 14 marca Pomorzanin za-
inauguruje rozgrywki wojewódz-
kiej okręgówki wyjazdowym me-
czem z Iną Ińsko. Pozostaje wie-
rzyć, że sparingi pozwolą druży-
nie z Nowogardu wejść w odpo-
wiedni rytm i walkę o IV ligę roz-
począć od ligowych zwycięstw.

KR

Okres przygotowawczy: 
7 lutego - Buden Zauber OSPA – Cup
(grupowymi rywalami będą: Rostocker Robben, Rostocker FC, Gustro-

wer SC 09)
14 lutego – Orzeł Łożnica
21 lutego – Gryf Kamień Pomorski
28 lutego – Salos Szczecin 
7 marca – Sparta Gryfice
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nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

OGŁOSZENIE

A15.2.śczb.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego  
na konto mojego męża,które jest prowadzone  

we Wrocławiu w Fundacji 
"DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78  
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak 
do tej pory chorobę - stwardnienie 

rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne 
poruszanie się tak do 50 metrów

 o kulachjednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Zarząd Powiatu w Goleniowie

podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie, przy ul. Dworcowej 1, na tablicy 
ogłoszeń został wywieszony wykazy nieruchomości  przeznaczonej, 
do oddania w najem na okres 3 lat tj. pomieszczenia nr 418  
i 419, położonych w budynku przy placu Wolności 9, na rzecz 
dotychczasowego najemcy, 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203  
II piętro) lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie BIP 
spow.goleniow.ibip.pl 2014 r. 1

 
 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni
tapicerów

w Nowogardzie więcej
informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
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OGŁO SZE NIA dROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

MIESZKANIE BLISKO NOWOGARDU
3 pokoje, z balkonem, ogródkiem i garażem, cena: 130 tys.

Sprzedam używane 
płyty obornickie  

i blaszane.
Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 

nr telefonu 91 3922394.

Sprzedam/wynajmę 
garaż o łącznej 

powierzchni 58 m2.
Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod 
nr telefonu 91 3922394

NIERUCHOMOŚCI
•	 Najtańsze działki budowlane 

obok szkoły trójki. 0033 78 78 
18 189

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa.506 
413 218

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, 
wynajem 1000 zł. 504 898 980

•	 do wynajęcia kawalerka. 721 
290 506

• • Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 41,49 m2 + garaż 
ze strychem przy domu. Cena 
do negocjacji w Nowogardzie. 
726 020 862

• Sprzedam działkę budowlaną 
Asnyka, 16 ar, prąd, woda i gaz. 
Cena 90000 do negocjacji. 503 
120 436 

• Tanio sprzedam przenośny pa-
wilon handlowy. Tel 601 642 390

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe. 536 938646

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe o pow. użytkowej 67,60 
m2, pierwsze piętro, własne 
ogrzewanie. 608 396 636 

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m . 668 411 277

• Kawalerka bardzo ładna, nasło-
neczniona, bezczynszowa na ul. 
Leśnej sprzedam lub zamienię 
na większe, 85000 zł. 721 065 950  

• Sprzedam mieszkanie z gara-
żem, 3 pokoje, 66,30m2, pierw-
sze piętro. Wierzbięcin. 725 410 
244 

• Dwupokojowe mieszkanie do 
wynajęcia ul. Światowida. 513 
157 133 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we I piętro 60 m2. 730 315 621

• Do wynajęcia mieszkanie 3po-
kojowe. 600 962 255 

• Wynajmę lokal, niski czynsz ok. 
50m2. 604 950 879

•  Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 607 488 128

• Wynajmę lub sprzedam M4. 885 
242 483

• Sprzedam dom 2012 r. w Ko-
ściuszkach położony na działce 
o pow. 4600 m2. Cena do nego-
cjacji. 606 118 102

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

• Sprzedam działki budowlane w 
Karsku. 509 349 642 

• Sprzedam garaż na ul. Jana Paw-
ła II. Tel. 609 931 915

• Kawalerka do wynajęcia 26,8m2. 

Tel.695 264 677

• Wynajmę garaż. 507 356 117

• Wynajmę mieszkanie 52 m2 cen-
trum. 609 349 138

• Sprzedam garaż na ul. Jana Paw-
ła II, cena 17500 zł. tel. 607 580 
172

•	 KUPIĘ ZIEMIĘ dO KILKU HEK-
tARÓW. 889 133 882

MOtORyZACJA
• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-

ści. 605 576 908

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. prod. 
1998/1999, przeb. 130.000 km, 
opony zimowe, radio, tel. 515 
343 600

• Mercedes C220 kombi, diesel, 
rocznik 2000 kolor czarny, wy-
posażony w klimatyzację oraz 
hak, sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam samochód Opel Astra 
1,4 rok produkcji 1994. Cena 300 
zł. 608 356 697

• Sprzedam koła zimowe, felgi 
stalowe, czarne, KELLY 175/70, 
R-13. Jeden sezon używane. 692 
532 183 

• Sprzedam Mitsubishi L200, rok 
1999, disel. Cena 19 000 zł. 665 
544 518

• Sprzedam przyczepa kempin-
gowa „Niewiadów N 126”rok 
produkcji 1981. Cena do uzgod-
nienia .Tel. 512 741 574 

• Sprzedam Renault Clio 1,2 stan 
bardzo dobry. Cena 5500 zł. Tel. 
605 856 538

ROLNICtWO
• Presę polską w kostkach w do-

brym stanie. 667 522 369

• Sprzedam tucznika. 724 827 779 

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta, Żabówko 18. 605 092 517

• Śrutownik bijakowy 10km w do-
brym stanie sprzedam. 667 522 
369 

• Sprzedam tucznika. 91 39 25 
888

• Prosiaki sprzedam. 795 916 988

• Sprzedam owies. 605 538 542 

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam ładowacz UNHZ. 609 
48 00 49

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

tel.609 715 839

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obróbki bla-
charskie, podbitki. 609 752 
854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE dy-
WANÓW, WyKŁAdZIN, tAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
dOWEJ/ SKÓRZANEJ MAtE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄtANIE: 
CZySZCZENIE FUG.tEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 
500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWy montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOMPUtERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, bra-
my, monitoring, domofony. 696 
443 643

• Docieplenia, malowanie, spa-
chlowanie, glazura, hydrauli-

ka, regipsy, podłogi i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 REMONty MIESZKAŃ, Wy-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 600 
347 308

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Usługi transportowe, bus czte-
ropaletowy, kraj zagranica. 793 
160 161 

• Usługi stolarskie: szafy, gardero-
by, meble łazienkowe i inne pra-
ce stolarskie. 609 388 503

• Remonty mieszkań. 798 147 191

PRACA
• Zatrudnię pracowników bu-

dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię: elewacja, docieple-
nie Szczecin. 782 860 130

• Profesjonalne sprzątanie miesz-
kań, domów, pomieszczeń biu-
rowych, tel. 511 308 585

• Zatrudnię doradcę konsultanta. 
604 410 983

• Zatrudnię rejestratorkę medycz-
ną, sprzedawcę okularów. 91 39 
27 272 

• Zatrudnię ekspedientkę do skle-
pu spożywczego Lewiatan na ul. 
Boh. Warszawy 102. Tel 91 39 21 
373 

•	 Zatrudnię osobę kreatywną 
ze znajomością języka angiel-
skiego, firma z Nowogardu, 
tel. 607 585 561

INNE
•	 Sprzedam drewno: brzoza, 

olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANt 
z Niemiec używane z gwaran-
cja i montażem do mieszkania 
,domu, sklepu, tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 900zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komo-
ra spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy cze-
sci zamienne, serwis tel 691 686 
772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

•	 GAZOWy zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojący VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu 
gdzie sa 2- 3 lazienki, ekono-
miczny cena od 1.000 zl piec 
gazowy c.o. stojacy, zeliwny 
ze sterowaniem vaillant moc od 
11- 30 kw cena 1.200 zl montaz, 
serwis tel 691 686 772.

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 8 
mm. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSCH, cena do uzgodnienia , 
tel. 605 522 340

• Drzewo opałowe. 506 232 860

• Sprzedam leczniczy koncentrat 
tlenu. 665 599 145 

• Odpady tartaczne na opał sprze-
dam pocięte w klocki lub w ca-
łości. 514 740 538 

• Sprzedam drzewo kominko-
we, opałowe, olcha, brzoza dąb, 
buk, pocięte w klocki z dowo-
zem do domu. 66 33 49 053

• Sprzedam zestaw mebli dziecię-
cych MALAMUT – Ikea, niebie-
skie (szafa, komoda, regał) stan 
bardzo dobry. 504 218 572 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

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

tel. 913 922 165
 tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 199.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 149.000 zł + działka ogrodowa
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
dŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 

Z dOWOZEM 
dO KLIENtA

A/0

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

SZYBKA NOWOROCZNA POŻYCZKA OD ZARAZ 
Bez zbędnych formalności, pieniądze w 15 minut.  

Nie zwlekaj - zadzwoń już dziś: 

32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Sprzedam kserokopiarkę develop 
serwisowana w autoryzowanym serwisie. 

Format A3. Gwarancja 6 m-cy, cena 1 200 zł. 
Tania esploatacja. 

501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (5): Śniegowy bałwan
Andrzej Wdowiński, Maria Sowińska, Justyna Grenda, Zofia Górecka, Łukasz Kochelski, Natalia Kusnierk, 

Christiana Syfert, Stanisława Pokorska, Marek Kozioł, Anna Husarz, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, 
Maria Kloch, Genowefa Maćkowska, Grażyna Siedlecka, Anna Huget, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, 
Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Edward Bachor

Zwycięzcy: Andrzej Wdowiński, Maria Kloch, Halina Szwal
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: weź paragon, koszula bawełniana  
Kamil Feliksiak, Mateusz Lewandowski, Karolina Kobus, Julia Furmańczyk, Lena Skryplonek, Basia Kloch, 

Kinga Feliksiak, Miłosz Wielgus, Krystian Paluszkiewicz, Ela Lewandowska
Zwycięzca:  Lena Skryplonek
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMAtOR LOKALNy - NOWOGARd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 tEL. 607 310 591 

Od PONIEdZIAŁKU dO PIĄtKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 
11) 17.30, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOtA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stano-
wisko nr 11) 
NIEdZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie 
stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

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

Nd - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAd JAZdy BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

Reklama

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Podstawowe informacje o mechanizmie 1%
1%, tak, w skrócie mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który od 2004 
roku podatnicy mogą przekazywać wybranej przez siebie organizacji pożytku publiczne-
go. Przybliżając jego istotę, przybliżamy kilka cennych informacji, które pomogą zrozu-
mieć główne jego założenia. 

1% nie jest darowizną ani ulgą.
Można powiedzieć, że ze spo-

łecznego punktu widzenia jest to 
przejaw demokracji bezpośred-
niej. Dzięki niemu każdy polski 
podatnik może samodzielnie za-
decydować do kogo trafi część po-
datku dochodowego, który powi-
nien zapłacić państwu. Korzysta-
jąc z tej możliwości, „wspomaga-
my” ministra finansów w dystry-
bucji środków publicznych. Je-
śli nie zdecydujemy się na prze-
kazanie 1% organizacji pożyt-
ku publicznego, podatek za dany 
rok trafi do „wspólnego worka”. 
Z prawno-podatkowego punktu 
widzenia nie dysponujemy wła-
snymi pieniędzmi, a tylko korzy-
stamy z „uprzejmości” państwa, 
które pozwala nam samodzielnie 
zadecydować, gdzie trafią pań-
stwowe pieniądze. Nie ma to więc 
wiele wspólnego z darowizną, któ-
rą wykładamy dobrowolnie z wła-
snej kieszeni

Oto 10 praktycznych wskazó-
wek dotyczących wpłat z tego ty-
tułu:

1. W bieżącym roku wpisujemy 
jedynie numer KRS Stowarzysze-
nia i kwotę wyliczonego 1% na-
leżnego podatku. Rubryka w któ-
rą należało wpisać nazwę Stowa-
rzyszenia została usunięta z aktu-
alnych formularzy PIT.

2. Przekazując jeden procent 
podatku nie wpłacamy pieniędzy 
na konto organizacji! Zrobi to za 
nas urząd skarbowy. Aby przeka-

zać jeden procent podatku wystar-
czy wpisać w odpowiednią rubry-
kę PIT numer KRS i kwotę.

3. Przekazanie 1 procenta podat-
ku nic nie kosztuje. I tak musieli-
byśmy go zapłacić fiskusowi. Jeże-
li nie wskażemy w rocznym zezna-
niu organizacji pożytku publiczne-
go, wtedy cały nasz podatek trafi 
do urzędu skarbowego.

4. Na jednym formularzu PIT 
podatnik może przekazać odpis 1% 
tylko dla jednej organizacji.

5. Kwota którą chcemy przeka-
zać nie może przekraczać 1 % po-
datku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po za-
okrągleniu do pełnych dziesią-
tek groszy w dół (np. jeśli 1% po-
datku wynosi 50,78 zł. w rubryce 
podajemy 50,70 zł.).

6. Wniosek podatnika o przeka-
zanie 1% wybranej organizacji, zo-
stanie zrealizowany tylko wtedy, 
gdy podatnik zapłaci w pełnej wy-
sokości należny podatek.

7. 1% podatku mogą przekazać 
organizacjom mającym status po-
żytku publicznego rozliczający się 
w Polsce:

- podatnicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych (w tym 
m.in. podatnicy uzyskujący do-
chody z odpłatnego zbycia papie-
rów wartościowych),

- podatnicy opodatkowani ry-
czałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych,

- podatnicy prowadzący jedno-
osobową działalność gospodarczą i 

korzystający z liniowej, 19-procen-
towej stawki podatku. 

- emeryci, pod warunkiem jed-
nak, że samodzielnie wypeł-
nią PIT i zrezygnują z pomo-
cy ZUS w tym zakresie. Podob-
na zasada dotyczy osób, które 
są rozliczane przez pracodawcę. 
 8. 1% można przekazać w zezna-
niach podatkowych złożonych w 
terminie lub w korekcie zeznania 
podatkowego, pod warunkiem, 
że zostanie ona złożona w ciągu 
dwóch miesięcy od upływu termi-
nu składania zeznań podatkowych 
(art. 45 c ustawy o pdof).

Termin składania zeznań podat-
kowych mija  31 stycznia (dla ry-
czałtowców) oraz 30 kwietnia (dla 
pozostałych podatników).

9. Decyzja, komu przekazać 1 
procent, należy wyłącznie do po-
datnika. Warto jednak wcześniej 
upewnić się czy dana organiza-
cja jest uprawniona do otrzymy-
wania 1% należnego podatku. W 
internecie jest dostępna bezpłat-
nie baza danych www.bazy.pozy-
tek.ngo.pl. W bazie są organiza-
cje, które mają status organizacji 
pożytku publicznego i które mają 
prawo otrzymywać jeden pro-
cent dla o pp podatku rocznego. 
10. 1% nie mogą przekazywać oso-
by prawne, np. spółki, inne organi-
zacje pozarządowe, przedsiębior-
stwa państwowe itp. 

opr. Jarek Bzowy 
źródło: Stowarzyszenie Skrzydła 

- Centrum Terapii, Sztuki  
i Integracji 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
Rozpoczęła działalność

filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Turniej 
o puchar 
Komendanta

16

Szczypiorniak 
- skąd to się 
wzięło?

5

Za darmo 
to w obozie 4

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Kobieta cierpi  
na oczach bliskich s. 6s. 5

Czy takie znaki 
należy usuwać? s. 7

WD 27.01-13.02

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne 

W niskich cenach 
  tel. 91 392 21 65

Potężna awaria 
wodociągu

Przepraszam Pana Wiktora Bzowego 
za naruszenie jego dobrego imienia poprzez pomówienie. 

Treść pomówienia z dnia 29.01.2015 r., którego jestem autorem jest 
nieprawdziwa i nie miała odniesienia do zaistniałej sytuacji. Przepraszam 
również rodzinę pana Wiktora za wszelkie niedogodności oraz stres, 
który spowodowałem swoim nieodpowiedzialnym i nieprzemyślanym 
zachowaniem. Z wyrazami szacunku dla Pana i Pańskiej rodziny 

H.B. 

Grupa kilkunastu przewodniczących obwodowych komisji wyborczych z Nowogardu, wezwanych wczoraj na rozprawę w związku z protestem wyborczym.

Rozpatrzono ostatnie protesty z Nowogardu

Sąd orzekł, że wybory są ważne

Czytaj s. 3

REKLAMA

REKLAMA

Wymagania:
-czynne prawo jazdy kategorii C+E
-doświadczenie w zawodzie kierowcy z prawem jazdy kat. C+E
-uprawnienia na ładowarkę teleskopową
 Firma oferuje:
-pracę na umowę o pracę
 CV prosimy dostarczać bezpośrednio na adres siedziby firmy:

Farma Redło Sp. z o.o. 72-221 Osina; Redło 13 
lub pod adres mailowy: patryk.litwin@gmail.com

Firma Farma Redło Sp. z o.o.  
poszukuje doświadczonego kierowcy z prawem jazdy kategorii C+E

OGŁOSZENIE
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Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań sformułowanych w związku z 
akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie al-
koholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania 
nałogu), jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, 
którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych 
ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał 
w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz kluczyki pijanemu ogłaszamy i promuje-
my w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. 
Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może 
zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

Pożyczki krótkoterminowe to obecnie bardzo popularny wśród Polaków szybki sposób na 
zdobycie gotówki. Dlatego tym razem, w co tygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych re-
spondentów, co sądzą na temat tego typu kredytów? 

Pan Szczepan – Panie, po mojemu to się zupełnie nie opłaca. 
Uważam, że branie tych pożyczek to czysta głupota i nigdy nikomu 
bym nie polecił czegoś takiego. Osobiście nigdy się z tym nie zetkną-
łem i wolę, by tak zostało. 

Jakub Mróz – Wydaje mi się, że tego typu kredyt nie jest dobrym 
pomysłem. Problem polega na tym, iż trzeba oddać dużo więcej niż 
się pożyczyło. Z pewnością dla nikogo z nas nie byłoby fajną spra-
wą oddanie większej sumy pieniędzy. Osobiście spotkałem się kiedyś 
z taką sytuacją i nie było to dobre doświadczenie, mimo że pienią-
dze zostały bardzo chętnie udzielone. Owszem, są one bardzo szyb-
ko przyznawane, ale każdy, kto je pożycza, musi od razu pomyśleć 
również o ich spłacie. 

Andrzej Trzaska – Uważam, że jest to naciąganie i wykorzysty-
wanie osób, które są w nagłej potrzebie, przez firmy pożyczkowe i 
parabanki. Co z tego, że pieniądze można wziąć „od ręki”, skoro po-
tem trudno jest spłacić. Ponadto niezrozumiała i małym drukiem 
napisania umowa pogarsza sytuację takiej osoby. Dlatego nie popie-
ram tego typu pożyczek i przestrzegam wszystkich, a w szczególno-
ści starsze osoby, przed ich braniem. 

Krzysztof Wrzesień – Mnie się wydaje, że pożyczki-chwilów-
ki to nic innego, jak wpędzanie ludzi w kłopoty. A dlaczego? Bo te 
osoby, które je biorą, nie zdają sobie sprawy, jakie mogą mieć pro-
blemy ze spłatą rat i w momencie, kiedy nie możemy sobie z nimi 
poradzić. Ta sytuacja może wyglądać lepiej u osób, które mają sta-
ły dochód, wtedy mogą one sobie jakoś poradzić ze spłatą. Ale dla 
mnie jest też rzeczą nienormalną, kiedy ludzie biorą jedną pożycz-
kę, by spłacić drugą. Kończąc, nie polecam i jestem przeciwny tego 
rodzaju pożyczkom.

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Krzysztof Kowalczyk: lat 52, zmarł 22.01.2015r., pogrzeb odbył się 

29.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie
Mieczysław Piątkowski: lat 89, zmarł 22.01.2015r., pogrzeb odbył 

się 27.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie
Wanda Napiórkowska: lat 69, zmarła 26.01.2015r., pogrzeb odbył 

się 30.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie
Anna Marciniak: lat 90, zmarła 29.01.2015r., pogrzeb odbył się 

31.01.2015r., na cmentarzu w Jenikowie
Andrzej Salamon: lat 62, zmarł 29.01.2015r., pogrzeb odbył się 

31.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie
Bronisława Śmiłowska: lat 88, zmarła 30.01.2015r., pogrzeb odbył 

się 02.02.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie
Tadeusz Kosakiewicz: lat 63, zmarł 30.01.2015r., pogrzeb odbędzie 

się 03.02.2015r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Jarosław Wypych: lat 48, zmarł 31.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 

03.02.2015r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Irena Berezowska: lat 58, zmarła 30.01.2015r., pogrzeb odbędzie się 

04.02.2015r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

Józef Kubera: lat 60, zmarł 30.01.2015r., pogrzeb odbył się 
31.01.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Mieczysław Król: lat 90, zmarł 02.02.2015r., pogrzeb odbędzie się 
04.02.2015r., o godz. 11:00, na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Bogumiła Maćkowiak

Pan Wiesław – Powiem panu, że ten temat zupełnie mnie nie 
interesuje. Ale wiem, że jeśli nie ma pieniędzy na opłaty, to ludzie 
sięgają po taki niby łatwy pieniądz. Zawarcie takiej umowy to zło 
polegające na tym, że wysokie oprocentowanie i sam kredyt są w 
konsekwencji tak wysokie, że trudno jest to wszystko spłacić. No a 
zwlekanie ze spłatą grozi poważnymi konsekwencjami.

26.01.2015 r. 
godz. 14.20 
Powiadomienie o kradzie-

ży laptopa marki Asus z po-
mieszczenia służbowego, 
Szpitala Rejonowego w No-
wogardzie.

godz. 15.50
Kolizja drogowa na ul. 700 

Lecia, gdzie kierująca pojaz-
dem Daimler na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych 
potrąciła pieszą. 

godz. 23.00
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego, na ul. 
Boh. Warszawy, zatrzymali 
kierującego pojazdem marki 
Opel Vectra, Marcina R., nie 
posiadającego uprawnień do 
kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. 

28.01.2015 r. 
godz. 14.50
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Bohaterów 
Warszawy, zatrzymał spraw-
czynię kradzieży sklepowej, 
którą okazała się Agnieszka O. 

29.01.2015 r. 
godz. 13.50
Na drodze Miętno – Nowo-

gard, Rober J. kierował rowe-
rem wbrew czterem zakazom 
prowadzenia rowerów. Ponad-
to znajdował się w stanie nie-

trzeźwości, 0,27 mg/l, co sta-
nowi 0,54 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 15.15
Pracownik sklepu Polo-

market zgłosił o zatrzymaniu 
sprawców kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu Patrol wylegi-
tymował Daniela B. oraz Jana 
K. 

godz. 16.45
Wybicie szyby w mieszkaniu 

przy ul. Poniatowskiego. 
30.01.2015 r. 
godz. 09.30
W sklepie Biedronka przy 

ul. Boh. Warszawy, pracownik 
ochrony zatrzymał sprawcę 
kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Rafał K. 

01.02.2015 r. 
godz. 03.45
Personel sklepu Żabka przy 

ul. Gen. Bema, powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej, którym okazał się  Pa-
tryk K. Ukarany został man-
datem karnym.

godz. 09.00
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie telefonu marki 
Sony Xperia Z1 za pośrednic-
twem portalu internetowego 
Allegro. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

REKLAMA

Rozpatrzono ostatnie protesty z Nowogardu

Sąd orzekł, że wybory są ważne 
Nie będzie unieważnienia wyborów do Rady Powiatu goleniowskiego. Nieuzasadnione okazały się także wątpliwości w sprawie ustalenia wyniku wyborów 
w obwodzie do głosowania nr 5, z którego mandat uzyskał Piotr Słomski (Partnerstwo i Rozwój). Wczoraj Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz drugi zajmo-
wał się protestami wyborczymi z Nowogardu. 

Przypomnijmy, że w sumie na 77 
protestów wyborczych, jakie w tym 
roku trafiły do Sądu w Szczecinie 
z terenu całego zachodniopomor-
skiego, 3 były z Nowogardu. Jeden 
z nich, dotyczący zarzutu przekup-
stwa wyborczego, do jakiego miało 
dochodzić zarówno krótko przed, 
jak i w czasie samych wyborów na 
terenie Żabowa, został rozpatrzony 
w dniu 30 grudnia. Sąd uznał pro-
test za bezzasadny już na pierwszej 
rozprawie. Jednak z uwagi na podej-
rzenie przestępstwa, poinformował 
o tej sprawie prokuraturę. Kolejne 
dwa protesty, tym razem zgłoszone 
przez Dawida Pietrasika, zastępca 
przewodniczącego Gminnej Komi-
sji Wyborczej, obsługującej wybory 
w listopadzie zeszłego roku, rozpa-
trzono niemalże w tym samym cza-
sie, tj. 29 i 30 grudnia. Z tym że w 
tych dwóch przypadkach Sąd roz-
prawy musiał odroczyć, wyznacza-
jąc kolejne terminy rozpraw na po-
niedziałek, 2 lutego br. 

***
Pierwszy z tych protestów doty-

czył błędnie wydrukowanych kart 
do głosowania na Radę Powiatu. 
Mogło to mieć, zdaniem D. Pietrasi-
ka, wpływ na wynik wyborów i osta-
teczny podział mandatów, a w za-
sadzie ich nieprzyznania Wspólne-
mu Nowogardowi, bowiem to wła-
śnie listy kandydatów tego komitetu 
miało brakować na kartach wyda-
wanych wyborcom. Sąd zdecydował 
we własnym zakresie przeliczyć pra-
wie ponad 8 tysięcy kart, by stwier-
dzić, czy takie przypadki miały rze-
czywiście miejsce, a jeśli tak, to jaka 
była ich skala. Na wczorajszej roz-
prawie Sąd przedstawił protokół z 
oględzin kart, których analizy doko-
nano na dwóch posiedzeniach nie-
jawnych, w dniu 16 i 17 stycznia. 
Raport z oględzin co prawda czę-
ściowo potwierdził zarzuty autora 
skargi, jednak ilość niekompletnych 
kart (błędy w druku kart) była zni-
koma, z tego zresztą dotyczyły one, 
poza WN, także komitetu PSL. Po-
nadto, jak się okazało, z tego tylko 
dwie zostały błędnie uznane przez 
komisje wyborcze jako karty ważne. 
Pozostałe „wyłapano” jeszcze przed 
otwarciem lokali wyborczych. 

W obliczu tej wiedzy, Sąd nie 
mógł podjąć innej decyzji, jak tej o 
umorzeniu postępowania. 

- Postępowanie dowodowe po-
twierdziło w niewielkim zakresie tyl-
ko częściowo zasadność zgłoszonych 
zarzutów, co jednak nie przesądzi-
ło o zasadności całego protestu. Po-
twierdził się zarzut braku listy nr 13 
KWW WN, na kartach do głosowa-
nia, przy czym należy zauważyć, że te 

niekompletne karty, które nie zawie-
rały tej listy, zostały wykryte przez 
członków komisji obwodowych jesz-
cze przed wydaniem kart wyborcom i 
w ogóle nie brały udziału w głosowa-
niach. Dlatego Sąd postanowił pro-
test oddalić – odczytywała uzasad-
nienie do wydanego orzeczenia sę-
dzia Barbara Słomska. 

Zanim Sąd podjął decyzję, prze-
słuchał kilkunastu przewodniczą-
cych obwodowych komisji wybor-
czych, wezwanych na rozprawę. Ci 
nie wnieśli do sprawy żadnych no-
wych okoliczności. Potwierdzili tyl-

ko, że ujawnione karty z błędami nie 
trafiały do rąk wyborców. Po zakoń-
czeniu rozprawy, z sali sądowej wy-
wieziono na specjalnych wózkach 
kilkanaście zapieczętowanych wor-
ków z kartami do głosowania, które 
wrócą do sejfu. 

***
Kilka minut po 13-tej rozpoczę-

ło się natomiast posiedzenie Sądu 
w sprawie drugiego protestu wy-
borczego, złożonego przez D. Pie-
trasika. Dotyczył on rzekomo błęd-
nego liczenia głosów oraz kwalifi-
kowania ich jako ważne i nieważne 

przez członków Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 5 (ul. 3 Maja) w okrę-
gu nr 8. Mogło to mieć, zdaniem au-
tora protestu, bezpośredni wpływ 
na przegraną kandydatki Wspólne-
go Nowogardu z Piotrem Słomskim 
(KWW PiR). Jego „niepokój” nieja-
ko zautoryzowała zeznająca podczas 
pierwszej rozprawy, odbywającej się 
30 grudnia, członkini komisji wy-
borczej. Kobieta stwierdziła bowiem, 
że osobiście miała wątpliwości co do 
jednego czy dwóch głosów, zakwa-
lifikowanych jako oddane nieprawi-
dłowo, choć nie zgłosiła tego w trak-
cie samego liczenia głosów. Sąd, na 
podstawie tych zeznań, postanowił 
dokonać oględzin 31 kart z głosami, 
uznanych za nieważne, wrzuconych 
do urny w siedzibie komisji nr 5. 

Karty sprawdzono na sali sądowej 
przy udziale stron postępowania. 
Okazało się, że zostały one uzna-
ne za nieważne w sposób prawidło-
wy, toteż nikt nie wniósł do żadnej 
z nich zastrzeżeń. Wobec tego fak-
tu, D. Pietrasik, zawnioskował o cof-
nięcie protestu i umorzenie całego 
postępowania. Zarówno Komisarz 
Wyborczy ze Szczecina (Jacek Szre-
der), jak i Przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej w Nowogardzie 
(Mieczysław Laskowski), przychyli-
li się do tego wniosku. Sąd nie mógł 
jednak wydać postanawianie o umo-
rzeniu, gdyż musiałby na to wyrazić 
zgodę Przewodniczący Obwodowej 
Komisji nr 5 (Adam Sidłowski), w 
tym dniu w Sądzie jednak nieobec-
ny. Jeśli w przeciągu najbliższych 7 
dni nie zgłosi on swojego sprzeciwu, 
Sąd umorzy całe postępowania na 
posiedzeniu niejawnym. W innym 
przypadku konieczne będzie wyzna-
czenie kolejnego terminu rozprawy, 
na którym zostanie wydany wyrok – 
zapewne uznający protest za bezza-
sadny wobec wyników oględzin kart 
z głosami nieważnymi, będących 
potwierdzeniem, że w okręgu wy-
borczym nr 8 wyniki wyborów usta-
lono w sposób prawidłowy. 

Tekst i foto: Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Każdy obywatel ma prawo się skarżyć, ale skoro robi to prawnik z wykształcenia, należałoby oczekiwać, że formuło-

wane zastrzeżenia będą chociażby realne. W tym przypadku, trudno oprzeć się wrażeniu, że tak nie było, a źródła całe-
go przedstawienia, jaki zafundowano opinii publiczne, należy się raczej doszukiwać w chęci dokonania odwetu za wy-
borczą przegraną, podniecanego przez tych, co do dziś nie mogą pogodzić się z decyzją wyborców. Bo jak inaczej uza-
sadnić próbę zakwestionowania wyborów do Rady Powiatu na podstawie kilku sygnałów o błędnie wydrukowanych 
kartach do głosowania, gdzie do zdobycia mandatu brakło dobrze ponad 1000 głosów. Trudno też zrozumieć próbę 
zakwestionowania wyborów w okręgu nr 8, gdzie przecież w komisji zasiadali członkowie wszystkich komitetów wy-
borczych, w tym także WN, a jej pracom przyglądali się także mężowie zaufania, oddelegowani przez to ugrupowanie. 

Nikt więc nie kwestionuje prawa obywatela do złożenia protestu, ale skoro jest on oparty na kruchych jak herbatni-
ki przesłankach, warto pamiętać, że za jego ocenę, dokonaną przez wymiar sprawiedliwości, zapłaci każdy z nas – po-
datnik. A zapłaci niemało, zważywszy, że trzeba było przeliczyć ponad 8 tysięcy kart do głosowania i wzywać do Sądu 
dwa razy pod kilkanaście osób, nie mających nawet, jak się okazało, szans na zwrot kosztów dojazdu na rozprawę i 
strat poniesionych w wyniku niemożności świadczenia w tym dniu pracy. Pomijając już fakt, że potraktowano ludzi 
jako niegodnych obsługi wyborów podważając ich wiarygodność.

Szkoda zatem, że nienawiść i brak zaufania do ludzi przesłoniły umiejętność obiektywnej oceny faktów i zdarzeń. A 
te są takie, co było do początku wiadomo, że wyniki wyborów w Nowogardzie zostały ustalone w sposób prawidłowy. 
Są więc ważne i warto tę wiedzę zaakceptować, żeby znów nie narażać nikogo na niepotrzebne straty. No chyba że ktoś 
naprawdę nie ufa nikomu, a nawet może i sobie samemu... redakcja 

Na wniosek D. Pietrasika (po lewej) sąd liczył ponad 8 tysięcy kart wydanych w głosowaniu na radnych powiatowych.

Oględziny kart z nieważnymi głosami oddanymi przez wyborców z okręgu nr 8.

Zabezpieczone worki z kartami do głosowania na radę powiatu goleniowskiego 
opuszczają salę sądową.
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Sonda z Osiny
Pożyczki krótkoterminowe to obecnie bardzo popularny 

wśród Polaków szybki sposób na zdobycie gotówki. Dlate-
go tym razem, w co tygodniowej sondzie, zapytaliśmy na-
szych respondentów, co sądzą na temat tego typu kredy-
tów? 

Karolina Szyrej – Na temat poży-
czek niewiele mogę powiedzieć, gdyż 
nie zadłużam się, bo nie miałabym z 
czego spłacać. Ograniczam swoje wy-
datki do minimum, po to, by właśnie 
nie mieć zadłużeń. Co do chwilówek, to 
absolutnie ich nie polecam, bo później 
jest się mocno zadłużonym i najczęściej 
zaciągnięty dług jest niespłacany. 

Pan Grzegorz – Powiem panu, że 
w tej sprawie niewiele mam do po-
wiedzenia, bo po prostu pieniędzy nie 
pożyczam, a jak nie pożyczam, to nie 
mam długów. Co do chwilówek, to 
nie mam pojęcia, jak one działają, bo 
zwyczajnie nie musiałem z nich jesz-
cze korzystać. Dlatego nie wiem, czy 
ten rodzaj pożyczki jest uciążliwy dla naszej kieszeni. Niemniej każdy jest 
dorosły i sam musi ocenić, czy taka pożyczka to odpowiedzialne wyjście 
z sytuacji. 

Pan Paweł – Myślę, że jest to forma 
delikatnego oszustwa, które ukryte jest 
w małym druku umowy kredytowej. 
Unikam tego typu pożyczek i jak na ra-
zie nigdy się z nią nie zetknąłem. Nie 
zamierzam też zasięgać tego typu zo-
bowiązań. Są przecież normalne banki, 
polecane przez znajomych czy reklamy, 
które proponują swoje usługi i pożyczki 
na ludzkich zasadach, nie lichwę. 

Pani Malwina – Powiem delikat-
nie, że jest to rodzaj pożyczek dla 
osób zdesperowanych, którzy nie 
mają już możliwości pożyczyć od 
nikogo innego. To nienormalne, że 
człowiek bierze, dajmy na to, 2 tys. 
zł, a musi oddać np. 6.000 tys., czyli 
z odsetkami, które dla naszego port-
fela są czystym zabójstwem. Dlate-
go w żadnym wypadku nie polecam 
tego typu pożyczek. Powiem więcej – 
jeżeli ktoś sugeruje tego typu kredyt, to radzę nie podejmować tematu. Są 
przecież normalne banki, które na dostępnych procentach proponują po-
życzki, a nie lichwę. 

Pani Wanda – Powiem szcze-
rze, że ten temat niewiele mnie in-
teresuje, bo i tego typu pożyczki 
nic dobrego raczej nie oznaczają. 
Ale jeżeli ktoś naprawdę już musi 
mieć jakieś drobne pieniądze na 
życie, np. od 200 do 300 zł, to ta-
kie rozwiązanie może czasami być 
pomocne, bo większe kwoty to już 
nie bardzo. Dlatego zalecam roz-

wagę i zastanowienie się, czy ten rodzaj pożyczki jest naprawdę po-
trzebny. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Kogo kontroluje Komisja Rewizyjna Rady
Ostatnie wybicie się nowogardzkiej Rady Miejskiej „na niepodległość” nie wszyst-

kim się podoba. Warto jednak w tym momencie przypomnieć, że zgodnie z ustawowy-
mi kompetencjami, określającymi uprawnienia poszczególnych organów samorządu, np. 
ostateczny kształt budżetu określa właśnie Rada, a nie Burmistrz. To Rada Miejska, zgod-
nie z polskim prawem, jest bowiem organem stanowiącym i wyznaczającym cele waż-
ne dla lokalnej społeczności, a Burmistrz to organ wykonawczy, którego zadaniem jest 
sprawna realizacja uchwał przyjętych przez Radę, w tym uchwały budżetowej. Tę spraw-

ność oceniają radni, udzielając (bądź nie) Burmistrzowi corocznego absolutorium, właśnie za wykonanie 
budżetu. Można więc zreasumować, sądząc po przebiegu ostatniej sesji Rady Miejskiej, że mamy w Nowo-
gardzie w tym zakresie wreszcie przywrócenie normalnego, zgodnego z literą i intencją ustawodawcy, sta-
nu rzeczy. Pisząc na początku, że nie wszystkim się to podoba, mam na myśli zwłaszcza Burmistrza z SLD 
i radnych SLD, a nawet chyba całe nowogardzkie SLD. Burmistrz, jak zwykle, nie rozumie swojej ustawo-
wej roli i chciałby rządzić radnymi, a nie wykonywać ich decyzje. Świadczą o tym chociażby ostatnie jego 
wypowiedzi dla jednego z regionalnych dzienników. Wtórują mu oczywiście radni z SLD, zwłaszcza radna 
Wiąz. To na jej roszczeniach, związanych z konstytuowaniem się Komisji Rewizyjnej, chciałbym się szcze-
gólnie zatrzymać, albowiem mamy tu do czynienia z nieporozumieniem, które, mam wrażenie, nawet radni 
polemizujący z radną Wiąz nie do końca odczytują. Dlaczego są zupełnie niezasadne pretensje radnej Wiąz, 
dotyczące rzekomo należnej opozycji (czyli według niej SLD) funkcji przewodniczenia Komisji Rewizyjnej. 
Nie jest to bynajmniej ten powód (a przynajmniej nie głównie ten), o którym wspomniał w polemice radny 
Wiatr, czyli fakt, że SLD, jak rządził w Radzie, to opozycji tej funkcji nie przydzielił. A oto odpowiedź na to 
pytanie, istotna z punktu widzenia rozdziału kompetencji i zadań w samorządzie:

– Komisja Rewizyjna nie posiada kompetencji kontrolowania Rady Miejskiej, tylko za jej pomocą Rada 
wypełnia swoją ustawową funkcję kontrolną wobec Burmistrza, jako organu samorządu. Dlatego dobrze 
jest, gdy Komisja Rewizyjna jest emanacją większości w Radzie, a zwłaszcza winna być niezależna w relacji 
do Burmistrza, a nie do Rady. Tylko tak ukonstytuowana Komisja Rewizyjna może rzetelnie i obiektywnie 
wypełnić np. jedno z głównych swoich zadań, czyli rozpatrywanie skarg obywateli na działanie Burmistrza. 
To właśnie aktualna sytuacja, gdy to Komisji Rewizyjnej przewodniczy członek większości w Radzie, a za-
razem większości, która nie jest politycznym ramieniem Burmistrza, jest sytuacją optymalną od strony wa-
runków formalnych dla bezstronnego rozstrzygania spraw obywateli. 

Trzeba też zauważyć, że taka korzystna dla wiarygodności samorządu sytuacja ma miejsce po raz pierw-
szy, nie było jej nie tylko za poprzedniej kadencji burmistrza Czapli, ale także za jego poprzednika burmi-
strza Ziemby. Tak więc nie chodzi tutaj o prostą odpłatę tym samym dla SLD, ale o postawienie i spraw, i 
osób we właściwym, korzystnym dla obywateli, miejscu. A że to miejsce się radnym SLD nie podoba, to już 
tylko ich zmartwienie. 

Marek Słomski

Praca więźniów 

Za darmo to w obozie 
Zachwyceni darmową pracą więźniów otrzymali ostatnio poważne ostrzeżenie. Do dymi-
sji musiał się podać szef krajowego więziennictwa, za nieprzestrzeganie przepisów w tym 
zakresie, ograniczających możliwość korzystania z nieodpłatnej pracy skazanych do ściśle 
ograniczonych przypadków. 

Dlaczego generał ustąpił
Gen. Jacek Włodarski złożył na 

ręce ministra sprawiedliwości, Ce-
za re go Gra bar czy ka, re zy gna cję z 
zaj mo wa ne go sta no wi ska. Dy mi-
sja ma zwią zek ze spra wą za trud-
nia nia więź niów do pracy przy bu-
do wie au to stra dy A2, opi sa ną w 
ty go dni ku „New swe ek”. Mieli oni 
pra co wać za darmo, na rzecz wy-
ko naw cy jed ne go z od cin ków dro-
gi. Dzie siąt ki więź niów miał „za-
ła twić fir mie” – jak po da je ty go-
dnik – wła śnie do tych cza so wy szef 
Służ by Wię zien nej. We dług „New-
swe eka”, spra wa „zo sta ła za mie cio-
na pod dywan”, a funk cjo na riusz, 
który pró bo wał ją wy ja śniać, zo stał 
zwol nio ny. Zgodnie z obowiązują-
cym w Polsce prawem, praca ska-
zanego, co do zasady, jest odpłatna, 
mówi o tym artykuł 123 KK.

art. 123 
§ 1. Praca skazanego jest odpłat-

na, z zastrzeżeniem art. 123a pra-
ca nieodpłatna skazanego. Zasady 
wynagradzania za pracę ustala się 
w porozumieniu zawieranym przez 
dyrektora zakładu karnego lub w 
umowie zawieranej przez skazane-

go. Przy skierowaniu skazanego do 
prac administracyjno-porządko-
wych na terenie zakładu karnego, 
wynagrodzenie za pracę ustala dy-
rektor tego zakładu.

Zastrzeżenia wymienione w art. 
123a dotyczą właśnie wyjątków, w 
których dopuszcza się nieodpłat-
ne świadczenie pracy przez skaza-
nych.  

§ 1. Za prace porządkowe oraz 
pomocnicze wykonywane na rzecz 
jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej lub za prace porządkowe 
na rzecz samorządu terytorialnego, 
w wymiarze nieprzekraczającym 
90 godzin miesięcznie, wynagro-
dzenie skazanemu nie przysługuje. 
§ 2. Skazanemu, za jego pisem-
ną zgodą lub na jego wniosek, dy-
rektor może zezwolić na nieodpłat-
ne zatrudnienie przy pracach pu-
blicznych na rzecz organów admi-
nistracji publicznej, przy pracach 
wykonywanych na cele charyta-
tywne, przy pracach wykonywa-
nych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego lub przy pracach po-
rządkowych i pomocniczych wyko-
nywanych na rzecz jednostek or-

ganizacyjnych Służby Więziennej. 
§ 3. W celu przyuczenia do wyko-
nywania pracy skazanemu, za jego 
pisemną zgodą, można zezwolić na 
wykonywanie nieodpłatnej pracy w 
przywięziennych zakładach pracy, 
przez okres nie dłuższy niż 1 mie-
siąc.

A jak to wygląda  
w nowogardzkim ZK

W nowogardzkim ZK, jak do-
tychczas, nie było prawnych pro-
blemów, związanych z pracą więź-
niów. – W naszym ZK wykonuje-
my od dawna systematyczny wysi-
łek, aby aktywizować więźniów – 
mówi DN major Artur Bojanowicz 
– Obecnie około 40 procent naszych 
osadzonych pracuje. Jest to jeden z 
najwyższych współczynników za-
trudnienia w kraju. Zatrudnionych 
w trybie wewnętrznym mamy od-
płatnie 88 osadzonych, nieodpłat-
nie 162, w trybie zaś tzw. zewnętrz-
nym (tutaj m.in. zatrudnienie w 
Gardii i na rzecz samorządu – dop. 
red.) odpłatnie 164 osadzonych, 
nieodpłatnie 56. 

Red.
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Potężna awaria sieci wodociągowej – wodę dostarczają beczką 

Mieszkańcy płacą za wieloletnie zaniedbania Gminy
W piątek (30 stycznia), przy ulicy Warszawskiej, poważnej awarii uległa sieć wodociągowa, na skutek czego setki mieszkańców pozostaje bez wody. Miesz-
kańcy, których dotknęła awaria, zmuszeni są czerpać wodę z podstawionego na Placu Wolności beczkowozu. PUWiS zapewnia, że upora się z awariami, 
jednak jeszcze w trakcie pisania tego tekstu otrzymaliśmy informację, że równie poważnej awarii uległ kolejny fragment sieci, tym razem przy ul. Gen. 
Bema. Tak się dla nowogardzian kończą wieloletnie zaniedbania Gminy, dotyczące modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej...

Problemy mieszkańców m.in. 
ul. Warszawskiej, Kowalskiej i 
części 700-lecia rozpoczęły się w 
piątek, w godzinach popołudnio-
wych. Jak dowiedzieliśmy się od 
PUWiS-u: - W dniu 30.01.2015 r., 
ok. godz. 16:00, przy ul. Warszaw-
skiej 7 w Nowogardzie, miała miej-
sce awaria. Ekipa remontowa swo-
ją pracę zaczęła od wczesnych go-
dzin rannych, zakres prac dotyczył 
najpierw odcięcia głównego przy-
łącza o parametrach fi 63 i zało-
żenia zaworu zabezpieczającego. 
Ze wstępnych informacji wynika, 
że woda została udostępniona lud-
ności zamieszkującej teren awarii, 
poza pawilonem nr 7 i sklepu z ar-
tykułami chińskimi, niemal na-
tychmiast. Co do terminu zakoń-
czenia prac remontowych, to prze-
widziane są one mniej więcej na 7 
dni – informuje dyrektor organi-
zacyjny spółki PUWiS, Jakub So-
bieralski.

W poniedziałek (2 lutego) do 
redakcji napłynęły sygnały zbul-
wersowanych mieszkańców. Cho-
dzi o pisemną informację, którą 
pracownicy spółki pozostawili na 
drzwiach do klatek schodowych. 
Według zawiadomień, o godzi-
nie 11:00 miała zostać wyłączona 
woda, a mieszkańcy mogli ją po-
bierać z beczkowozu zaparkowa-
nego przy Placu Wolności, przed 
Ratuszem. Jak się okazało, wodę 

zabrano o godzinie 9:00. Jedna z 
naszych Czytelniczek była bardzo 
zdenerwowana tym faktem. – Faj-
nie, że zostaliśmy poinformowani, 
niestety wcześniej zabrano wodę i 
nie zdążyłam jej pozlewać w wia-
derka, a niestety ja i mąż jesteśmy 
już w podeszłym wieku i nie uśmie-
cha nam się dźwigać wiader z Pla-
cu Wolności – mówi przejęta ko-
bieta. 

Poniedziałkowa przerwa w do-
stawie wody była spowodowana 
dalszą częścią prac związanych z 
usuwaniem usterki w okolicach 
ul. Warszawskiej. W związku z 
tym, że prace te odbywały się przy 
głównej ulicy, została ustawiona 
tam sygnalizacja świetlna, któ-

ra również w godzinach szczytu 
spowodowała drobne utrudnienia 
dla kierowców. Niestety to nie ko-
niec wodno-kanalizacyjnego dra-

matu w Nowogardzie. Jak poin-
formował redakcję Jakub Sobie-
ralski, w poniedziałek awarii ule-
gła również część sieci, znajdująca 
się przy ul. Gen. Bema. – Oprócz 
awarii przy ul. Warszawskiej, ko-
lejna wystąpiła równocześnie przy 
ul. Gen. Bema, gdzie właśnie w 
tej chwili nasze ekipy remontowe 
już są, starają się oni zapoznać z 
dość trudną sytuacją, która wy-
stąpiła na terenie naszej gminy w 
ostatnich dniach. Niemniej zapew-
niam, iż mimo, że te awarie są dość 
skomplikowane, to nie na tyle, by 
nasze ekipy remontowe nie napra-
wiły ich. Tak jak powiedziałem, 
postaramy się te usterki naprawić 

jak najprędzej, będziemy więc pra-
cować bardzo intensywnie. Woda 
oczywiście będzie dostarczana i 
udostępniana ludności w specjalnej 

beczce. Co do bezpośrednich przy-
czyn awarii, to wydaje mi się, że 
ma ona związek z nieco wysłużo-
ną siecią wodociągową, która przy 
bardzo zmiennych warunkach po-
godowych ulega nagłym usterkom 
– mówi Jakub Sobieralski.

Wygląda na to, że kilkudniowy 
mróz to zbyt duże zagrożenie dla 
jakże wysłużonej nowogardzkiej 
sieci wodociągowej. W tę, jak wia-
domo, gmina od lat nie inwestu-
je. Cenę za te zaniedbania zapłacą, 
jak zwykle, mieszkańcy...

KR, JB 

Główne miejsce awarii, odkopane przez 
pracowników PUWiS.

Szczypiorniak – skąd się to wzięło?

Co łączy Nowogard z miejscem narodzin piłki ręcznej?
Szczypiorno to tylko dzielnica dalekiego Kalisza, ale mimo to znana wielu w Nowogardzie. Tam bowiem znajduje się Centralny Ośrodek Szkolenia Służby 
Więziennej i zapewne nie ma w naszym ZK funkcjonariusza, który by krócej czy dłużej nie przebywał kiedyś na szkoleniu w Szczypiornie. Ale jest jeszcze 
inna szczególna cecha tego miejsca – tutaj narodził się szczypiorniak, czyli polska piłka ręczna.

Zakończone w niedzielę Mi-
strzostwa Świata w piłce ręcznej, w 
której Polska drużyna zajęła trzecie 
miejsce wśród najlepszych na świe-
cie, na nowo rozbudziła zaintereso-
wanie tą dyscypliną sportu. Histo-
ria narodzin w Polsce piłki ręcznej 
okazuje się zresztą dość frapują-
ca. Żeby dojść do początku, trze-
ba znaleźć się w Szczypiornie. Był 
rok 1917. W Szczypiornie, dzielni-
cy Kalisza, funkcjonował obóz je-
niecki. W tym właśnie miejscu gru-
pa oficerów I i III brygady Legio-
nów Polskich, internowanych po 
kryzysie przysięgowym, rozgrywa-
ła pierwsze mecze dyscypliny, któ-
rą później nazwano „szczypiornia-
kiem”. Piłki przygotowali ze starych 
i niepotrzebnych szmat. Legioniści 

byli bardzo dobrze przygotowani 
fizycznie, bowiem dowództwo za-
wsze kładło na to mocny nacisk. 
Nie mieli problemu z nauczeniem 
się gry od niemieckich strażników. 
Więźniowie byli pierwszymi Pola-
kami, którzy na terenie swojej oj-
czyzny grali mecze piłki ręcznej. 
Od miejsca obozu powstała zwy-
czajowa nazwa sportu używana w 
Polsce – szczypiorniak. Ta potocz-
na nazwa była jeszcze przez star-
sze obecnie pokolenie powszech-
nie i znacznie częściej, aniżeli ofi-
cjalna na co dzień, używana. Gra-
ło się więc w szczypiorniaka, a nie 
w piłkę ręczną czy jakiś handball. 
Dodajmy, że zasady jako pierw-
szy sprecyzował Duńczyk, Holger 
Nielsen, ustalając i spisując zasady 

gry na przełomie XIX i XX wieku. 
W Szczypiornie historia związa-
na z okolicznościami powstania tej 
gry jest stale podtrzymywana. – W 
ośrodku szkolenia służby więziennej 
– mówi major Artur Bojanowicz z 
nowogardzkiego ZK – wszyscy tam 
przybywający dowiadują się o tym, 
że znajdują się w miejscu, gdzie na-
rodziła się gra, i w miejscowości, od 
której nazwy wywodzi się potoczna 
nazwa piłki ręcznej, czyli szczypior-

niak. Dokumentują to też zgroma-
dzone tam materiały archiwalne – 
opowiada mjr A. Bojanowicz. 

Udało nam się również poroz-
mawiać z jednym z nowogardz-
kich funkcjonariuszy, który miał 
okazję przechodzić szkolenie w tej 
miejscowości. – Byłem na szkoleniu 
w Szczypiornie jakieś 10 lat temu – 
mówi Tomasz Szadkowski, który 
przez wiele lat trenował piłkę ręcz-
ną i do dziś jest wielkim fanem tej 
dyscypliny sportu – Niestety nie od-
czułem w Szczypiornie, że to miejsce 
jest jakoś szczególnie powiązane z 
piłką ręczną. O historii Szczypiorna 
wiedziałem już przed przyjazdem 
do Kalisza. Dowiedziałem się więcej 
z tamtejszej biblioteki, gdzie zacho-
wały się historyczne materiały. Nie 

pamiętam dokładnie, ale podczas 
szkolenia ktoś wspomniał o histo-
rii szczypiorniaka, powiązanej z tą 
dzielnicą Kalisza, jednak nie była to 
jakaś dłuższa wypowiedź, a raczej 
wzmianka. Pamiętam, że podczas 
gry na miejscowej hali, nie zobaczy-
liśmy nawet piłki do „ręcznej”, do-
minowała siatkówka, gdyż wówczas 
tamtejsza drużyna odnosiła niezłe 
wyniki – wspomina Tomasz Szad-
kowski. 

Obecnie wielkie tradycje Szczy-
piorna nie są należycie podtrzymy-
wane. Drużyna piłki ręcznej MKS 
Kalisz występuje w I lidze i walczy 
jedynie o utrzymanie się na zaple-
czu najwyższej klasy rozgrywko-
wej. 

sm, KR
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Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
03.02 (wtorek):
ul. 15 Lutego 17, Zaciszna , ul. 

Gryfitów 4 mieszkania od.1 do 10
04.02 (środa):
 ul. Cmentarna, Reja i Gryfitów 

4 mieszkania od 11 do 18

05.02 (czwartek):
ul. Mickiewicza i Reymonta i 

Gryfitów 4 mieszkania od 19 do 
28

Kolędę rozpoczynamy o godz. 
16.00, a kończymy ok. godz. 21.00.

opr. K.S.

Dramat rodziny z Wojtaszyc

Kobieta cierpi na oczach bliskich
W Wojtaszycach (Gm. Dobra) mieszka p. Danuta Kupska. Kobieta od wielu lat cierpi na chorobliwą otyłość, w efekcie czego nie jest w stanie poruszać się 
samodzielnie i potrzebuje regularnej opieki bliskich, a coraz częściej również medycznej. Problem polega na tym, że jak dotąd żaden szpital, ani szczeciń-
ski, ani nowogardzki, nie podjął się leczenia pacjentki. Z obu p. Danuta została odesłana do domu. Jedynym ratunkiem jest pobyt na oddziale opiekuńczo-
-leczniczym, ale na załatwienie wszelkich formalności potrzeba czasu. Tego niestety jest coraz mniej. Rodzina rozkłada ręce z bezradności.

Pani Danuta ma 63 lata. Kobieta 
waży prawie 200 kg. W związku z 
tym, że od wielu miesięcy przykuta 
jest do łóżka, nie może funkcjono-
wać samodzielnie. W codziennych 
czynnościach, nawet tych najprost-
szych, pomagają jej bliscy – mąż 
Jan, córka Magdalena oraz blisko 
90-letnia mama Regina. Niestety 
rodzina powoli opada z sił, zwłasz-
cza że chora wymaga już nie tylko 
zwykłej opieki, polegającej na poda-
niu szklanki wody, ale specjalistycz-
nej pielęgnacji. Olbrzymia otyłość 
pociągnęła bowiem za sobą inne 
choroby. Ciało pani Danuty po-
krywają rozległe owrzodzenia, po-
wodujące trudny do zniesienia ból. 
Przy każdym, nawet najmniejszym 
ruchu kobieta przeżywa męki. – Te 
krzyki, a właściwie wycie z bólu, bo 
inaczej tego nazwać nie można, sły-
chać nawet na zewnątrz. Ilekroć 
wyjdę z domu, jestem świadkiem 
tego, jak bardzo pani Kupska cier-
pi – opowiada w rozmowie z DN p. 
Anna Albiniak, sąsiadka p. Danuty 
– Człowiek chciałby w jakiś sposób 
pomóc, ale nie wiadomo jak. Wszy-
scy jesteśmy bezradni. Bliski rozpa-
czy jest mąż p. Danuty, Jan. – Bar-
dzo ją to wszystko boli, a przy oka-
zji i nas, bo codziennie patrzymy na 
jej cierpienie. Na leczenie żony idą 
wszystkie ostatnie pieniądze, a i tak 
ciągle jest mało tej pomocy – mówi 
przez łzy mężczyzna. – Przyjeżdża-
ją do nas dwie pielęgniarki z Praxi-
su, bardzo w porządku kobiety. Na 

tyle, ile mogą, opiekują się mamą, ale 
wszystkiego też nie są w stanie zrobić 
i nie mogą tu być ciągle, bez przerwy 
– tłumaczy p. Magdalena Kupska – 
Problem jest nawet z przewróceniem 
mamy na drugi bok na łóżku. Jedna 
czy dwie osoby to mało, potrzebuje-
my jakiejś pomocy. Bez tego się nie 
obejdzie.

Najrozsądniejszym rozwiąza-
niem wydaje się pobyt w szpitalu. 
Problem w tym, że z obu, do któ-
rych w ostatnim czasie skierowana 
została p. Danuta, odesłano ją do 
domu. Najpierw, 21 stycznia, ko-
bietę przewieziono na Oddział Der-

matologiczny Wojewódzkiego Szpi-
tala w Szczecinie (przy ul. Arkoń-
skiej). Tam jednak, po rozpoznaniu 
problemu i postawieniu diagnozy, 
stwierdzono, że nie kwalifikuje się 
ona do leczenia dermatologiczne-
go. Tego samego dnia została zatem 
odesłana do domu, z powodu „bra-
ku wskazań do hospitalizacji”. 

Tydzień później, 28 stycz-
nia, pacjentka trafiła ze skierowa-
niem na Oddział Chirurgiczny 
nowogardzkiego szpitala. Tu rów-
nież jej nie przyjęto. – Kobieta nie 
cierpi na żadną chorobę wymagają-
cą leczenia chirurgicznego. Dlatego 
też została u nas odpowiednio opa-
trzona i odesłana do domu – tłuma-
czy w rozmowie z DN dyrektor Pu-
blicznego Szpitala Rejonowego w 
Nowogardzie, Kazimierz Lembas – 
Rany na ciele chorej nie miały zmian 
martwiczych, w związku z czym nie 
wymagały wycięcia ani jakiejkolwiek 
ingerencji chirurga. Ordynator na-
pisał w notatce, że pacjentka wyma-

ga raczej pobytu w domu lub na od-
dziale opiekuńczo-leczniczym, w celu 
działania przeciwbólowego i głównie 
pielęgnacyjnego. 

Niestety o pobycie w domu raczej 
mowy być nie może. Rodzina, jak 
sama zresztą podkreśla, nie da sobie 
rady ze wszystkim. Pani Danuta wy-
maga długoterminowej opieki spe-
cjalistów, a wizyty pielęgniarek są 
jedynie chwilowym uśmierzeniem 
bólu. Okazuje się, że placówka me-
dyczna, niemająca w swojej struk-
turze oddziału opiekuńczo-leczni-
czego, na niewiele się zda. Rozwią-

zaniem nie jest także ciągłe przewo-
żenie chorej w tę i z powrotem, od 
szpitala do domu. Transportowa-
nie pacjentki nowogardzkim am-
bulansem, niedostosowanym do 
osób cierpiących na tak dużą oty-
łość, byłoby dla niej zbyt męczące i 
ryzykowne. – Nasz szpital nie jest w 
posiadaniu specjalistycznego samo-
chodu, dającego możliwość przewo-
zu osób cierpiących na chorobliwą 
otyłość. Jeśli się taki przypadek zda-
rzy, to jesteśmy zobligowani do zna-
lezienia transportu, który jest odpo-
wiednio przystosowany dla takich lu-
dzi. I tak też zrobiliśmy. Do szpitala 
na Arkońską pacjentka została prze-
wieziona karetką załatwioną „z ze-
wnątrz” – mówi Kazimierz Lembas 
– Kiedy natomiast trzeba było prze-
wieźć chorą z Nowogardu do Wojta-
szyc, zrobiono to na specjalnym ma-
teracu przeciwodleżynowym, ponie-
waż nosze były za małe. Nie było in-
nego wyjścia.

Sytuacja jest patowa. Leżenie w 
domu, bez długoterminowej opie-
ki specjalistycznej, może okazać się 
zgubne, podobnie jak ciągłe prze-
wożenie chorej z miejsca na miej-
sce. – Powiem szczerze, że mam 
już dość szpitali. Na samą myśl o 
tym, żeby jeździć w tę i z powrotem, 
wszystko mnie boli. Chyba nie wy-
trzymałabym kolejnego transportu. 
Nie chcę tego przechodzić po raz ko-
lejny – mówi p. Danuta, której cier-
pienie sprawia nawet najdrobniejszy 
ruch. Jedynym ratunkiem jest zna-
lezienie placówki z oddziałem opie-
kuńczo-leczniczym. O taką jednak 
niełatwo. Tutaj, oprócz determina-
cji członków rodziny, niezbędna 
jest także pomoc lekarza ogólnego. 
Z naszych nieoficjalnych informacji 
wynika, że poczyniono już pewne 
kroki ku nadaniu całej sprawie wła-
ściwego kierunku. Miejmy nadzie-
ję, że dla p. Danuty już niebawem 
znajdzie się ratunek. Obecnie rodzi-
na czeka na materac przeciwodle-
żynowy. To oczywiście tylko kropla 
w morzu potrzeb, ale również nie-
zbędna do dalszego działania. 

Karolina Klonowska 

W opiekę nad p. Danutą muszą angażować się wszyscy członkowie rodziny. Kobieta od dawna nie wstaje z łóżka, w związku z 
czym potrzebuje pomocy nawet w najdrobniejszych czynnościach.

Rodzina i sąsiedzi rozkładają ręce. Nie wiedzą, jak mogą pomóc chorej kobiecie.

Każde przewożenie p. Danuty ambulansem, nawet na materacu przeciwodleżyno-
wym, kończy się trudnym do zniesienia bólem ran. Fot. A.A.
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Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon, ławę pokojo-
wą tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, tel. 
723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel. 91 39 23 419

- Przyjmę: meble do przedpo-
koju  -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe - tel.  
667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 

kuchenny, lodówkę i sofę,      bojler 
na wodę ciepłą – tel. 783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub 
zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Przyjmę lub wypożyczę łóż-
ko ortopedyczne dla ciężko chorej 
osoby - tel. 91-39 22-165 (prosić 
pana Mirosława) 

Przyjmę telewizor duży z pła-
skim kineskopem, i sprawny od-
kurzacz - 603-595-403 

Oddam sprawny telewizor m-ki 
SHARP z kineskopem tel. 91-39-
22-165

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailowy: 
bzowy.jarek@yahoo.pl  

Dyskusja o naszej tożsamości

Czy takie znaki należy usuwać? 
Mirosław Berezowski, znany nowogardzki weterynarz, a zarazem miłośnik historii, przesłał do redakcji tekst w którym prezentuje swoje stanowisko w 
sprawie obelisku znajdującego się na placu przykościelnym w Karsku. Poniżej prezentujemy nadesłany tekst. Dodatkowo ilustrujemy go zdjęciami redak-
cyjnymi.

W sprawie obelisku z krzyżem żelaznym na placu kościelnym w Karsku
Zapewne niewiedza, a nie czy-

jeś celowe działanie, było powo-
dem umieszczenia kilka lat temu 
tego obelisku z niemieckim krzy-
żem Wermachtu na honorowym 
miejscu przy kościele w Kar-
sku. Chciałbym w kilku zdaniach 
przedstawić pod rozwagę argu-
mentację, dlaczego ten obelisk na-
leży usunąć.

 Przede wszystkim należy zacząć 
od przedstawienia krótkiej histo-
rii tego niemieckiego odznaczenia 
wojskowego. Ustanowione w cza-
sach pruskich w 1813 roku pod-
czas wojen napoleońskich wzo-
rując się na krzyżach noszonych 
przez Krzyżaków, miało nawią-
zywać do popularnego wówczas 
określenia żelazne czasy. Reakty-
wowany 1870 i w 1914 roku. Rów-
nież po ataku na Polskę, Adolf Hi-
tler odnowił Krzyż Żelazny, tym 
razem jako najwyższe odznacze-
nie wojskowe Niemiec. Odzna-
czenie to po wojnie zostało wyco-
fane i sami Niemcy byli przeciw-
ni ponownego wprowadzenia tego 
krzyża, z powodu zbyt dużych 
skojarzeń z nazistowskim reżi-
mem. Prezydent RFN Horst Koh-
ler, wprowadzając dopiero w 2008 
roku nowe odznaczenie stwierdził: 
Odznaczenie za odwagę – tak, Że-
lazny Krzyż – nie. Według niego, z 
odznaczeniem tym wiązało się za 
dużo zbrodni. Taki krzyż dumnie 
nosili piloci niemieccy za strzela-
nie do kolumn polskich cywili we 
wrześniu 1939 roku. Taki krzyż 
nosił Josef Mengele i wielu innych 
zbrodniarzy niemieckich. Żelazny 
Krzyż Wermachtu jest symbolem 
niemieckiego militaryzmu, i dla 
większości Polaków tuż po wojnie 
był wystarczającym powodem, aby 
go zrzucić z cokołu i zakopać. Być 
może uczyniono to za płytko. Ob-
serwuje się obecnie pewną modę 
odgrzebywania poniemieckiej hi-
storii tych ziem i traktowanie tych 
znalezisk jak skarby. Ale to nie na-
sza przeszłość, kultura i tożsa-
mość narodowa!... My ze wzglę-
du na naszą wspólną historię z 

Niemcami począwszy od Krzyża-
ków, Bismarcka „Żelaznego Kanc-
lerza”, a szczególnie II Wojnę Świa-
tową, mamy prawo mieć szczegól-
ną wrażliwość na takie symbole. 
To sięganie po symbol Krzyżacki 
w państwie pruskim i w III Rze-
szy wskazywało na bezpośrednie 
kontynuowanie tradycji, kultury, 
metod, etyki i celów politycznych 
dążenia narodu niemieckiego, 
które szczególnie Polakom przy-
niosło tyle nieszczęść i cierpienia 
w tamtych czasach. Tak jak czer-
wona gwiazda z sierpem i młotem 
jest symbolem najgorszych skoja-
rzeń z sowieckim imperializmem, 

militaryzmem i z komunizmem, 
tak krzyż Wermachtu ze swastyką 
jest symbolem niemieckiego tota-
litaryzmu i nazizmu i gloryfikowa-
nie i propagowanie tych symboli 
jest w Polsce prawem zabronione! 
Nowogard i okolice nie był jakąś 
zieloną wyspą w Niemczech wol-
ną od ideologii faszystowskiej tym 
bardziej, że były to okolice z rodo-
wymi posiadłościami Bismarcków. 
Takich pomników oddających 
cześć niemieckim żołnierzom po-
ległym w I wojnie w Nowogardzie 
i okolicach było wiele. Odgrzeby-
wanie tych „skarbów” i stawianie 
ich ponownie uważam za bardzo 

niewłaściwe. Może mieszkańcy 
Karska przywykli już do codzien-
nego widoku tego obelisku i nie 
zwracają na niego uwagi, ale mnie 
bardzo „kłuje w oczy” ten pomnik. 
Dla mnie ten „widoczny znak” 
niesie przekaz „Te ziemie były nie-
mieckie i kiedyś będą”. Namawiam 
mieszkańców Karska, żeby „to” 
bez nadmiernego rozgłosu, po 
prostu usunąć.

  Na koniec przytoczę zdarzenie, 
które miało miejsce kilka lat wcze-
śniej w okolicach Wrocławia. Otóż 
w trakcie budowy kolejnej nitki 
obwodnicy tego miasta, natrafiono 
na dużą ilość szkieletów ludzkich 
i zaczęto dochodzić skąd się tam 
wzięły, może to jakaś jeszcze nie 
odkryta zbrodnia komunistyczna. 
Po niedługim czasie odezwali się 
Niemcy i wyjaśnili przyczynę tego 
licznego pochówku w liczbie oko-
ło 1200 szczątków ludzkich. Oka-
zało się, że są to polegli obrońcy 

twierdzy Breslau, która padła do-
piero przedostatniego dnia wojny, 
czyli 07 maja 1945 r. Władze Wro-
cławia bardzo chętnie przystąpiły 
do realizacji wspólnego projektu 
godnego pochowania obrońców. 
Wybudowano okazały cmentarz 
z pomnikiem, na którym zostały 
wypisane wszystkie nazwiska po-
ległych, które wcześniej dostar-
czyła strona niemiecka. Odbyły 
się „huczne” uroczystości otwarcia 
tego cmentarza, który został po-
święcony przez polskiego biskupa. 
Jednak po pewnym czasie nastąpi-
ła konsternacja, jak okazało się, że 
wśród tych honorowo uczczonych 
jest 170 nazwisk SS-manów z za-
łogi obozu koncentracyjnego Au-
schwitz, którzy po ewakuacji obo-
zu zostali wcieleni do jednostek 
obrony twierdzy. Na pewno wielu 
z nich otrzymało krzyż żelazny za  
waleczność.

Lek. wet. Mirosław Berezowski

1938 r. przemarsz nazistów z emblematami hitlerowskimi ulicą Gryficką w Nowo-
gardzie.

Obelisk przed kościołem w Karsku widoczny w kamieniu wzór krzyża żelaznego.
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  tel. 91 392 21 65
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REKLAMA

Konkurs fotograficzny w NDK

„Naświetl Historię”
Nowogardzki Dom Kultury zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby doro-
słe do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym pn. „Naświetl Historię”. Teraźniejszość 
zmienia się w przeszłość, czas mija - my mamy dla Ciebie jedną wskazówkę: wykonaj foto-
grafię miejsca związanego z historią terenów Gminy Osina lub Gminy Nowogard. Zacho-
waj „małą ojczyznę” na zdjęciu i pokaż swoje oryginalne spojrzenie. Jeżeli jesteś uczniem 
szkoły ponadgimnazjalnej lub osobą dorosłą, „Naświetl Historię” następnym pokoleniom 
i wygraj atrakcyjną nagrodę – namawiają organizatorzy konkursu. Przy artykule prezentu-
jemy regulamin konkursu. 

WARUNKI UDZIAŁU W 
KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych oraz osób dorosłych.

2. Konkurs oceniany będzie w 
jednej kategorii wiekowej: ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych i 
dorośli.

3. Każdy uczestnik Konkursu 
może złożyć maksymalnie trzy sa-
modzielnie wykonane prace.

4. Za pracę uznaje się fotografię 
bądź serię fotografii opisanych jed-
nym tytułem.

5. Fotografie muszą przedsta-
wiać miejsca znajdujące się na te-
renie Gminy Osina lub Gminy No-
wogard.

6. Uczestnik przesyła na Kon-
kurs prace w postaci czarnobiałej 
lub barwnej odbitki w formacie od 
20x30 cm do 40x50cm oraz w po-

staci elektronicznej (np. CD) w for-
macie JPG – dłuższy bok fotografii 
co najmniej 1200 px, rozdzielczość 
300 dpi.

7. Nadesłane fotografie nie mogą 
być publikowane przed ogłosze-
niem wyników Konkursu.

8. Uczestnik wyraża zgodę na 
nieodpłatną publikacje zdjęć: na 
stronie internetowej

Nowogardzkiego Domu Kultury, 
w materiałach promocyjnych oraz 
innych publikacjach Organizato-
ra Konkursu, a także prezentację 
podczas wystaw

organizowanych przez Nowo-
gardzki Dom Kultury.

9. Wszystkie prace muszą zawie-
rać na odwrocie:

godło autora pseudonim;
tytuł pracy.
10. Do prac, w oddzielnej koper-

cie opatrzonej godłem autora, po-

winna być dołączona
Karta Zgłoszenia wypełniona 

czytelnie pismem drukowanym lub 
maszynowym. Karta musi zawie-
rać opis miejsca przedstawionego 
na fotografii jego znaczenie w kon-
tekście historycznym. Karta Zgło-
szenia i Regulamin Konkursu są 
dostępne na stronie www.ndk.pl .

11. Prace niespełniające kryte-
riów przedstawionych w Regula-
minie nie zostaną zakwalifikowane 
do Konkursu.

12. Prace należy dostarczyć oso-
biście lub nadesłać w terminie do 
dnia 1 7.04.2015 r. (decyduje data 
wpłynięcia) na adres Biura Organi-
zacyjnego.

13. Nadesłane prace nie będą 
zwracane uczestnikowi konkursu.

14. Koszty wysyłki prac zgłasza-
nych do Konkursu oraz wszelkie 
opłaty przewozowe ponosi Zgła-

szający. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za ewentualne 
uszkodzenie prac lub ich zaginię-
cie podczas doręczenia.

Uwaga: prace uszkodzone nie 
zostaną dopuszczone do Konkursu

OCENA I NAGRODY
1. Dostarczone prace oceniać bę-

dzie Komisja powołana przez Or-
ganizatora Konkursu.

2. Najistotniejszym kryterium 
oceny będą walory estetyczne fo-
tografii oraz oryginalne spojrzenie 
na historię terenów Gminy Osina 
oraz Gminy Nowogard.

3. Zwycięzca Konkursu otrzyma 
nagrodę w postaci bonu o wartości 
1000 zł do zrealizowania w sklepie 
ze sprzętem fotograficznym, trzy 
osoby wyróżnione książki o tema-
tyce fotograficznej.

4. Wyniki Konkursu ogłoszo-
ne zostaną 24.04.2015 r. na stro-
nie internetowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury – www.ndk.pl.

5. Wręczenie nagród odbędzie 
się podczas gali „Laurów Ciso-
wych” – 30.04.2015 r.

6. Decyzja Komisji jest ostatecz-
na i nie przysługuje od niej odwo-
łanie.
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Osińska Liga Piłki Siatkowej – 5. kolejka

Koniec rundy zasadniczej
Osińska Liga Piłki Siatkowej wkroczyła już na najważniejszy etap, czyli fazę play-offs. W niedzielę (1 lutego) rozegrana została ostatnia, 5. ko-
lejka rundy zasadniczej. Nie zabrakło pięknych meczów, jak choćby pojedynku lidera z wiceliderem. 

Spotkania w 5. kolejce OLPS 
zapoczątkował pojedynek der-
bowy. Siatkarze zespołu Osi-
na I rywalizowali z osińskimi 
gimnazjalistami. Trzeba przy-
znać, że żadna z drużyn nie 
miała zamiaru przegrać tego 
meczu. Jako pierwsi na prowa-
dzenie w setach wyszli młod-
si reprezentanci Osiny, którzy 
pokonali rywali do 20. Dru-
ga partia była już o wiele bar-
dziej wyrównana, a w niej ze-
spół Osina I, zachowując więk-
szą koncentrację w decydują-
cym momencie, wygrał 25:23. 
Zatem po dwóch setach wciąż 
nie było wiadomo, kto zwycię-
ży w tym derbowym pojedyn-
ku. Trzeci set zakończył się ta-
kim samym wynikiem dla Osi-

ny I, jednak gimnazjaliści nie 
zamierzali łatwo odebrać so-
bie szansę na zwycięstwo. W 
czwartej partii młodzież z Osi-
ny rozegrała koncertowy set, 
gromiąc rywali do 14, zatem 
po długiej walce, o wyniku 
miał rozstrzygnąć tie-break. Tę 
decydującą rozgrywkę zawod-
nicy zespołu Osina I chyba 
nieco przespali, bo ich młod-
si koledzy pozwolili im zdo-
być jedynie 5 punktów i pew-
nie wygrali w tie-breaku, a co 
za tym idzie – również w ca-
łym meczu. To jednak nie po-
zwoliło im odnotować awansu 
w tabeli. 

W drugim meczu obrońcy 
tytułu z Krzywic podejmowa-
li trzeci zespół w tabeli – Kiko-

rze. Krzywice w tej edycji za-
wodzą po całej linii i nie ina-
czej było również w tym me-
czu. Pierwszy set padł łupem 
Kikorza, które wygrało do 21. 
Krzywice przebudziły się w 
drugiej partii, którą rozstrzy-

gała gra na przewagi. Ostatecz-
nie wciąż aktualni mistrzowie 
musieli uznać wyższość rywa-
li 26:24. Trzeci set to już total-
na demolka i pewne zwycię-
stwo Kikorza 24:14. Zawodni-
cy tego zespołu umocnili się 
na 3. miejscu w tabeli, nato-
miast Krzywice w fazie play-
-off, przez to, że zajęły ostatnie 
miejsce w tabeli, będą stały na 
straconej pozycji. 

Na koniec mecz na szczy-
cie o pierwsze miejsce w ta-
beli. Przypomnijmy, że Węgo-
rza przed tym meczem miała 
na koncie 11 punktów, nato-
miast Wyszomierz zajmował 2. 
miejsce z 9 oczkami. Zawod-
nikom z Węgorzy wystarczyły 
dwa sety, by utrzymać pozycję 
lidera. Obydwa zespoły nie za-
wiodły oczekiwań kibiców. Był 
to zdecydowanie najładniejszy 
mecz. Nie zabrakło mocnych 
ataków, efektownych bloków 

oraz dobrej gry w obronie po 
obu stronach siatki. W tym za-
ciętym pojedynku, jako pierw-
si na prowadzenie wyszli siat-
karze z Wyszomierza, którzy 
pokonali liderów w pierwszym 
secie do 22. Siatkarze repre-

zentujący Węgorza ani myśleli 
oddawać pozycję lidera i szyb-
ko wybili z głów swoich rywa-
li nadzieję na końcowy sukces. 
Drugi set zakończył się wyso-
kim zwycięstwem 15:25. W ko-
lejnych partiach zarówno jedni, 
jak i drudzy, nie mieli zamiaru 
tanio sprzedać skóry. To jednak 
wciąż niepokonany lider obec-
nych rozgrywek ma w zanadrzu 
więcej atutów. Trzeci set zakoń-
czył się zwycięstwem Węgo-
rzy 25:21, natomiast w czwartej 
partii liderzy wygrali 25:23 i z 
14 punktami na koncie wygra-
li rozgrywki w rundzie zasad-
niczej. Teraz przed drużynami 
faza play-off, która, jak wiado-
mo, rządzi się własnymi prawa-
mi i nie zawsze faworyt musi w 
niej odgrywać główną rolę. W 
dzisiejszym artykule prezentu-
jemy kolejne dwa zespoły, bio-
rące udział w tegorocznych roz-
grywkach. Tym razem publiku-

jemy zdjęcia zespołów Gimna-
zjum Osina oraz Wyszomierz. 
Przy artykule przedstawiamy 
wyniki 5. kolejki oraz tabelę 
końcową po rundzie zasadni-
czej. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej

5. kolejka:
Osina I – Osina Gim. 2:3 (20:25, 25:23, 25:23, 14:25, 5:15)
Krzywice – Kikorze 0:3 (21:25, 24:26, 14:25)
Wyszomierz – Węgorza  1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 23:25)

M M Pkt. Sety Małe pkt.
1 Węgorza 5 14 15 – 5 478 – 345 
2 Wyszomierz 5 9 10 – 7 401 – 355 
3 Kikorze 5 9 10 – 7 334 – 392 
4 Osina I 5 7 8 – 9 296 – 261 
5 Osina Gimnazjum 5 4 8 – 13 440 – 472 
6 Krzywice 5 2 5 – 15 325 – 449 

Na zdjęciu drużyna z Wyszomierza.

Na zdjęciu drużyna gimnazjum Osina.
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"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

Informacja dla kibiców

Przekaż 1% na Pomorzanin  
Nowogard 
Tak jak w minionym roku, sympatycy Pomorzanina Nowogard mogą przekazywać swój 1% 
z podatku na nowogardzki klub. Poniżej publikujemy informację, jaką prezes Pomorzani-
na opublikował na oficjalnym profilu klubu. 

„Informujemy naszych Sym-
patyków, że Koszaliński Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej po-
siada status Organizacji Po-
żytku Publicznego. Wszyscy 
zainteresowani przekazywa-
niem 1% podatku na nasz Klub 
mogą przekazywać kwoty na 
poniżej podany numer KRS. 

Przy przekazywaniu kwot 
1% podatku w PIT należy wpi-
sać nr KRS 0000111283. Na-
leży pamiętać o obowiązko-
wym wpisaniu w PIT (rubry-
ka – dodatkowe informacje) 
LKS Pomorzanin Nowogard. 
Bez podania niezbędnej na-
zwy klubu – kwoty nie zosta-

ną przekazane. Informuje-
my, że 1% podatku przekazy-
wać mogą zarówno osoby fi-
zyczne, jak i firmy prowadzą-
ce działalność gospodarczą.  
Zachęcamy do skorzystania. 
Pamiętajcie, że każda złotówka 
jest ważna. Z góry dziękujemy.”

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

Kto zagra jako młodzieżowiec w rundzie wiosennej?

Wyjaśniamy regulamin rozgrywek
Nie wszyscy kibice Pomorzanina wiedzą o tym, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mistrzowskich Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, w 
drużynie seniorów muszą występować zawodnicy młodzieżowi. W poprzednim sezonie byli nimi m.in. Kamil Lewandowski, Natan Wnuczyński i Domi-
nik Wawrzyniak. 

Zapis w regulaminie pozwa-
la nieco wyrównać szansę po-
szczególnym zespołom. Na bo-
isku musi występować przez 
cały mecz co najmniej dwóch 
młodzieżowców w IV lidze i 
klasach okręgowych oraz jeden 
w A Klasie. Zawodnikami mło-
dzieżowymi są zawodnicy, któ-
rzy w roku kalendarzowym, w 
którym następuje zakończenie 
danego sezonu rozgrywkowe-
go, ukończyli 21. rok życia oraz 
zawodnicy młodsi. Przyjmuje 
się, że zawodnikiem młodzie-
żowym jest wyłącznie zawodnik 
posiadający obywatelstwo pol-

skie. W związku z powyższym, 
w sezonie 2014/2015 zawodni-
kami młodzieżowymi są zawod-
nicy urodzeni w 1994 r. i młodsi. 
Obecnie w barwach dwóch ze-
społów Pomorzanina regularnie 
na boiskach występowali nastę-
pujący młodzieżowcy: Dominik 
Wawrzyniak, Natan Wnuczyń-
ski, Kamil Lewandowski, Seba-
stian Suchy, Paweł Królik, Ma-
ciej Syfert, Jakub Szczypień, Pa-
tryk Marcinkowski, Kamil An-
tonyk, Konrad Adamek, Michał 
Piątkowski. 

Dodajmy jedną ważną rzecz. 
Choć w regulaminie widnieje, 

że młodzi piłkarze muszą wy-
stępować cały mecz, nie ozna-
cza to, że muszą występować od 
1 do 90. minuty. Załóżmy, że w 
pierwszym składzie Pomorzani-
na wychodzi Natan Wnuczyński 
i Dominik Wawrzyniak, zawod-
nicy ci mogą zostać zmienieni, 
jednak tylko przez innych mło-
dzieżowców. Jak widać, nowo-
gardzki klub ma obecnie duże 
zaplecze młodych zawodników. 
To głównie zasługa mocno od-
młodzonego składu rezerw. Z 
pewnością zaprocentuje to w 
przyszłości, gdyż etatowi mło-
dzieżowcy w pierwszym zespo-

le niebawem przestaną spełniać 
warunki piłkarza młodzieżowe-
go. Młodzieżowcami w sezo-
nie 2015/2016 nie będą już np. 

Natan Wnuczyński i Dominik 
Wawrzyniak.

KR

Dominik Wawrzyniak w rundzie wiosennej prezentował się najlepiej pośród młodzieżowców. Strzelił 2 gole, zaliczył asystę 
oraz wystąpił w 13 ligowych meczach.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI!
(określ swoją wiedzę w zakresie HIV/AIDS)

TEST WIEDZY HIV/AIDS „Szanuj życie”
Wyjaśnij skróty:
HIV……………………………

…………………………………
………………………….

AIDS…………………………
…………………………………
…………………………...

Jak można sprawdzić, czy jest 
się zakażonym wirusem HIV, czy 
nie?

…………………………………
…………………………………
………………………….

Jak można się zakazić wirusem 
HIV? (3 główne drogi zakażenia).

a)………………………………
…………………………………
…………………………..

b)………………………………
…………………………………
………………………….

c)………………………………
…………………………………...

………………………...
4.   W jakiej temperaturze ginie 

wirus HIV? (podkreśl) 
C po 30 min.   56  C po 10- 20 

min.   68  C po 20 – 40 min.
Do ilu godzin najpóźniej po 

ekspozycji na wirusa HIV ma sens 
rozpoczęcie profilaktyki, tj. poda-
nie leków przeciwretrowiruso-
wych?.............. 

Osoba po ekspozycji na wirusa 
HIV do czasu wykluczenia zaka-
żenia powinna zostać poinformo-
wana o konieczności (podkreśl 
właściwe):

powstrzymania się od kontak-
tów seksualnych (lub konieczno-
ści stosowania prezerwatywy),

powstrzymania się od ho-
norowego oddawania 
krwi, nasienia i narządów  
w celu przeszczepienia,

u kobiet, ze względu na ryzyko 

zakażenia dziecka, unikania ciąży 
i przerwania karmienia piersią.

7. Wyjaśnij pojęcie „Okienko 
serologiczne” 

…………………………………
…………………………………
…………………………

8.  Czy w wyniku globalnej epi-
demii wirusem HIV groziłaby cał-
kowita zagłada naszej ludzkości? 
(podkreśl).     TAK              NIE

9. Komu jest zobowiązana po-
wiedzieć osoba zakażona HIV o 
swoim zakażeniu?

…………………………………
…………………………………
………………………….

10 Ryzyko zakażenia HIV jest 
większe dla: MĘŻCZYZN   KO-
BIET  (podkreśl).

      11. Kiedy obchodzimy Świa-
towy Dzień Walki z AIDS?............
...........................................

Poprawne odpowiedzi:
HIV- ludzki wirus upośledzenia 

odporności  AIDS – zespół naby-
tego niedoboru odporności.

wykonać test na obecność prze-
ciwciał w organizmie.

kontakt z zakażoną krwią, dro-
gą płciową, kobieta podczas ciąży, 
porodu i karmienia piersią.

56 C po 10-20 minutach.
72 h.
a, b, c.
przedział czasu od momentu 

zakażenia do możliwości wykry-
cia tego zakażenia tj. stwierdzenia 
w organizmie znacznie powięk-
szonej ilości przeciwciał.

NIE.
partnerowi seksualnemu.
kobiet.
1 grudnia.
czerwona.
TAK.
NIE.
TAK.
NIE.
TAK.
NIE.
NIE.
NIE.
NIE.
NIE.

12.  Jaki kolor ma wstążecz-
ka charakterystyczna dla kampa-
nii dotyczącej problematyki HIV/
AISDS? (podkreśl):   różowa,  
czerwona,  niebieska,  czarna.

13.  Każdy może zakazić się 
HIV lub mieć AIDS (podkreśl)    
TAK     NIE

14.  Czy istnieje szczepion-
ka chroniąca przed zakażeniem  
(podkreśl)     TAK   NIE

15.  Można „zdać” test 
na HIV, czyli uzyskać wy-
nik negatywny, jednocześnie  
będąc zakażonym    TAK    NIE

16. Osoby seropozytywne są za-
zwyczaj bardzo szczupłe i choro-
wite  TAK    NIE

17. Jeżeli zostaniesz zakażony 
to na całe życie    TAK  NIE

Nie ma sposobu na to, aby do-
wiedzieć się, czy jest się zakażo-
nym   TAK   NIE                          

Osoby chore na AIDS nie-
koniecznie wyglądają na chore    
TAK   NIE

AIDS można wyleczyć, jeżeli 
stosuje się ściśle do zaleceń leka-
rza i przepisanej przez niego ku-
racji     TAK    NIE

Nie można zakazić się HIV uży-
wając wspólnych igieł do wykony-
wania tatuażu, przekłuwania uszu 
i innych części ciała     TAK    NIE

Prezerwatywy całkowicie chro-
nią przed zakażeniem HIV    TAK   
NIE

Opracowała: pedagog szkolny 
Regina Ewa Krzak 

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZANA BAL  DOBROCZYNNY
Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko
Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców.
Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko –Kamieńskiej.

Patron medialny Dziennik Nowogardzki.

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”WYJAZD NA BADANIA MAMMO-
GRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 7 lutego 2015r. organizuje wyjazd 
na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa 
się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowog-

ardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356  lub u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Do-
browolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej “Zdrowie”  Lidia Bogus

Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

Gdzie jak gdzie, ale w szpitalu na-
leży już być uważnym (H. Jagodziń-
ski) 

Głupio pytać konającego, jak się 
czuje (H. Jagodziński) 

Kaszel jest to wyznanie: źle się czu-
ję, panie doktorze! (H. Jagodziński) 

Każdy tylko pozdrawia, a lekar-
stwa nikt nie da! (H. Jagodziński) 

Nie dość, że nie wiemy, dlacze-
go żyjemy, lekarze nie wiedzą, na co 
umieramy (H. Jagodziński) 

Czasami najgorszym rozwiąza-
niem jest rozwiązanie w klinice (H. 
Jagodziński) 

Nieuk: ksiądz, doktor, kucharz – 
siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą (J. 
Żabczyc) 

Nie uraziwszy, nie uleczyć rany 
(A.M. Fredro) 

Zapytaj swojego radnego, kiedy 
będziesz miał prawdziwego lekarza 
rodzinnego (F. Tarczykowski) 

Podagra: reumatyzm ludzi boga-
tych (A. Bierce) 

Co to jest medycyna? To jest na-
uka, która pomaga choremu przejść 
na tamten świat ( F. Tarczykowski) 

Taki wielki człowiek, a takie ma ni-
skie śnienie (J. Czarny) 

Garb szpeci człowieka, ale zdobi 
wielbłąda (J. Czarny) 

Raz odporność natury ludzkiej, in-
nym razem dyskrecja zmarłych czu-

wa nad sławą lekarza (F. 
Chwalibóg) 

Higiena i miłość nigdy nie będą w 
zgodzie, albowiem pierwsza poleca 
owoce dojrzałe, a druga ich nie znosi 
(H. Sienkiewicz) 

Gdyby ludzie byli zdolni do kryty-
kowania samych siebie tak, jak kry-
tykują swych bliźnich, pojawiłaby się 
na świecie nowa choroba, która zwa-
łaby się – samowstręt (H. Sienkie-
wicz) 

Im dłużej żyje pacjent, tym lepiej 
żyje lekarz (J. Leszczyński) 

W potęgę lekarzy wierzą jedynie... 
zdrowi (A. Kinderfreund) 

Cierpię, więc jestem (A. Kinder-
freund) 

Lekarze wiecznie spragnieni pa-
cjentów nazywają uczuciowość – 
erotomanią, smętek – neurastenią, 
porywczość – sangwinizmem, po-
wolność – anemią, jak gdyby najnor-
malniejsze zdrowie nie było powolną 
chorobą, dążącą do śmierci (A. Kin-
derfreund) 

Czemu pan nie uważał? – pytano 
niewidomego, na którego spadł śnieg 
z dachu (K. Przerwa-Tetmajer) 

Kobieta nie chciałaby więcej ro-
dzić, gdyby nie zapomniała cierpie-
nia (K. Przerwa-Tetmajer) 

Zdrowe byki też czasem patrzą na 
księżą oborę (J. Leszczyński) 
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165;  Tel. 

91 577 20 07

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

uwaga Wędkarze! 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 

Zaprasza na zebranie sprawozdawcze  
Zarządu Koła za rok 2014.  

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2015 r., 
 o godz. 10.00, 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,  
przy ul. Boh. Warszawy. 

Zarząd

Szkoła Cukrzycy
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza w dniu 

6 lutego 2015 roku na godz 16;00 do Szkoły Cukrzycy, tematem  wykła-
du będzie „Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne” Uczestnikiem 
Szkoły Cukrzycy może zostać każda zainteresowana osoba w dowolnym 
momencie jej trwania. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne, 
odbywają w Centrum Edukacji  i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowo-
gardzie przy ul. Wojska Polskiego 3 w sali 107. Jednocześnie informuje-
my, że w programie IV edycji Szkoły odbędą się jeszcze następujące wy-
kłady:

06-02-2015 -  Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne. 
06-03-2015 -  Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina? Cukrzyca u ko-

biety - problem nie tylko kobiet.  
10-04-2015 - Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia, kwasica cu-

krzycowa - jak ich unikać? Osoba   z cukrzycą w pracy. Kierowca z cu-
krzycą

15-05-2015 - Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać 
niż leczyć.   Stopa cukrzycowa.

20-06-2015 - Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzy-
cy? Zespół  metaboliczny-  problem społeczny XXI wieku.

Uroczyste zakończenie IV edycji Nowogardzkiej „Szkoły  Cukrzycy”       
Dodatkowe informacje można uzyskać  w każdy poniedziałek od godz. 

15:00 do 16:00 w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. Wojska  Polskiego 7 
(budynek laboratorium na terenie szpitala) lub w dowolnym czasie tele-
fonicznie pod nr: 500 553 190;  512 626 744 oraz za pośrednictwem e-
-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

W imieniu własnym oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków Koła Nowogard oraz Pani dr Marzeny Kargul serdecznie zapraszam 
do udziały w wykładach Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard

Warsztaty Dietetyczne
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza 

członków stowarzyszenia  w dniu 4 lutego 2015r. na godz. 15:30 do 
Centrum Edukacyjnego Zielona w Nowogardzie przy ul. Zielonej 
11 (Prywatne Publiczne Liceum Ogólnokształcącego dla Doro-
słych w Nowogardzie), na „Warsztaty Dietetyczne” z zakresu zdro-
wego żywienia osób z cukrzycą, które poprowadzi dietetyk Pani 
Adrianna Jankowska. Zajęcia odbędą się w sali nr 12.

Jednocześnie informuję, że uległo zmianie miejsce i godzi-
na spotkań członków  i sympatyków PSD Koła Nowogard odby-
wających się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Od lutego 
2015r. od godz. 15:30 spotkania będą się odbywały w Nowogar-
dzie w  Centrum Edukacyjnym Zielona przy ul. Zielo-
nej 11 w sali nr 12. (teren - Prywatnego Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogardzie)

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard

Wydruki 
koloroWe 

usługi Poligraficzne 
W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  
tel. 91 392 21 65

REKLAMA

2014 r. 1
 

 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni
tapicerów

w Nowogardzie więcej
informacji

pod numerem telefonu

781 058 685

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Pieniądze w 15 minut. Promocja do 6 lutego! 

Zadzwoń: 32 42 07 334
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERuCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 0033 78 
78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ulica Gryfitów. 604 422 
221

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, 
wynajem 1000 zł. 504  898 
980

•	 Do wynajęcia kawalerka. 721 
290 506

• Sprzedam działkę budowlaną 
Asnyka, 16 ar, prąd, woda i gaz. 
Cena 90000 do negocjacji. 503 
120 436 

• Tanio sprzedam przenośny pa-
wilon handlowy. Tel 601 642 
390

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe. 536 938646

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m . 668 411 277

• Kawalerka bardzo ładna, nasło-
neczniona, bezczynszowa na 
ul. Leśnej sprzedam lub zamie-
nię na większe, 85000 zł. 721 
065 950  

• Sprzedam mieszkanie z gara-
żem, 3 pokoje, 66,30m2, pierw-
sze piętro. Wierzbięcin. 725 410 
244 

• Dwupokojowe mieszkanie do 
wynajęcia ul. Światowida. 513 
157 133 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we I piętro 60 m2. 730 315 621

• Wynajmę lokal, niski czynsz ok. 
50m2. 604 950 879

• Sprzedam dom 2012 r. w Ko-
ściuszkach położony na działce 
o pow. 4600 m2. Cena do nego-
cjacji. 606 118 102

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel. 609 931 915

• Wynajmę garaż. 507 356 117

• Wynajmę mieszkanie 52 m2 
centrum. 609 349 138

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II, cena 17500 zł. tel. 607 
580 172

•	 KuPIĘ ZIEMIĘ DO KILKu HEK-
TARÓW. 889 133 882

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe na ul. 15 lute-
go o pow. użytkowej 67.60 m2 
pierwsze piętro, własne ogrze-
wanie. 608 396 636

• Kawalerka do wynajęcia. 518 
441 612 

• Sprzedam lub zamienię M3, 58 
m2 na mniejsze dwupokojo-
we do II piętra. 663 695 260 lub 
605461 354 

MOTORYZACJA

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908

• Mercedes C220 kombi, diesel, 
rocznik 2000 kolor czarny, wy-
posażony w klimatyzację oraz 
hak, sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam samochód Opel 
Astra 1,4 rok produkcji 1994. 
Cena 300 zł. 608 356 697

• Sprzedam koła zimowe, felgi 
stalowe, czarne, KELLY 175/70, 
R-13. Jeden sezon używane. 
692 532 183 

• Sprzedam Mitsubishi L200, rok 
1999, disel. Cena 19 000 zł. 665 
544 518

• Sprzedam Renault Clio 1,2 stan 
bardzo dobry. Cena 5500 zł. Tel. 
605 856 538

ROLNICTWO

• • Presę polską w kostkach w do-
brym stanie. 667 522 369

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779 

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta, Żabówko 18. 605 092 517

• Śrutownik bijakowy 10km w 
dobrym stanie sprzedam. 667 
522 369 

• Sprzedam tucznika. 91 39 25 
888

• Prosiaki sprzedam. 795 916 988

• Sprzedam owies. 605 538 542 

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam ładowacz UNHZ. 609 
48 00 49

• Sprzedam prosięta. Dębice. 725 
533 380 

• Sprzedam rozrzutnik obornika 
dwuosiowy. Tel. 661 751 296

• Sprzedam ciągnik John Deere 
21.40, moc 85 turbo, 4x4 na-
pęd, cena 28600 zł. Tel. 609 640 
624 

uSŁuGI

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

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WY-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 

600 347 308 

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	
DYWANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FuG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• • Mycie okien. 513 409 258

• • Cyklinowanie. 692 478 465

• • Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513

• • Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagraniczne. 
Tel. 500 297 054

• • TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 •	 NAPRAWY	 montaż	 pieców 
gazowych Vaillant –  serwis tel 
691 686 772

•	 •	 NAPRAWA	 KOMPUTERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 482 
763

• • Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, bra-
my, monitoring, domofony. 696 
443 643

• • Docieplenia, malowanie, spa-
chlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy, podłogi i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

• • Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Usługi stolarskie: szafy, garde-
roby, meble łazienkowe i inne 
prace stolarskie. 609 388 503

• Remonty mieszkań. 798 147 
191

PRACA

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię: elewacja, docieple-
nie Szczecin. 782 860 130

• Profesjonalne sprzątanie miesz-
kań, domów, pomieszczeń biu-
rowych, tel. 511 308 585

• Zatrudnię doradcę konsultan-
ta. 604 410 983

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okularów. 
91 39 27 272 

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzoza, 
olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części za-
mienne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-

kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT 
z Niemiec używane z gwaran-
cja i montażem do mieszka-
nia ,domu, sklepu, tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknieta 
komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, serwis 
tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSCH, cena do uzgodnie-
nia , tel. 605 522 340

• Drzewo opałowe. 506 232 860

• Odpady tartaczne na opał 
sprzedam pocięte w klocki lub 
w całości. 514 740 538 

• Sprzedam zestaw mebli dzie-
cięcych MALAMUT – Ikea, nie-
bieskie (szafa, komoda, regał) 
stan bardzo dobry. 504 218 572 

• Bransoletkę złotą sprzedam. 
600 182 682 

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

“NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard 

poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:

- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie,

- dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 

91 39 22 394
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY Bu SÓW

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

TYLKO MY
Drukujemy bez pośredników

REKLAMA

W12.4.SK.P.7.3.DO

Turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji

SP nr 1 na 2. miejscu
Dzielnicowi z Goleniowa już po raz dwunasty podczas ferii zimowych zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Halowy Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji oraz Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Goleniowie.

Wzorem poprzednich lat, 
goleniowscy dzielnicowi już 
po raz dwunasty zorgani-
zowali dla uczniów podsta-
wówek i gimnazjów Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej. Im-
preza odbyła się przy wspar-
ciu władz gminy i powia-
tu. Dzięki lokalnym przed-
siębiorcom i zakładom pra-
cy, dla uczestników turnieju 
ufundowano nagrody rzeczo-
we oraz słodki poczęstunek. 
Rozgrywki odbywały się na 
hali widowiskowo-sportowej 
przy Zespole Szkół nr 1 w Go-
leniowie. Turniej, jak co roku, 
cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem wśród dzieci 
i młodzieży. Do piłkarskich 
zmagań zgłosiło się 18 dru-
żyn reprezentujących szko-
ły podstawowe, w tym 2 dru-
żyny dziewcząt i 16 drużyn ze 
szkół gimnazjalnych. Wśród 
zespołów gimnazjalnych, aż 4 
drużyny reprezentowane były 
przez dziewczęta. W rolę sę-
dziów piłkarskich wcielili się 
dzielnicowi, którzy od naj-
młodszych lat grają w piłkę 
nożną i są sympatykami fut-
bolu. Wszystkie mecze roze-
grano w atmosferze fair-play. 
Celem turnieju było umoż-
liwienie młodym ludziom 
udziału w atrakcyjnej for-
mie czynnego wypoczynku i 
sportowej rywalizacji w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych. 
Po zaciętej, pełnej emocji ry-
walizacji i sportowych zmaga-
niach, w kategorii szkół pod-
stawowych na pierwszej po-
zycji uplasowała się druży-

na UKS Energetyk 1 z Gryfi-
na, tuż za nią była SP1 Nowo-
gard, wyprzedzając nieznacz-
nie zespół goleniowskich TE-
LETUBISIÓW. Wśród dru-
żyn z gimnazjów zwyciężył 
zespół pod nazwą STEPNIC-
KI KOKS, drugi był gole-
niowski COCO JUMBO, trze-
ci – FARMACJA z Goleniowa. 
Zwycięskie zespoły otrzyma-
ły puchary ufundowane przez 
Komendanta Powiatowe-
go Policji w Goleniowie, insp. 
Krzysztofa Targońskiego, oraz 
Prezesa Zarządu Banku Spół-
dzielczego. Ponadto Prezes Za-
rządu Banku Spółdzielczego w 
Goleniowie dodatkowo nagro-
dził drużyny dziewcząt. Wszy-
scy zawodnicy ośmiu zwycię-
skich drużyn otrzymali nagro-

dy rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego. Nie zabrakło rów-
nież upominków dla najlep-
szych zawodników, bramkarzy 

i strzelców. Cieszy nas fakt, iż 
do turnieju, zorganizowanego 
przez dzielnicowych, zgłaszają 
się drużyny nie tylko z terenu 

goleniowskiego, ale również re-
prezentujące ościenne powiaty.

asp. Julita Filipczuk
Opr. KR
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
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Galus • Wnuk

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

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

ul. 15 Lutego 2
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.02.2015 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 25-30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

W253

s.4

Chodniki  
jak lodowisko

WD 27.01-16.02

Z cyklu 
"Nasi przedsiębiorcy": 
Waldemar Lipiński s. 9 s. 2

Zaginął kierowca  
z Nowogardu

Wymagania:
-czynne prawo jazdy kategorii C+E
-doświadczenie w zawodzie kierowcy z prawem jazdy kat. C+E
-uprawnienia na ładowarkę teleskopową
 Firma oferuje:
-pracę na umowę o pracę
 CV prosimy dostarczać bezpośrednio na adres siedziby firmy:

Farma Redło Sp. z o.o. 72-221 Osina; Redło 13 
lub pod adres mailowy: patryk.litwin@gmail.com

Firma Farma Redło Sp. z o.o.  
poszukuje doświadczonego kierowcy z prawem jazdy kategorii C+E

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 
w Nowogardzie 

pragnie przeprosić naszych odbiorców za utrudnienia powstałe 
w dostawie wody w dniu 2.02.2015 r. które podyktowane były 
potrzebą pilnego usunięcia awarii przyłącza wodociągowego  
na ul. Warszawskiej 7.

Zaistniała awarii powstała z przyczyn od nas niezależnych a jej 
zlokalizowanie stworzyło wiele problemów pracownikom, którzy 
są odpowiedzialni za jej usunięcie, gdyż poprowadzone przyłącze 
wodociągowe nie zostało zinwentaryzowane i wrysowane do map.

fot. JB

Nasi emeryci na ławce nie posiedzą

Żyjemy tutaj 7 lat krócej!

Czytaj s.5

Niemcy 
zaczęli  
od zwolnień 

Czytaj s.3
REKLAMA

REKLAMA
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W skrócie

Reklama

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

Ciekawe, w jakich oko-
licznościach te buty tam 
się znalazły? - pyta na-
potkany przechodzień, 
wskazując palcem buty, 
które zawisły na liniach 
wysokiego napięcia (na 
zdjęciu). Buty przewią-
zane są sznurowadłami, 
najprawdopodobniej zo-
stały podrzucone przez 
jakichś żartownisiów. 
Ciekawe, czy właściciel 
pechowej pary wie, gdzie 
są jego buty. Miejmy na-
dzieję, że odpowiednie 
służby zajmą się tym te-
matem i zdejmą obuwie, 
zanim spadną komuś na 
głowę. 

JB

W Szwecji zaginął kierowca 
z Nowogardu 
Rodzina i policja poszukują 41-letniego kierowcy tira, mieszkańca Nowogardu, który zagi-
nął na terenie Szwecji.  

O zaginięciu mężczyzny po-
licja została powiadomiona 15 
stycznia. 

- Zaginiony mężczyzna ostat-
ni raz kontaktował się z rodzi-
ną 14 stycznia, od tego czasu do 
chwili obecnej nie powrócił, jak 
i nie nawiązał kontaktu z naj-
bliższymi  – informuje rzecznik 
policji, asp. Julita Filipczuk. 

Jak dowiedział się DN, męż-
czyzna pracował jako kierow-
ca tira dla jednej z firm trans-
portowych z naszego tere-
nu. Jego ciężarówkę znalezio-
no na przydrożnym parkingu. 
Drzwi do kabiny były otwarte. 
W środku znajdowały się rze-
czy osobiste kierowcy, w tym 
także dokumenty i telefon ko-
mórkowy. 

Poszukiwania osób zaginio-
nych poza terenem RP koor-
dynuje biuro Komendy Głów-
nej Policji, właściwe do koor-
dynowania poszukiwań mię-
dzynarodowych. Taki Wydział 
znajduje się w Biurze Między-
narodowej Współpracy Poli-
cji. Każde zgłoszone zaginięcie 

jest automatycznie rejestrowa-
ne w komputerowej bazie da-
nych SIS (System Informacyjny 
Schengen). Dostęp do tej bazy 
mają policje państw członkow-
skich Unii Europejskiej, któ-
re należą do grupy Schengen. 
Wydział Koordynacji Poszuki-
wań Międzynarodowych KGP 
prowadzi wymianę informa-
cji między jednostkami, które 

prowadzą poszukiwania. Jeśli 
poszukiwania dotyczą zaginio-
nego, który przebywał w pań-
stwie spoza strefy Schengen, 
poszukiwania takie prowadzo-
ne są ogólnoświatowym kana-
łem Interpolu, po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości poszu-
kiwawczych na terenie kraju.

MS 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Kazimierz Antczak: lat 78, zmarł 03.02.2015 r., pogrzeb odbył się 05.02.2015 r., na cmentarzu w Nowo-

gardzie

Stanisława Rakowska: lat 65, zmarła 03.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 07.02.2015 r., o godz. 13:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Komisariat Policji w Nowogardzie zwraca się z prośbą o kontakt do 
osób, które były pasażerami autobubsu relacji Nowogard-Szczecin w dniu 
15.12.2015 r, zatrzymanego około godz. 10.10 w miejsocowości Olchowo 
przez partol policji, a jego kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu.

asp. Rafał Wrzosek tel. 0915792380 lub 997  

Policja apeluje

W Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie nowogardzkich dzielni-
cowych ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem były 
zagrożenia, jakie niesie niewidoczny pieszy na jezdni. Podkreślano też, 
jak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają ele-
menty odblaskowe. - Na zakończenie spotkania policjanci rozdali senio-
rom kamizelki, opaski oraz breloczki odblaskowe i zalecali, aby umiesz-
czać je na wysokości kolan, dłoni, w okolicach klatki piersiowej i pleców – 
informuje rzecznik policji, Julita Filipczuk. 

KR

W końcu zawitała do nas prawdziwa śnieżna zima. Nie wiadomo jed-
nak, jak długo za oknem będzie biało, dlatego nauczyciele wychowa-
nia fizycznego z Osiny nie tracą czasu i organizują śnieżne lekcje. W ra-
mach zajęć zorganizowano zawody zjeżdżania z górki sankami, które 
przynieśli uczniowie. Odbyła się również wojna na śnieżki, zakończo-
na pokojowym podaniem sobie ręki. - Zabawa była przednia, nikomu 
nie było zimno – a wręcz przeciwnie, rywalizacja doprowadziła do tego, 
że wszystkim było gorąco – komentują nauczyciele z osińskiej szkoły. 

KR
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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Reklama

Reklama

Niemcy zaczęli od zwolnień 
W niemieckiej spółce, mającej formalnie od 1 grudnia zeszłego roku dostarczać nam wodę, zatrudnienie miało znaleźć kilkadziesiąt osób. Na razie, w biu-
rze spółki Remondis przy ul. Warszawskiej siedzi jedna osoba, a drugą, po kilku dniach od podpisania umowy, zwolniono. 

Wiemy, jak miała wyglądać 
struktura organizacyjna należą-
cej do Remondis spółki Wodocią-
gi Nowogardzkie WAL-BETRIEB. 
Według schematu, do którego do-
tarła redakcja DN, firma miała być 
podzielona na dwa główne działy. 
Każdy z nich rozgałęziono na dwa 
mniejsze. Pierwszy dział podzielo-
no na dział techniczny i dział eks-
ploatacji. Tu pracę miało znaleźć 
łącznie 12 osób. Drugi, nazwany 
„głównym działem ekonomicz-
nym”, podzielono na działy: księ-
gowy i sprzedaży. W tych komór-
kach pracować miało już znaczenie 
mniej osób, bo 5. 

Do każdego z działów  przypisa-
no też konkretne nazwiska przy-
szłych pracowników. Jedne zakre-
ślono kolorem czerwonym, inne 
niebieskim. Na liście tej znajdu-
ją się byli już pracownicy PUWiS 
i spółek konkurencyjnych z regio-
nu (np. z goleniowskich wodocią-
gów), a także rodziny miejskich 
urzędników i byłych radnych. 
Osoby te przeszły pozytywnie roz-
mowy kwalifikacyjne prowadzo-

ne przez stronę niemiecką na je-
sieni zeszłego roku. Miały mieć 
obiecane, że gdy Niemcy w grud-
niu przejmą wodociągi, rozpocz-
ną pracę. Tak się jednak, jak wia-
domo, nie stało. PUWiS zabloko-
wał możliwość przejęcia sieci wod-
no-kanalizacyjnej przez nowego 
operatora, twierdząc, że przepro-
wadzony przez gminę przetarg od-
był się z naruszeniem przepisów. 
Spółka skierowała też na drogę są-
dową skargę kasacyjną, domagając 
się unieważnienia przetargu. 

Jeszcze nie zaczęli, a już po-
zwalniali

 Ze schematu organizacyjnego 
wynika, że Remondis planował w 
pierwszej fazie w Nowogardzie za-
trudnić łącznie 17 osób. Docelowo 
liczba pracowników miała wzro-
snąć do 25 osób. Jednak napotkane 
problemy z fizycznym przejęciem 
majątku wod.-kan. w dzierżawę 
sprawiły, że dynamika zatrudnie-
nia została znacznie ograniczona. 
Mało tego, nawet tych, których po-
czątkowo zatrudniono, niemal na-
tychmiast zwolniono. Spotkało to 

jedną z kobiet, zatrudnioną do ob-
sługi biura Remondis przy ul. War-
szawskiej, do której dotarł DN. 

- Zaczęłam pracę w pierwszych 
dniach grudnia. Wtedy Remon-
dis miał przejąć majątek od gminy.  
Po kilku dniach usłyszałam od sze-
fa, że jednak musimy się rozstać – 
mówi w rozmowie z DN zwolnio-
na z pracy kobieta, chcąca zacho-
wać anonimowość. Oprócz niej, w 
biurze siedział też zatrudniony już 
wcześniej prokurent spółki Wo-
dociągi Nowogardzkie WAL-BE-
TRIEB, w przeszłości związany z 
PUWiS.  Mężczyzna, jak wynika z 
naszych informacji, do dziś pracu-
je dla Remondisu. Jest jednak naj-
prawdopodobniej jedyną zatrud-
nioną w niej osobą z Nowogardu. 

Była pracownica Remondis 
ujawniła też w rozmowie z DN, 
jak wyglądały warunki pracy ofe-
rowane przez Niemców. - Nie mia-
łam komputera, ani nawet ołówka. 
W zasadzie nie mieliśmy tam nic 
do roboty - zdradza kulisy pracy w 
niemieckiej spółce. 

Kobieta twierdzi też, że niewiele 

w ogóle rozmawiano z nią na temat 
zakresu działania firmy. 

- W zasadzie nie rozmawiano ze 
mną o tym, jak to wszystko będzie 
wyglądało. Nie zauważyłam też in-
nych pracowników, poza tym pa-
nem, co ze mną siedział. Na koniec 
tylko usłyszałem, że dopóki firma 
nie może działać w Nowogardzie, to 
nie zarabia, a jak nie zarabia, to nie 
ma z czego płacić ludziom – dodaje 
kobieta. Twierdzi, że na odchodne 
powiedziano jej, że kiedy sytuacja 
w Nowogardzie się wyjaśni, oferta 
pracy znów będzie aktualna. Pyta-
nie jednak, czy kobieta będzie dru-
gi raz zainteresowana niemiecką 
ofertą pracy? Tym bardziej, że zre-
zygnowała wcześniej z zatrudnie-
nia w innej firmie, by przyjąć wa-
runki zaproponowane przez Wo-
dociągi Nowogardzkie WAL-BE-
TRIEB. Nie dość, że czuje się oszu-
kana, to jeszcze firma nie rozliczyła 
się z nią tak jak należy. Kobieta nie 
otrzymała  ekwiwalentu za niewy-
korzystane 3 dni urlopu. Kilka dni 
temu wyszło też na jaw, że spółka 
nie przekazała do ZUS wszystkich 

dokumentów, umożliwiających 
naliczenie zasiłku chorobowego. 

Mariusz Łozowski, członek za-
rządu Wodociągi Nowogardzkie 
WAL-BETRIEB, nie chciał wczo-
raj z redakcją rozmawiać na temat 
szczegółów dotyczących sytuacji 
kadrowej spółki. 

- Zatrudniamy niewiele osób, na 
pewno nie tyle, ile planowaliśmy – 
odpowiedział wymijająco, pytany 
o konkretną liczbę pracowników. 
Za taki stan rzeczy obwinił gminę. 
- Dopóki gmina nie przyjmie ma-
jątku od PUWiS i przekaże go nam, 
spółka zmuszona jest ograniczać 
koszty swojej działalności w Nowo-
gardzie tylko do niezbędnego mini-
mum – dodał M. Łozowski. 

Marcin Simiński

Biuro Remondis przy ul. Warszawskiej w 
Nowogardzie.

Służba Więzienna obchodzi swoje święto

Dni otwarte w ZK 
W najbliższą niedzielę, 8 lutego, funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzić będą swoje 
święto. Z tej okazji Zakład Karny w Nowogardzie zorganizował akcję promocyjną jednostki. 

W ramach akcji, w dniach 5-6 
luty zorganizowano „dni otwarte 
jednostki”. Wczoraj ZK odwiedzi-
li członkowie Rady Miejskiej w No-
wogardzie. W spotkaniu uczestni-
czyli: Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, Stanisław Sa-
niuk, wiceprzewodniczący RM, 
Piotr Słomski, wiceprzewodniczą-
cy RM, Michał Krata, oraz radni: 
Jowita Pawlak, Michał Wiatr, Mar-
cin Wolny, Rafał Paśko i Dawid Jur-
czyk. W programie wizyty, oprócz 
prezentacji multimedialnej na te-
mat jednostki, było zwiedzanie naj-
ciekawszych obiektów. Wśród nich 
były: stary (obecnie zaplanowa-
ny do remontu w ramach termo-
modernizacji) pawilon mieszkal-
ny, który jest często odwiedzany z 
uwagi na malowniczość przez foto-
reporterów i filmowców, nowocze-
sny oddany do użytku w 2009 roku 
pawilon mieszkalny, który oddaje 
najnowsze trendy w budownictwie 
więziennym stosowanym obecnie. 

Ponadto radni zwiedzili nowocze-
sne ambulatorium nowogardzkiej 
jednostki. Padały pytania odnośnie 
rożnych obszarów działalności jed-
nostki. Przewodniczący S. Saniuk 
pytał o funkcjonowanie oddziału 
terapeutycznego dla uzależnionych 
od narkotyków otwartego w nowo-
gardzkim zakładzie w 2005r.  Dy-
rektor płk. Jerzy Dudzik przyznał 
nie bez dumy, że ww. oddział nadal 
funkcjonuje i jest jednym z lepiej 
notowanych w „Polsce więziennej” 
oddziałów tego typu. Wkrótce w 
DN ukaże się obszerny materiał na 
temat samego oddziału, jak i meto-
dach terapeutycznych wykorzysty-
wanych do pracy ze skazanymi uza-

leżnionymi od narkotyków. 
Dziś, tj. piątek, 6 lutego, w ra-

mach dni otwartych, ZK ma odwie-
dzić grupa 20 uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie. 

W  ramach akcji promującej 
Służbę Więzienną, przygotowano 
też biuletyn zawierający informa-
cje na temat jednostki, działalności 

kadry Zakładu Karnego w Nowo-
gardzie i zadań resocjalizacyjnych 
w nim realizowanych. Będzie on 
udostępniany osobom odwiedzają-
cym ZK w Nowogardzie, zarówno 
w tygodniu poprzedzającym Świę-
to Służby Więziennej, jak i po nim. 

Święto Służby Więziennej jest 
obchodzone w Polsce 8 lutego, od 
2011 roku, na mocy Ustawy o Służ-
bie Więziennej z 2010 roku. Wcze-
śniej, w latach 1996-2010, SW ob-
chodziła swoje nieformalne świę-
to 26 kwietnia, w dzień uchwale-
nia ustawy z 1996 roku. Obie daty 
nie są przypadkowe. Dzień 8 lute-
go nawiązuje do ogłoszenia dekretu 
Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 
roku, który dał początek więzien-

nictwu w odrodzonej Polsce. Dzień 
26 kwietnia nawiązywał natomiast 
do przepisu o składzie osobowym 
administracji więziennej i wykony-
waniu przez nią obowiązków służ-
bowych, wydanego w 1926 roku. 

MS
fot. A. Bojanowicz/ZK Nowogard
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Człowiek tak długo żyje dopóki 
żyje w naszej pamięci

Najszczersze wyrazy 
współczucia 

dla Mirosława 
i Alicji Berezowskich 

z powodu śmierci 
siostry i szwagierki 

składają 
przyjaciele z Parafialnego 

Zespołu Caritas 
przy parafii Wniebowzięcia NMP

Zabrakło soli i piachu...

Chodniki jak lodowiska 
Od kilku dni mamy prawdziwą zimę. Ta, choć spóźniona o kilka tygodni, wyraźnie zasko-
czyła miejskie służby odpowiedzialne za odśnieżanie. Nieposypane piaskiem ani solą chod-
niki, w wielu fragmentach miasta przypominają istne lodowisko. Podobna sytuacja panuje 
na części ulic w mieście. Ślisko jest również na wsiach. 

W zasadzie od początku tygo-
dnia redakcja DN odbiera sygna-
ły od mieszkańców, na temat sytu-
acji panującej na chodnikach i uli-
cach. Jest tak ślisko, że ludzie za-
miast po chodnikach, chodzą uli-
cami. Tam, gdzie i przejście po as-
falcie grozi upadkiem, piesi wcho-
dzą na trawniki z nadzieją, że za-
legająca tam warstwa śniegu za-
mortyzuje poślizg. Trudno zna-
leźć fragment chodnika, który 
byłby posypany. Wyjątek stano-
wią wewnętrzne ciągi komuni-
kacyjne, położone na osiedlach 
i przy wspólnotach. Tam jednak 
mieszkańcy sami dbają o to, aby 
było bezpiecznie. 

W mieście natomiast sytuacja 

wygląda tak, jakby zabrakło pia-
chu i soli. Małe ciągniki z pługa-
mi, jeżdżąc po chodnikach, tylko 
odgarnęły warstwę śniegu, odkry-
wając zlodowaciałą powierzchnię. 

- Wczoraj, wracając z garażu 
wywróciłem się na chodniku. Mam 
stłuczony bok – mówi starszy męż-
czyzna, który uległ wypadkowi, 
idąc po oblodzonym chodniku 
przy ul. Żeromskiego. 

- Dziś trochę chodniki posypano, 
ale do wczoraj było jeszcze tu bar-
dzo ślisko i niebezpiecznie - mówią 
w krótkiej rozmowie pan Jerzy i 
pani Janina. 

O bezpieczeństwo przechod-
niów nie zadbano nawet pod 
urzędami, znajdującymi się przy 

Placu Wolności. - Panie redak-
torze, zrobi pan tu zdjęcie tej czę-
ści chodnika od Ratusza do Urzę-
du Pracy i pokaże, jak jest tu śli-
sko i niebezpiecznie. Nie lepiej jest 
przy ul. 3 Maja oraz nad jeziorem, 
gdzie są alejki spacerowe - mówi 
pani Alfreda, która z trudem po-
rusza się o kuli.  

Dlatego też wiele osób postano-
wiła wcale nie wychodzić z domu. 

- Wczoraj szłam centrum mia-
sta na zakupy. Było tak ślisko, że 
ledwie doszłam do Biedronki. Kil-
ka razy wpadałam w poślizg. Mi-
jałam starszych ludzi, którym było 
jeszcze trudniej się poruszać. Szko-
da mi ich było. Dziś postanowiłam, 
że nie będę wychodziła w ogóle z 

Pani Janina i Pan Jerzy z trudem prze-
mierzają oblodzone nowogardzkie 
chodniki

domu. Nie chcę wylądować w szpi-
talu – mówi kobieta, mieszkająca 
w centrum miasta. 

Są też takie miejsca w Nowo-
gardzie, gdzie nawet pługu nikt 
nie widział. Tak jest np. w obrębie 
ulic Traugutta, Wileńskiej i Oku-
lickiego.

- Jeśli redakcja dysponuje samo-
chodem, zapraszam do nas, ale 
ostrzegam – jest tak ślisko, że o wy-

padek nie trudno – zaalarmował 
nas wczoraj jeden z mieszkańców. 

Rzeczywiście tamten fragment 
miasta wygląda tak, jakby w ogóle 
pominięto go w harmonogramie 
zimowego odśnieżania. 

Podobnie jest z większością 
dróg wiejskich. Nieodśnieżona 
tradycyjnie jest także ścieżka ro-
werowa do Olchowa. 

JB

Nieodśnieżony chodnik przy ul. Boh. Warszawy...

...a tym bardziej chodniki i jezdnie bocznych ulic miasta.

...i ul. Wojska Polskiego...

Sygnały Czytelników

A przy Cmentarnej egipskie ciemności…
W ubiegłym tygodniu zgłosił się do nas mieszkaniec ul. Cmentarnej. Mężczyzna poprosił o interwencję w sprawie nieświe-
cących od kilku dni latarni ulicznych, znajdujących się w pobliżu jego domu. Po zgłoszeniu awarii Operatorowi ENEA, na-
szego Czytelnika odesłano do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tam również nie dowiedział się niczego, co mogłoby za-
żegnać problem…

Z relacji naszego czytelnika wy-
nika, że awaria powstała na sku-
tek drobnego remontu, prowa-
dzonego przy ul. Cmentarnej. – 
Kilka dni temu przesunęli tu słup 
energetyczny o jakieś 1,5 m. Od 
tamtej pory lampy przestały świe-
cić. To niedobrze, ponieważ za-
równo wieczorami, jak i w nocy, 
w okolicach domów 4–9 jest bar-
dzo ciemno, a tym samym – nie do 
końca bezpiecznie – tłumaczy w 
rozmowie z DN nasz Czytelnik – 
Nie czekając długo, zadzwoniłem 
do ENEI. Odesłano mnie do Gmi-
ny. No to zwróciłem się do Urzędu. 
Tam powiedziano mi, że powinien 
się tym zająć Operator. Niemniej 
podobno przyjechali tu i zrobili 
wizję lokalną, po czym  stwierdzili, 

że wszystkie lampy świecą. To dla-
czego ja mam ciemno pod domem? 
– kontynuuje oburzony całą sytu-
acją mężczyzna – Dalej nie świe-
cą! Czy ja naprawdę muszę prosić 
aż gazetę o to, by wyjaśnić, kto ma 
się tym zająć?

Postanowiliśmy przyjrzeć się tej 
sprawie z bliska. Kontaktujemy 
się zatem z Operatorem ENEA, 
pytając o to, kto jest odpowie-
dzialny za eksploatację oświetle-
nia w mieście. – Muszą Państwo 
skontaktować się ze spółką ENE-
OS, która to zajmuje się oświetle-
niem ulicznym. Tam udzielą Pań-
stwu informacji, czy eksploata-
cją owego oświetlenia zajmuje się 
spółka czy też Urząd Miejski – tłu-
maczy Sylwia Rycak, regional-

ny rzecznik prasowy Operatora 
ENEA.

Zgodnie z zaleceniem, o ofi-
cjalne stanowisko w tej sprawie 
poprosiliśmy wskazaną przez p. 
Sylwię firmę. – W odpowiedzi na 
zapytanie dotyczące oświetlenia 
przy ul. Cmentarnej w Nowogar-
dzie, informuję, że nasza spółka 
nie otrzymała od Urzędu Miejskie-
go żadnego zgłoszenia o niespraw-
nym oświetleniu we wskazanej 
przez Państwa lokalizacji – wyja-
śnia Elżbieta Darol-Matuszewska, 
rzecznik prasowy Eneos sp. z o.o.

(…) spółka nie otrzymała żadne-
go zgłoszenia… Skoro Urząd Miej-
ski, mimo sygnałów mieszkańca 
Nowogardu, nie pofatygował się 
zgłosić awarię spółce Eneos, naj-

wyraźniej obywatel musi poradzić 
sobie z tym problemem sam, w 
myśl powiedzenia: „umiesz liczyć 
– licz na siebie”. Spółka zapowie-
działa, że sprawą się zajmie i nie-
zwłocznie poinformuje nas o wy-
nikach wizji lokalnej.

Z ostatniej chwili…
Jak poinformowała wczoraj 

spółka Eneos: Usterka spowodo-
wana była najprawdopodobniej 

pracami przy wymianie słupa przy 
posesji nr 11. W dniu wczoraj-
szym (5 lutego, dop. red.) została 
ona usunięta i oświetlenie jest już 
sprawne. 

Obywatel zachował się tak jak 
nakazują procedury – zgłosił pro-
blem w Urzędzie Miejskim w No-
wogardzie. Dlaczego więc nic z 
tym nie zrobiono? A nie zrobio-
no, skoro dopiero po naszej inter-
wencji spółka dowiedziała się o 
niesprawnym oświetleniu.

Karolina Klonowska

KONDOLENCjE
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Liczby nie kłamią

Żyjemy tutaj 7 lat krócej!
Podsumowaliśmy dane demograficzne, dotyczące długości życia mieszkańców Nowogardu - tym razem za rok 2014. Podobnie (a nawet go-
rzej), jak rok temu, okazało się, że średnia życia w gminie Nowogard istotnie odbiega od średniej krajowej - w przypadku mężczyzn jest to aż 
7 lat mniej!

Przeciętny Polak żyje 73 lata, przecięt-
na Polka - 81 lat.

W 2013 roku w Polsce mężczyźni żyli 
przeciętnie 73 lata, natomiast kobiety 81 
lat – wynika z danych GUS. - To w przy-
padku mężczyzn aż o ponad 6 lat dłu-
żej niż w 1990 r., w przypadku kobiet - o 
5,8 roku. Z kolei w porównaniu do 2000 
r. średnia długość życia jest większa aż o 
trzy lata. Jednak prawdziwy postęp widać 
w porównaniu z połową ubiegłego wieku. 
W porównaniu z 1950 r. mężczyźni żyją 
średnio o 17 lat dłużej, natomiast kobiety 
o ponad 19 lat. To efekt rozwoju nowych 
technologii medycznych i nowoczesnych 
metod diagnostycznych oraz poprawy 
kondycji zdrowotnej Polaków - wynika z 
komentarza analityków GUS. Nie zmienia 
to faktu, że w stosunku do państw tzw. Eu-
ropy Zachodniej żyjemy nadal o około 6 
lat krócej.

W Nowogardzie nadal powodów do 
optymizmu brak

W Nowogardzie niestety jest gorzej, i to 
znacznie gorzej, zarówno w stosunku do 
średniej krajowej, tym bardziej zachod-
nioeuropejskiej.

I tak - w 2014 roku w gminie Nowogard 
zmarło ogółem 220 osób (249 w 2013), w 
tym :

- 107 kobiet (109 w 2013) – przeciętna 
wieku życia kobiet wynosi więc – 76 lat (w 
2013 ponad 78 lat)

- 113 mężczyzn (140 w 2013) – przecięt-
na wieku życia mężczyzn to 66 lat (w 2013 
ponad 67 lat)

W 2014 r. statystycznie kobiety żyły 
więc w gminie Nowogard aż o 10 lat dłu-
żej od mężczyzn. Natomiast w relacji do 
średniej krajowej, jak łatwo obliczyć, męż-
czyźni w naszej gminie żyją krócej o 7 lat! 
Lepiej jest w przypadku kobiet, które żyją 
u nas krócej jak w kraju o 5 lat. Dane, któ-
re publikowaliśmy rok temu, były nieco 
lepsze, zarówno w zakresie średniej dłu-
gości życia mężczyzn i kobiet w Nowogar-
dzie, jak i dystansu, jaki dzieli nas od od-
powiednich średnich krajowych. 

Odpowiedzialni za ochronę zdrowia 
i profilaktykę powinni coś z tym zrobić 

Warto zaznaczyć, że ta zła i pogarszająca 
się w tej odsłonie danych statystycznych 
sytuacja trwa u nas od kilku lat. W tym 
czasie już dwukrotnie na łamach DN po-
stawiliśmy publicznie pytania skierowa-
ne zwłaszcza do odpowiedzialnych za re-
alizację programów zdrowotnych i demo-
graficznych, aby pochylono się nad przy-
czynami tego stanu rzeczy. W ubiegłym 
roku skierowaliśmy pisemne konkret-
ne zapytanie wprost do adresatów, którzy 
zgodnie z ustawą odpowiadają za orga-
nizację ochrony zdrowia. I tak, starostwo 
pytaliśmy między innymi o to: 

1. Jak powiat realizuje … ustawowy obo-
wiązek promocji i ochrony zdrowia (Art. 4 

par. 1 pkt. 2 –ustawy o samorz. powiat.),a 
w szczególności:

- czy prowadzi się i w jakiej formie syste-
matyczną analizę stanu zdrowia mieszkań-
ców powiatu, jeśli tak to jakie dane stano-
wią podstawę tej analizy i kto jest odpowie-
dzialny personalnie za to zadanie.

- czy prowadzi się systematyczne gro-
madzenie wskaźników dotyczących stanu 
zdrowia mieszkańców powiatu, w tym po-
wodów zapadalności na choroby i jedno-
stek chorobowych powodujących zgony.

- czy gromadzi się i prowadzi się syste-
matyczną analizę danych demograficznych 
dotyczących powiatu. Jeśli tak to w jakiej 
formie są one dostępne .

- czy w przypadku systematycznego gro-
madzenia danych dotyczących stanu zdro-
wotnego mieszkańców powiatu dokonu-
je się kresowych analiz, celem sformułowa-
nia wniosków, a zwłaszcza podjęcia kon-
kretnych działań profilaktycznych czy za-
radczych. Jeśli tak, to jakie to są działania.

Odpowiedzi na te pytania przedstawia-
liśmy na łamach DN. Niestety nie wynika-
ło z nich, że w powiecie prowadzona jest 
wystarczająco systematyczna i wnikliwa 
diagnoza stanu zdrowotnego, a tym bar-
dziej, że idą za nią i wnioskami z niej wy-

nikającymi szybkie i skuteczne działania 
zaradcze. Do gminy Nowogard w tej spra-
wie nawet się nie zwracaliśmy, i to nie tyl-
ko dlatego, że zwykle otrzymujemy od-
powiedzi bardzo późno i na ogół są one 
mało konkretne. Od likwidacji w czerwcu 
2013 Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultu-
ry Fizycznej, burmistrz Czapla „strzepnął 
z siebie”, nawet strukturalnie, to zagadnie-
nie i nie bardzo wiadomo, kogo o kwestie 
zdrowotne i profilaktyczne pytać. „Kultu-
ra Fizyczna” przeszła bowiem do Wydzia-

łu Funduszy…, „Oświata” została zdegra-
dowana do rangi referatu, a „Zdrowie” z 
oficjalnego nazewnictwa wydziałowego 
zniknęło zupełnie, choć zostało ono po-
noć przypisane – czego nie widać w szyl-
dach - Wydziałowi Spraw Społecznych i 
Obywatelskich. Z pozbawionych widocz-
nej logiki posunięć organizacyjnych moż-
na byłoby sobie pokpić, ale niestety do 
śmiechu przestaje nam być, gdy uświada-
miamy sobie skutki nieodpowiedzialno-
ści, zwłaszcza takie, które obrazują przy-
toczone przez nas dane demograficzne. 
Poza zdroworozsądkową logiką jest tak-
że jeszcze prawo, które mówi że: - zadania 
własne gminy obejmują m.in. szeroko po-
jęte sprawy ochrony zdrowia oraz zapew-

nienia kobietom w ciąży opieki medycz-
nej (art.7 ust. 1 pkt. 5 i 16 ustawy o samo-
rządzie gminnym). Są to zadania użytecz-
ności publicznej, których celem jest bieżą-
ce i nieprzerwane zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb ludności w drodze świadcze-
nia usług powszechnie dostępnych. Ustawa 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych nakła-
da także na jednostki samorządu teryto-
rialnego nowe zadania własne, realizowa-
ne w zakresie zapewnienia równego dostę-
pu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do za-
dań własnych jednostek samorządu teryto-
rialnego (gminy, powiatu i samorządu wo-
jewództwa) w omawianym zakresie nale-
ży opracowywanie i realizacja oraz oce-
na efektów programów zdrowotnych wy-
nikających z rozpoznanych potrzeb zdro-
wotnych i stanu zdrowia ich mieszkań-
ców. Działania te na poziomie powiatu re-
alizowane są po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami, a na poziomie wo-
jewództwa – po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami i powiatami. Pro-
gramy zdrowotne powinny być adresowane 
do mieszkańców danej jednostki samorzą-
du terytorialnego. Należy także pamiętać, 
że obowiązkiem organów władzy publicz-
nej właściwych w zakresie ochrony zdrowia 
jest przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
zapewnienie pacjentowi prawa, w sytuacji 
ograniczonych możliwości udzielenia odpo-
wiednich świadczeń zdrowotnych, do przej-
rzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach 
medycznych, procedury ustalającej kolej-
ność dostępu do tych świadczeń (art. 6 ust. 
2 w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
poz. 417 z późn. zm.). 

Czy macie Państwo wrażenie, że powyż-
sze zadania, zwłaszcza w wykonaniu gmi-
ny, są u nas realizowane? Czy znacie Pań-
stwo szczegóły tych działań i odczuwacie 
skutki ewentualnego starania w tym za-
kresie? Dla nas są to niestety pytania reto-
ryczne. Pozostaje mieć nadzieję, że nowa 
Rada Miejska, która już zaznaczyła, że za-
mierza korzystać ze swoich kompetencji w 
zakresie kreowania kierunków działań sa-
morządu, nie pozostawi i tej sprawy sobie 
samej i zobowiąże burmistrza do działań 
dających przynajmniej odpowiedź na py-
tanie, dlaczego to mieszkańcy gminy No-
wogard żyją krócej aż o 7 lat (mężczyźni), 
czy 5 lat (kobiety) aniżeli średnio w kraju? 
Czyżbyśmy mieli tutaj jakieś „morowe po-
wietrze”? A może po prostu brak zwykłej 
humanitarnej troski o innych? Być może 
w tym temacie „niemowa” Burmistrz się 
wreszcie odezwie, ponieważ na ogół, jak 
da się zauważyć, nie on mówi, tylko nie-
jaki Suchy, a ten ostatni, co mówi (czy ra-
czej pisze), to pozostawiamy już bez ko-
mentarza. 

sm
fot. JB

Zapewnienie dostępu do specjalistów to tylko część obowiązków władzy publicznej w zakresie ochrony 
zdrowia.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Jezus po wyjściu z synagogi 
przyszedł z Jakubem i Janem 

do domu Szymona i Andrzeja. 
Teściowa zaś Szymona leżała w 
gorączce. Zaraz powiedzieli Mu 
o niej. On podszedł do niej i pod-
niósł ją ująwszy za rękę, tak iż 
gorączka ją opuściła. A ona im 
usługiwała. Z nastaniem wie-
czora, gdy słońce zaszło, przyno-
sili do Niego wszystkich chorych 
i opętanych; i całe miasto było 
zebrane u drzwi. Uzdrowił wie-
lu dotkniętych rozmaitymi cho-
robami i wiele złych duchów wy-
rzucił, lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponieważ wie-
działy, kim On jest. Nad ranem, 
gdy jeszcze było ciemno, wstał, 
wyszedł i udał się na miejsce pu-
stynne, i tam się modlił. Pośpie-
szył za Nim Szymon z towarzy-
szami, a gdy Go znaleźli, powie-
dzieli Mu: Wszyscy Cię szuka-
ją. Lecz On rzekł do nich: Pójdź-
my gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem. I 
chodził po całej Galilei, naucza-
jąc w ich synagogach i wyrzuca-
jąc złe duchy.

“Nad ranem, gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne, i tam 
się modlił”. To zdanie powyż-
szej Ewangelii wydaje się być 
kluczowym, jasno pokazując 
skąd Jezus czerpał siłę do swo-
jej posługi, skąd płynie moc 
uzdrawiania a także gorliwość 
w niesieniu Ewangelii wszyst-
kim. To właśnie głęboka więź 
z Ojcem przynosiła Jezusowi tę 
siłę i moc. Było to coś najważ-
niejszego dla Niego, co później 
przynosiło błogosławione owo-
ce. Na pierwszym miejscu w ży-
ciu Jezusa była modlitwa, bycie 

w Ojcu, nasycanie się Jego mi-
łością, napełnianie się nią, aby 
nieść ją innym. To, że Jezus w 
swoim życiu “przeszedł dobrze 
czyniąc uzdrawiając wszyst-
kich” (por. Dz 10,38), wypły-
wało tylko i wyłącznie z Jego 
wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem, z miłości Ojca, któ-
ra rozlewała się przez Niego na 
wszystkich, przynosząc uzdro-
wienie... Tak jest po dzień dzi-
siejszy. Miłość Chrystusa nie-
ustannie uzdrawia, leczy, uwal-
nia, podnosi wielu, którzy do 
Niego przychodzą. Jezus Ewan-
gelii jest bowiem tym samym 
Jezusem, który żyje pośród nas, 
który jest obecnym w naszym 
życiu dzisiaj, który nam towa-
rzyszy. Warto jednak spytać się 
siebie samego na ile ja jestem z 
Nim? Wielu z nas może od razu 
powie: “wierzę!” i sprawa zała-
twiona. Nie o to chodzi! Pyta-
nie dotyczy więzi, relacji z Bo-
giem. Poza tym, aby zobaczyć 
swoją wiarę potrzeba przyjrzeć 
się konkretom naszego życia, 
m.in. życiu duchowemu. A po-
zostawia ono wiele do życze-
nia niestety... W wielu przypad-
kach przeżywane jest powierz-
chownie, naskórkowo, płyt-
ko. Modlitwa katolików jaki-
mi się nazywamy pozostaje czę-
sto na poziomie dziecka przy-
gotowującego się do I Komu-
nii Świętej. Mówiąc dosadnie - 
nasza duchowość jest infantyl-
na a nawet neurotyczna, lęko-
wa. Boimy się bowiem, że jak 
nie odmówimy przynajmniej 
paciorka w drodze do pracy, to 
coś złego się wydarzy, to bozia 
się pogniewa. Nie o to chodzi! 
Nie trzeba rzucać Panu Bogu 
ochłapów tylko po to, żeby do-
brze się poczuć. Takie “zali-
czane” modlitwy to “uspakaja-
cze sumienia”, nic więcej. W ży-
ciu duchowym nie chodzi jed-
nak o poczucie, że nie zgrzeszy-
łem bo się pomodliłem, tylko o 
rozwój, czyli współpracę z łaską 
w celu pogłębienia  zjednocze-
nia z Bogiem, do którego jeste-
śmy wezwani. Poprzeczka usta-
wiona jest zatem bardzo wyso-
ko. Jesteśmy wszyscy bez wyjąt-

ku zaproszeni do zjednoczenia 
z Jezusem, udziału w Jego ży-
ciu, uczestnictwa w Jego boskiej 
naturze, modlitwy nieustannej. 
Mamy być jedno z Nim! To jest 
cel i sens naszego życia! Nie tę-
sknisz za tym? W naszym życiu 
spotykamy nader wiele prze-
ciętnych osób, także przecięt-
nych w duchowości. Czy i Ty 
chcesz pozostać w tej przecięt-
ności? Czy patrząc na Jezusa z 
dzisiejszej Ewangelii, który wie-
le czasu spędził na rozmowie 
z Ojcem, w odosobnieniu i ci-
szy, sam nie pragniesz znaleźć 
trochę więcej czasu by znaleźć 
ukojenie w Bogu, w spotkaniu 
z Nim? 

Tak wielu z nas narzeka czę-
sto i wyznaje, że nie ma miło-
ści, nie ma cierpliwości, łagod-
ności czy dobroci dla innych. 
Jak to wszystko ma być w nas i 
w naszym życiu jeśli nie traci-
my czasu dla Boga!? To modli-
twa jest drogą, po której miłość 
Boża spływa do naszego serca. 
Człowiek nie ma nic czego nie 
otrzymał by z nieba! Nie dziw-
my się sobie. Nie ma w nas do-
bra bo nie napełniamy się Bo-
giem na modlitwie. Modlitwy, 
a zatem miłości do Boga jest w 
nas tak mało, ze aż serce boli, że 
tak wielu z nas nie czerpie miło-
ści z jej źródła, z Boga. 

Jeszcze raz popatrzmy na Je-
zusa, na Jego modlitwę peł-
ną pokoju spotkania z Ojcem i 
postawmy sobie pytanie o for-
mę naszej modlitwy, jej porę i 
czas, który poświęcamy Bogu. 
Choć może nie czujemy jej po-
trzeby ona jest naprawdę waż-
na. Wyjdźmy z przeciętności! 
Dajmy się porwać Bogu ku głę-
bi. Pozwólmy, aby nas kochał. 
Przytulmy się bardziej do Nie-
go. On jest Ojcem, który kocha 
swoje dzieci jakimi jesteśmy. Nie 
bójmy się przychodzić do Nie-
go! On pragnie miłości, pragnie 
nas przytulić, podnieść, uzdro-
wić. Dajmy Mu szanse! Wyjdź-
my ku Niemu. Traćmy dla Nie-
go czas jak Jezus, który modlił 
się do Ojca...

ks. Robert Szyszko

 (Mk 1, 29-39)

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
06.02 (piątek):
 ul. Sienkiewicza, Polna, Kocha-

nowskiego i Gryfitów 4 mieszka-
nia od 29 do 36

07.02 (sobota):
ul. Światowida i ul. Kasprowicza  

09.02 (poniedziałek):
ul. Słowackiego, Młynarska, 

Ogrodowa

 Kolędę w tygodniu rozpoczy-
namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

opr. K.S.

Podhalańskie Miami, 

czyli zimowe szaleństwo 
w Białce Tatrzańskiej 

W drugim tygodniu ferii zimo-
wych (od 25 do 31 stycznia br.) 
nowogardzka młodzież z II LO i 
ZSP im. Stanisława Staszica wraz 
z duchowym przewodnikiem ks. 
Marcinem Gudełajskim wybrała 
się na narciarskie szaleństwo na 
Podhale do Białki Tatrzańskiej. W 
końcu byliśmy świadkami praw-
dziwej zimy: śniegu, zasp, hopek 
i wertepów. Jedni wybrali nar-
ty, inni spokojny spacer po oko-
licy. Od pierwszego dnia wszyscy 
szaleli na stokach Kotelnicy Biał-
czańskiej, próbując pokazać kto 
jest lepszy. Warunki okazały się 
perfekcyjne i  idealne. Stoki były 
świetnie przygotowane i wpaso-
wały się w nasze możliwości jaz-
dy, jedzenie przygotowane przez 
gaździnę Joannę pyszne, a atmos-

fera jak ks. Marcin.  Oprócz białe-
go szaleństwa kibicowaliśmy na-
szym rodakom podczas zmagań 
w piłkę ręczną. Nie obyło się bez 
ciekawych, konstruktywnych roz-
mów i przez to zarwanych nocy, a 
przy tym zintegrowaliśmy się ze 
sobą. Tego wyjazdu nie da się opi-
sać, to po prostu trzeba było prze-
żyć. Szkoda tylko że minął on tak 
szybko. Wszyscy uczestnicy mają 
nadzieję na powtórkę w przy-
szłym roku (oby nie zabrano nam 
ks. Marcina z Nowogardu, w koń-
cu jest już u nas 5 lat). Można by 
wiele jeszcze pisać i wspominać, 
ale to co się działo w Miami - Biał-
czańskiej wsi pozostaje w naszych 
sercach jako wspomnienie… Oby 
do przyszłego roku, hej!
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Caritas Parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi 
Nowogardzkiej

ZAPRASZA 
NA BAL  DOBROCZYNNY

Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 
w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowi-
skową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.

W programie:
* recital Leny Witkowskiej oraz Wiesławy Sto-

larczyk
* pokaz tańca towarzyskiego 
* aukcje cennych przedmiotów

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zają-
ców. Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji

 Szczecinko–Kamieńskiej. 
Patron medialny: Dziennik Nowogardzki

miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a

10 lutego br. /wtorek/ godz. 17.00
 na spotkanie:

Szkoła Podstawowa nr 4

Laureaci  
Alfika Humanistycznego
Nagroda główna, czyli wyjazd na tygodniowy obóz, nagro-
da rzeczowa o wartości 200 zł oraz trzy dyplomy za bardzo 
dobry wynik – takie nagrody uzyskali uczniowie SP nr 4 w 
Ogólnopolskim konkursie Alfik Humanistyczny.

Alfik Humanistyczny to kon-
kurs o zasięgu ogólnopolskim. 
Szkoła Podstawowa nr 4 bierze w 
nim udział od wielu lat. Jego ce-
lem jest promocja uzdolnionej 
humanistycznie młodzieży, popu-
laryzacja literatury, sztuki i kultu-
ry języka polskiego oraz rozwija-
nie zainteresowań i kompetencji 
osobistych uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych.

Konkurs ma postać testu jedno-
krotnego wyboru, zawiera pytania 
z zakresu szeroko pojętego języ-
ka polskiego (gramatyki, literatu-
ry, kultury języka polskiego) oraz 
sztuki, geografii, wiedzy ogólnej 
(współczesnego życia społeczno - 
kulturalnego). 

W tegorocznej edycji Alfi-
ka wzięło udział ponad 14 tys. 
uczestników z 442 szkół, wśród 
których wyłoniono 182 laure-
atów. Czworo z nich to ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II. Z samej „czwórki” 
do zmagań z testem przystąpiło 
28 uczniów. 

Patrycja Jakóbowska z klasy IV 
uzyskała 97,5% punktów, co za-
pewniło jej 2. miejsce w woje-

wództwie i 2. w kraju. Patrycja 
wygrała wakacyjny, tygodniowy 
pobyt na Obozie Talentów 2015 w 
Serpelicach o wartości 900 zł. W 
programie m.in.: spływ kajako-
wy, zajęcia survivalowe, wyciecz-
ki i zajęcia z j. polskiego.

Kacper Dudek z klasy V, rów-
nież zdobył 97,5% punktów, co 
uplasowało go na 1. miejscu w 
województwie oraz 4. w kraju. 
Jego nagrodą jest bon upominko-
wy do wykorzystania w interne-
towej księgarni Gandalf.com.pl  o 
wartości 200 zł.

Dyplomy uznania za zdobycie 
85% punktów, zatem bardzo do-
bry wynik w konkursie, uzyska-
ła Martyna Owczarek z klasy IV. 
Dyplom uznania za dobry wynik 
(80% punktów) otrzymały dwie 
uczennice z klasy III – Aleksan-
dra Borkowska oraz Emilia Ma-
chocka. 

Opiekunowie uczniów: z klas 
IV – VI – Renata Lisowska, zaś 
z klas I – III – Beata Andrysiak, 
które serdecznie gratulują sukce-
sów i życzą wielu kolejnych.

Info: własna

W ZACISZU BIBLIOTEKI WSZYSTKIE 
CHWYTY DOZWOLONE

- o poezji miłosnej Anny Świrszczyńskiej 
opowie nam 

Pani JÓZeFa SZUkalSka

Na zdjęciu od lewej - Kacper Dudek, Patrycja Jakóbowska, Martyna Owczarek, 
Aleksandra Borkowska, Emilia Machocka.

Jeszcze w sprawie obelisku  
w Karsku
W poprzednim numerze drukowaliśmy artykuł nadesłany przez Pana Mirosława Berezow-
skiego, dotyczący poniemieckiego obelisku znajdującego się na placu  przykościelnym w 
Karsku. Tezy Pana Mirosława, jak się okazało, nie przez wszystkich są podzielane. Oto krót-
ka polemika w tej sprawie nadesłana przez Jana Kopycińskiego, nowogardzkiego nauczy-
ciela historii, obecnie dyrektora centrum edukacyjnego.  

  Panie Mirosławie, bardzo ce-
nię Pana jako weterynarza, ale ab-
solutnie nie zgadzam się w sprawie 
pomników w Nowogardzie i okoli-
cy. Pomnik w Karsku i inne pomni-
ki, które powstawały po I wojnie 
praktycznie w każdej miejscowo-
ści w latach 20-tych XX wieku, nie 
mają nic wspólnego z hitleryzmem 
i jego oznakami. Krzyż żelazny jest 

odznaczeniem niemieckim, które 
otrzymywali żołnierze niemieccy 
od 1813 roku. Owszem w czasie II 
wojny otrzymywali go też. Chce też 
przypomnieć, że order Virtuti Mili-
tari, czy Krzyż Walecznych, otrzy-
mywali także oprawcy stalinowscy 
czy w takim razie tą symboliką też 
się chce pan zająć. 

Udało się Panu zniszczyć jeden 

pomnik w Nowogardzie, błagam 
niech Pan pozostawi inne pomni-
ki w spokoju. Nie są one wyrazem 
niemieckiego militaryzmu, ale bólu 
rodziców po śmierci dzieci, w bez-
sensownej, w dodatku przegranej 
wojnie. i to I Wojnie Światowej.  

Z wyrazami szacunku
 Jan Kopyciński

ZAPROSZENIE
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKU Najlepsze życzenia
 urodzinowe 

z okazji okrągłych urodzin 

Halinie Rowskiej, 
moc życzeń, radości, uśmiechu, 

wszystkiego najlepszego 

życzy 
kochający mąż 

oraz 
dzieci z wnukami 

Niech Ci słonko ciepło gra,
Niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki, 
dziś są Twoje urodzinki.

Kochanemu wnukowi 

Kacperkowi Barszcz 
z okazji 3-rocznicy urodzin 

wszystkiego co najlepsze 
życzą 

babcie Karina i Wiesia oraz dziadkowie Grzesiu i Miecio 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Waldemar Lipiński, Zakład Stolarski

Co łączy stolarkę z Mercedesem?
Wydawać by się mogło, że zawody rzemieślnicze powoli odchodzą w zapomnienie. Na rynku mamy bowiem ogromny wybór gotowych produktów. Wy-
starczy jedynie pofatygować się do sklepu, wybrać, zapłacić i wyjść. Bo po co komu tapicer czy stolarz, jeśli olbrzymie firmy handlowe oferują swojemu 
klientowi całą gamę rozmaitych „gotowców”? A gdzie w tym wszystkim miejsce na jakość i unikatowość? Wbrew powszechnemu przekonaniu, prawdą 
jest, że maszyna nigdy nie zastąpi ludzkiej ręki, a już na pewno nie wrażliwości, serca i zapału do pacy. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy, prezen-
tujemy Państwu zakład stolarski, którego właścicielem jest Waldemar Lipiński.

Od zegarmistrza do stolarza
Firma nigdy nie zmieniła swojej 

lokalizacji. Od lat mieści się przy 
ul. Adama Mickiewicza 6A. Do-
skonale znają ją nie tylko miejsco-
wi, ale również klienci z różnych 
zakątków Polski, a nawet i Euro-
py. Jej właściciel, Waldemar Lipiń-
ski, opowiedział nam o początkach 
funkcjonowania zakładu oraz swo-
jej długoletniej karierze w zawo-
dzie rzemieślnika. – Najpierw za-
kład należał do mojego ojca, Sta-
nisława. Po wyjściu z wojska, tj. w 
1985 r., rozpocząłem tu pracę jako 
stolarz. Przy tacie przyuczałem się 
do zawodu. W latach 80. zdałem 
też egzamin czeladniczy. Natomiast 
jako wyłączny właściciel firmy, pro-
wadzę ją od 5 lat. Wcześniej byłem 
pracownikiem, potem współpracow-
nikiem, a teraz zarządzam nią sam 
– mówi w rozmowie z DN p. Wal-
demar – Ta miłość do stolarki nie 
pojawiła się od razu. Kiedy skoń-
czyłem szkołę, ojciec podgadywał, 
żebym poszedł w jego ślady i zajął 
się właśnie tym fachem, ale ja nie 
chciałem, wzbraniałem się. Jestem 
absolwentem Technikum Mecha-
niczno-Energetycznego w Szczeci-
nie. Planowałem pójść w tym kie-
runku. No ale że nie wszystko ułoży-
ło się tak, jakbym tego chciał, posta-
nowiłem jeszcze spróbować swoich 
sił w zegarmistrzostwie. Okazało się 
jednak, że nie ma już miejsc. No to 
poszedłem w kierunku stolarstwa. I 
tak zostało. W tym roku mija 30 lat, 
odkąd pracuję w swoim zawodzie. 

Zadanie dla małego majsterko-
wicza

Mimo początkowego wzbrania-
nia się przed zawodem stolarza, p. 
Waldemar, jak sam zresztą przy-
znaje, przejawiał pewne zainte-
resowanie pracą rzemieślniczą. – 
Podobno w dzieciństwie latałem z 
młotkiem to tu, to tam. Wielu rze-
czy nauczyłem się przy tacie. Pod-
patrywałem, naśladowałem, przy-
glądałem się… Dziś, po tylu latach, 
mogę chyba stwierdzić, że gdzieś we-
wnętrznie czułem smykałkę do tego 
typu zajęć – przyznaje z uśmie-
chem właściciel zakładu – Robiłem 
jakieś latawce, samoloty itp. W szko-
le była kiedyś taka lekcja – ZPT (za-
jęcia plastyczno-techniczne, dop. 
red.). Jak trzeba było zrobić jakąś 
pracę domową, to większość kla-
sy przynosiła to samo, bo Waldek 
wszystkim robił. A gdy już zaczą-
łem przyuczać się do zawodu stola-
rza, to w miarę upływu lat podejmo-
wałem się nowych wyzwań i właśnie 

w ten sposób nabyłem doświadcze-
nie i umiejętności praktyczne. Nigdy 
nie obawiałem się, że czemuś nie po-
dołam, że nie dam rady zrobić tego 
czy tamtego. Cały czas w moim za-
wodzie towarzyszyło mi przeświad-
czenie, że nie ma niczego, czego nie 
dałoby się wykonać. 

Człowiek uczy się całe życie…
W swoim zakładzie p. Waldemar 

ma do pomocy dwie osoby. Firma 
zatrudnia jednego prawnika oraz 
ucznia, nabywającego doświad-
czenie w zawodzie. Nie chcąc spo-
cząć na laurach i podwyższyć swo-
je kwalifikacje, w ubiegłym roku 
p. Lipiński zdał również egzaminy 
mistrzowskie. – Wcześniej nie mia-
łem na to czasu. A to praca, a to ro-
dzina, no i tak jakoś upłynęło kil-
ka lat. Odstawiałem to na bok, aż 
w końcu zdecydowałem się na ten 
krok i dopiąłem wszystko na ostat-
ni guzik. Nigdy nie jest za późno na 
takie rzeczy – mówi nam właściciel 
zakładu – Coraz więcej młodych lu-
dzi zaczyna interesować się zawoda-
mi rzemieślniczymi. To prawda, był 
czas zastoju, ale teraz to wszystko 
powoli wraca. Widać to chociażby w 
naszym mieście. Przecież mamy tu 
dużo rzemieślników. Samych zakła-
dów stolarskich jest całe mnóstwo. 
Czas pokaże, czy te zawody nadal 
będą się cieszyć takim powodzeniem 
wśród młodszych pokoleń. 

Praca w drewnie przede wszyst-
kim

Jak przyznaje nasz rozmówca, 
mimo że warsztaty stolarskie dzia-
łają w tej samej branży, to bardzo 
często każdy z nich specjalizuje się 
w jakiejś konkretnej dziedzinie. To, 
że nie ma takiej rzeczy niemożliwej 
do wykonania – to jedno. Pozosta-
je jeszcze kwestia wyposażenia za-
kładu w odpowiednie maszyny, su-
rowiec itd. – Nie ukrywam, że wolę 

pracę w drewnie, aniżeli w płycie. I 
w tym właśnie się specjalizuję. Ra-
czej staram się nie używać żadnych 
zamienników. To nie znaczy oczywi-
ście, że nigdy nie zdarza mi się pra-
cować z płytami, bo tego przecież 
też się uczyłem. Niemniej dużo rza-
dziej mam z nimi do czynienia niż 
z drewnem – przyznaje p. Lipiński 
– Mój zakład wyposażony jest we 
wszystkie te maszyny, które są nie-
zbędne do funkcjonowania warszta-
tu stolarskiego. Większość czynno-
ści wykonuję tu, na miejscu. Mam 
też swoją suszarnię. Współpracu-
ję ze ślusarzem, tapicerem, a czasa-
mi także rzeźbiarzem. Projekty na-
tomiast robię sam.  

Narty na zamówienie? Czemu 
nie!

Firma p. Waldemara specjalizu-
je się zwłaszcza w produkcji drzwi, 
wszelkiego rodzaju schodów, me-
bli, zabudowań, tarasów, zadaszeń 
i wielu, wielu innych. Zdarzają się 
jednak także niecodzienne zlece-
nia. Mowa chociażby o karmni-
kach dla ptaków, budach dla psów, 
fajkach, sankach itd. Jednak to nie 
koniec fantazji klientów… – Jeśli 

chodzi o produkty nad wyraz niety-
powe, nad jakimi do tej pory mia-
łem okazję pracować, to np. fote-
le bujane, gitary, narty, skrzynie do 
zegarów i do radia, drewniane nad-
proża do Volkswagena Garbusa, ele-
menty składanego dachu, a nawet 
drewniane dodatki do Mercedesa, 
jak np. gałki zmiany biegów. Takich 
wymyślnych rzeczy była cała masa. 
Klienci mają przeróżne wymagania 
– wyjaśnia nasz rozmówca.

Egzotyka nie taka znowuż po-
pularna  

Obecnie na polskim rynku naj-
droższymi produktami są wyroby z 
jesionu i dębu, najtańsze natomiast 
– z sosny i świerku, czyli materia-

łów miękkich (do takich należą 
również drzewa owocowe). Klien-
ci nie zawsze jednak przywiązują 
szczególną uwagę do ceny. Bardziej 
interesuje ich wygląd lub właściwo-
ści danego surowca. Popularność 
drewna wcale nie musi być uzależ-
niona od kwestii materialnych. – W 
swoim zakładzie najczęściej pracuję 
z brzozą. Jest to taki materiał dość 
uniwersalny i wdzięczny. Ostatnio 
bardzo popularne stało się również 
drewno bukowe, dębowe i jesiono-
we. Zazwyczaj są to nasze rodzime 
surowce. Jeśli zaś chodzi o egzotycz-
ne, np. orzech amerykański, zdarza-
ją się, owszem, ale bardzo rzadko – 
wyjaśnia p. Waldemar – No a wzo-
ry, cóż, wedle życzenia. Jedni wolą 
nowoczesność, inni klasykę. To za-

leży od upodobań klienta. Wszystko 
jest do zrobienia.  

Mebel musi mieć duszę
Wydawać by się mogło, że w do-

bie masowej sprzedaży drewnia-
nych „gotowców”, zakłady stolar-
skie nie mają racji bytu. Nie do 
końca tak jest. Zdarzają się bo-
wiem klienci z bardzo wysublimo-
wanymi gustami, których nie zado-
woli wzór mebli, jaki można zna-
leźć w pierwszym lepszym katalo-
gu. Świetnie prosperujące zakła-
dy stolarskie są doskonałym dowo-
dem na to, że ludzie zawsze będą 
do nich wracać. Wielu, patrząc 
na meble, lubi widzieć w nich du-
szę i serce. Najbardziej widać to na 
przykładzie zamówień o charakte-
rze bardzo indywidualnym, sper-
sonalizowanym i w każdym calu 
dostosowanym do gustu klienta. – 
Każdy, jeśli tylko zechce, dostrzeże 
różnicę między wykonaniem czegoś 
przez maszynę a produktem, który 
wyszedł spod ręki rzemieślnika. Wy-
daje mi się, że w tych drugich widać 
włożone serce i duszę – mówi p. Li-
piński – Nie twierdzę oczywiście, że 
meble w sklepach są źle wykonane. 
Po prostu ich wzory są bardziej, że 
się tak wyrażę, oklepane. W zakła-
dzie stolarskim produkty wytwarza 
się pod kątem indywidualnym, we-
dle upodobań klienta. Poza tym jest 
ten kontakt z człowiekiem. Klient 
przychodzi, rozmawia ze mną, tłu-
maczy, co mu się podoba. Dzięki 
temu jestem w stanie rzetelnie od-
zwierciedlić jego wizję.

Nie tylko klienci z Polski
Jak powszechnie wiadomo, naj-

lepszym sposobem rozreklamowa-
nia firmy jest „poczta pantoflowa”. 
Tak też, przyznaje p. Waldemar, 
lata obecności na rynku sprawi-
ły, że reklama zakładu zaczęła żyć 
własnym życiem. Wiedzą o nim już 
nie tylko miejscowi, ale i klienci z 
całej Polski. Zdarzają się również 
zamówienia zza granicy. – Nie ma 
żadnego problemu, by ktoś z drugie-
go końca Polski poprosił o usługę. 
Miałem klientów zarówno z terenu 
naszego województwa, jak i innych, 
np. z Warszawy czy Zielonej Góry – 
wyjaśnia właściciel zakładu stolar-
skiego – Takie najbardziej oddalo-
ne państwo, do jakiego wywieziono 
zrealizowane przeze mnie zamówie-
nie, to Belgia. Dość często jeżdżę też 
do Niemiec. W Nowogardzie rów-
nież mam swoich stałych klientów, 
ale najwięcej pracuję w Szczecinie.

Karolina Klonowska  

Zakład stolarski p. Waldemara mieści 
się przy ul. A. Mickiewicza 6A.

Pan Krzysztof Skowyra pracuje w zakładzie od półtora roku.

Pan Waldemar Lipiński, właściciel zakładu stolarskiego.
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Kolejna próba ustawowej seksualizacji naszych dzieci 

Episkopat mówi Nie
Dzisiaj, w Sejmie RP, dyskutowana jest kwestia ratyfikacji europejskiej konwencji, która wbrew jej tytułowi, mówiącemu o zapobieganiu przemocy w ro-
dzinie, jest faktycznie zawoalowaną próbą wprowadzenia liberalnego modelu rodziny, opartego na zupełnej swobodzie etycznej i fałszywej wizji seksual-
ności i płciowości człowieka. Groźba ewentualnej ratyfikacji tej niebezpiecznej konwencji przeciwko przemocy sprowokowała ostry głos w tej sprawie Epi-
skopatu. Biskupi nazywają dokument konwencji "destrukcyjnym" dla rodziny.  Oto fragmenty wystąpienia biskupów.

Oświadczenie Prezydium Kon-
ferencji Episkopatu Polski: 

Konstytucja Rzeczpospoli-
tej Polskiej wymienia w rozdziale 
1 podstawowe zasady ustroju na-
szego państwa. Jedną z nich, wy-
rażoną w art. 18, jest założenie, że: 
„małżeństwo jako związek kobie-
ty i  mężczyzny, rodzina, macie-
rzyństwo i  rodzicielstwo znajdu-
ją się pod ochroną i  opieką Rze-
czypospolitej Polskiej”.  …Mimo 
tak oczywistego brzmienia przy-
toczonego przepisu obserwuje-
my dzisiaj agresywne próby za-
fałszowania jego znaczenia. Na 
próby reinterpretacji narażone są 
nie tylko konstytucyjne gwaran-
cje odnoszące się do małżeństwa, 
lecz także te, które dotyczą pozo-
stałych wartości. Takie próby, po-
jawiające się w  ostatnich miesią-
cach już nie tylko w debacie poli-
tycznej i publicystyce, ale również 
w  decyzjach Ministra  Zdrowia, 
pomysłach Pełnomocnika Rzą-
du ds. Przeciwdziałania Przemocy 
oraz inicjatywach legislacyjnych, 
polegają na rozrywaniu funkcjo-
nalnego i  aksjologicznego zespo-
lenia pojęć małżeństwa, rodziny, 
macierzyństwa i  rodzicielstwa…  
Polski system prawny gwarantu-
je instytucję małżeństwa zawar-
tego między kobietą i  mężczy-
zną o wskazanych wyżej zasadach 
konstrukcyjnych w  przekonaniu, 
że ich związek ma do spełnienia 
ważną funkcję społeczną, związa-
ną z  założeniem rodziny, macie-
rzyństwem i rodzicielstwem. ….

Z tych wszystkich powodów 
z  uznaniem dostrzegamy każ-
dą inicjatywę, która wspiera mał-
żeństwo, pozwala na urzeczywist-
nienie rodzicielstwa bez nadmier-
nego lęku o pracę czy wspiera ro-
dziny wielodzietne, które są da-
rem dla społeczeństwa. Zaliczyć 
do nich należy cenną zmianę pra-
wa pracy w  postaci wydłużenia 
urlopów rodzicielskich, objęcia 
nimi zarówno matek i  ojców czy 
promowanie udogodnień wyni-
kających z Karty Dużych Rodzin. 
Niestety, polityka naszego pań-
stwa nie jest konsekwentna. Obok 

wskazanych działań pojawiają się 
takie inicjatywy, które prowadzą 
do destrukcji ideału małżeństwa 
i  rzeczywistości rodziny.  … Do 
działań negatywnych tego rodzaju 
należy wprowadzenie do sprzeda-
ży bez recepty wczesnoporonne-
go środka farmaceutycznego. Już 
samo dopuszczenie do szerokiej 
dystrybucji środka, który ma dzia-
łanie nie tylko zapobiegające roz-
wojowi ciąży, ale także prowadzą-
ce wprost do śmierci zarodka jest 
sprzeczne z  prawem do ochrony 
życia człowieka od chwili jego po-
częcia w  łonie matki. …. Poważ-
nym zagrożeniem dla przyszło-
ści polskich rodzin są podejmo-
wane na nowo przez Sejm RP pra-
ce na rzecz ratyfikacji Konwen-
cji Rady Europy o  przeciwdzia-
łaniu i zwalczaniu przemocy wo-
bec kobiet i  przemocy domowej. 
Już 5  lutego br. połączone komi-
sje sejmowe mają zająć ostatecz-
ne stanowisko w  sprawie ustawy 
ratyfikującej tę Konwencję. Z całą 
mocą podkreślamy, że przemoc – 
zarówno wobec kobiet, jak i dzie-
ci czy mężczyzn – jest sprzeczna 
z zasadami wiary chrześcijańskiej 
i powinna być eliminowana z  re-
lacji międzyludzkich. Wspomnia-
na Konwencja nie wnosi jednak 
żadnych nowych rozwiązań praw-
nych przeciwdziałających prze-
mocy. Natomiast wiąże ona zjawi-
sko przemocy z tradycją, kulturą, 
religią i  rodziną, a  nie z  błędami 
czy słabościami konkretnych lu-
dzi. W  zmianie modelu społecz-
nego z  tego, który nawiązuje do 
tradycji i kultury chrześcijańskiej, 
na pełen swobody i  samorealiza-
cji model wynikający z kultury le-
wicowo-laickiej dostrzega moż-
liwość likwidacji przyczyn prze-
mocy domowej i przemocy wobec 
kobiet. Najbardziej zdumiewający 
jest tymczasem fakt, że to właśnie 
w  takich społeczeństwach w  Eu-
ropie odnotowuje się najwyższy 
poziom stosowania tego rodzaju 
przemocy.

Konwencja nie promuje zwal-
czania realnych przyczyn przemo-
cy, którymi są: alkoholizm, coraz 

szersze upowszechnianie brutal-
nej przemocy i pornografii w do-
stępnej kulturze masowej. Jej za-
łożenia wynikają ze skrajnej, neo-
marksistowskiej ideologii gender. 
Narusza także suwerenność Pol-
ski w sprawach etyki i ochrony ro-
dziny przez nadanie uprawnień 
kontrolnych pozbawionemu ja-
kiejkolwiek legitymacji demokra-
tycznej komitetowi tzw. eksper-
tów, który ma określać, jakie stan-
dardy w  polityce prawnej, edu-
kacyjnej i  wychowawczej ma re-
alizować Polska oraz rozliczać 
nasz kraj z opieszałości w zmianie 
wciąż jeszcze obecnego tradycyj-
nego modelu społeczeństwa.   

Nasz poważny niepokój budzą 
również ataki na przedmiot na-
uczania „Przygotowanie do życia 
w  rodzinie” realizujący w  szko-
łach edukację seksualną, która 
promuje wychowanie do absty-
nencji, czystości i  wierności. Co-
raz wyraźniejsze są próby zastą-
pienia tych treści programem pro-
mującym swobodę korzystania 
z  wolności seksualnej, uczącym 
technik antykoncepcyjnych za-
miast odpowiedzialnej dojrzałości 
za swoją seksualność i  przyjaźń 
z  innymi, w  końcu odzierającym 
sferę życia seksualnego z kontek-
stu małżeństwa i rodziny…….

Wymienione działania są 
sprzeczne z  obowiązkiem władz 
publicznych do realizowania za-
mysłu konstytucyjnego wyra-
żonego w  jednej z  zasad ustroju 
Rzeczpospolitej Polskiej, jaką jest 
małżeństwo kobiety i  mężczyzny, 
otwarte na rodzicielstwo, macie-
rzyństwo i  stanowiące bazę bu-
dowy rodziny. Nie jest to subiek-
tywny pogląd Kościoła katolickie-
go. Przecież polski Trybunał Kon-
stytucyjny wyraźnie podkreśla, 
że „ochrona rodziny realizowa-
na przez władze publiczne musi 
uwzględniać przyjętą w  Konsty-
tucji wizję rodziny jako trwałe-
go związku mężczyzny i  kobie-
ty nakierowanego na macierzyń-
stwo i  odpowiedzialne rodziciel-
stwo” (art. 18 Konstytucji). Ce-
lem regulacji konstytucyjnych od-

noszących się do statusu rodzi-
ny jest bowiem nałożenie na pań-
stwo, a  zwłaszcza na ustawodaw-
cę, obowiązku podejmowania ta-
kich działań, które umacniają wię-
zi między osobami tworzącymi 
rodzinę, a zwłaszcza więzi istnie-
jące między rodzicami i  dziećmi 
oraz między małżonkami. Nie zaś 
odwrotnie.

Wymienione działania budzą 
nasz niepokój zwłaszcza w  kon-
tekście poważnego osłabienia pol-
skich rodzin, o  czym świadczy 
dramatyczna sytuacja demogra-
ficzna, rosnąca liczba rozwodów, 
a  także wzrastająca liczba dzie-
ci wychowywanych przez samot-
nych rodziców. Ponadto osłabie-
niu rodzin sprzyja wysokie bez-
robocie i emigracja milionów na-
szych obywateli, szczególnie mło-
dych, w  poszukiwaniu pracy. 
W  tej sytuacji bardzo potrzebna 
jest autentyczna polityka proro-
dzinna, która powinna znaleźć się 
w  centrum zainteresowania pań-
stwa, samorządu lokalnego, oby-
wateli i mediów…

Abp Stanisław Gądecki - Me-
tropolita Poznański, Przewodni-
czący KEP  

Abp Marek Jędraszewski - Me-
tropolita Łódzki, Zastępca Prze-
wodniczącego KEP

Bp. Artur G. Miziński Sekre-
tarz Generalny KEP

 
Tyle biskupi. Wrzask liberal-

nych mediów na temat  stanowi-
ska biskupów  (np. Newsweek ar-
tykuł pt.  Gdy rozum śpi budzą się 
biskupi - autorstwa Jakuba Koru-
sa) tylko potwierdza, że zagroże-
nie dla naszych dzieci jest poważ-
ne. A oto krótka internetowa syl-
wetka dziennikarza, autora wspo-
mnianej wyżej publikacji New-
sweeka, mającego fatalne zdanie 
o biskupach, a zarazem doskonałe 
o sobie samym (Korus - „na oko” 
około 30 latek);

Jakub Korus – absolwent 
dziennikarstwa i kulturoznaw-
stwa Europy Środkowo-Wschod-
niej na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Dziennikarski wychowanek 

„Newsweeka”, w redakcji zajmują-
cy się głównie tematami społecz-
nymi, biznesem i zagranicą. Pry-
watnie fan rzeczy pozornie smut-
nych: islandzkiego krajobrazu, ro-
syjskiej literatury oraz biegu przez 
czterdzieści dwa kilometry

 O programie  edukacyjnym w 
szwedzkiej telewizji, przeznaczo-
nym dla 3-6 latków, pan Korus pi-
sze tak: 

Jakie to jest dobre! Przy pełnym 
zrozumieniu faktu, że cała ta nor-
dycka otwartość jest nieco wymu-
szona i na siłę, cudny jest fakt, że 
można tak dzieciakom opowiadać 
o ciele...

A jak to dzieciakom o ciele opo-
wiada ten program i jak marzy, by 
i u nas było, pan Korus i w istocie 
autorzy i propagatorzy konwencji 
krytykowanej wyżej przez bisku-
pów polskich?  W tym to progra-
mie jest rysunkowy video klip, w 
którym występują narządy rodne 
i śpiewają piosenkę o treści w tłu-
maczeniu mniej więcej takiej:

Oto siusiak w pełnym galopie,
Ten, kto nie ma majtek, dynda 

siusiakiem i pokazuje goły tyłek.
Cipka jest świetna, uwierz w to
Nawet u starszej damy wyglą-

da elegancko.
Są tak różne, ale właściwie to 

taka sama rzecz.
Sikasz przez penisa albo cipkę, 

jeśli jesteś dziewczynką.
Siusiak i cipka to wspaniały 

gang.
Siusiak i cipka śpiewają nasz 

refren.
Siusiak i cipka mieszczą się w 

naszym ciele.
Wiszą i machają na małym 

ciałku.
Cipka jest świetna!
Baby I Love You!

Rodzice  polskich dzieci! Prze-
stańcie słuchać bredni starych bi-
skupów! Słuchajcie młodego, a 
już tak mądrego Korusa! Mówię 
to Wam Ja Wasz Lis (zbieżność z 
nazwiskiem redaktora naczelne-
go Neewsweeka red. Lisa – przy-
padkowa).

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon, ławę pokojo-
wą tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: meble do przedpo-
koju  -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe - 
tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-

ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę,      boj-
ler na wodę ciepłą – tel. 783 469 
439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel. 508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-

wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

Przyjmę telewizor duży z pła-
skim kineskopem, i sprawny od-
kurzacz - 603-595-403 

Przyjmę sprawną pralkę auto-

matyczną - tel. kontaktowy 667-
353-451 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Informacja dla kibiców

Przekaż 1% na Pomorzanin  
Nowogard 
Tak jak w minionym roku, sympatycy Pomorzanina Nowogard mogą przekazywać swój 1% 
z podatku na nowogardzki klub. Poniżej publikujemy informację, jaką prezes Pomorzani-
na opublikował na oficjalnym profilu klubu. 

„Informujemy naszych Sym-
patyków, że Koszaliński Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej po-
siada status Organizacji Po-
żytku Publicznego. Wszyscy 
zainteresowani przekazywa-
niem 1% podatku na nasz Klub 
mogą przekazywać kwoty na 
poniżej podany numer KRS. 

Przy przekazywaniu kwot 
1% podatku w PIT należy wpi-
sać nr KRS 0000111283. Na-
leży pamiętać o obowiązko-
wym wpisaniu w PIT (ru-
bryka – dodatkowe informa-
cje) LKS Pomorzanin Nowo-
gard. Bez podania niezbędnej 
nazwy klubu – kwoty nie zo-

staną przekazane. Informuje-
my, że 1% podatku przekazy-
wać mogą zarówno osoby fi-
zyczne, jak i firmy prowadzą-
ce działalność gospodarczą.  
Zachęcamy do skorzystania. 
Pamiętajcie, że każda złotówka 
jest ważna. Z góry dziękujemy.”

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKU

Tenis stołowy – ostatnie mecze fazy grupowej

Utrzymają 2. miejsce?
W najbliższą sobotę (7 lutego) tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbięcin rozegrają ostatnie 
dwa spotkania w ramach rozgrywek II Ligi Mężczyzn. Szczególnie emocjonująco zapowia-
da się pojedynek w Międzyzdrojach, z 4. drużyną w tabeli.

II Liga Mężczyzn w tenisie sto-
łowym wkracza w decydującą 
fazę. Po sobotnich meczach, do-
wiemy się, kto zagra w barażach 
o I ligę, a kto spadnie o klasę ni-
żej. Podopieczni Józefa Korko-
sza zajmują 2. miejsce w tabeli i 
jeśli chcą je utrzymać, to powin-
ni wygrać choćby jeden mecz. Za-
danie jednak nie będzie łatwe. Na 
początek, o godzinie 10:30, teni-
siści stołowi z Wierzbięcina, za-
grają w Międzyzdrojach, z tamtej-
szym Chrobrym. Rywale zajmują 
4. miejsce w tabeli i wciąż walczą 
o wyższą lokatę. Przypomnijmy, 
że do baraży awansują 4 pierw-
sze drużyny. Zagrają w nich z 4 
drużynami z woj. wielkopolskie-
go. Zatem ważne, aby na jak naj-
wyższym miejscu zakończyć roz-

grywki grupowe, gdyż zwiększa 
to szansę na łatwiejszego rywa-
la w I rundzie baraży. Jeśli LUKS 
Top Wierzbięcin nie upora się ze 

swoimi rywalami, teoretycznie ła-
twiejszy wydaje się mecz zaplano-
wany na godzinę 16:00. Wówczas 
drużyna z Wierzbięcina zagra z 

Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłopców

SP Strzelewo z mistrzostwem
W piątek (16 stycznia), w goleniowskiej hali sportowej 
OSiR, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłop-
ców ze szkół podstawowych. Świetnie zaprezentowali się re-
prezentanci Strzelewa, którzy zajęli 1. miejsce. Podium wy-
walczyli również młodzi siatkarze z SP nr 1 w Nowogardzie. 

W piątkowych mistrzostwach 
udział wzięło 5 najlepszych dru-
żyn z powiatu goleniowskiego, 
w kategorii chłopców, były nimi: 
SP nr 2 Goleniów, SP nr 3 Gole-
niów, SP Strzelewo, SP nr 1 No-
wogard, SP Osina. Dzieci rywali-
zowały o tytuł mistrzowski w hali 
OSiR w Goleniowie. Mecze stały 
na wysokim poziomie, a zdecydo-
wanie najlepiej wypadli siatkarze 
ze Szkoły Podstawowej w Strzele-
wie, którzy po świetnej grze się-
gnęli po zwycięstwo w turnieju. 
Zaraz za nimi uplasowali się miej-
scowi, zawodnicy SP nr 3 z Gole-
niowa. Zacięta walka toczyła się o 
ostatnie miejsce na „pudle”. Trze-

cią pozycję wywalczyli zawodni-
cy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie. Wszystko za spra-
wą lepszego bilansu setów, któ-
ry pozwolił „jedynce” wyprzedzić 
siatkarzy ze Szkoły Podstawowej z 
Osiny. Zatem zespół występujący 
w następującym składzie: Miłosz 
Bernach, Michał Malicki, Tomasz 
Rydzewski, Kamil Serdyński, Ma-
ciej Stefański, Dawid Szyłko, Woj-
ciech Wołk, Filip Wąsik, Jakub 
Ziółkowski, może mówić o spo-
rym pechu. Gratulujemy wszyst-
kim siatkarzom sportowej posta-
wy i życzymy kolejnych sukcesów. 

KR

Nietypowa lekcja W-F w Osinie

Uczyli się od żołnierzy
W ZSP w Osinie uczniowie mieli okazję wziąć udział w nieco nietypowej lekcji wycho-
wania fizycznego. Zajęcia poprowadzili żołnierze z trzeciego batalionu logistycznego 
w Glewicach. Zajęcia były strzałem w dziesiątkę, gdyż pod koniec lekcji, uczniowie byli 
niezadowoleni z dzwonka oznajmiającego przerwę. 

Dzięki trzeciemu batalionowi 
logistycznemu z Glewic, w ZSP 
w Osinie odbyły się lekcje w-fu 
poświęcone samoobronie i wal-
ce wręcz. Żołnierze przywieźli ze 
sobą dużo gadżetów, które każdy 
uczeń wykorzystał w ćwiczeniach. 
Lekcja rozpoczynała się od krót-
kiego przedstawienia instrukto-
rów i kilku słów o wojskowej służ-
bie, następnie rozgrzewka i po-

dział na cztery zespoły. Każdy ze-
spół ćwiczył pod bacznym okiem 
innego żołnierza. Po kilkuminu-
towych zajęciach następowała 
zmiana miejsca ćwiczeń i sprzę-
tu do opanowania. Uczniowie 
byli tak zafascynowani lekcją, że 
oznajmienie końca zajęć przyjmo-
wali z niezadowoleniem. Niektó-
rzy na koniec mieli wiele pytań, 
inni wyrazili chęć wstąpienia do 

II Liga mężczyzn grupa północ, II Runda
13. kolejka, sobota (7 lutego):
Stal Szczecin – UKS Czarni Pieszcz (10:30)
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – Darz Bór Karnieszewice (10:30)
ATS Stargard Szczeciński – KTS Koszalinianin Koszalin (10:30)
UKS Chrobry Międzyzdroje – LUKS Top Wierzbięcin (10:30)
14. kolejka, sobota (7 lutego): 
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – UKS Czarni Pieszcz (16:00)
Stal Szczecin – Darz Bór Karnieszewice (16:00)
UKS Chrobry Międzyzdroje – KTS Koszalinianin Koszalin (16:00)
ATS Stargard Szczeciński – LUKS Top Wierzbięcin (16:00)

M M P Sety
1 Stal Szczecin 12 24 102 – 18 
2 LUKS Top Wierzbięcin 12 18 69 – 51 
3 Darz Bór Karnieszewice 12 16 70 – 50 
4 UKS Chrobry Międzyzdroje 12 15 72 – 48 
5 ATS Stargard Szczeciński 12 10 44 – 76 
6 UKS Czarni Pieszcz 12 7 55 – 65 
7 UKS Nałęcz Grajan Ostroróg 12 6 52 – 68 
8 KTS Koszalinianin Koszalin 12 0 16 – 104 

ATS Stargard Szczeciński, który 
zajmuje 5. miejsce w tabeli. 

Z II Ligi Mężczyzn spadnie bez-
pośrednio jedna drużyna. Będzie 
nią KTS Koszalinianin Kosza-
lin, który najprawdopodobniej w 
tych rozgrywkach nie zdobędzie 
choćby punktu. Mecz barażowy 
o utrzymanie zagrają pomiędzy 
sobą UKS Nałęcz Grajan Ostro-

róg i UKS Czarni Pieszcz. Zatem 
choć kończą się rozgrywki grupo-
we, to przed kibicami tenisa stoło-
wego jeszcze sporo emocji. O wy-
nikach 13. i 14. kolejki poinfor-
mujemy na bieżąco. Przy artykule 
prezentujemy zapowiedź najbliż-
szych gier oraz aktualną tabelę. 

KR

W najbliższy weekend tenisiści stołowi zespołu LUKS Top Wierzbięcin zakończą roz-
grywki grupowe i skupią się już na walce o I ligę.

wojska (np. uczennice II Gimna-
zjum). Składam ogromne podzię-
kowania wszystkim instruktorom 
z trzeciego batalionu logistyczne-
go z Glewic, a przede wszystkim 
ppłk. Radosławowi Sułkowi za 
chęć współpracy z ZSP w Osinie 

– mówi Renata Langner. Trzeba 
przyznać, że grono pedagogiczne 
z osińskiej szkoły, wie jak zacieka-
wić uczniów na tyle, by nie chcieli 
przerywać lekcji. 

Oprac: kR
Renata langner
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OGŁOSZENIE

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Agnieszka Kondratowska. Gratulu-
ję.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na  termomodernizację  
budynku mieszkalno-usługowego 

położonego w Nowogardzie przy ul. Bankowej 6 – 8.
Termin składania ofert upływa 17 lutego 2015 r. o godz. 12.00
Termin wykonania prac remontowych: marzec– wrzesień 2015 rok.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Osiedlowej 6 
w Nowogardzie. 
Otwarcie ofert -10 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłatnością 
50 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyny.

Słodki sposób na gładkie ciało 
Z okazji zbliżających się Walen-

tynek chciałabym zaproponować 
Państwu coś słodkiego, co pobu-
dzi zmysły i to nie tylko zakocha-
nym. Nie jest to ani czekolada ani 
żaden inny słodki afrodyzjak, któ-
ry moglibyśmy zjeść. Z pewnością 
jednak efekty działania tego, co 
za moment przedstawię powodu-
ją zwiększenie atrakcyjności płci 
przeciwnej. Mowa oczywiście o 
zabiegu z obszaru kosmetyki es-
tetycznej, a mianowicie depilacji 
pastą cukrową. Nazwę należy ro-
zumieć dosłownie, usuwamy bo-
wiem zbędne owłosienie właśnie 
przy użyciu pasty cukrowej. We-

dług mnie „pasta cukrowa” cał-
kowicie przyćmiła słowo „depi-
lacja”. Ma to swój wydźwięk nie 
tylko w skojarzeniach ale przede 
wszystkim w rzeczywistości. Jest 
bardziej słodko i aromatycznie 
niż boleśnie. A zaczęło się już w 
starożytnym Egipcie. Mogę jedy-
nie spekulować, że ikona pięk-
ność wszechczasów Kleopatra, 
mogła mieć z tym coś wspólne-
go. Tak więc pastę cukrową, a do-
kładniej karmel już w  starożytno-
ści stosowano do usuwania nie-
chcianego owłosienia. Do dziś 
jest to jedna z najczęściej poleca-
nych metod depilacji przez kole-

żanki z bliskiego wschodu. Czym 
różni się od tradycyjnej depila-
cji woskiem? Otóż przede wszyst-
kim cukier jest produktem całko-
wicie naturalnym. Idealnie spraw-
dza się u alergików i u osób z 
popękanymi naczynkami, a także 
u osób z egzemą i z łuszczycą. 
Szczególnie polecany dla tzw. 
„panikarzy”. Metoda jest bowiem 
znacznie mniej bolesna. Pasta 
cukrowa przykleja się do włosków, 
a nie do skóry co praktycznie 
niweluje ryzyko podrażnień. 
Możemy ją nakładać wiele razy w 
jednym miejscu, co jest zupełnie 
niemożliwe w przypadku wosku. 
Dodatkowo nie powoduje, wra-
stania włosków i zapalenia miesz-
ków włosowych. Temperatura pa-
sty jest zbliżona do temperatury 
ciała, więc nie ma ryzyka popa-

rzenia. Karmel jest antyseptyczny 
i antybakteryjny, stąd ryzyko roz-
woju bakterii jest praktycznie nie-
możliwe. Depilacja pastą cukro-
wą zapewnia spokój na 2-3 tygo-
dnie. Wymagana długość włosa to 
1-2 milimetry. Oznacza to, że usu-
wamy na bieżąco, bez konieczno-
ści zapuszczania włosów. Myślę, 
że w związku z powyższym nie ma 
na co czekać. Z okazji Walentynek 
dla wszystkich zakochanych i tych 
którzy przede wszystkim kochają 
swoje ciało, oferuję korzystne ra-
baty nawet do 50%. Super gładkie 
ciało, dobre wino, krewetki. Na 
deser truskawki w czekoladzie...
Randka idealna. Każda kobieta i 
każdy mężczyzna zgodzi się chy-
ba ze mną, że właśnie efekty pa-
sty cukrowej mogą się stać funda-
torem niezwykłych wrażeń. 

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Janusz Roguski   Szpital Nowogard

Markus syn Eweliny 
Adamskiej ur. 2.02.2015 
z Malińca

Selena córka Magdaleny 
Szenbor-Czarycka ur. 
31.01.2015 z Radzanka

Abel syn Katarzyny 
Gargula ur. 4.02.2015 z 
Gostomina

Wiktoria córka Pauliny 
Polniak ur. 31.01.2015 ze 
Szczecina

Oskar syn joanny 
Olszewskiej ur. 3.02.2015 z 
Nowogardu

Franek syn Ewy Olchowik 
ur. 4.02.2015 z Kretlewa

Franek syn Beaty Krupa ur. 
31.01.2015 z Mrzeżyna
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"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

Informacja
Radni Jowita Pawlak 

i Michał Wiatr 
zapraszają 

mieszkańców 
na dyżur radnego 

w ostatni czwartek 
każdego miesiąca 

w godzinach 
od 17.00 do 19.00 

w biurze przy 
ul. Boh. Warszawy 34 
(budynek Agroma) II 
piętro. Oczekujemy 
na uwagi, wnioski 

oraz postulaty 
dotyczące naszej 

Gminy. 
Jesteśmy 

o Państwa dyspozycji, 
służymy pomocą.  
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R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE
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Syndyk Masy Upadłości PBO GRINBUD Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie – Bartosz Stawarski
ogłasza przetarg pisemny ofertowy  

na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości:
1. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-

świadczenie o samodzielności) numer 5 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22B o powierzchni 48,90 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 11,41 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 94.087,20 złotych netto;

2. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 2 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 49,26 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 13,90 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 94.780 złotych netto;

3. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 4 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 49,08 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 11,32 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 94.433,60 złotych netto;

4. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 5 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 36,56 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 9,44 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 68.089,60 złotych netto;

5. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 6 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 48,87 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 11,68 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 94.029,60 złotych netto;

6. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 1 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22D o powierzchni 49,26 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 13,90 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 94.780 złotych netto;

7. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 2 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22D o powierzchni 57,56 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 14,62 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 116.568 złotych netto;

8. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca zaświad-
czenie o samodzielności) numer 5 położona w Węgorzynie przy ul. 
Grunwaldzkiej 22D o powierzchni 48,87 metrów kwadratowych wraz 
z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 
12,92 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwo-
ta: 94.029,60 złotych netto;

9. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca za-
świadczenie o samodzielności) numer 6 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22D o powierzchni 46,24 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 10,57 metra kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej 
księgi wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż 
kwota: 87.850,40 złotych netto; 

10.  nieruchomość lokalowa numer 6 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22B o powierzchni 36,52 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 9,44 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie słu-
żą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posiada 
księgę wieczystą numer: SZ1L/00025793/2 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Gryficach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Łobzie - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 
68.015,20 złotych netto;

11.  nieruchomość lokalowa numer 1 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 49,26 metrów kwadratowych 
wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 15,11 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie słu-
żą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posiada 
księgę wieczystą numer: SZ1L/00025791/8 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Gryficach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Łobzie - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 
94.780 złotych netto;

12.  nieruchomość lokalowa numer 3 położona w Węgorzynie przy 
ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 49,17 metrów kwadratowych 

wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użyt-
kowej 12,92 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie słu-
żą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posiada 
księgę wieczystą numer: SZ1L/00025792/5 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Gryficach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Łobzie - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 
94.606,40 złotych netto;

13.  nieruchomość lokalowa numer 32 położona w Wrzosowie nu-
mer 71 gmina Kamień Pomorski o powierzchni 43,22 metrów kwadra-
towych wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzch-
ni użytkowej 6,65 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która 
posiada księgę wieczystą numer: SZ1K/00033099/5 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczy-
stych w Kamieniu Pomorskim - za najwyższe zaoferowane ceny nie 
niższe jednak niż kwota: 108.132 złotych netto;

14.  nieruchomość lokalowa numer 39 położona w Wrzosowie nu-
mer 71 gmina Kamień Pomorski o powierzchni 52,77 metrów kwadra-
towych wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzch-
ni użytkowej 7,66 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która 
posiada księgę wieczystą numer: SZ1K/00030998/6 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczy-
stych w Kamieniu Pomorskim - za najwyższe zaoferowane ceny nie 
niższe jednak niż kwota: 135.783,20 złotych netto;

15.  nieruchomość lokalowa numer 42 położona w Wrzosowie nu-
mer 71 gmina Kamień Pomorski o powierzchni 52,64 metrów kwadra-
towych wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzch-
ni użytkowej 7,94 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która 
posiada księgę wieczystą numer: SZ1K/00033101/3 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczy-
stych w Kamieniu Pomorskim - za najwyższe zaoferowane ceny nie 
niższe jednak niż kwota: 128.891,20 złotych netto;

16. nieruchomość lokalowa numer 4 położona w Nowogardzie przy 
ul. Bohaterów Warszawy 6a o powierzchni 51,82 metrów kwadrato-
wych wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 
użytkowej 5,34 metra kwadratowego, wraz z udziałem w prawie wła-
sności gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posia-
da księgę wieczystą numer: SZ1O/00051941/9 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe 
zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 114.688,80 złotych net-
to;

17. nieruchomość lokalowa niemieszkalna (lokal użytkowy) numer 
U1 położona w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a o po-
wierzchni 92,64 metrów kwadratowych wraz z udziałem w prawie wła-
sności gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posia-
da księgę wieczystą numer: SZ1O/00051942/6 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe 
zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 213.456,80 złotych net-
to;

18. nieruchomość gruntowa – działka numer 550 o powierzchni 
0,4709 ha położona w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 
26a, zabudowana budynkiem o funkcji magazynowej z zapleczem so-
cjalno – biurowym wraz z urządzeniami infrastruktury – która posiada 
księgę wieczystą numer: SZ1O/00044547/5 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe 
zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 412.907,20 złotych net-
to;

19. nieruchomość gruntowa – działka numer 551/5 o powierzchni 
0,1406 ha położona w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 
26a, niezabudowana – która posiada księgę wieczystą numer: 
SZ1O/00029259/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V 
Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe 
jednak niż kwota: 49.356 złotych netto;

Przy czym sprzedaż nieruchomości wskazanych pod pozycjami: 18 i 
19 może nastąpić jedynie łącznie za najwyższe zaoferowane ceny nie 
niższe niż kwota: 462.263,20 zł netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej ofer-
ty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce 
Sędziego komisarza SSR Bartosza Przybyła, Sąd Rejonowy Szczecin 
Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 
Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Naru-
towicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości 
PBO GRINBUD Sp. z o.o. w Nowogardzie, sygn. akt XII GUp 6/14 – 
nieruchomość numer …. (należy wskazać konkretny numer nierucho-
mości) do dnia 5 marca 2015 roku do godziny: 10.00, która wina za-
wierać:

•	oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości 
wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,

•	 imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób 
fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej,

•	oznaczenie osoby prawnej, adres, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów 
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),

•	dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, 
•	zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz 

innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
•	oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicz-

nym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który 
przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, 
że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,

•	podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie bę-
dzie rozpatrywana.

Inne postanowienia: 
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do: 
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny 

wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z 
tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek 
potrąceń,

b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ter-
minie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od 
daty wyboru oferty,

c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy 
sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od 
czynności cywilnoprawnych,

d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży 
niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wy-
magana przepisami prawa. 

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania od-
setek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia 
przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zosta-
nie zarachowane na poczet ceny nabycia. 

Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przy-
padku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzeda-
ży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczo-
nym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w 
wyznaczonym przez  syndyka terminie.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na 
każdym etapie, bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu 
bez dokonania wyboru oferty. 

Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pi-
semnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regula-
minie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są za-
poznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. 
Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umó-
wieniu się - tel. 888 088 222). 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto (w tytule wpła-
ty winien znaleźć się konkretny numer nieruchomości) należy wpłacić 
wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia poprze-
dzającego składanie ofert (wadium winno znajdować się już na ra-
chunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla 
masy upadłości: PBO GRINBUD Spółki z o.o. w upadłości likwidacyj-
nej z siedzibą w Nowogardzie, numer rachunku:  04 1140 2017 0000 
4302 1307 9912.

Ponadto syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki – za najwyższą 
zaoferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza:

1) samochód VW Transporter ZGL 00312, rok produkcji 1991 
cena wywoławcza: 4.200 zł brutto;

2) samochód Opel Astra ZGL 00413, rok produkcji 2000 cena wy-
woławcza: 3.225 zł brutto;

3) samochód FSC Lublin ZGL Y 740, rok produkcji 1999 (niekom-
pletny) cena wywoławcza: 300 zł brutto; 

4)     160 udziałów w spółce prawa handlowego: INWEST DOM 
Spółka z o.o. z siedzibą w  Nowogardzie, ul. Górna 2, 72-200 Nowo-
gard, KRS: 0000301790, NIP: 8561795627, REGON 320469976 cena 
wywoławcza: 47.250 zł brutto.

Kupujący ruchomości i udziały winien złożyć oświadczenie, że stan 
faktyczny i prawny przedmiotu umowy jest mu znany i nie będzie z 
tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku do syndyka i upadłego, 
wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz 
zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń na drodze są-
dowej. Ponadto syndyk informuje, iż zgodnie z umową spółki sprzedaż 
udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, którym przysłu-
guje prawo pierwokupu udziałów wystawionych na sprzedaż.          

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, ruchomości i 
udziałów można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub 
e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl. 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
A15.2.śczb.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego  
na konto mojego męża,które jest prowadzone  

we Wrocławiu w Fundacji 
"DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78  
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak 
do tej pory chorobę - stwardnienie 

rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne 
poruszanie się tak do 50 metrów

 o kulachjednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje człon-

ków koła, że dnia 22.02.2015 r. O godz. 10.00 odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła. Zebra-
nie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Przed-
siębiorczości ul. Wojska Polskiego 3. 

Serdecznie zapraszamy  

Zarząd Koła PZW Tęczak

“NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard 

poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:

- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie,

- dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 

91 39 22 394

2014 r. 1
 

 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni
tapicerów

w Nowogardzie więcej
informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

MIESZKANIE BLISKO NOWOGARDU
Dom blisko Nowogardu 100 m2, cena: 250.000 zł

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki bu-
dowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 
2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe ulica Gryfi-
tów. 604 422 221

•	 Wynajmę czteropoko-
jowe mieszkanie kaucja 
2000 zł, wynajem 1000 
zł. 504 898 980

•	 Do wynajęcia kawaler-
ka. 721 290 506

• Sprzedam działkę budow-
laną Asnyka, 16 ar, prąd, 
woda i gaz. Cena 90000 do 
negocjacji. 503 120 436 

• Tanio sprzedam przeno-
śny pawilon handlowy. Tel 
601 642 390

•	 Sprzedam dom 130 m2 
stan bardzo dobry Kiko-
rze, ogród 2000 m . 668 
411 277

• Kawalerka bardzo ład-
na, nasłoneczniona, bez-
czynszowa na ul. Leśnej 
sprzedam lub zamienię na 
większe, 85000 zł. 721 065 
950  

• Sprzedam mieszka-
nie z garażem, 3 pokoje, 
66,30m2, pierwsze piętro. 
Wierzbięcin. 725 410 244  

• Sprzedam dom 2012 r. w 
Kościuszkach położony 
na działce o pow. 4600 m2. 
Cena do negocjacji. 606 
118 102

• Sprzedam pawilon han-
dlowy. Tel. 517 35 76 53

• Sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II. Tel. 609 931 
915

• Wynajmę garaż. 507 356 
117

• Wynajmę mieszkanie 52 
m2 centrum. 609 349 138

• Sprzedam garaż na ul. 
Jana Pawła II, cena 17500 
zł. tel. 607 580 172

• Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe na ul. 15 
lutego o pow. użytkowej 
67.60 m2 pierwsze piętro, 
własne ogrzewanie. 608 
396 636

• Kawalerka do wynajęcia. 
698 669 875 

• Sprzedam tanio mieszka-
nie o pow. ok. 100m2 wraz 
z działką o pow. 400 m2 
przy ul. Boh. Warszawy, 
Nowogard. 604 775 976 , 
503 037 310

• Do wynajęcia samodziel-
ne mieszkanie w domku 
na ładnej, wiejskiej pose-
sji w okolicy Nowogardu. 
508 404 788

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie. 
728 155 574

• Do wynajęcia kawalerka. 
722 300 700 

MOTORYZACjA

• Mercedes C220 kombi, 
diesel, rocznik 2000 kolor 
czarny, wyposażony w kli-
matyzację oraz hak, sprze-
dam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam koła zimowe, 
felgi stalowe, czarne, KEL-
LY 175/70, R-13. Jeden se-
zon używane. 692 532 183 

• Ford Eskord 1997 poj. 1,3. 
Sprzedam. 721 371 642 

ROLNICTWO

• Presę polską w kostkach 
w dobrym stanie. 667 522 
369

• Sprzedam ziemniaki ja-
dalne Vineta, Żabówko 18. 
605 092 517

• Śrutownik bijakowy 10km 
w dobrym stanie sprze-
dam. 667 522 369 

• Sprzedam tucznika. 91 39 
25 888

• Prosiaki sprzedam. 795 
916 988

• Sprzedam owies. 605 538 
542 

• Słomę, zboże, siano sprze-
dam. 502 853 573

• Sprzedam ładowacz 
UNHZ. 609 48 00 49

• Sprzedam prosięta. Dębi-
ce. 725 533 380 

• Sprzedam rozrzutnik 
obornika dwuosiowy. Tel. 
661 751 296

• Sprzedam ciągnik John 
Deere 21.40, moc 85 tur-
bo, 4x4 napęd, cena 28600 
zł. Tel. 609 640 624 

• Sprzedam prosiaki. 603 
980 606

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

USŁUGI

•	  Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 
22 783, 0784 79 22 70.

•	 Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

•	 REMONTY MIESZKAŃ, 
WYKOŃCZENIA. 608 364 
330, 600 347 308 

• AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od pod-
staw, przekładek da-
chów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEj SAMOCHODO-
WEj/ SKÓRZANEj MA-
TERIAŁOWEj / POŚCIE-
LI WEŁNIANEj / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Docieplenia, dekarstwo, 
polbruk. 785 931 513

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagra-
niczne. Tel. 500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pie-
ców gazowych Vaillant –  
serwis tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW. ul. Woj. Polskiego 
57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudow-
lane, bramy, monitoring, 

domofony. 696 443 643

• Docieplenia, malowanie, 
spachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, podłogi i 
adaptacje poddaszy. 600 
626 268

• Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735

• Usługi stolarskie: szafy, 
garderoby, meble łazien-
kowe i inne prace stolar-
skie. 609 388 503

• Remonty mieszkań. 798 
147 191

• Glazura, terakota, facho-
wo solidnie wykończenia 
wnętrz pod klucz. 607 647 
515

• Profesjonalne sprzątanie 
mieszkań, domów, po-
mieszczeń biurowych, tel. 
511 308 585

PRACA

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Zatrudnię: elewacja, do-
cieplenie Szczecin. 782 
860 130

• Zatrudnię doradcę kon-
sultanta. 604 410 983

• Zatrudnię rejestratorkę 
medyczną, sprzedawcę 
okularów. 91 39 27 272 

INNE

•	 Sprzedam drewno: 
brzoza, olcha, sosna – 
pocięte. Przyczepka sa-
mochodowa 100 zł. 
Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opało-
we i kominkowe. 667 788 
820

•	 PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamien-
ne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy 

ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnie-
nia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VA-
ILLANT z Niemiec uży-
wane z gwarancja i 
montażem do mieszka-
nia ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta 
komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci za-
mienne, serwis tel 691 
686 772

•	 GRZEjNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne roz-
miary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, 
domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz 
wody na prad 380V do la-
zienki, kuchni cana 200zl 
tel 691 686 772

• Sprzedam pralkę automa-
tyczną BOSCH, cena do 
uzgodnienia , tel. 605 522 
340

• Drzewo opałowe. 
506 232 860

• Odpady tartaczne na opał 
sprzedam pocięte w kloc-
ki lub w całości. 514 740 
538 

• Sprzedam zestaw mebli 
dziecięcych MALAMUT – 
Ikea, niebieskie (szafa, ko-
moda, regał) stan bardzo 
dobry. 504 218 572 

• Sprzedam materac 
200/90. tel. 691 201 974

• Urządzenie do produkcji 
hot dogów sprzedam. 728 
155 574

• Dojeżdżam codziennie z 
Nowogardu do Szczeci-
na na godzinę 6 i 14 tryb 
dwuzmianowy. Posiadam 
wolne miejsca. 721 093 
180 

• Organizacja kuligów kon-
nych. 607 739 866 

• Sprzedam kompresor sto-
jący na 380 wolt. 724 08 
01 42
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, żWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 żWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Restauracja  
„BARNIM”

•	Śniadania,	obiady,	kolacja
•	przyjęcia	okolicznościowe
•	domowe	obiady	z	dowozem
•	wesela,	komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Zatrudnię kierowcę 
z kategorią C+E 

z doświadczeniem 
na Polskę-Szwecję-Niemcy

tel. +48 792 25 69 25

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Pieniądze w 15 minut. 
Promocja do 9 lutego! 

Zadzwoń: 32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Sprzedam kserokopiarkę Develop 
serwisowana w autoryzowanym serwisie. 

Format A3. Gwarancja 6 m-cy, cena 1 200 zł. 
Tania esploatacja. 

501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Czasem gdy luty same pluty 
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Stanisława Pokorska, Halina Galus, Maria Machocka, 

Zofia Górecka, Anna Huget, Halina Stefańska, Natalia Furmańczyk, Urszula Kaczmarek, Andrzej Leszczyński, 
Grażyna Siedlecka, Krystyna Gęglawa, Alicja Wypych, Anna Husarz, Natalia Kursnierk, Christiana Syfert, 
Grażyna Kosmalska, Teresa Januszonek, Marek Kozioł, Justyna Grenda, Agata Kochelska

Zwycięzcy:  Krystyna Gęglawa, Halina Galus, Marek Kozioł
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Iloraz, Jama  
Szymon Staniul, Amelia Trepkowska, Klaudia Paluszkiewicz, Daria Feliksiak, Kacper Daniecki, Kamil 

Feliksiak, Mateusz Zaremba, Julia Furmańczyk, Basia Kloch, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Elżebieta 
Goc, Natalia Rekus, Kacper Dąbrowski, Kacper Głąbecki, Mateusz Pisarek, Julia Bańskowska, Marek 
Głąbecki, Jakub Jurek, Dominika Płachecka, Maciej Płachecki, Kacper Turek, Martyna Grenda 

Zwycięzca: Mateusz Pisarek
 Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do Reklama

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

WALENTYNKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW W KOŚCIUSZKACH

Serdecznie zapraszamy na bal walentynkowy, który odbędzie się 
14 lutego 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Kościuszkach.
Zapraszamy wszystkich wesołych i lubiących dobrą zabawę, 

obowiązkowe przebranie!!!

Zaczynamy o 20:00 gra DJ Pavello

Szczegóły imprezy: Katarzyna Wąsik - Sołtys Kościuszek tel. 502 046 065
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
Rozpoczęła działalność

filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

W autobusie 
nadal ciasno

5

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

10 lutego - 75. 
rocznica pierwszej 
eksterminacji 
ludności polskiej s. 7s. 5

O tym, jak się żyje 
w DPS

s. 9

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne 

W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65

W Szczytnikach...
Strażacy zawalczą  
o remizę?

W259.2m.p.10-28-02 

Klasa 0 w SP 2. Salę na przyjęcie sześciolatków w dużej mierze przygotowano za pieniądze rodziców. Czy poszły one na marne?

Gmina chce oszczędzić na sześciolatkach

Szkolne „zerówki” 
do likwidacji? 

Czytaj s. 3

Pomorzanin: 

Turniej w Bad 
Doberan

10

Nie 
zrezygnujemy 
ze zmiany 
nazwy 
powiatu

6

Studniówka 
w ZSP - 
fotogaleria

12
REKLAMA

Wymagania:
-czynne prawo jazdy kategorii C+E
-doświadczenie w zawodzie kierowcy z prawem jazdy kat. C+E
-uprawnienia na ładowarkę teleskopową
 Firma oferuje:
-pracę na umowę o pracę
 CV prosimy dostarczać bezpośrednio na adres siedziby firmy:

Farma Redło Sp. z o.o. 72-221 Osina; Redło 13 
lub pod adres mailowy: patryk.litwin@gmail.com

Firma Farma Redło Sp. z o.o.  
poszukuje doświadczonego kierowcy z prawem jazdy kategorii C+E
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Kronika 
policyjna

Nasza sonda

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań sformułowanych w związku z 
akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie al-
koholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania 
nałogu), jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, 
którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych 
ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał 
w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz kluczyki pijanemu ogłaszamy i promuje-
my w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. 
Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może 
zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

Zima to taki okres, w którym ze szczególną troską powinniśmy dbać o swoje zdrowie, 
gdyż łatwo o przeziębienie.  Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy na-
szych respondentów, jak dbać o zdrowie właśnie zimą?   

Pani Maria z wnukiem Damianem - Aby mieć dobrą kondycję 
o tej porze roku, trzeba się ruszać, jeść warzywa, i owoce i to w jak 
największych ilościach, ale zdecydowanie, raz jeszcze się powtórzę, 
postawić na ruch, i to najlepiej w plenerze! Tam można uprawiać 
jogging i ćwiczyć, np. na siłowi, która jest w Nowogardzie do dyspo-
zycji na świeżym powietrzu. 

Ewa Cieślak - Polecam dużo spacerów, a także jedzenie witamin, 
które są w owocach i roślinach okopowych. Ale muszę jeszcze wspo-
mnieć o samej diecie, która o tej porze roku powinna być zbilanso-
wana i zawierać wszystkie potrzebne składniki odżywcze, jak i wi-
taminy, których w naturalnych owcach czy warzywach trochę cięż-
ko szukać, bo z reguły są one wszystkie pryskane preparatami che-
micznymi. 

Dorota Gliwka - O swoje zdrowie trzeba dbać przede wszyst-
kim samemu, co to oznacza? Należy pić naturalne soki, i to najle-
piej te, które wcześniej zrobimy sami. Świetne też będą o tej porze 
roku jabłka, pomarańcze i inne owoce. Ale nie mogę również zapo-
mnieć o jeździe na rowerze i spacerach alejkami nad naszym jezio-
rem, które to zdecydowanie poprawią nasze krążenie i wzmocnią 
odporność. 

Pani Danuta - Jak dbać? Najlepiej dobrze się odżywiać i zażywać 
ruchu na świeżym powietrzu. Zalecam więc spacery i chodzenie, a 
nie jeżdżenie samochodem, np. do pracy, jeżeli jest ona niezbyt da-
leko od domu. Ale również muszę wspomnieć o wierze w siebie i 
optymizmie, który bardzo się przydaje do tego, aby być zdrowym. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jerzy Babiarczuk: lat 58, zmarł 08.02.2015 r., pogrzeb odbył się 

011.02.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

Waldemar Szulc: lat 60, zmarł 05.02.2015 r., pogrzeb odbył się 
07.02.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Bogumiła Maćkowiak

Sylwester Rosołowski - Zdecydowanie polecam zażywać do-
stępne w aptekach suplementy diety, które mają działalnie uod-
parniające nasz organizm przed wirusami i infekcjami i jest w ich 
składzie duża ilość witaminy C. Ale również polecam dobrze się od-
żywiać, przy tym jeść dużo owoców i warzyw. Kolejną sprawą jest 
także nieprzegrzewanie organizmu, które może być niebezpieczne 
dla naszego zdrowia. Kończąc, muszę jeszcze wspomnieć o ruchu, 
który jest podstawą w zachowaniu dobrego zdrowia. Dlatego sam 
spaceruję i biegam, co na pewno jest dobrym sposobem na zacho-
wanie dobrego zdrowia. 

Kronika Policyjna
03.02.2015 r. 
godz. 11.00
Na ul. Warszawskiej doszło do 

kolizji drogowej, pomiędzy pojaz-
dami Mercedes oraz Ford. 

godz. 12.50
Pracownik sklepu Polo Market 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu Par-
tol zastał Katarzynę Ś. i Daniela B. 

godz. 23.30
Kradzież samochodu marki 

VW T4 na ul. Boh. Warszawy.
04.02.2015 r.
godz. 17.00
Policjanci Referatu Ruchu 

Drogowego KPP w Goleniowie, 
podczas kontroli pojazdu mar-
ki BMW na ul. Boh. Warszawy, 
ujawnił, że kierujący Dariusz G. 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści  z wynikiem 0,30 mg/l, co sta-

nowi ok. 0,60 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 18.50 
Kolizja drogowa na ul. 15 Lute-

go pomiędzy pojazdami Renault 
oraz VW. 

05.02.2015 r.
godz. 09.30
Pracownik ochrony sklepu Net-

to powiadomił o ujęciu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Patrol na 
miejscu wylegitymował Patryka 
K. 

06.02.2015 r. 
godz. 11.50 
Kolizja drogowa na ul. Kościel-

nej, gdzie kierująca samochodem 
marki Honda uderzyła w zapar-
kowany pojazd marki Ford Focus 
C-max, a następnie odjechała z 
miejsca zdarzenia. 
    
 st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

Nietypowe prace koło Olchowa 

Konserwowali  
uziemienie 
W miniony piątek, przy jednym ze słupów wysokiego napię-
cia, stojącym pomiędzy Nowogardem a Olchowem, zauwa-
żyliśmy dość nietypowe prace ziemne. 

Początkowo wyglądało to jak 
wzmacnianie fundamentów, na któ-
rych posadowiony jest słup. Wokół 
stalowej konstrukcji, za pomocą ko-
parki wykopywano rów. Okazało się 
jednak, że wykonywane prace nie 
miały nic wspólnego ze stabilnością 
słupa. 

- W odpowiedzi na pytanie in-
formuję, że na linii wysokich napięć 

110kV relacji Nowogard-Golczewo 
(przez Olchowo – dop. red.) prowa-
dzone były prace polegające na mo-
dernizacji i konserwacji uziemień 
wszystkich słupów. Prace te, na zle-
cenie ENEA Operator, wykonywała 
spółka ENEA Serwis – poinformowa-
ła redakcję Sylwia Rycak, regionalny 
Rzecznik Prasowy Enea Operator. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

REKLAMA

Gmina chce oszczędzić na sześciolatkach

Szkolne „zerówki” do likwidacji? 
Gmina chce zlikwidować oddziały przedszkolne stworzone w szkołach podstawowych na 
terenie miasta. Tak zwane „zerówki”, miałyby funkcjonować jedynie w przedszkolach. Ma 
to być antidotum na spadającą liczbę dzieci i przynieść ponoć ok. 240 tys. zł oszczędności 
dla budżetu. Pomysł forsowany przez Gminę wywołuje jednak wiele kontrowersji. 

Projekt uchwały w sprawie ustale-
nia sieci oddziałów przedszkolnych 
na terenie gminy Nowogard, ujrzał 
światło dzienne dopiero na sesji w 
dniu 29 stycznia. 

- Od 1 września br. dzieci przed-
szkolnych będziemy mieli o jeden 
rocznik mniej. Wynika to z faktu, że 
w tym roku wszystkie 6-latki mają 
obowiązek pójścia do pierwszej kla-
sy. W związku z tym proponujemy 
uchwałę, która spowoduje, że klasy 
zerowe nie będą prowadzone w szko-
łach podstawowych w mieście, a tyl-
ko w przedszkolach. Projekt nie do-
tyczy szkół wiejskich, gdzie oddziały 
przedszkolne pozostają. Pozwoli to 
na efektywne wykorzystanie wszyst-
kich miejsc przedszkolnych, a co za 
tym idzie, unikniemy likwidacji grup 
w przedszkolach i etatów nauczycie-
li oraz obniżymy koszty związane 
z prowadzeniem oddziałów przed-
szkolnych – referowała radnym 
uchwałę zatwierdzoną przez bur-
mistrza, Roberta Czaplę, sekretarz 
gminy, Agnieszka Biegańska-Sawic-
ka, wyliczając na prędce, że gmina 
może na tym jeszcze zaoszczędzić  
jakieś... 240 tys. zł. 

Rzeczywiście, we wrześniu tego 
roku, dzieci urodzone w drugiej po-
łowie 2008 r., czyli od 1 lipca do 31 
grudnia, pójdą obowiązkowo do 
szkoły od 1 września 2015 r., wraz 
ze wszystkimi dziećmi sześcioletni-
mi urodzonymi, w 2009 r. Wynika 
to z nowelizacji ustawy oświaty, któ-
rą podpisał w roku 2013 Prezydent 
RP. Przed wprowadzeniem zmian, 
do pierwszej klasy posyłano dzieci 
w wieku siedmiu lat. Konsekwen-
cje nowelizacji ustawy o oświacie 
to jedno. W Gminie Nowogard, o 
czym wielokrotnie alarmował DN, 
problem tkwi dodatkowo w demo-
grafii. Sekretarz Gminy przyznała, 
że dzieci rodzi się coraz mniej, co 
też w końcu będzie musiało wpły-
nąć na obecną strukturę nowo-
gardzkiej oświaty. 

 - W roku 2010 mamy 218 urodzeń 
na terenie miejskim, ale już w kolej-
nych latach liczba ta spada do ok. 
150 dzieci. To tak, jakby nam naraz 
trzy oddziały zniknęły - wyliczała A. 
Biegańska-Sawicka. 

Radnych statystyka jednak do 
końca nie przekonała. Tym bardziej, 
że samym projektem zostali zasko-
czeni. 

- Jakby tego nie nazywać, ta 
uchwała spowoduje, że w szkołach 
miejskich zerówki zostaną zlikwido-
wane - dopytał sekretarz gminy rad-
ny Michał Wiatr. 

Radną Jowitę Pawlak zaintereso-

wało za to, jakie konsekwencje ka-
drowe dla szkół niesie za sobą pro-
ponowana uchwała. 

- Rozumiem, że zerówki w szko-
łach miejskich zostaną zlikwidowa-
ne. Co z nauczycielami pracującymi 
w tych oddziałach? - pytała radna. 

- Analizujemy to i prawdopodobnie 
w tym roku sprawa będzie rozwiąza-
na na korzyść tych pracowników, bo 
do pierwszej klasy idzie półtora rocz-
nika. Jest szansa, że te osoby będą 
miały zatrudnienie. W następnych 
latach, musimy powiedzieć otwar-
cie, może być problem z nauczyciela-
mi wychowania wczesnoszkolnego – 
przyznała sekretarz Gminy. 

Podobne wątpliwości, jak radna 
Pawlak, wyraził też radny Marcin 
Wolny. 

- Zapytam odwrotnie, a co będzie 
z pracownikami w przedszkolach, 
kiedy zerówki pozostaną w szkołach? 
- pytał radny.

-  Dzisiaj w każdym przedszkolu 
mamy 4 oddziały, tj. 3,4 5-latki, i ta 
grupa, co idzie w tym roku do szkoły. 
I mamy kadrę dla tych czterech od-
działów. Jeżeli nie utworzymy dru-
giego oddziału w przedszkolach to 
spowoduje to, że nie będziemy mieć 
wykorzystanej kadry w przedszko-
lach. Z naszego punktu widzenia le-
piej jest, aby dzieci przechodziły to 
przygotowanie w przedszkolu niż w 
szkole - odpowiedziała A. Biegań-
ska-Sawicka. 

- To decyzja wymagająca poważ-
nej dyskusji. Państwo natomiast 
wrzucacie nam ją w ostatniej chwi-
li, nie dając szans na dokonanie do-
kładnej analizy – stwierdził Michał 
Wiatr. 

- Proponuję przenieść pracę nad 
tym projektem pod komisję. Mamy 
za mało danych, aby dziś o tym de-
cydować – dodał radny Marcin Nie-
radka. 

Ostatecznie radni przychyli się 
do tego wniosku. Zdecydowali, że 
nie mogą głosować nad tak ważnym 

projektem uchwały, bez przedysku-
towania go na komisjach.  

Dyrektorzy zaskoczeni i podzie-
leni...

Okazuje się jednak, że nie tylko 
radni o przygotowanym przez gmi-
nę projekcie nic nie wiedzieli. Gmi-
na nie rozmawiała o planowanych 
zmianach w oświacie, również z sa-
mymi dyrektorami szkół z Nowo-
gardu, których ta rewolucja ma bez-
pośrednio dotyczyć. Spotkano się z 
nimi dopiero po sesji, w ubiegłym 
tygodniu. W rozmowach nie wzię-
li jednak udziału sami inicjatorzy 
kontrowersyjnego projektu uchwa-
ły, czyli sekretarz gminy i burmistrz 
Nowogardu. Obecne były urzęd-
niczki z referatu edukacji. - Spotka-
nie miało charakter typowo informa-
cyjny. Zwrócono się do dyrektorów 
o szczegółowe dane statystyczne do-
tyczące liczebności dzieci – zdradził 
kulisy zebrania jeden z jego uczest-
ników. 

Choć z pewnością w interesie 
żadnego z dyrektorów szkół nie jest 
zmniejszenie liczby uczniów, w ofi-
cjalnych rozmowach z redakcją DN 
są oni mniej powściągliwy w kryty-
ce projektu zaproponowanego przez 
burmistrza. 

- Z jednej strony mamy pro-
blem demograficzny, z drugiej groź-
bę utraty miejsc pracy. Z pewnością 
nadchodzi moment, w którym trze-
ba poważnie to rozważyć i podjąć ja-
kieś decyzje. Nikt z nas nie chce jed-
nak pozbawiać nikogo pracy – mówi 
nam dyrektor jednej ze szkół pod-
stawowych w Nowogardzie, chcący 
aby nie wymieniano go w tekście z 
imienia i nazwiska.

- Tyle że my nie mamy dostępu do 
danych demograficznych, na których 
opiera się gmina. Trudno nam więc 
oceniać, co leży u podłoża tego pro-
jektu – zwraca uwagę dyrektorka SP 
2 w Nowogardzie, Lidia Wiznero-
wicz-Gliwna, ale jednocześnie pod-
nosi inny ważny aspekt. 

- Od 2016 roku wchodzą w życie 
przepisy dotyczące chociażby wymo-
gów w obszarze PPOŻ. Każda szko-
ła, w której będzie funkcjonowało 
przedszkole, musi zapewnić dzie-
ciom z takiego oddziału dwa wyjścia 
ewakuacyjne – jedno główne, drugie 
bezpośrednio z klasy. Moja szkoła, 
zgodnie z tymi przepisami, mogła-
by już w przyszłym roku prowadzić 
zerówki – mówi L. Wiznerowicz-
-Gliwna i dodaje: Wobec tego, jed-
nym argumentem przeciw zmianom 
zaproponowanym przez gminę, po-
zostaje groźba utraty pracy przez na-
uczycieli – kończy. 

Anna Kowalczyk-Krzywania, 
przewodnicząca Związku Zawodo-
wego Pracowników Oświaty i Wy-
chowania „Solidarność” w Nowo-
gardzie, jest mniej oszczędna w 
ocenie propozycji likwidacji zeró-
wek w szkołach. 

- Żyjemy w państwie demokra-
tycznym. W Państwie demokra-
tycznym nie wolno łamać przepisów 
prawa. Dotyczy to także praw, ja-
kie gwarantuje nam Konstytucja RP. 
Prawo mówi, że rodzice mogą po-
słać swoje dzieci do zerówki w szko-
le lub w przedszkolu. Dlatego w na-
szej opinii, trzeba najpierw zapytać 
rodziców, jakie jest ich zdanie na ten 
temat – powiedziała w rozmowie z 
DN Szefowa „Solidarności Oświa-
towej” w Nowogardzie. 

Walka na ucznia...
Zdaniem niektórych, projekt 

uchwały miał zupełnie inny pod-
tekst. Pojawiała się teza, że został 
napisany pod Jana Kopycińskiego, 
właściciela prywatnego przedszko-
la przy ul. Zielonej, by część rodzi-
ców posłała dzieci właśnie do jego 
placówki. Od września prowadzone 
przez niego przedszkole, zostanie 
bowiem przekształcone w przed-
szkole publiczne. Nauka na Zie-
lonej będzie więc bezpłatna przez 
pięć godzin dziennie, tak samo, 
jak w przedszkolach należących do 
gminny. 

- To jakiś absurd. Prędzej gmina, 
podając rękę, zmiażdży mi palce, 
zważywszy, że jesteśmy w sporze są-
dowym, którego przedmiotem są po-
ważne pieniądze, jakie gmina win-
na mi wypłacić – odpiera zarzuty J. 
Kopyciński i twierdzi, że szkoły nie 
mają powodów, by bać się jego ofer-
ty:  - Bać to może się gmina, bo ofer-
ta mojego przedszkola będzie znacz-
nie korzystniejsza dla rodziców, 
niż, ta jaką mają dziś prowadzo-
ne przez nią przedszkola. Bo ja nie 
będę zdzierał z rodziców pieniędzy, 
tak to robi gmina, zrzucając z siebie 
obowiązek utrzymania przedszkoli – 
dodaje Kopyciński. 

Trudny wybór...
Słowa Jana Kopycińskiego mogą 

wydawać się ostre. Aczkolwiek 
trudno nie zgodzić się z tym, że w 
przedszkolach, w odróżnieniu od 
szkół, panuje nieco inna rzeczywi-
stość, szczególnie w obszarze eko-
nomicznym. I to jest źródłem dy-
lematu, przed którym gmina chce 

postawić rodziców sześciolatków, 
likwidując w szkołach zerówki. 

- Mowa chociażby o takich opła-
tach, jak zakup zabawek czy ksią-
żek, który rzeczywiście jest przerzu-
cany na barki rodziców, mimo iż jest 
to koszt po stronie gminy – podaje 
przykład J. Kopyciński, odsyłając 
do zeszłorocznego budżetu. 

 Faktycznie, w tamtym roku na 
zakup książek i pomocy dydak-
tycznych w przedszkolach, z pra-
wie 3 mln budżetu, jaki zarezer-
wowano ogólnie na utrzymanie 
tych placówek, wydzielono niecałe 
8 tys. zł. Zważywszy, że do przed-
szkoli uczęszczało w 2014 roku ok. 
320 dzieci, w przeliczeniu na jedne-
go przedszkolaka daje to 25 zł mie-
sięcznie, a więc jakieś 2,50 zł dzien-
nie (licząc tylko dni robocze). To 
oszczędności, jakie po swojej stro-
nie odnotowuje gmina, wiedząc, że 
rodzice i tak z własnej kieszeni do-
łożą dyrektorom przedszkoli do za-
kupów. 

Również stawki za tzw. komitet 
rodzicielski, są ustalane w przed-
szkolach na dużo większym po-
ziomie niż te w szkołach. Do tego 
dochodzą jeszcze różne oferty kół 
rozwijających różne umiejętno-
ści dziecka. Taniec, j.angielski, ryt-
mika... Za wszystko trzeba płacić, 
a dziecku nie jest łatwo odmówić, 
gdy widzi, że dookoła większość 
jego rówieśników z dodatkowych 
zajęć korzysta.

Opłaty te nie są oczywiście obo-
wiązkowe, ale nie ma co ukrywać, 
że „presja” grupy robi swoje i w oba-
wie przed ostracyzmem, każdy woli 
zapłacić, co mu na zebraniu wyli-
czono. 

 To, co jeszcze odróżnia przed-
szkole od szkoły, to także posiłki. 
W przedszkolach, wspólne spoży-
wania dań, ma nie tylko integracyj-
ne i edukacyjne znaczenie, ale wy-
znacza pewien rytm dnia. Rodzic 
co prawda nie ma obowiązku wy-
kupywania posiłków dla dzieci, ale 
jak wytłumaczyć 5-6 latkowi, że w 
czasie, gdy inne dzieci jedzą śniada-
nie, on ma wyciągnąć z torby uszy-
kowaną w domu bułkę, bo mamy 
nie stać na zapłacenie za jedzenie 
serwowane przez ulubioną Panią z 
przedszkola. 

Jest również aspekt psychologicz-
ny, na który warto przy tej okazji 
zwrócić uwagę. Wszak rodzi-

Dalsze lekceważenie demografii, a problem zlikwiduje się sam, a dzieci nie będzie 
nie tylko na szkolnych korytarzach. 

dok. str. 4
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Sonda z Osiny
W minionym tygodniu zima dała nam się we znaki. Niestety, 

przynajmniej w Nowogardzie, służby odpowiedzialne za odśnie-
żanie chodników i ulic nie spisały się najlepiej. A jak to wygląda-
ło w Osinie, o to zapytaliśmy mieszkańców tej sąsiedniej z nami 
gminy. 

Irena Wesołowska - Niestety stan 
chodników i dróg w naszej gminie oce-
niam niezadowalająco. Jak pan widzi, 
chodniki są śliskie i nieposypane pia-
chem. Idąc do sklepu, naprawdę trze-
ba bardzo uważać, by się nie przewró-
cić, i nie daj Boże złamać wtedy rękę 
czy nogę. Dlatego ja osobiście chodzę 
bardzo niewiele zimą, bo się boję, że 
mogę sobie złamać rękę czy nogę. 

Jerzy Tur - Powiem tak, chodni-
ki w Osinie są bardzo elegancko po-
łożone i super się po nich chodzi, bo 
są równie. Dobrym przykładem jest 
chodnik przy cmentarzu, gdzie jest 
dobrze położony i bardzo dobrze się 
po nim chodzi. Także powiem panu, 
że jest ok, a nawet „wporzo” . 

Pan Grzegorz - Ogólnie oceniam 
stan naszych dróg i chodników bar-
dzo dobrze, w szczególności w po-
równaniu z innymi miastami. Po-
wiem więc, tak trzymać, bo napraw-
dę nie odstajemy od czołówki. Jednak 
co dotyczy strony technicznej chodni-
ków czy dróg, to niewiele mogę powie-
dzieć, bo za rzadko tu przebywam, 

ale są na pewno miejsca, jak np. „stare bloki”, gdzie można byłoby te 
chodniki odremontować. 

Pan Henryk - Mieszkam w Krzy-
wicach i jeżeli chodzi o tutejsze dro-
gi, to powiem trochę wymijająco, że 
są takie, jakie są... Jednak podczas 
tegorocznych opadów śniegu, drogi 
w naszej miejscowości były odśnie-
żane, chociaż stan techniczny drogi 
jest niezadawalający, gdyż są w niej 
dziury. Dlatego trzeba coś z tym zro-
bić, bo jakość jej jest fatalna, zwłasz-
cza dla naszych samochodów. Kolej-
ną sprawą, która również bardzo przeszkadza, to są zarośla przy drodze, 
które bardzo mocno ograniczają widoczność jazdy do Krzywic. Dlatego 
przy okazji apeluję, by służby porządkowe je przycięły, co na pewno spo-
woduje, że widoczność będzie lepsza dla kierowców, szczególnie o tej po-
rze roku, kiedy szybciej zapada zmrok. 

Pan Zbigniew - Muszę powie-
dzieć, że chodniki w naszej miejsco-
wości są nawet odśnieżone, a jak 
pada śnieg, to służby nawet się sprę-
żały i odśnieżali zalegający śnieg. Je-
żeli miałabym wskazać jakieś miejsce 
w Osinie, które w ogóle nie były od-
śnieżone, to wskazałaby przy kościele 
i na cmentarz. Owszem chodnik jest 
pięknie zrobiony, ale mało odśnieża-
my, gdy padał śnieg. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Wybory w Bodzęcinie (gm. Osina)

Stary-nowy sołtys 
W Bodzęcinie wszystko zostało w rodzinie. Najpierw, w poprzednich listopadowych wybo-
rach, mandat radnego uzyskał Andrzej Majcher. Podobnie w przypadku wyboru sołtysa nie 
było alternatywy i ojciec radnego, Krzysztof Majcher, po raz kolejny został wybrany gospo-
darzem wsi.

Zebranie sołeckie w sprawie wy-
boru sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
odbyło się w środę, 4 lutego. 

Na spotkaniu w świetlicy wiej-
skiej w Bodzęcinie, z ramienia władz 
gminy, zjawili się wójt Krzysztof  
Szwedo, sekretarz Emilian Pisarek 
oraz Bogusław Grodź (radny po-
wiatu goleniowskiego oraz urzęd-
nik UG Osina). Frekwencja była o 
ponad połowę niższa niż w czasie 
poprzednich wyborów, cztery lata 
temu. Tym razem w świetlicy wiej-
skiej, 45 osób uprawnionych do gło-
sowania, co stanowi w przybliżeniu 
tylko jedna trzecia ogółu mieszkań-
ców wsi.  Najważniejszym punktem 
obrad był wybór nowego sołtysa.

Jak w momencie zgłaszania kan-
dydatur na sołtysa okazało się, że 

dla osoby Krzysztofa Majcher, do-
tychczasowego gospodarza, nie 
było alternatywy. Jerzy Salwa, radny 
ubiegłej kadencji w Gminie Osina, 
odmówił startu w wyborach, poda-

jąc powody zdrowotne. Głosowanie 
było formalnością. Oddano tylko 
jeden głos nieważny.

Ponadto, w czasie spotkania, wy-
brano trzyosobową Radę Sołecką. 
Była to decyzja obecnych na zebra-
niu, w jej składzie znaleźli się Łu-
kasz Margot, Krystyna Ostrowska 
oraz Renata Jakubowska. W sołec-
twie spraw do załatwienia jest mnó-
stwo. Jak informują mieszkańcy, 
przeciwnie niż to miało miejsce w 
zeszłym roku, sołectwo nie postara-
ło się w miesiącach grudzień - sty-
czeń nawet o zabawę Mikołajkową 
czy paczki dla najmłodszych. Kiedy 

więc fundusze sołeckie zostaną uru-
chomione? Bodzęcin na 2015 roku 
dysponuje funduszem w kwocie 12 
539 zł.

Red.

Głosowanie tajne było tylko formalnością. Na stanowisko sołtysa zgłoszona zosta-
ła tylko jedna kandydatura.

Podziękowania i gratulacje dla sołtysa Krzysztofa Majchera.

Gmina chce oszczędzić na sześciolatkach

Szkolne „zerówki” do likwidacji?
ce  posyłali swoje dzieci do szkoły, 
by te zdążyły się zaadoptować do 
panujących tam warunków, nim 
przyjdzie im wkroczyć w prawdzi-
we, uczniowskie życie. Pomijając 
już fakt, że szkolne sale trzeba było 
przygotować na przyjęcie sześciola-
tów, co w dużej mierze sfinansowa-
no z piniędzy Rady Rodziców. 

No i na końcu, na co również 
zwracają uwagę szkolni nauczycie-
le, pobieranie edukacji w przed-
szkolu to nie to samo, co w szkole. 
- W szkole zajmujemy się uczeniem 
przez zabawę, a w przedszkolu bawi-
my się ucząc. I to jest zasadnicza róż-
nica - mówi jedna z nauczycielek z 
wieloletnim stażem pracy w jednej 
z gminnych szkół. 

Z tym ostatnim akurat nie zgadza 
się wywołany do tablicy wcześniej 
Jan Kopyciński. 

- Intencją stworzenia zerówek w 
szkołach nie było wypuszczenie tych 
maluchów w brutalny, mówię w cu-

dzysłowiu, świat szkolny, gdzie na 
przerwach jest harmider. Chodziło o 
to, aby w łagodny sposób przeprowa-
dzić adaptację dziecka do warunków 
panujących w szkole, przy specjal-
nie wykwalifikowanej do tego kadrze 
tak, by osiągało ono w przyszłości 
lepsze wyniki w nauce. Dlatego uwa-
żam za błąd, że za sześciolatkami do 
szkoły nie poszły też przedszkolanki, 
lepiej przygotowane do pracy z mały-
mi dziećmi, niż nauczycielki w szko-
łach – dodaje Kopyciński.

Są i dobre strony...
Zdaniem Jana Kopycińskiego, 

projekt uchwały w sprawie zerówek 
ma też i swoje dobre strony. 

- Dzięki tej uchwale wzmacnia 
się rolę szkół wiejskich, które nieste-
ty z różnych przyczyn przegrywały z 
ofertą placówek miejskich – twierdzi 
Kopyciński. 

Jego zdaniem, zaproponowa-
na uchwała jest również dowodem 
na to, że urzędnicy w końcu zaczę-

li dostrzegać problem spadku ilości 
uczniów. 

- Gminy nie ominie problem 
niżu demograficznego. Ta uchwa-
ła jest promykiem, który świadczy 
o tym, że ktoś zaczął o tym poważ-
nie myśleć – mówi Kopyciński. 

Pozostaje tylko pytanie, czy, być 
może konieczną do przeprowa-
dzenia, restrukturyzację oświaty, 
należy rozpoczynać w taki spo-
sób, w jaki próbowała to zrobić 
na ostatniej sesji w imieniu bur-
mistrza, sekretarz gminy? Gdy-
by bowiem przygotować konkret-
ny, wieloletni plan, dający jasną i 
przejrzystą koncepcję opartą na 
dokładnych danych, to może uda-
łoby się go wdrożyć, nawet przy 
pełnej akceptacji i zrozumieniu, 
nie tylko radnych i rodziców, ale 
i samego środowiska nauczyciel-
skiego, w sposób zrozumiały, dba-
jącego o swoje miejsca pracy. 

 Marcin Simiński
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Sygnały Czytelników

W autobusie wciąż ciasno
Od 1 grudnia 2014 roku wszyscy bezpłatnie mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Od tam-
tej pory, autobus przeznaczony do transportu ludzi po Nowogardzie bardzo często jest prze-
pełniony. Mieszkańcy zgłaszali ten problem do redakcji DN już wielokrotnie, dlatego postano-
wiliśmy ponownie naświetlić ten temat. 

Przypomnijmy, że od 1 grudnia 2014 roku autobus 
komunikacji miejskiej kursuje na terenie Nowogardu za 
darmo. Według wymogów, przedstawionych w przetar-
gu na to zadanie, żółty autobus może naraz przewieźć 
57 osób (25 miejsc siedzących, 32 stojące). Wykonaw-
cą tej usługi została firma AF. Już po pierwszych trzech 
dniach okazało się, że z powodu przyzwolenia podróżu-
jącym na niepłacenie, z usługi tej korzystało około 30% 
osób więcej. Firma, która obsługuje komunikację miej-
ską, zapowiedziała, że jeśli autobus wciąż będzie prze-
pełniony, przeprowadzi z gminą rozmowy mające na 
celu zlikwidować ten problem. Minęły już ponad dwa 
miesiące, a liczba mieszkańców Nowogardu podróżują-
cych miejskim autobusem wciąż nie zmalała. W związ-
ku z tym problemem, odebraliśmy sporo sygnałów do-
tyczących dużego ścisku wewnątrz pojazdu. – Chciał-
bym zwrócić uwagę na komunikację miejską. Ten auto-
bus jest po prostu za mały. Ludzie codziennie muszą się 
cisnąć jak w puszce. Może warto już pomyśleć o drugim 
autobusie na tej trasie. Osoby, które wsiadają na osie-
dlach Radosław i Bema, po przejechaniu przez autobus 
całej trasy, już nie mają szans na to, by liczyć na wolne 
miejsca. Mam nadzieję, że redakcja powróci do tego te-
matu, aby zmobilizować wykonawcę usługi, by ten za-
pewnił pasażerom lepsze warunki – mówi pan Andrzej. 

Otrzymaliśmy również telefon w tej sprawie, w któ-
rym niektórzy sugerowali, że przydałby się dodatkowy 
przystanek na trasie z ul. Bema do centrum miasta. Na 
ile jest to możliwe, trudno dzisiaj stwierdzić. Możliwe 
jest natomiast, by przedstawiciele gminy usiedli z wy-
konawcą zadania do wspólnych rozmów, mających na 
celu zapobiec problemom związanym ze ściskiem w au-
tobusie. Jeszcze w grudniu pan Adam Fedeńczak mówił 

dla DN, że zwróci urzędnikom uwagę na ten fakt, zatem 
zapytaliśmy właściciela firmy, czy otrzymywał podobne 
sygnały, dotyczące wypchanego po brzegi żółtego auto-
busu oraz czy doszło już do rozmów z gminą na ten te-
mat. – Nie rozmawiałem jeszcze z gminą na temat du-
żego zainteresowania komunikacją miejską. Do mnie nie 
docierały takie sygnały, że w autobusie jest za ciasno, więc 
też umknęło mi to, aby zwrócić gminie na ten problem 
uwagę. Na początku sądziłem, że to duże zainteresowanie 
minie i autobus nie będzie przepełniony. Dochodziło rów-
nież do sytuacji, w których młodzież urządzała sobie „wy-
cieczki” po Nowogardzie, zajmując miejsca. Myślałem, że 
tacy „wycieczkowicze” wyszumią się i ta sytuacja z prze-
pełnionym środkiem transportu się zmieni. Ale widzę te-
raz, że w dalszym ciągu są skargi dotyczące braku miejsca 
w autobusie, w związku z tym postaram się z gminą coś 
w tym temacie zaradzić. Jeśli tylko taką rozmowę odbędę 
i będzie coś konkretnego ustalone, to z pewnością podam 
takie informacje redakcji DN, aby powiadomić mieszkań-
ców – informuje Adam Fedeńczak. Wierzymy, że wspól-
nymi siłami uda się znaleźć rozwiązanie dla mieszkań-
ców naszego miasta, którzy korzystają z komunikacji 
miejskiej. Jeśli coś w tej spawie się zmieni, natychmiast o 
tym poinformujemy.          KR

Przyszłość OSP Szczytniki pod znakiem zapytania

Zawalczą o remizę?
Ważą się losy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach – dowiedziała się nieoficjalnie 
redakcja DN. Jednostka, po kilkudziesięciu latach funkcjonowania, ma ulec likwidacji, bo... 
nie ma pieniędzy na jej doposażenie. Mieszkańcy Szczytników już zapowiadają, że remizy 
nie oddadzą. Ostateczna decyzja zostanie podjęta 14 marca, na walnym zebraniu sprawoz-
dawczym jednostki.

Gruntowna modernizacja remi-
zy i zakup nowego samochodu bo-
jowego pochłonęłaby przynajmniej 
kilkaset tysięcy złotych. Dlatego też, 
jak dowiedział się nieoficjalnie DN, 
pojawił się plan likwidacji jednost-
ki. Nasze informacje potwierdził 
wczoraj Zygmunt Nawrocki, Ko-
mendant Gminny OSP w Nowo-
gardzie. Uspokoił jednak, że jesz-
cze nic nie jest przesądzone, a los 
remizy będzie zależał również od 
samych mieszkańców Szczytników. 
– Póki co, nie można niczego przesą-
dzać. Za miesiąc odbędzie się spotka-
nie, na którym wszystko się wyjaśni. 
Oczywiście opinie społeczności wsi 
również będą uwzględnione. Drogą 
demokracji podjęta zostanie decy-
zja o dalszych losach OSP Szczytni-
ki. Bez tej uchwały o żadnej likwida-
cji nie może być mowy – zapewnia w 
rozmowie z DN Zygmunt Nawroc-

ki, Komendant Gminny OSP w No-
wogardzie.

Zbigniew Karaś, mieszkaniec 
Szczytnik, i prezes miejscowego 
OSP, już dziś zapowiada, że spo-
łeczność wsi stanie w obronie swo-
jej remizy. 

– Powiem szczerze, że ludzie są 
oburzeni planowaną likwidacją na-
szego OSP. Absolutnie nie zgadza-
ją się na takie rozwiązanie. My nie 
mamy tutaj w Szczytnikach nic poza 
tą remizą. Wielu młodych chłopa-
ków już zapowiedziało, że chcieliby 
dołączyć do naszego grona. Napraw-
dę jest spore zainteresowanie, jeśli 
chodzi o OSP. Jeśli to zostanie zli-
kwidowane, będzie ciężko – mówi w 
rozmowie z nami Zbigniew Karaś.

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Szczytnikach istnieje od kilkudzie-
sięciu lat i zrzesza 8 strażaków, w 
tym 6 czynnie biorących udział w 

akcjach ratowniczych. W jednost-
ce znajduje się również najstarszy 
w Gminie Nowogard samochód ra-
towniczo-gaśniczy, bez zbiornika na 
wodę. Wymiana ponad 40-letniego 
wozu jest równie niezbędna co re-
mont całej remizy. 

Po tylu latach funkcjonowania 
przyszłość jednostki, z którą tak 
bardzo utożsamiają się mieszkań-
cy, stanęła pod wielkim znakiem 
zapytania. Jeśli bowiem po stronie 
Gminy nie będzie woli utrzymania 
jednostki, jej los może być przesą-
dzony. Na ostateczną decyzję trzeba 
poczekać jednak do walnego zebra-
nia sprawozdawczego. 

Przy okazji wywołania tematu ze 
Szczytników informujemy, że nie-
bawem odbędą się także zebrania 
sprawozdawcze w innych jednost-
kach OSP, znajdujących się na tere-
nie Gminy Nowogard. Przy artyku-

Wracamy do sprawy ciężko chorej kobiety 
z Wojtaszyc

Przyjęta na oddział  
w Nowogardzie
W wydaniu Dziennika Nowogardzkiego z dn. 3 lutego br., 
w artykule „Dramat rodziny z Wojtaszyc. Kobieta cierpi na 
oczach bliskich”, opowiedzieliśmy Państwu historię p. Da-
nuty Kupskiej, która od lat zmaga się z olbrzymią otyłością. 
Obecnie kobieta przebywa w nowogardzkim szpitalu. Trwa 
walka o jej zdrowie.

Przypomnijmy. Pani Danuta ma 
63 lata. Kobieta waży prawie 200 
kg. W związku z tym, że od wie-
lu miesięcy przykuta jest do łóż-
ka, nie może funkcjonować samo-
dzielnie. Olbrzymia otyłość pocią-
gnęła za sobą inne choroby – cia-
ło p. Danuty pokrywają rozległe 
owrzodzenia, powodujące trudny 
do zniesienia ból. Przy każdym, 
nawet najmniejszym ruchu ko-
bieta przeżywa męki. Do tej pory 
odsyłano ją od szpitala do szpita-
la, niestety bez szansy na dłuższy 
pobyt w którejkolwiek z placówek. 
Najrozsądniejszym wyjściem by-
łoby umieszczenie chorej na od-
dziale opiekuńczo-leczniczym. 
Znalezienie miejsca na takowym 
wymaga czasu, a fachowa opieka 
potrzebna jest tu i teraz.  

W sobotę, 7 lutego, p. Danu-
ta trafiła na oddział wewnętrzny 
Publicznego Szpitala Rejonowego 
w Nowogardzie. Rozległe owrzo-
dzenia ciała kobiety coraz czę-
ściej dają o sobie znać, toteż pobyt 
w domu mógłby jej tylko zaszko-

dzić. W tym stadium choroby nie-
zbędna jest interwencja specjali-
stów. Panią Danutę umieszczono 
w osobnej sali i otoczono opieką 
kilku pielęgniarek, w tym jednej z 
oddziału chirurgicznego, oraz le-
karzy. – Na razie mama jest bardzo 
słaba i wycieńczona. Póki co, jest 
zbyt wcześnie, by cokolwiek wyro-
kować. Porobiono wszelkie niezbęd-
ne badania, no i teraz czekamy. Co-
dziennie ktoś z nas u niej jest, nie 
siedzi sama – mówi w rozmowie z 
DN córka chorej, p. Magdalena.

Jak już wspomnieliśmy, jedy-
nym rozsądnym wyjściem z tej 
trudnej sytuacji jest długotermi-
nowy pobyt p. Danuty na oddzia-
le opiekuńczo-leczniczym. Miej-
my nadzieję, że determinacja ro-
dziny chorej i odrobina szczęścia 
w poszukiwaniu miejsca w takiej 
placówce przyniosą całej spra-
wie pomyślny finał. Każdego, kto 
chciałby zaoferować swoją pomoc 
w tej sprawie, prosimy o kontakt z 
redakcją DN.

Karolina Klonowska

le publikujemy harmonogram spo-
tkań, który przekazał nam Komen-
dant Z. Nawrocki. 

Z ostatniej chwili
Jak dowiedziała się redakcja DN, 

jednostka OSP w Szczytnikach nie 
jest jedyną wytypowaną do likwida-
cji w Gminie Nowogard. Do sprawy 
wrócimy wkrótce

Karolina Klonowska

Lp. Ochotnicza Straż 
Pożarna

Data zebrania Godzina Miejsce zebrania

1 BŁOTNO 28.02.2015 18:00 Świetlica przy OSP
2 ORZECHOWO 19.02.2015 18:00 Świetlica przy OSP

3 OSTRZYCA 13.02.2015 18:00 Świetlica przy OSP
4 OSOWO 14.02.2015 17:00 Świetlica przy OSP
5 WYSZOMIERZ 21.02.2015 18:00 Świetlica wiejska
6 SZCZYTNIKI 14.03.2015 18:00 Świetlica wiejska

Być może drugi autobus byłby rozwiązaniem w tej sytuacji, bo 
jak pokazało życie, zainteresowanie bezpłatną komunikacją 
miejską jest w naszym mieście bardzo duże.

Zadaniem OSP jest nie tylko wyjeżdżanie do pożarów, ale również inne interwen-
cje w razie potrzeby. Na zdj. jedna z tych interwencji.
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Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA NA BAL DOBROCZYNNY
Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.
W programie:
* recital Leny Witkowskiej oraz Wiesławy Stolarczyk
* pokaz tańca towarzyskiego
* aukcje cennych przedmiotów
Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców. Koszt imprezy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko –Kamieńskiej.

Patron medialny Dziennik Nowogardzki.

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
10.02 (wtorek):
 ul. Gryfitów 5, Nadtorowa i 

Wartcka
11.02 (środa):
ul. Racibora 1, 2, 3, Magazyno-

wa

12.02 (czwartek):
ul. Racibora 4

 Kolędę w tygodniu rozpoczy-
namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

opr. K.S.

Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

Aforyzmy o zdrowiu i chorobie

Organizm człowieczy jest do-
skonałym tworem natury, ale lu-
dzie go wykoślawiają - Franciszek 
Taraczykowski 

Wraz z postępem choroby czło-
wieka jego świat zaczyna się kur-
czyć - Franciszek Tarczykowski 

Nie ma sztuki bez cierpienia - 
Franciszek Tarczykowski 

Zadaniem lekarza jest leczyć 
chorego, a oczekiwaniem pa-
cjenta jest przekonanie, że lekarz 
przywróci zdrowie cierpiącemu. - 
Franciszek Tarczykowski 

Homosapiens - astmatyk. Ju-
lian Tuwim 

Czas niweczy i czas leczy - Wil-
liam Szekspir 

Samotność i cierpienie są osią 
życia ludzkiego - Franciszek Tar-
czykowski 

Bez cierpienia nie rozumie się 
szczęścia - Fiodor Dostojewski 

Żyjemy tak, jak się odżywiamy, 
a jeszcze bardziej chorujemy, jak 
się odżywiamy - Franciszek Tra-
czykowski 

Bądź zdrów - ściskam Cię 
drzwiami. Franciszek Tarczy-
kowski 

Dla jednej przyjemności w mi-
łości - tysiąc cierpień. - F. Villon 

Tam, gdzie jest cierpienie, naj-

częściej ktoś popełnił 
zło - Franciszek Tarczykowski 

Czas goi rany, ale nigdy nie za-
szkodzi zasięgnąć opinii lekarza. 
- Waldemar Sakowski 

Odkrywać nowe światy? A po 
co? By, w nie wnosić nowe cier-
pienia? - autor anonimowy 

Jeśli nie umiesz uśmiechać się 
wedle tego jak wiatr wieje, dosta-
niesz kataru - W. Szekspir 

Wspomnienia są po za zasię-
giem bólu. - Tadeusz Habros 

Miej serce i patrz w serce - Ale 
nie za pośrednictwem elektrokar-
diogramu - Tadeusz Habros 

Jego stosunek do rzeczywisto-
ści nasuwa myśl o zboczeniu . - 
Sławian Trocki 

Pamiętaj czyścić paznokcie. / 
oddech musi pachnieć mile. Ina-
czej - kochanka twoja/ uciekać 
będzie o milę -  Owidiusz 

Co dzień, żeby myć, należy, by 
mieć oddech zawsze Świerzy - 
Maria Korewa 

Dbaj, by zęby były zdrowe, bo 
raz tylko rosną nowe - Maria Ko-
rewa 

Lekarze mają wyjątkowe szczę-
ście: Słońce opromienia ich po-
wodzenia, a ziemia pokrywa błę-
dy - Sokrates 

Umieram, bo zbyt wielu wokół 
lekarzy - Aleksander Wielki 

Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój (PiR)

Nie zrezygnujemy z postulatu zmiany 
nazwy powiatu!!! 
Od wyborów samorządowych mijają właśnie trzy miesiące. Wyborów, które jak pisałem w DN przed rozpoczęciem, jak i w trakcie kampanii wyborczej, 
bardzo istotnych w procesie starań o zmianę nazwy powiatu - akcji zainicjowanej przed dwoma laty przez stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój.  

Jedną z głównych motywacji do 
udziału w wyborach Partnerstwa 
i Rozwoju był brak możliwości w 
poprzednim układzie polityczno-
-personalnym lokalnych samorzą-
dów  do zrealizowania podpartego 
podpisami 4,5 tys. mieszkańców 
obywatelskiego projektu zmiany 
nazwy powiatu z goleniowskiego 
na goleniowsko-nowogardzki. 

 Władze poprzedniej kadencji, 

zarówno w gminie, jak i w staro-
stwie, nie gwarantowały sukcesu 
w tym temacie, działając  zupeł-
nie bez uzasadnienia na jego nie-
korzyść. Dlatego też zbudowali-
śmy w pełni obywatelską, złożoną 
ze społeczników listę wyborczą do 
obu szczebli samorządu. 

Wynik wyborów pozwolił nam 
wprowadzić 4 (w tym jeden z PiS) 
reprezentantów do rady miej-
skiej. Dało to prawo powołania 

klubu radnych, co przełożyło się 
na możliwość zasiadania w pre-
zydium rady i wpływ na politykę 
gminy, co jest niewątpliwie nie-
spodzianką tych wyborów i du-
żym sukcesem naszej listy wy-
borczej. Jednak w kontekście re-
alizacji postulatu zmiany nazwy 
powiatu, większe znaczenie miał-
by rezultat listy stowarzyszenia do 
rady powiatu. 

Tu niestety, mimo dobrego wy-
niku 9 % (ponad 2 tys. głosów), w 
skali powiatu i przekroczenia pię-
cioprocentowego progu wybor-
czego, zabrakło nam kilkudzie-
sięciu głosów do wprowadzenia 
swojego przedstawiciela w radzie 
powiatu. Gdyby nie zamieszanie 
z książeczkami, powodujące mię-
dzy innymi nadwyżkę głosów na 
PSL i unieważnienie sporej część 
głosów, zapewne PiR znalazłby się 
w radzie powiatu. Nie mniej, dzi-
siaj sytuacja nieobecności przed-
stawicieli PIR w radzie powiatu na 
pewno nieco komplikuje dalszy 
los naszej inicjatywy  zmiany na-
zwy powiatu. Tym bardziej kom-
plikuje,  że w radzie powiatu nie 
zaszły większe zmiany personalne 
-  na 6 radnych z Nowogardu, 5 to 
radni z poprzedniej kadencji, a je-
dynym nowym radnym jest Kazi-
mierz Ziemba. 

Te okoliczności sprawiają, że 
dziś chcąc by inicjatywa mogła 
być zrealizowana musimy szukać 
jako stowarzyszenie nowych dróg. 

Musimy znaleźć sposób na prze-
konanie nieprzychylnych wcze-
śniej władz starostwa, że projekt 
jest potrzeby i konieczny do zrów-
noważonego rozwoju powiatu 
oraz poprawy identyfikacji miesz-
kańców z powiatem. (ten element 
i poprzednio najbardziej przema-
wiał  także do władz starostwa). 
Wszystko to oczywiście nie będzie 
łatwe, ponieważ nie zależy tylko 
od naszej aktywności,  potrzebna 
jest także wola, w istocie nieprzy-
chylnych inicjatywie władz powia-
towych. A ta wola wydaje się być 
możliwa  do zmiany tylko wów-
czas,  gdy nie stracimy determina-
cji w dążeniu do celu. Jedną z no-
wych dróg na pewno będzie tak-
że wprowadzenie tematu zmiany 
nazwy powiatu do dyskusji  przy 
okazji wyborów parlamentarnych, 
jest to ważne ponieważ  ostatecz-
na decyzja w  tej sprawie zależy od  
aktualnie rządzących na poziomie 
władz krajowych… Warto przy-
pomnieć, że walczymy o bardzo  
istotne  sprawy dla naszej przy-
szłości,  zmiana nazwy powiatu 
jest  jednym z koniecznych po-
sunięć  procesu odbudowy pozy-
cji  Nowogardu, a co za tym idzie 
jego możliwości, zarówno w po-
wiecie jak i regionie. Jednak przy 
okazji takich przedsięwzięć jakie 
wymaga procedura zmiany na-
zwy powiatu, musimy zdać sobie 
sprawę z faktu, że są to często pro-
cesy trwające kilka lat i bywa, iż 

potrzeba nawet kilkakrotnie po-
nawiać wnioski do ministerstwa. 
Tak się działo w przypadku cho-
ciażby zmian dotyczących powia-
tu Wałbrzyskiego. Chciałbym jed-
nak Wszystkich mieszkańców na-
szej gminy zapewnić, że Stowa-
rzyszeniu Partnerstwo i Rozwój 
determinacji w sprawie dalszych 
zabiegów  o zmianę nazwy powia-
tu, nie zabraknie. Będziemy także 
informować na bieżąco, o ewen-
tualnych postępach w sprawie. 
Wszystko wskazuje na to, że ko-
lejny wniosek należy tak przygo-
tować, aby mógł on być rozpatry-
wany w czerwcu 2016 roku.
                                                                                                                         

Paweł Słomski 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo i Rozwój
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10 lutego - 75. rocznica pierwszej eksterminacji ludności polskiej

Godz. 4 – usłyszeliśmy walenie do drzwi… 
Tło historyczne
10 lutego przypada kolejna rocz-

nica pierwszej ekterminacyjnej wy-
wózki ludności polskiej (1940) z te-
renów zajętych przez Rosjan w wy-
niku ich agresji na Polskę 17 wrze-
śnia 1939. Los Polaków z obsza-
ru wschodnich kresów ale i osta-
teczny tragiczny los tamtych ziem 
i polskiej tam obecności wyzna-
czyły szczególnie dwa znane po-
wszechnie wydarzenia historycz-
ne. Pierwsze, to układ niemiecko-
-radziecki o rozbiorze Rzeczpo-
spolitej z 1939 roku, a następne (w 
tym roku obchodzimy ich 70-lecie) 
to porozumienia zawarte w Jałcie 
i Poczdamie przez „Wielką Trój-
kę”, którą tworzyli: premier Wiel-
kiej Brytanii, Winston Churchill, 
prezydent USA, Franklin Delano 
Roosevelt, oraz przywódca Związ-
ku Radzieckiego, generalissimus 
Józef Stalin, zwany nie bez powo-
du "Krwawym". Porozumienia te 
były potwierdzeniem ustaleń pod-
jętych w Teheranie w 1943 r., które 
za wschodnią granicę Polski uznały 
tzw. linię Curzona. Była to w kon-
tekście losu zgotowanego dla pol-
skich kresów i ich obywateli także 
kontynuacja wspomnianego wcze-
śniej paktu Ribbentrop-Mołotow z 
1939 r., który Europę na wschód od 
rzeki Bug przekazywał Sowietom 
jako łup wojenny.

W tych głównych wyznaczni-
kach geopolitycznych realiów ro-
zegrała się gehenna polskich kre-
sów z trzema turami wywózek na 
Sybir za panowania radzieckiego 
okupanta i z eksterminacją pozo-
stałych tam jeszcze Polaków przez 
radzieckich partyzantów i ukra-
ińskich nacjonalistów za okupacji 
niemieckiej (po napaści Niemiec 
na swojego radzieckiego sojuszni-
ka w 1942 r) a także, o czym nie-
wiele się mówi z powojennym gra-
bieniem, wyrzucaniem i wywózką 
Polaków na ziemie zachodnie. 

Lata przymusowego milczenia
W DN zamieściliśmy w ostat-

nich latach kilkanaście wywiadów 
autorstwa Piotra Słomskiego z no-
wogardzkimi sybirakami. Wypeł-
niliśmy w ten sposób chociaż w 
niewielkim stopniu dług, jaki je-
steśmy winni historii naszych oj-
ców i matek. Właśnie tutaj bowiem 
na ziemiach zachodnich, po latach 
tułaczek, ludzkiego poniżenia, bio-
logicznego i narodowego wynisz-
czenia, osiedlili się Ci wszyscy, któ-
rzy ocaleli z tej polskiej kresowej 
gehenny. Przez kilka lat, począw-
szy od 1945 roku z Sybiru, Kazach-
stanu, ale i obszarów kresowych 
Rzeczpospolitej formalnie wcie-
lonych do ZSRR po zakończeniu 
wojny, przybywały tutaj również 
do Nowogardu transporty z Pola-
kami pozbawionymi wszelkiego 

dobra materialnego i ojcowizny, ale 
jednak Polakami żyjącymi. Któż z 
nich mógł wtedy uświadomić so-
bie w pełni, jakie kolejne ceny trze-
ba będzie przez następne lata płacić 
za fakt bycia Polakiem ze wschodu 
za fakt bycia Sybirakiem czy Kre-
sowiakiem... Dzisiaj już wiemy, że 
trzeba było wiele czasu, aby Polska 
odzyskała realnie suwerenność a 
w konsekwencji, także trzeba było 
czekać aż do lat osiem dziesiątych, 
aby Sybiracy mogli opowiedzieć 
publicznie, jako świadkowie tam-
tych zdarzeń, swoją historię. 

Indywidualne losy
W relacjach - wywiadach, które 

jak wspomniano, publikowaliśmy 
w DN, ta lutowa noc 1940 roku 
noc zorganizowanej wywózki wy-
glądała bardzo podobnie niezależ-
nie od miejsca, tam na Wschodzie, 

o którym opowiadano. Świadczy 
to o tym, że wszystko musiałoby 
być wcześniej dobrze omówione i 
przygotowane. Szkoda tylko, że w 
tym przygotowaniu nie uwzględ-
niono zupełnie, a jeśli, to w mini-
malnym stopniu, faktu, że trans-
portuje się nie zwierzęta, lecz ludzi. 
- Ale być może o to sowietom cho-
dziło, aby oprócz ograbienia, po-
niżyć i doprowadzić do psychicz-
nego i w efekcie fizycznego unice-
stwienia eksterminowawej ludno-
ści polskiej. Określenie wywózka 
wydaje się być bardzo łagodnym 
wobec faktów, o których opowia-
dają świadkowie tamtych dni. Oto 
przykładowe ich relacje z 10 lutego 
1940 r., zawarte w publikowanych 
przez nas tekstów autorstwa Piotra 
Słomskiego. Wspomina pani Irena 
Murawska: 

…Dzieci ładowano na wozy, 
starsi szli za tymi wozami. Tak do-
szliśmy do stacji we Włodzimierzu. 
– wspomina ze spokojem pani Ire-
na. Na miejscu czekał już pociąg. 
Wagony, w których do tej pory 
przewożono bydło, miały się stać 
na prawie trzy tygodnie mieszka-
niem dla tysięcy polskich kreso-
wiaków. We Włodzimierzu załado-
wali nas do wagonów. Były w nich 
piecyki i trochę drzewa na opał. W 
jednym wagonie było ok. 30 osób. 
Eh, tak nas właśnie załadowali, jak 
bydło. Raz dziennie, przychodzili 

i otwierali wrota wagonu. Jak dziś 
słyszę szczęk zamka. I krzyczeli 
„cztery wiedra i dwóch czlawieków 
za supom”. Czasami – po tę zupę - 
chodził brat, czasami ktoś inny. Je-
chaliśmy ponad dwa tygodnie i w 
ciągu tego czasu, zawsze jak wcho-
dzili to liczyli wszystkich. Przeła-
dunek był w Kostołusowie. Tam też 
spędziliśmy wywózkę. 

A oto fragment wywiadu z Panią 
Eweliną Pietruczuk:

Wybuchła wojna, ojciec uczęsz-
czał na jakieś zebrania. Chodzi-
ły słuchy, że źle się dzieje. – wspo-
mina pani Ewelina. Zbliżał się mo-
ment wywózki. Psy tak okropnie 
wyły przez ostatni tydzień przed 
deportacją. Ojciec mówił – będzie 
coś złego się działo, bo psy strasz-
nie wyją. A w tę noc to już w ogóle 
nie szło spać. Godz. 4 – usłyszeli-
śmy walenie do drzwi. Weszło czte-

rech mundurowych z karabinami. 
Ojca od razu postawili pod ścia-
nę. Brata również. Przed bratem 
jeden z nich ustawił się z wycelo-
wanym karabinem, drugi przed oj-
cem tak samo. Powiedzieli mamie, 
że za 40 minut musimy być goto-
wi. Mama prosiła, by wziąć trochę 
jedzenia ze spiżarni, ale oni powie-
dzieli, że nie wolno wziąć więcej 
niż to, co w domu. A co mogło być 
w domu? Trochę chleba i to wszyst-
ko. Wzięliśmy pierzyny i kilka naj-
ważniejszych rzeczy. Sanie stały już 
z zaprzęgiem przed domem. Mama 
owinęła nas w te pierzyny. Do stacji 
trzeba było przejechać jeszcze spo-
ry kawałek drogi...

- No i zawieźli nas. A tam - by-
dlęce wagony. Traktowali ludzi jak 
bydło. Do wagonu to ani schodków 
nie było. Wewnątrz - podwójne 
prycze z desek do spania. Ani sło-
my na tym nie było – nic! Tylko tak 
na gołych dechach spaliśmy. Łado-
wali ludzi z jednej i z drugiej stro-
ny. Nie pamiętam dokładnie, ile 
nas było, tak czy inaczej dość dużo. 
O ubikacji nie było mowy. Tylko 
dziura w podłodze. Ach, poście-
liliśmy tam, co było pod ręką, za-
brane w ostatniej chwili z domu. A 
resztą się przykryliśmy - takie było 
spanie. 

I jeszcze fragment z wywiadu z 
Panią Janiną Wołowicz : 

... 10 lutego poszłyśmy do szkoły. 

Ja i moje dwie siostry. Pamiętam, 
że najstarsza była wtedy w domu. 
Nagle do klasy weszło dwóch enka-
wudzistów. Wszyscy się ich wystra-
szyli. Źle patrzyło im z oczu. Wska-
zali na nas. Powiedzieli nauczycie-
lom, że zabierają nas do rodziców. 
Zabrali mnie, Amelię i Stasię. Wsa-
dzili nas na sanie. Ruszyliśmy. Na-
gle starsza siostra krzyknęła – prze-
cież jedziemy w przeciwnym kie-
runku, tam nie jest nasz dom, za-
trzymajcie! Byłyśmy przerażone, 
nikt nie słuchał. Przejechaliśmy tak 
10 km. Sanie zatrzymały się na ma-
łej stacyjce, na której stał bardzo 
długi tabor bydlęcych wagonów. 
Kazali nam wysiąść. Nagle, prze-
rażone, zobaczyłyśmy przed sobą 
otwartą przed nami ciemną jamę 
wagonu. Wsadzili nas do środka i 
zamknęli wrota. To było okropne, 
byłyśmy na śmierć wystraszone i 
zdezorientowane całą tą sytuacją. 
Zaczęłyśmy płakać i zawodzić. 
Proszę sobie wyobrazić – trzy małe 
dziewczynki, wtrącone i zamknięte 
w ciemnym, zimnym wagonie. Po-
czątki deportacji były dla Pani Ja-
niny i jej sióstr niezwykle trauma-
tyczne. Emocje towarzyszą wspo-
mnieniom do dziś. – Po rodziców 
przyszli w nocy.

Ojcu kazali stanąć pod ścianą. 
Kilkadziesiąt minut na spakowa-
nie i w drogę. Wieźli ich w stronę 
stacji, na której my byłyśmy już od 
kilku godzin. Pamiętam jak nasi 
rodzice rozpaczliwie wołali prowa-
dzeni po peronie – gdzie są nasze 
dzieci?! – uspokoili się trochę kiedy 
Sowieci otworzyli wagon i nas zo-
baczyli. Od tego momentu jechali-
śmy już razem – wspomina pani Ja-
nina. Na pytanie, czy zachowały się 
jakieś pamiątki, zdjęcia, Pani Wo-
łowicz rozłożyła bezradnie ręce: - 
Kiedy rodziców i najstarszą siostrę 
wieźli saniami na stację, to kazali 
wszystko wyrzucić – tzn. jedzenie 
i jakieś pamiątki. Nic się nie zacho-
wało.

 
Przybyli tutaj, by zacząć nowe 

życie, ale najpierw… 
Droga do Polski okazała się też 

pełna traumy, i to nie tylko dlatego,  
że ta Polska nie mogła już oznaczać 
tych miejsc i tych ludzi, wśród któ-
rych się urodzili i wychowywali. 
Oto jak mówi o drodze powrotnej 
Pani Irena Murawska 

W drodze powrotnej chcieli nas 
wyrżnąć Ukraińcy. Czyhali głów-
nie na osadników. Dotarliśmy do 
naszego przedwojennego powia-
tu - Włodzimierza. Gdy tam zaje-
chaliśmy było już szaro. Było nas 
tyle, co w jednym wagonie ok. 30 
osób. Tuż obok stacji stał nieduży 
budyneczek, który był pusty. Ktoś 
nam zaoferował, że możemy w nim 
przenocować. Nie było młodych 
mężczyzn – tylko trzech, w pode-

szłym wieku. Chcieliśmy się prze-
spać i przeczekać do wyrobienia 
paszportów. Całe szczęście, że ko-
szary rosyjskie były w pobliżu. W 
nocy wpadli Ukraińcy, wywalili 
drzwi i chcieli nas pozabijać. Pod-
niósł się krzyk, przybiegli żołnie-
rze rosyjscy i rozpędzili ich. Rano 
zaprowadzili nas do przedwojen-
nej świetlicy harcerskiej. Straż sta-
ła z każdej strony. Zabraniali nam 
mówić po polsku. Czekaliśmy tak 
na paszporty. A później już za Bug. 
Dwa tygodnie spędziliśmy w Cheł-
mie. Stamtąd przywieźli nas na Po-
morze Zachodnie.

Dopiero po odzyskaniu wolno-
ści, w wyniku Solidarnościowej re-
wolucji, Sybiracy mogli głośno mó-
wić o tym, co przeżyli za sowiec-
kiej okupacji. Ale przeżyta trauma 
i swoiste przyzwyczajenie do mil-
czenia powodują, że trzeba ich na-
mawiać, aby opowiedzieli – bo ich 
opowieść jest nam przede wszyst-
kim potrzebna, abyśmy potrafi-
li sobie odpowiedzieć na podsta-
wowe pytania o naszą tożsamość. 
Autorowi tekstów publikowanych 
w DN udało się na tę opowieść na-
mówić kilkanaście osób . W ostat-
nich latach na łamach DN o losach 
własnych i swoich rodzin opowia-
dali: 

1. Irena Murawska, z domu Zim-
nowłocka

2. Ewelina Pietruczyk (z domu 
Maciurkowska) pochodzi z kolonii 
Lelówka na Wołyniu.

3. Pani Janina Wołowicz, z domu 
Perkowska, 

4. Pochodzący z Wileńszczyzny, 
Marian Nejranowski - Słajsino. 

5. Pan Wacław Proskurnicki, za-
mieszkały we wsi Krechów, w po-
wiecie Żółkiew pod Lwowem

6. Maria Ejryszew (z domu Kar-
piej)

7. Pan Roman Gronowski – 
Ostrzyca

8. Pani Anna Słomska z domu 
Nastawna 

9. Pani Franciszka Kobylińska
10. Helena Rodziewicz (rocznik 

1932), lekarz, specjalista chirurg, 
która swoje życie po powrocie z tu-
łaczki związała m.in. z Nowogar-
dem i Kamieniem Pomorskim.

11. Pan Michał Saniuk z miejsco-
wości Zaborja na Wileńszczyźnie. 

12. Pani Anna Salamońska (z 
domu Pauk),

13. Pani Teresa Muzyka (z domu 
Fałat), w trakcie wywiadu miała już 
101 lat

W 75. rocznicę pierwszej wy-
wózki Polaków ze wschodnich kre-
sów na Syberię oddajemy im hołd. 
To także ich cierpienia stały się ele-
mentem etosu narodu niezwycię-
żonego – polskiego narodu 

SM
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Dom Pomocy Społecznej na Smużynach w Nowogardzie 

O tym, jak się żyje w DPS
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej to nie tylko proste egzystowanie na podstawowym poziomie. Pracownicy DPS, zapewniając liczne formy aktywności 
jego stałym mieszkańcom, dają im możliwość działania na wielu płaszczyznach, m.in. osiągania postępu w swoich umiejętnościach, czy poprawie stanu 
ich zdrowia. A tutaj nawet małe sukcesy stają się wielkimi i dają powód do radości. O tym, jak żyją rezydenci Domu Pomocy Społecznej, przekonaliśmy 
się odwiedzając we wtorek (3 lutego) placówkę położoną na kolonii Smużyny w Nowogardzie.

Nasz rekonesans po Domu Opie-
ki Społecznej na Smużynach zaczy-
nam od odwiedzin w sali rehabilita-
cyjnej. Spotykam tu kilku ćwiczących 
pensjonariuszy DPS. Pan Władysław 
w nowogardzkim DPS przebywa od 
4 lat. Jego życie nie było usłane róża-
mi. Mężczyzna od wielu lat cierpi na 
miażdżycę, która powoduje dokucz-
liwy ból nóg. – Przychodzę tu niemal 
codziennie i ćwiczę sobie na urządze-
niach rehabilitacyjnych. Najbardziej 
jednak lubię jeździć na rowerku. Je-
żeli czegoś nie wiem, to zawsze mogę 
zapytać naszą panią Renatkę – reha-
bilitantkę, która podpowiada nam, 
jak mamy ćwiczyć. Zajęcia rozpoczy-
nam o godz. 15:00. Powiem panu, że 
po takim wysiłku to czasami bardzo 
bolą mnie nogi, ale wiem, że ćwiczyć 
trzeba. Z natury jestem człowiekiem 
ugodowym, więc dobrze dogaduję 
się ze wszystkimi na sali. Nie mam z 
tym większego problemu. Rozgląda-
jąc się po sali rehabilitacyjnej, zauwa-
żyłem, jak grupa życzliwie się do sie-
bie uśmiecha, jednocześnie ćwicząc 
intensywnie. Miałem wrażenie, że 
moja obecność trochę ich onieśmie-
la. Mimo wszystko, po chwili pod-
chodzi do reportera DN  kolejny pa-
cjent – Mam na imię Robert i pocho-
dzę ze Szczecina. W DPS przebywam 
od kilkunastu lat. Dobrze się tu czuję. 
Chętnie jeżdżę na wycieczki. Dlatego 
już nie mogę się doczekać, kiedy będzie 
następna. Bardzo lubię panią kierow-
nik, która mnie tu zapisała. Zarów-
no ona sama, jak i panie terapeutki 
są dla mnie bardzo w porządku. Żeby 
tylko jeszcze zechciały się zgodzić na 
zmniejszenie dawki ćwiczeń… No, ale 
to się raczej nie uda. Kolejnym roz-
mówcą jest pan Józef. – Mieszkam tu 
od roku. Jestem po wylewie, dlatego 
muszę ćwiczyć rękę. Bardzo lubię śpie-
wać i słuchać koncertów muzycznych. 
A może zanucić panu jedną z moich 
ulubionych piosenek? Leci to mniej 
więcej tak: „Nic nie robić,  nie mieć 
zmartwień. Chłodne piwko w cieniu 
pić. Leżeć w trawie, liczyć chmury, go-

łym i wesołym być...”. Wszyscy obec-
ni na sali natychmiast przyłączyli się 
do p. Józefa, śpiewając jego ulubio-
ną piosenkę. Dopełnieniem wizyty 
w pomieszczeniu Terapii Aktywizacji 
Ruchowej jest krótka rozmowa z te-
rapeutką, Renatą  Licau-Gralak, któ-
ra prowadzi tu ćwiczenia od 1992 r. 
– Pracuję w tym miejscu od wielu lat. 
Nie tylko ja służę tym ludziom swoją 
pomocą, ale i moje koleżanki i kole-
dzy. Wspólnie staramy się, aby każde-
go dnia radość tych osób była sponta-
niczna i taka prawdziwa. Moje działa-
nia względem nich są ściśle powiąza-
ne z lekarzem, ja pilnuję, by ćwiczenia 
były wykonywane codziennie i syste-
matycznie. To są bardzo szczególni pa-
cjenci, dlatego do każdego z nich musi-
my podchodzić w sposób indywidual-
ny. Moim zadaniem jest zmniejszenie 
tych złych ruchowych dysfunkcji i za-
pobieganie ich pogłębianiu się. W tym 
miejscu niestety nie ma aż tak wielu 
osób, które poruszają się samodzielnie, 
nie mniej gro tych mieszkańców świet-
nie sobie radzi, np. osoby jeżdżące na 
wózkach inwalidzkich. Jeśli chodzi o 
metody terapii, to uważam, że są one 
aktualnie dostosowane do stanu zdro-
wia naszych pacjentów. Nie mniej  tro-
chę żałujemy, że nie możemy do tego 
pakietu dodać tych najnowszych, nie-
jednokrotnie niewskazanych dla pa-
cjentów, którzy np. cierpią na epilep-
sję. W ramach terapii, mamy chociaż-
by hydromasaż i kąpiel perełkową. Pa-
cjenci mogą też korzystać z siłowni, 
boiska sportowego oraz rowerów tury-
stycznych – kończy swoją wypowiedź 
p. Renata. Żegnam się z panią Rena-
tą i idę obejrzeć inne miejsca w DPS. 
Pokoje, w których mieszkają pensjo-
nariusze to schludne  jedno-, dwu-
, trzy- i czteroosobowe pomieszcze-
nia, które mieszkańcy mogą urządzać 
według własnych upodobań i wypo-
sażać we własne meble i sprzęt. Poza 
pomieszczeniami mieszkalnymi, do 
dyspozycji mieszkańców jest także 
sala przeznaczona do spotkań dzien-
nych oraz pracownie, gdzie istnieje 

możliwość indywidualnego rozwija-
nia talentów i zainteresowań. Bardzo 
ważnym elementem jest możliwość  
uczestnictwa w imprezach kultural-
nych, rekreacyjnych i sportowych. 
Ponadto mieszkańcy bez przeszkód 
mogą brać udział we Mszach św. od-
bywających się co pewien czas w ka-
plicy, która została w ostatnich latach 
odnowiona (na zdjęciu).  

Duży wpływ na poprawę jakości 
życia w DPS mają systematyczne in-
westycje, takie jak np. ostatnio  zaku-
pione komputery, czy  doprowadzo-
ny Internet. Są tacy pensjonariusze, 
którzy potrafią korzystać  z takich za-
awansowanych technicznie udogod-
nień. Oczywiście fachowa opieka jest 
zapewniona tutaj całodobowo i do-
datkowo dzienne wsparcie wykwa-
lifikowanego i doświadczonego per-
sonelu, również psychologa i innych 
specjalistów w razie konieczności. O 
tym, jakie są potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej, rozmawialiśmy z z-cą dy-
rektora ds. terapeutyczno-opiekuń-
czych, panią Małgorzatą Danilewską. 
– Słusznie to miejsce nazywa się  nie 
placówką czy instytucją, ale właśnie 
domem, ponieważ dla tutaj mieszka-
jących jest on domem, mającym, na 
ile się to da, zastąpić prawdziwy dom 
rodzinny. Na obecną chwilę w dwóch 
budynkach zamieszkuje 162 osoby. W 
pierwszym mieszkają osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie, a w dru-
gim osoby przewlekle chore psychicz-
nie. Na każdej kondygnacji znajdują 
się pokoje mieszkalne od 1 do 4 miejsc. 
Są także kuchenki oddziałowe, będące 
do dyspozycji mieszkańców. Ważnym 
punktem naszego domu jest centrum 
do aktywności dziennej – czyli tera-
pie zajęciowe, które dzielą się na tera-
pię sportową, terapię aktywizacji re-
kreacyjnej i ruchowej. Niestety obecnie 
chwilowo nieczynna jest muzykotera-
pia i terapia sztuki użytkowej. Dlatego 
zwróciłam się do pani dyrektor, by na 
czas nieobecności prowadzącej zajęcia 
pani terapeutki zatrudniła, w ramach 
zastępstwa, inną osobę (można nadal 
składać CV w tej sprawie). Ciągłość 
terapii jest niezwykle ważna dla pa-
cjentów. Bardzo chętnie w niej uczest-
niczą. Każdy mieszkaniec znajdzie tu 
coś dla siebie. Nie ma mowy o nudzie. 
Jeśli chodzi o nowe perspektywy, to je-
steśmy w trakcie otwierania terapii ku-

linarnej, dla  której  pomieszczenie to 
obecnie jest w remoncie. Najprawdo-
podobniej będzie oddane do użytku z 
dniem 1 marca. Przygotowujemy się 
również do uruchomienia trzech sta-
nowisk komputerowych z dostępem do 
Internetu. Z pewnością będzie to dla 
mieszkańców dużą atrakcją. Wcze-
śniej, gdy chcieli skorzystać z Interne-
tu, musieli udać się aż do nowogardz-
kiej biblioteki. Wśród mieszkańców 
są zarówno osoby samodzielne i dys-
pozycyjne finansowo, jak i takie, któ-
re mają swoich opiekunów prawnych, 
w tym wypadku to oni  decydują, ile 
taka osoba może mieć pieniążków do 
dyspozycji. Te kwoty są bardzo różne, 
bo jeżeli np. mieszkaniec pali tytoń, 
to wiadomym jest, że otrzymuje pie-
niędzy więcej. Wszystkie potrzeby czy 
prośby są skoordynowane z pracują-

cymi w Domu opiekunami. –  kończy 
Małgorzata Danilewska. 

W Domu Pomocy Społecznej 
Smużyny 2 w Nowogardzie,  wraz z 
filią przy ul. J. Piłsudskiego w No-
wogardzie, znajduje się ogółem 237 
miejsc mieszkalnych. W obiekcie, 
pod adresem Smużyny, znajdują się 
4 działy, które dzielą się na: Dział Fi-
nansowo-Księgowy, Dział Admini-
stracyjno-Gospodarczy, Dział Tech-
niczny i ostatni Dział Terapeutycz-
no-Opiekuńczy. Ogółem, w obu 
obiektach, zatrudnionych jest 168 
osób. Miesięczny koszt pobytu w 
Domu wynosi 2 678,30 zł. Mieszka-
niec, który posiada stałe źródło do-
chodu, wnosi opłatę pobytową w 
wysokości 70% netto otrzymywane-
go dochodu. 

Jarek Bzowy 

Sala rehabilitacyjna jest miejscem, gdzie mieszkańcy ćwiczą, ale i chętnie się spotykają.

Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, które prowadzi pan Marcin.

Bardzo ważne miejsce dla mieszkań-
ców DPS - nowa kaplica, w której od-
prawia się Msze św.
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Pomorzanin podczas halowego turnieju w Bad Doberan

Jest 6. miejsce, a mogło być lepiej...
W miniony weekend, Pomorzanin Nowogard brał udział w halowym turnieju piłki nożnej „OSPA – Cup”, organizowanym w niemieckim Bad 
Doberan. Nowogardzianie zaprezentowali się lepiej niż przed rokiem, gdy przegrali wszystkie mecze. Tym razem piłkarze z Nowogardu, do 
ostatniego meczu walczyli o awans do półfinału, jednak w osiągnięciu tego, zabrakło im koncentracji. Zapraszamy na relację z turnieju, w któ-
rym wygrali młodzi piłkarze Hansy Rostock. 

Turniej Budenzauber 2015 
„OSPA – Cup” zaplanowany był 
na sobotę (7 lutego). Rozpoczął 
się o godzinie 20:00, natomiast 
finał i zarazem ostatni mecz, 
rozegrany został około półno-
cy. Do rywalizacji przystąpiło 8 
zespołów, które już na początku 
stycznia zostały rozlosowane 
do dwóch grup. Klub z Nowo-
gardu musiał wydać pieniądze 
jedynie na paliwo, aby dojechać 
do Bad Doberan. Za wyżywie-
nie, nocleg i wszystko inne pła-
cili organizatorzy. To kolejna 
pozytywna wiadomość wyni-
kająca ze współpracy pomię-
dzy Pomorzaninem a Dobe-
raner FC. Do Niemiec wybra-
ła się następująca kadra: Ad-
rian Kram, Kamil Lewandow-
ski, Piotr Winogrodzki, Michał 

Piątkowski, Michał Łukasiak, 
Rafał Makarewicz, Hubert Pę-
dziwiatr, Dawid Langner, Kon-
rad Winczewski, Wojciech Bo-
rek, Paweł Galus. Towarzyszyli 
im trener Robert Kopaczewski, 
kierownik drużyny Franciszek 
Toruński oraz sekretarz klubu 
Kazimierz Oracz. Przypomnij-
my, że przed rokiem Pomorza-
nin brał udział już w tym tur-
nieju. Wówczas Nowogardzia-
nie przegrali wszystkie mecze, 
dostając srogą lekcję od swo-
ich zachodnich sąsiadów. Tym 
razem było o wiele lepiej, jed-
nak zabrakło koncentracji w 
ostatnim meczu, przez co Po-

morzanin nie zagrał w półfina-
le. Ale po kolei... W miejscowej 
hali nie było na trybunach wol-
nego miejsca, a piłkarze przed 
turniejem prezentowali się ki-
bicom przy efektownych świa-
tłach. 

Mecze grupowe trwały 12 
minut bez zmiany stron. No-
wogardzianie rozpoczęli turniej 
od meczu z zespołem Rosto-
cker Robben. Pomorzanin objął 
prowadzenie po golu Michała 
Łukasiaka, jednak Niemcy nie 
zmierzali tanio sprzedać skóry 
i doprowadzili do wyrównania. 
Nowogardzianie ponownie ob-
jęli prowadzenie, tym razem za 

sprawą gola strzelonego przez 
Dawida Langnera. Chwilę po-
tem rywale strzelili sobie bram-
kę samobójczą i musieli już od-
robić dwa gole. Sił i umiejętno-
ści starczyło im tylko na bram-
kę kontaktową, jednak ostatnie 
słowo należało do Pomorzani-
na, a dokładnie do Huberta Pę-
dziwiatra, który ustalił wynik 
meczu na 4:2. W drugim meczu 
Grupy A, padł wynik 3:2, zatem 
po 1. kolejce Pomorzanin był 
liderem. Następnym rywalem 
byli piłkarze Rostocker FC. Był 
to bardzo zacięty mecz, w któ-
rym dominowała skuteczna gra 
w obronie. Pierwszą bramkę 
zdobyli zachodni sąsiedzi, jed-
nak ambitnie grający zawodni-
cy z Nowogardu doprowadzili 
do wyrównania. Autorem gola 
był Michał Łukasiak. Po dwóch 
kolejkach, Pomorzanin miał na 
koncie 4 punkty i wciąż pozo-
stawał liderem. Niestety w trze-
cim meczu nowogardzianie zo-
stali rozgromieni przez druży-
nę Gustrower SC 09, aż 6:0. Na 
skutek tej porażki, Gustrower 
SC 09 awansował na 1. miejsce 
w tabeli, a Pomorzanin przegrał 
gorszym bilansem bramkowym 
2. miejsce, na korzyść Rosto-
ckera FC, z którym nowogar-
dzianie zremisowali. Pozosta-
je spory niedosyt, gdyż Pomo-
rzanin grał naprawdę nieźle i 
zasłużył na awans do półfina-
łów. Drużynie z Nowogardu 
pozostała walka o 5. miejsce, 

która rozegrała się w nietypo-
wy sposób. Rywalami byli za-
wodnicy FC Forderkader Rene 
Schneider, a o tym kto zajmie 
5. miejsce, decydowały hokejo-
we rzuty karne (piłkarz wyko-
nujący karnego biegł z piłką od 
połowy boiska i strzelał w sy-

tuacji sam na sam). Rozegrano 
trzy serie rzutów karnych. Jako 
pierwszy strzelał Dawid Lan-
gner i wyprowadził Pomorza-
nin na prowadzenie. Drugie-
go gola z karnego strzelił Piotr 
Winogrodzki. Szczęścia zabra-
kło Kamilowi Lewandowskie-
mu, który nie zdołał pokonać 
golkipera rywali, którzy okaza-
li się skuteczniejsi, przez co Po-
morzanin ostatecznie ukończył 
turniej na 6. miejscu. 

Z pewnością można uznać 
wyjazd do Niemiec za udany. 
Piłkarze prowadzeni przez Ro-
berta Kopaczewskiego rozegra-
li trzy mecze z wymagającymi 
rywalami. Klub poza dojazdem 
za nic nie musiał płacić. Wie-
rzymy, że udział w turnieju po-
mógł Nowogardzianom zyskać 
kolejne ważne doświadczenie 
i w profesjonalnych warun-
kach, jeszcze lepiej przygoto-
wać się do nadchodzącego se-
zonu. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz kla-
syfikację końcową. 

KR   

Kadra Pomorzanina podczas turnieju w Bad Doberan, górny rząd od lewej- Robert Kopaczewski (trener), Franciszek Toruński 
(kierownik drużyny), Kazimierz Oracz (sekretarz klubu), Adrian Kram, Kamil Lewandowski, Piotr Winogrodzki, Michał Piątkow-
ski; dolny rząd od lewej- Michał Łukasiak, Rafał Makarewicz, Hubert Pędziwiatr, Dawid Langner, Konrad Winczewski, Wojciech 
Borek, Paweł Galus

Budenzauber 2015, OSPA – Cup
Grupa A:
Pomorzanin Nowogard – Rostocker Robben 4:2
(Gole: Michał Łukasiak, Dawid Langner, samobójcza, 
Hubert Pędziwiatr)
Rostocker FC – Gustrower SC 09   2:3
Pomorzanin Nowogard – Rostocker FC  1:1
(Gol: Michał Łukasiak)
Rostocker Robben – Gustrower SC 09  2:1
Gustrower SC 09 – Pomorzanin Nowogard  6:0
Rostocker FC – Rostocker Robben  2:0

M M P G+ G-
1 Gustrower SC 09 3 6 10 4
2 Rostocker FC 3 4 5 4
3 LKS Pomorzanin Nowogard 3 4 5 9
4 Rostocker Robben 3 3 4 7

Mecz o 5. miejsce (hokejowe rzuty karne):
Pomorzanin Nowogard – FC Forderkader RS 2:3 

Klasyfikacja końcowa:
1. FC Hansa Rostock U23 
2. 1. FC Neubrandenburg 
3. Gustrower SC 09
4. Rostocker FC
5. FC Forderkader Rene Schneider
6. LKS Pomorzanin Nowogard 
7. Rostocker Robben 
8. Doberaner FC

Turniej w Bad Doberan można uznać za udany. Nie wiele zabrakło aby nowogar-
dzianie znaleźli się w pierwszej czwórce.
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"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

Tenis stołowy – II Liga Mężczyzn

LUKS Top Wierzbięcin utrzymuje 2. miejsce
W miniony weekend, w II Lidze Mężczyzn, grupy północnej tenisa stołowego, LUKS Top Wierzbięcin rozegrał dwa ostatnie mecze fazy grupowej. Naj-
pierw podopieczni Józefa Korkosza wysoko przegrali w Międzyzdrojach, by następnie rozgromić tenisistów ze Stargardu Szczecińskiego. Co najważniej-
sze, Wierzbięcin utrzymał 2. miejsce w tabeli, które pozwoli w I rundzie baraży o I ligę, zagrać ze słabszym rywalem. 

Choć mało kto dopuszczał do 
myśli taki scenariusz, to tenisiści 
stołowi z Wierzbięcina przegry-
wając dwa ostatnie mecze, mogli 
spaść nawet na 4. miejsce! Aby tak 
się stało, swoje mecze musieli wy-
grać zawodnicy Darz Boru Kar-
nieszewice oraz UKS-u Chrobry 
Międzyzdroje. To właśnie z tym 
drugim zespołem, na wyjeździe w 
pierwszym meczu, walczyli pod-
opieczni Józefa Korkosza. LUKS 
Top przystąpił do tego meczu 
osłabiony brakiem dwóch pod-
stawowych zawodników- Barto-
sza Jemilianowicza oraz Mateusza 
Witkowskiego. O punkty walczyli: 
Sebastian Jemilianowicz, Łukasz 
Owczarek, Adrian Kurenda i Da-
niel Zubrzycki. Niestety Chrobry 
Międzyzdroje tego dnia był zde-
cydowanie za mocny na drużynę 
z Wierzbięcina. Wynik 8:2 dla go-
spodarzy, mówi sam za siebie. Po 
tym, jak rywale w walce o 2. miej-
sce w bezpośrednim meczu zdo-

byli dwa punkty, nasi reprezen-
tanci jechali do Stargardu Szcze-
cińskiego na drugi mecz, z nietę-
gimi minami, choć rywal jest ni-
żej notowany. Do tego meczu do-
łączył już do zespołu Bartosz Je-
milianowicz, co miało duże zna-
czenie dla losów tego pojedynku. 

Podopieczni Józefa Korosza nie 
mieli zamiaru liczyć na wpadkę 
drużyny z Międzyzdrojów i wzię-
li sprawy w swoje ręce, gromiąc 
drużynę ATS Stargard Szczeciński 
1:9. Po tym zwycięstwie wszystko 
już było jasne, Wierzbięcin utrzy-
mał wysokie drugie miejsce w ta-

beli. Dlaczego to takie ważne? 
Cztery najlepsze drużyny awan-
sowały do baraży, w których ry-
walizować będą z 4 najlepszymi 
zespołami z grupy południowej 
(woj. wielkopolskie). Rywalami 
Wierzbięcina będzie trzeci zespół 
z grupy południowej, a najpraw-
dopodobniej będzie nim TTS 
Trzemeszno. Dodajmy jeszcze, że 
grono drugoligowców w grupie 
północnej opuszczą tenisiści KTS 
Koszalinianin Koszalin, a w bara-
żu o utrzymanie w drugiej lidze 

zagrają pomiędzy sobą UKS Czar-
ni Pieszcz i UKS Nałęcz Grajan 
Ostroróg. Gdy tylko będzie zna-
na data gier barażowych o I Ligę, 
podamy ją do wiadomości na ła-
mach DN. Póki co, gratulujemy 
tenisistom stołowym z Wierzbię-
cina ich postawy w tym sezonie, i 
życzymy skutecznej walki w bara-
żach. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników 13. i 14. kolejki 
oraz aktualną tabelę. 

KR

II Liga Mężczyzn grupa północ, II Runda
13. kolejka, sobota (7 lutego):
Stal Szczecin – UKS Czarni Pieszcz   10:0
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – Darz Bór Karnieszewice 6:4
ATS Stargard Szczeciński – KTS Koszalinianin Koszalin  9:1
UKS Chrobry Międzyzdroje – LUKS Top Wierzbięcin  8:2
14. kolejka, sobota (7 lutego): 
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – UKS Czarni Pieszcz  5:5
Stal Szczecin – Darz Bór Karnieszewice    10:0
UKS Chrobry Międzyzdroje – KTS Koszalinianin Koszalin 8:2
ATS Stargard Szczeciński – LUKS Top Wierzbięcin   1:9

M M P Sety
1 Stal Szczecin 14 28 122 – 18 
2 LUKS Top Wierzbięcin 14 20 80 – 60 
3 UKS Chrobry Międzyzdroje 14 19 88 – 52 
4 Darz Bór Karnieszewice 14 16 74 – 66 
5 ATS Stargard Szczeciński 14 12 54 – 86 
6 UKS Nałęcz Grajan Ostroróg 14 9 63 – 77 
7 UKS Czarni Pieszcz 14 8 70 – 70 
8 KTS Koszalinianin Koszalin 14 0 33 – 107 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny, akordeon i ławę pokojo-
wą tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: meble do przedpo-
koju  -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe - tel. 

667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatycz-

ną, kanapę, segment pokojowy 
i kuchenny, lodówkę oraz sofę 
i      bojler na wodę ciepłą – tel. 
783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 

lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

- Przyjmę telewizor duży z 
płaskim kineskopem i sprawny 
odkurzacz - 603-595-403 

- Przyjmę sprawną pralkę au-
tomatyczną - tel. kontaktowy 
667-353-451 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Informacja dla kibiców

Przekaż 1% na Pomorzanin  
Nowogard 
Tak jak w minionym roku, sympatycy Pomorzanina Nowogard mogą przekazywać swój 1% 
z podatku na nowogardzki klub. Poniżej publikujemy informację, jaką prezes Pomorzani-
na opublikował na oficjalnym profilu klubu. 

„Informujemy naszych Sym-
patyków, że Koszaliński Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej po-
siada status Organizacji Po-
żytku Publicznego. Wszyscy 
zainteresowani przekazywa-
niem 1% podatku na nasz Klub 
mogą przekazywać kwoty na 
poniżej podany numer KRS. 

Przy przekazywaniu kwot 
1% podatku w PIT należy wpi-
sać nr KRS 0000111283. Na-
leży pamiętać o obowiązko-
wym wpisaniu w PIT (rubry-
ka – dodatkowe informacje) 
LKS Pomorzanin Nowogard. 
Bez podania niezbędnej na-
zwy klubu – kwoty nie zosta-

ną przekazane. Informuje-
my, że 1% podatku przekazy-
wać mogą zarówno osoby fi-
zyczne, jak i firmy prowadzą-
ce działalność gospodarczą.  
Zachęcamy do skorzystania. 
Pamiętajcie, że każda złotówka 
jest ważna. Z góry dziękujemy.”

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

TECHNIKUM NR 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

Ranking miesięcznika „Perspektywy”
Obecny rok szkolny jest rokiem 

szkolnictwa zawodowego. Jest to 
zatem okazja, aby wskazać ko-
rzyści, jakie płyną z możliwości 
zdobycia wykształcenia średnie-
go i zawodu w ciągu czterech lat 
nauki. Zespół Szkół Ponagimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie kształci uczniów 
klas technicznych w siedmiu za-
wodach- technik ekonomista, 
technik handlowiec, technik hote-
larstwa, technik informatyk, tech-
nik logistyk, technik pojazdów sa-
mochodowych oraz technik ży-
wienia i usług gastronomicznych. 
Nauka w technikum kończy się 

dwoma egzaminami - matural-
nym, umożliwiającym kontynu-
owanie nauki na studiach oraz eg-
zaminem potwierdzającym kwa-
lifikacje zawodowe, którego zda-
nie daje możliwości znalezienia 
atrakcyjnej pracy. Taka perspek-
tywa powoduje, że absolwen-
ci gimnazjów z powiatów: gole-
niowskiego, gryfickiego, łobeskie-
go i kamieńskiego podejmują na-
ukę właśnie w naszej szkole. Za-
równo ja, jako dyrektor szkoły, ale 
też wszyscy nauczyciele, jesteśmy 
dumni i bardzo zadowoleni, że 
młodzież podejmuje się tak trud-
nego zadania, jakim jest nauka za-

wodu i zdawanie dwóch egzami-
nów, kończących naukę. I dlatego 
właśnie ważne jest 5 miejsce w 
kraju w rankingu „Perspektyw” 
w kategorii „zdawalność egza-
minów zawodowych” w zawo-
dzie technik ekonomista oraz 42 
pozycja w województwie nasze-
go Technikum w kategorii szkół 
technicznych. 

Serdecznie gratuluję takiego wy-
niku nauczycielom, ale przede 
wszystkim uczniom i absolwentom 
naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Stefan Sitkowski

„Poloneza czas zacząć”, czyli 
Studniówka w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

 Prowadzący spotkanie Marika Kupisz i Wojciech Nowak

7 lutego 2015 r. maturzyści z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszi-
ca bawili się na swojej studniówce. 

Tegoroczna studniówka odbyła się w Wil-
li Zbyszko w Warnkowie. Spotkanie poprowa-
dzili uczniowie Marika Kupisz i Wojciech No-
wak. Tradycyjnie przemówienie wygłosił dyrek-
tor ZSP Pan Stefan Sitkowski. Na uroczystość 
przybył również Starosta Powiatu Goleniowskie-
go Pan Tomasz Kulinicz. Wszystko poszło zgod-
nie z planem i uczniowie pięknie zatańczyli polo-
neza, po którym zaczęła się ulubiona przez mło-
dzież część uroczystości – zabawa. Zapraszamy 
do obejrzenia krótkiej fotorelacji ze studniówki):

Poloneza... ...czas zacząć!

Klasa IV THO z wychowawcą Panią Grażyną Kostrzewską

Klasa IV TŻ z wychowawcą Panią Mirosławą Szymaniak 

 Klasa IV TE 

Klasa IV TM z wychowawcą Panem Marcinem Wolnym 

Klasa IV TI w wychowawcą Panią Martą Sawicką

 Klasa IV TH z wychowawcą Panią Eweliną Fedak 
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165; Tel. 

91 577 20 07

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Uwaga Wędkarze! 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 

Zaprasza na zebranie sprawozdawcze  
Zarządu Koła za rok 2014.  

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2015 r., 
 o godz. 10.00, 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,  
przy ul. Boh. Warszawy. 

Zarząd

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno”  
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego 
położonego w Nowogardzie przy ul. Bankowej 6 – 8.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2015 r. o godz. 12.00
Termin wykonania prac remontowych: marzec– wrzesień 2015 rok.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Osiedlowej 6 w No-
wogardzie. 
Otwarcie ofert -10 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłatnością 50 zł 
w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6, tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Uwaga wędkarze

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 
członków koła, że dnia 22.02.2015 r. O godz. 10.00 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze z działalności 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w siedzibie 
Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości ul. Wojska 
Polskiego 3. 

Serdecznie zapraszamy 

Zarząd Koła PZW Tęczak

Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

REKLAMA

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ 
Bez zbędnych formalności, pieniądze 

w 15 minut. Nie zwlekaj 
zadzwoń: 32 42 07 334
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

“NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard 

poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:

- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie,

- dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 

91 39 22 394

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budow-
lane obok szkoły Trójki. 
0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2po-
kojowe parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe ulica Gryfitów. 604 
422 221

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 2000 zł, 
wynajem 1000 zł. 504  898 
980

•	 Do wynajęcia kawalerka. 
721 290 506

• Sprzedam działkę budowla-
ną Asnyka, 16 ar, prąd, woda 
i gaz. Cena 90000 do nego-
cjacji. 503 120 436 

• Tanio sprzedam przenośny 
pawilon handlowy. Tel 601 
642 390

•	 Sprzedam dom 130 m2 
stan bardzo dobry Kikorze, 
ogród 2000 m . 668 411 
277 

• Sprzedam mieszkanie z ga-
rażem, 3 pokoje, 66,30m2, 
pierwsze piętro. Wierzbięcin. 
725 410 244 

• Sprzedam pawilon handlo-
wy. Tel. 517 35 76 53

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel. 609 931 915

• Wynajmę mieszkanie 52 m2 
centrum. 609 349 138

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II, cena 17500 zł. tel. 
607 580 172

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe na ul. 15 lute-
go o pow. użytkowej 67.60 
m2 pierwsze piętro, własne 
ogrzewanie. 608 396 636

• Sprzedam tanio mieszka-
nie o pow. ok. 100m2 wraz z 
działką o pow. 400 m2 przy 
ul. Boh. Warszawy, Nowo-
gard. 604 775 976 , 503 037 
310

• Do wynajęcia samodzielne 
mieszkanie w domku na ład-
nej, wiejskiej posesji w okoli-
cy Nowogardu. 508 404 788

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie. 728 155 574

• Do wynajęcia kawalerka. 722 
300 700 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 604 284 597 

• Poszukuje do wynajęcia trzy-
pokojowe mieszkanie Nowo-
gard. 506 696 195

•	 Sprzedam piękną leśni-
czówkę. Stan bardzo do-
bry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowo-
gardu, 30 minut do morza. 
Tel. 693 083 124 po 15 

MOTORYZACJA

• • Mercedes C220 kombi, die-
sel, rocznik 2000 kolor czar-
ny, wyposażony w klimaty-
zację oraz hak, sprzedam. Tel. 
510 680 139

• Ford Eskord 1997 poj. 1,3. 
Sprzedam. 721 371 642 

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. 605 092 
517

• Śrutownik bijakowy 10km 
w dobrym stanie sprzedam. 
667 522 369 

• Sprzedam tucznika. 91 39 25 
888

• Sprzedam owies. 605 538 
542 

• Słomę, zboże, siano sprze-
dam. 502 853 573

• Sprzedam prosięta. Dębice. 
725 533 380

• Sprzedam prosiaki. 603 980 
606

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

• sprzedam słomę i siano w 
kostkach. 782 036 086

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WY-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308 

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

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 

15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513

• •Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagranicz-
ne. Tel. 500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant – serwis 
tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudowlane, 
bramy, monitoring, domofo-
ny. 696 443 643

• Docieplenia, malowanie, 
spachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, podłogi i 
adaptacje poddaszy. 600 626 
268

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Glazura, terakota, fachowo 
solidnie wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515

• Profesjonalne sprzątanie 
mieszkań, domów, pomiesz-
czeń biurowych, tel. 511 
308 585

PRACA

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię: elewacja, docie-
plenie Szczecin. 782 860 130

• Zatrudnię doradcę konsul-
tanta. 604 410 983

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okula-
rów. 91 39 27 272 

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzo-
za, olcha, sosna – pocięte. 
Przyczepka samochodowa 
100 zł. Lub przyczepa rol-
nicza.Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem 
wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglą-
dy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

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

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

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT z Niemiec używane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania ,domu, sklepu, 
tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl wersja komi-
nowa lub z zamknieta komo-
ra spalania np.gdy brak ko-
mina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-
ry, z Niemiec malo używane 
do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektrycz-
ny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do 
lazienki, kuchni cana 200zl 
tel 691 686 772

• Sprzedam zestaw mebli 
dziecięcych MALAMUT – 
Ikea, niebieskie (szafa, komo-
da, regał) stan bardzo dobry. 
504 218 572 

• Urządzenie do produkcji hot 
dogów sprzedam. 728 155 
574

• Dojeżdżam codziennie z No-
wogardu do Szczecina na 
godzinę 6 i 14 tryb dwuzmia-
nowy. Posiadam wolne miej-
sca. 721 093 180 

• Organizacja kuligów kon-
nych. 607 739 866 

• Sprzedam kompresor stoją-
cy na 380 wolt. 724 08 01 42

• Sprzedam pianino tanio. 669 
585 826



10-12.02.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

REKLAMA

W12.4.SK.P.7.3.DO

Turnieju o Puchar Komendanta 
Policji w Goleniowie

Sukces SP nr 1
W dniu 29 stycznia 2015 r., odbył się turniej o puchar Ko-
mendanta Policji w Goleniowie. Turniej odbywa się co roku, 
ma na celu propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania 
wolnego czasu, ponieważ turniej ten odbywa się w czasie fe-
rii zimowych. 

Nasza drużyna przystąpiła do 
tych zawodów, mając w składzie 
sześciu zawodników: Dominik 
Pisarek, Nicky Labocha, Jakub 
Mościński, Dawid Kwiatek, Da-
wid Sikorski oraz Jakub Koniecz-
ny. W turnieju tym wzięło udział 
18 zespołów z całego wojewódz-
twa, nasza drużyna po zaciętej 
walce zajęła wysokie II miejsce. 

Szczególne słowa uznania należą 
się naszym dwóm uczniom, któ-
rzy osiągnęli tytuły  najlepszego 
zawodnika turnieju, którym wy-
brano Dominika Pisarka oraz naj-
lepszego strzelca -  Nicky Labo-
cha. Podziękowania dla Sebastia-
na Labocha za transport na w/w 
turniej. 

Opiekun zespołu
Bogdan Wawryczuk

Wyniki  poszczególnych meczów:
Grupa:
SP 1 Nowogard – Drużyna Pierścienia  1:0
UKS Energetyk I Gryfino – SP 1 Nowogard\ 0:0
Baltic Spining – SP 1 Nowogard   0:2
SP 1 Nowogard – Stepnica I   3:0
Ćwierćfinał:
SP 1 Nowogard – FC Goleniów   5:0
Półfinał:
SP 1 Nowogard – Teletubisie   0:0 (karne 3:1)
Finał:
SP 1 Nowogard – UKS Energetyk I Gryfino 0:0 (karne 2:3)

Szkoła Podstawowa  
w Strzelewie

Bal karnawałowy
W dniu 4 lutego 2015 roku, w Szkole Podstawowej w Strze-
lewie, odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas 0-VI.

Przy muzyce pana Lecha Szpo-
na, przez kilka godzin bawiły się 
księżniczki, wróżki, spiderma-
ny, duchy, kosmonauci oraz wie-
lu innych przebierańców. Tańce 
przeplatane były różnymi kon-
kursami oraz specjalnie na tę oka-
zję przygotowanymi zabawami, a 
także wyborem króla i królowej 
balu w trzech kategoriach wieko-

wych. Po dyskotece dzieci odwie-
dził Mikołaj i wręczył, zapewne 
ostatnie w tym sezonie, paczki. 
Wszyscy z wielkimi uśmiechami 
wrócili do domów z nadzieją, że 
do następnego balu czas upłynie 
szybko...

Info: własna

Przedszkole nr 4 w Nowogardzie

Wspaniała karnawałowa zabawa
W dniu 03.02.2015 r., w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie, odbył się bal karnawa-
łowy.

Tego dnia, już od rana, w przed-
szkolu pojawiały się kolorowe po-
stacie. Dzieci przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, w sa-
lach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, królewny, delikat-
ne motylki, rycerzy, piratów, poli-
cjantów, Spider-Mana, Batmana, ... 
nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Wszy-
scy świetnie się bawili w rytm mu-
zyki zespołu pana Pertkiewicza. W 
przerwach każdy mógł zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie.

Kiedy czas zabawy dobiegł koń-
ca, dzieci z żalem opuszczały salę 
balową. Bal umożliwił dzieciom 
i wychowawcom spędzenie cza-
su w miłej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom, a to było 
głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie w przygo-
towanie pięknych balowych stro-
jów. Kolejny bal karnawałowy już 
za rok.

Katarzyna Rogowska



Piątek 
13 lutego 2015 r. 
Nr 11 (2343)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

W5.4.P.p.7.3.do A3.1.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.02.2015 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 25-30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

s.5

Władze nie 
zareagowały

Z cyklu 
"Nasi przedsiębiorcy": 
Bożena i Włodzimierz 
Nowakowie s. 9 s. 2

Zaginął 
mężczyzna. 
Policja apeluje 
o pomoc

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
z obsługą GPS  (m.in. opryskiwacz, agregat siewny)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.13-27.02

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

WD 27.01-16.02
W259.2m.p.10-28-02 

Kolejne liczby, które nie kłamią

Najwyższy spadek liczby 
mieszkańców od czterech lat

Czytaj s.3

Polemika  
na temat 
pomnika i nie 
tylko Czytaj s.10
REKLAMA

REKLAMA

2015 r. 1

Wynajmę lokal 
handlowo 

- usługowy przy ul. Młynar-
skiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą 
składa się sala obsługi oraz 
zaplecze/magazyn z osobną 
toaletą. Lokal po kapitalnym 
remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. 

Zapraszam na prezentację, 
tel. 510 065 169

Wynajmę 
powierzchnie 
magazynowe 

w różnych konfiguracjach, ok. 
800 m2 w centrum Nowogar-
du. Obiekt chroniony, ogro-
dzony. Cena 12 zł/m2 netto + 
vat+ media. 
Możliwość wydzielenia biura. 

Zapraszam 
na prezentację 

tel. 510 065 169
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W skrócie

Reklama

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

W dniu 11 lutego, w Nowogardzie, odbyła się kolejna akcja pobo-
ru krwi, zorganizowana z inicjatywy nowogardzkiego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi. Do udziału w akcji zachęcało hasło przyświeca-
jące zbiórce „Zostań bohaterem. Podziel się kroplą krwi”. Krew moż-
na było oddawać w zaparkowanym na Placu Wolności autobusie, za-
adaptowanym w mobilny punkt poboru (patrz foto), jakim dysponu-
je Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeci-
nie (RCKiK). Jak wynika z danych Centrum, w czasie akcji od 53 osób 
pobrano 26,5 litra krwi. Wśród dawców było sporo młodzieży szkolnej, 
co pozwala myśleć, że idea krwiodawstwa, mimo braku od lat stałego 
punktu poboru krwi w Nowogardzie, przetrwa i będzie kontynuowana 
przez młode pokolenie.         MS

Naprzeciwko ulicy 3 Maja 31, na parkingu przy REM, mieści się przy-
stanek, przy którym zatrzymuje się komunikacja miejska. Od ponad pół 
roku znak informujący, że w tym miejscu mieści się przystanek, jest po-
łamany. O zniszczonym znaku pisaliśmy już w minionym roku, niestety 
najwyraźniej miasto nie ma zamiaru zrobić z nim porządku. Pozostaje 
wierzyć, że ktoś w końcu usunie z tego miejsca połamany słupek. 
       KR

Tragiczny finał historii p. Danuty 

Zmarła w szpitalu
O p. Danucie Kupskiej pisaliśmy na łamach DN dwukrotnie – 3 lutego br. oraz w ostatnim 
numerze z dn. 10 lutego. Nikt z nas nie spodziewał się wówczas tego, co miało niebawem 
nastąpić. W nocy z 10 na 11 lutego przebywająca w nowogardzkim szpitalu kobieta nieste-
ty zmarła. 

 Przypomnijmy, że 63-letnia 
mieszkanka miejscowości Woj-
taszyce (gm. Dobra) cierpiąca 
na olbrzymią otyłość i zmagają-
ca się z rozległymi owrzodzenia-
mi ciała, kilka dni temu zosta-
ła przyjęta na oddział wewnętrz-
ny nowogardzkiego szpitala. Nie-
stety, jak się okazało, pomoc przy-

szła zbyt późno. Mimo całodobo-
wej opieki medycznej, p. Danu-
ta przegrała walkę o swoje życie. 
Chora nie była w stanie znieść ku-
racji antybiotykowej, mającej za-
pobiec dalszemu rozprzestrzenia-
niu się zakażenia organizmu. W 
efekcie jej serce nie wytrzymało i 
kobieta zmarła. 

Nabożeństwo żałobne śp. Da-
nuty Kupskiej odbyło się wczoraj, 
12 lutego, o godz. 13:00, w Jeniko-
wie. Redakcja DN pragnie złożyć 
rodzinie zmarłej wyrazy głębokie-
go współczucia.

Karolina Klonowska

Policja apeluje o pomoc 
w odnalezieniu zaginionego mieszkańca Nowogardu 

Kto wie, gdzie przebywa ten 
mężczyzna? 
Trwają poszukiwania zaginionego w Szwecji kierowcy z Nowogardu. O sprawie informo-
waliśmy przed tygodniem. Teraz policja ujawniła wizerunek i dane osobowe mężczyzny, 
prosząc o pomoc w jego odnalezieniu osoby, mogące posiadać wiedzę na temat aktualnego 
miejsca pobytu zaginionego. 

Zaginiony to 41-letni Robert 
Saja. Ostatnio zamieszkały w No-
wogardzie, przy ul. Boh. Warsza-
wy. Ma 190 cm, ok. 80 kg, włosy 
koloru ciemny blond, krótkie pro-
ste, z wyraźną łysiną, oczy nie-
bieskie. Ostatni raz kontaktował 
się z najbliższymi 14 stycznia i do 
chwili obecnej nie powrócił. Nie 
nawiązał też kontaktu z rodziną. 

Przypomnijmy, że mężczyzna 
pracował jako kierowca tira dla 
jednej z firm transportowych z 
naszego terenu. Jego ciężarówkę 

znaleziono na przydrożnym par-
kingu na terenie Szwecji. W kabi-
nie znajdowały się rzeczy osobiste 
kierowcy, w tym także dokumenty 
i telefon komórkowy. 

Komenda Powiatowa Policji w 
Goleniowie prosi, aby osoby zna-
jące miejsce pobytu lub posiada-
jące informacje na temat zaginio-
nego, proszone są o kontakt pod 
nr tel. 91-46-02-511, 91-46-02-55 
lub z najbliższą jednostką policji. 

MS

Znaleziono klucz
W środę (11 lutego), do redakcji DN został dostarczony klucz, 

znaleziony w okolicy Biedronki przy ul. Bohaterów Warszawy. 
Właściciela prosimy o odbiór zguby w redakcji DN.

W minioną środę odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, zwołana na wiosek burmistrza Roberta Czapli. Tym ra-
zem w porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt. Radni głosowa-
li nad przyjęciem uchwały dotyczącej współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, co do której Wojewoda Zachodniopomorski wniósł za-
strzeżenia. Głosowanie poprzedziła zagorzała dyskusja. Część radnych 
zarzuciła burmistrzowi, że ten niesprawiedliwie dzieli środki na stowa-
rzyszenia. Przypomniano chociażby głośną sprawę z 2012 roku, kie-
dy klub piłkarski Olimpia, grający na boisku w Wierzbięcinie, w wyni-
ku konkursu miał być pozbawiony środków na funkcjonowanie. Do-
piero po medialnej burzy oraz petycji zawodników klubu, złożonych 
u R. Czapli, klub otrzymał dotację. Wystarczyło to jednak tylko na do-
kończenie rundy wiosennej. Od tamtej pory w klubie nie funkcjonują 
sekcje juniorów i seniorów, a jedynie żaków. Podobny los spotkał dwie 
inne organizacje sportowe, tj. Wiejski Klub Sportowy i Nowogardzką 
Amatorską Ligę Piłki Nożnej. Te nie otrzymują od kilku lat ani złotów-
ki z budżetu gminy. Kolejne posiedzenie Rady, tym razem zwołane w 
zwyczajnym trybie, ma się odbyć pod koniec lutego.                              MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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Liczba mieszkańców  gminy Nowogard 
w latach 2011 - 2013

Liczba mieszkańców  miasta Nowogard 
w latach 2011 - 2013

          2012   2013  2014           2012   2013  2014

Ubytek liczby ludności
na skutek migracji

Przyrost naturalny
(nadwyżka urodzeń nad zgonami)

103
dzieci

148
dzieci

222
dzieci

Kolejne liczby, które nie kłamią

Najwyższy spadek liczby mieszkańców od czterech lat
Dzieci się u nas rodzą, i to nawet sporo, ale mieszkańców Nowogardu, w przeciwieństwie do trendu powiatowego, ubywa z roku na rok w tempie coraz 
szybszym – oto wnioski z kolejnej, dokonanej po roku, analizie niektórych danych demograficznych, dotyczących ruchu ludnościowego, naturalnego i mi-
gracyjnego, w naszej gminie. Co na to nasza władza – władza milczy, ona jest zabezpieczona (przynajmniej na najbliższe cztery lata!)

Mało nas, mało nas…

Jak zwykle u progu nowego 
roku kalendarzowego, przed-
stawiamy kolejne odsłony no-
wogardzkich statystyk. W ubie-
głych numerach analizowali-
śmy już dane dotyczące wieku, 
którego statystycznie dożywa-
my. Przypomnijmy, że w Nowo-
gardzie, w stosunku do średniej 
krajowej, mężczyźni żyją krócej 
aż 7 lat, a kobiety krócej o 5 lat! 
Tym razem zajmiemy się wskaź-
nikami dotyczącymi ruchu lud-
nościowego, zarówno natural-
nego, jak i migracyjnego. Oto 
dane z nowogardzkiego urzędu 
miejskiego. 

Liczba mieszkańców gminy 
Nowogard

na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
na 31. 12. 2012 – 24 260 osób
na 31. 12. 2013 – 24 172 osoby
na 31 12 2014 – 24 067 osoby

Liczba mieszkańców miasta 
Nowogard

na 31.12. 2011 – 16 518 osób
na 31.12. 2012 – 16 442 osoby
na 31. 12. 2013 – 16 320 osób
na 31 12 2014 – 16 192 osób

Urząd Stanu Cywilnego w No-
wogardzie w 2014 r. zarejestro-
wał: 441 urodzeń i 219 zgo-
nów. W tym czasie zawarto 132 
małżeństwa. Z prostego bilan-
su urodzin i zgonów wynika, 
że przyrost naturalny w 2013 
roku wyniósł 222 osoby, czy-
li całkiem niezły wskaźnik. Jed-
nocześnie jednak liczba miesz-
kańców gminy, na koniec 2014 
roku, w stosunku do końca roku 
2012, zmalała o 105 osób, co 
oznacza, że migracja wykazała 
ujemne saldo na poziomie aż 
327 osób, czyli najwięcej od 4 
lat! To oznacza także, że tempo 
wyjazdów na stałe rośnie – przy-
pomnijmy wyniki z trzech lat – 
201 osób opuściło trwale naszą 
gminę w ciągu 2012 roku, 236 w 
ciągu roku 2013 i właśnie aż 327 
osób w roku 2014.

Spadek liczby ludności jest 
zjawiskiem już wieloletnim – 
obrazujemy go na załączonym 

grafie. Co ciekawe, spadek ten 
w gminie odbywa się głównie 
kosztem spadku liczby ludno-
ści w mieście Nowogard – na 
wsiach w naszej gminie sytuacja 
migracyjna jest w miarę stabil-
na. Problem demograficzny No-
wogardu nie polega więc na ma-
łym czy tym bardziej ujemnym 
przyroście naturalnym (więcej 
wynik na plus zupełnie przy-
zwoity nawet w skali kraju), ale 
problem wynika z ucieczki mi-
gracyjnej mieszkańców. Aby zo-
brazować poziom tej uciecz-
ki, to te 327 osób, które opuści-
ło trwale naszą gminę w 2014 
roku, to jest dwa razy tyle aniże-
li cały rocznik maturzystów na-
szych szkół średnich! To są dane 
alarmujące! Oczywiście powyż-
sze liczby nie pokazują pełnego 
rozmiaru ruchu ludnościowego, 
związanego głównie z poszuki-
waniem pracy i perspektyw ży-
ciowych. Nie ma w tych danych 
np. liczby osób, które aczkol-
wiek nie wymeldowały się z na-
szej gminy, to faktycznie tutaj 
nie mieszkają i już być może ni-
gdy nie zamieszkają, np. takich, 
które czasowo pracują za grani-
cą (niekiedy to czasowo oznacza 
wiele lat), a pozostają zameldo-
wane w Nowogardzie. Nie ma 
też tych, które dojeżdżają rela-
tywnie daleko do pracy, a No-
wogard widzą rano o 6 i wieczo-
rem o 18/19. Władza nasza no-
wogardzka takich statystyk nie 
prowadzi, a jak nie prowadzi, to 
znaczy, że ją temat nie obchodzi. 

W sąsiednich gminach i po-
wiecie mają się lepiej 

Nowogardzką ucieczkę miesz-
kańców nie da się usprawiedli-
wić np. tzw. ogólnym trendem. 
Ten bowiem ogólnie w powie-
cie, jak i w okolicznych gmi-
nach jest odwrotny. I tak w po-

wiecie liczba ludności na ko-
niec 2014 roku wyniosła 82 360 
i było to o prawie 300 osób wię-
cej aniżeli na koniec 2012 r., gdy 
to w powiecie zameldowanych 
było 82 067 osób. W sąsiedniej 
z nami gminie Osina zmien-
ność liczby mieszkańców przed-
stawiała się następująco: na ko-
niec 2012 – 2 906 osób, na ko-
niec 2013 nieznaczny spadek – 
2 809 osób, ale po następnym 
roku wzrost, który powetował z 
nawiązką tę stratę, na koniec bo-
wiem 2014 liczba mieszkańców 
wyniosła 2 916 osób. Prawdziwy 
boom ludnościowy odnotowuje 
gmina Goleniów, w której liczba 
mieszkańców od lat stale rośnie, 
w ciągu 10 lat od 2004 roku 
zwiększyła się o 2 153 osoby! 
Ten wzrost w ostatnich latach 
jest mniejszy, ale tak w badanym 
przez nas czasie ostatnich trzech 
lat wzrost liczby mieszkańców 
gminy Goleniów wyniósł po-
nad 300 osób, czyli mniej wię-
cej tyle, ile w tym samym cza-
sie gmina Nowogard straciła za-
meldowanych tu obywateli.

ms
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Nasz komentarz
W tekście zasadniczym napisaliśmy, że nowogardzką władzę nie ob-

chodzą alarmujące dane, dotyczące nowogardzkiej demografii. Wielu 
bardziej szczegółowych statystyk w gminie się nie prowadzi (np. doty-
czących emigracji zarobkowej czy średniej życia), ale nawet tych sta-
tystyk – które są urzędowo dostępne i które choćby w tym artykule 
zamieszczamy – też nikt w gminie nie analizuje, np. nie słyszeliśmy, 
aby sytuacja demograficzna i przyczyny ucieczki ludności były kiedy-
kolwiek przedmiotem poważnej debaty w samorządzie. Niestety rów-
nież brakowało poważnego ujęcia tego tematu w programach wybor-
czych, zwłaszcza burmistrza (co zresztą nie przeszkodziło temuż wy-
grać w pierwszej turze – tutaj non coments!). O tym, że przerażają-
ce dane o demografii lokalnej nie obchodzą naszych włodarzy, świad-
czy też brak starań o tych, co tworzą tutaj miejsca pracy, a to oni wła-
śnie, lokalni przedsiębiorcy, byliby w stanie powstrzymać ten wielo-
letni już exodus nowogardzian w poszukiwaniu lepszego życia, a czę-
sto tylko ludzkich warunków do życia. Dla nowogardzkiej władzy jed-
nak i jej popleczników miejsca w urzędach i wokół starczy, reszta – o 6 
rano na busy bądź do roboty za granicę. „Niech sobie DN wypisuje, i 
tak nas wybiorą, a naszego na burmistrza w pierwszej turze„ – mówił 
jeszcze przed wyborami listopadowymi jeden z miejscowych notabli, 
od lat będący w elicie organizującej sobie tutaj „klawe” życie. I co? – i 
miał rację. W sąsiednich gminach, społeczność takiego luksusu swo-
im wójtom i burmistrzom nie daje, i jest ta społeczność tam, jak po-
kazały liczby, coraz liczniejsza – ale pewnie u nich to „patologia”, a u 
nas to „nowocześnie”… Pozostaje mieć nadzieję, że nowa Rada Miej-
ska nie pozostawi tym razem tematu nowogardzkiej demografii sa-
mej sobie i… burmistrzowi, który konieczność zapewnienia warun-
ków do rozwoju sprowadza do powierzchownych popisów, wydając 
gminne środki na nieprzemyślane przedsięwzięcia bądź pustą samo-
-promocję… 

 ms



Nr 11 (2343)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Gdzie jest karetka, którą dali nam w Szczecinie? 

W oczekiwaniu na ambulans 
Mija tydzień, od kiedy w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie odbyło się uroczyste przekazanie 10 nowych karetek. Jed-
ną z nich przydzielono również do Nowogardu. Jednak karetki jak u nas nie było, tak nie ma. Okazało się bowiem, że trzeba w niej zainstalować brakują-
ce oprogramowanie. Ma to potrwać przynajmniej do przyszłego czwartku. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego zakupiła auta z wła-
snych funduszy. Pojazdy marki 
Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 
wraz z wyposażeniem, kosztowały 
ponad 5,5 mln zł. Mają one zastą-
pić wyeksploatowane już ambu-
lanse i trafią do sześciu powiatów 
województwa zachodniopomor-
skiego. Oprócz Szczecina, gdzie 
trafiły łącznie cztery karetki, po 
jednej otrzymały też Dębno, Re-
sko, Stargard Szczeciński, Koło-
brzeg, Przybiernów i Nowogard. 

Choć od uroczystego przekaza-
nia nowiutkich ambulansów mi-
nęło już 10 dni, nowogardzcy ra-
townicy wciąż czekają, kiedy będą 
mogli przyprowadzić karetkę do 
swojej bazy. 

– Ambulans będzie w przyszłym 
tygodniu, najpóźniej w środę lub 
czwartek, w Nowogardzie. Samo-
chód jest w tej chwili u nas, na 
Mazowieckiej – zapewnia Elżbie-
ta Sochanowska, rzecznik praso-
wy Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego.

Skąd takie opóźnienie? Okazu-
je się, że w karetkach brakuje nie-
zbędnego oprogramowania. 

– Jeżeli chodzi o uzbrojenie tego 
pojazdu, to brakuje dwóch elemen-
tów. Ponieważ do tych nowych 
ostatnich 10 ambulansów doku-
pione zostały defibrylatory, które 
wymagają nowego oprogramowa-
nia, służącego do przesyłania tele-
transmisji EKG do ośrodków kar-
diologicznych, bo takie możliwości 

mają defibrylatory znajdujące się 
w naszych ambulansach, czekamy 
na nowy program od dystrybutora 
tego sprzętu medycznego, powin-
niśmy go dostać jutro, najpóźniej 
w poniedziałek. W momencie, jak 
już otrzymamy to oprogramowa-
nie zainstalowane w tym defibryla-
torze, będzie ten ambulans gotowy 
do działania. Drugim elementem 
jest GPS, czyli system lokalizowa-
nia karetek, w tej chwili jest już ro-
biony – wyjaśnia E. Sochanowska. 

Pozostaje wierzyć, że nowy am-
bulans od przyszłego tygodnia bę-
dzie już do pełnej dyspozycji no-
wogardzkiej stacji pogotowia ra-
tunkowego. 

KR
Gdzieś pośród tych karetek czeka nowoczesny ambulans dla nowogardzkiego po-
gotowia ratunkowego.

Spotkanie z PUWiS-em w Karsku

Nie tylko o przetargu na wodę
Wobec wielu niejasności i obaw, jakie wywołuje sprawa przetargu na wodę, nowogardzki 
PUWiS rozpoczął cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy. Drugie, po tym 
zorganizowanym w Żabowie, takie spotkanie odbyło się w minioną środę (11.02), w Kar-
sku. Okazało się, że istnieje poważne zapotrzebowanie na tego typu spotkania, a i tematy 
często wybiegają poza przyjęty scenariusz. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Odbyło się 
ono w prywatnym lokalu Szuflandia, bo jak poinfor-
mowali pytani o tę kwestię przedstawiciele PUWiS, 
sołtys wsi, Jerzy Kubicki, nie chciał udostępnić świe-
tlicy wiejskiej do tego celu. 

PUWiS reprezentowało czterech pracowników, na 
czele z dyrektorem finansowym Przedsiębiorstwa, 
Krzysztofem Juszkiewiczem. 

 – Niezależnie od informacji, jakie do państwa do-
cierały, a z których wynikało, że wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Szczecinie zamyka całą 
sprawę, to mamy orzeczenie Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie, który jednak jest innego 
zdania. I dopóki ten Sąd nie wyda orzeczenia, umo-
wy, jakie mamy podpisane z państwem, są ważne – za-
pewniał Krzysztof Juszkiewicz, dyrektor finansowy z 
PUWiS, zapewniając, że firma nie zamierza składać 
broni. 

– Zakwestionowaliśmy wybór nowego operatora, bo 
czujemy się pokrzywdzeni i oszukani. Firma, której 
gmina wydała koncesję na prowadzenie działalności w 
zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
to spółka-córka, która nawet nie brała udziału w po-
stępowaniu. Według nas istniało poważne zagrożenie, 
czy podmiot ten jest w stanie świadczyć usługi dla pań-
stwa na wymaganym poziomie – dodał Juszkiewicz. 

Konieczność organizowania tego typu spotkań po-
twierdziły pytania, jakie padały z sali do przedstawi-
cieli PUWiS. Wiele było też takich, na które odpo-
wiadać powinien raczej sam burmistrz R. Czapla niż 
przedstawiciele Przedsiębiorstwa. Mieszkańcy byli 
bowiem ciekawi, co stałoby się, gdyby PUWiS w cią-
gu jednego dnia zrezygnował z działalności w No-
wogardzie. 

– Kto wówczas dostarczałby nam wodę, skoro nikt 
z nami nie podpisywał żadnych umów? – pytał jeden 
z mężczyzn. 

Kolejna osoba dopytywała przedstawicieli Przed-
siębiorstwa o miejsca pracy. 

– Jakie koszty społeczne poniosłoby miasto, gdyby 
PUWiS nie prowadził już działalności w Nowogar-
dzie? – dopytywał kolejny z mieszkańców wsi. 

Spotkanie było też dobrą okazją do rozmowy na te-
maty niezwiązane z przetargiem na wodę. Omawia-
no szczegóły budowy sieci wod.-kan. w Warnkowie. 
Przypomnijmy tylko, że nowogardzkie przedsiębior-
stwo wodne wykonuje to zadanie z własnych środ-
ków. Mieszkańcy uzyskali zapewnienie, że wszystkie 
drogi, pod którymi obecnie prowadzona jest inwe-
stycja, zostaną przywrócone do stanu nie gorszego 
niż przed rozpoczęciem robót. 

Były też tematy niezwiązane bezpośrednio z PU-
WiS-em, aczkolwiek z samą wodą już tak. Chodziło 
o wybijającą przy każdym większym opadzie deszczu 
kanalizę nad jeziorem. Przedstawiciele PUWiS wy-
tłumaczyli, że za system kanałów deszczowych, a to 
ten jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, odpowia-
da Gmina. Mieszkańcy nie kryli słów rozczarowania, 
że przez tyle lat problem ten nadal pozostaje nieroz-
wiązany przez kolejne miejskie władze. 

MS

Kolizja przy 700-lecia 

Wjechał w tira  
ze Słajsina 
We wtorek, 10 lutego, kilkanaście minut przed godziną 
7.00, przy ul. 700-lecia, na wysokości parkingu przy Aptece 
Jantar, doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem, 
wiozącym odpady ze składowiska w Słajsinie. 

Policja uznała, że winnym kolizji 
był 66-letni kierujący Toyotą miesz-
kaniec Nowogardu. Mężczyzna, wy-
jeżdżając z terenu posesji, nie udzie-
lił pierwszeństwa przejazdu jadące-
mu prawidłowo tirowi marki Daf, z 
logiem RXXI w Słajsinie. Za kierow-
nicą ciężarówki siedział 55-latek, 
również z Nowogardu. Obaj uczest-
nicy kolizji byli trzeźwi. Szczęśliwie 
nikt nie odniósł też obrażeń. 

Jedyne straty to te finansowe. 
Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
300 zł. O wiele więcej z pewno-
ścią będzie go kosztowała napra-
wa auta, które ze względu na po-
ważne uszkodzenia, musiało zo-
stać zabrane z miejsca kolizji la-
wetą. 

MS
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Po roztopach mieszkańcy toną w błocie

Władze nie zareagowały
Wracamy do sprawy sprzed kilkunastu tygodni. W wydaniu DN z dn. 28 listopada 2014 r., w 
artykule „W Czermnicy błota po kolana. Urzędnicy popatrzyli, zawrócili i odjechali”, inter-
weniowaliśmy ws. fatalnej infrastruktury jednej z czermnickich dróg. Od tamtej pory mi-
nęły ponad dwa miesiące, a reakcji ze strony władz ani śladu.

Przypomnijmy. W listopadzie 
ubiegłego roku jeden z mieszkań-
ców Czermnicy poinformował 
nas o braku pełnoprawnej drogi 
dojazdowej z kilku domostw do 
głównej szosy, prowadzącej przez 
miejscowość. Jedynym sposobem 
na dostanie się do posiadłości jest 
przebrnięcie przez usłaną wielki-
mi dołami błotnistą drogę, która 
nie dość, że jest niemal nieprze-
jezdna, to jeszcze stanowi wła-
sność prywatną jednego z miesz-
kańców wsi. Tylko dzięki uprzej-
mości i dobrej woli mężczyzny 
jego sąsiedzi mają możliwość do-
tarcia do swoich domów. 

Mieliśmy nadzieję, że po naszej 
interwencji mieszkańcy Czermni-
cy będą mogli w końcu podjąć ja-
kikolwiek dialog z władzami gmi-
ny. Niestety jak dotąd, przedsta-
wiciele magistratu nie wyszli z ini-
cjatywą zażegnania problemu. W 
związku z takim stanem rzeczy, 
we wtorek, 10 lutego, otrzyma-
liśmy sygnał od jednej z naszych 
Czytelniczek. – Jeśli mają państwo 
taką możliwość, proszę przyjechać 
do Czermnicy teraz, po tych roz-
topach. Zobaczą państwo w pełnej 
krasie, z czym musimy się zmagać 
niemal na co dzień – mówiła zre-
zygnowanym tonem kobieta – To 

przechodzi ludzkie pojęcie. Żeby 
się człowiek z domu nie mógł ru-
szyć w normalnych butach, a tylko 
w gumowcach? Szczyt wszystkiego. 

Oczywiście niezwłocznie uda-
liśmy się na miejsce, by zbadać 
sprawę. Teren, z powodu ostat-
nich roztopów, wygląda jeszcze 
gorzej niż przed dwoma miesią-
cami. Widać to zresztą na załą-
czonym do artykułu zdjęciu. W 
tym miejscu należy przypomnieć, 
że właściwa, pełnoprawna dro-
ga, widniejąca na mapach geode-
zyjnych, przebiega tuż obok. Nie 
sposób zobaczyć jej jednak „go-
łym okiem”, bowiem do tej pory 

nikt nie zadbał o to, by w ogóle 
powstała.

Jak wspominaliśmy w listopa-
dowym artykule, kilka miesię-
cy temu Gmina przeprowadziła 
już wizję lokalną terenu, ale pro-
blemem się nie zajęła. – Byli kie-
dyś, pewnie, ale nawet nie wyszli z 
samochodu. Popatrzyli chwilę, za-
wrócili i odjechali. Podobno samo-

chód urzędowy to nawet się tu kie-
dyś zakopał – mówiła nam kilka-
naście tygodni temu p. Kamila, 
jedna z mieszkanek wsi. Miejmy 
nadzieję, że wkrótce ktoś z magi-
stratu pokusi się w końcu o prze-
prowadzenie kolejnej, tym razem 
prawdziwej, wizji lokalnej, a nie 
takiej zza szyby samochodu.

Karolina Klonowska   

Gazeta Goleniowska 
kończy 25 lat
W tych dniach Gazeta Goleniowska (GG) obchodzi swoje 
25-lecie istnienia. Z tej okazji, dzisiaj w kioskach ukazało 
się jubileuszowe wydanie gazety z reprintem (przedrukiem) 
pierwszego numeru sprzed ćwierćwieku. 

Gazeta Goleniowska to tygo-
dnik o zasięgu powiatowym. 
Czasopismo ukazuje się w każ-
dy piątek.  Jej współtwórcą, 
właścicielem i redaktorem na-
czelnym jest Leszek Ozimek. 
Od kilku lat, wydanie papiero-
we GG, jest wspomagane także 
serwisem internetowym (gole-
niowska.com). 

- Pierwszy numer gazety 
miał 4 strony. Początkowo pi-
smo ukazywało się nieregular-
nie. Później wychodziło co dwa 
tygodnie, by po paru latach tra-
fiać do rąk czytelników raz w ty-
godniu, w piątek. Przez 10 lat 
GG wydawana była dwa razy 
w tygodniu tj. we wtorek i pią-
tek. Koncepcja ta jednak się nie 
przyjęła i zrezygnowaliśmy z 
dwóch wydań, by powrócić tylko 
do jednego, piątkowego– wspo-
mina Cezary Martyniuk, któ-
ry to właśnie od pracy w GG 
rozpoczął trwającą już prawie 
15 lat przygodę z dziennikar-
stwem: Ja nie mam złudzeń, że 
Goleniów  wyglądałby dziś ina-
czej. Inaczej funkcjonowałyby 
też jego władze, gdyby nie było 
tej silnej lokalnej gazety, któ-
rej pewno wielu nie cierpli, ale 
wszyscy się z nią liczą. Rozsąd-
ni włodarze powinni być zado-
woleni, że mają takie instytu-
cje jak prasa na swoim terenie, 
które wytrącają ich z tego sta-

nu błogości i samozadowolenia 
– mówi C. Martyniuk pytany o 
rolę mediów w społeczeństwie 
z perspektywy obchodzonego 
przez gazetę jubileuszu. 

Dziś do kiosków trafiło uro-
dzinowe wydanie GG. Oprócz 
wspomnień osób towarzyszą-
cych tygodnikowi i historii 
gazety, dodatkowo do wyda-
nia dołączono również reprint 
(przedruk) pierwszego numeru 
czasopisma. 

Redakcja DN składa kole-
gom po fachu z Goleniowa gra-
tulacje z okazji jubileuszu i ży-
czy lekkiego pióra oraz wy-
trwałości  na kolejne lata dzia-
łalności. 

Redakcja

HosSo rozpoczęło modernizację

Zaczęli od rozbiórki komina
Po raz kolejny powracamy do tematu budynku po byłej Telekomunikacji, znajdującego się 
w centrum miasta, przy ul. 700-lecia. Od chwili, gdy spółka HosSo zapowiedziała prze-
kształcenie obiektu na biura pod wynajem, wszyscy wypatrywali rozpoczęcia prac. I oto na 
dachu budynku zaczęło się coś dziać…

Ostatni raz o sprawie pisaliśmy w listopadzie ubie-
głego roku. Poinformowano nas wówczas, że wbrew 
wszelkim domysłom, w miejsce biur po byłej Tele-
komunikacji nie powstanie ani galeria handlowa, ani 
też supermarket Kaufland.  – Oficjalnie mogę pań-
stwu powiedzieć, że to na pewno nie będzie centrum 
handlowe. Wielkość budynku nie pozwala na zagospo-
darowanie go pod budowę galerii – powiedziała nam 
w listopadzie ubiegłego roku Monika Kwaśna z Hos-
So, odpowiedzialna w spółce m.in. za sprawy zwią-
zane z najmem – Na terenie obiektu powstaną lokale 
handlowo-usługowe, przeznaczone do wynajęcia. Na 
dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć pań-
stwu, kiedy rozpoczniemy prace remontowe. Z pewno-
ścią niebawem, ale dokładnej daty nie znam. Wizuali-
zacja projektu, widoczna na banerze, to wstępna wi-
zualizacja tego, co powstanie w Nowogardzie.

Prace nad modernizacją obiektu, liczącego 1542 
m², rozpoczęto kilka dni temu. W pierwszej kolejno-
ści zabrano się za rozbiórkę komina. Skoro budynek 
ma przypominać ten widniejący na banerze, spółkę 

czeka dużo pracy. O dalszych poczynaniach kierow-
nictwa HosSo będziemy informować na bieżąco.

Karolina Klonowska
fot. MS 

Foto-pstryk 

Znak, co drogi już nie 
wskaże 

Przy drodze osiedlowej na Radosławiu, stoi wyblaknięty znak. 
Można teraz postawić zapytanie, czy owy znak nadal obowiązu-
je kierowców? No bo jeśli tak, to nie wiadomo czy coś nakazuje, 
zakazuje, a może o czymś ważnym informuje? Jedno jest pewne, 
dla prawidłowej regulacji ruchu po osiedlu, znak warto wymie-
nić na nowy, tak, żeby kierowcy nie musieli zachodzić w głowę, 
czy jadą zgodnie z przepisami. 

Jarek Bzowy 

na zdj. Cezary Martyniuk
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Pewnego dnia przyszedł do 
Jezusa trędowaty i upa-

dając na kolana, prosił Go: Je-
śli chcesz, możesz mnie oczy-
ścić. Zdjęty litością, wyciągnął 
rękę, dotknął go i rzekł do nie-
go: Chcę, bądź oczyszczony! Na-
tychmiast trąd go opuścił i zo-
stał oczyszczony. Jezus surowo 
mu przykazał i zaraz go odpra-
wił, mówiąc mu: Uważaj, ni-
komu nic nie mów, ale idź po-
każ się kapłanowi i złóż za swe 
oczyszczenie ofiarę, którą przepi-
sał Mojżesz, na świadectwo dla 
nich. Lecz on po wyjściu zaczął 
wiele opowiadać i rozgłaszać to, 
co zaszło, tak że Jezus nie mógł 
już jawnie wejść do miasta, lecz 
przebywał w miejscach pustyn-
nych. A ludzie zewsząd schodzili 
się do Niego.

Choć brzmi to niczym 
banał, to mówiąc w praw-
dzie każdy z nas potrzebu-
je oczyszczenia. Wszyscy 
bowiem jesteśmy grzeszni-
kami i nosimy w sobie wie-
le chorób duszy, które nisz-
czą nasze życie, nas samych. 
Oczywiście chciałoby się, 
aby nasza sytuacja wyglą-
dała inaczej, by nie trze-
ba było się zmagać z wła-
snymi skłonnościami do 
zła, ale jest jak jest. Taki-
mi też jakimi jesteśmy, je-
steśmy kochani przez Boga, 
który nie odrzuca nikogo, 
ale jak trędowatego z po-
wyższej Ewangelii pragnie 
nas oczyścić, abyśmy mo-
gli cieszyć się życiem w ca-
łej pełni. Celem Boga bo-
wiem jest nasze szczęście i 
doczesne i wieczne. Drogą 
do niego jest oczyszczenie z 
grzechu przez miłosierdzie 

Boże. Możemy oczywiście 
w tym momencie tupać jak 
dzieci nóżkami, buntując się 
na rzeczywistość jaką w so-
bie nosimy i ogrom wysiłku 
jaki trzeba podjąć we współ-
pracy z Panem Bogiem, aby 
stawać się wolnymi (święty-
mi), ale innej drogi nie ma! 
Bóg bowiem, który ma mi-
łość miłosierną dla każde-
go z nas, nigdy nie będzie 
miał miłosierdzia dla grze-
chu, który nas niszczy, szpe-
ci i odbiera nam życie. To z 
miłości niepokoi Twoje su-
mienie, abyś wszedł w na-
wrócenie i proces oczyszcze-
nia z cierpliwością i miłością 
wobec siebie samego. Aby to 
nastąpiło potrzeba niewąt-
pliwie ogromu światła i ła-
ski Bożej.

 Przypomina mi się tutaj 
doświadczenie św. Jana Ma-
rii Vianneya, proboszcza z 
Ars, który poprosił kiedyś 
Boga o łaskę poznania swe-
go grzechu. Jego prośba zo-
stała wysłuchana. Otrzy-
mał światło, o które prosił 
po czym przerażony ogro-
mem swoich grzechów po-
prosił, aby Pan Bóg zabrał 
jak najszybciej tę łaskę... Za-
wiera się w tym doświadcze-
niu poznania grzechu pew-
na istotna zależność.  Popa-
trzmy, że trąd duszy może 
dostrzec tylko ten komu 
taka łaska zostaje udzielo-
na przez Boga. Grzech wi-
dzi się wtedy, gdy jest się 
w relacji z Bogiem. Zresz-
tą, jeśli ktoś  takiej relacji 
nie ma, nie ma też grzechu, 
bo grzech jest zawsze rela-
cyjny. Można zgrzeszyć tyl-
ko wobec kogoś! Im bar-
dziej grzesznik zbliża się 
do Boga, tym bardziej wi-
dzi swoje grzechy w świetle 
Jego miłości. To oczywiście 
jest czasem bardzo bolesne i 
napawa smutkiem, ale smu-
tek ten jest ku nawróceniu i 
przynosi owoc oczyszczenia 
i wolności od grzechu, z któ-
rego obmywa nas Pan. Re-
asumując... Im ktoś jest bli-

żej Boga, tym więcej widzi 
w sobie bałaganu jaki nosi 
w swojej duszy. To poniekąd 
jest również odpowiedzią na 
pytanie, dlaczego tak wielu 
od Boga stroni. Wielu z nas 
nie chce zmagać się z nie-
porządkiem swojego serca i 
dlatego robi wszystko, by żyć 
jak najdalej od Jezusa, któ-
ry o tym bałaganie przypo-
mina i wzywa do nawróce-
nia. Można to zobrazować w 
jeszcze jeden sposób, znany 
dobrze wszystkim paniom, 
które myją czasem okna. Je-
śli za oknami jest pochmur-
na pogada, na szybach okien 
nie widać zbyt wiele brudu. 
Natomiast jeśli okna opro-
mieni światło słońca, brud 
od razu staje się widoczny. 
Podobnie jest z nami. Im 
bardziej ktoś otwiera się na 
światło łaski Boga, tym bar-
dziej widzi swój grzech. Im 
bardziej zatem ktoś budu-
je głęboką, intymną i osobi-
stą więź z Bogiem, tym wię-
cej dostrzega brudów swo-
jej duszy, które może oddać 
miłosierdziu Bożemu zosta-
jąc z nich wyzwolonym, ob-
mytym. Ta opcja jest niewąt-
pliwie jedyną właściwą dro-
gą do rozwoju i choć nie raz 
walka o siebie wiele kosz-
tuje, to jednak warto zdo-
bywać się na coraz większą 
wolność. 

Kto bowiem jest bardziej 
wolnym człowiekiem? Ten, 
który w więzieniu pije so-
bie kawkę w czystym ubran-
ku, czy ten kto cały brud-
ny przekopuje się pod mu-
rami więzienia ku wolności. 
Z całą pewnością ten, który 
nie wygląda zbyt dobrze, bo 
się próbuje przekopać jest o 
wiele bardziej wolnym jak 
ten, który wygląda dobrze w 
pozornym komforcie swego 
życia nie walcząc o wolność. 
“Zabiegajcie - zatem - o wła-
sne zbawienie z bojaźnią i 
drżeniem” (Flp 2, 12) Powo-
dzenia!

ks. Robert Szyszko

 (Mk 1, 40-45)
Caritas Parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

razem z Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ZAPRASZA 
NA BAL  DOBROCZYNNY

Kochać to czynić dobro,

 który odbędzie się 14.02.2015 r o godz. 19:00 w Willi Zbyszko

Wspieramy nowopowstałą Świetlicę Środowiskową przy parafii  
pw. św. Rafała Kalinowskiego.

W programie:
* recital Leny Witkowskiej oraz Wiesławy Stolarczyk
* pokaz tańca towarzyskiego 
* aukcje cennych przedmiotów

Zabawę umilać nam będzie zespół rodziny Zająców. Koszt impre-
zy 140 zł od osoby. 

Kontakt tel. 514 305 690
Pod Patronatem Caritas Archidiecezji Szczecinko–Kamieńskiej. 

Patron medialny: Dziennik Nowogardzki

Wizyty duszpasterskie
Parafia pw. św. Rafała Kali-

nowskiego w Nowogardzie:
13.02 (piątek):
 ul. Asnyka i Sieciechowo
14.02 (sobota):
Konarzewo od godz. 10.00

 Kolędę w tygodniu rozpoczy-
namy od godz. 16.00, a kończymy 
ok. godz. 21.00.

opr. K.S.

Danuta Kupska: lat 63, zmarła 10.02.2015 r., pogrzeb odbył się 
12.02.2015 r., na cmentarzu w Jenikowie

Helena Kułyniak: lat 90, zmarła 10.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
13.02.2015 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Warto przeczytać
W najbliższym wydaniu tygodnika „Niedziela” w części ogólno-

polskiej ukaże się wywiad przeprowadzony przez red. Piotra Słom-
skiego z ks. prof. Jose Antonio Maniparambilem z Indii. Tytuł wy-
wiadu „Polska nadal ma płomień wiary”.

Spotkajmy się w Bibliotece

Wieczorek poetycki
We wtorek 10 lutego, o godz. 17.00, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie, odbyło się 
spotkanie z cyklu „Spotkajmy się w Bibliotece”. 

Tym razem był to wieczorek 
poetycki zatytułowany „W zaci-
szu biblioteki wszystkie chwy-
ty dozwolone”. Jest to nawiązanie 
do wiersza Anny Świrszczyńskiej, 

której życie i twórczość przybli-
żyła nam pani Józefa Szukalska. 
Oprócz poznania faktów z jej ży-
cia prywatnego, można było po-
słuchać, jak wybrane wiersze mi-
łosne interpretuje pani Józefa. 
To właśnie nurt kobiecy w twór-
czości  poetki, Czesław Miłosz 
uznał za jej największe osiągnię-
cie, przyznając jej miano jednej z 
najwybitniejszych współczesnych 
poetek polskich.

Sylwia Twarowska
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„LEPSZY DZIEŃ NIE PRZY-
SZEDŁ JUŻ” ALEKSADNRY 
ZIÓŁKOWSKIEJ-BOEHM, to 
opowieść, a właściwie trzy opo-
wieści o losach rodzin mieszkają-
cych przed II wojną światową na 
Polskich Kresach Wschodnich. 
Zaś tłem wydarzeń są miejsca tra-
gicznie wpisane w historię Polski 
i Polaków: Syberia, Kazachstan, 
Katyń, Auschwitz, Monte Cassi-
no, a także wojenne i powojenne 
skupiska polskie w Iranie, Afry-
ce Południowej, Meksyku, Wiel-
kiej Brytanii czy Stanach Zjedno-
czonych a nawet w przedwojennej 
Mandżurii. 

Dwie pierwsze opowieści to 
niezwykle dramatyczne losy ro-
dzin zamieszkujących Kresy, hi-
storia rodu Wartanowiczów i Ja-
xa-Bąkowskich. Opowieść o ro-
dzinie, którą los dotkliwie do-
świadczył. Utrata wspaniałego 
majątku na Podolu, dworu w Kra-
śnicy, świetnie prosperujących 
winnic i stadniny koni, wywózka 
w głąb Rosji, bytowanie na pogra-
niczu życia i śmierci, ciągły głód i 
katorżnicza praca, rozstrzelanie w 
Charkowie, ucieczka do Teheranu 
i dalej, dalej od wojennego szaleń-
stwa. W końcu ciężkie emigracyj-
ne życie, które stało się udziałem 
wielu ówczesnych Polaków, i dla 
których decyzja o osiedleniu się z 
dala od rodzinnych stron była je-
dyną słuszną i możliwą decyzją.

Druga część książki przedsta-
wia postać Romana Rodziewi-
cza, Hubalczyka, żołnierza bru-
talnie torturowanego przez gesta-
po, więźnia obozów w Oświęci-
miu i Buchenwaldzie. „Hubalczyk 
od początku do końca w oddziale, 
będzie żył tymi dniami całe swe 
życie, będzie o nich chętnie mó-
wił i będą one dla niego z latami 

coraz droższe. Był żołnierzem u 
boku ukochanego majora, miej-
scowa ludność patrzyła na nich 
jak na bohaterów, był pełen do-
brych myśli, wierzył w uderzenie 
aliantów, wokół szumiał las, z któ-
rego wypędzili wroga… Lepszy 
dzień nie nadszedł już”. Czytamy. 
To właśnie Roman Rodziewicz 
opowiedział Melchiorowi Wań-
kowiczowi dzieje oddziału Huba-
la , co zaowocowało książką „Hu-
balczycy”. 

We wszystkich opowieściach 
przedstawionych w książce „Lep-
szy dzień nie przyszedł już” po-
wraca motyw zagłady przedwo-
jennego, idyllicznego świata zie-
miańskich dworów i ciężkiego 
losu emigrantów. Matka boha-
terki jednej z opowieści, wiosną 
1938 r. wzbraniała się przed pój-
ściem do fotografa, uważała, że 
akurat źle wygląda, chciała po-
czekać na „lepszy dzień”. W koń-
cu dała się namówić i ta właśnie 
fotografia, jako jedyne zdjęcie ro-
dzinne, przetrwała wojenną za-
wieruchę. „Lepszy dzień nie przy-
szedł już”, wnioskuje autorka, stąd 
tytuł książki.

Książka starannie wydana, bo-
gato ilustrowana, napisana pięk-
ną polszczyzną. Jest wspaniałym 
przykładem polskiego reporta-
żu historycznego. Na koniec do-
dam, że autorka była osobistą se-
kretarką Melchiora Wańkowicza i 
została opiekunką jego literackiej 
spuścizny. Od lat mieszka w USA.

Z poważaniem
Zofia Pilarz

Nowogardzki Dom Kultury

Koncert Macieja Balcara
W poniedziałek (9 lutego), w Nowogardzkim Domu Kultury, o godzinie 19:00, rozpo-
czął się koncert Macieja Balcara.

Maciej Balcar, wokalista gru-
py „Dżem” przyjechał do Nowo-
gardu ze swoim solowym pro-
jektem i 9 lutego 2015r., wraz 
z grupą muzyków, zagrał w No-
wogardzkim Domu Kultury. 
Koncert promował najnowszą 
płytę „Ruletka”, jednak moż-
na było poczuć również żywio-
łowe utwory z poprzednich płyt 

m.in. „Czarno”, „Ogień i Woda”. 
Energia, którą artyści podaro-
wali słuchaczom stworzyła nie-
powtarzalną atmosferę. Przy-
pomnijmy, że Maciek Balcar to 
muzyk, wokalista, kompozytor, 
autor tekstów, aktor teatralny i 
filmowy. Niezwykle charyzma-
tyczny człowiek, ogromny talent 
muzyczny, już od ponad dekady 

tworzy i występuje z Dżemem, 
który nadal zbiera na każdym 
swym koncercie tysięczne tłu-
my. Od tego czasu zespół nagrał 
dwa albumy studyjne „2004” 
oraz „Muza”, który pokrył się 
platyną. Maciek ukazuje także 
swój talent muzyczny w innych 
realizowanych projektach: bie-

rze udział w rock-operze „Krzy-
żacy”, współpracuje z chorzow-
skim Teatrem Muzycznym, wy-
stępuję gościnnie z kilkoma for-
macjami muzycznymi, gatunko-
wo skrajnymi jak np. Carrantu-
ohill czy Harlem.

Info: NDK
Foto: Martyna Kawa

Nowa publikacja IPN Szczecin

Walka o religię. Katechizacja szkolna 
i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945 – 1961
We środę, 11 lutego, o godz. 17, w siedzibie IPN przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie, mia-
ła miejsce prezentacja książki dra Zbigniewa Stanucha pt. „Walka o religię. Katechizacja 
szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1961”. 

Publikacja dra Z. Stanucha, który na co dzień jest 
pracownikiem szczecińskiego oddziału IPN, w biu-
rze udostępniania i archiwizacji dokumentów, traktuje 
o problemie nauczania religii w latach 1945-61 na Po-
morzu Zachodnim. Historyk ukazuje przebieg procesu 
stopniowego rugowania religii ze szkół, który zakończył 
się w 1961 r. kiedy to Sejm Polski Ludowej przyjął usta-
wę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, na mocy 
której religia została definitywnie usunięta ze szkół. 

Na wstępie głos zabrał ks. kan. dr hab. prof. US, Grze-
gorz Wejman, któremu autor dziękował za merytorycz-
ny nadzór w czasie powstawania książki - W warstwie 
merytorycznej, publikacja ta zawiera wiele cennych in-
formacji naukowych – stwierdził ks. G. Wejman. - Au-
tor wydobywa z materiałów źródłowych kwestie waż-
ne dla ukazania nauczania religii na terenie Pomorza 
Zachodniego w ramach placówek oświatowych w ów-
czesnej niesprzyjającej a nieraz wrogiej postawie władz 
państwowych. […] Trzeba zaznaczyć, że powyższa ana-
liza nauczania religii na Pomorzu Zachodnim jest no-
watorska. Do tej pory nikt nie podjął się tak wnikli-
wej, naukowej syntezy tego tematu. Naprawdę należy 
się wielkie uznanie dla autora. […] Należy mocno pod-
kreślić, że książka pana dra Zbigniewa Stanucha, bar-
dzo bogata od strony merytorycznej, poprawna od stro-
ny formalnej, z komunikatywnym i przejrzystym języ-
kiem oraz wzbogacona aneksami i zestawieniami w po-
staci tabel, indeksem osobowym i rzeczowym stwarza 
wspaniałą przestrzeń do twórczej lektury. […] Nie ma 
wątpliwości, że pan dr Zbigniew Stanuch jest nie tylko 
wytrawnym archiwistą, ale również bardzo dobrym hi-
storykiem. Gratuluję autorowi tak cennej i długo ocze-
kiwanej publikacji – powiedział, kończąc swą wypo-
wiedź, ks. prof. Grzegorz Wejman.

Następnie głos zabrał autor książki, dr Zbigniew Sta-
nuch. W swoim wywodzie stwierdził m.in. - Specyfika 
Pomorza Zachodniego w odniesieniu do Kościoła pole-
gała na tym, że było tutaj dużo placówek prowadzonych 
przez duszpasterzy ze zgromadzeń zakonnych – Chry-
stusowców, Salezjanów. W związku z tym pojawienie 
się np. zarządzenia władzy z sierpnia 1958 r. o zakazie 
nauczania religii dla osób duchownych ze zgromadzeń 
zakonnych spowodowało, że ilość szkół z nauczaniem 
religii automatycznie spadła – stwierdził Z. Stanuch. 

Rugowanie religii ze szkół spotkało się z protestem i 

reakcją zarówno ze strony Kościoła jak i wiernych. Ta 
reakcja wzmagała działania represyjne np. ks. Talarek 
ze Sławna został posądzony, że stoi na czele polskiej or-
ganizacji wojskowej, która zbiera podziemie niepodle-
głościowe, i w ten sposób kapłan miał demoralizująco 
wpływać na młodzież. Najwięcej protestów w obronie 
religii, krzyży w szkołach było na obszarach wiejskich 
– wyjaśnia autor - W Szczecinie czy Koszalinie general-
nie nie było problemów z wprowadzeniem zasad odno-
śnie świeckości szkoły. Naszła mnie wtedy refleksja na 
temat, jak to się określa, ludowego katolicyzmu, czy re-
ligii ludowej. Bowiem okazuje się, że to właśnie na tere-
nach wiejskich pojawiły się (w głównej mierze) osoby, 
które protestowały w obronie religii nawet do tego stop-
nia, że traciły pracę w szkole. Jeden z przypadków do-
tyczy pewnej pani, która pracowała jako woźna. To też 
daje do myślenia. […] W konkretnej konfrontacji, kie-
dy trzeba było w sposób jednoznaczny się opowiedzieć, 
wysłać petycję, pomimo wezwań na rozmowy z funk-
cjonariuszami  SB, to tam na terenach wiejskich środo-
wiska przeciwko wyeliminowaniu religii ze szkół utrzy-
mały się najdłużej. […] Charakterystyczna była rów-
nież postawa młodzieży, np. licealistów z Myśliborza. 
Kiedy walka z religią osiągnęła swoje apogeum, to mło-
dzież z liceum potrafiła się zmobilizować i nauczycie-
le, którzy wchodzili na daną lekcję zastawali hasło „My 
chcemy nauczania religii w szkole!” W Goleniowie czy 
Nowogardzie po 1956 r. właściwie bez problemów wy-
eliminowano religię ze szkół. Natomiast Myślibórz czy 
Kamień Pomorski stanowiły regiony, gdzie było sporo 
protestów – stwierdził autor. 

Piotr Słomski

Dr Zbigniew Stanuch podpisuje swoją publikację.
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Schody stanowią w lokalu bardzo orginalne miejsce.

Reklama

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: pizzeria „Fantazja” 

Bo „Fantazja” jest dla każdego... 
Istnieje około 50 różnych gatunków pizzy, które możemy skosztować w różnych pizzeriach na świecie. Te najbardziej znane to Napoli (neapolitańska) i 
Margherita (z serem, pomidorami i ziołami: bazylią i oregano). Dlatego tym razem, w ramach stałej rubryki „Nasi przedsiębiorcy”, udaliśmy się do „Fan-
tazji” – nowogardzkiej pizzerii, która funkcjonuje na naszym rynku już od 1997 roku, a jej właścicielami są państwo Bożena i Włodzimierz Nowakowie. 

Dziennik Nowogardzki: To 
miejsce, w którym obecnie mie-
ści się państwa lokal, pizze-
ria „Fantazja”, kiedyś nowogar-
dzianie kojarzyli z barem „EKS-
PRES”, w którym kupowano nie 
pizzę, lecz przysłowiową „setę i 
galaretę”. 

Pan Włodzimierz Nowak – 
Widzę, że zaczynamy od wspo-
mnień, i to na wesoło. Przyznam 
się panu, że wspólnie z małżonką 
z tego okresu mamy autentyczną 
fotografię, która w naszym loka-
lu ma swoje miejsce i jest oprawio-
na w stosowną ramkę. Wydaje mi 
się, że nie ma w tym mieście osoby, 
zwłaszcza po 50. roku życia, któ-
ra nie pamiętałby tego lokalu. Tu-
taj rzeczywiście można było kupić 
przysłowiową „setę i galaretę” oraz 
w specjalnym kuflu piwo, które wy-
pijało się na stojąco przy charakte-
rystycznym metalowym stole. Dziś 
to już tylko wspomnienia, rów-
nież fragmentarycznie utrwalo-
ne na naszej fotografii. Kończąc tę 
wypowiedź, przyznam, że tak na-
prawdę to nie mieliśmy na począt-

ku sprecyzowanego pomysłu, co w 
tym miejscu będzie – postawiliśmy 
więc na pizzę. 

Pani Bożena Nowak – Rzeczy-
wiście to miejsce to „kawał” do-
brych wspomnień, które my, jako 
właściciele, staramy się zachować 
w pamięci i na fotografiach, a mają 
one również dla nas bardzo szcze-
gólne znaczenie. Co do pizzerii 
„Fantazja”, to był to mój indywi-

dualny pomysł, który wynikał z ga-
stronomicznych zainteresowań. Był 
to rok 1997 i czas, gdzie tu, w No-
wogardzie, tego typu lokali gastro-
nomicznych jeszcze nie było. Dla-
tego wydawało mi się, że pomysł 
będzie trafiony i zostanie dobrze 
przyjęty przez nowogardzian i jak 
pan widzi, nie pomyliłam się. Fan-
tazja bardzo dobrze funkcjonuje i 
cały czas ma swoich stałych klien-

tów, którzy chyba poznali się na ja-
kości naszej pizzy i naszych usług. 
Warto też dodać, że najbliższe piz-
zerie w tym czasie były chyba tylko 
w Szczecinie.

W.N. Zapewne tak wtedy było. 
Pamiętamy, początki dla „Fanta-
zji” były bardzo szczególne, fre-
kwencja wówczas była niemal 
100%, a przy tym wiele różnych 
opinii, tych dobrych i gorszych, 
które dla nas były zawsze bardzo 
istotne. Ale dziś spokojnie mogę 
powiedzieć, że „Fantazja” przy-
jęła się w świadomości nowogar-
dzian i w krajobrazie Nowogardu. 
Mimo czasami różnych opinii, od-
wiedzają nas licznie i korzystają z 
naszych usług konsumenci. Dzisiaj 
zapraszamy wszystkich do „Fanta-
zji”, by obejrzeć m.in. stare foto-
grafie, powspominać stare czasy, a 
przy okazji napić się dobrego piwa, 
zjeść pyszną pizzę czy inne serwo-
wane przez nas dania i desery. 

Czy nowogardzianie są zain-
teresowani państwa pizzami czy 
raczej wolą tradycyjne dania?

B.N. Wydaje mi się, że są zain-

teresowani różnorodnością naszej 
pizzy. Ale oczywiście są też i tacy 
klienci, którzy wolą właśnie te tra-
dycyjne dania. Dlatego wpadłam 
na pomysł, by w „Fantazji” na co 
dzień mieć również dania typowo 
polskie lub takie, które są znane i 
bardzo lubiane przez klientów, jak 
np. placek po węgiersku czy zupa 
gulaszowa. Powiem panu, że czło-
wiek w tym biznesie uczy się całe 
życie i mimo już wieloletniego do-
świadczenia, wydaje mi się, że na-
dal powinniśmy uczyć się i zdo-
bywać doświadczenie. Dość czę-
sto podróżujemy do innych kra-
jów, gdzie podpatrujemy pomysły, 
przydatne w naszej branży. Ostat-
nim pomysłem, jaki przywieźliśmy 
z podróży zagranicznej, jest robio-
ny na bieżąco i podawany konsu-
mentom sok ze świeżych owoców.

W.N. Ja wiem od naszych klien-
tów, że przez te wszystkie pomy-
sły kulinarne żony jesteśmy dobrze 
oceniani. Dla nas jest to wystar-
czający powód i zachęta do tego, 
by dalej realizować nasze koncep-
cje smakowe. Nasza kuchnia opie-
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Część kadry pracowniczej Fantazji wraz z właścicielami.

Jedna z wielu pizz, którą kelnerka przy-
nosi gościom.

Zgromadzone w Fantazji przedmioty są bardzo oryginalne i przyciągają wzrok 
klientów. Można tu zobaczyć np. maszynę SINGERA.

ra się wyłącznie na własnej struk-
turze smakowej, np. ciasta do piz-
zy, różne sosy, zupy i wiele innych 
produktów robimy sami, nie stosu-
jemy do żadnych dodatków z tzw. 
„paczki”. Dlatego uzyskaliśmy in-
dywidualny własny smak tych pro-
duktów.

Pomysł robienia pizzy do lo-
kali gastronomicznych trafił z 
Włoch, a do państwa „Fantazji”? 

B.N. Jak powiedziałam już 
wcześniej, pomysł był mój własny. 
Co do pizzy i jej wyrabiania, było 
i nadal jest to niemal sztuką, gdyż 
każda musi mieć swój indywidual-
ny smak. Do takich znanych, któ-
re mają szczególne uznanie wśród 
naszych klientów, należą: Capric-
ciosa, Mafia, Farmerska i Wiejska. 
Są jeszcze pasty – makarony, sałat-
ki, zupy, kebaby, a także desery i 
wszelkiego rodzaju napoje, w tym 
alkoholowe. Naszą domeną jest 
stawianie i serwowanie produktów 
pochodzenia naturalnego. 

W.N. Krótko mówiąc, mamy 
wiele smaków, które są bardziej 
lub mniej lubiane przez klientów. 
Jednak wszystkie te pizze są robio-
ne przez naszych pracowników, a 
samo ciasto ma recepturę, którą 
my wymyśliliśmy i dbamy o to, by 
pizze były wykonywane zgodnie z 
naszą własną recepturą. 

Pizza oryginalna, ta z Włoch, 
podobno diametralnie różni się 
od tej, którą jemy tu, w Polsce…

B.N. Cały sekret pizzy włoskiej 
to jej delikatność i bardzo nie-
wielka grubość ciasta. A dlacze-
go? We Włoszech jest cieplejszy kli-
mat śródziemnomorski, wobec tego 
Włosi nie potrzebują tylu kalorii, 
co my, żyjący w tym klimacie. 

W.N. Dodam, że pizza ma swoje 
święto, które przypada na 9 lutego. 
Dlatego, jak pan zauważył, nie jest 
to danie prowincjonalne, ale świa-
towe.

Na ile sugestie klienta mogą 
zmieniać oferowane w Waszym 
lokalu dania, w tym zwłaszcza i 
pizzy? 

B.N. Wydaje mi się, że robimy 
pizzę pod klienta, który czasami 
ma swoje indywidualne sugestie 
co do smaku czy kompozycji skład-
ników. A że klient dla gastronoma 
powinien być najważniejszy, więc 
mu dogadzamy .

Czy zdradzicie nam państwo 
swoją tajemnicę, skąd pomysł 

na tak oryginalny wystrój „Fan-
tazji”? Która ze zgromadzonych 
tutaj rzeczy jest najstarsza lub 
najcenniejsza?

W.N. Bardzo ciekawe pytanie. 
Co do wystroju, to obowiązuje on 
od 8 lat i jest nawiązaniem do sty-
lu retro. Zgromadziliśmy tutaj ta-
kie przedmioty, jak: stary telewi-
zor, maszynę do pisania czy ory-
ginalną maszynę do szycia SIN-
GER. Jest także stara waga przed-
wojenna, wyprodukowana przez 

nowogardzkiego rzemieślnika, dla-
tego ma ona dla nas bardzo szcze-
gólną wartość. Ale „Fantazja” to 
nie tylko przedmioty, to również 
powierzchnia użytkowa, która zo-
stała powiększona i zmodernizo-
wana o dodatkowe miejsca w dol-
nej części lokalu.

B.N. Jeżeli chodzi o przedmio-
ty, to każdy tu ma swoją historię i 
każdy jest dla nas cenny, może nie 
w sensie finansowym, ale tym sen-
tymentalnym. Pochodzą one z róż-
nych stron Europy i z różnych za-
kątków świata. Sam pomysł na-
rodził się poprzez nasze podróże 
i podpatrywania wystroju w róż-
nych ciekawych miejscach. Jedy-
nym utrudnieniem jest fakt, że 
każdą rzecz od czasu do czasu 
trzeba wytrzeć i odkurzyć, a jest 
tego trochę.

Lokal niedługo będzie obcho-
dził swoje 18. urodziny – cze-
go powinniśmy państwu życzyć 

i czego dalej się po „Fantazji” 
spodziewać? 

W.N. Jedyne, czego życzylibyśmy 
sobie, to wytrwałość i wysoki po-
ziom lokalu, ponieważ dla gastro-
nomów nastały dość ciężkie czasy. 
Te minione 18 lat to dla nas oso-
bisty sukces i chluba, ale też ciągłe 
staranie się o to, by poziom „Fan-
tazji” nie spadał. Naszym założe-
niem jest również, aby każdy rok 
był lepszy od minionego, dlatego 
robimy wszystko, by tak było.

B.N. Uzupełniając wypowiedź 
męża, chcę dodać, że naszym prio-
rytetem jest utrzymanie wysokie-
go poziomu, który szczególnie tu, w 
Nowogardzie, nie jest łatwą spra-
wą, z racji choćby konkurencji. 
Inne lokale również są na bardzo 
dobrym poziomie i oferują dobre 
produkty. Dlatego „Fantazja” nie 
może stać w miejscu, musi dalej się 
rozwijać.

Pizzeria „Fantazja” miała rów-
nież młodszą siostrę „SNACK 
BAR” przy Placu Wolności, któ-
ry jednak chyba nie wytrzymał 
konkurencji…?

W.N. Tutaj muszę dopowiedzieć, 
że oprócz tych wymienionych przez 
pana lokali, mieliśmy jeszcze inne 
punkty działalności, między inny-
mi popularny sklep „Bartosz”, a 
także sklep z odzieżą AMRYKA-
NOS. Do tego wymieniłbym jesz-
cze usługi stolarsko-ślusarskie. 

B.N. Co do SNACK BARU, to 
mimo że prowadziliśmy w nim do-
brą kuchnię i zainwestowaliśmy 
dość spore pieniądze, to nie mogli-
śmy go przejąć na własność, a jedy-
nie dzierżawić. Dlatego uznaliśmy, 
że nie będziemy więcej inwestować 
w lokal, który nie może być naszą 
własnością. Ale okres tych 10 lat 
wspominamy jako bardzo dobry i 
udany.

To pytanie nie będzie łatwe, 
dlatego proszę o precyzyjną od-
powiedź. Dlaczego w nowo-
gardzkich lokalach dochodzi do 
tak częstych rotacji pracowni-

ków, szczególnie jeżeli chodzi o 
segment pracy na kuchni? 

W.N. W moim odczuciu, ten 
problem najprawdopodobniej do-
tyczy wielu lokali. Ktoś, kto otwie-
ra lokal, stara się wzorować na in-
nych restauratorach czy lokalach, 
wcześniej nie przyswajając na ten 
temat wiedzy, szuka więc klucza 
do sukcesu poprzez pracowników, 
których następnie wymienia, argu-
mentując m.in. tym, że jest mało 
doświadczony. Kolejną sprawą jest 
kwestia finansowa. Jeżeli lokal nie 
funkcjonuje odpowiednio i nie ma 
stałych klientów i menu, czyli jest 
na etapie poszukiwań lub robi nie-
przemyślane zmiany, to to powo-
duje np. zatory w płatnościach po-
datkowych czy pensji dla pracow-
ników. Dlatego tak bardzo ważną 
sprawą jest w tym biznesie kon-
trola nad kosztami i wydatkami. 
Funkcjonowanie w tym biznesie 
rządzi się swoimi prawami, któ-
re wynikają z racjonalnej ekono-
mii. Dlatego w naszym przypadku 
to, co robimy, musi być bardzo roz-
ważne pod każdym względem.

B.N. Ważną sprawą jest rów-
nież traktowanie pracowników. Je-
żeli się oni sprawdzają w obowiąz-
kach, to należy ich dopingować i 
robić tak, by w swojej pracy czuli 
się dobrze. 

Zespół pracowników u pań-
stwa jest bardzo młody. Dlatego 
proszę powiedzieć kilka zdań o 
zespole?

B.N. Na obecną chwilę zatrud-
niamy 7 osób. Większość składu to 
płeć piękna, ale jest też jeden ro-
dzynek, pan Mariusz. Jeżeli chodzi 
o ich zaangażowanie, to jesteśmy 
bardzo z nich zadowoleni. Dlate-
go my również, tak jak nasi przed-
mówcy, chcielibyśmy bardzo ser-
decznie im podziękować za zaan-
gażowanie i pracę.

Żeby nie było tak pompatycz-
nie, przeczytałem na stronie in-
ternetowej taki wpis klienta: 
„pizza była smaczna, duża, lecz 
niestety chłodna...”. Czy jest tak 
dalej? Czy może to tylko złośliwy 
wpis jednego z klientów? 

W.N. Cóż, nie zaprzeczamy, że 
mogło się tak zdarzyć. Te nieścisło-
ści wynikają z dość dużej ilości za-
mówień. Ale dobrze, że został on 
poruszony, dlatego skorygujemy to 
i postaramy się, by dania były do-
starczane na czas i ciepłe.

Dania w „Fantazji” można 
zjeść na miejscu, zamówić przez 
telefon, a jak za nie zapłacić? 

W.N. Najprościej pieniędzmi. 
Ale odpowiadając już poważnie, 
są dwa systemy płatności: gotówka 
i karta płatnicza. W zamówieniu 
klient znajdzie szeroki wybór piz-
zy, dodatków oraz napojów. Dlate-
go w celu złożenia zamówienia, za-
praszamy do kontaktu telefonicz-
nego, który jest dostępny w Interne-
cie. Pizzeria czynna jest niemal co-
dziennie od godz. 11:00 do 23:00, a 
w weekend do godz. 24:00. 

Ostatnią sprawą, jaka mnie in-
teresuje, jest organizacja imprez 
okolicznościowych. 

B.N. „Fantazja” otwarta jest za-
równo dla dzieci, młodzieży, osób 
w średnim wieku i starszych, jed-
nym słowem – dla wszystkich. Or-
ganizujemy imprezy okolicznościo-
we takie jak: komunie św., chrzty, 
urodziny i kinderbale z animato-
rem – osobą, która czuwa nad za-
bawą i bezpieczeństwem powierzo-
nych nam dzieci. Organizujemy 
również niewielkie wesela i stypy. 
Wszystkie te uroczystości możemy 
przygotować na około 40 osób. W 
naszej ofercie zapewniamy menu, 
muzykę stosowną do uroczystości 
i miłą obsługę. A ceny dopasowu-
jemy do indywidualnego zapotrze-
bowania klienta i uzgadniamy na 
miejscu. Dlatego wypada nam już 
tylko wszystkich bardzo serdecznie 
zaprosić do „Fantazji”. 

„Fantazja” to lokal gastrono-
miczny, który ciągle szuka no-
wych możliwości przyciągania 
klienta, jaka więc będzie jego 
najbliższa perspektywa w zakre-
sie działalności? 

W.N. Wystrój lokalu będzie za-
chowany, a wraz z nim dotych-
czasowy rodzaj działalności. Co 
do innych spraw, to nie zamierza-
my zmieniać kierunku, bo uważa-
my, że jest właściwy. Nadal chcemy 
też utrzymać wysoki poziom tego 
lokalu.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Polemika na temat pomnika i nie tylko

Jedno jest pewne - z chochołem czas skończyć 
Rozwija się dyskusja dotycząca zagadnień związanych z historią (ale i w konsekwencji teraźniejszością) ziemi nowogardzkiej zapoczątkowana, w tej fazie,  
tekstem Pana Mirosława Berezowskiego w sprawie obelisku w Karsku. Pan Mirosław nadesłał nam kolejny tekst, tym razem dotyczący m.in. spraw zwią-
zanych z renowacją pomnika na 3 Maja, który decyzją Rady Miasta z 2013 roku, uzyskał nazwę Pomnika Niepodległości. Zamieszczamy także, w tym blo-
ku, redakcyjną polemikę z niektórymi tezami nadesłanego tekstu.    

 O patriotyzmie i pomnikach

 Czy  mamy problem z pojmowa-
niem patriotyzmu i co się z tym nie-
odłącznie wiąże z pomnikami jako 
wyrazami uczczenia ważnych wy-
darzeń naszej historii? W PRL-u 
była sprawa prosta, bo o wykład-
ni historii i o pomnikach ostatecz-
nie decydowano w Moskwie. Nie-
dawno minęło 20 lat jak opuściła 
nas Armia Radziecka i My, jak te 
porzucone sieroty, wciąż nie wiemy 
co z tą spuścizną zrobić. W Szcze-
cinie, Stargardzie, Goleniowie to-
czy się debata, czy tę spuściznę usu-
nąć, czy przekształcić, a może prze-
nieść z centrum w ustronne miejsce 
do jakiegoś lapidarium. Tak jest w 
Szczecinie z okazałym pomnikiem 
„Wdzięczności” na pl. Żołnierza, 
czy z debatą na temat co zrobić z 
nazwą dużego osiedla im. Aleksan-
dra Zawadzkiego. W Stargardzie 
za happening z Czerwoną Gwiaz-
dą na kolumnie „Wdzięczności” zo-
stał ukarany młody człowiek. W 
Goleniowie falę protestów wywoła-
no, jak Czerwoną Gwiazdę na po-
mniku przy ul Wolińskiej nakryto 
workiem na śmieci. W Szczecinie 
tylko z powodów ogromnych kosz-
tów finansowych utknęła w miej-
scu inicjatywa obywatelska ma-
jąca odbudować pomnik „Sediny” 
pangermańskiej bogini, która sta-
ła kiedyś na miejscu słynnej wi-
zytówki Szczecina „kotwicy mor-
skiej” w okolicach Dworca. Zupeł-
nie nie mamy problemu z uhonoro-
waniem żołnierzy Wermachtu po-
ległych w I Wojnie Światowej, po-
nieważ taki pomnik jak w Karsku, 
np. postawiono w Podańsku koło 
Goleniowa. Według kultury chrze-
ścijańskiej groby poniemieckie, czy 
żołnierzy radzieckich nie powinny 
być niszczone, ale poniemieckie, czy 
poradzieckie pomniki patriotyczne 
to zupełnie inna sprawa. Nasi pio-
nierzy tuż po wojnie te poniemiec-
kie patriotyczne pomniki zakopali, 
a Nam teraz się wydaje, że jesteśmy 
od Nich mądrzejsi i po odkopaniu 
stawiamy je ponownie. Jaką rolę 
odegrały te wszechobecne wówczas 
w Niemczech pomniki, zarówno 
patriotyczne jak i pangermańskich 
bogów, można przeczytać w „Roz-
mowach z katem” (lektura szkolna 
o narodzinach nazizmu - polecam) 
Kazimierza Moczarskiego, który 
siedział przez 9 miesięcy razem ze 
zbrodniarzem niemieckim Jurge-
nem Stroopem. To organizowane 
przy tych pomnikach uroczystości 
doprowadziły do bardzo szybkiego 

otrząśnięcia się Niemców po prze-
granej I Wojnie Światowej i dopro-
wadziły do wywołania jeszcze gor-
szej II Wojny. To w imię tak poję-
tego patriotyzmu Wermacht doko-
nywał zbrodni wojennych. To taki 
patriotyczny przekaz niosły te po-
mniki. 

  A z drugiej strony, niech ktoś 
spróbuje znaleźć Pomnik Niepod-
ległości w Szczecinie, Stargardzie, 
Gryficach, Łobzie czy Nowogardzie 
(a przepraszam jest, ale jako kło-
pot). Jedyny taki pomnik jest w Go-
leniowie przy ul Konstytucji 3 Maja, 
na pl. Witolda Pileckiego! Więc, czy 
należcie doceniamy naszą Niepod-
ległość, czy raczej się Jej wstydzi-
my, a może większości z Nas jest 
to obojętne? „Pomnik Niepodległo-
ści” w Nowogardzie, kiedyś poświę-
cony polskim żołnierzom poległym 
na Pomorzu Zachodnim w czasie II 
Wojny Światowej, według jednego z 
pomysłów należy poświęcić Nowo-
gardzkim Pionierom mimo, że na 
tablicy tego pomnika zapisane jest 
wyraźnie „Bohaterom poległym w 
walce o wolność prastarej ziemi sło-
wiańskiej 1945r Rodacy”. Czyżby-
śmy mieli problem z własną tożsa-
mością i wstydzili się polskiego żoł-
nierza LWP? Czemu chętniej „grze-
biemy” w germańskości niż w sło-
wiańskości. Oczywistym faktem 
jest, że te ziemie do II wojny były 
niemieckie, ale faktem jest również, 
że pierwszymi osadnikami na tych 
ziemiach byli Słowianie. Co wynik-
nie dla Nas z kwestionowania pra-
słowiańskości tych ziem? Dlaczego 
łatwiej nam uczcić obcych niż swo-
ich? Jest już wykonana nowa ta-
blica i projekt renowacji Pomnika 
Niepodległości w Nowogardzie, ale 
ponoć brak wykładni historycznej, 
czy My możemy umieścić na tabli-
cy datę 17 września 1993 r.-  wy-

jazd ostatnich żołnierzy poradziec-
kich. W  latach 80-tych mało kto 
kojarzył datę 11 Listopada 1918 r., 
czy 17 Września 1939 r., a wszyscy 
doskonale wiedzieli co oznacza 22 
Lipca 1944 r., czy 7 Listopada 1917 
r. A dzisiaj, ile osób prawidłowo od-
powie na pytanie, co oznacza data 
1 Marca? Kto odpowiada za „poli-
tykę” uświadamiania ważnych dat 
w polskiej historii? Kto zadbał o to, 
że ta ważna data 17 września 1993 
r. jest nieznana? Więc nie spiesz-
my się, może jeszcze podyskutuj-
my, zróbmy koncert życzeń z data-
mi i poczekajmy następnych 20 lat 
z pomnikiem Niepodległości, bo jak 
Ją stracimy, to na wszelki wypadek 
pomniki wdzięczności już mamy i 
to dla jednych i drugich bo nie wia-
domo, który przyda się pierwszy. 
Bardzo sprytnie!

 O polskim patriotyzmie czę-
sto można usłyszeć, że jest nieno-
woczesny, naiwny, a wręcz śmiesz-
ny, bo oparty na wierze katolickiej, 
na Mickiewiczu, Słowackim, Sien-
kiewiczu, czy Matejce, że jest nie-
uformowany i przeważnie prowa-
dził do tragedii narodowych (po-
gląd Mariana Piłki). Tak to praw-
da, ale taka jest polska tożsamość 
ukształtowana przez naszą czasa-
mi trudną, a czasami piękną hi-
storię. Aż dwóch potężnych agreso-
rów było potrzebnych, żeby Nas za-
atakować w 1939 r. To Polacy wy-
chowani na takich wartościach nie 
poddali się po klęsce wrześniowej i 
stworzyli fenomen, Polskie Państwo 
Podziemne. To Polska była jedy-
nym krajem z pośród krajów oku-
powanych, który nie posiadał naro-
dowej jednostki w Armii Niemiec-
kiej, a dzisiaj Nam bliżej do patrio-
tyzmu niemieckiego i takie wartości 
chcemy przekazać następnym po-
koleniom. To polski ksiądz w cza-

sach bitwy pod Grunwaldem, Pa-
weł Włodkowic stworzył wykładnię 
prawną wojny sprawiedliwej i sku-
tecznie przeciwstawił ją na ówcze-
snym forum europejskim, krzyżac-
kiej doktrynie wojennej mówiąc, 
że inne państwa nawet pogańskie 
mają prawo do swojej egzysten-
cji, a Krzyżackie Państwo Niemiec-
kie nie ma prawa Ich za to mordo-
wać. Żelazny Krzyż został w Pań-
stwie Pruskim obrany jako konty-
nuacja tradycji krzyżackiej, chyba, 
że teraz napiszemy nową historię o 
tym, że Krzyżacy, Prusacy, żołnie-
rze Wermachtu czy Rosjanie byli 
dla nas dobrzy.  Moje  rozumienie 
historii i patriotyzmu pewnie jest 
uproszczone, bo ja studiowałem 
ten przedmiot, tylko na „uniwersy-
tecie życia” przede wszystkim słu-
chając opowieści rodzinnych o ze-
słaniu na Sybir i nikt mnie  nie na-
mówi do szacunku dla Czerwonej 
Gwiazdy czy Krzyża Wermachtu.  
Mój dziadek, weterynarz, „ucieka-
jąc” z Sybiru przez wstąpienie do 
Ludowego Wojska Polskiego, czy-
li z objęć  Czerwonej Gwiazdy, po-
legł od Krzyża Wermachtu i leży 
na Cmentarzu Wojennym w Koło-
brzegu, zresztą niedaleko patronki 
nowogardzkiego Liceum por. Emi-
lii Gierczak. W Bitwie o Kołobrzeg, 
która miała miejsce od 4 do 18 mar-
ca 1945 roku, poległo około 1200 
polskich żołnierzy, około 600 żoł-
nierzy radzieckich i około 1800 żoł-
nierzy Wermachtu. Na tym Cmen-
tarzu jest też kwatera poległych żoł-
nierzy niemieckich i tak powinno 
być, ale czy powinniśmy Im wysta-
wić Żelazny Krzyż  za waleczność?                                                                                                                                      
                                

Lek. wet. Mirosław Berezowski

Panie Mirosławie! 

Własne poglądy to bardzo cenna 
rzecz i dobrze, że znajdują się tacy 
ludzie, jak Pan, którym nie wszyst-
ko jedno. Ale do własnych poglą-
dów trzeba też mieć krytyczny dy-
stans, a zwłaszcza do takich, któ-
re głosimy innym jako obiektyw-
ną prawdę w obszarach, w których 
nasza kompetencja sprowadza się, 
jak Pan to sam określił, do „studio-
wania na uniwersytecie życia i słu-
chania opowieści rodzinnych”. Po-
słuchajmy więc tych, którzy histo-
rię studiowali nie tylko na uniwer-
sytecie życia, a tym bardziej na wy-
kładzie ideologicznej prawdy. Ze 
względu na brak miejsca w jednym 
numerze, tutaj przedstawię tylko 
fragment mojej kompilacji z do-

stępnych opracowań na temat tzw. 
prasłowiańskości ziem zachodnich.  

- Pogląd o autochtoniczności 
Słowian sprowadzał się do tezy, iż 
osadnictwo w dorzeczu Odry i Wi-
sły   ma, w dającej się stwierdzić 
przeszłości, charakter ciągły i  przez 
cały czas - przynajmniej 1700 lat 
przed Mieszkiem I - miałby trwać 
na obecnych polskich ziemiach 
„prasłowiański” substrat etnicz-
ny. Owi Prasłowianie mieli w koń-
cu przeobrazić się w Słowian, któ-
rzy stąd, znad Odry i Wisły roze-
szli się w okresie Wędrówek Ludów 
(w wiekach IV-VI n.e.) w trzy stro-
ny świata - na zachód nad Łabę, na 
południe: do Czech, nad Dunaj i na 
Bałkany, oraz na wschód ku póź-
niejszej Rusi. Oczywiście Polacy to 
bezpośredni sukcesor słowiańsko-
ści w zakresie zarówno konsekwen-
cji  kulturowych jak i politycznych.

Przez cały okres PRL, taka wizja 
historii Słowian była propagowana 
nie tylko w nauczaniu szkolnym, 
ale także akademickim. Dopiero w 
latach 80-tych, zaczęły się pojawiać 
pierwsze publikacje, stawiające na-
szą prehistorię w realnym świetle 
faktów, wynikających z badań hi-
storycznych, a nie w świetle ideolo-
gicznych założeń. A z tych badań 
wynika w skrócie chociażby tyle:   

- Nasze ziemie w rzymskiej sta-
rożytności zamieszkiwali Germa-
nowie - na Pomorzu Goci, a na po-
łudnie od nich ludy określane zbio-
rową nazwą najpierw Lugiów, a 
później Wandalów, których ślady 
określa się mianem archeologicznej 
Kultury Przeworskiej. Jedynie Po-
jezierze Mazurskie zasiedlali Bał-
towie. Germanowie sięgali zresztą 
dużo dalej na wschód: Goci i Gepi-
dowie, którzy przewędrowali nasze 
(później) ziemie, szerokim łukiem 
okrążając Wandalów, jako że oba 
te plemiona szczerze się nie lubi-
ły, stworzyły krótkotrwałe państwo 
nad Morzem Czarnym i Dnieprem. 
Germańskim narzeczem mówio-
no na Krymie jeszcze czterysta lat 
temu! Przed Germanami południe 
Polski było kolonizowane przez 
Celtów. Wcześniejsza od nich Kul-
tura Łużycka, której dziełem był 
około roku 737 p.n.e. Biskupin, tak-
że po słowiańsku (czy prasłowiań-
sku) nie mówiła.

 Słowianie na większości swoich 
obecnych siedzib, w tym także nad 
Odrą i Wisłą są stosunkowo późny-
mi przybyszami i zajęli te ziemie w 
ciągu V wieku n.e., a więc w końco-
wej fazie Wędrówki Ludów. W sta-
rożytności Brązu i rzym-
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skiej ich tu po prostu nie było; i co 
więcej, nie wchodzili w styczność 
z cywilizacją klasyczną (rzymsko-
-grecką). Najstarsze uchwytne ar-
cheologicznie ślady Słowian po-
chodzą z Wołynia i Podola z wie-
ku IV n.e.; co do wcześniejszej epo-
ki poszlakami są pokrewieństwa i 
zapożyczenia językowe, wskazują-
ce na dorzecze środkowego Dnie-
pru, jako na wcześniejszą siedzibę.

Lecz co później się działo po za-
kończonej w V wieku n.e. tzw. Wę-
drówce Ludów?  - Od V do IX wie-
ku nie ma żadnych poważnych za-
pisów odnośnie Słowian. Powód 
jest prosty - tak wtedy jak i dziś 
Europa kończyła się na wschodniej 
granicy Germanii. Po prostu kroni-
karzy mało obchodził ten kawałek 
świata, a i sami Słowianie lubując 
się w drewnie, nic po sobie nie zo-
stawili z tamtego okresu. Dopie-
ro gdzieś od IX wieku w przeróż-

nych Kronikach pojawiają 

się informacje o kulturze, historii i 
obrzędach Słowian. Ale i tak skąpo. 

 Jak to się działo, że w PRL nie 
było miejsca dla prawdy historycz-
nej - to zapewne wszystkim wiado-
mo - w PRL nie było miejsca dla 
prawdy nie tylko w aspekcie na-
szej prahistorii. Ta  polityczna siła 
jaka kierowała  PRL- Em,  z lubo-
ścią bowiem tworzyła i  „grzała” 
mity, zamiast   dokonywać  reflek-
sji nad faktami… Ale wracając  do 
faktów dotyczących Słowian – je-
żeli jest tak,  iż - i pewien lud nie-
przerwanie zamieszkuje przez pół-
tora tysiąca lat, a może dłużej, to 
samo terytorium, utrzymując się w 
dodatku z rolnictwa, nie koczując 
i nie wędrując, to powinien stwo-
rzyć jakąś trwałą kulturę material-
ną i duchową. A więc grody, mia-
sta, ośrodki rzemieślnicze; zapewne 
także powinien dorobić się własne-
go pisma, kultu bogów, tytulatu-
rach władców, a może nawet spisa-

nej historii. Oczywiście Słowianie 
żadnym takim dorobkiem pochwa-
lić się nie mogli. Historycy owład-
nięci mitem autochtonizmu mogli 
naginać fakty, i wykopaliska w ro-
dzaju Biskupina przypisywać Sło-
wianom. W większości przypad-
ków jednak tego czynić się nie dało, 
czego skutek był taki, iż przybywa-
ło wstydliwych faktów (że odkopa-
no groby książąt ewidentnie ger-
mańskich, groty strzał z runiczny-
mi napisami, albo że wygasłych w 
V wieku dymarek świętokrzyskich 
nie było komu rozpalić na nowo) - 
a wraz z nimi rosła nieśmiałość w 
dziele naukowego, ale także np. li-
terackiego penetrowania własnej 
narodowej przeszłości. 

Przekonanie o tym że tzw. pra-
słowiańskość ziem zachodnich  i to 
słowiańskość jako składnik konsty-
tutywny polskości jest  politycznym 
mitem jest wśród obecnych bada-
czy tematu powszechne. Oto cy-

tat z wydanej kilka dni temu na-
kładem szczecińskiego IPN książ-
ki „Walka o religię i katechizację.. 
na Pomorzu Zachodnim w latach 
1945-1961”:

Przeprowadzenie akcji przesie-
dleńczej odbywało się w klimacie 
ideologicznego uzasadniania zmia-
ny granic. Wiele z tych teorii nie 
miało racjonalnego uzasadnienia. 
twierdzono np., że Polacy odzyska-
li „swoje”, powracając na stare pia-
stowskie ziemie- pisze dr Zbigniew 
Stanuch autor książki.   Reasumu-
jąc,  dzisiaj należy przezwyciężyć 
również w tzw. szerszej opinii pu-
blicznej te ideologiczno-polityczne 
mity dotyczące ziem zachodnich , 
chociażby dlatego, że nie ma żadnej 
potrzeby naginać faktów historycz-
nych w zakresie prasłowiańskości 
tych ziem, aby legitymizować na-
szą tutaj obecność. Ta obecność w 
aspekcie  politycznym wynika z de-
cyzji podjętych w Jałcie. Tak samo 

jak z tych samych decyzji, wyni-
ka nasza nieobecność na ziemiach 
wschodnich kresów Rzeczpospolitej. 
Ziemiach, które w przeciwieństwie 
do ziem zachodnich,  pełne są pozo-
stałości materialnych i duchowych 
zabytków trwania tam  przez wieki 
kultury i to wprost kultury polskiej, 
a nie tylko słowiańskiej, a tym bar-
dziej enigmatycznej prasłowiań-
skiej.  W  świetle powyższego, tym 
większym nieporozumieniem jest  
utożsamianie przesłania pomnika 
przy ulicy 3 Maja przywołującego 
ideę Niepodległości z obroną tez o 
rzekomo oczywistej prasłowiańsko-
ści ziem zachodnich.,  prasłowiań-
skości rozumianej  na dodatek jako 
podstawowy składnik określający 
polskość.                                                                                                        

Z poważaniem - Marek Słomski

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Zaczyna się walka o tytuł
Osińska Liga Piłki Siatkowej wchodzi już w najważniejszy etap. Po rozgrywkach grupo-
wych, przed nami mecze fazy play-off, które niebawem dadzą odpowiedź na to, kto w tym 
roku sięgnie po mistrzostwo osińskiej ligi. 

Już w najbliższą niedzielę (15 lu-
tego) sympatycy siatkówki w Osi-
nie pasjonować się będą meczami 
fazy play-off. Drużyny zostały ze-
stawione według miejsc w tabeli 
po rundzie zasadniczej. Tak więc 
najlepsza drużyna zagra z naj-
słabszą itd. Pierwszy mecz zosta-
nie rozegrany o godzinie 10:30, i 
już na początek prawdziwa bom-
ba, czyli pojedynek najlepszej dru-
żyny fazy grupowej, zespołu z Wę-
gorzy oraz wciąż aktualnego mi-
strza z 2014 roku, drużyny z Krzy-
wic. W meczu grupowym obydwu 
drużyn wygrali siatkarze Węgorzy, 
jednak po bardzo ciężkim, 5-seto-
wym pojedynku. Czy aktualni mi-

strzowie w fazie play-off odbudują 
się i sprawią sporą niespodziankę? 
Przekonamy się o tym w niedzielę. 

W drugim meczu naprzeciwko 
siebie staną zawodnicy z Kikorza 
oraz reprezentanci gospodarzy, 
drużyna Osina I. Ten mecz zapla-
nowano na godzinę 12:00. Przypo-
mnijmy, że w rozgrywkach grupo-
wych nie doszło do spotkania po-
między tymi zespołami, gdyż Osi-
na I oddała ten mecz walkowerem. 

Na koniec, o godzinie 13:30, 
naprzeciw siebie staną siatka-
rze z Wyszomierza oraz gimna-
zjaliści z Osiny. W grupie Wyszo-
mierz pewnie pokonał gospoda-
rzy 3:0 i jest z pewnością fawo-

rytem do zwycięstwa w tym me-
czu. Po niedzielnych meczach po-
znamy już głównych kandydatów 
do walki o mistrzostwo w tej edy-
cji. Zapraszamy wszystkich do hali 
ZSP w Osinie na mecze fazy play-
-off OLPS. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej – 
Play-off (15 lutego):

Węgorza – Krzywice  
(10:30)

Kikorze – Osina I  
(12:00) 

Wyszomierz – Gim. Osina 
(13:30)

W sobotę kolejny sparing Pomorzanina

Będzie łatwe zwycięstwo z Orłem?
Po powrocie z Niemiec, piłkarzy Pomorzanina Nowogard 
czeka kolejny mecz sparingowy. W sobotę (14 lutego), na 
stadionie w Goleniowie, nowogardzianie podejmować 
będą występujących w A-Klasie piłkarzy Orła Łożnica. 

Orzeł Łożnica nie należy do 
najbardziej wymagających ry-
wali spośród tych, z którymi w 
okresie przygotowawczym mie-
rzyć się będzie Pomorzanin. Pił-
karze Orła rywalizują w 3 grupie 
A Klasy, czyli tam, gdzie gra na 
co dzień drugi zespół Pomorza-
nina. Będzie to z pewnością ry-
wal, z którym trener Robert Ko-
paczewski, bez obaw o korzystny 
wynik, będzie mógł popróbować 

różnych nowych wariantów. Być 
może szansę na dłuższy pobyt na 
boisku otrzymają zawodnicy, któ-
rzy na co dzień nie występują w 
wyjściowym składzie. Sparing za-
planowano na sobotę (14 lutego), 
na boisku w Goleniowie, o godzi-
nie 16:00. W najbliższym wyda-
niu DN napiszemy, jakim wyni-
kiem zakończył się ten mecz. 

KR

Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłopców

Gimnazjaliści z Osiny najlepsi
W zawodach wzięło udział sie-

dem zespołów. Uczniowie ZSP im. 
Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie, w składzie: Adrian Banasiewicz, 
Filip Jarota, Piotr Micał, Aleksander 
Pakulski, Damian Zimecki, Mikołaj 
Wąsik, Maciej Smoliński, po wygra-
nych wszystkich spotkaniach, zaję-
li pierwsze miejsce i zostali mistrza-
mi powiatu. Będą oni reprezentować 
powiat goleniowski w rozgrywkach 
wojewódzkich. Uczniowie z rąk or-
ganizatorów otrzymali złote me-
dale, puchar starosty i pamiątkowy 
dyplom. Gratulujemy wyniku oraz 
życzymy kolejnych zwycięstw na 
szczeblu wojewódzkim. 

Info: Michał Janik / Oprac: KR 

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum Osina
2. Gimnazjum Przybiernów
3. Gimnazjum nr 1 Goleniów

4. Gimnazjum nr 3 Goleniów
5. Gimnazjum nr 1 Nowogard 
6. Gimnazjum nr 2 Goleniów
7. Gimnazjum Stepnica

OGŁOSZENIE
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"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła Miejsko - Gminnego PZW Zaprasza na zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła za rok 2014. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2015 r., o godz. 10.00,
w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy.

Zarząd

Dwa turnieje podopiecznych Roberto Mendesa

Rocznik 2005 i 2006 na podium
W miniony weekend dwa zespoły Pomorzanina Nowogard ze szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola, prowadzonej przez Roberto Mendesa, rywalizowały w sil-
nie obsadzonych turniejach. Po raz kolejny młodzież z Nowogardu nie zawiodła. Rocznik 2005 zajął 2. miejsce, natomiast ich młodsi koledzy z rocznika 
2006 uplasowali się na 3. pozycji. 

W sobotę (7 lutego), w miej-
scowości Bogdaniec koło Gorzo-
wa Wlkp., podopieczni Roberto 
Mendesa, z rocznika 2005, wzię-
li udział w Halowym Turnieju Pił-
ki Nożnej. Zespół, którego opie-
kunem podczas turnieju był Mar-
cin Cieliński, powoli rozkręcał 
się z meczu na mecz. Pomorza-
nin rozpoczął w grupie od poraż-
ki z Sokołem Pyrzyce (0:3), na-
stępnie przyszedł remis z druży-
ną PUKS Maksymilian (1:1). Póź-
niej było już tylko lepiej. Najpierw 
młodzi nowogardzianie rozgro-
mili UKS Chemik II Police (4:0), 
by następnie pokonać Stilon Go-
rzów (1:0), zapewniając tym sa-
mym sobie awans do fazy pucha-
rowej. W półfinale zawodnicy Po-
morzanina mierzyli się z adepta-
mi Football Academy Szczecin. 
Zawodnicy z nowogardzkiej sek-
cji Brazil Da Bola zagrali skutecz-
nie w obronie i w ataku, dzięki 
czemu po zwycięstwie 1:0 awan-
sowali do finału turnieju. W me-
czu o mistrzostwo ponownie los 
skojarzył Pomorzanin z Sokołem 
Pyrzyce, który tego dnia był nie 
do ogrania. Tym razem Sokół wy-
grywa 2:0, przez co zawodnicy z 
Nowogardu kończą swój udział na 
bardzo dobrym 2. miejscu. Gratu-

lujemy zawodnikom oraz trenero-
wi Marcinowi Cielińskiemu.

Natomiast w niedzielę (8 lute-
go) piłkarze szkółki piłkarskiej 
Brazil Da Bola z Pomorzanina 
Nowogard rocznik 2006 i młodsi 
rywalizowali w Gorzowie Wlkp., 
podczas Ogólnopolskiego Halo-
wego Turnieju Piłki Nożnej Ża-
ków o Puchar Prezesa LUKS „Ju-

nior” Różanki. Zawodnicy pro-
wadzeni przez Patryka Przyby-
łę rozpoczęli turniej od mocnego 
uderzenia w rozgrywkach grupo-
wych. Najpierw gładko pokonali 
Progres Gorzów (3:0), następnie, 
po zaciętym meczu, uporali się z 
Impulsem Wawrów (1:2). W trze-
cim pojedynku Pomorzanin No-
wogard musiał uznać wyższość 
innych piłkarzy ze szkółki Brazil 
Da Bola. Mowa tu o zespole Ka-
nia Cup I, który pokonał nowo-
gardzian 1:0. Dodajmy, że zawod-
nicy BDB Kania Cup I zwycięży-
li w całym turnieju. Pomorzanin 
szybko podniósł się po porażce i 
w kolejnym swoim meczu rozgro-
mił zawodników Chemika Police 
(5:1). W ostatnim meczu grupo-
wym młodzi piłkarze z Nowogar-
du pewnie pokonali Odrę Choj-
na (2:0) i mogli już myśleć o po-
jedynku półfinałowym. W wal-
ce o finał na drodze Pomorzani-
na stanęła drużyna Polonii Słubi-

ce. Był to niezwykle zacięty poje-
dynek, w którym główną rolę ode-
grali bramkarze. O tym, kto awan-
suje do finału, musiały rozstrzy-
gnąć rzuty karne. Lepiej je egze-
kwowali rywale nowogardzian, 
przez co Pomorzaninowi pozostał 
mecz o 3. miejsce. W walce o po-
dium na drodze Pomorzanina po-
nownie stanęli zawodnicy Progre-

su Gorzów, których Pomorzanin 
pokonał po raz drugi, tym razem 
3:1. Tak więc na tym silnie obsa-
dzonym turnieju młodzi repre-
zentanci Nowogardu wywalczy-
li wysokie 3. miejsce. Nie zabra-
kło również akcentu indywidual-
nego, gdyż królem strzelców go-
rzowskiego turnieju został piłkarz 

Pomorzanina – Maciej Gach. Gra-
tulujemy podopiecznym Patryka 
Przybyły miejsca na podium oraz 
życzymy kolejnych zwycięstw. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników z tych dwóch tur-
niejów. 

KR 

Halowy Turniej Piłki Nożnej w Bogdańcu, rocznik 2005
Grupa B
Pomorzanin Nowogard – Sokół Pyrzyce   0:3
PUKS Maksymilian – Pomorzanin Nowogard   1:1
UKS Chemik II Police – Pomorzanin Nowogard   0:4
Stilon Gorzów – Pomorzanin Nowogard    0:1
Półfinał:
Football Academy Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:1
Finał:
Pomorzanin Nowogard – Sokół Pyrzyce   0:2

Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków rocznik 2006 w 
Gorzowie Wlkp.

Mecze grupowe:
Pomorzanin Nowogard – Progres Gorzów  3:0
Impuls Wawrów – Pomorzanin Nowogard   1:2
BDB Kania Cup I – Pomorzanin Nowogard  1:0
Pomorzanin Nowogard – Chemik Police  5:1
Odra Chojna – Pomorzanin Nowogard   0:2
Półfinał:
Pomorzanin Nowogard – Polonia Słubice  0:1 (po rzutach 

karnych)
Mecz o 3. miejsce:
Pomorzanin Nowogard – Progres Gorzów   3:1

Król strzelców turnieju:
Maciek Gach (Pomorzanin Nowogard)

Brazil Da Bola Pomorzanin Nowogard rocznik 2005, górny rząd od lewej- Miłosz No-
wik, Damian Kłys, Piotrek Słowiński, Kuba Gralak, Mikołaj Nowik; dolny rząd od le-
wej- Hubert Plichta, Hubert Mełech, Filip Szczyrba, wraz z trenerem Marcinem Cie-
lińskim. 

Brazil Da Bola Pomorzanin Nowogard rocznik 2006 i młodsi, górny rząd od lewej- tre-
ner Patryk Przybyła, Cyprian Marchewka, Miłosz Nowik, Kacper Danicki, Adam Soko-
łowski; dolny rząd od lewej- Maciek Gach, Michał Słowiński, Max Labocha, Miłosz Or-
pel oraz gościnnie Prezes LUKS „Junior” Różanki.
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R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE
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Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

W259.2sc.10-27.02

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

Zarząd BSN BIERSIN 
poszukuje �rmy dekarskiej 

Szczegółowe informacje pod kontaktami: 
email: zotocki@biersin.com.pl

tel: 71 399 23 73, kom: 506 145 044

w celu 
przełożenia dachu na blachodachówkę 
o powierzchni około 100 m2 na budynku 

położonym w Międzyzdrojach 
przy ul. Przy Wodociągach 4. 

W261.4.scb.13,27 02 i 13.03

Starosta Goleniowski
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy ogłoszeń 
została podana informacja o przeznaczeniu, do oddania w dzierżawę:

- na czas nieoznaczony, nieruchomości oznaczone numerami 
działek 22 i 28/1, położone w obrębie 4 miasta Nowogard, 

z przeznaczeniem na cel rolny;
- na czas nieoznaczony, grunt o pow. 0,2001 ha wchodzący  

w skład nieruchomości oznaczonej numerem działki 99/1 położonej 
w obrębie Świerczewo gmina Nowogard, z przeznaczeniem na cel 
rolny; 

- w trybie bezprzetargowym grunt o powierzchni 276 m² wchodzący 
w skład nieruchomości oznaczonej numerem działki 99/1 położonej 
w obrębie Świerczewo gmina Nowogard

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro)  
lub tel. (91) 471-02-39.

Zarząd Powiatu w Goleniowie
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie, przy ul. Dworcowej 1, na tablicy 
ogłoszeń został wywieszony wykazy nieruchomości  przeznaczonej,  
do oddania w najem na okres 3 lat tj. pomieszczenia nr 415, 
położonego w budynku przy placu Wolności 9. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro)  
lub tel. (91) 471-02-39. Wykaz znajduje się na stronie BIP spow.
goleniow.ibip.pl 

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski   Szpital Nowogard

Łucja siostra Juliana córka 
Marleny i Sebastiana ur. 
10.02.2015 z Nowogardu

Wojtuś syn Danuty 
Przymęckiej ur. 
11.02.2015 z Dargomyśla

Kaja córka Mileny 
Kubickiej ur. 5.02.2015 
z Karska

Kacper syn Agaty Pyrka 
ur. 9.02.2015 z Grzęzna

Liliana córka Ewy 
Chłopek ur. 12.02.2015 
z Nowogardu

Nel córka Małgorzaty 
i Tomasza Kępniak ur. 
7.02.2015 z Nowogardu

Nikola Łukasiewicz córka 
Agnieszki Ostrowskiej ur. 
10.02.2015

Kacper syn Małgorzaty 
Stefańskiej ur. 8.02.2015 
z Dobrej

Jan syn Anity i Grzegorza 
Powiłajtis ur. 5.02.2015 z 
Nowogardu

Wojtuś syn Marty i Sebastiana 
ur. 10.02.2015 ze Strzelewa

Bartosz syn Anny Dygas ur. 
12.02.2015 z Nowogardu
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego  
na konto mojego męża,które jest prowadzone  

we Wrocławiu w Fundacji 
"DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78  
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak 
do tej pory chorobę - stwardnienie 

rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne 
poruszanie się tak do 50 metrów

 o kulachjednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje człon-

ków koła, że dnia 22.02.2015 r. O godz. 10.00 odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła. Zebra-
nie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Przed-
siębiorczości ul. Wojska Polskiego 3. 

Serdecznie zapraszamy  

Zarząd Koła PZW Tęczak

“NOWORIm” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard 

poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:

- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie,

- dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 

91 39 22 394

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE
ZaPRaSZa

na bezpłatne szkolenie na temat: 
„Ulga prorodzinna  – nowe zasady odliczeń oraz 

ulga internetowa”
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Goleniowie omówią zasady korzy-
stania                   z odliczeń w zeznaniach rocznych za rok podatkowy 
2014 z tytułu ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 r. (czwartek) 
o godz. 15.30 w Sali szkoleniowej Urzędu Skarbowego w Go-
leniowie, Plac Lotników 1.

Stanowisko do przesyłania 
zeznań podatkowych drogą elektroniczną 

w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie informuje, iż w 
każdy poniedziałek, w godz. 9ºº-13ºº w Urzędzie Skarbowym w 
Goleniowie, w sali szkoleniowej, z pomocą pracowników Urzędu 
można przesłać drogą elektroniczną – przy użyciu danych auto-
ryzujących  - roczne zeznanie podatkowe lub deklaracje podat-
kowe. 

                                                       Serdecznie zapraszam     
          Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie

Rada Nazdorcza 
Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „SPOŁEM” 

prosi wszystkich członków 
spółdzielni niepełnym 
wkładem o przybycie 
do biura Spółdzielni 

przy ul. 3 Maja 40 
w dniach 26.02.15, 26.03.15 

i 23.04.15 
w godzinach od 9-13. 

Zapraszamy
J40.2.czb.13.02-17.02
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

OKAZJA: tanie mieszkanie w Centrum, 
2 pokoje cena 114.000 zł

W Y D R U K I 
K O L O R O W E

u l .  B o h . 
W a r s z a w y  7 a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  
Tel. 91 577 20 07

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

SPRZEDAŻ 
DREWNA

kominkowego, opałowego

tel.  603 055 292
dowóz gratis

W.1.sc.13-27.02 

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budow-
lane obok szkoły Trójki. 
0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2po-
kojowe parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe ulica Gryfitów. 
604 422 221

•	 Wynajmę czteropoko-
jowe mieszkanie kaucja 
2000 zł, wynajem 1000 zł. 
504 898 980

• Sprzedam działkę budow-
laną Asnyka, 16 ar, prąd, 
woda i gaz. Cena 90000 do 
negocjacji. 503 120 436 

• Tanio sprzedam przenośny 
pawilon handlowy. Tel 601 
642 390

•	 Sprzedam dom 130 m2 
stan bardzo dobry Kiko-
rze, ogród 2000 m . 668 
411 277 

• Sprzedam mieszkanie z ga-
rażem, 3 pokoje, 66,30m2, 
pierwsze piętro. Wierzbię-
cin. 725 410 244  

• Sprzedam pawilon handlo-
wy. Tel. 517 35 76 53

• Wynajmę mieszkanie 52 m2 
centrum. 609 349 138

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe na ul. 15 lute-
go o pow. użytkowej 67.60 
m2 pierwsze piętro, własne 
ogrzewanie. 608 396 636

• Do wynajęcia samodziel-
ne mieszkanie w domku 
na ładnej, wiejskiej posesji 
w okolicy Nowogardu. 508 
404 788

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie. 728 
155 574

• Do wynajęcia kawalerka. 
722 300 700 

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie. 604 284 597 

• Poszukuje do wynajęcia 
trzypokojowe mieszkanie 
Nowogard. 506 696 195

•	 Sprzedam piękną leśni-
czówkę. Stan bardzo do-
bry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowo-
gardu, 30 minut do mo-
rza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o pow. 52 m2 

przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 594

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe. Tel. 602 405 
640 .

• Do wynajęcia 40m2 usługo-
wo handlowe. 9139 20 776

• Sprzedam działkę budow-
laną ok. 11 ar na Asnyka 53 
tys. Tel. 888 275 787

• Sprzedam 1,43 ha ziemi w 
obrębie Dębice. 13 500 zł za 
ha. 889 133 882

• Trzechel – atrakcyjna dział-
ka 8300 km2 przy drodze 
pod zabudowę 33 000 zł. 
Tel. 502 103 432 

• Kupię do 3 ha pola lub łąki. 
Tel. 660 206 833

• Wynajmę garaż. 507 356 
117 

• Wynajmę duże mieszkanie 
czteropokojowe. 602 474 
266 

• Szukam garażu do wynaję-
cia okolice 15 lutego. 693 
584 630 

MOTORYZACJA

• • Mercedes C220 kombi, 
diesel, rocznik 2000 kolor 
czarny, wyposażony w kli-
matyzację oraz hak, sprze-
dam. Tel. 510 680 139

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadal-
ne Vineta, Żabówko 18. 605 
092 517

• Śrutownik bijakowy 10km 
w dobrym stanie sprzedam. 
667 522 369 

• Słomę, zboże, siano sprze-
dam. 502 853 573

• Sprzedam prosiaki. 603 980 
606

• Sprzedam kaczki skubane. 
796 759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 01 
39 95

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 REMONTY MIESZKAŃ, 
WYKOŃCZENIA. 608 364 
330, 600 347 308 

• • AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• • Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagranicz-
ne. Tel. 500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis 
tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW. ul. Woj. Polskiego 57. 
787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudowla-
ne, bramy, monitoring, do-
mofony. 696 443 643

• Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735

• Glazura, terakota, facho-
wo solidnie wykończenia 
wnętrz pod klucz. 607 647 
515

• Profesjonalne sprząta-
nie mieszkań, domów, po-
mieszczeń biurowych, tel. 
511 308 585

• Dachy, podbitki. 693 180 
974 

• Tartak, Korytowo. 782 741 
664

PRACA

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okula-
rów. 91 39 27 272

• Poszukuję pracownika na 
stację Orlen. CV i poda-
nia prosze skladać na stacji 
przy ul. 3go Maja 27

• Zatrudnię na 1/2 etatu ku-
charkę. 602 474 266 

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzo-
za, olcha, sosna – pocięte. 
Przyczepka samochodo-
wa 100 zł. Lub przyczepa 
rolnicza.Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i monta-
żem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena 
od 1.000 zł montaż prze-
róbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelo-
we c.o. tanio szczecin Vail-
lant tel. 691 686 772

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

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

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT z Niemiec używane 
z gwarancja i montażem 
do mieszkania ,domu, skle-
pu, tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 900zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl wersja 
kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji 
zapewniamy czesci zamien-
ne, serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-
ry, z Niemiec malo używane 
do mieszkania, domu, skle-
pu cena od 70 zl oraz elek-
tryczny przepływowy pod-

grzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni 
cana 200zl tel 691 686 772

• Sprzedam zestaw mebli 
dziecięcych MALAMUT – 
Ikea, niebieskie (szafa, ko-
moda, regał) stan bardzo 
dobry. 504 218 572 

• Urządzenie do produkcji 
hot dogów sprzedam. 728 
155 574

• Dojeżdżam codziennie z 
Nowogardu do Szczecina 
na godzinę 6 i 14 tryb dwu-
zmianowy. Posiadam wolne 
miejsca. 721 093 180 

• Sprzedam pianino tanio. 
669 585 826

• Sprzedam psa, owcza-
rek niemicki, długowłosy, 
9mięsięczny. Tel 726 080 
633

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 
22 990 

• Sprzedam piłę do drewna 
7,5 kw. 9139 22 990

• Fotel rehabilitacyjny, mate-
rac odleżynowy sprzedam. 
503 332 355

• Koła letnie 14tki felgi alumi-
niowe glebogryzarka ogro-
dowa spalinowa. 505 848 
340 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, żWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 żWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Zatrudnię kierowcę 
z kategorią C+E 

z doświadczeniem 
na Polskę-Szwecję-Niemcy

tel. +48 792 25 69 25

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ 
Bez zbędnych formalności, pieniądze w 15 minut. 

Nie zwlekaj 
zadzwoń: 32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Sprzedam kserokopiarkę Develop 
serwisowana w autoryzowanym serwisie. 

Format A3. Gwarancja 6 m-cy, cena 1 200 zł. 
Tania esploatacja. 

501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Chętniej aniżeli starej prawdy
Agnieszka Kondratowska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Stanisława Pokorska, Cecylia 

Furmańczyk, Wiesława Kaczmarek, Genowefa Maćkowska, Halina Stefanska, Aneta Kochelska, Christiana 
Syfert, Anna Huget, Teresa Januszonek, Jolanta Kozioł, Błażej Śniegowski, Helena Urbanek, Alicja Wypych, 
Andrzej Leszczyński, Lucyna Andrzejczak, Grażyna Siedlecka, Tomasz Wdowiński, Krystyna Gęglawa, 
Edward Bachor

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Cecylia Furmańczyk, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych:  odwaga, ;pożyczka 
Kinga Feliksiak, Zosia Karbowiak, Madzia Skowrońska, Tymon Józefiak, Julia Furmańczyk, Klaudia 

Paluszkiwicz, Marcel Gląbecki, Natalka Rekus, Julia Bańkowska, Kacper Turek, Jakub Turek, Kinga 
Lewandowska, Milosz Wielgus, Nadia Grenda

Zwycięzca: Natalka Rekus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do Reklama

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

WALENTYNKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW W KOŚCIUSZKACH

Serdecznie zapraszamy na bal walentynkowy, który odbędzie się 
14 lutego 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Kościuszkach.
Zapraszamy wszystkich wesołych i lubiących dobrą zabawę, 

obowiązkowe przebranie!!!

Zaczynamy o 20:00 gra DJ Pavello

Szczegóły imprezy: Katarzyna Wąsik - Sołtys Kościuszek tel. 502 046 065
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
Rozpoczęła działalność

filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Walentynki  
w naszych szkołach

16

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

I nowogardzki bal 
Caritas s. 6 i 7s. 4 i 5

Piekli według 
przepisu s. 12

Gmina pewna 
swego

W259.2m.p.10-28-02 

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
z obsługą GPS  (m.in. opryskiwacz, agregat siewny)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.13-27.02

Sp
ad

ł z
 b

al
ko

nu
 

pr
zy

 u
l. 

W
ar

sz
aw

sk
ie

j

ZAGINĄŁ KOT
Dnia 8 lutego 2015 

Wszelkie informacje prosimy
na tel. 668 290 916

Ru
dy

, b
ar

dz
o 

dr
ob

ny
.

Sprawdzamy majątki nowogardzkich samorządowców

Ile zarabiają nasi radni?

Czytaj s. 3

Pierwsza taka 
firma  
w Nowogardzie

5

REKLAMA

REKLAMA
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Nasza sonda

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań sformułowanych w związku z 
akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie al-
koholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania 
nałogu), jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, 
którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych 
ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał 
w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz kluczyki pijanemu ogłaszamy i promuje-
my w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. 
Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może 
zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

Tym razem w cotygodniowej sondzie zapytaliśmy naszych respondentów z Nowogardu, jak 
oceniają podatkowe obciążenia w naszym kraju? 

Piotr Łacek - Panie, ja to nie bardzo znam się na tych podatkach, 
ale powiem panu, że wszystkie te opłaty za światło czy gaz są zde-
cydowanie za duże. A na temat obciążeń finansowych i tych podat-
ków, to wydaje mi się, że są one za wysokie. Jak to wytłumaczyć, że 
od mojej ciężko wypracowanej emerytury jeszcze jest potrącana do-
datkowa kwota podatku? Chyba już dość oddałem państwu przez 
całą swoją pracę!

Pan Jarosław – Uważam, że podatki w Polsce są za wysokie. Sam 
jestem ich ofiarą. Dostaję niewielkie świadczenie, które jeszcze jest 
opodatkowane. Więc jest to dla mnie niezrozumiałe. Często rozma-
wiam ze swoimi rodzicami, którzy mówią, że za ich czasów nie było 
tak ciężko, a same podatki czy życie były dużo łatwiejsze i prostsze 
niż teraz. 

Pan Henryk - Wydaje mi się, że te obciążenia podatkowe są 
adekwatne do możliwości finansowych obywateli polskich. Jed-
nak dotykamy tutaj bardzo ważnej kwestii, która dotyczy pienię-
dzy pochodzących z podatków. W moim odczuciu, są one należy-
cie wykorzystywane, tak jak ja bym sobie tego życzył i jakbym to 
widział. Jest rzeczą niedopuszczalną, by pieniądze z budżetu roz-
dawać „na lewo i prawo” tylko ludziom. Nie zawsze należy tylko 
wspomagać ludzi biedniejszych, a szczególnie tych, którzy nie za-
sługują na to by im pomagać. Osobiście wolałbym, żeby wszyscy 
sami zapracowali uczciwą pracą na siebie, a nie tylko liczyli na 
jałmużnę od państwa. Być może w Polsce nie są zbyt wysokie wy-
nagrodzenia, ale jeśli ktoś chce pracować, to z pewnością może. 

Pani Krystyna - Uważam, że te wszystkie obciążenia, nałożo-
ne przez państwo na zwykłego obywatela, są za wysokie. Opłaty te 
są nieadekwatne do wykonywanej pracy, otrzymywanej emerytury 
czy renty chorobowej. Dodatkowo obłożone podatkiem powodują, 
że zostaje nam tych pieniędzy niewiele. Proszę tylko zobaczyć, np. 
dyskonty zagraniczne nie są aż tak „gnębione” przez system podat-
kowy, jak właśnie polski obywatel, który właśnie zarabia nieade-
kwatnie do cen, które funkcjonują w naszym kraju. Dlatego wydaje 
mi się, że te wszystkie obciążenia podatkowe są zbyt duże, należy 
się nam ludziom trochę wytchnienia od nich. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Roman Żurek - Uważam, że dla tych uboższych osób podatków 
nie powinno być w ogóle. Sam mam emeryturę bardzo skromną 
i dla mnie jest to trochę niepoważne, by odtrącać od takiej ma-
łej kwoty jeszcze podatek. Dlaczego zostały zniesione niektóre ulgi? 
Uważam, że powinny one zdecydowanie pozostać, m.in. ulga re-
montowa. 

Sygnały czytelników

Kto robi dzikie 
wysypiska? 
Pyta retorycznie nasza Czytelniczka, która w minionym ty-
godniu nadesłała kilka zdjęć przedstawiających ogromny 
bałagan, a dokładnie dzikie wysypiska śmieci przy drodze 
na popularnym „rejonie” (droga przy byłym PRD).

Już przed rokiem pisaliśmy o 
tym, że w tamtym miejscu nie-
którzy urządzili sobie wysypi-
sko śmieci. Choć teren tez został 
uprzątnięty, problem z bałaganem 

powrócił. Mało tego, niektórzy 
chyba myślą sobie, że nikogo ta 
część Nowogardu kompletnie nie 
obchodzi, toteż nie zwracają na-
wet uwagi na to, że „podpisują” się 
pod tym procederem, jak choćby 
pewna mieszkanka Nowogardu... 
Otóż na zdjęciach, które wykona-
ła nasza Czytelniczka, w stertach 
nielegalnie wyrzuconych śmieci 
walają się faktury z imieniem i na-
zwiskiem oraz adresem firmy za-
rządzanej przez jedną z mieszka-
nek Nowogardu. Tym razem nie 

zdecydowaliśmy się opublikować 
zdjęcia z widocznym adresem 
właścicielki śmieci, choć mamy 
nadzieje, że po przeczytaniu tego 
tekstu zrobi jej się chociażby głu-
pio i następnym razem,nie zafun-
duje innym mieszkańcom syfu w 
opuszczonych miejscach naszego 
miasta. Dziękujemy naszej Czy-
telniczce za zdjęcia i tak jak ona 
mamy nadzieję, że odpowiednie 
służby zaprowadzą porządek na 
popularnym „rejonie”. 

KR

Reklama

Bernardyna Januszkiewicz: lat 63, zmarła 12.02.2015r., pogrzeb 
odbył się 14.02.2015r., na cmentarzu w Strzelewie

Mikołaj Mikołajczyk: lat 70, zmarł 13.02.2015r., pogrzeb odbędzie 
się 17.02.2015r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Osinie

Zbigniew Kolless: lat 43, zmarł 15.02.2015r., pogrzeb odbędzie się 
18.02.2015r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Władysława Urbańczyk: lat 85, zmarła 16.02.2015r., pogrzeb od-
będzie się 18.02.2015r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Jaśmina Nuszkaluk: 3 m-ce, zmarła 14.02.2015r., pogrzeb odbędzie 
się 17.02.2015r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk
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Sprawdzamy majątki nowogardzkich samorządowców

Ile zarabiają nasi radni?
Rozpoczynamy publikację oświadczeń majątkowych za 2014 rok, które muszą składać samorządowcy. Na początek publikujemy zeznania, które złożyli radni obecnej, 
VII kadencji (poza zeznaniem radnej Anny Wiąz i radnego Michała Bociarskiego, których oświadczenia nie ukazały się do momentu złożenia tego numeru DN w inter-
netowym biuletynie informacji publicznej BIP). Przypomnijmy, że osoby pełniące tę funkcję podlegają temu obowiązkowi tak samo, jak kierownictwo Urzędu Miejskie-
go, dyrektorzy podległych gminie jednostek oraz szkół. W najbliższych wydaniach gazety będziemy prezentować kolejne zeznania majątkowe. Po wyczerpaniu oświad-
czeń nowogardzkich urzędników, zaprezentujemy te złożone przez władze powiatu. 

Imię i nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2014 Samochody Kredyty

Marcin Wolny 40 tys. zł Mieszkanie o pow. 69,59 m2 o wartości 202 tys. zł (współwłasność)
Wynagrodzenie ze stosunku – 55.021,39 tys. zł (za 2013 r.) - 
brak informacji za 2014 r.; diety radnego – 10. 800 tys. zł (za 
2013 r.) - brak informacji za 2014 r.

Nie dotyczy Kredyt hipoteczny Bank PEKAO S.A. - 
202 tys. zł (współwłasność)

Anna Wiąz Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

Michał Grzegorz 
Wiatr 400 zł

Dom o pow. 144 m2, o wartości 300 tys. zł, działka budowlano-rolna 
o wartości 40 tys. zł, działka rolna o pow. 0,16 ha o wartości 7 800 
zł - (wszystko małżeńska wspólność majątkowa)

Z tytułu zatrudnienia – 51 763,24 tys. zł, dieta radnego – 7 
490 zł

Samochód VW Golf 
V rok prod. 2003 
(małżeńska wspólność 
majątkowa)

Kredyt hipoteczny Bank PEKAO 
S.A. - 142 953, 72 tys. zł (małżeńska 
wspólność majątkowa)

Piotr Słomski 603, 08 zł Nie dotyczy Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP Szczecin – 3, 500 zł, 
redakcja Niedzieli w Częstochowie – 1, 300 zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Stanisław 
Michał Saniuk 300 zł Mieszkanie o pow. 57,8 m2 o wartości 200 tys. zł (własność 

odrębna)
Umowy zlecenia diety – 11 455, 00 tys. zł, emerytura – 69 065, 
43 tys. zł, dieta radnego – 9 340 zł 

Samochód Toyota 
Corolla rok prod. 2014

Kredyt bankowy na zakup mieszkania 
– 250 tys. zł, karta kredytowa 
debetowa PKO BP – 5000 zł, kredyt 
PKO BP – 15 tys. zł

Renata 
Piwowarczyk Nie dotyczy Nie dotyczy IKEA Goleniów – 35 tys. zł Nie dotyczy Bank PKO S.A. - 15 tys. zł, Eurobank 

Ergasias – 35 tys. zł 

Jowita Agata 
Pawlak 5 tys. zł

Dom o pow. 57 m2 o wartości 88 tys. zł (współwłasność 1/3 
wspólnota małżeńska), mieszkanie o pow. 67,7 m2 o wartości 
160 tys. zł (własność wspólnota małżeńska), biuro o pow. 44 m2 o 
wartości 90 tys. zł (współwłasność 1/2) 

Jednoosobowa działalność gospodarcza powiązana w spółkę 
cywilną – 56 700, 00 tys. zł, umowa o pracę ZSP Nowogard – 
51 257, 46 tys. zł, umowa zlecenie z Powiatem Goleniowskim 
(za okres 18.08.2012 – 30.06.2015 r.) – 20 918, 00 tys. 
zł, umowa zlecenie z Powiatem Goleniowskim (za okres 
01.03.2014 – 30.09.2015 r.) - 9 705, 00 tys. zł, umowa zlecenie 
z TOP Projekt Krzysztof Derbiszewski Szczecin – 3 947, 80 tys. 
zł

Samochód Opel Zafira 
Elegance 1,8 rok prod. 
2011 (współwłasność 
1/2)

Pożyczka gotówkowa Bank PEKAO 
S.A. - 21 496, 47 tys. zł, pożyczka 
konsumpcyjna – 14 247, 06 tys. zł

Rafał Marcin 
Paśko 4 tys. zł

Mieszkanie o pow. 38,18 m2 o wartości 120 tys. zł (majątek 
odrębny), mieszkanie o pow. 119,54 m2 o wartości 190 tys. zł 
(współwłasność – udział 1/2), pow. 63,33 m2 o wartości 4 500, 
00 tys. zł (własność – majątek odrębny), garaż o pow. 15,88 m2 o 
wartości 10 tys. zł (współwłasność – udział 1/2)

Umowa o pracę – 54 980, 00 tys. zł, dieta radnego – 7 490, 00 
zł, dieta członka Zarządu ROD – 360 zł, wynajem mieszkania – 
8 850, 00 tys. zł, czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych – 200 zł

Samochód Volkswagen 
Touran rok prod. 2003 
(majątek odrębny)

Kredyt na zakup mieszkania Bank 
PEKAO S.A. - 163 200, 00 tys. zł 
(współwłasność)

Marcin Michał 
Nieradka 2 tys. zł Nie dotyczy Jednoosobowa działalność gospodarcza – 29 350, 00 / 25 100, 

00 tys. zł, dieta radnego – 7 700 tys. zł 
Samochód Toyota 
Avensis Nie dotyczy

Roman 
Kwiatkowski 15 tys. zł

Mieszkanie o pow. 87,3 m2 o wartości 320 tys. zł, mieszkanie o pow. 
45 m2 o wartości 160 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 0, 3519 ha 
o wartości 7 tys. zł (nie zabudowana nieruchomość rolna stanowiąca 
działkę nr 100/1), lokal użytkowy o pow. 36,6 m2 o wartości 135 
tys. zł, garaż o pow. 32 m2 o wartości 64 tys. zł, budynek inny 
niemieszkalny jedno kondygnacyjny o pow. Zabudowy 48 m2 i pow. 
Użytkowej 43,60 m2 oraz budowla rampy – 01.08.2013 r. Spółka 
Polskie Koleje Państwowe S.A. - nie podano wartości (wspólność 
małżeńska) 

Działalność gospodarcza – 20 210, 98 tys. zł
Samochód osobowy 
Volvo V50 rok prod. 
2007

Kredyt obrotowy na działalność 
gospodarczą PKO BP – 70 tys. zł

Michał Ryszard 
Krata

100 tys. zł, 3 
200 tys. Euro, 7 
600 tys. GBP

Nie dotyczy Działalność gospodarcza – 17 955, 67 tys. zł
Samochód osobowy 
BMW 645 ci rok prod. 
2004

Pożyczka hipoteczna Mbank – 139 
087, 55 tys. zł

Dariusz Kielan Nie dotyczy Nie dotyczy Umowa o pracę – brutto ok. 18 480 tys. zł / netto ok. 13 607 
tys. zł 

Samochód Citroen C3 
Picasso rok prod. 2009 Nie dotyczy

Andrzej Kania 10 tys. zł Dom o pow. 104 m2 o wartości 240 tys. zł, działka o pow. 1700 m2 
ogrodzona i zagospodarowana o wartości 80 tys. zł

Działalność gospodarcza – dochód 65 tys. zł, dieta radnego – 7 
070 tys. zł, dieta sołtysa + prowizja – 1 498 tys. zł

Samochód Suzuki Grand 
Vitara rok prod. 2006, 
Mercedens Benz C180 
rok prod. 2005

Kredyt gotówkowy na działalność 
gospodarczą w Idea Bank – 39 tys. zł

Dawid Jurczyk
18 147, 
35 tys. zł 
(współwłasność 
małżeńska)

Mieszkanie o pow. 58, 71 m2 o wartości 190 tys. zł (współwłasność 
małżeńska)

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 27 500 tys. zł, darowizna 
– 36 tys. zł Nie dotyczy

Kredyt hipoteczny na zakup 
mieszkania Bank PEKAO S.A. 
Zaciągnięty w zeszłym roku spłacany 
zgodnie z harmonogramem – 
pozostało do spłaty 166 tys. zł 
(współwłasność małżeńska)

Bogumił Gała Nie dotyczy
Dom o pow. 196 m2 o wartości 600 tys. zł (współwłasność 
majątkowa), działka rolna zabudowana o pow. 0,6241 ha o wartości 
200 tys. zł, działka rolna niezabudowana o pow. 0,1351 ha o 
wartości 40 tys zł (współwłasność majątkowa)

Działalność gospodarcza – dochód 9 260 tys. zł, dieta radnego 
– 7 350 tys. zł

Samochód Volkswagen 
Caddy rok prod. 2007, 
Volkswagen Transporter 
rok prod. 2005

Nie dotyczy

Bogusław Jan 
Dziura 43 tys. zł Dom o pow. 100,80 m2 o wartości 350 tys. zł Diety sędziowskie – 2 tys. zł, emerytura – 26 436 tys. zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Mirosława 
Teresa Cwajda Nie dotyczy

Mieszkanie o pow. 55,59 m2 o wartości 50 tys. zł (własność 
wspólna), budynek gospodarczy o pow. 22,50 m2 o wartości 1 500 
tys. zł (własność wspólna)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Arkadiusz 
Ciechanowski 10 tys. zł Gospodarstwo rolne – produkcja roślinna o pow. 36 ha (własność 23 

ha) o wartości 300 tys. zł Dochód z gospodarstwa rolnego – 30 tys. zł Nie dotyczy Nie dotyczy

Michał Bociarski Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

Jolanta 
Bednarek 20 tys. zł Dom o pow. 126 m2 o wartości 200 tys. zł, gospodarstwo rolne o 

pow. 4,61 ha o wartości 80 tys. zł
Dochód z gospodarstwa rolnego – 7 600 tys. zł, działalność 
gospodarcza – 13 182, 40 tys. zł Nie dotyczy

Kredyt hipoteczny na zakup domu 
– 70 698 tys. zł, kredyt na remont 
domu i modernizację sklepu – 43 149 
tys. zł

Lidia Marzena 
Bogus 1 500 tys. zł

Dom o pow. 200 m2 o wartości 450 tys. zł (współwłasność 
małżeńska), gospodarstwo rolne o pow. 4,5 ha – budynek 
mieszkalny, budynki gospodarcze (współwłasność małżeńska)

Działalność gospodarcza – dochód 88 925,29 tys. zł

Ciągnik siodłowy 
Scania rok prod. 2005, 
Mercedes 408 rok prod. 
1995, Naczepa Schmitz 
rok prod. 2005

Kredyt gospodarczy – 100 tys. 
zł, umowa leasing na samochód 
ciężarowy – 190 tys. zł, umowa 
leasing na sprzęt budowlany – 45 tys. 
zł, umowa leasing na minikoparkę – 
50 tys. zł

Oprac: KR
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Sonda z Osiny
Jak oceniasz obciążenia podatkowe w Polsce? Tym razem z takim 

pytaniem zwróciliśmy się do naszych Czytelników w gminie Osina? 

Pan Bogusław - Nie wiem, jak 
mam to oceniać w skali całego kraju. 
Dlatego trudno jest mi coś więcej po-
wiedzieć. Sam pracuję w dużej firmie, 
która robi artykuły z drewna i wierzę, 
że jej pracodawca odprowadza należ-
ne podatki i składki np. ZUS na moją 
emeryturę. Faktem jest, że podatki w 
Polsce nie należą do najniższych. 

Filip Sobczak - Podatki są sto-
sowne do rozwoju Państwa. Wyda-
je mi się, że gdyby były niższe, to w 
naszym kraju nie byłoby np. remontu 
dróg czy też innych inwestycji, na któ-
re potrzebne są właśnie środki finan-
sowe, a które najczęściej pochodzą z 
naszych podatków. Co do obciążeń 
podatkowych, to może tu zaskoczę 
pana, ale uważam, że nie są one aż tak mocno wysokie. Ale muszę też po-
ruszyć pewną bardzo istotną kwestię, która dotyczy osób mających dość 
duże majątki. A mianowicie, ich potrącenia finansowe są nieadekwatne 
do posiadanego majątku. Dlatego tu widzę tę nieprawidłowość i myślę, że 
powinna być ona zweryfikowana przez służby podatkowe, działające w 
naszym kraju. 

Jerzy Potomski - Obciążenia po-
datkowe w Polsce są niewspółmierne 
do zarobków. Nie rozumiem tego, że 
w Polsce podatek trzeb płacić już nie-
mal od wszystkiego. Dlaczego w in-
nych krajach Europy jest tak, że po-
datki są czasami o wiele niższe niż u 
nas? 

Pan Jerzy - Powiem panu, że w 
naszym kraju pod tym względem jest 
bardzo nieciekawie. Ciągle się sły-
szy, że podatki są podwyższane, a 
ulgi podatkowe likwidowane, co jest 
dla mnie kompletnie niezrozumiałe. 
Sam pracuję za granicą i tam system 
podatkowy, jaki tam obowiązuje, jest 
przyjazny dla obywatela tego kraju. 
Dlatego nie rozumiem, dlaczego tu w 
Polsce nie powinno być podobnie? 

Pan Michał - Uważam, że w Pol-
sce podatki są dość wysokie i powiem 
więcej, że nawet niektóre wręcz niepo-
trzebne. Takim przykładem jest choćby 
„grosz na tacę”, który powinien być za-
stąpiony stałym podatkiem, zadeklaro-
wanym przez osobę wierzącą, jak ma to 
miejsce np. w Niemczech. Inną sprawą 
są jeszcze inne podatki, jak np. akcyza 
za paliwo, która jest zdecydowanie za 
wysoka i to ona, jak dla mnie, zdecydo-
wanie powinna być obniżona. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy

Spotkanie z sołtysami w Świerczewie

Gmina pewna swego 
Tylko Gmina ma rację w sporze z PUWiS i tylko kwestią czasu jest, kiedy potwierdzi to Sąd 
– tak w dużym skrócie można przedstawić stanowisko w sprawie przetargu na wodę, które 
w miniony piątek, podczas spotkania w Świerczewie, przedstawili sołtysom miejscy urzęd-
nicy na czele z burmistrzem Robertem Czaplą. 

Było to pierwsze spotkanie z 
sołtysami od zeszłorocznych wy-
borów samorządowych. Pierwot-
nie miało się ono odbyć tydzień 
wcześniej, ale dzień przed zostało 
odwołane. 

Za kilka tygodni dobiegnie 
końca kadencja sołtysów, to i fre-
kwencja na zebraniu była dość 
spora. Nie gorzej w tym kon-
tekście wypadli przedstawiciele 
Urzędu. W skład licznej delega-
cji z ratusza weszli m.in. sekre-
tarz gminy Agnieszka Biegańska-
-Sawicka, wiceburmistrz Krzysz-
tof Kolibski, z-ca kierownika wy-
działu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska Wojciech Szponar, Ewa Ja-
kubcewicz – kierownik wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa oraz bur-
mistrz Robert Czapla. 

Szybko wyjaśniło się, po co do 
Świerczewa zjechało się niemal 
całe (brakowało tylko skarbni-
ka) główne kierownictwo Gminy. 
Otóż uznano, że sołtysom należy 
wytłumaczyć o co tak naprawdę 
chodzi w sporze gminy z PUWiS-
-em. Do tej pory bowiem, jak to 
ujął burmistrz Czapla, pojawiające 
się na ten temat informacje poda-
wane przez media czy też samych 
przedstawicieli nowogardzkiego 
Przedsiębiorstwa Wodnego, nie 
są zgodne z rzeczywistością. Tak 
też miało być na spotkaniu w Kar-
sku, jakie z mieszkańcami tej wsi 
zorganizował przed tygodniem 
PUWiS, a z którego relację moż-
na było przeczytać w poprzednim 
wydaniu DN. Burmistrz poczuł 
się więc władny do oczyszczenia 
przestrzeni informacyjnej w tym 
zakresie, wyznając sołtysom, że 
Gmina jest jedynym właściwym 
źródłem, którego winni słuchać.

- Porządek dzisiejszego spotka-
nia to przede wszystkim sprawy 
bieżące, ale chcielibyśmy też po-
rozmawiać o tym, jak to naprawdę 
jest z tą wodą i kanalizacją, bo po-
jawia się w tej sprawie wiele dezin-
formacji. Chodzi o to, żeby miesz-
kańcy Waszych wsi dostali infor-
mację z pierwszej ręki – stwierdził 
na początku spotkania R. Cza-
pla, szybko oddając głos sekretarz 
Gminy Agnieszce Biegańska-Sa-
wickiej, która w telegraficznym 
skrócie przedstawiła stanowisko 
Gminy w sprawie postępowania, 
w założeniu mające doprowadzić 
do wyłonienia nowego operatora 
sieci wod.-kan. 

- Na początku do przetargu sta-
nęły 4 podmioty. Potem na placu 
boju zostały dwie firmy tj. PUWiS 
i spółka Wodociągi Nowogardz-
kie. Ideą przyświecającą ogłosze-
niu przetargu było to, aby móc pła-
cić mniej za tę samą, a nawet lep-
szą jakość usług. Lepszą ofertę zło-
żyła spółka Wodociągi Nowogardz-
kie. Bo zadeklarowała, że nie bę-
dzie pobierać opłat abonamento-
wych, co tylko dla jednoosobowego 
gospodarstwa da ok. 200 zł rocz-
nie oszczędności. Dlaczego ta firma 
wygrała, bo zdeklarowała, że nie 
będzie pobierać żadnych opłat abo-
namentowych, które na fakturze 
stanowią znaczną pozycję i płacimy 
ją niezależnie od tego czy jest po-
bór wody. Przed podpisaniem umo-
wy oczywiście PUWiS nie dawał za 
wygraną i zaczęły się różne proce-
sy sądowe, które trwają do dziś. Na 
dziś jest tak, że umowa dzierżawy 
wygasła 30 listopada, i podkreślam, 
że od 1 grudnia PUWiS bez tytuły 
prawnego korzysta z infrastruktury 
wod.-kan. Gmina Nowogard czy-
ni starania, aby uzyskać własność 
nad tą siecią. Dopóki tego nie zro-
bimy, nie możemy firmie przeka-
zać przedmiotu dzierżawy - powie-
działa A. Biegańska-Sawicka. 

Z sali zaczęły padać pytania od 
sołtysów. 

- Dlaczego państwo uważacie, 
że teraz mamy gorszą wodę, a jak 
przyjdzie nowy inwestor, to woda 
będzie lepsza? - zapytała Małgo-
rzata Stańczyk, sołtys Żabowa. 

- Ja nie powiedziałam, że woda 
dostarczana przez PUWiS jest zła. 
Zresztą uważam, że jest ona bar-
dzo dobra. Powiedziałam tylko, że 
będziemy mieli lepszą jakość usług 
za niższą cenę – odpowiedziała 
Biegańska. 

- To w końcu co jest? Albo wła-
dza wykonawcza jest tak słaba, 
albo PUWiS tak mocny, że to się 

ciągnie w nieskończoność? - zapy-
tał Andrzej Kania, sołtys Wyszo-
mierza i miejski radny. 

- Umowa z PUWiS wygasła 
30.11. 2014, ponieważ ją wypo-
wiedzieliśmy. Dlatego 1 grudnia 
zeszłego roku, w tę słynną noc, 
była próba przejęcia majątku. Nie 
udało się to. Ta sprawa jest w Są-
dzie. Od 1 grudnia 2014 r., PUWiS 
korzysta z mienia Gminy bez umo-
wy. Na dzisiaj nie wpłynęły z tego 
tytułu do Gminy żadne pieniądze. 
Toteż w najbliższym czasie będzie 
przedmiotem sądu – odpowie-
działa Biegańska-Sawicka. 

Sołtys Długołęki, Jacek Jan-
kowski, stwierdził, że to co się 
dzieje dzisiaj, jest konsekwencją 
umów podpisanych przez Gminę 
przed 20 laty. Wyraził też niepo-
kój związany z kwestią wydawa-
nia warunków zabudowy przez 
PUWiS. 

- Do których z tych firm należy 
się teraz zwracać o wydanie wa-
runków zabudowy? - pytał Jacek 
Jankowski. 

 - Nie możemy żądać tego od no-
wego operatora, bo on nie otrzy-
mał do dyspozycji sieci i nie ma o 
tym pojęcia – odpowiedziała Bie-
gańska-Sawicka. 

Jerzy Kubicki, sołtys Karska, 
odniósł się do spotkania, jakie w 
jego wsi, w zeszłym tygodniu zor-
ganizował PUWiS. 

- Nie uczestniczyłem w zebraniu 
w Karsku. Media piszą jednak, że 
PUWiS, robi Warnkowo (buduje 
sieć wod. kan – dop. red.) za swo-
je pieniądze. Ile w tym jest praw-
dy? Bo ja wiem trochę inaczej? - 
stwierdził Kubicki. 

- Rzeczywiście Inwestorem jest PU-
WiS, i realizuje inwestycję z własnych 
środków – odpowiedziała A. Biegań-
ska-Sawicka. Robert Czapla uznał 
jednak, że musi uzupełnić 
wypowiedź sekretarz Gminy. 
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Takich usług jeszcze u nas nie było

Taksówka dla zwierzaków
Od niedawna na terenie gm. Nowogard funkcjonuje nietypowa działalność gospodarcza. Jej właściciel, p. Mariusz Radzik, specjalnie dla Czytelników DN 
wyjaśnia, na czym polega specyfika jego firmy, od kiedy działa ona na naszym lokalnym rynku oraz co oznacza jej nazwa – Transpet.

Takiego przedsiębiorstwa jesz-
cze u nas nie było. Firma Trans-
pet jest jedną z najmłodszych na 
nowogardzkim rynku. Powstała 
w grudniu ubiegłego roku. Nazwa 
przedsiębiorstwa ściśle związana 
jest z jego specyfiką. – Transpet 
to nic innego jak transport małych 
zwierząt (pet – ang. zwierzę do-
mowe, dop. red.), inaczej zwanych 
towarzyszącymi. Moja żona pro-
wadzi działalność gospodarczą w 
zakresie usług pielęgnacyjnych dla 
zwierząt. Jedna z jej klientek była 
zbulwersowana faktem, że wypro-
szono ją ze zwierzęciem z autobu-
su. Z tego, co wiem, taksówkarze 
również niechętnie przewożą ludzi 
wraz z ich pupilami, toteż problem 
jest, szczerze powiedziawszy, nie-
mały, jeśli ktoś musi pojechać np. 
z psem do weterynarza, a nie ma 
czym. Wtedy z pomocą przychodzi 
moja firma – tłumaczy w rozmo-
wie z DN Mariusz Radzik, właści-

ciel Transpet – Mój szwagier pro-
wadzi gabinet weterynaryjny, dla-
tego wiem, że ludzie rzeczywiście 
mają w tej kwestii twardy orzech 
do zgryzienia. Nie każdy ma sa-
mochód, w którym może przewieźć 
wielkiego psa. 

Firma Transpet jest jedyną w 
okolicy działalnością gospodarczą 
o takim charakterze. Jak podkre-
śla p. Mariusz, pomysł na jej za-
łożenie wziął się z chęci wyjścia 
naprzeciw potrzebom klientów. 
– Spodziewam się, że wszystko ru-
szy na dobre dopiero wtedy, gdy się 
zrobi ciepło. Trudno jest mi zatem 
mówić na chwilę obecną o jakich-
kolwiek konkretnych cenach, po-
nieważ jeszcze nie mam dokładne-
go rozeznania w zapotrzebowaniu 
na tego rodzaju usługi. Na razie 
nie wiem, jaki będzie rynek. Myślę, 
że wszystko wyklaruje się w nieda-
lekiej przyszłości. Mogę powiedzieć 
jedynie tyle, że na początku ceny 

będą zbliżone do stawek taksówek 
– mówi nam p. Radzik – Proszę 
mi wierzyć, że trudno jest zrobić 
badania w dziedzinie, która wcze-
śniej na rynku nie funkcjonowała, 
a przynajmniej nie tak prężnie. 

Transpet zapewnia przewóz za-
równo małych, jak i większych 
zwierząt, a zatem właściciele wiel-
kich psów mogą od tej pory ode-
tchnąć z ulgą. Czworonogi trans-
portowane będą w specjalnie do 
tego przeznaczonych klatkach i 
transporterach. Również z prze-
wiezieniem ogromnych futrzaków 
nie będzie najmniejszego proble-
mu. – Do mojej ciężarówki wcho-
dzą dwie takie duże klatki, więc 
nawet jeśli ktoś ma dwa duże psy, 
nie stanowi to dla mnie żadnego 
problemu. Myślę, że zapotrzebowa-
nie na takie usługi jest dość spore. 
Pamiętam, że swego czasu do mo-
jej żony przyjeżdżała Peugeotem 
206 pani, która przywoziła ze sobą 

bernardyna i nowofundlanda. Pro-
szę sobie wyobrazić, jakie to musi 
być męczące, zarówno dla czło-
wieka, jak i zwierzęcia – tłumaczy 
właściciel firmy – Problem z dotar-

ciem do weterynarza mają niekie-
dy również ludzie starsi. Dlatego 
powtarzam – myślę, że taki rodzaj 
usług bardzo się na rynku przyda.

Karolina Klonowska

Pan Mariusz Radzik, właściciel firmy, w redakcji DN

- Rozumiem pytanie pana Jurka. Rację ma 
pani sekretarz, że z formalnego punktu wi-
dzenia PUWiS buduje z własnych pieniędzy 
i to będzie jego sieć. De facto, są to jednak 
pieniądze mieszkańców, bo Rada Miejska 
zobowiązała PUWiS do wykonania tej in-
westycji, a PUWiS wkalkulował tę inwesty-
cję w stawkę za wodę, która poszła w górę- 
dodał burmistrz. 

-To czyja to jest w końcu wina, bo i tak 
tego tutaj nie rozstrzygniemy – domagała się 
jasnej odpowiedzi M. Stańczyk z Żabowa. 

Burmistrz Czapla odpowiedział, porów-
nując przetarg obliczany w dziesiątkach 
milionów złotych do pożyczenia roweru za 
100 zł. 

- To jest tak, gdybym pożyczył ci rower 
na rok, a po tym czasie ty byś mi nie chcia-
ła go oddać? Właśnie z taką sytuacją mamy 
do czynienia – odpowiedział w swoim stylu 
burmistrz Czapla. 

- To było nie pożyczenie, tylko przetarg – 
zwróciła uwagę sołtysowa z Żabowa. 

- My wyłoniliśmy nowego operatora i dla 
niego Rada przyjęła stawki. Klamka już za-
padła. To jest tylko kwestią czasu, kiedy 
przekażemy mu majątek, by mógł świadczyć 
usługi – skwitował Burmistrz 

Sołtys Lestkowa, Katarzyna Kolless zapy-
tała natomiast, co jeśli w momencie prze-
kazania majątku PUWiS odda tylko te frag-
menty sieci, które są Gminy. 

- A co z tymi mieszkańcami, do których 
woda jest dostarczona rurami należącymi 
do PUWiS-u? Do nich woda nie popłynie? - 
pytała zaniepokojona K. Kolless. 

Do odpowiedzi wyrwał się wicebur-
mistrz Kolibski. 

- Tutaj zabezpiecza gminę umowa, jaką 
podpisaliśmy z nowym partnerem. Nas nie 
interesuje, jak on to zrobi, ale wodę mają 
dostarczyć wszystkim mieszkańcom. Mogą 
wykupić, wydzierżawić, wybudować nową 

sieć obok – stwierdził zastępca burmi-
strza. 

- Woda musi popłynąć. Nawet jeżeli bę-
dzie na rynku dwóch operatorów. Każdy z 
nich ma pozwolenie z Gminy na doprowa-
dzenie do Was wody i ścieków. Jeśli któryś z 
nich tego zadania nie wykona, straci konce-
sję. A wtedy to oznacza koniec takiej firmy, 
która sobie na to pozwoli? - dodał burmistrz 
Czapla. 

Burmistrz i jego zastępca stwierdzili po-
nadto, że nowa umowa PPP zabezpiecza le-
piej interesy Gminy niż ta, która obowiązy-
wała dotychczas. 

- Nie znam tych zaszłych spraw, ale jeśli 
chodzi o nową umowę PPP, ona zabezpiecza 
interesy mieszkańców i Gminy. Tam są zapi-
sane przede wszystkim kary w przypadku nie 
realizacji umowy. Poza tym każda rura, któ-
ra zostanie wybudowana przez nowego ope-
ratora, zostanie przekazana na rzecz mająt-
ku Gminy – powiedział wiceburmistrz Ko-
libski. 

Szkoda tylko, że dla pełnego obrazu sy-
tuacji, do Świerczewa nie zaproszono też 
przedstawicieli PUWiS i Wodociągów No-
wogardzkich. Byłaby to jedyna szansa na 
przedstawienie stanowiska stron sporu, da-
jącego sołtysom możliwość obiektywnej 
oceny i wyrobienia sobie własnego, a nie 
narzuconego przez urzędników, zdania na 
ten temat. 

Przypomnijmy, że przetargowi na wodę, 
jaki ogłosiła Gmina, przygląda się kilka in-
stytucji kontrolnych, również i tych repre-
zentujących wymiar sprawiedliwości. W tej 
sprawie odrębne postępowanie prowadzi 
też Urząd Zamówień Publicznych, a także 
Urząd Antymonopolowy. To potwierdza, że 
sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana 
i mniej oczywista, niż mogłoby się wydawać 
wsłuchując się w wypowiedzi urzędników. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Choć zarówno spotkanie zorganizowane przez PUWiS w Karsku i to przez władze 

gminy w Świerczewie dotyczyło tego samego tematu, oba zebrania wiele od siebie róż-
niło. I nie chodzi tutaj tylko o przewagę, jaką zawsze przecież ma władza, uzbrojona w 
różne przywileje. 

 Przede wszystkim, na tym ostatnim spotkaniu padło z ust urzędników wiele nieści-
słości, a także bardzo zuchwałych zapewnień. Zapewnień, które w obecnym etapie spo-
ru należy uznać raczej za sport ekstremalny, niż plan na rozwiązanie sytuacji tak, by nie 
ucierpieli przy tym mieszkańcy i budżet gminy. 

 Wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że to nie Wodociągi Nowogardzkie, jak 
stwierdziła pani sekretarz A. Biegańska-Sawicka, ale spółka Wasserverband Lausitz zło-
żyła, zdaniem Gminy, korzystniejszą ofertę i wygrała postępowanie PPP. Spółka, o której 
mówiła sekretarz, powstała dopiero po rozstrzygnięciu postępowania i nie brała w nim 
w ogóle udziału. To jednak nie przeszkadzało Gminie wydania temu podmiotowi kon-
cesji na działalność i podpisanie z nim umowy dzierżawy majątku wodn.-kan. na 3 lata 
przez burmistrza Nowogardu. Nie przeszkodził w tym nawet fakt, że spółka została za-
rejestrowana w Warszawie, a nie w Nowogardzie, co było jednym z kryteriów, jakie miał 
spełnić nowy operator. I to, czy odbyło się to zgodnie z prawem, jest właśnie ponownie 
ocenianie przez Wojewódzki Sąd Administracyjnym, po tym jak Naczelny Sąd Admini-
stracyjny nakazał ponownie przyjrzeć się sprawie. 

Wręcz zachwycająca jest także pewność obu panów burmistrzów na temat tego, czy 
po zakończeniu sporu woda dopłynie do każdego odbiorcy, bo firmy mają obowiązek ją 
dostarczyć. Otóż zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków to zadanie Gminy, wy-
nikające z przepisów. I w tym kontekście to Gmina musi się martwić o to co się stanie, 
gdy woda nie popłynie, a nie prywatna firma, której pozbawi się możliwości gospodaro-
wania na danej infrastrukturze. 

 Nie jest też do końca zgodne z rzeczywistością stanowisko burmistrza Czapli, że „za-
padła już klamka” w sprawie wyłonienia nowego operatora, i tylko kwestią czasu jest, 
kiedy Gmina przekaże mu majątek. Otóż ten aspekt również jest przedmiotem oceny 
sporu, tym razem toczącego się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, do którego PU-
WiS złożyło pozew o kasację całego postępowania. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że 
jeśli Sąd przychyli się do stanowiska PUWiS, przetarg będzie nieważny, a więc i nieważ-
ny będzie wybór nowego operatora i nie będzie potrzeby przekazywania mu nawet jed-
nej pompy wodnej. Jeśli natomiast Sąd oddali pozew nie oznacza to wcale, że przymusi 
tym samym PUWiS do oddania własnej części majątku wod. kan. w ręce nowego opera-
tora. Tu zadziała bowiem prawo własności, a to jest nadrzędne w państwie prawa. 

I to różni PUWiS od Gminy, że ci pierwsi z pokorą czekają na wyroki Sądów, a ci dru-
dzy są pewni, że będą one dla nich „korzystne” i w zasadzie nie mają żadnego planu B, 
no może poza przypisywaniem winy za całe zamieszanie tym pierwszym...

MS
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Pierwszy nowogardzki bal dobroczynny Caritas 

Udowodniliście, że tworzymy wspólnotę...
Niemal 80 osób wzięło udział w pierwszym balu dobroczynnym, jaki w minioną sobotę zorganizował Caritas przy parafii pw. WNMP, pod hasłem „Ko-
chać, to czynić dobro”. Dzięki temu udało się zebrać około 10 tys. zł na wyposażenie świetlicy środowiskowej, jaka powstaje przy kościele św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie. Charytatywna zabawa odbyła się w Willi Zbyszko w Warnkowie. 

- Serce jest bogactwem, którego 
się nie sprzedaje i nie kupuje, ale 
które się ofiaruje” - to słowa Gu-
stawa Flaubert, francuskiego po-
wieściopisarza. I choć zostały na-
pisane ponad 200 lat temu, nie 
straciły na swojej aktualności, a 
dziś pragniemy, aby towarzyszyły 
nam przez cały ten jakże wyjątko-
wy wieczór – powiedziała witając 
darczyńców Grażyna Rynkiewicz, 
wolontariuszka Caritas, działają-
cego przy parafii pw. WNMP, kie-
rowanego przez proboszcza ks. 
Grzegorza Legutko. - To, że dziś 
tutaj się spotykamy, jest dowodem 
na to, że zjednoczyła nas dobroć, 
niezależnie od tego, jak wiele być 
może dzieli nas w codziennym ży-
ciu – dodała, zaraz potem zapra-
szając na środek ks. kanonika, Ka-
zimierza Łukjaniuka, proboszcza 
parafii wp. św. Rafała Kalinow-
skiego, honorowego gościa balu. 

- Wierzę, że będzie to miejsce, 
gdzie wolny czas będą mogły spę-
dzać dzieci. Miejsce, gdzie zawsze 
na ciepły posiłek będą mogli zna-
leźć głodni. Bo Pan Jezus mówił do 
apostołów, „to Wy ich nakarmcie”. 
Udowodniliście, przychodząc tutaj, 
że wszyscy tworzymy wspólnotę - 
mówił ks. K. Łukjaniuk, dziękując 
organizatorom i uczestnikom za 
zorganizowanie balu. 

Bal zaszczycił też swoją obecno-
ścią ksiądz Maciej Szmuc, dyrek-
tor Caritas Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej – honorowy 
patron imprezy. - W tym roku Ca-
ritas w Szczecinie obchodzi swoje 
25-lecie istnienia. Nowogardzki bal 
wpisał się niejako w ten piękny ju-
bileusz. Nie byłby bowiem on moż-
liwy, żeby nie wsparcie darczyń-
ców i aktywność naszych kół Ca-
ritas, takich jak ten, działający tak 
prężnie w Nowogardzie. Serdecznie 
dziękuję za pracę wszystkim wo-
lontariuszom, a państwu za wspar-
cie – powiedział ks. M. Szmuc. W 
trakcie imprezy gość ze Szczecina 
wręczył też gościom okazjonalny 

kalendarz Caritas, a także pamiąt-
kowe odznaki. 

Po oficjalnych wystąpieniach 
wydano uroczystą kolację. Tuż po 
niej wystąpiła Wiesława Stolar-
czyk, mieszkająca niegdyś w No-
wogardzie, niewidoma kompo-
zytorka i autorka tekstów, od kil-
ku lat mieszkająca w Łodzi. Ar-
tystka zaprezentowała kilka spe-
cjalnie wybranych na ten wieczór 
utworów, a ponieważ w ten dzień 
obchodzono Walentynki, były to 
znane polskie szlagiery o miłości. 

Publiczność reagowała sponta-
nicznie na wykonywane przez so-
listkę utwory, śpiewając z nią re-
freny znanych sprzed lat przebo-
jów. Wiesława Stolarczyk zwień-
czyła swój występ wykonaniem 
własnego utworu pt. „Nie żal mi”, 

który jak zdradziła, jest swoistym 
wspomnieniem czasu spędzone-
go w Nowogardzie. Oklaskom nie 
było końca. Publiczność domaga-
ła się bisu. Wiesława Stolarczyk 
wykonała jeszcze kilka utworów, 
a na zakończenie wyraźnie wzru-
szona dziękowała, że mogła znów 

zaśpiewać przed nowogardzką 
publicznością, do której, jak po-
wiedziała, zawsze chętnie przyjeż-
dża. 

Tuż po recitalu na parkiet za-
prosił wszystkich gości Zygmunt 
Heland, wcielając się w rolę konfe-
ransjera imprezy. Taneczną opra-
wę muzyczną zapewniał tego wie-
czoru Zespół „Bursztyn” rodziny 
Zająców. 

W przerwie tańców odbyła się 
aukcja cennych przedmiotów i 
dzieł sztuki, ofiarowanych przez 
sponsorów. Wśród nich pamiąt-

kowe zdjęcia, obrazy, biżuteria, a 
także oryginale, często już niedo-
stępne na rynku trunki, jak kilku-
dziesięcioletnie wino z Mołdawii. 
Licytowano też tort ze zdjęciem 
kościoła pw. św. Rafała Kalinow-
skiego. Aukcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, a licytacji to-

warzyszyło wiele emocji. Z samej 
aukcji zebrano ok. 5,5 tys. złotych!

W kolejnej pauzie w zabawie 
odbył się pokaz tańca towarzy-
skiego par ze Szkoły Tańca Flesz 
z Nowogardu. Występ młodych 
tancerzy zachwycił publiczność. 
Koło północy na gości czekała 
następna atrakcja – występ Leny 
Witkowskiej, pochodzącej z Krzy-
wic młodej wokalistki, aktorki go-
leniowskiego Teatru Bramat. Ar-
tystka zaśpiewała kilka angloję-
zycznych utworów akompaniując 
sobie na gitarze akustycznej, m.in. 
z repertuaru Amy Winehous oraz 
Alicia Keys. Wokalistka poruszyła 
gości głęboką, mocną barwą głosu 
i ciekawą interpretacją utworów. 

Kolejne godziny imprezy upły-
wały już wyłącznie przy muzyce 
rodziny Zająców. Ostatnie pary 
zeszły z parkietu około 3 nad ra-
nem. 

Dochód z balu, pochodzący 
z biletów oraz aukcji przedmio-
tów wyniósł łącznie 10 tys. zł i zo-
stanie przekazany na dokończe-
nie budowy świetlicy przy para-
fii pw. św. Rafała Kalinowskiego. 
W świetlicy czas wolny po szkole 

będą mogły spędzać dzieci. Do ich 
dyspozycji będzie nie tylko sala 
do nauki, ale i pokój, gdzie sta-
ną komputery z dostępem do In-
ternetu czy pomieszczenie ze sto-
łem do ping-ponga. Świetlica bę-
dzie także służyła jako magazyn 
dla Caritasu. Znajduje się w niej 
też ogromna sala, gdzie będą mo-
gły się odbywać imprezy okolicz-
nościowe i spotkania z wiernymi. 
Miejsce to ma też służyć jako „gar 
kuchnia”, gdzie każdy potrzebują-
cy będzie mógł się ogrzać, napić 
gorącej herbaty czy zjeść ciepły 
posiłek. Świetlica jest już niemal 
gotowa, ale wymaga jeszcze drob-
nych prac wykończeniowych oraz 
wyposażenia. Większość środków 
ks. Dziekan Łukjaniuk zgroma-
dził dzięki ofiarności wiernych i 
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Wyrazy głębokiego 
współczucia pani 

Halinie Jakubowskiej 
z powodu śmierci 

mamy 

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT 
wpisz numer: 
KRS 0000037904

W rubryce „Informa-
cje uzupełniające - cel 
szczegółowy 1%” po-
daj: 
3384 Lang Mateusz

Mateusz ma już 13 lat, klasę 6 skończył ze średnią 5,6!!! 
Był wielokrotnym laureatem zarówno w konkursach matematycznych, jak i przy-

rodniczych. Dzięki temu, iż został laureatem konkursu matematyczno-przyrodni-
czego miał maksymalną ilość punktów na teście do gimnazjum i mógł wybierać ze 
wszystkich gimnazjów w Szczecinie. Wybrał Gimnazjum nr 29 i klasę integracyjną. 
Ma indywidualny tok nauczania matematyki (dodatkowe zajęcia dla dzieci uzdol-
nionych). Ma inny - wyższy - tok nauki z języka angielskiego. 

Szkołę tworzy świetna kadra - a do tej zarówno w SP 74 jak i teraz w Gim. nr 29 
Mateusz ma po prostu szczęście. Mimo swojej niepełnosprawności traktowany jest 
zupełnie normalnie, lubi chodzić do szkoły, a to w tym wieku już nie jest tak oczy-
wiste : )

choroba Mateusza:
Zespół Silver - Russell 
Zespół Silvera - Russela (SRS< OMIM 180860) jest stosunkowo często występują-

cym zespołem wad rozwojowych, którym towarzyszy upośledzenie wzrastania we-
wnątrzmacicznego i pourodzeniowego. 

Na klasyczny fenotyp składają się: asymetryczna hipotrofia z prawidłowym ob-
wodem głowy, charakterystycznymi cechami twarzy, klinodaktylią piątego palca i 
innymi rzadkimi cechami dysmorficznymi. Znaczny odsetek pacjentów wykazuje 
deficyty funkcji poznawczych oraz mowy. Mimo wielu opisów nie została sprecyzo-
wana moc diagnostyczna poszczególnych objawów. Rozpoznanie oparte jest o ana-
lizę fenotypu. SRS najczęściej pojawia się sporadycznie, a jego uwarunkowania ge-
netyczne nie zostały dostatecznie wyjaśnione. U dzieci tylko w 7 - 10 % przypadków 
udaje się zidentyfikować uniparentalną, matczyną disomię chromosomu 7 lub zmia-
ny strukturalne w chromosomie 17. Inne odnotowane anomalie mogą dotyczyć za-
burzeń strukturalnych w obszarze chromosomów 8, 15, 18. Diagnostyka genetyczna 
jest dostępna i kosztowna, jej negatywny wynik nie wyklucza przy tym rozpoznania.

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

składa personel  
oddziału położniczego 

i noworodkowego  
Szpitala  

w Nowogardzie 

Koleżance 
Katarzynie Kolless 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
i słowa otuchy 

z powodu śmierci 

męża 
składają 

Koleżanki i Koledzy 
z Polskiego Stronnictwa 

Ludowego w Nowogardzie 

sponsorów. Inicjatywę wsparł też 
finansowo Caritas Szczecińsko-
-Kamieński. Teraz, dzięki pomo-
cy uczestników sobotniego balu, 
będzie można posunąć kolejne 

prace naprzód i zakupić przynaj-
mniej część brakujących rzeczy. 

Organizatorzy balu, tj. Przypa-
rafialny Zespół Caritas, przy pa-
rafii pw. WNMP w Nowogardzie, 

oraz Stowarzyszenie Forum Roz-
woju Gospodarczego Ziemi No-
wogardzkiej, pragnie podzięko-
wać wszystkim za udział w impre-
zie. Szczególne podziękowanie, za 
pośrednictwem DN, organizato-
rzy kierują też do kilku sponso-
rów, a byli nimi: Adrianna i Ro-
man Kwiatkowscy, Barbara i Wal-
demar Pędziszczak, Joanna i Da-
riusz Szarkowie, Wanda i Adam 
Fedeńczakowie, Krystyna Zieleś-
kiewicz, Barbara Szcześnik, Ka-
tarzyna i Zygmunt Heland, pań-
stwo Ptaszyńscy (właściciele Wi-
lii Zbyszko w Warnkowie), No-
wogardzki Dom Kultury, Szkoła 
Tańca Towarzyskiego Flesz z No-
wogardu państwa Mikołaja i Aga-

ty Kubiaków oraz Dziennik No-
wogardzki, będący jednocześnie 
patronem medialnym uroczystej 
zabawy. Wszystkim darczyńcom 
organizatorzy mówią - serdeczne 
Bóg Zapłać! 

Przy tekście publikujemy małą 
fotogalerię z sobotniego balu. Po-
zostaje wierzyć, że impreza wpisze 
się na stałe w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych w naszym mieście. 

Marcin Simiński

KONDOLENCjE
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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17 kwietnia 2015 r. 
I Liceum Ogólnokształcące
im. ppor. Emilii Gierczak  
w Nowogardzie będzie obchodzić 70-lecie

W tak dostojnym wieku nie wypada święto-
wać samemu, a zatem zapraszamy wszystkich 
Absolwentów i Sympatyków Naszej Szkoły 
do zaszczycenia nas Swoją obecnością.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczynają się 
od Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów będzie 
miało miejsce w auli szkolnej, po którym za-
praszamy do budynku szkolnego na poczę-
stunek, wspomnienia i integrację.

Aby dobrej tradycji stało się zadość, jeszcze 
tego dnia zatańczymy na Balu Absolwenta w 
„Wilii Zbyszko”

ul. T. Kościuszki 16 w Nowogardzie,
który potrwa mamy nadzieję do białego 

rana.

Komitet Organizacyjny Absolwentów bę-
dzie wdzięczny za wcześniejsze potwierdze-
nie swojego przybycia na uroczystość oraz 
Bal Absolwenta telefonicznie 91-39-20-213 
lub na adres e-mail: 70latlonowogard@wp.pl

Posiadamy również swój profil na Facebo-
oku: I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. 
Emilii Gierczak w Nowogardzie oraz na Na-
szej Klasie.

Aforyzmy, sentencje, maksy-
my o zdrowiu, chorobie, bólu, le-
karzu szpitalu 

Istnienie wydaje się ludziom dłu-
gie lub krótkie, zależnie od ich nie-
cierpliwości, wytrzymałości, rado-
ści i cierpień. (Elgozy)

Gdyby śmiech można było kupo-
wać w aptece, wszyscy lekarze za-
pisywaliby swoim pacjentom po kil-
ka uśmiechów dziennie, zamiast le-
karstwa. (F. Carrel)

Każdą przyjemność musi po-
przedzać cierpienie. Ono jest za-
wsze pierwsze. (I. Kant)

Niepowściągliwość jest żywiciel-
ką lekarzy. (przysłowie łacińskie) 

Usługa lekarska leczącego za dar-
mo – niewielki ma skutek. (przy-
słowie hebrajskie) 

Głód jest lekarstwem na złe je-
dzenie. (przysłowie afrykańskie) 

Refleksja: dlaczego ulubioną cho-
robą konserwatystów jest paraliż 
postępowy? (Jerzy Paczkowski)

Filozofia jest często psychokura-
cją; tak np. ta wiara, że świat jest 

nieporozumieniem, a w nim jedy-
nie prawidłowy jest nasz pech. (A. 
Jończyk) 

Ból przemija z czasem, radość - z 
nadzieją. (S. Wróblewski)

Idąc po zwolnienie lekarskie, 
próżniak denerwuje się, że jest 
zdrowy. (współczesne przysłowie 
czeskie) 

Człowiek jest dla człowieka le-
karstwem. (przysłowie chińskie) 

Serce nie sługa. Staje, kiedy chce. 
(Henryk Kwiatkowski) 

Istnieją tysiące chorób, lecz tylko 
jedno zdrowie. (Bornelle)

Żadna sztuka nie jest płodniejsza 
od medycyny. (Pliniusz Straszy)

Nieuleczalni żyją w czterech ścia-
nach, zamknięci na klucz choroby. 
(Cz. Szczepaniak) 

Z niejednego szpitalnego pieca 
jadłem chleb. W kromce nie zna-
lazłem szlachetnego zdrowia. (Cz. 
Szczepaniak) 

Demografowie ostrzegają, że 
Ziemi grozi przeludnienie. Naj-
wyższy czas przedłużyć ciążę. (Cz. 

Szczepaniak)
Ścieżki są dobrze zadeptane 

przez chorych. (Cz. Szczepaniak)
Szpital nie powinien szkodzić 

choremu. (F. Nightingale)
Jedyną chorobą, na którą nie ma 

lekarstwa, jest samo życie. (A. Ca-
vley) 

Niektóre choroby są niczym, jak 
podatek od przyjemności. (J. Ray) 

Lekarze są gorsi od prawników. 
Gdy ci drudzy tylko Cię okradają, 
to lekarze, prócz tego, pozbawiają 
Cię życia. (A. Czechow)

Lekarz to człowiek posiadający 
dyplom zezwalający mu na popeł-
niane śmiertelnych błędów. (L. Le-
vinson) 

Czy wegetarianin może powie-
dzieć – „jestem głody jak wilk”? (l. 
Nawrocki) 

Większość współczesnych le-
karstw należałoby wyrzucić za 
okno, gdyby nie obawa, że ptaki 
mogłyby się zatruć. (M. Fisher) 

Wypoczynek to największe z 
dóbr. (Sokrates) 

Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

Szczególne przedstawienie w SP 2

Dzieci - Rodzicom
W dniu 09.02.2015 r., dzieci z klasy II b, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, wystą-
piły przed swoimi rodzicami w przedstawieniu teatralnym, Tak! On jest Królem! 

Mali aktorzy, ubrani w pięk-
ne stroje wykonane przez ro-
dziców, zaprezentowali przy-
gotowane i wyćwiczone tek-
sty i piosenki. Zabawa w teatr 
była bardzo pożyteczna. Dzie-
ci uczyły się pokonywać tre-
mę, ćwiczyły pamięć i miały 
dużo satysfakcji po udanym 
przedstawieniu. Rodzice dum-
ni ze swoich dzieci, nagrodzili 
je gromkimi brawami za wspa-
niały występ.

Inf. własna
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Sprostowanie
W dniu 6 lutego, opublikowaliśmy artykuł przedstawiający wyniki 

Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych w siatkówce chłopców, 
które odbyły się w piątek (16 stycznia), w goleniowskiej hali 
sportowej OSiR. Niestety otrzymaliśmy błędną informację dotyczącą 
klasyfikacji końcowej. Mistrzami powiatu nie zostali uczniowie SP w 
Strzelewie, a siatkarze ze szkoły Podstawowej w Orzechowie. Młodym 
sportowcom z Orzechowa gratulujemy tryumfu i życzymy sukcesów 
w kolejnym etapie rozgrywek.

Red.

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców

„Jedynka” na 1. miejscu
We wtorek (10 lutego), na sali gimnastycznej w SP nr 1 w Nowogardzie, odbyły się rozgryw-
ki o Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej chłopców. Bezkonkurencyjni okazali się gospoda-
rze, którzy po komplecie zwycięstw sięgnęli po 1. miejsce. 

Do turnieju przystąpiło 6 ze-
społów z powiatu goleniowskiego. 
Mecze rozgrywano w dwóch gru-
pach, z których to po dwie najlep-
sze drużyny awansowały do półfi-
nału rozgrywek. Na początek za-
wodnicy z „jedynki” rozgromili 
szczypiornistów ze Szkoły Podsta-
wowej w Strzelewie 13:1. W dru-
gim meczu grupowym, wyższość 
gospodarzy musieli uznać ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie, którzy przegrali 9:3. 

I tak zespół z SP nr 1 Nowogard 
spotkał się w półfinale z SP nr 3 
Nowogard, natomiast SP nr 4 No-

wogard, w drodze do finału, roz-
grywała swój mecz z SP nr 2 Gole-
niów. „Jedynka” ponownie zagra-
ła skutecznie w obronie, przez co 
półfinałowi rywale zdołali pod-
opiecznym Bogdana Wawryczuka 
rzucić jedynie 5 bramek. Gospo-
darze wygrali 9:5 i już przygoto-
wali się do meczu finałowego, w 
którym rywalami byli szczypior-
niści z Goleniowa. Pojedynek fi-
nałowy to już koncertowa gra za-
wodników z SP nr 1, którzy dali 
sobie rzucić tylko jedną bramkę! 
„Jedynka” wygrywa w finale 8:1, 
a co za tym idzie – zdobywa mi-

strzostwo powiatu oraz zapewnia 
sobie grę w mistrzostwach regio-
nu. Drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, która osiągnęła tak do-
bry wynik, występowała w nastę-
pującym składzie: Mateusz Herka, 
Dawid Wysocki, Dominik Pisarek, 
Jakub Tandecki, Dawid Kwiatek, 
Miłosz Żminda, Igor Szczepaniak, 
Aleksander Osajda, Dawid Sikor-
ski, Dawid Kuśmirek, Jakub Ko-
nior, Olaf Szyszka. Gratulujemy 
młodym szczypiornistom z „je-
dynki” oraz życzymy im zwycię-
skich meczów w kolejnym etapie 
rozgrywek. 

Info: Opiekun 
Bogdan Wawryczuk

Oprac: KR
 Wyniki:
Mecze grupowe:
SP nr 1 Nowogard – SP 

Strzelewo  13:1
SP nr 1 Nowogard – SP nr 4 

Nowogard  9:3
Półfinał:
SP nr 1 Nowogard – SP nr 3 

Nowogard  9:5 
Finał:
SP nr 1 Nowogard – SP nr 2 

Goleniów  8:1 

Przedszkole nr 3 w Nowogardzie

Bal karnawałowy
W dniu 12.02.2015r., w Przedszkolu nr 3 w Nowogar-
dzie, odbył się bal karnawałowy dla dzieci 5 i 6 letnich. 

Przy muzyce, którą przygo-
tował pan Piotr Kędzia, dzieci 
bawiły się wesoło. Tańce prze-
platane były różnymi zabawa-
mi przygotowanymi specjal-
nie na ten dzień. Dzieci z grupy 
„Jagódki” i „Misie”, w tym dniu, 
pojawiły się w strojach z surow-
ców wtórnych, przygotowanych 
przez rodziców. Wśród tych po-
staci były księżniczki, baletnice, 

damy, kosmonauta, królowie, 
rycerze i wróżki. Inwencja twór-
cza rodziców była wręcz zaska-
kująca. Bal pozwolił dzieciom 
i wychowawczyniom na spę-
dzenie tego czasu w miłej i ra-
dosnej atmosferze. Dziękujemy 
rodzicom za wykonanie bardzo 
pomysłowych strojów i zakup 
pączków oraz napoi. 

Wychowawczyni
Małgorzata Pawelec 

Zielone Przedszkole 

Karnawałowy bal przebierańców
W dniu 06.02.2015 r., w ,,Zielonym Przedszkolu’’, odbył się karnawałowy bal przebierańców. 

Bal karnawałowy dla przed-
szkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wie-
le tygodni. Jest atrakcją bar-
dzo lubianą przez dzieci, do-
starczającą im wielu przeżyć 
i radości. Tak też było u nas.  
Tego dnia sala naszego przedszko-
la zmieniona została w salę balo-
wą, pełną pięknych ozdób oraz 

balonów. To w niej zaraz po śnia-
daniu zebrały się wszystkie dzieci 
przebrane w różnorodne, koloro-
we stroje. Dziewczynki były wróż-
kami, królewnami, motylkami, 
zaś chłopcy najczęściej wybierali 
strój Batmana, Spidermana, Pira-
ta czy Kowboja. Wszystkie dzieci 
radośnie się bawiły, uczestnicząc 
wspólnie ze swoimi paniami w 

zabawach i konkursach. Podczas 
tańców robiło się kolorowo, wszy-
scy bawili się wesoło, a uśmiech 
nie znikał z twarzy. Po zakończe-
niu zabawy wszystkie dzieci za-
dowolone i pełne niesamowitych 
wrażeń rozeszły się do swoich sal. 

Izabela Tas
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PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

Rada Nazdorcza 
Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „SPOŁEM” 

prosi wszystkich członków 
spółdzielni niepełnym 
wkładem o przybycie 
do biura Spółdzielni 

przy ul. 3 Maja 40 
w dniach 26.02.15, 26.03.15 

i 23.04.15 
w godzinach od 9-13. 

Zapraszamy
J40.2.czb.13.02-17.02

OGŁOSZENIE

5. urodziny nowogardzkiego klubu aikido

Zapraszamy na uroczysty trening
Dokładnie 5 lat temu (w lutym 2010 roku) sensei Piotr Sołtysiński utworzył w Nowogar-
dzie sekcję aikido, przy Szkole Podstawowej nr 1. Już w najbliższy wtorek (17 lutego) odbę-
dzie się z tej okazji uroczysty trening, na który sensei, wraz ze swoimi uczniami, wszystkich 
serdecznie zaprasza. 

Słowem wstępu, aikido to ja-
pońska sztuka walki, skodyfikowa-
na przez Morihei Ueshibę pod ko-
niec dziewiętnastego i na początku 
dwudziestego wieku. Twórca aiki-
do oparł rzuty i dźwignie na sta-
rodawnym i na wpół mitycznym 
nurcie aikijutsu, a pracę nóg i sztu-
kę posługiwania się bokkenem na 
tradycyjnej szermierce kenjutsu. 
Sztukę posługiwania się jō i ko-
ordynację ruchów na podstawie 
jōdō ze szkoły yagu-ryū. Jak żad-
na inna sztuka walki, aikido kła-
dzie nacisk na moralny i psycholo-
giczny wymiar działań oraz na od-
powiedzialność za zdrowie i życie 
drugiego człowieka w całym pro-
cesie treningu i walki. Od momen-
tu pojawienia się aikido na konty-
nencie europejskim, podjęto kilka 

prób wprowadzenia tej sztuki wal-
ki w Polsce. W 1952 r. przyjechał 
do Polski instruktor z Francji, w 
celu rozpowszechnienia tej sztuki 
walki, jednakże po jego wyjeździe 
działalność w tym kierunku nie 
była kontynuowana. Druga pró-
ba, z podobnym skutkiem, mia-
ła miejsce 10 lat później w War-
szawie. Rokiem przełomowym 
okazał się 1976. W dniu 3 stycz-
nia 1976 roku Marian Osiński, za-
wodnik judo, założył sekcję aikido 
w Szczecinie przy Ognisku TKKF 
„ORKAN”. Działalność tej sekcji 
rozpoczęło stały rozwój aikido w 
Polsce. W lutym 1977 r. zaczął stu-
diować aikido sensei Piotr Sołty-
soński (obecnie 5 dan aikido aiki-
kai). W 1990 roku zarejestrowano 
Szczecińskie Stowarzyszenie Aiki-
do, którego sensei Piotr Sołtysiń-
ski był prezesem i instruktorem. 
W 1995 roku sensei założył klub 
Aikido Aikikai Piotr Sołtysiński. 
W 2009 roku wybudował w Szcze-
cinie własne dojo. W lutym 2010 
roku sensei Piotr Sołtysiński utwo-

rzył sekcję aikido w Nowogardzie, 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Jak 
więc łatwo policzyć, sekcja obcho-
dzi właśnie 5. urodziny. Członko-
wie sekcji chcą uczcić ten fakt. W 
najbliższy wtorek, 17 lutego, od-
będzie się w nowogardzkim Dojo 
uroczysty trening, który poprowa-
dzi oczywiście sensei Piotr Sołty-
siński. Do udziału w tej uroczy-
stości zaproszono kolegów z Dojo 
w Szczecinie. Będzie to dla pod-
opiecznych Piotra Sołtysińskiego 
bardzo szczególna uroczystość. Pi-
sząc o podopiecznych, mamy na 
myśli adeptów aikido, mających 
zaszczyt studiować tę piękną sztu-
kę walki pod okiem sensei Piotra 
Sołtysińskiego w Nowogardzie. 
To właśnie oni zapraszają wszyst-
kich, którzy mają ochotę razem z 
nimi uczcić ich jubileusz lub cho-
ciaż zobaczyć, jak wygląda trening 
aikido z czystej ciekawości, do SP 
nr 1, we wtorek (17 lutego), o go-
dzinie 16:00. 

Info: własna
Oprac: KR

Pomorzanin wygrywa w 
sparingu z Orłem

Problem ze skutecznością
W sobotę (14 lutego), na boisku w Goleniowie, Pomorzanin 
Nowogard, rozgrywał mecz kontrolny z występującymi w A 
Klasie piłkarzami Orła Łożnica. Nowogardzianie skromnie 
pokonali niżej notowanych rywali, a wszystko to za sprawą 
rażącej nieskuteczności. 

Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard 1:2 (0:1)
Gole: Dawid Langner, Filip Borek
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska, Adrian 

Kram, Maciej Dobrowolski, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnu-
czyński, Filip Borek, Wojciech Borek, Piotr Hanuszkiewicz, Dominik 
Wawrzyniak – Dawid Langner; zmiany: Michał Piątkowski, Adrian 
Wasyluk, Adam Mańka 

Trener Robert Kopaczewski, 
tym razem miał do dyspozycji 
bardziej okrojony skład, jednak 
piłkarze, którzy tego dnia rywa-
lizowali z Orłem Łożnica, powin-
ni byli bez większych problemów 
uporać się z rywalem z A Kla-
sy. Wszystko zaczęło się po my-
śli Nowogardzian, którzy za spra-
wą bramki Dawida Langnera ob-
jęli prowadzenie. Choć zawodni-
cy Pomorzanina zdecydowanie 
przeważali, do przerwy nie zdo-
łali już pokonać golkipera z Łoż-
nicy. Po zmianie stron Orzeł do-
prowadził do wyrównania i był 
bliski sprawienia niespodzianki. 
Jednak po bardzo ładnej bramce 
Filipa Borka, Pomorzanin osta-
tecznie skromnie wygrał 2:1, choć 
nie brakowało stuprocentowych 
okazji do podwyższenia wyni-
ku. Wciąż nie wiadomo czy Filip 
Borek, który pozostaje piłkarzem 
Vinety Wolin, zasili nowogardzki 

klub. Jak informuje redakcje DN, 
prezes Marcin Skórniewski, o tym 
czy brat występującego w Pomo-
rzaninie Wojciecha Borka dołą-
czy do nowogardzkiego zespołu, 
dowiemy się najprawdopodobniej 
na początku marca. Teraz przed 
Pomorzaninem zdecydowanie 
bardziej wymagający rywal, bo 
występujący w IV lidze Gryf Ka-
mień Pomorski. Wierzymy, że w 
tym meczu trener Robert Kopa-
czewski, będzie w stanie skorzy-
stać z usług wszystkich swoich 
piłkarzy. Więcej o meczu z Gry-
fem w najbliższym wydaniu DN. 

KR

Na zdjęciu strzelec pierwszej bramki dla Pomorzani-
na, Dawid Langner.

Przedszkole nr 1 w Nowogardzie

Zajęcia otwarte dla rodziców
W środę (11 lutego), w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie, zostały zorganizowane zajęcie 
otwarte dla rodziców.

Rodzice mogli obserwować 
umiejętności swoich dzieci z za-
kresu kształtowania pojęć ma-
tematycznych. W grupie dzieci 

6-letnich edukacja matematycz-
na prowadzona jest metodą prof. 
Gruszczyk-Kolczyńskiej, w któ-
rej najważniejsze są osobiste do-
świadczenia dziecka. Dzięki nim 
dziecko tworzy pojęcia matema-
tyczne oraz umiejętności. Do-
świadczenia te przyczyniają się 
do rozwoju myślenia i hartowania 
dziecięcej odporności emocjonal-
nej. Rodzice mogli zobaczyć spo-
soby pracy z dziećmi w kształto-
waniu umiejętności liczenia, ra-

chowania na zbiorach zastęp-
czych i w pamięci, wskazywania 
liczb większych i mniejszych, z 
wykorzystaniem prostych pomo-
cy: fasolek, patyczków, centyme-
tra krawieckiego, które są w każ-
dym domu. Zajęcia otwarte orga-
nizowane przez nasze przedszkole 
jest jedną z bardzo ważnych form 
współpracy z rodzicami, z której 
bardzo chętnie korzystają. 

Wychowawca grupy 
Jolanta Jackowiak 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Powiedział Bartek,  
że dziś tłusty czwartek...
Zgodnie z tradycją każdy Polak powinien zjeść w tłusty czwartek coś bardzo tłustego – wybór pada najczęściej 
na pączki, które mogą kryć w sobie budyń, czekoladę, marmoladę lub powidła. Aby tradycji stało się zadość, 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica również zajadali się pączkami usmażo-
nymi przez kolegów z klasy III TŻ. Prace nad produkcją pączków rozpoczęły się o świcie – uczniowie klasy III 
TŻ, którzy pozostawali pod opieką Pani Beaty Woźnicy-Stanisławek zaczęli działać już o godzinie 6.00 rano. 
Usmażone pączki można było zakupić w dowolnej ilości w holu szkoły i trzeba przyznać, że kiermasz cieszył 
się dużą popularnością. Poniżej zamieszczamy przepis na pyszne pączki idealne nie tylko na tłusty czwartek. 

Przepis na pączki 
Surowce:
mąka pszenna – 500 g
drożdże – 100 g
mleko – 250 ml
masło/margaryna – 100 g 
cukier – 90 g
żółtka – 7 szt. (140 g)
spirytus lub ocet – 25 g
esencja – 2 g
marmolada lub powidła – 250 g 
cukier puder do posypania – 25 g 
tłuszcz do smażenia – 500 g 

Wykonanie: 
sporządź ciasto drożdżowe 

metodą dwufazową,
odstaw do wyrośnięcia,
ciasto podziel na kęsy o wadze 

40-50 g,
każdy kęs rozpłaszcz, nałóż 

marmoladę / powidła i dokład-
nie zaklej,

uformuj kule, lekko je spłaszcz,
zostaw do fermentacji końco-

wej,
rozgrzej tłuszcz do temperatu-

ry 160-170 stopni C,
pączki smaż na rozgrzanym 

tłuszczu z obu stron, 
wyjmij i odsącz z nadmiaru 

frytury,
posyp cukrem pudrem. 
SMACZNEGO!!! 

Spotkanie z przedstawicielami 
Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego

12 lutego uczniowie klas maturalnych wzięli udział w zajęciach po-
prowadzonych przez pracownika Biura Promocji Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Panią Anetę Zier-
ke, która przedstawiła ofertę zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej 
w ramach PROGRAMU ROZWOJOWEGO. Zapraszamy wszystkich 
uczniów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekonomii, 
chemii, fizyki, nauk przyrodniczych, informatycznych, automatyki i 
robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, technologii żywności i żywie-
nia, biologii i biotechnologii na zajęcia, które będą odbywały się na po-
szczególnych wydziałach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego. 

Uczniowie przed projekcją filmu 

Pączki sprzedawały się...

... opowiada o kierunkach kształcenia na szczecińskiej uczelniach

Patryk Kierasiński podczas smażenia pączków 

Pani Aneta Zierka

Pierwsza klientka Pani Bożena Bartoszewska z uczniami ..... jak świeże bułeczki 

W świecie fantasy 
10 lutego uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych obejrzeli w sali kinowej NDK trze-
cią część trylogii „Hobbit: Bitwa pięciu armii” w reżyserii Petera Jacksona. 

Dzieło Petera Jacksona jest 
adaptacją powieści J.R.R. Tolkie-
na pt.: „Hobbit, czyli tam i z po-
wrotem”, która została wydana w 
1937 r. Literatura oraz filmy fan-
tasy cieszą się od kilku lat nie-
słabnącą popularnością, szcze-
gólnie wśród młodzieży, co było 
widać podczas projekcji filmu. 
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165; Tel. 

91 577 20 07

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Uwaga wędkarze

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 
członków koła, że dnia 22.02.2015 r. O godz. 10.00 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze z działalności 
Zarządu Koła. Zebranie odbędzie się w siedzibie 
Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości ul. Wojska 
Polskiego 3. 

Serdecznie zapraszamy 

Zarząd Koła PZW Tęczak

Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

W259.2sc.10-27.02

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

REKLAMA

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI
Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 20 lutego!

Zadzwoń: 32 42 07 334
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

“NOWORIM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c 72-200 Nowogard 

poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:

- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie,

- dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 

91 39 22 394

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

SPRZEDAŻ 
DREWNA

kominkowego, opałowego

tel.  603 055 292
dowóz gratis

W.1.sc.13-27.02 

NIERUCHOMOŚCI

•	 •	Najtańsze	działki	budowla-
ne obok szkoły Trójki. 0033 
78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• • Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ulica Gryfitów. 604 422 
221

• Sprzedam działkę budowlaną 
Asnyka, 16 ar, prąd, woda i gaz. 
Cena 90000 do negocjacji. 503 
120 436 

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m . 668 411 277 

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

• Wynajmę mieszkanie 52 m2 
centrum. 609 349 138

• Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe na ul. 15 lute-
go o pow. użytkowej 67.60 m2 
pierwsze piętro, własne ogrze-
wanie. 608 396 636

• Do wynajęcia samodzielne 
mieszkanie w domku na ładnej, 
wiejskiej posesji w okolicy No-
wogardu. 508 404 788

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie. 728 155 574

• Do wynajęcia kawalerka. 722 
300 700 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 604 284 597 

• Poszukuje do wynajęcia trzy-
pokojowe mieszkanie Nowo-
gard. 506 696 195

•	 Sprzedam piękną leśniczów-
kę. Stan bardzo dobry, do 
zamieszkania. Kilka kilome-
trów od Nowogardu, 30 mi-
nut do morza. Tel. 693 083 
124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4 w Nowogardzie. 
Tel. 695 264 594

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. Tel. 602 405 640 .

• Do wynajęcia 40m2 usługowo 
handlowe. 9139 20 776

• Sprzedam działkę budowlaną 
ok. 11 ar na Asnyka 53 tys. Tel. 
888 275 787

• Sprzedam 1,43 ha ziemi w ob-
rębie Dębice. 13 500 zł za ha. 
889 133 882

• Trzechel – atrakcyjna działka 
8300 km2 przy drodze pod za-
budowę 33 000 zł. Tel. 502 103 
432 

• Kupię do 3 ha pola lub łąki. Tel. 
660 206 833

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Wynajmę duże mieszkanie 
czteropokojowe. 602 474 266 

• Szukam garażu do wynajęcia 
okolice 15 lutego. 693 584 630 

• Do wynajęcia mieszkanie. 507 
023 080

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, I piętro w roliczeniu. 
Kawalerka bezczynszowa. 693 
344 807 lub 661 969 006 

• Sprzedam działkę z altanką. 
881 632 347

• Sprzedam mieszkanie 2pokoje 
ul. Żeromskiego 3-piętro. 601 
080 035

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 721 039 454 

MOTORYZACjA

• • Mercedes C220 kombi, diesel, 
rocznik 2000 kolor czarny, wy-
posażony w klimatyzację oraz 
hak, sprzedam. Tel. 510 680 139

ROLNICTWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-
neta, Żabówko 18. 605 092 517

• Śrutownik bijakowy 10km w 
dobrym stanie sprzedam. 667 
522 369 

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 
759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

USŁUGI

•	 Remont	 na	 każdą	 kieszeń.	
Tel.609 715 839

•	 REMONTY MIESZKAŃ, WY-
KOŃCZENIA. 608 364 330, 
600 347 308 

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układa-

nie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEj SAMO-
CHODOWEj/ SKÓRZANEj 
MATERIAŁOWEj / POŚCIE-
LI WEŁNIANEj / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 
500 297 054

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant – serwis tel 
691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• • Usługi elektroinstalacyjne, 
instalacje elektrobudowlane, 
bramy, monitoring, domofony. 
696 443 643

• Glazura, terakota, fachowo so-
lidnie wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515

•	 •	 Profesjonalne sprzątanie 
mieszkań, domów, pomiesz-
czeń biurowych, tel. 511 
308 585

• Dachy, podbitki. 693 180 974 

• Tartak, Korytowo. 782 741 664

•	 Usługi mini koparką. 605 579 
296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Budowa domów jednorodzin-
nych 750 zł za m2 z materiałem. 
Tel. 691 664 658 

PRACA

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okularów. 
91 39 27 272

• Poszukuję pracownika na sta-
cję Orlen. CV i podania prosze 
skladać na stacji przy ul. 3go 
Maja 27

• Zatrudnię na 1/2 etatu kuchar-
kę. 602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT 
C+E TRANSPORT KRAJOWY

• TEL 509740304

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzoza, 
olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	  PIECE GAZOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

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

•  Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT z Niemiec używane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne, serwis tel 691 686 
772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 
1- 2 plytowe, rozne rozmia-

ry, z Niemiec malo używane 
do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektrycz-
ny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do 
lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

• Urządzenie do produkcji hot 
dogów sprzedam. 728 155 574

• Dojeżdżam codziennie z No-
wogardu do Szczecina na go-
dzinę 6 i 14 tryb dwuzmiano-
wy. Posiadam wolne miejsca. 
721 093 180 

• Sprzedam pianino tanio. 669 
585 826

• Sprzedam psa, owczarek nie-
micki, długowłosy, 9mięsięcz-
ny. Tel 726 080 633

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 
990 

• Sprzedam piłę do drewna 7,5 
kw. 9139 22 990

• Fotel rehabilitacyjny, materac 
odleżynowy sprzedam. 503 
332 355

• Koła letnie 14tki felgi aluminio-
we glebogryzarka ogrodowa 
spalinowa. 505 848 340 

• Sprzedam za symboliczną cenę 
ładną palmę. Tel. 697 612 843

• Sprzedam materace 200/90. 
tel. 691 201 974
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

REKLAMA

W12.4.SK.P.7.3.DO

Walentynki w nowogardzkich placówkach oświatowych
Przedszkole nr 1 w Nowogardzie 
Dnia 12 lutego, w Przedszkolu nr 1, odbył się bal Walentyn-
kowy, na który 6- latki zaprosiły swoich kolegów ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

Dzieci wspólnie spędziły miło i 
wesoło ten czas. Obejrzały insce-
nizację Jana Brzechwy pt. „Żuk” i 
wysłuchały wiersz „Walentynki”, 
poznając w ten sposób tradycje 
obchodów święta zakochanych. 
Zostały zorganizowane konkur-
sy: „Odszukaj drugiej połówki 
serca”, zagadki „ Kto kogo kocha? 
Kto kogo lubi?” oraz taniec z ba-
lonami w parach. Wszystkie dzie-
ci bawiły się świetnie przy zaba-
wach: „Mam serduszko”, „Kaczu-
chy” i przy muzyce dyskoteko-

wej. Bal zakończył się wspólnym 
poczęstunkiem, przygotowanym 
przez rodziców dzieci z Przed-
szkola nr 1. Oczywiście wszystkie 
dzieci i panie otrzymały „Walen-
tynki” w postaci słodkości. Ser-
decznie dziękuję pani Magdale-
nie Rączka za przybycie wraz ze 
swoimi wychowankami do na-
szego przedszkola, oraz rodzicom 
za pomoc w zorganizowaniu po-
częstunku. 

Jolanta Jackowiak 

Przedszkole nr 4 w Nowogardzie
Walentynki to okazja do okazywania sobie uczuć. Walentynki to dzień, w którym obdaro-
wujemy się prezencikiem, kartką czy liścikiem. Ten dzień skłania nas do okazania ukocha-
nej osobie, jak bardzo nam na niej zależy, jak bardzo ją kochamy. 

W naszym Przedszkolu, rów-
nież bawiliśmy się walentynkowo 
- dzieci ubrały się na czerwono, 
sale przystrojone były serduszka-
mi. Serca towarzyszyły nam przez 
cały dzień - malowaliśmy je farba-
mi, wydzieraliśmy z wycinanki, le-
piliśmy z plasteliny. Były konkur-
sy, zagadki i zabawa przy muzy-

ce. Najważniejsze, że nie zabrakło 
uśmiechu, bo przecież o to naj-
bardziej nam chodziło. Wszyst-
kim ten dzień bardzo się podobał. 
Chcielibyśmy, aby atmosfera pa-
nująca w tym dniu trwała jak naj-
dłużej.

Katarzyna Rogowska

Szkoła Podstawowa w Strzelewie
W dniu 12 lutego, w Szkole Podstawowej w Strzelewie, już od samego rana było czuć 
podekscytowanie wśród uczniów - tego dnia bowiem obchodziliśmy „Walentynki”.

Wszędzie rozwieszone walentynkowe dekoracje, 
oddawały romantyczny nastrój tego dnia. Uczniowie 
mieli na sobie coś czerwonego, co miało być symbo-
lem obchodzonego święta. Wokół słychać było roz-
mowy o tym, kto ile listów dostanie i od kogo. 

Dzień obfitował w liczne konkursy, zabawy i qu-
izy połączone z dyskoteką. Oczywiście, najbardziej 
oczekiwanym momentem tego całego dnia, była 
poczta walentynkowa, przez którą można było wy-
słać list miłosny do swojego “obiektu westchnień”. 
Na zakończenie dnia, uczniowie którzy brali udział 
w zabawie, zostali obdarowani słodkimi nagrodami.

Inf. własna

Relacja słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

„Bezpieczny Senior – Senior Kierowca”
Słuchacze Uniwersytetu III Wieku niedawno brali udział w 
spotkaniu na terenie KP w Nowogardzie pt. „Bezpieczny Se-
nior – Senior Kierowca”. Poniżej publikujemy relacje uczest-
ników spotkania. 

Jak zwykle miło spędziliśmy 
dzisiejsze popołudnie w towa-
rzystwie p. Klaudii Gieryń, któ-
ra gościła nas w Komisariacie Po-
licji w Nowogardzie na spotka-
niu z cyklu: „Bezpieczny Senior”. 
Dzisiejszy temat był dość ciekawy: 
„Senior – Kierowca”. Wielu z nas 
posiada jeszcze ważne prawa jazdy, 
ale wielu już nie prowadzi samo-
chodów. Patrząc na prezentowane 
statystyki, chyba dobrze. Bo jeśli 
w latach 1992–2012 wypadkowi 
uległo 121 tys. ludzi, a ponad 1,3 
tys. zostało rannych – to koszmar. 
Przyczyn jest wiele, ale głównie 
zawinił człowiek. Są kraje, choćby 
Portugalia, gdzie prawo jazdy jest 
jak gdyby odnawiane wśród ludzi 
po 50. roku życia, chociażby po-
przez badania lekarskie, psycho-

loga. I słusznie. Natura robi swo-
je. Człowiek w tym wieku zaczy-
na stwarzać niebezpieczeństwo. 
I te właśnie przypadki Pani Klau-
dia nam przybliżyła. Wzrok, 
słuch, spowolnienie umysłu, wol-
niejsza orientacja, to tylko kil-
ka przykładów u ludzi w wie-
ku 60+, kierujących pojazdami.  
Niestety senior nie tylko jest za-
grożeniem jako kierujący autem, 
ale również jako pieszy czy rowe-
rzysta. Ale jest to nasza wina. Nie 
zakładamy kamizelek, nie dba-
my o oświetlenie. Ale na to trud-
no znaleźć lekarstwo. Chyba że 
siądziemy na tarasie z filiżan-
ką kawy i z góry będziemy ob-
serwować wariackie popisy sza-
leńców za kółkiem – sami nie 
uczestnicząc w tym. Na koniec 
p. Klaudia rozdała nam opaski 
ostrzegawcze, które zaraz umie-
ściłyśmy w widocznym miejscu. 
Dziękujemy za umożliwienie nam 
pogłębiania wiedzy na tak ważne 
dla nas tematy. 

 Info: własna
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Chorwacja 20-29.06.2015 Berlin - lotniska codziennie
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

PARYŻ+WERSAL 11-16.07.2015 

Maroko 03-17.04.2015 

A2.2.P.d/o

s.9

Z cyklu 
"Nasi przedsiębiorcy":  
Rafał Szpilkowski

Partyzant z wyboru  
- cz. I

s. 10 i 11s. 5

Ile zarabiają radni... 
powiatowi?

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
z obsługą GPS  (m.in. opryskiwacz, agregat siewny)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.13-27.02

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

WD 27.01-16.02
W259.2m.p.10-28-02 

P r z e d ł u ż a n i e  
i  zagęszczanie  rzęs , 

promocja do końca marca, 
tel. 534 991 778, 

więcej na:  www.facebook.com/
przedluzanie.rzes.image

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Czytaj s.3

Będzie kontrola w sprawie kobiety z Wojtaszyc

Nowogardzki szpital 
nie czuje się winny Wędkarze 

podsumowali 
rok

7

Krok w stronę 
normalności

4

REKLAMA

REKLAMA



Nr 15 (2343)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

P8.4.SCZB.DO

W skrócie

Reklama

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

W minioną środę wierni Kościoła Katolickiego obchodzili Środę Po-
pielcową. Dzień ten dla katolików rozpoczyna okres 40 dni, w trakcie 
których wierni przygotowują się do Świąt Wielkiej Nocy. Na zdjęciu 
wieczorna Msza św. w kościele pw. WNMP w Nowogardzie, w czasie 
której kapłan tradycyjnie posypywał głowy wiernych popiołem. 

JB

Szkoła Muzyki Rozrywkowej, mieszcząca się przy Placu Wolności 
9/216, zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty 
gitarowe. Podczas warsztatów prezentowane będą techniki gry na gi-
tarze klasycznej oraz elektrycznej. Warsztaty poprowadzi Michał Sob-
czyński, absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie. Zapraszamy po dar-
mowe wejściówki na warsztaty. Odbiór osobisty w siedzibie Szkoły Mu-
zyki Rozrywkowej ul. Plac Wolności 9/216, ilość miejsc ograniczona! 
Zajęcia odbędą się 24.02.2015 r.   

Ostatnio w Nowogardzie...

Sezon na ścinanie drzew?
W ostatnim czasie na terenie Nowogardu można było obserwować kilka dość spektakular-
nych akcji wycinania drzew bądź redukcji koron roślin. Nie umknęło to uwadze naszych 
Czytelników, którzy nie zawsze wypowiadają się pozytywnie na temat takich zabiegów. 

Oto jeden z telefonów, jaki ode-
braliśmy w tej sprawie w dniu 
19.02.2015 roku: – „Dzwonię do 
redakcji, by powiedzieć, że to wy-
cinanie drzew nie podoba mi się i 

ktoś tutaj chyba pomylił pory roku, 
bo takie przycinanie konarów po-
winno być dokonywane po ich za-
kwitnięciu, czyli po porze letniej – 
mówi dość mocno zdenerwowana 
mieszkanka ul. Wojska Polskiego, 
która zadzwoniła pod nasz numer 
redakcyjny. 

Wczoraj, późnym popołu-
dniem, wysłaliśmy zapytania do 
miejskich urzędników w sprawie 
przycinki koron drzew wzdłuż 
ulicy Wojska Polskiego. My tak-
że jesteśmy ciekawi, czy tego typu 

zabiegi rzeczywiście można sto-
sować w tym okresie i na każdym 
gatunku roślin. Wciąż również 
czekamy na odpowiedzi z UM 
na temat wycięcia drzew przy ul. 
Dworcowej (koło byłej wieży ci-
śnień), a także na Lipowej. Zdję-
cia tych miejsc publikujemy przy 
tekście. Gdy tylko otrzymamy od-
powiedzi od urzędników, natych-
miast opublikujemy je na łamach 
DN. 

 Jarek Bzowy 

ul. Wojska Polskiego

ul. Lipowa

ul. Dworcowa

Wczoraj, tj. 19 lutego, odbyła się trzecia w tej kadencji sesja Rady 
Powiatu. W czasie obrad przyjęto m.in. Powiatowy Program Rozwo-
ju Pieczy Zastępczej na lata 2015–2017. Radni zapoznali się także z ra-
portem na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli, pracujących w 
szkołach powiatowych. Więcej o decyzjach podjętych przez radnych 
na wczorajszej sesji w kolejnych wydaniach DN. 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: meble do przedpokoju  -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę i      bojler na 

wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 

896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę telewizor duży z płaskim kineskopem i sprawny odkurzacz - 603-595-403 
- Przyjmę sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Oddam fotel rozkładany 2 osobowy. -  tel. 508-309-981 
-  Oddam ławę - tel. kontaktowy - 691 201-974

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: bzowy.ja-
rek@yahoo.pl  
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

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

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Reklama

Reklama

Będzie kontrola w sprawie kobiety z Wojtaszyc

Nowogardzki szpital nie czuje się winny
Wojewoda Zachodniopomorski wysłał do szczecińskiego oddziału NFZ prośbę o kontrolę, a Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Okręgowej Izb Le-
karskiej w Szczecinie wszczął postępowanie wyjaśniające po śmierci Danuty Kupskiej z Wojtaszyc – poinformowała TVP Szczecin. O dramatycznej sytu-
acji, ważącej niecałe 200 kg kobiety pisał również DN. 

Przypomnijmy, że kobieta, mimo skie-
rowania od lekarza rodzinnego, nie zosta-
ła przyjęta do dwóch szpitali. Najpierw, 21 
stycznia, leczenia odmówiono jej na od-
dziale dermatologicznym przy Unii Lubel-
skiej w Szczecinie. Tydzień później to samo 
spotkało ją w nowogardzkim szpitalu, gdzie 
nie została przyjęta na oddział chirurgicz-
ny. – Kobieta nie cierpi na żadną chorobę 
wymagającą leczenia chirurgicznego. Dla-
tego też została u nas odpowiednio opatrzo-
na i odesłana do domu – tłumaczył wów-
czas w rozmowie z DN dyrektor Publicz-
nego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, 
Kazimierz Lembas. 

Kilka dni później stan chorej znacznie się 
pogorszył. Rodzina wezwała pogotowie ra-
tunkowe. To po raz drugi podjęło się ryzy-
kownego transportu do nowogardzkiego 
szpitala. Tym razem kobieta została przyję-
ta, tyle że na oddział wewnętrzny. Nieste-

ty na pomoc było już za późno. Zmarła po 
trzech dniach. 

Po nagłośnieniu przez media drama-
tycznej historii kobiety, sprawie postano-
wił przyjrzeć się lekarski rzecznik odpo-
wiedzialności zawodowej. – Nie może być 
tak, że jakikolwiek oddział odsyła pacjenta 
w próżnię – powiedział w Kronice prof. Ja-
cek Różański, Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Szczecinie. 

Jak podała TVP Szczecin, rzecznik skie-
rował do obu szpitali, z których pacjentka 
została odesłana, wniosek o przekazanie do-
kumentacji chorej. Będzie też żądał złożenia 
na piśmie wyjaśnień przez lekarzy, którzy 
odmówili leczenia chorej. Kroki w sprawie 
podjął też Wojewoda Zachodniopomorski, 
który wystąpił do dyrektora szczecińskiego 
NFZ z prośbą o możliwość przeprowadze-
nia kontroli z zaistniałej sytuacji.

Dyrektor nowogardzkiego szpitala, Kazi-
mierz Lembas, poinformował DN, że na ra-
zie nie dotarły do niego żadne pisma ani od 
Okręgowej Izby Lekarskiej, ani z NFZ. 

- Na dzisiaj nie otrzymałem żadnych 
wniosków o złożenie wyjaśnień. Nasz szpital 
nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia 
– stwierdził K. Lembas, z którym redakcja 
rozmawiała wczoraj wieczorem. W rozmo-
wie poza kasetą dodał, iż jego zdaniem ko-
bieta od dawna wymagała leczenia na od-
dziale długoterminowym i zrzucanie dziś 
odpowiedzialności za jej śmierć na szpita-
le jest niesprawiedliwe. 

Powstaje jednak pytanie, jak potoczyłyby 
się losy kobiety, gdyby zamiast odsyłać pa-
cjentkę do domu, udzielono by jej od razu 
pomocy. 

Sprawę będziemy monitorować na bieżą-
co. 

MS

Na ten oddział pani D. Kupska nie została przyję-
ta. Jak potoczyłby się jej los, gdyby lekarz podjął 
inną decyzję?

Ruszyła przebudowa łącznika na Warszawskiej 
W poniedziałek, 16 lutego, ruszyła przebudowa osiedlowej drogi, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową. Inwestycja będzie kosztowała ok. 420 tys. 
zł. Prace prowadzi firma z Gryfic, mają one potrwać około pięciu tygodni. 

W ramach tej inwestycji prze-
widuje się remont i przebudo-
wę istniejącej nawierzchni jezd-
ni, chodników oraz parkingów 
o łącznej liczbie miejsc postojo-
wych 90 szt. – informuje UM 
Nowogard. Pozwoli to na zwięk-
szenie komfortu poruszają-
cych się po drodze pojazdów, co 
wpłynie wydatnie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników 
niniejszej drogi.

Wykonawcą robót, wyłonio-
nym w drodze przetargu nie-

ograniczonego, jest firma KRI-
STONE Krystian Suda z Gryfic. 
Inwestycja będzie kosztowała ok. 
420 tys. zł. Pieniądze na ten cel 
zabezpieczyła Rada jeszcze po-
przedniej kadencji. Tu należy 
przypomnieć, że to radny Mar-
cin Nieradka z 

uporem walczył, aby gmina wy-
konała to zadanie, zbierając pod-
pisy mieszkańców osiedla pod 
wnioskiem o remont drogi. 

W dniu rozpoczęcia prac bu-
dowlanych, symbolicznej roz-
biórki fragmentu starej na-
wierzchni drogi dokonali bur-
mistrz Robert Czapla i prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Sta-
nisław Saniuk (patrz fot. UM). 
Radnego Nieradki burmistrz na 
inaugurację remontu nie zapro-
sił. 

MS
Fot. UM Nowogard. Burmistrz wraz z przewodniczącym rady w dniu rozpoczęcia 
robót.



Nr 15 (2343)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Krok w stronę normalności 
W minioną środę odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w nowym składzie. Radni zaczęli pracę od rozpatrzenia skarg na burmistrza Nowo-
gardu. Ustalili też dość ambitny harmonogram pracy na cały rok. Już pierwsze kilka minut posiedzenia pokazało, że w porównaniu z poprzednią kaden-
cją, nastąpiła wyraźna zmiana jakości pracy Komisji.

Przypomnijmy, że w skład ko-
misji wchodzą: Marcin Nierad-
ka z PiR-PiS (przewodniczą-
cy), Roman Kwiatkowski (PSL), 
Dariusz Kielan (niezrzeszony), 
Marcin Wolny (SLD) i Mirosła-
wa Cwajda (WN). Dla większo-
ści radnych (poza M. Wolnym), 
praca w Komisji to całkiem 
nowe doświadczenie. Nie było 
jednak żadnej taryfy ulgowej. 
Tym bardziej, że od razu „na ta-
śmę” komisja dostała do rozpa-
trzenia dwie skargi na działanie 
burmistrza Nowogardu, Roberta 
Czaplę, złożonych przez miesz-
kańców. 

Pierwsza jeszcze z listopa-
da zeszłego roku, złożona przez 
grupę osób zaniepokojonych 
prowadzonymi przez gminę 
działaniami, zmierzającymi do 
wyboru nowego operatora sie-
ci wodno-kanalizacyjnej. Kilku 
mieszkańców, którzy podpisali 
się pod skargą, przyszło na po-
siedzenie komisji. 

- Remondis zatrudni 20 osób. 
Wiem o tym, bo też dostałem 
propozycję pracy i za mniejsze 
pieniądze. A nas w tym rejonie 
jest ponad 60 osób. Proszę jed-
nak policzyć, że to są też rodzi-
ny, czyli ponad 200 osób. Mamy 
stanąć po zasiłki czy znowu wy-
jechać za granicę i tam pracować? 
I mówię to w imieniu pracowni-
ków PUWiS. I szkoda, że nie ma 
tutaj burmistrza. Też powinien to 
usłyszeć. Bo z nami jak na razie 
przedstawiciele gminy nie spo-
tkali się ani razu, aby nam po-
wiedzieć, czy gmina ma pomysł 
na to, co z nami zrobić jak stra-
cimy pracę? Macie dobrą wodę. 
Awarie są usuwane od ręki? Kto 
wam zrobi to lepiej? Niech ktoś 
przejrzy na oczy – apelował je-
den z obywateli, który podpisał 
się pod skargą. 

Inni obecni na sali pytali, czy 
gmina musiała ogłosić przetarg 
na nowego operatora wod.-kan. 

- Do przetargu dojść nie mu-
siało, ale to pan burmistrza Cza-
pla podjął samodzielnie decyzję 
o ogłoszeniu tego przetargu. Nie 
jest to więc do nas pytanie, bo nas 
burmistrz nie zapytał, czy należy 
to zrobić – odpowiedział M. Nie-
radka, składając jednocześnie 
do władz miasta wniosek o udo-
stępnienie opracowania, w któ-
rym zawarte zostały możliwe 
koncepcje prowadzenia przez 

gminę gospodarki wodno-ście-
kowej. Dokument opracowali 
prawnicy z Poznania – ci sami, 
którzy później doradzali gminie 
w trakcie przetargu, a dziś pro-
wadzą w jej imieniu spory z PU-
WiS. To na jego podstawie bur-
mistrz ogłosił później przetarg 
w trybie partnerstwa publiczno-
-prywatnego. 

Przy okazji skargi, kontro-
wersje wywołała też dostarczo-
na przez urzędników na posie-
dzenie komisji dodatkowa opi-
nia prawna, przygotowana przez 
poznańską firmę prawniczą, do-
radzającą gminie w „przetargu 
na wodę”. – Te opinie prawne do-
staliśmy „za pięć dwunasta”. Nie 
jest to dobra sytuacja. Dobrze by 
było, aby takie opinie trafiały do 
nas wcześniej – upomniał urzęd-
ników przewodniczący KR, M. 
Nieradka. 

Jeden ze skarżących obywa-
li odniósł się do samej formy pi-
sma nadesłanego przez prawni-
ków z Poznania. – Chciałbym 
się odnieść do tego pisma, które 
nam dostarczono dopiero przed 
chwilą. Ono się zaczyna od słów: 
„Szanowna Pani Agnieszko”. Do 
kogo pan mecenas Ciszewski z 
Poznania odnosi się w ten spo-
sób? Do urzędnika? Dla mnie to 
jakaś kpina – dodał R. Weiss. 

– Proszę na drugi raz nie wrę-
czać nam pism mających charak-
ter prywatnej korespondencji – 
zwrócił się ponownie do urzęd-
ników radny M. Nieradka. 

Chwilę po tym odbyło się gło-
sowanie. Radni uznali ostatecz-

nie skargę za bezzasadną. Wcze-
śniej przewodniczący komisji 
wytłumaczył, dlaczego komisja 
musi podjąć taką decyzję. 

– Komisji rewizyjnej na dzień 
dzisiejszy jest bardzo trudno ar-
bitralnie odnieść się do tej skar-
gi. Tą sprawą zajmuje się sąd. 
Nie mamy więc uprawnień, aby 
na tym etapie wypowiadać się, 
czy przetarg ogłoszony przez gmi-
nę został przeprowadzony w pra-
widłowy sposób i czy burmistrz 
miasta złamał w tym zakresie ja-
kieś przepisy. Podzielamy jednak 
waszą troskę o swoje miejsca pra-
cy i byt. Solidaryzujemy się wami 
jako radni. Musimy jednak po-
czekać, aż w sprawie wypowie się 
sąd – powiedział przed głosowa-
niem radny M. Nieradka. 

Druga rozpatrywana tego 

dnia skarga na działanie burmi-
strza została złożona przez Mar-
cina Simińskiego (redaktora na-
czelnego DN). Dotyczyła ona 
jednej z publikacji, umieszczo-
nej na oficjalnej stronie inter-
netowej UM w Nowogardzie, w 
opinii skarżącego będąca przy-
kładem na nadużywanie upraw-
nień przez nagminne łamanie 
standardów, przy korzystaniu z 
utrzymywanej i prowadzonej ze 
środków publicznych strony in-
ternetowej www.nowogard.pl. 

Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej zaproponował, aby 
strony doszły do polubownego 
rozwiązania sporu. W zamian 
za wycofanie skargi, burmistrz 
miałby umieścić na gminnym 
portalu oświadczenie o nastę-
pującej treści: „Urząd Miasta w 

Nowogardzie oświadcza, że pu-
blikując w dniu 2 lutego 2015 r. 
na łamach portalu www.nowo-
gard.pl tekst pt. „Redaktor na-
czelny „DN” M. Simiński z wyro-
kiem!” nie miał na celu narusze-
nia godności dziennikarza i jego 
dóbr osobistych.” 

Obie strony przystały na tę 
propozycję. M. Simiński wycofał 
skargę i nie trafi ona pod obrady 
sesji. Burmistrz natomiast jesz-
cze tego samego dnia zamieścił 
na stronie internetowej Urzędu 
wyżej zacytowane oświadczenie. 

Podczas posiedzenia radni 
wybrali spośród siebie także wi-
ceprzewodniczącego Komisji. 
Został nim radny Roman Kwiat-
kowski. Kandydaturę radne-
go poparto jednogłośnie. Wcze-
śniej radna Mirosława Cwajda 
zgłaszała do tej funkcji radne-
go M. Wolnego. Ten jednak nie 
wyraził zgody na kandydowa-
nie. Komisja przyjęła także rocz-
ny harmonogram swojej pra-
cy na najbliższy rok. W porów-
naniu z tym przyjmowanym w 
poprzedniej kadencji, ten wy-
gląda interesująco. Komisja za-
mierza m.in. dokonać kontroli 
w kierunku prawidłowego wy-
korzystywania środków publicz-
nych zarówno przez samą gmi-
nę, jak i inne podmioty dotowa-
ne z miejskiej kasy. Radni przyj-
rzą się także działalności kilku 
jednostek i instytucji podległych 
gminie. 

Red. 

Nasz komentarz 
Przyjemnie się patrzy, gdy wszystko wraca do naturalnej równowagi. Najpierw przywrócono zdrowe rela-

cje na linii rada-burmistrz. Nie było bowiem z pewnością intencją twórców ustawy o samorządzie, aby wła-
dza uchwałodawcza i wykonawcza stanowiła jedno ciało. Ta pierwsza ma bowiem, poza tworzeniem prawa, 
także stać na straży jego prawidłowego wykonywania. Ma również funkcję kontrolną, którą realizuje wła-
śnie powołując Komisję Rewizyjną. To, że w Komisji przewagę mają radni stanowiący większość w Radzie, 
nie będący w „koalicji” z burmistrzem, już zaowocowało na środowym posiedzeniu. Zmiana jakościowa 
była widoczna nie tylko ze względu na zmianę składu komisji, ale właśnie dlatego, że jej członkowie już na 
samym początku dali konkretny sygnał, iż znajdują się w służebnej roli w stosunku obywatela a nie urzęd-
ników, jak to bywało w poprzedniej kadencji, kiedy większość w komisji stanowili radni będący w koalicji 
popierającej burmistrza. Trudno było zatem wówczas się spodziewać, by w takim układzie komisja spełnia-
ła swoją kontrolną funkcję wobec władzy wykonawczej, poza suchym i bezrefleksyjnym obradowaniem nad 
dostarczonymi materiałami. 

Pozostaje zatem trzymać kciuki za to, aby nowym członkom Komisji Rewizyjnej starczyło determinacji w 
wypełnieniu swojego zadania, notabene niełatwego i nie zawsze wdzięcznego. 

Będzie to bowiem ważny krok w przywracaniu demokratycznych standardów, jakie niewątpliwie wielo-
krotnie łamano w poprzednich latach, próbując wprowadzać swoje własne tradycje i obyczaje. Aby jednak 
Nowogard na dobre odetchnął świeżym powietrzem, kroki te trzeba stawiać systematycznie i przy zachowa-
niu stałego oraz zdecydowanego tempa...

Red. 
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Oświadczenia majątkowe za 2014 rok cd. 

Ile zarabiają radni... powiatowi?
W kolejnej odsłonie oświadczeń majątkowych prezentujemy zeznania radnych powiatowych z Nowogardu oraz Osiny. Kolejne odsłony oświadczeń majątkowych ukażą 
się w kwietniu, gdyż do tego miesiąca swoje zeznania muszą złożyć urzędnicy oraz dyrektorzy placówek publicznych. 

Imię i nazwisko/stanowisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2014 Samochody Kredyty
Tomasz Teodor Kulinicz/Staro-
sta Powiatu

28 447 zł Mieszkanie o pow. 46 m2 o wartości 120 
000 zł, powierzchnia 0,7724 ha o wartości 
80 000 zł (współwłasność 1/2)

Starostwo Powiatowe w Goleniowie 
– 134 108,19 zł, dochód netto z naj-
mu mieszkania – 8 800 zł

Ford Mondeo rok prod. 2008 Kredyt konumpcyjny Bank Credit-
-Agricole – 14 500 zł

Andrzej Siwy/etatowy członek za-
rządu powiatu

Papiery warto-
ściowe -  Akcje 
Procad S.A. - war-
tośćakcji 62 000 zł

Dom o pow. 140 m2 o wartości 500 000 zł 
(współwłaściciel 1/2), mieszkanie o pow. 
46 m2 o wartości 140 000 zł (współwłaści-
ciel 1/2), lokal usługowy o pow. 300 m2 o 
wartości 600 000 zł (współwłaściciel 1/2) 

Starostwo Powiatowe Goleniów – 83 
538,30 zł

Nie dotyczy Kredyt w Mbanku na zakup lokalu 
usługowego – 64 746 CHF. Debet 50 
000 zł

Imię i nazwisko/stanowisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2014 Samochody Kredyty
Beata Bożena Baryluk-Starczew-
ska/UG Osina - Inspektor ds. 
Księgowości Finansowo-Budże-
towej

18000 zł Dom o pow. 138,63 m2 o wartości 347 
500 zł, gospodarstwo rolne o pow. 0,52 ha 
(działka siedliskowa) o wartości 27 020 
zł (własność 1/3 udziału w spadku),  po-
wierzchnia 0,2100 ha (siedliskowa) o war-
tości 31 500 zł, powierzchnia 0,7532 ha o 
wartości 15 000 zł, powierzchnia 0,1540 ha 
o wartości 25 000 zł, powierzchnia 0,1634 
ha o wartości 26 500 zł, powierzchnia 
1,24 ha o wartości 24 000 zł, powierzch-
nia 0,3566 ha (udział 63/120) o wartości 
2000 zł,  

Dochód ze stosunku pracy – 49 
266,92 zł, umowa zlecenie – 69,1 zł, 
alimenty – 6 600 zł, renta rodzinna – 
14 325,52 zł, dieta radnej powiatowej 
– 139,64 zł (stan na 23.12.2014)

Samochód Land Rover Free-
lander rok prod. 1999 o warto-
ści 10 000 zł

Pożyczka na cele remontowe – 10 000 zł

Marcin Fedeńczak/właściciel fir-
my „Transmar”przewóz osób, pra-
cownik firmy usługowo handlowej 
– dyrektor do spraw szkoleń firmy

50 000 zł Powierzchnia 0,0276 ha o wartości 97 500 
zł

Działalność gospodarcza – 154 
999,78 zł, z tytułu umowy o pracę – 
5 397 zł, dieta radnego powiatowego 
– 10 692,44 zł

Mercedes Sprinter 515 CDI rok 
prod. 2007, Mercedes Srinter 
412D rok prod. 1998, Merce-
des Sprinter 515 CDI rok prod. 
2008, Nissan Micra rok prod. 
2005, Mercedes Benz ML320 
rok prod. 2006, Hyundai 12012 
rok prod. 2013. Leasingi: Mer-
cedes Sprinter rok prod. 2007, 
Mercedes Sprinter rok prod. 
2009

Kredyt konsumpcyjny Getin Bank – 83 
400 zł, kredyt odnawialny Polbank – 30 
000 zł, pożyczka Skok Stefczyka – 46 
800 zł, kredyt na samochód Getin Bank 
– 30 800 zł

Bogusław Marian Grodź/UG 
Osina -  Inspektor  ds. Gospodaki 
Nieruchomościami i Geodezji

95 940 zł Mieszkanie o pow. 80,30 m2 o wartości 
130 000 zł (wspólność ustawowa małżeń-
ska), gospodarstwo ogólnorolne o pow. 
20,5467 ha o wartości 120 000 zł (wspól-
ność ustawowo małżeńska), garaż o pow. 
20 m2 wraz z przynależnym gruntem o 
pow. 788 m2 (w udziale 1/20) o wartości 
5 000 zł (wspólność ustawowa małżeńska); 
nabycie: działki budowlanej o pow. 0,29 ha 
od ANR, działki rolnej o pow. 0,7098 ha 
od gminy Osina  

Dzierżawa gruntu – 10 099,89 zł, do-
chód ze stosunku pracy – 49 377,15 
zł, dochód z tytułu pełnienia obo-
wiązków społecznych – 13 175,52 zł

Samochód osobowy Audi A6 
rok prod. 2004 o wartości 18 
000 zł, samochód osobowy Opel 
Astra rok prod. 2004 o wartości 
15 000 zł

Nie dotyczy

Józef Dariusz Korkosz/Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wierzbię-
cinie

10 000 zł Mieszkanie o pow. 100 m2 o wartości 140 
000 zł

Umowa o pracę SP w Wierzbięcinie 
– 90 789,05 zł, dieta radngo powiato-
wego – 17 836,37 zł

Samochód osobowy Chrysler 
Voyager rok prod. 2002, samo-
chód osobowy Chrysler Cross-
Fire rok prod. 2004

Kredyt Bank BGŻ – 30 000 zł

Kazimierz Lembas/Radny Powia-
tu Goleniowskiego

50 000 zł (mał-
żeńska wspólność 
majątkowa)

Dom o pow. 70 m2 o wartości 130 000 zł 
(współwłasność), gospodarstwa rolne  o 
pow. 10 ha i 34 ha o wartości 130 000 zł 
(10 ha współwłasność, 34 ha użyczenie), 
działka budowlana na której stoi dom o 
pow. 407 m2 o wartości 10 000 zł (współ-
własność)

Użyczenie gospodarstwa – 40 000 zł, 
wpis do działalności gospodarczej – 
usługi w zakresie zarządzania – 74 
302,10 zł, Celowy Związek Gmin-
ny RXXI Nowogard – 25 376,85 zł, 
emerytura – 51 150 zł, diety radne-
go powiatowego – 12 361,34 zł, Pol-
ski Związek Działkowców Nowogard 
– 400 zł 

Samochód osobowy Toyota Co-
rolla rok prod. 2008

Nie dotyczy

Wojciech Grzegorz Włodarczyk/
Radny Powiatu Goleniowskiego

11 450 zł, 483,23 
USD, 142,15 Euro

Dom o pow. 250 m2 o wartości 500 000 
zł, mieszkanie o pow. 57,8 m2 o wartości 
120 000 zł

Działalność gospodarcza – 278 
641,29 zł, dieta radnego – 10 504,39 
zł 

Citroen C6 2,7 HDI rok prod. 
2007, Citroen C4 1,6 HDI rok 
prod. 2009

Kredyt hipoteczny w Mcredit – 162 
400,88 zł, kredyt konsumpcyjny w PKO 
BP – 61 013,50 zł, kredyt firmowy w 
BIZ Bank – 24 579,41 zł

Kazimierz Ziemba/Specjalista w 
Zachodniopomorskim Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Szczecinie – terenowy oddział w 
Nowogardzie

60 000 zł Mieszkanie o pow. 81,09 m2 o wartości 32 
689 zł (współwłasność małżeńska), garaż o 
pow. 10,29 m2 o wartości 2 459 zł (współ-
własność małżeńska), działka o pow. 
0,0789 ha o wartości 5 000 zł (współwła-
ściciel 393/1000) 

Z tytułu zatrudnienia – 54 860,69 zł, 
dieta radnego powiatowego – 245,75 
zł

Samochód osobowy Seta Tole-
do rok prod. 2007 o wartości 28 
000 zł

Nie dotyczy

Izabela Małgorzata Żabicka/UG 
w Osinie – Inspektor ds. Planowa-
nia Przestrzennego 

550 zł Mieszkanie o pow. 63,60 m2 o wartości 
250 000 zł, działka budowlana o pow. 372 
m2 o wartości 50 000 zł

Dochód z tytułu zatrudnienia – 46 
432,16 zł, dochód z tytułu alimentów 
– 6 000 zł

Samochód osobowy Nissan Pri-
mera rok prod. 2002, samochód 
osobowy Nissan Almera rok 
prod. 1997 (współwłasność)

Kredyt hipoteczny w Banku Millenium 
– 12 685,94 CHF

Opr. KR

Sprostowanie
We wtorkowym wydaniu DN z dnia 17 lutego opublikowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych z Nowogardu. Niestety poprzez dopisek skrótu „tys.” przy każdym z zeznań kwoty 

przedstawione przez radnych mogły zostać odczytane jako o wiele większe niż w rzeczywistości zadeklarowali nasi rajcy. Przepraszamy radnych z Nowogardu za ten błąd.    
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 (Mk 1, 12-15)

Anna Krata: lat 87, zmarła 16.02.2015 r., pogrzeb odbył się 19.02.2015 r., na cmentarzu w No-
wogardzie

Krystyna Jaszcz: lat 60, zmarła 17.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 20.02.2015 r., o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie

Marianna Radel: lat 89, zmarła 17.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 21.02.2015 r., o godz. 14:00 
na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Zaraz też Duch wyprowadził 
Go na pustynię. Czterdzie-

ści dni przebył na pustyni, kuszo-
ny przez szatana. żył tam wśród 
zwierząt, aniołowie zaś usługi-
wali Mu. Gdy Jan został uwięzio-
ny, Jezus przyszedł do Galilei i gło-
sił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię.

Środą Popielcową rozpoczę-
liśmy szczególny czas Wielkie-
go Postu. Czas ten, zwany kairos, 
jest czasem zbawienia, czasem ła-
ski, w którym Bóg pragnie odno-
wić nasze życie. Aby jednak tak się 
stało potrzeba usłyszeć, przyjąć i 
podjąć wezwanie do nawrócenia i 
wiary. Po co jednak mamy się na-
wracać? Jaki jest cel zmagania o 
swoje własne nawrócenie i wia-
rę? Celem, do którego mamy dą-
żyć jest świętość. To proste pomy-
ślimy, ale... Czym jest świętość? 
Trzeba dobrze ją rozumieć, aby ją 
osiągnąć, aby dobrać odpowied-
nie środki do zrealizowania jej w 
swoim życiu. To ona bowiem, jest 
szczytem, o który mamy zabiegać 
w myśl wezwania Boga, który mó-
wi:”Bądźcie świętymi, bo Ja je-
stem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 
19,2)

O świętości pięknie, w jednej ze 
swoich katechez mówił św. Jan Pa-
weł II:

 “Bóg jest świętością, dlatego 
że „jest miłością” (1 J 4,8.16). Po-
przez miłość jest absolutnie od-
dzielony od zła moralnego, od 
grzechu, gdyż jest istotowo, abso-
lutnie i transcendentnie utożsa-
miony ze źródłem dobra moral-
nego, którym jest On sam. Mi-
łość bowiem, to właśnie oznacza: 
pragnąć dobra, przylgnąć do do-
bra. Z owego odwiecznego pra-
gnienia dobra płynie nieskończo-
na dobroć Boga w stosunku do 
stworzeń, a w szczególności — w 
stosunku do człowieka. Z miłości 
płynie Jego łaskawość, Jego goto-
wość obdarzania i przebaczania, 
która m.in. znalazła tak wspania-
ły wyraz w podanej przez Łukasza, 
przypowieści Jezusa o synu mar-
notrawnym (por. Łk 15,11-32). 
Miłość wyraża się w Bożej Opatrz-
ności, poprzez którą kontynuuje 
On i podtrzymuje zarazem dzieło 
stworzenia.

W szczególny jednak sposób 
miłość wyraża się w dziele Odku-
pienia i usprawiedliwienia czło-
wieka, któremu Bóg ofiarowuje 
własną sprawiedliwość w tajemni-
cy Chrystusowego krzyża, o czym 
tak dosadnie mówi Paweł apo-
stoł (por. Listy do Rzymian i Gala-
tów). Tak więc miłość, która isto-
towo stanowi o świętości Boga, 
prowadzi też poprzez Odkupienie 
i usprawiedliwienie, człowieka do 
jego uświęcenia mocami Ducha 
Świętego. W ten sposób na dro-
dze zbawczej ekonomii Bóg sam 
jako trynitarna Świętość (trzykroć 
Święty) bierze niejako na siebie 
inicjatywę zrealizowania dla nas i 
w nas tego, co wyraził w słowach: 
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem 
święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2)

Do tego Boga, który jest Święto-
ścią jako Miłość, człowiek zwraca 
się z najgłębszą ufnością. Jemu za-
wierza, to wszystko, co odpowia-
da wewnętrznej tajemnicy samego 

człowieczeństwa, tajemnicy ludz-
kiego „serca”: „Miłuję Cię, Panie, 
Mocy moja, Panie, ostojo moja i 
twierdzo, mój wybawicielu, Boże 
mój, skało moja, na którą się chro-
nię, tarczo moja, mocy zbawienia 
mego” (Ps 18 [17], 2-3). Zbawie-
nie człowieka jest związane najści-
ślej ze świętością Boga, gdyż jest 
związane z Jego odwieczną, nie-
skończoną Miłością.” (św. Jan Pa-
weł II, 18.12.1985 r.)

A zatem, Bóg jest święty po-
przez miłość, którą darzy każdego 
z nas i my sami stajemy się świę-
tymi przez miłość do Niego i dru-
giego człowieka. Tę miłość w nas 
rozlewa On sam, Bóg, który jest 
miłością, jeśli tylko pozwalamy 
Mu na to przez bycie z Nim, towa-
rzyszenie Jemu. Świętość tym sa-
mym, do której Bóg nas zaprasza, 
jest zjednoczeniem z Nim w miło-
ści, udziałem w Jego życiu, udzia-
łem w Jego boskiej naturze. I tu-
taj popatrzmy, wyłania się sens na-
szego bycia w Kościele. Jesteśmy w 
Kościele, uczestniczymy we Mszy 
św., modlimy się po to, by chłonąć 
Boga, by napełniać się Jego miło-
ścią, by uczestniczyć w Jego ży-
ciu. Jezus bowiem przyszedł po to, 
abyśmy mieli życie w sobie! (por. 
J 20,31). To tutaj, od relacji z Bo-
giem, zaczyna się nasze nawróce-
nie! Im głębsza bowiem jest nasza 
więź z Nim, tym bardziej Jego mi-
łość nas przemienia od wewnątrz. 
Możemy być i stajemy sie pięk-
ni tylko Jego łaską, nie inaczej! 
Nawrócenie nie polega na prze-
chodzeniu z grzechu do cnoty o 
własnych siłach, ale na tym by-
śmy przyjęli życie w siebie. Byśmy 
przyjęli życie Chrystusa, Jego mi-
łość miłosierną, która przemie-
ni nasze serca przynosząc odno-
wę naszemu życiu. Pozwólmy za-
tem Bogu na to, aby nas kochał...

Ks. Robert Szyszko

Masza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych 
W dniu 1 marca, o godz. 11:00, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 

w Nowogardzie, odbędzie się Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, 
pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa na terenie Rzeczypospo-
litej Ludowej. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we wspól-
nej modlitwie. 

ks. Grzegorz Legutko
proboszcz parafii WNMP

Wdzięczność jest pamięcią serca.

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Władysławy 
Urbańczyk 
wyrazy wdzięczności 

składa 
pogrążona w smutku rodzina

PODZIĘKOWANIA

VI Międzyszkolny Konkurs 
Poezji i Prozy Religijnej oraz 
Religijnej Poezji Śpiewanej

Dnia 12 lutego, młodzież z II 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie, „pod skrzydła-
mi” ks. Marcina Gudełajskie-
go,  wzięła udział w VI Mię-
dzyszkolnym Konkursie Po-
ezji i Prozy Religijnej oraz 
Religijnej Poezji Śpiewanej, 
pod honorowym patronatem 
Jego Ekscelencji Księdza abp. 
Andrzeja Dzięgi organizowa-
nym przez ZSO nr 6 im. Mi-
kołaja Reja w Szczecinie. Kon-
kurs cieszy się ogromną sym-
patią w naszej archidiecezji, 
pomaga kształtować kultu-
rę żywego słowa oraz formuje 
wartości duchowe człowieka, 
poprzez spotkanie z tekstem 
literackim. Młodzież mogła 

tego dnia zaprezentować swo-
je talenty i pasje w obszarze re-
cytacji i śpiewu poezji i prozy 
religijnej.

Uczniowie: Karolina Szpo-
nar (śpiew i skrzypce), Paula 
Krawczyk (śpiew), Dominik 
Skowroński (gitara elektrycz-
na) wykonali utwór zespo-
łu Starego Dobrego Małżeń-
stwa pt. Modlitwa końca wie-
ku i zostali laureatami, pierw-
sze miejsce w kategorii po-
ezja śpiewana. Komisja była 
pod wrażeniem wykonanego 
utworu, doboru i interpretacji 
tekstu. Gratulujemy młodzieży 
i życzymy dalszych sukcesów.

 (RM)
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miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a
24 lutego br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panem Jackiem Stróżyńskim 

na temat 

„Historia i polityka”

Parafialny Zespół Caritas  
przy parafii pw. WNMP  

w Nowogardzie oraz Stowarzyszenie 
Forum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej, dziękuje  

za wsparcie organizacji 
Balu Dobroczynnego Caritas, 

państwu 
Wiesławie i Jerzemu 

Furmańczykom

Dzień radosny, 
dzień jedyny, 

dziś są Twoje urodziny. 
Z serca składamy Ci życzenia 
dużo zdrowia, powodzenia, 

gości miłych, kosza kwiatów, 
moc toastów i wiwatów 

Bogdanowi Tretiak 
w dniu  

50 urodzin 
życzą 

mama oraz  
siostra z rodziną 

Chcę podziękować panu doktorowi 

Tomaszowi 
Rokickiemu, 

ale nie potrafię znaleźć odpowiednich słów 
dlatego może będzie lepiej 

jeżeli napiszę tych parę ciepłych słów wierząc, 
że wśród nich wynajdzie pan te najbardziej 

dla siebie odpowiednie i  najcenniejsze 
z wyrazami wdzięczności za szybką i trafną diagnozę 

która bez wątpienia uratowała mi życie Elżbieta Ziętek 

PODZIĘKOWANIA

ŻycZENIAPODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIE

INFORMACJA STAROSTY GOLENIOWSKIEGO DLA PRACODAWCÓW i OSÓB BEZROBOTNYCH

Starosta Goleniowski, jako Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia uprzejmie informuje, że na ostatnim 
jej posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu 28.01.2015 roku dokonany został podział środków z Funduszu 
Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowi na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2015. Do najważniejszych zadań należą:  

• Szkolenia, 
• Prace interwencyjne, 
• Roboty publiczne, 
• Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
• Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Oraz wkład własny do Programów zewnętrznych tj.: JUNIOR czy Programów Specjalnych.

Jednocześnie informuję, że wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 
oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą 
przyjmowane i rozpatrywane na przełomie marca i kwietnia br., i stosowna informacja pojawi się na stronach 
internetowych PUP oraz Starostwa a także w prasie lokalnej.

Ponadto przypominam, iż pracodawcy z rejonu gminy Nowogard i Osina mają niezmiennie możliwość 
składania wszelkich wniosków w Filii Powiatowego Urzędu Pracy  w Nowogardzie.

Z poważaniem:
Tomasz Kulinicz

Starosta Goleniowski

Koło Miejsko-Gminne PZW nr 36 w Nowogardzie 

Zebranie sprawozdawcze
Zebranie sprawozdawcze członków Miejsko-Gminnego Koła PZW zorganizowano w nie-
dzielę (15 lutego), w stołówce Szkoły Podstawowej nr 3. 

Miejsko-Gminne Koło zrzesza 
aktualnie ponad 500 członków. Na 
zebraniu Zarząd Koła przedstawił 
wszystkie działania, jakie podej-
mował w roku 2014. Jest to jedyna 
okazja spotkania się w większym 
gronie kolegów wędkarzy. Nieste-
ty nie wszyscy chcą się na spotka-
nie pofatygować. Gdyby przyszli, 
to przekonaliby się, że przynależ-
ność do Polskiego Związku Węd-
karskiego to nie tylko wyprawy 
po ryby czy też na ryby. Mówimy 
o tym dlatego, że na sali była zni-

koma ilość członków, w stosunku 
do ilości zrzeszonych. 

Przed przystąpieniem do skła-
dania relacji z działalności zarzą-
du, prezes zarządu, Emil Pilch, 
podziękował grupie strażników 
SSR przy kole MG za długoletnią 
pracę społeczną w szeregach SSR i 
wręczył im pamiątkowe dyplomy. 
Wyróżnienia otrzymali: Lube-
radzki Ładysław – grupowy SSR, 
Leśniewski Jan, Jasek Władysław, 
Kolasa Zbigniew, Tomczyk Zbi-
gniew, Rekowski Bogdan. Po od-

czytaniu sprawozdania zarzą-
du koła, komisji rewizyjnej, SSR 
– rybackiej, sądu koleżeńskie-
go i rzecznika do spraw współ-
pracy z młodzieżą, przystąpiono 
do dyskusji nad sprawozdania-
mi. Poruszane były sprawy doty-
czące: budowy kładek na jeziorze 
Kościuszki w Olchowie, ustale-
nia regulaminu typowania „Węd-
karza Roku”, porządek na stano-
wiskach wędkarskich i przy po-

Redakcja DN otrzymała od Prezesa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Szczecinie specjalne podziękowania za propagowanie na łamach gazety wędkar-
stwa.

mostach, budowy fermy w oko-
licy Karska, remont drogi dojaz-
dowej przy przystani w Olchowie 

oraz budowy slipu do wodowania 
łodzi na jeziorze Kościuszki i no-
wogardzkim. 

Po zakończeniu dyskusji, głos za-
brał Robert Czapla, który omówił 
sprawę budowy fermy norek, re-
montu drogi oraz budowy slipu. Na 
koniec swojego wystąpienia podzię-
kował zarządowi koła za współpra-
cę i podejmowanie akcji społecz-
nych na rzecz miasta i ochrony śro-
dowiska. Komisja uchwał i wnio-
sków odczytała protokół propozy-
cji zatwierdzeń planu budżetu na 
2015 rok oraz planu pracy i termi-
narz imprez sportu wędkarskiego. 
Wszystkie punkty protokołu zosta-
ły zatwierdzone przez ogół jedno-
głośnie.

Koło Miejsko-Gminne 
PZW nr 36 w Nowogardzie 
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

SZWAcZKI, KRAWcOWEJ
Miejsce pracy: Nowogard/Goleniów

 
   Wymagania:

• wykształcenie zasadnicze zawodowe: krawiec,
• doświadczenie w zawodzie szwaczka w dużym zakładzie pracy,

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osób chętnych 
do podjęcia pracy w charakterze

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36  
lub o wysłanie cV na adres mailowy: 

Wioleta@irontech.com.pl 



20-23.02.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Biuro architektoniczne pana Rafała, mieści się w 
Domu Rzemiosła przy ul. 3 Maja w Nowogardzie.

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Autorska Pracownia Architektoniczna GRAPHOS, architekt Rafał Szpilkowski 

Dom projektowany indywidualnie jest jak dobrze skrojony garnitur
O jakości i odbiorze budownictwa czy architekturze decydują materiały i detale. Współczesne technologie dają wiele możliwości grupie zawodowej, jaką są ar-
chitekci. Dlatego tym razem, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, na łamach DN porozmawiamy z Rafałem Szpilkowskim, który prowadzi swoją pracownię 
architektoniczną GRAPHOS od 2004 roku. 

Dziennik Nowogardzki: Zajmuje się pan 
projektowaniem wnętrz czy może wyko-
nywaniem projektów w przestrzeni? Skąd 
taki pomysł i czy w Nowogardzie jest duże 
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi?

Rafał Szpilkowski, architekt, właściciel 
pracowni GRAPHOS – Moją główną dzia-
łalnością jest projektowanie obiektów kuba-
turowych, czyli budynków. Głównie zajmuję 
się budownictwem mieszkaniowym jednoro-
dzinnym, do tego mogę jeszcze dodać obiekty 
wielorodzinne, usługowe, handlowe. Świadczę 
pełen zakres usług dla osób, które chcą coś bu-
dować. Głównie wykonuję projekty dla miesz-
kańców gminy Nowogard. Ale zdarzają się 
również zlecenia z terenu powiatu goleniow-
skiego oraz ze Szczecina. Wydaje mi się, że za-
potrzebowanie na tego typu usługi będzie za-
wsze, ponieważ prawo budowlane wskazuje, 
że wszystkie obiekty trwale związane z grun-
tem wymagają projektu budowlanego. Dlate-
go każda osoba, która chce wybudować jakiś 
obiekt, musi nawiązać kontakt z architektem. 
Natomiast inną sprawą jest rodzaj zleceń i za-
sobność portfeli inwestorów. Nowogardzki ry-
nek nie jest zbyt zasobny i ogranicza się raczej 
do tych podstawowych zleceń. 

Czy ostatnio trafiły się może jakieś cie-
kawsze projekty?

Każdy projekt jest na swój sposób cieka-
wy. Bardzo cieszę się z powstającego obec-
nie w Sieciechowie pod Nowogardem budyn-
ku mieszkalnego dwurodzinnego, którego pro-
jekt wykonałem w zeszłym roku. Współpracę 
z inwestorem od początku cechowała wspól-
na wizja nowoczesnej architektury oraz po-
szukiwanie niebanalnych rozwiązań estetycz-
nych i technologicznych. Dzięki temu powstaje 
dom, obok którego nie można przejść obojęt-
nie. Jego wygląd zewnętrzny kształtuje elewa-
cja z szarej cegły klinkierowej, grafitowa da-
chówka oraz ukryty system odwodnienia da-
chu. We wnętrzu wrażenie robi 10-metrowa 
w pełni przeszklona ściana pokoju dziennego. 
A całości dopełnia wyjątkowa energooszczęd-
ność domu, która była prawdziwym oczkiem 
w głowie inwestora i z pewnością przełoży się 
na niskie koszty utrzymania budynku.

Gdy zaczynamy myśleć o budowie, to w 
którym momencie warto nawiązać kontakt 
z architektem?

Zdecydowanie namawiam, aby zrobić to 
jeszcze przed zakupem działki budowlanej. 
Jest wtedy czas na sprawdzenie czy działka 
jest objęta planem miejscowym, czy można na 
nią otrzymać warunki zabudowy, czy istnieje 
możliwość przyłączenia do mediów – prądu, 
wody, kanalizacji oraz, jakie są warunki grun-
towe. Są takie nieruchomości, na których po 
prostu nie można nic zbudować, albo trzeba 
czekać na doprowadzenie sieci, albo warunki 
gruntowe podnoszą koszty inwestycji. Wtedy 
jest czas, aby zastanowić się nad zakupem lub 
negocjować cenę.

Budowanie domu to wieloetapowy pro-
jekt, wymagający dobrego planowania i 
współpracy wielu osób. Do osiągnięcia 
sukcesu w tej kwestii niezbędna jest wiedza 
na temat ról poszczególnych fachowców. 
Dlatego proszę powiedzieć, na jakie wątki 
trzeba zwrócić uwagę podczas rozmowy z 
architektem? 

Każdy, kto po raz pierwszy myśli o budo-

waniu i projekcie, nie ma z zasady szerokiej 
wiedzy fachowej. Dlatego dla inwestora waż-
ne jest to, aby architekt w przystępny sposób 
wyjaśnił mu zagadnienia procesu powstawa-
nia projektu oraz pokierował w stronę podej-
mowania dobrych decyzji. Mam swoją ścież-
kę współpracy, opartą na pewnych sprawdzo-
nych standardach. Najważniejsza jest roz-
mowa z inwestorem, wsłuchanie się w jego 
zamiary i właściwe ich zrozumienie. To co 
wspólnie stworzymy, będzie przecież służyło 
inwestorowi przez następne dziesiątki lat. A 
budowa pochłonie setki tysięcy złotych. 

Wybór projektu to jeden z wielu etapów 
na drodze do wymarzonego domu. Dlate-
go proszę powiedzieć, czy sugerowanie się 
projektami z Internetu jest właściwe? 

Przyznaję, że obecnie bardzo rozpowszech-
nione są projekty „gotowe” dostępne w kata-
logach lub Internecie. Należy tylko dokonać 
ich adaptacji, czyli dostosować je do konkret-
nej działki budowlanej. Dość często wykonuję 
tego rodzaju usługę. Jest to opcja nieco tańsza, 
niż wykonanie indywidualnego projektu we-
dług życzenia klienta. A wszyscy wiemy, jaka 
jest sytuacja ekonomiczna w naszym kraju. 
Nie dość, że mało kto może sobie pozwolić na 
budowę, to jeszcze trzeba na każdym kroku 
szukać oszczędności.

Powiem szczerze, że tak, jak każdy archi-
tekt, chciałbym aby klienci jednak wybiera-
li drogę projektowania swojego własnego, nie-
powtarzalnego domu. Przecież każda rodzina 
jest inna, każda ma swój styl życia. Także każ-
da nieruchomość jest inna, inaczej ustawiona 
do stron świata, ma inną rzeźbę terenu. Dom 
projektowany indywidualnie jest jak dobrze 
skrojony garnitur. 

Posiadanie własnego domu to marzenie 
niejednego z nas. Czy mieszkańcy Nowo-
gardu w dzisiejszych czasach budują się 
chętnie, czy też nie? 

Powiem panu, że w oczywisty sposób do 
mnie przychodzą osoby, które chcą się bu-
dować. Myślę, że chyba dla każdej młodej 
rodziny marzeniem jest posiadanie własne-
go domu z ogródkiem, w którym można po-
stawić grilla czy huśtawkę dla dziecka. Spo-
rym problem w naszej gminie jest brak do-
brze zlokalizowanych i uzbrojonych działek 
budowlanych. Przekłada się to na ich wyso-
kie ceny. Do tego dochodzą również proble-
my w skali całego kraju – brak stabilnej pra-
cy, niskie dochody młodych ludzi oraz trud-
ności z uzyskaniem kredytów. 

Od dawna mówi się o zmianach w  pra-
wie budowlanym. Docenić mają je przede 
wszystkim inwestorzy indywidualni, dla 
których proces inwestycyjny ma być uła-
twiony. Projekt przewiduje m.in. ułatwie-
nia w  budowie domów jednorodzinnych, 
uproszczenie procedur administracyjnych 
i przyspieszenie uzyskiwania pozwoleń na 
użytkowanie. Proszę zatem powiedzieć, 
czy te zmiany rzeczywiście będą teraz bar-
dziej przyjazne dla osób chcących wybudo-
wać swój własny dom? 

Oczekiwania są bardzo duże. Natomiast 
wszystko wskazuje na to, że nie do końca bę-
dzie tak miło, jak wszyscy by oczekiwali. Wie-
le się mówi w mediach o tym, że nie trzeba bę-
dzie już mieć pozwoleń na budowę domu jed-
norodzinnego. Faktycznie, nowa ustawa po-

zwala inwestorowi dokonać wyboru, czy chce 
otrzymać pozwolenie na budowę, jako decy-
zję administracyjną, czy też przeprowadzić 
szybszą procedurę zgłoszenia, gdzie urząd bę-
dzie miał jedynie krótki termin na wniesie-
nie ewentualnych zastrzeżeń. Jednak ban-
ki udzielające kredytów budowlanych zapew-
ne i tak będą żądać dostarczenia decyzji o po-
zwoleniu na budowę. Natomiast inwestor w 
żaden sposób nie będzie zwolniony z dostar-
czenia niezbędnej dokumentacji projektowej, 
której zakres najprawdopodobniej wcale się 
nie zmniejszy. Jest jedynie szansa na to, że nie 
trzeba będzie wykazać się zawartymi umowa-
mi na dostawę mediów, co rzeczywiście może 
być dużym ułatwieniem. Zanim nowe prawo 
wejdzie w życie minie jeszcze kilka miesięcy, 
gdyż w tym momencie ustawa przeszła przez 
sejm, który przyjął pewne poprawki. Pozostał 
jeszcze senat i podpis prezydenta. 

Zagadnienie, które chciałbym poruszyć, 
dotyczy roku 2013. Otóż w lipcu tamtgo 
roku burmistrz Robert Czapla ogłosił wy-
niki konkursu na „Opracowanie koncep-
cji urbanistyczno-architektonicznej zago-
spodarowania placu Wolności wraz z oto-
czeniem”. Czy ten spór o przyszły wygląd 
Placu Wolności w Nowogardzie powinien 
mieć aż taki oddźwięk? 

Uważam, że w tej sprawie powinna toczyć 
się otwarta debata, ponieważ Plac Wolno-
ści jest najważniejszą strefą publiczną w na-
szym mieście od początku jego historii. Pod-
czas lokacji Nowogardu, ponad 700 lat temu, 
wytyczono rynek oraz siatkę ulic. Od tego cza-
su to miejsce było przestrzenią wielofunkcyj-
ną, gdzie rozgrywały się najważniejsze wyda-
rzenia w dziejach miasta. W 2013 r. ucieszy-
ła mnie wiadomość, że plac Wolności będzie 
przedmiotem konkursu architektonicznego. 
Ale to, co wydarzyło się później, jest dla mnie 
kompletnie niezrozumiałe i niedopuszczalne. 
Problem powstał, gdy zwyciężył projekt, który 
nie był faworytem burmistrza Czapli. Dlate-
go ta zwycięska praca została schowana gdzieś 
w archiwach urzędu. Różniła się ona diame-
tralnie od tego projektu, który jest teraz po-
kazywany. Jury konkursu było bardzo kom-
petentne, gdyż zasiadali w nim reprezentan-
ci Izby Urbanistów RP oraz Izby Architektów 
RP. Wybrali oni bardzo dobry projekt, ale pan 
burmistrz uznał, że sam ma lepszą wiedzę fa-
chową w tym zakresie i ostatecznie w swojej 
głowie stworzył własną wizję, którą od wielu 
miesięcy z uporem próbuje zrealizować. Bur-
mistrz w zupełnie dowolny sposób zlecił opra-
cowanie nowego projektu pracowni, która nie 
brała nawet udziału w konkursie. I to, co zo-
stało zaprojektowane, w moim odczuciu ła-
mie wytyczne konkursowe i niszczy Pl. Wol-
ności. Gratuluję nowej radzie miejskiej, że 
zdecydowanie wykreśliła ten pomysł z tego-
rocznego budżetu.

To co jest w takim razie dla pana, jako ar-
chitekta, irytującego w tym projekcie? 

Według mojej oceny, najistotniejszym pro-
blem jest fakt, iż zostałaby zniszczona naj-
ważniejsza historyczna cecha placu – wielo-
funkcyjność. W prezentowanym projekcie nie 
ma właściwie kawałka wolnej przestrzeni. 
Plac Wolności w jednej połowie ma być wiel-
kim parkingiem, a w drugiej połowie ma tro-
chę udawać park z ławeczkami i wodotryska-

mi. Przecież każdy nowogardzianin wie, że 
200 m dalej jest piękne jezioro z pięknym par-
kiem. Tam jest nasza strefa rekreacji i kon-
taktu z wodą i zielenią, więc po co za miliony 
tworzyć jej sztuczną namiastkę? Wolna prze-
strzeń jest prawdziwym skarbem. Może być 
wykorzystana w różnoraki sposób. Pamięta-
my zlot zabytkowych samochodów, uroczyste 
apele klas policyjnych, jarmarki zdrowej żyw-
ności, czy też ostatnio przekazanie samocho-
dów straży pożarnej.

Projekt ten miał jeszcze jedną charakte-
rystyczną stronę – cenę. Przebudowa Placu 
miała pochłonąc przeszło 2 mln zł. 

Moim zdaniem koszty mogą być wręcz o 
wiele wyższe. Te 2 mln, które podaje bur-
mistrz, nigdy nie zostały udokumentowane 
konkretnym kosztorysem i tak naprawdę nie 
wiadomo, co miałoby wejść w zakres prac. 
Dlatego od początku wskazywałem, że istnie-
je obawa, że te wszystkie środki zostaną wy-
dane na wizualne „gadżety”. Od dawna sta-
ram się przekonywać, że kluczową rzeczą jest 
uporządkowanie sprawy z infrastrukturą pod-
ziemną w naszym mieście. Co z tego, że po-
wstają nowe chodniki czy nawierzchnie, sko-
ro za jakiś czas będą one niszczone z powodu 
awarii pod powierzchnią ziemi. Mam tu na 
myśli chociażby ostatnie awarie sieci wodno-
-kanalizacyjnej, przy ul. Warszawskiej. Bierz-
my przykład z Goleniowa, który komplekso-
wo wyremontował już dwie główne ulice śród-
miasta, wymieniając wszystkie elementy in-
frastruktury podziemnej.

Dziś poruszyliśmy wiele ważnych wąt-
ków, ale nie porozmawialiśmy jeszcze o 
panu i pana początkach w tym zawodzie? 

Od dziecka miałem styczność z architektu-
rą, gdyż ten zawód wykonywali moi rodzice. 
W dawnych czasach umiejętności rzemieśl-
nicze przekazywane były z ojca na syna. Tak 
było i w moim przypadku. Po ukończeniu stu-
diów na politechnice szczecińskiej praktyko-
wałem u ojca, następnie współpracowałem z 
nim, a dziś samodzielnie prowadzę pracownię 
projektową. Posiadam uprawnienia do pro-
jektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń oraz jestem zrzeszony w Za-
chodniopomorskiej Okręgowej Izbie Architek-
tów. 

Jeżeli mogę skorzystać z okazji, to chciał-
bym zaprosić wszystkich tych którzy marzą 
o własnym domu oraz innych zainteresowa-
nych do odwiedzenia mojej pracowni, znajdu-
jącej się w Nowogardzie, przy ul. 3 Maja 48, 
w Domu Rzemiosła, naprzeciw dworca kole-
jowego. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Partyzant z wyboru – część I
Od 2011 roku, 1 Marca, to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Święto Naro-
dowe (bez statusu dnia wolnego od pracy), ustanowione uchwałą Sejmu RP, w lutym 2011 
roku. Obchody tego święta stają się od dnia jego ustanowienia okazją, aby spłacać dług 
wdzięczności tym, którzy swoim poświeceniem, często na wagę życia, sprawili, że mimo 
dziesięcioleci panowania internacjonalizmu komunistycznego, przeżyła jednak idea Polski 
Niepodległej i w związku z tym kolejne już pokolenia Polaków mogą się cieszyć narodową 
i państwową wolnością. W ramach tej wdzięcznej pamięci, rozpoczynamy publikację 3 od-
cinków opracowania poświęconego życiu Zdzisława Balcerzaka ps. „Wiktor”, którego zma-
gania ze stalinowską komuną rozegrały się też na ziemi nowogardzkiej. 
Od redakcji 

Obszary ziem północno-zachod-
nich, po zakończeniu wojny, nie były 
głównym terenem konfrontacji pod-
ziemia niepodległościowego z legi-
tymizowaną przez sowietów, terror i 
sfałszowane wybory, władzą ludową. 
Tym bardziej nie były tym obszarem 
tereny ziemi nowogardzkiej. Ale i 
tutaj zdarzały się indywidualne akty 
oporu. Szczególnym wypadkiem są 
losy ukrywającego się pod koniec lat 
czterdziestych na terenie Nowogar-
du członka Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, Zdzisława Balcerzaka. O 
nowogardzkich śladach, jakie zosta-
wił tutaj ten Wyklęty, pisaliśmy rok 
temu. Przedstawialiśmy też wspo-
mnienia rodzin Bombów i Gronow-
skich z Ostrzycy, które miały wów-
czas kontakt z tym bohaterskim żoł-
nierzem Niepodległej. W tym roku, 
z okazji Narodowego Dnia Pamię-
ci o Żołnierzach Wyklętych, zapre-
zentujemy na łamach DN w odcin-
kach opracowanie naukowe dr. Ksa-
werego Jasiaka z IPN w Opolu, po-
święcone życiu Zdzisława Balcerza-
ka ps. „Wiktor” pt. „Zdzisław Balce-
rzak ps. Wiktor – partyzant z wybo-
ru”. W ostatnim, trzecim odcinku 
prezentowanej pracy znajdą się rów-
nież fragmenty związane właśnie z 
nowogardzkim epizodem losów na-
szego bohatera. Poniżej część pierw-
sza opracowania.

Część I

Przedstawione w niniejszym opra-
cowaniu wydarzenia historyczne do-
tyczą losu Zdzisława Balcerzaka – 
żołnierza antykomunistycznego ru-
chu oporu, pochodzącego ze Smar-
dzewa w pow. sieradzkim, który jest 
przykładem pokolenia, okaleczone-
go przez system stalinowski. Dla tego 
pokolenia szczególnie cenne było do-
bro wspólne – bonum commune, a w 
nim państwo i ojczyzna. Ta idea zo-
stała wpojona przez patriotyczne wy-
chowanie, które Ojczyznę czyni war-
tością najwyższą.

Rodzina, z której pochodził Zdzi-
sław Balcerzak była niezłomna w 
swoich postawach patriotycznych. 
Jego rodzice byli członkami AK, wuj 
– Antoni Bartolik ps. „Szary” dowód-
cą oddziału partyzanckiego AK, sze-
fem KEDYW-u w Obwodzie Sieradz, 
od 1943 r. więźniem obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu, a po 
1945 r. żołnierzem Konspiracyjne-
go Wojska Polskiego (KWP), aresz-
towany i skazany w 1946 r. przez wła-

dze komunistyczne na karę śmier-
ci. Natomiast stryj Leon Balcerzak 
był członkiem Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, później Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, żołnie-
rzem Legionów, a  w  1920  r.  uczest-
nikiem  wojny  polsko-bolszewic-
kiej  m.in.  brał  udział w obronie 
Warszawy. Dlatego młody Zdzisław 
miał skąd czerpać przykłady po-
święcenia dla Ojczyzny. Był prze-
konany, że tylko taka postawa mo-
gła być gwarantem odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Stał się on 
więc nie tylko świadkiem tych tra-
gicznych wydarzeń  ale i czynnym 
ich uczestnikiem. Mimo heroicznej 
postawy podczas tej walki pono-
sił również klęski. Po 1946 r. udzie-
lał schronienia żołnierzom KWP, do 
którego należeli m.in. Czesław, Ta-
deusz oraz Antoni Bartolikowie – 
bracia jego matki. Jako jeden z wie-
lu, szukał azylu przed pościgiem 
aparatu represji, ukrywając się w le-
śnych placówkach konspiracyjnych 
pow. sieradzkiego, kaliskiego i wro-
cławskiego. Doświadczył osobistego 
dramatu podczas walk zbrojnych z 
siłami bezpieczeństwa. Uciekał kil-
kakrotnie z zastawionych przez UB 
zasadzek, odnosząc przy tym cięż-
kie rany. Był jedynym z najmłod-
szych partyzantów z najbliższe-
go otoczenia por. Kazimierza Skal-
skiego ps. „Zapora” – dowódcy od-
działu partyzanckiego KWP krypt. 
„Drzymała II”, który przeżył ma-
sowe represje komunistyczne. Do-
czekał się w końcu przemian ustro-
jowych w 1989 r., rehabilitacji wy-
roku z okresu stalinowskiego oraz 
ustanowienia w 2011 r. przez władze 
państwowe Święta Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”.

Biografia niniejsza powstała dzię-
ki analizie materiałów archiwalnych 
zgromadzonych w Archiwum IPN w 
Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Pozna-
niu, Wrocławiu, Archiwum Państwo-
wym w Łodzi oraz relacji Z. Balcerza-
ka, która pozwoliła pogłębić wiedzę o 
nieznane dotychczas wydarzenia.

Zdzisław Balcerzak urodził się 5 III 
1929 r. w Smardzewie, zam. w Wą-
głczewie, pow. Sieradz, jako syn Sta-
nisława (murarza) i Aleksandry z d. 
Bartolik, właścicieli gospodarstwa 
rolnego (3 ha ziemi ornej i lasu oraz 
zabudowań). Wykształcenie: śred-
nie techniczne. Rodzeństwo: sio-
stra Krystyna, ur.. 1928 r. i Monika, ur. 
1935 r. Do wybuchu wojny w 1939 r. 
ukończył 3 klasy Szkoły Powszechnej 
w Wągłczewie. W okresie okupacji 

niemieckiej pracował w rodzinnym 
gospodarstwie, a od 1942 r. u niemiec-
kiego bauera Jaustera. Rodzina Balce-
rzaków wspierała działalność konspi-
racyjną AK. W Wojkowie u jego wujo-
stwa Marii i Jana Sewerynów ukrywa-
li się m.in. szef łączności inspektora-
tu Sieradzko-Wieluńskiego AK Wła-
dysław Bobrowski ps.„Wiktor” 1, szef 
Kedywu – A. Bartolik ps. „Szary”2 i 
Antoni Chowański ps. „Kuba” 3.

Od sierpnia 1944 r. 15-letni wów-
czas Zdzisław został zmuszony do 
pracy przy kopaniu rowów prze-
ciwczołgowych tzw. „Wału Himm-
lera” pod Sieradzem. W prymityw-
nych warunkach przepracował oko-
ło trzech miesięcy. Po zakończeniu 
wojny od września 1945 r. konty-
nuował naukę w Gimnazjum Tech-
niczno-Przemysłowym w Zduńskiej 
Woli. Po latach tak wspominał tam-
ten czas: W chwili zakończenia wojny 
miałem 16 lat. Był to dla mnie niebez-
pieczny wiek. Zaczynałem odczuwać 
potrzeby, na które nie umiałem jesz-
cze zapanować. Ojciec chciał, bym się 
uczył, naciskał na mnie, zapędzał do 
książki. Odczuwałem wtedy te jego 
wysiłki jako nieznośne ograniczanie 
mojej swobody. Zaciążył na tej mo-
jej krnąbrności okres nieuporządko-
wanego życia w czasie okupacji i od-
zwyczajenie się od systematycznej na-
uki. Od wiosny 1946 r. interesowałem 
się losami krewnych Czesława, Tade-
usza oraz Antoniego Bartolików, któ-
rzy nagle zaczęli się ukrywać przed 
milicją za to, że byli w partyzantce 4. 
Dowiedziałem się wtedy, że do końca 
wojny wuj Antoni był w obozie kon-
centracyjnym w Oświęcimiu. Poma-
gałem im w ukryciu się przed władzą. 
Jesienią 1946 r. zostałem poinformo-
wany, że zostali aresztowani. Antoni 
został skazany na karę śmierci. Nie 
mogłem się z tym pogodzić, że ta-
kich patriotów, walczących z Niem-
cami zamykano i mordowano. Wie-

działem już, że ta władza jest wroga 
Polakom, że służy Ruskim dlatego się 
zbuntowałem. Coraz częściej ucie-
kał ze szkoły. Był niepokorny wobec 
nauczycieli oraz władzy, dwukrotnie 
aresztowany przez UB w Zduńskiej 
Woli m.in. za nielegalne posiadanie 
broni. Wiosną 1947 r. kiedy był w 2 
klasie, został przez rodziców powia-
domiony o wezwaniu go do Rejono-
wej Komendy Uzupełnień w Pabia-
nicach. Nie zgłosił się na komendę, 
ponieważ w między czasie, za po-
średnictwem Kazimierza Staniew-
skiego z Wągłczewa, związał się or-
ganizacyjnie z KWP.

Na początku maja 1947 r. w lesie 
k. Kliczkowa Małego został przyjęty 
do oddziału KWP ppor. Antoniego 
Chowańskiego ps. „Kuba” – b. pod-
komendnego „Szarego” z sieradzkiego 
Obwodu AK i KWP krypt. „Młockar-
nia”. Złożył przed „Kubą” przysięgę i 
otrzymał, po aresztowanym komen-
dancie sieradzkiego ruchu oporu W. 
Bobrowskim, pseudonim „Wiktor”. 
Dodatkowym argumentem przema-
wiającym za przyjęciem go do od-
działu były koligacje rodzinne z Bar-
tolikami. Został przeszkolony i wypo-
sażony w broń palną karabin kb Mau-
ser wz. 98a. Chrzest bojowy prze-
szedł w tejże miejscowości, ubezpie-
czając miejsce akcji podczas rozbicia 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. Po niej wraz z jednost-
ką ukrywał się na placówce w Kolo-
nii Grójec u Kulika. 7 V 1947 r. oko-
ło godz. 22.30 w Stanisławowie na 
rozkaz „Kuby” uczestniczył w działa-
niach prewencyjnych, w wyniku któ-
rych m.in. ujęto funkcjonariusza KP 
MO w Końskich – Władysława Smo-
ka oraz Czesława Domagałę z SL, któ-
rym po rozbrojeniu wymierzono karę 
chłosty oraz nałożono kontrybucję w 
wysokości 30 tys. zł. Po jednodnio-
wym pobycie w Lipiczach partyzanci 
dotarli w dn. 15 maja do Dobrosławia 
w pow. wieluńskim, celem nawiązania 
kontaktu z komendantem Dowódz-
twa Oddziałów Leśnych KWP Teren 
731 – Janem Małolepszym ps. „Mu-

rat” (b. AK-owcem, który jak więk-
szość dowódców polowych podzie-
mia antykomunistycznego nie ujaw-
nił się podczas amnestii w marcu 
1947 r.) 5. Na odprawie „Kuba” pod-
porządkował się rozkazom Małolep-
szego, odebrano przysięgę od żołnie-
rzy „Kuby”. Następnie „Murat” prze-
kazał instrukcję KWP. Z. Balcerzak 
zeznał potem w śledztwie, iż W cza-
sie tego spotkania złożyłem przysięgę 
przed „Muratem” i otrzymałem pseu-
donim „Wiktor”. Również „Kuba” z 
„Muratem” przeprowadził rozmowę 
na temat dalszej działalności naszej 
bojówki. Po dwóch dniach cała nasza 
bojówka opuściła melinę „Murata” po-
zostawiając z nimi „LisaKulę” i „Cyga-
na”, udając się ponownie w teren pow. 
sieradzkiego w celu nawiązania kon-
taktu z „Zaporą”, którego nie znałem.

23 V 1947 r. po wcieleniu nowych 
ochotników m.in.: Jana Chowańskie-
go z Orła Białego oraz Edwarda Pasia 
z Sudoł, 12-osobowy oddział „Kuby” 
dotarł do Barczewa w pow. sieradz-
kim. Po podzieleniu jednostki na dwie 
sekcje, „Wiktor” wziął udział w akcji 
ekspropriacyjnej na sklep spółdziel-
czy w Pyszkowie k. Barczewa, która 
zakończyła się sukcesem. Uzyskane 
pieniądze przeznaczono na działal-
ność organizacyjną.

W ciągu dwóch tygodni sied-
mioosobowa jednostka przemierzy-
ła kilkadziesiąt kilometrów w tere-
nie leśnym na odcinku: Bobrowniki 
– Męcka Wola – Burzenin – Woźni-
ki – promem przez rz. Wartę – Sudo-
ły do lasów jasieńskich k. Kurka gm. 
Chajew. W Bobrownikach uzyskano 
wsparcie kwatermistrzowskie, uzu-
pełniono również braki w amuni-
cji. Natomiast 28 V 1947 r. w Burze-
ninie zademonstrowano siłę tej for-
macji, rozbrajając posterunek MO 
bez strat własnych. Po akcji ewaku-
owano się do Męckiej Woli. W dn. 3 
czerwca doszło do spotkania z „Za-
porą”, który wszedł w skład oddzia-
łu, pełnił on tymczasowo funkcję za-
stępcy „Kuby”. Jak się później dowie-
działem od rannego „Za-

Zgrupowanie partyzanckie kpt. "Murata" (Dowództwo Oddziałów Leśnych KWP Te-
ren 731), 30 VIII 1947 r. las klonowski koło gajówki Tarczewskiego. Od lewej: 1. kpr. 
Jan chowański ps. „Tadek”, 2. st. strz. Edward Paś ps. „Zbyszek”, 3. strz. Edward Mar-
cinkowski ps. „MP-ik”, 4. pchor./ppor. Kazimierz Szczepański ps. „Wicher”, 5. strz. Ka-
rol Pietrus ps. „Świerk”, 6. strz. Józef coliński ps. „Żbik”, „Zarycz”, 7. kpr. Antoni Sta-
nioch ps. „czarny”, 8. sierż. Stanisław Gwiazda ps. „Witek”, 9. kpr. Stanisław Florczak 
ps. „Rzeźnik”, 10. sierż. Józef Ślęzak ps. „Mucha”, 11. strz. Stefan Janik ps. „Warta”, 
12. sierż. Zenon Grzegórski ps. „Wisła”, 13. kpr. Stefan Krzemianowski, 14. st. strz. 
Stefan Wydrzyński ps. „Zygmunt”; siedzą od lewej: 1. ppor. Antoni chowański ps. 
„Kuba”, 2. por. Kazimierz Skalski ps. „Zapora”, 3. kpt. Jan Małolepszy ps. „Murat”, 4. 
por. Jan Kwapisz ps. „Lis-Kula”; leżą od lewej: 1. kpr. Tadeusz Szymański ps. „Mani-
fest”, 2. strz. Michał Wojtczak ps. „Zbigniew”, 3. kpr. czesław Górecki ps. „Rzędzian”, 
4. st. strz. Leon Foriasz ps. „Longin”,   5. kpr. Władysław Antczak ps. „czesiek”, 6. kpr. 
Zdzisław Balcerzak ps. „Wiktor”, 7. st. strz. Kazimierz Jażdżyk ps. „Śmiały”, 8. sierż. 
Jan Krzywański ps. „Złotnik”, (zbiory prywatne autora). Fotografie zostały wykona-
ne przez Marcina Jarzynę z Lipicz II w pow. sieradzkim. Źródło: http://niepoprawni.
pl/blog/84/ostatni-lesni-kwp-murata-czesc-13 © Niepoprawni.pl

Zdzisław Balcerzak
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Przyjaciele apelują o pomoc dla Natalii z Nowogardu 

„Niepełnosprawna” codzienność
Poniżej publikujemy poruszający apel przyjaciół Natalii Kielar, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach DN. Wsparcie każdego z nas jest bardzo ważne 
dla 16-letniej uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, gdyż, jak piszą jej przyjaciele: Dziewczyna ma wiele marzeń, ale jedno jest wyjątko-
we… Chce jak najdłużej cieszyć się życiem.

Niepełnosprawność… Czym jest 
dla nas „normalnych ludzi”? Idąc 
ulicą, często spotykamy tych „in-
nych” – z wykrzywionymi usta-
mi, z nieobecnymi oczami, pozba-
wionych kończyn. Często odwra-
camy głowę, bo przecież lepiej nie 
widzieć, bo a nuż ta osoba spojrzy 
na nas i obudzi uśpione tak daw-
no wyrzuty sumienia. Przecież to 
nie moja wina, nie moja sprawa, 
nie mój znajomy… Przecież, jak 
co roku, wrzuciłem do puszki da-
tek dla potrzebujących – „odha-
czyłem” obowiązkową filantro-
pię… Jestem „czysty”. Mam swoje 
sprawy, swoje problemy, swoje ży-
cie… Praca, dom, szkoła, rodzina. 
Trzeba zrobić śniadanie, ugotować 
obiad, zarobić pieniądze na życie, 
na małe i duże przyjemności – góry 
zimą, morze latem, sobotni wypad 
ze znajomymi do kina i restaura-
cji. A oni… Niepełnosprawni to nie 
mój problem. Takie życie... Life is 
brutal… 

A jak brutalne jest życie w domu 
osób niepełnosprawnych, wiedzą 
tylko ich rodziny. To codzienna 
walka z kalectwem, cierpieniem i 
odchodzeniem najbliższych. Za-
mknięci w czterech ścianach pró-
bują pomóc tym, których kocha-
ją, a którym życie, często już na 
„starcie”, ofiarowało ciężki bagaż. 
Tu ważne jest, czy starczy pienię-

dzy na pampersy i leki, czy nad-
wyrężony już sprzęt, ratujący życie 
w domowych warunkach, zadzia-
ła, czy w szpitalu znajdzie się wol-
ne miejsce. Ten świat tak bardzo 
różni się od tego „naszego”. Już od 
rana rozpoczyna się walka o każ-
dą godzinę godnego życia. Harmo-
nogram dnia tak prosty, a jedno-
cześnie tak bolesny – zdominowa-
ny przez kolorowe pigułki, zabie-
gi, które trzymają chorego przy ży-
ciu. Ciągły wyścig, ciągła walka – 
z chorym, urzędami, szpitalami… 
i z samym sobą. Czy podołam? Czy 
uda mi się zwalczyć kolejne prze-
szkody? Opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych pracują 24 godzi-
ny na dobę. Wszelkimi sposobami 
próbują zdobyć środki do codzien-
nej egzystencji. Chcą tylko ofiaro-
wać swoim bliskim godne życie… 
w cierpieniu…

Nietrudno jest nazwać kogoś 
„wariatem”, „kaleką”, „nienormal-
nym”. Tak łatwo przecież przy-
chodzi nam ocena innych – to tyl-
ko kilka słów o kimś „nieważnym”, 
„gorszym”. A jednak, kiedy czasem 
przystaniemy i spojrzymy na osobę 
niepełnosprawną, czujemy się źle, 
nie chcemy na nią patrzeć. To nie 
jej wygląd nas odpycha, a poczu-
cie, że nie potrafimy okazać zrozu-
mienia, nie potrafimy przemóc się 
w sobie, by pomóc, powiedzieć do-

bre słowo, uśmiechnąć się. Osoby 
chore nie potrzebują współczucia, 
one potrzebują akceptacji. Nie po-
trzebują obietnic, a działania. Nie 
bójmy się pomagać. Często nawet 
najmniejsze działanie może przy-
nieść ogromne korzyści! 1% podat-
ku może zdziałać cuda.

Natalia Kielar ma 16 lat. Jest 
uczennicą Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie. Od 
czwartego roku życia choruje na 
encefalopatię padaczkową. Ma 
wady wielonarządowe, wywołane 

niesklasyfikowaną dotąd rzadką 
chorobą genetyczną. Na świecie są 
tylko cztery takie przypadki – Na-
talia jest jednym z nich. Jej choroba 
postępuje bardzo szybko. Potrzebne 
jest wykonanie badania genetycz-
nego NGS, które pozwoliłoby zdia-
gnozować i podjąć konkretne lecze-
nie. Badanie to przeprowadzane 
jest w Austrii i Stanach Zjednoczo-
nych. Jego koszt wykracza jednak 
poza możliwości rodziny Natalii. 
Dziewczyna ma wiele marzeń, ale 
jedno jest wyjątkowe… Chce jak 

najdłużej cieszyć się życiem. 
Możesz po raz kolejny odwrócić 

głowę, udać, że to Ciebie nie doty-
czy. Jednak możesz też wpisać w te-
gorocznym rozliczeniu podatko-
wym 1% podatku na leczenie i re-
habilitację Natalii Kielar, nr KRS 
0000225587. Dla Ciebie to mała, 
nic nieznacząca kwota, dla niej 
nieopisana pomoc…

Przyjaciele Natalii dziękują 
wszystkim za wsparcie - to 

duchowe i finansowe…

Natalia Kielar uwielbia śpiewać, często występowała przed publicznością w swojej szkole oraz jak np. na tym zdjęciu, podczas 
przeglądu piosenki żeglarskiej.

pory”, że przedtem należał do grupy 
„Groźnego”, przyniósł do bojówki pi-
stolet TT – wspominał Z. Balcerzak. 
Ponadto „Wiktor” po zdaniu „Mause-
ra” otrzymał od „Zapory” broń ma-
szynową PPSzę. Stan oddziału zwięk-
szono po mobilizacji o kolejnych 

ochotników: Stefana Wydrzyńskiego 
oraz Władysława Trzcinę ps. „Cze-
siek” z Kamaszy. S. Wydrzyński przy-
był do oddziału na stałe dopiero w 
lipcu 1947 r. Wręczono im broń palną 
i przeszkolono. Razem z oddziałem. 
Z. Balcerzak uczestniczył w kolejnej 

akcji zaboru mienia państwowego 
ze Spółdzielni „S.Ch.” w Godynicach 
na sumę 20 tys. zł. Towary tekstylne 
i spożywcze zostały rozdane miesz-
kańcom. Dn. 4 VI 1947 r. w nocy opa-
nowano miejscowość Witów k. Bu-
rzenina, podczas rutynowej kontroli 

zabudowań rolnika Romana Połom-
skiego rozbrojono dwóch funkcjona-
riuszy MO: Henryka Chojnowskiego 
i Jana Kwietnia. W trakcie przesłuchi-
wania milicjantów inna sekcja KWP 
ujęła Antoniego Stępnia – sekreta-
rza Gminnego Komitetu PPR w Ma-

jaczewicach, którego potem zastrze-
lono za to, iż krzywdził mieszkańców 
gminy. Akcją dowodził por. „Kuba”, 
który zwolnił milicjantów po złożo-
nym przyrzeczeniu na wierność Ar-
mii Podziemnej.

Ksawery Jasiak

1 
Władysław Bobrowski ur. 4 VII 1918 r. w Turbingen, w Niemczech, s. Wawrzyńca i Władysławy z d. Jarosławskiej. W 1938 r. podoficer WP, 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, 25 pp. w Piotrkowie Trybunalskim. 20 IX 1939 

r. ranny w walce z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim. Od marca1940 r. w konspiracji ZWZ (1 VI 1940 r.) – komendant gminy Wróblew, w AK – komendant ds. wyszkolenia w Kedywie, z-ca komendanta Obwodu Sieradz krypt. „Tra-
wa”, od sierpnia 1944 r. szef łączności inspektoratu Sieradzko-Wieluńskiego krypt. „Muzeum”, „Step”, „ART.”, od listopada 1944 r. p.o. inspektora AK, po 1945 r. w ROAK-DSZ i KWP. Komendant Obwodu Wieluń ROAK-DSZ (IV–V 1945), od 
listopada 1945 r. do lipca 1946 r. komendant Obwodu Sieradz KWP krypt. „Młockarnia”. Aresztowany przez GZI WP. 7 XII 1946 r. skazany na karę śmierci w procesie kierownictwa KWP Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Ułaskawiony 
przez Bolesława Bieruta i na mocy amnestii postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 8 III 1947 r. karę dożywotniego więzienia zamieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony w maju 1956 r. z więzienia na podstawie amne-
stii z 27 IV 1956 r. w ciężkim stanie zdrowia. 28 III 1994 r. zmarł we Wrocławiu, pochowany na cmentarzu we Wągłczewie. 

2 
Antoni Bartolik ps. „Bór”, „Bokser”, „Szary”, ur. 12 VI 1915 r. w Śremie. Od marca 1938 r. do października 1938 r. służył w 37 pp. w Kutnie. Od października 1938 r. do marca 1939 r. kapral działonowy w plutonie przeciwpancernym 

batalionu KOP w Niemęczynie. We wrześniu 1939 r. awansowany do stopnia st. sierż., walczył z Niemcami będąc w kompani przeciwpancernej 127 pp., aresztowany w okolicach Zamościa. Od 1940 r. do grudnia 1942 r. w ZWZ-AK Obwód Sie-
radz jako dowódca plutonu do aresztowania przez gestapo w grudniu 1942 r., wywieziony do Oświęcimia. Po nieudanych ucieczkach z Buchenwaldu i Lipska przetransportowany do więzienia Waltheim. Zbiegł w czasie podróży na trasie do 
Czechosłowacji. Do czerwca 1945 r. ukrywał się w Sudetach. W lipcu 1945 r. powrócił do Sieradza. W lutym 1946 r. wstąpił do organizacji KWP krypt. „Młockarnia”, 28 VI 1946 r. aresztowany przez GZI WP. Skazany na śmierć. W wyniku łaski 
wyrok zamieniono na karę więzienia. 26 II 1955 r. został zwolniony

3 
Antoni Chowański ps. „Wojciech”, „Kuba”, s. Józefa i Antoniny z d. Jabłońskich, ur. 17 III 1919 r.

we wsi Gozdeckie, gm. Brzeźno pow. Sieradz], zam. Orzeł Biały. Żołnierz AK Obwodu Sieradz, dowódca drużyny Związku Odwetu, Kedywu, pomoc radiotelegrafisty w gm. Brzeźno, od marca 1944 r. w ochronie bazy łączności krypt. „Szu-
wary” w Inspektoracie Sieradzko-Wieluńskim „ART.”. Po 1945 r. milicjant we Wróblewie, od stycznia 1946 r. w KWP Obwodu KWP krypt. „Młockarnia”. Jesienią 1946 r. dowódca oddziału KWP. Podczas amnestii w 1947 r. nie ujawnił się. W 
kwietniu 1947 r. podporządkował się rozkazom kpt. „Murata”, 15 VI 1947 r. mianowany szefem wywiadu „Dowództwa Oddziałów Leśnych KWP Teren 731”, w oddziale krypt. „Bałtyk”, „Drzymała II” w egzekutywie. W oddziale „Bałtyk” słu-
żył do chwili rozbicia i likwidacji jednostki, tj. 22 I 1948 r. Ukrywał się na terenie pow. Kępno, gdzie prowadził działalność antykomunistyczną współpracując bezpośrednio z sekcją KWP sierż. Józefa Ślęzaka „Muchy”. W okresie 1949–1950 
utworzył placówkę KWP w Masanowie w pow. kępińskim. 15 III 1950 r. poległ w walce z KBW i UB we wsi Kurek k. Chajewa. Pochowany na terenie byłego PUBP w Sieradzu przy ul. 15 Grudnia obecnie P.O.W

4 
Konspiracyjne Wojsko Polskie było jedną z największych poakowskich organizacji podziemia antykomunistycznego. Utworzone w kwietniu 1945 r. przez legendarnego oficera konspiracji antyniemieckiej z Obwodu AK Radomsko – 

kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. KWP prowadziło działalność na terenie centralnej Polski, w szczególności w województwach: łódzkim, śląskim, poznańskim i kieleckim. W lutym 1946 r. pow. sieradzkim utworzono Komendę 
o krypt. „Młockarnia” pod dowództwem ppor. W. Bobrowskiego ps. „Wiktor”. W szczytowym okresie działalności formacja KWP w Łódzkiem liczyła ok. 3 tys. członków skupionych w oddziałach partyzanckich i podziemnej siatce tereno-
wej. Oprócz akcji bojowych (jedną z największych było rozbicie więzienia z 19/20 kwietnia 1946 r. w Radomsku i uwolnienie 57 członków KWP, AK i NSZ). Działalność KWP obejmowała zwalczanie pospolitego bandytyzmu, ochronę spo-
łeczeństwa przed samowolą Armii Sowieckiej oraz tworzonych pod jej egidą władz komunistycznych, a także likwidowanie najbardziej gorliwych funkcjonariuszy aparatu represji. Na przełomie czerwca–lipca 1946 r. KWP zostało zlikwido-
wane przez UB i Główny Zarząd Informacji WP. Sieradzki Obwód KWP również podzielił tragiczny los. Kierownictwo „Młockarni” zostało aresztowane i skazane na wieloletnie kary więzienia. W lesie pozostały jedynie kadrowe patrole pod-
ległe A. Chowańskiemu „Kuba” i K. Skalskiemu „Zapora”. Członkowie KWP nie złożyli również broni po wprowadzeniu przez władze komunistyczną amnestii w marcu 1947 r. Od kwietnia 1947 r. wznowili walkę mobilizując nowych ochot-
ników z pow. sieradzkiego w ramach KWP „Murata”.

5 
Jan Małolepszy, ur. 27 XII 1906 r. w Kraszkowicach, rusznikarz, drogomistrz, żołnierz września

1939 r. W latach 1940–1945 r. kwatermistrz Inspektoratu Sieradzko-Wieluńskiego AK. Od 20 stycznia do połowy lutego 1945 r. komendant MO w Okalewie. Od marca do lipca 1945 r. w organizacji Ruch Oporu AK. W grudniu 1945 r. w 
KWP, jako kwatermistrz obwodu Wieluń krypt. „Turbina”, w stopniu sierżanta. Od października 1946 r. do 9 XI 1948 r. dowódca samodzielnej jednostki organizacyjnej pn. „Dowództwo Oddziałów Leśnych KWP Teren 731” w stopniu kapi-
tana. Zamordowany w celi WUBP na ul. Sterlinga w Łodzi 11 III 1949 r.

PRZYPISY
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Najpopularniejszy piłkarz i piłkarka 2014 roku

Głosuj na naszych!
Wystartował już plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza i piłkarkę 2014 roku. Dokładnie 
od 18 lutego, aż do 6 marca, można oddawać głosy na piłkarzy i piłkarki, którzy występują 
w regionalnych rozgrywkach. Pomorzanin Nowogard reprezentują Hubert Pędziwiatr oraz 
Anita Piotrowska. Zapraszamy do zabawy!

Organizatorem plebiscytu jest Zachodniopo-
morski Związek Piłki Nożnej. Oprócz związku, 
przy organizacji pomaga również portal ligowiec.
net oraz Głos Szczeciński. Między innymi za po-
średnictwem ich stron internetowych można od-
dawać głosy na najpopularniejszych piłkarzy. Part-
nerem całej akcji jest również TVP Szczecin. Pu-
blikujemy zasady głosowania, które opisane są na 
oficjalnej stronie ZZPN. W jaki sposób zbierać bę-
dziemy głosy? Poprosiliśmy przedstawicieli każde-
go z klubów (od A-klasy do III ligi) o wytypowanie 
najpopularniejszego, względnie najlepszego gracza 
w swojej drużynie. W zespołach z lig centralnych, 
do wyboru będzie po trzech graczy z każdej druży-
ny. Choć nie wszystkie kluby chciały wziąć udział 
w plebiscycie, i tak będzie można wybierać z sze-
rokiego grona zawodników. Głosowanie rozpocz-
nie się dziś (tj. 18 lutego przyp. red.), a potrwa do 
6 marca. Po zebraniu głosów z portali, odbędzie się 
uroczysta gala, na której podsumujemy zabawę i 
nagrodzimy zwycięzców. Odbędzie się ona 13 mar-
ca w hotelu Dobosz. Kapituła plebiscytu wybierze i 

nagrodzi również inne kategorie, takie jak najlep-
szy trener czy najlepsza drużyna województwa za-
chodniopomorskiego w 2014 roku. Linki do gloso-
wania znajdują się na stronach: www.gs24.pl/pil-
karz oraz ligowiec.net. Udanej zabawy! – przeczy-
tać można w komunikacie ZZPN. Pomorzanin No-
wogard reprezentuje Hubert Pędziwiatr, na które-
go póki co jeszcze nikt nie zagłosował. Furorę na-
tomiast robi Anita Piotrowska, która ze 148 głosa-
mi na koncie jak na razie znokautowała swoje ry-
walki w plebiscycie. Zapraszamy do głosowania na 
naszych reprezentantów. 

Info: ZZPN
KR

Pomorzanin zagra z Gryfem 
Kamień Pomorski

Są gotowi na IV ligę?
Już w najbliższą sobotę (21 lutego) Pomorzanin Nowogard 
zmierzy się ze swoim najsilniejszym rywalem w okresie 
przygotowawczym. O godzinie 17:00, w Kamieniu Pomor-
skim, nowogardzianie zagrają z gospodarzami, czyli piłka-
rzami czwartoligowego Gryfa. 

Drużyna Gryfa Kamień Pomorski od bardzo 
dawna na długo zadomowiła się w IV lidze. No-
wogardzkim kibicom póki co, na razie może się 
tylko marzyć aby zespół Pomorzanina przez 10 
lat był stabilną czwartoligową drużyną. A takim 
zespołem z pewnością jest Gryf. Choć piłkarze 
z kamienia Pomorskiego obecnie okupują śro-
dek tabeli, to na pewno są wymagającym rywa-
lem. W rundzie jesiennej Gryf uzbierał w 15 me-
czach 18 punktów, notując 5 zwycięstw, 3 remi-
sy i porażek. Na swoim boisku rywale Pomorzanina wygrali 3 spotka-
nia, dwukrotnie remisowali i zanotowali 2 porażki. W tym meczu waż-
ne będzie szczególnie to, aby Robert Kopaczewski mógł skorzystać z 
usług wszystkich swoich piłkarzy. O wyniku Pomorzanina w meczu z 
Gryfem poinformujemy na bieżąco w kolejnym numerze DN. Wszyst-
kich zainteresowanych sympatyków Pomorzanina zapraszamy w sobo-
tę, o godzinie 17:00, do Kamienia Pomorskiego. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej – Play-off 

Zwycięstwa faworytów
W minioną niedzielę (15 lutego) w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej rozgrywane były pierw-
sze mecze fazy play-off. Obyło się bez niespodzianek i pierwsze trzy zespoły gładko ogra-
ły swoich rywali. 

W pierwszym meczu zagrał ze-
spół lidera, czyli Węgorza, z naj-
słabiej prezentującą się drużyną z 
Krzywic. Jak można było się spo-
dziewać, faworyci gładko upo-
rali się ze swoimi rywalami. Wę-
gorza w pierwszym secie wygra-
ły do 17, natomiast w drugim za-
wodnicy tej drużyny stracili jedy-
nie 16 punktów. W trzecim secie 
Krzywice po raz pierwszy w me-
czu wyszły na prowadzenie, ale 
bardzo dobra gra liderów w kon-
sekwencji dała zwycięstwo w tej 
partii 25:23 i w całym meczu 3:0. 
Zatem obrońcom tytułu z Krzy-

wic pozostaje jedynie walka o 
miejsca 4-6 i choć Krzwice wciąż 
mają matematyczne szanse na 4. 
miejsce, wydaje się, że tej druży-
nie uda się jedynie powalczyć z 
gimnazjalistami z Osiny o przed-
ostatnią pozycję. 

W drugim meczu po raz pierw-
szy podczas tej edycji OLPS do-
szło do rywalizacji pomiędzy Osi-
ną I i Kikorzem (w pierwszym 
meczu Kikorze wygrało walko-
werem). Ten mecz, tak jak po-
przedni, gładko został wygrany 
przez wyżej notowaną drużynę. 
W pierwszym secie Kikorze do-

słownie rozgromiło siatkarzy go-
spodarzy, wygrywając 25:13. Je-
dynie w drugim secie siatkarze 
z Osiny postawili się swoim ry-
walom, jednak wystarczyło to na 
zdobycie 23 punktów. W trzeciej 
partii ponownie Kikorze domino-
wało na parkiecie i po wygranej 
do 15, ostatecznie zwyciężyły w 
całym meczu 3:0. Dzięki meczowi 
bez straty seta Kikorze awansowa-
ło na drugie miejsce w tabeli. 

Po dwóch jednostronnych po-
jedynkach, nieco zawiedzeni kibi-
ce czekali na mecz pomiędzy Wy-
szomierzem a Gimnazjum Osina. 
A w nim młodzi siatkarze z Osiny 
nieoczekiwanie ograli w pierw-
szym secie wyżej notowany ze-
spół z Wyszomierza. Zwycięstwo 
w pierwszym secie 25:21 mogło 
zapowiadać sporo emocji w tym 
pojedynku. Jednak Wyszomierz 
szybko się pozbierał i koncerto-
wo rozegrał kolejne partie, wy-
grywając odpowiednio do 17, do 
16 i nokautując w 4. secie do 13 
punktów gimnazjalistów z Osiny. 
Młodzi siatkarze gospodarzy, wy-
grywając pierwszego seta, moc-
no zaszkodzili swoim rywalom. 
Wyszomierz przez to spadł na 3. 
miejsce w tabeli. 

Przed nami jeszcze tylko dwa 
tygodnie rywalizacji siatkarzy w 

Na zdjęciu siatkarze reprezentujący Krzywice. Ta edycja OLPS nie była dla nich zbyt 
udana, ale jeszcze przez dwa tygodnie wciąż są aktualnymi mistrzami.

W minioną niedzielę w OLPS kibice oglądali jednostronne pojedynki, wierzymy, że 
zupełnie inaczej będzie w decydujących meczach.

hali ZSP w Osinie. Już w najbliż-
szą niedzielę (22 lutego) Krzywi-
ce, Osina I i Osina Gimnazjum 
rozegrają pomiędzy sobą spotka-
nia o miejsca 4-6. Natomiast w 
ostatnim dniu rozgrywek OLPS, 
trzy najlepsze zespoły, czyli: Wę-
gorza, Kikorze i Wyszomierz, za-

grają o miejsca 1-3. Już dziś gorą-
co zapraszamy wszystkich sympa-
tyków siatkówki na te decydują-
ce pojedynki. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR 

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Play-off:
Węgorza – Krzywice  3:0 (25:17, 25:16, 25:23)
Kikorze – Osina I  3:0 (25:13, 25:23, 25:15)
Wyszomierz – Osina Gim. 3:1 (21:25, 25:17, 25:16, 25:13)

M M P Sety Małe pkt.
1 Węgorza 6 17 18 – 5 553 – 401 
2 Kikorze 6 12 13 – 7 409 – 443 
3 Wyszomierz 6 12 13 – 8 497 – 426 
4 Osina I 6 7 8 – 12 347 – 336 
5 Osina Gimnazjum 6 4 9 – 16 511 – 568 
6 Krzywice 6 2 5 – 18 381 – 524 

Mecze o miejsca 4-6 (22 lutego):
Osina I – Krzywice  (10:30)
Krzywice – Osina Gim.  (12:00)
Osina I – Osina Gim.  (13:30)
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R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PRZEKAŻ 1% PROcENT PODATKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Janusz Roguski   Szpital Nowogard

Dominika córka 
Kazimiery i Wojciecha ur. 
15.02.2015 z Krzemiennej

Liliana córka Ewy i Piotra 
Tylkowskich. 16.02.2015 
z Nowogardu

Amelia córka Natalii i 
Roberta Drapikowskich 
ur. 13.02.2015 z Grzęzna

Zuzanna córka Eweliny 
i Macieja ur. 14.02.2015 
z Polic

Lena córka Justyny 
Jaskólskiej ur. 
17.02.2015 z Pogrzymic

Kornelia córka Olgi i 
Wojciecha ur. 15.02.2015 z 
Świerczewa

Marysia córka Weroniki 
i Roberta Zuber ur. 
16.02.2015 z Wierzbięcina

Julian syn Wiolety i Daniela ur. 
15.02.2015 z Tarnowa

Franek syn Anny Koc ur. 
16.02.2015 z Krzemiennej

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Natalia Furmańczyk. Gratuluję.

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

OGŁOSZENIE

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt

Niepokonana „czwórka”
W poniedziałek (9 lutego), w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, od-
były się rozgrywki o Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt. Zawodniczki ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 wygrały wszystkie spotkania, zdobywając mistrzostwo powiatu. 

W zawodach uczestniczyło 6 ze-
społów z powiatu goleniowskiego. 
Mecze rozgrywano w 2 grupach, z 
których po dwie najlepsze druży-
ny awansowały do półfinałów roz-
grywek. W pierwszym spotkaniu 
zawodniczki z „czwórki” wysoko 
pokonały swoje rywalki z SP nr 3 
(15:4). W drugim meczu grupo-
wym dziewczyny z SP nr 4, po za-
ciętym meczu, pokonały uczenni-
ce SP nr 2 w Goleniowie (6:5). W 
półfinale „czwórka” walczyła z za-
wodniczkami z SP nr 2 w Nowo-
gardzie, ponownie pewnie wygry-
wając (9:4). W drugim półfinale 
drużyna z SP nr 2 Goleniów po-
konała szczypiornistki z SP Strze-
lewo (4:2). W meczu o 3. miej-
sce uczennice SP nr 2 Nowogard 
wygrały z rówieśniczkami z SP 
Strzelewo (4:0). Natomiast w fina-

le czekała na wszystkich powtór-
ka z zaciętego grupowego meczu 
pomiędzy SP nr 4 z Nowogardu i 
SP nr 2 z Goleniowa. Tym razem 
podopieczne Wiesława Buczyń-
skiego od początku kontrolowa-
ły przebieg tego meczu i wyraźnie 
wygrały w tym spotkaniu (10:5), 
zdobywając mistrzostwo powia-
tu, a co za tym idzie – uzyskując 
awans do dalszych rozgrywek na 
szczeblu Regionu B. Awans dla 
„czwórki” wywalczyły: Kowal-
ska Kaja, Kubacka Angelika, Nej-
man Klaudia, Pawluczuk Zuzan-
na, Wdowczyk Amelia, Damecka 
Katarzyna, Kubacka Maja, Szcze-
śniak Malwina, Zając Małgorza-
ta. Gratulujemy szczypiornistkom 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 osią-
gniętego wyniku oraz życzymy 
kolejnych zwycięstw na dalszym 

szczeblu rozgrywek. Przy artyku-
le prezentujemy SP nr 4 oraz kla-
syfikację końcową.

KR

Mistrzostwa Powiatu w piłce 
ręcznej dziewcząt

Wyniki grupowe:
 SP nr 4 Nowogard – SP nr 3 

Nowogard 15:4 
 SP nr 4 Nowogard – SP nr 2 

Goleniów 6:5
Półfinał:
 SP nr 4 Nowogard – SP nr 2 

Nowogard  9:4
Finał:
 SP nr 4 Nowogard – SP nr 2 

Goleniów  10:5

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w 

Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Goleniowie
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Nowogardzie
4. Szkoła Podstawowa w Strze-

lewie
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Nowogardzie
6. Szkoła podstawowa nr 1 w 

Nowogardzie
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego  
na konto mojego męża,które jest prowadzone  

we Wrocławiu w Fundacji 
"DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78  
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak 
do tej pory chorobę - stwardnienie 

rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne 
poruszanie się tak do 50 metrów

 o kulachjednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

PŁATNIKU
  Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Goleniowie przypomina,                          
iż  2 marca 2015 r. 

mija termin na złożenie informacji 
PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 

do Urzędu Skarbowego 
wyłącznie drogą elektroniczną  

 poprzez aplikację e-Deklaracje dostępną na stronie 

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 marca 2015 r. organizuje wyjazd na badania 

mammograficzne do  NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-
14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam

  Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-  
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
/SPEDYTOR/LOGISTYK

Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
-  wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe
-  znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną 
 komunikację
-  prawo jazdy kat.B
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za kompleksową organizację pracy taboru trans-
portowego.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę 
 rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES 

cyfrowa karty kierowcy

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

WD do 13.03
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Rekrutujemy na stanowisko: Doradca ds nieruchomości
Prosimy o kontakt telefoniczny

W19.6.śczb.7.3.do

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

SPRZEDAŻ 
DREWNA

kominkowego, opałowego

tel.  603 055 292
dowóz gratis

W.1.sc.13-27.02 

NIERucHOMOŚcI
•	 Najtańsze działki budowlane 

obok szkoły Trójki. 0033 78 
78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ulica Gryfitów. 604 422 
221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m . 668 411 277 

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

•	 Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe na ul. 15 lute-
go o pow. użytkowej 67.60 
m2 pierwsze piętro, własne 
ogrzewanie. 608 396 636

• Do wynajęcia samodzielne 
mieszkanie w domku na ładnej, 
wiejskiej posesji w okolicy No-
wogardu. 508 404 788

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie. 728 155 574

• Do wynajęcia kawalerka. 722 
300 700 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczów-
kę. Stan bardzo dobry, do za-
mieszkania. Kilka kilometrów 
od Nowogardu, 30 minut do 
morza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Do wynajęcia 40m2 usługowo 
handlowe. 9139 20 776

• Sprzedam działkę budowlaną 
ok. 11 ar na Asnyka 53 tys. Tel. 
888 275 787

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Wynajmę duże mieszkanie czte-
ropokojowe. 602 474 266 

• Szukam garażu do wynajęcia 
okolice 15 lutego. 693 584 630 

• Do wynajęcia mieszkanie. 507 
023 080

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, I piętro w roliczeniu. Ka-
walerka bezczynszowa. 693 344 
807 lub 661 969 006 

• Sprzedam działkę z altanką. 881 
632 347

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
je ul. Żeromskiego 3-piętro. 601 
080 035

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 721 039 454 

• Działkę 1.43 ha rolną pod ubez-

pieczenie w KRUS-ie sprzedam. 
Tel. 889 133 882

•	 Kupię kilka hektarów ziemi 
lub łąki – gotówka. Tel. 660 
206 833 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
Tel. 691 10 02 49, 501 34 30 40

•  Wynajmę mieszkanie 3pokojo-
we. Tel. 607 242 327

• Sprzedam lub wynajmę garaż 
15 m2 przy ul. 700 lecia. 501 549 
818

MOTORyZAcJA
• Mercedes C220 kombi, diesel, 

rocznik 2000 kolor czarny, wy-
posażony w klimatyzację oraz 
hak, sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam VW T4, podwójna ka-
bina. 660 010 540

ROLNIcTWO
• Sprzedam ziemniaki jadalne Vi-

neta, Żabówko 18. 605 092 517

• Śrutownik bijakowy 10km w do-
brym stanie sprzedam. 667 522 
369 

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 
759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam pszenicę. 668 316 
103

• Łubin sprzedam. 502 853 573 

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 KuRKI NIOSKI odchowane po-
wyżej 7 tyg. sprzedaż od 25 
marca GOSPODARSTWO ROL-
NO-DROBIARSKIE ŻABOWO 
13  913910666, 510127838

uSŁuGI
•	 Malowanie, montaż paneli 

podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 REMONTy MIESZKAŃ, Wy-
KOŃcZENIA. 608 364 330, 600 
347 308 

• GENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 

kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE Dy-
WANÓW, WyKŁADZIN, TAPI-
cERKI MEBLOWEJ SAMOcHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚcIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: cZySZcZENIE FuG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• •Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWy montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOMPuTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, bra-
my, monitoring, domofony. 696 
443 643

• Glazura, terakota, fachowo so-
lidnie wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515q

• Dachy, podbitki. 693 180 974 

• Tartak, Korytowo. 782 741 664

•	 usługi mini koparką. 605 579 
296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Budowa domów jednorodzin-
nych 750 zł za m2 z materiałem. 
Tel. 691 664 658 

• Wynajmę dwupokojowe miesz-
kanie na ul. J. Poniatowskiego. 
506 696 195 

• Sprzedam kawalerkę, 28m2. Tel. 
604 60 69 60

PRAcA
• Zatrudnię pracowników bu-

dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okularów. 
91 39 27 272

• Poszukuję pracownika na stację 
Orlen. CV i podania prosze skla-
dać na stacji przy ul. 3go Maja 
27

• Zatrudnię na 1/2 etatu kuchar-
kę. 602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT C+E 
TRANSPORT KRAJOWY

•	 TEL 509740304

• Zatrudnię do sklepu spożyw-
czego ekspedientkę wymagana 
książeczka zdrowia z badania-
mi. CV proszę kierować na ad-
res anitaj1@tlen.pl

•	 Zlecę wykonanie ogrodzenia 
ok. 100 m2. Tel. 502 103 432

INNE
•	 Sprzedam drewno: brzoza, 

olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 PIEcE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 PIEcE GAZOWE c.o. VAILLANT 
z Niemiec używane z gwaran-
cja i montażem do mieszka-
nia ,domu, sklepu, tylko ogrze-

wanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, serwis 
tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Urządzenie do produkcji hot 
dogów sprzedam. 728 155 574

• Dojeżdżam codziennie z Nowo-
gardu do Szczecina na godzinę 
6 i 14 tryb dwuzmianowy. Po-
siadam wolne miejsca. 721 093 
180 

• Sprzedam pianino tanio. 669 
585 826

• Sprzedam psa, owczarek nie-
micki, długowłosy, 9mięsięcz-
ny. Tel 726 080 633

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 
990 

• Sprzedam piłę do drewna 7,5 
kw. 9139 22 990

• Koła letnie 14tki felgi aluminio-
we glebogryzarka ogrodowa 
spalinowa. 505 848 340 

• Sprzedam za symboliczną cenę 
ładną palmę. Tel. 697 612 843

• Sprzedam materace 200/90. tel. 
691 201 974
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
cZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁuGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Zatrudnię kierowcę 
z kategorią C+E 

z doświadczeniem 
na Polskę-Szwecję-Niemcy

tel. +48 792 25 69 25

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje człon-

ków koła, że dnia 22.02.2015 r. O godz. 10.00 odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze z działalności Zarządu Koła. Zebra-
nie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Przed-
siębiorczości ul. Wojska Polskiego 3. 

Serdecznie zapraszamy  

Zarząd Koła PZW Tęczak

Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

W259.2sc.10-27.02

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK.  

Promocja do 23 lutego! 
Zadzwoń: 32 42 07 334
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Sprzedam kserokopiarkę Develop 
serwisowana w autoryzowanym serwisie. 

Format A3. Gwarancja 6 m-cy, cena 1 200 zł. 
Tania esploatacja. 

501 549 818
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZcZEcIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZEcIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLcZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLcZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy Bu SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
Rozpoczęła działalność

filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Będą wąchać 
niemieckie odpady? s. 4s. 3

"Matematyczne 
Asy" s. 16

Wybudują  
WC w kościele

W259.2m.p.10-28-02 

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
z obsługą GPS  (m.in. opryskiwacz, agregat siewny)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.13-27.02

Sp
ad

ł z
 b

al
ko

nu
 

pr
zy

 u
l. 

W
ar

sz
aw

sk
ie

j

ZAGINĄŁ KOT
Dnia 8 lutego 2015 

Wszelkie informacje prosimy
na tel. 668 290 916

Ru
dy

, b
ar

dz
o 

dr
ob

ny
.

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

P r z e d ł u ż a n i e  
i  zagęszczanie  rzęs , 

promocja do końca marca, 
tel. 534 991 778, 

więcej na:  www.facebook.com/
przedluzanie.rzes.image

27 lutego 2015 r.
od 9.00 - 10.00 (piątek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Na tym polu, pomiędzy Wojcieszynem a Żabowem, widziano w zeszły piątek watahę wilków.

Żyją obok nas... 

Widziano wilki 
pod Nowogardem!

Czytaj s. 3

REKLAMA

REKLAMA
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Nasza sonda

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań sformułowanych w związku z 
akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie al-
koholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania 
nałogu), jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, 
którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych 
ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał 
w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz kluczyki pijanemu ogłaszamy i promuje-
my w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. 
Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może 
zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

Wczoraj (23 lutego) Polskę obiegła wiadomość o tym, że film „Ida”, w reżyserii Pawła Pawlikowskie-
go, zdobył Oscara w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”. Dlatego tym razem, w ramach co-
tygodniowej sondy ulicznej, zapytaliśmy naszych respondentów z Nowogardu, co oznacza dla nich  
to wyróżnienie?

Pan Mariusz – O filmie „ Ida” już wiele słyszałam i wiem też, 
że otrzymał on Oscara. Uważam, że to bardzo dobrze, że polskie 
kino zostało dostrzeżone i nagrodzone tą prestiżową nagrodą. Dzię-
ki temu sukcesowi nasza rodzima kinematografia zostanie docenio-
ne na całym świecie. 

Julia Orpel z dziećmi – No tak, dziś chyba wszystkie massme-
dia o tym mówią i piszą. Jest mi bardzo miło, że polskie kino zostało 
nareszcie dostrzeżone. Polska może śmiało powiedzieć, że odniosła 
bardzo wielki sukces. Mnie, jako obywatelce państwa polskiego, jest 
bardzo przyjemnie. To naprawdę ogromny sukces, który jest i będzie 
zapamiętany na wiele lat na całym świecie. 

Danuta Sobolewska – Wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że 
polski film nareszcie po tylu latach został doceniony i nagrodzony. 
Nie oglądałam go jeszcze, ale faktem jest, że dostał Oscara, więc 
chyba o czymś to świadczy. Oczywiście dla mnie, jako Polki, to 
wielka radość. Cieszę się, że dzięki temu filmowi Polska będzie roz-
sławiona. 

Pani Irena – Trudno jest mi cokolwiek powiedzieć na temat tego 
filmu, ale mam wrażenie, że jest w nim wiele trudnych zagadnień. 
W zasadzie o tym filmie jeszcze niewiele wiem, toteż nie będę się 
wypowiadać. Ale myślę, że raczej nie będę zainteresowana tym, by 
go zobaczyć. 

Rozmawiał Jarosław Bzowy 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pan Julian – Nie znam się w ogóle na filmie, ale telewizję oglą-
dam dosyć często. Dlatego wiem, że ta transmisja z rozdania Osca-
rów była dziś w nocy i że Polacy dostali tę nagrodę. Dlatego cieszę 
się i uważam, że to bardzo dobrze, nasi rodacy otrzymali takie wy-
różnienie.

Antoni Werzchnicki: lat 99, zmarł 21.02.2015 r., pogrzeb odbył się 
23.02.2015 r., na cmentarzu w Dobrej

Tadeusz Gliwka: lat 66, zmarł 23.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
25.02.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
 Sebastian Furmańczyk

16.02.2015 r. 
Godz. 05.00
Kolizja drogowa na obwodnicy 

Nowogardu, pomiędzy pojazdami 
ciężarowymi. 

Godz. 11.00
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Bohaterów 
Warszawy powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży artykułów 
spożywczych. Patrol na miejscu 
zastał Adama A. Ukarany został 
mandatem karnym. 

Godz. 12.30
 W sklepie Biedronka przy ul. 

Bohaterów Warszawy, pracownik 
ochrony zatrzymał sprawcę kra-
dzieży sklepowej, którym okazał 
się Rafał K. 

Godz. 14.40 
Powiadomienie o włamaniu do 

elewatora zbożowego przy ul. 15 
Lutego,  skąd dokonano kradzie-
ży silników elektrycznych z prze-
kładnią do podnośników. Skra-
dzione mienie w całości odzyska-
no. 

17.02.2015 r. 
Godz. 16.00
Powiadomienie o włamaniu do 

budynku gospodarczego w miej-
scowości Kościuszki, skąd doko-
nano kradzieży zagęszczarki oraz 
zacieraczki do betonu. 

18.02.2015 r. 
Godz. 17.50
Policjanci Referat Ruchu Dro-

gowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Goleniowie, podczas kon-
troli drogowej pojazdu marki VW 
Golf na ul. 3 Maja, ujawnili, że 
kierujący Michał S. posiada ak-

tywny zakaz kierowania pojazda-
mi mechanicznymi. 

Godz. 18.00
Kradzież kołpaków z pojazdu 

marki VW Golf, stojącego na par-
kingu przy ul. Bankowej.

Godz. 19.00
Kradzież dwóch rowerów, mar-

ki Avalanche i Carrera z klatki 
schodowej bloku przy ul. Osie-
dlowej. 

19.02.2015 r. 
Godz. 10.30
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru typu damka, koloru czerwo-
nego z koszykiem, z klatki scho-
dowej przy Placu Wolności. 

Godz. 10.30
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Kikorze, gdzie kierujący samo-
chodem marki VW Golf na łuku 
drogi wpadł do rowu a następnie 
dachował.

Godz. 17.15
Powiadomienie o włamaniu 

do altanki ogrodowej przy ul. 15 
Lutego, skąd dokonano kradzie-
ży elektronarzędzi oraz innych 
przedmiotów. 

20.02.2015 r. 
Godz. 14.50
W miejscowości Długołęka, za-

trzymano Jakuba K., posiadają-
cego środki odurzające w postaci 
marihuany.  

22.02.2015 r. 
Godz. 19.00
W sklepie Żabka przy ul. Gene-

rała Bema, zatrzymano sprawcę 
kradzieży sklepowej.  
    

st. insp. Ref. Prewencji 
 Klaudia Gieryń  

Kronika 
policyjna

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie 
poszukuje osoby zaginionej:

Robert SAJA s. Tadeusza, Elżbiety ur. 02.03.1974 r. 
ost. zam. Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 

Rysopis: wzrost 190 cm, waga ok. 80 kg, sylwetka 
szczupła, włosy ciemny  blond, krótkie, proste z wi-
doczną łysiną, oczy niebieskie.

W dniu 14.01.2015 r. ostatni raz kontaktował się z 
najbliższymi, do chwili obecnej nie powrócił, nie na-
wiązał kontaktu z rodziną. Zaginął na terenie Szwe-
cji, jest kierowcą Tira.

Osoby znające miejsce pobytu lub posiadające informacje na temat za-
ginionego proszone są o z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie tel.  
91-46-02-511, 91-46-02-559 lub z najbliższą jednostką Policji.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

Reklama

Ferma Norek 
w Maszkowie 

zatrudni
pracowników do pracy 

w hodowli zwierząt 
futerkowych.

697 997 231

Żyją obok nas...

Widziano wilki pod Nowogardem!
W nowogardzkich lasach coraz częściej można spotkać te gatunki zwierząt, które dotychczas można było oglądać tylko w telewizji bądź ewentualnie w 
zoo. I tym razem nie chodzi o żubry, ale najprawdziwsze... wilki. W ostatnim czasie, te będące pod ochroną piękne zwierzęta, zauważono koło Wojcieszy-
na. Okazuje się, że to, co może dziwić tych, którzy wilka zobaczyli po raz pierwszy w naturze, wcale nie zaskakuje leśników. Ci, jak twierdzą, zdążyli się do 
obecności wilków na naszym terenie przyzwyczaić. 

Do tej pory najbliżej nas wilki 
widywane były na terenie Puszczy 
Goleniowskiej. Okazuje się jed-
nak, że spotkać można je i u nas. 
Taką okazję miała w miniony pią-
tek pani Paulina. 

- To było po pracy, czyli ok. godz. 
15:30. Jechaliśmy z Nowogardu w 
kierunku Gryfic. Zaraz po zjeździe 
z obwodnicy, jeszcze przed Żabo-
wem, koło przejazdu kolejowego, 
po prawej stronie na polu zauwa-
żyłam około 8 wilków. Jeden z nich 
zjadał sarnę, a reszta się przyglą-
dała – opowiada pani Paulina Ma-
ślankiewicz z Gryfic, która pracuje 
w okolicach Nowogardu. 

Okazuje się, że to, co dla nas nie-
spotykane i rzadkie, dla tych, któ-
rzy mają bliższy kontakt z natu-
rą, już tak zaskakujące nie jest. Jak 
twierdzi nadleśniczy Nadleśnictwa 
w Nowogardzie, Tadeusz Piotrow-
ski, wilki widywane są w naszych 
lasach od kilku lat i takie przypad-
ki wcale nie należą do rzadkości. 

- Dość często otrzymuję sygnały 
o tym, że ktoś spotkał wilka w na-
szych lasach. Zwierzęta te widywa-
ne są też w zasadzie już na terenie 
wszystkich sąsiadujących z nami 
nadleśnictw. Sam również miałem 
szczęście zobaczyć to zwierzę w le-
sie pod Czermnicą. Było to niesa-
mowite przeżycie. Wilki mają bo-
wiem nietypowe oczy, które wyróż-

niają je od psów, z którymi dość 
często można te zwierzęta pomylić 
– mówi T. Piotrowski. 

Zdaniem leśnika, nie jest moż-
liwe określenie dokładnej liczby 
osobników mogących występo-
wać na terenie nowogardzkich la-
sów. Wilki żerują bowiem na du-
żych terytoriach. 

- Każde stado wilka zakreśla 
dość spore terytorium. Jednego 
dnia te same osobniki można spo-
tkać w miejscach odległych od sie-
bie nawet o kilkadziesiąt kilome-

trów. Można jednak powiedzieć, 
że wilki na naszym terenie to już 
dość stabilna populacja. Jednak są 
to stada przechodzące – dodaje T. 
Piotrowski. 

Oznacza to, że do tej pory nie 
stwierdzono, aby wilki na terenie 
naszego nadleśnictwa zakładały 
nory. Co za tym idzie – nie ma też 
dowodów, by właśnie u nas wy-
prowadzały młode, co zaobserwo-
wano chociażby koło Goleniowa, 
gdzie żyje stado rozmnażające się. 

Jeśli już jednak zwierzęta te wy-

stępują na naszym terenie, warto 
przybliżyć kilka informacji na te-
mat ich zachowań, by rozwiać wie-
le legend, jakie wokół nich narosły. 
Po pierwsze, gdy już uda nam się je 
spotkać w lesie wilka, nie musimy 
się obawiać o swoje życie. O wiele 
bardziej niebezpieczne może być 
spotkanie z dzikiem. Wilki uni-
kają bowiem kontaktu z człowie-
kiem i na jego widok uciekają. Nie 
ma co też wpadać w panikę, jeśli 
zwierzę nie od razu rzuci się do 
ucieczki, a zacznie nam się przy-
glądać. „Takie zachowanie nie jest 
przejawem szczególnej zuchwało-
ści czy agresji drapieżników. Wil-
ki są inteligentne i ciekawskie. Wi-
dzą inaczej niż ludzie (monochro-
matycznie, mniej ostro) i potrze-
bują więcej czasu na ocenę, z ja-
kim obiektem mają do czynienia. 
O wiele bardziej doskonały jest ich 
zmysł powonienia, dlatego zwykle 
czekają, aż do ich nozdrzy dotrze 
nasz zapach, a potem odchodzą. 
W takich sytuacjach należy zacho-
wać spokój i poczekać, aż wilk się 
oddali” – informuje Stowarzysze-
nie dla Natury „Wilk”, które od lat 
bada i obserwuje populację wil-
ków w Polsce, w tym także od kil-
kunastu lat te bytujące na terenie 
woj. zachodniopomorskiego. Jeśli 
jednak napotkamy zwierzę, które 
zachowa się inaczej, warto natych-

miast powiadomić o tym służby 
weterynaryjne. 

Warto też uspokoić rolników. 
Wśród ofiar wilków dominują je-
lenie, sarny i dziki. Zwierzęta te 
nie pogardzą też lisami, borsuka-
mi, bobrami, a jak trzeba, to po-
żywią się i drobnymi gryzoniami. 
Przypadki ataków na zwierzęta 
hodowlane dotyczą głównie owiec 
bądź względnie młodego bydła, 
wypasającego się na otwartych 
przestrzeniach. Stanowi to jednak 
znikomy udział w ogólnym menu 
wilków. 

Wilk jest największym żyjącym 
w Europie drapieżnikiem z rodzi-
ny psowatych (Canidae). Około 
90% tych zwierząt żyje w grupach 
rodzinnych, tzw. watahach. Wil-
ki samotne to najczęściej osobni-
ki młode, migrujące w poszukiwa-
niu nowego terytorium i partnera, 
lub też osobniki chore albo stare. 
Wilk jest w u nas gatunkiem ści-
śle chronionym. W „Polskiej czer-
wonej księdze zwierząt” jest wpi-
sany jako gatunek bliski zagroże-
nia. Istnieje zatem całkowity zakaz 
strzelania do wilków, poza oczywi-
ście odstrzałami kontrolowanymi i 
zgłoszonymi odpowiednim orga-
nom państwa. 

Marcin Simiński

Rozmieszczenie wilczych grup rodzinnych w zachodniej Polsce wiosną 2014 r. 
 (Copyright by Stowarzyszenie dla Natury Wilk, 2014). Zakreślone pola na mapie to 
miejsca występowania wilków

Wychodek dla wiernych 

Wybudują WC w kościele 
Na zakrystii kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie wkrótce powstanie toaleta 
dla wiernych. Od kilku dni trwają już niezbędne prace ziemne. 

Pracownicy (dwóch skazanych z 
ZK oraz pracownik plebani – go-
spodarz domu) kopią rów z domu 
parafialnego w kierunku zakrystii. 

W nim ułożone zostanie przełączę 
wodociągowo-kanalizacyjne. Do-
kumentacje techniczną przygoto-
wał PUWiS. Oprócz muszli kloze-

towej, w WC znajdować się będzie 
również mała umywalka. Wydzie-
lone pomieszczenie powstanie w 
zakrystii, tuż przy drzwiach wej-
ściowych. Do pomieszczenia bę-
dzie się wchodziło z dworu. Jak 
informuje proboszcz ks. Grzegorz 
Legutko, do podjęcia decyzji o bu-
dowie szaletu na zakrystii skłonili 
go sami wierni. 

- Coraz więcej osób w czasie mszy 
wychodzi za potrzebą z kościoła 
i pyta o możliwość skorzystania z 
toalety w domu parafialnym. Tam 
jednak nie zawsze ktoś przebywa, a 
jeśli już, to dla wielu osób starszych 
i schorowanych pokonywanie scho-
dów na plebanię jest nie lada prze-
szkodą. Stąd decyzja o budowie to-

Prace ziemne przy plebani trwają od zeszłego tygodnia. 

Za tymi drzwiami znajdować się będzie 
toaleta dla wiernych

alety na terenie kościoła – mówi ks. 
proboszcz Legutko. 

Z toalety będzie można korzy-
stać tylko podczas Mszy św. Poza 
nabożeństwami, nie będzie ona 
czynna. Budowa ma zakończyć się 
jeszcze przed Świętami Wielkiej 
Nocy. 

Warto dodać, że wiele kościołów 
jest wyposażona w toalety. Tak jest 
chociażby w kościele pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego przy ul. Jana 
Pawła II, gdzie wychodek usytu-
owany jest również na zakrystii. 

MS
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Sonda z Osiny
Wczoraj (23 lutego) Polskę obiegła wiadomość o tym, że film „Ida”, w re-

żyserii Pawła Pawlikowskiego, zdobył Oscara w kategorii „Najlepszy film 
nieanglojęzyczny”. Dlatego tym razem, w ramach cotygodniowej sondy 
ulicznej, zapytaliśmy naszych respondentów z Osiny, co oznacza dla nich  
to wyróżnienie?

Joanna Górczewska-Rudnicka, 
nauczycielka w ZSP w Osinie – Fil-
mu jeszcze nie obejrzałam, ale prze-
czytałam już recenzję, która pozwo-
liła mi wyrobić sobie jakąś niewiel-
ką opinię na jego temat. Cieszy fakt, 
że polska kinematografia została na-
reszcie dostrzeżona przez Akademię 
Filmową. Pragnę zauważyć, że „Ida” 

zdobyła nie tylko Oscara, ale też wiele innych ważnych nagród, które na-
płynęły z Berlina, Hiszpanii i Polski. Cieszy fakt, że film zdobył wszyst-
ko, co było możliwe do zdobycia w świecie nagród filmowych. W najbliż-
szym czasie z pewnością obejrzę „Idę”. Chciałabym też wspomnieć o Aga-
cie Kuleszy, która gra tam jedną z ważniejszych ról. Bardzo szanuję jej 
dorobek aktorski. 

Marcin Różalski, nauczyciel w 
ZSP w Osinie – Filmu nie widzia-
łem, ale czytałem o nim recenzje. 
Chcę powiedzieć, że jest on, w moim 
odczuciu, dość kontrowersyjny, np. 
przez poruszenie zagadnień polsko-
-żydowskich. Ale cieszy fakt, że polski 
film nareszcie zdobył Oscara, który 
wspólnie z reżyserem Pawłem Pawlikowskim i Agatą Trzebuchowską zdo-
była także Agata Kulesza, urodzona w Szczecinie aktorka, która również 
grywała na scenach teatru szczecińskiego. Kończąc, z pewnością wybio-
rę się na ten film i obejrzę tę historię okraszoną fascynującymi ujęciami. 

Anita Łyczkowiak, kl. III gimna-
zjum – Właśnie też się dowiedzia-
łam, że „Ida”, polski film, otrzymała 
nagrodę. Jest to bez wątpienia wielki 
zaszczyt dla nas, Polaków, i oczywi-
ście polskiego kina, które w ostatnich 
latach nie otrzymało tak wielkiego 
wyróżnienia, jakim jest Oscar.

Mikołaj Wąsik, kl. II gimna-
zjum – Właśnie dziś rano dowie-
działem się, że „Ida” wygrała i otrzy-
mała statuetkę Oscara za najlepszy 
film nieanglojęzyczny. Co mogę po-
wiedzieć na ten temat? Może to, że 
jestem z tego wyróżnienia zadowo-
lony, bo przecież film „Ida” miał wie-
lu bardzo silnych konkurentów.

Hania Kosakiewicz, kl. I gimna-
zjum – Słyszałam, że film Ida został 
najlepszym filmem nieanglojęzycz-
nym i zdobył Oscara. Trudno jest mi 
cokolwiek o nim powiedzieć, ale wy-
daje mi się, że jest ciekawy i z pew-
nością poruszający. Dlatego jeżeli bę-
dzie to możliwe, z pewnością obejrzę 
ten film w najbliższym czasie. 

Rozmawiał: Jarosław Bzowy

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

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

Kontrowersyjna inwestycja w Redle

Będą wąchać niemieckie odpady?
W miejscowości Redło (gm. Osina), przy drodze prowadzącej w kierunku Godowa (gm. 
Maszewo), trwają prace przy budowie otwartego zbiornika na odpady organiczne. Obiekt 
powstaje przy Farmie Redło. Czy mieszkańcy wsi będą musieli stawić czoła przykrym za-
pachom nieczystości?

Prace przy budowie lagu-
ny (bo tak nazwano zbiornik) 
trwają od kilku tygodni. In-
westorem jest spółka Farma 
Polska – właściciel Farmy Re-
dło. To na jej wniosek Gmi-
na wydała pozwolenie na bu-
dowę obiektu. W zbiorniku o 
pow. równej 3100 m² składo-
wany będzie półpłynny na-
wóz organiczny – odpady z 
produkcji biopaliw, czyli do-
kładniej odpady pogorzelnia-
ne z produkcji spirytusu. Do 
Redła będą one przywożone 
z Niemiec. Później mają być 
wykorzystane  jako naturalny 
nawóz. 

Wszystko zostało sfinalizo-
wane zgodnie z prawem, jed-
nak to nie eliminuje dyskom-
fortu związanego z przykrymi 
zapachami nieczystości. Ist-
nieje bowiem obawa, że za-
równo w Redle, jak i pobli-
skim Godowie, woń odpadów 
notorycznie będzie utrud-
niać życie mieszkańcom. Nie-
mniej redlanie, jak udało nam 
się ustalić, nie protestowa-
li przeciwko budowie obiek-
tu. – Owszem, zdania na ten 
temat były podzielone, jed-
nakże mieszkańcy nie wno-
sili żadnych poważniejszych 
sprzeciwów w związku z pla-
nami utworzenia zbiornika – 
powiedział w rozmowie z DN 
sołtys wsi, Piotr Wawreńczuk 
– Czy odpady rzeczywiście 
będą uprzykrzać nam życie 
– tego na razie nie wiadomo. 

Mamy nadzieję, że nie, choć 
gwarancji nikt nam nie dał. 
Jako mieszkańcy Redła, nie-
wiele mieliśmy do powiedzenia  
w tej kwestii. Gmina wydała 
pozwolenie na budowę i już. 
Podobne słowa usłyszeliśmy 
od przewodniczącego Rady 
Gminy w Osinie, Andrzeja 
Łuczaka: Z tego, co wiem, nikt 
nie miał nic przeciwko powsta-
niu zbiornika, a przynajmniej 
nikt nie mówił o tym głośno. 
W tej sprawie odbyły się też 
spotkania z przedstawiciela-
mi inwestora, podczas których 
odpowiedziano na większość 
nurtujących mieszkańców wsi 
pytań w sprawie tego obiektu 
i jego oddziaływania na oto-
czenie. Oferowano też wyjazd 
pokazowy do Niemiec, skąd 
będą przywożone do nas odpa-
dy, ale skorzystali z niego nie-
liczni mieszkańcy – twierdzi  
A. Łuczak. 

W rzeczy samej, skoro in-
westycja spełnia wszelkie wy-
magania, nie ma powodów, by 
odmówić jej realizacji. For-
malnie nie budzi ona bowiem 
żadnych wątpliwości. No ale 
prawo to jedno, a niedogod-
ności dla mieszkańców, wy-
nikające z uciążliwych zapa-
chów ze zbiornika, to drugie. 
Jak już wspomnieliśmy wcze-
śniej, obiekt będzie otwarty, 
a zatem istnieje realne ryzy-
ko niemożności zniwelowa-
nia woni jego zawartości. Nie 
wiadmo też taki zapach owa 
substancja zacznie wydzie-
lać, gdy będzie aplikowana na 
pola. Ponoć w Niemczech, w 
kraju, w którym rolnicy dość 
powszechnie stosują tego 
typu nawóz, nikt na przykre 
zapachy się nie uskarża. 

Karolina Klonowska
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Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie

Ile w tym roku dostaną społecznicy?
Jak poinformował Urząd Miejski w Nowogardzie, 16 lutego rozpoczął się okres, w którym organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty w konkur-
sie na dofinansowanie swojej działalności. W tym roku miasta wygospodarowało na ten cel 696 000 zł. Termin składania wniosków potrwa jeszcze niecałe 
2 tygodnie. 

Dofinansowania będą przy-
znawane dla organizacji poza-
rządowych, które działają na te-
renie Gminy Nowogard w na-
stępujących obszarach: wspiera-
nie inicjatyw społecznych i ko-
ordynowanie pracy organizacji 
pozarządowych, wspieranie, or-
ganizowanie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu, dzia-
łalność w zakresie opieki spo-
łecznej, rozwój wsi oraz orga-
nizacja i upowszechnianie dóbr 
kultury w społeczności wiej-
skiej, ochrona i promocja zdro-
wia, ochrona środowiska i edu-
kacja ekologiczna, działalność w 
zakresie prowadzenia zajęć dla 
dzieci i młodzieży, działalność 
w zakresie organizacji wspar-
cia dla emerytów i rencistów, 
działalność w zakresie wspie-
rania przedsiębiorczości i roz-
woju gospodarczego. Wiadomo 
już, że w tym roku organizacje 
otrzymają w sumie 696 tys. zł. 
Przypomnijmy, że w 2014 roku 
na ten cel wygospodarowano 
654 tys. zł, natomiast w 2013 – 
662 tys. zł. Zatem w porówna-
niu do minionego roku miasto 
na dofinansowania przeznaczy 
o 42 tys. zł więcej. To jednak 
mały wzrost, biorąc po uwagę, 
że jeszcze w 2011 roku na spo-

łeczników czekało 725 tys. zł. 
Oczywiście, jak co roku, więk-
sza część pieniędzy, bo aż 485 
tys. zł, trafi do organizacji zaj-
mujących się wspieraniem, or-
ganizowaniem i upowszechnia-
niem kultury fizycznej i sportu. 
Z pewnością lwią część otrzyma 
Pomorzanin Nowogard. Trud-
no na dzień dzisiejszy stwier-
dzić, czy Klub Motorowy Cisy 
Nowogard postanowi wystąpić 
o dotacje, które zapewnią mło-
dym nowogardzianom możli-
wość startów w zawodach mo-
tocrossowych (w minionym 
roku klub starał się jedynie o 
dofinansowanie zawodów spor-
towych, przez co po raz pierw-
szy od wielu lat w zawodach za-

brakło regularnie startujących 
nowogardzian). Być może na 
nieznacznym wzroście pienię-
dzy skorzystają kolarze, którzy 
od kilku lat otrzymują trzy razy 
mniejsze kwoty dofinansowa-
nia niż te, o które wnioskują. O 
wszystkim przekonamy się już 
niebawem. 

Wnioski o dofinansowanie, 
złożone przez stowarzyszenia, 
oceni Komisja, w której skład 
wejdzie 3 przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych oraz 4 
urzędników. Ostateczną decy-

zję o przyznaniu środków po-
dejmie jednak burmistrz Nowo-
gardu. Komisja odgrywa w tym 
procesie rolę jedynie doradczą. 
O wynikach konkursów będzie-
my informować na bieżąco. 

Przy artykule prezentujemy 
tabelę, w której podaliśmy kwo-
ty, jakie zostały przeznaczone 
na poszczególne działania, w 
porównaniu z latami ubiegłymi. 
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2015 rok 2014 rok 2013 rok
Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy 
organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard 

30 000 zł 25 000 zł 25 000 zł

Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard 

485 000 zł 450 000 zł 475 000 zł

Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy 
Nowogard 

45 000 zł 38 000 zł 40 000 zł

Rozwój wsi oraz organizacja i upowszechnianie dóbr kultury 
w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard 

13 000 zł 11 000 zł 12 000 zł

Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard 45 000 zł 40 000 zł 43 000 zł
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna na terenie Gminy 
Nowogard 

25 000 zł 20 000 zł 22 000 zł

Działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i 
młodzieży na terenie Gminy Nowogard 

16 000 zł 15 000 zł 16 000 zł

Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i 
rencistów na terenie Gminy Nowogard 

11 000 zł 8 000 zł 9 000 zł

Działalność w zakresie wspierania przedsiębiorczości 
i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców Gminy 
Nowogard 

26 000 zł 20 000 zł 20 000 zł

Razem 696 000 zł 654 000 zł 662 000 zł

Pomorzanin Nowogard co roku otrzymuje największe dofinansowanie na swoją 
działalność.

Radnych czeka pracowity dzień 

W piątek sesja 
W najbliższy piątek (27 lutego) odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tym razem radnych cze-
ka dość długie posiedzenie i sporo pracy. Do przegłosowania mają aż 18 uchwał. 

To pierwsza sesja z tak obszernym 
programem od początku tej kaden-
cji. Dlatego też tym razem posiedze-
nie rozpocznie się już o 9:00, a nie, 
jak to bywało zwykle, w samo połu-
dnie. 

Na początku (o ile kolejność w 
porządku obrad nie zostanie zmie-
niona) radni uzupełnią skład komi-
sji mieszkaniowej. Muszą wybrać 
do niej brakującego członka, a póź-
niej, spośród pełnego składu, wybrać 
przewodniczącego komisji. 

Kolejne personalne głosowania 
będą dotyczyć tym razem wybo-
ru delegatów do kilku organizacji, 
w których miasto musi mieć swo-
ją reprezentację. Rada wyznaczy 
m.in. delegata do Celowego Związku 
RXXI w Słajsinie (do tej pory poza 
burmistrzem rolę tę pełnił Anto-
nii Bielida, notabene przewodniczą-
cy RXXI), a także do Związku Miast 
Polskich. 

Sporo pytań wywołają z pewno-

ścią poprawki do dopiero co przy-
jętego budżetu, jaką zaproponował 
radnym burmistrz Rober Czapla, 
tym bardziej, że opiewają one na 
kwotę bagatela 1,5 mln złotych. 

Kontrowersje pojawią się również 
zapewne przy projekcie uchwały w 
sprawie ustalenia sieci przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych. Przypo-
mnijmy, że Gmina chce zlikwidować 
oddziały przedszkolne stworzone w 
szkołach podstawowych na terenie 
miasta. Tak zwane „zerówki”, mia-
łyby funkcjonować jedynie w przed-
szkolach. Radni, podczas ostatniej 
sesji, nie przyjęli uchwały w tej spra-
wie, uznając, że musi ona być prze-
dyskutowana na komisjach. Tak też 
się stało i uchwała po raz drugi wra-
ca na sesję. 

W czasie sesji radni przyjmą też 
dwa gminne programy: pierwszy o 
„przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie”, a drugi o „opiece nad zwie-
rzętami bezdomnymi”. 

Radni rozpatrzą też skargę na 
burmistrza, jaka wpłynęła od grupy 
obywateli w związku z przetargiem 
na wodę. Do porządku obrad nie 
trafiła za to inicjatywa obywatelska 
w zakresie projektu uchwały wraz 
z wnioskiem o podjęcie przez rad-
nych stosownych działań zmierzają-
cych do wyjaśnienia niejasności wo-
kół wyboru nowego operatora sieci 
wod.-kan. Nie stało się tak, mimo że 
inicjatywa była omawiana na wspól-
nym posiedzeniu Komisji Społecz-
nej i Komisji Gospodarczej, jakie od-
było się w miniony piątek, 20 lutego. 

Przypominamy, że posiedzenia 
Rady Miejskiej są jawne. Może w 
nich uczestniczyć każdy obywatel, 
ale jedynie w charakterze publiczno-
ści. Głos udzielany jest tylko za zgo-
dą Przewodniczącego RM. 

Przy tekście publikujemy pełen 
program piątkowej sesji. 

MS

          Nowogard, dnia 17 lutego 2015 r.       

 

           BR.0002.VII.2015   
 

 

            Pan/Pani 

                       .......................................................... 

                                                                    ..........................................................   

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje VII sesję Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Początek obrad: 
 
              27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 900  w sali obrad Rady Miejskiej  

w Nowogardzie, Plac Wolności 1.  

Porządek obrad:  
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółów z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku i 11 lutego 2015 roku. 
 4. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
 6. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami. 
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
     a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady, 
     b) zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady, 
     c) wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
         w Szczecinie, 
     d) wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich, 
     e) wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI, 
     f)  wyznaczenia przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
          w Szczecinie, 
     g) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2015-2017, 
     h) przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
          przemocy w rodzinie na  w gminie Nowogard na lata 2015-2018, 
      i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
          zwierząt dla gm. Nowogard na rok 2015, 
      j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
          w wodę, 
      k) taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
      l) utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 
      ł) zmian budżetu gminy Nowogard na 2015 rok, 

       m) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2015 rok,  
        n) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olchowo”, 
        o) zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

             na terenie gminy Nowogard, 

        p) skargi na Burmistrza Nowogardu, 

        r) skargi na działania Burmistrza Nowogardu. 
 8. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady. 

       9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania. 
       10. Komunikaty. 
       11. Zakończenie obrad. 
 

                                                                                          Przewodniczący Rady 

                                                                                         Stanisław Saniuk 

 

 

Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Społecznej  i Komisji Gospodarczej 

rozpatrujących w/w porządek odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku o godz. 8.30. 

Ponadto na posiedzeniu ww. Komisji zostanie przedstawione: 

 zawiadomienie o inicjatywie obywatelskiej w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w 
Nowogardzie wraz z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miejską w Nowogardzie stosownych 
i efektywnych działań zmierzających do wyjaśnienia wszelkich niejasności w działaniach 
Burmistrza Nowogardu związanych z podmiotami z grupy Remondis mającymi przejąć 
wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Nowogard, 

 stanowisko w sprawie poparcia działań Społecznego Komitetu Organizacyjnego co do 
podjęcia działań zmierzających do ponownego świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej 
przez Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii z siedzibą w Nowogardzie, 

 przy ul. Wojska Polskiego 7, 
 informacja dotycząca budowy fermy wiatrowej na terenie gminy Nowogard. 

 

Posiedzenia klubów radnych odbędą się na godzinę przed sesją. 

 

Podstawa prawna: 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania 
obrad sesji i komisji zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).   
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Partyzant z wyboru – część II
Od 2011 roku, 1 Marca, to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Święto Naro-
dowe (bez statusu dnia wolnego od pracy), ustanowione uchwałą Sejmu RP, w lutym 2011 
roku. Obchody tego święta stają się od dnia jego ustanowienia okazją, aby spłacać dług 
wdzięczności tym, którzy swoim poświeceniem, często na wagę życia, sprawili, że mimo 
dziesięcioleci panowania internacjonalizmu komunistycznego, przeżyła jednak idea Polski 
Niepodległej i w związku z tym kolejne już pokolenia Polaków mogą się cieszyć narodową 
i państwową wolnością. W ramach tej wdzięcznej pamięci, rozpoczynamy publikację 3 od-
cinków opracowania poświęconego życiu Zdzisława Balcerzaka ps. „Wiktor”, którego zma-
gania ze stalinowską komuną rozegrały się też na ziemi nowogardzkiej. 

II odcinek
14 czerwca w Podłężycach pow. 

Sieradz, wykonano karę chłosty na 
prezesie Gromadzkiego Koła SL – 
Antonim Salomonie za to, że przy-
czynił się do zastrzelenia dezertera 
z LWP. Nałożono również na niego 
kontrybucję w wysokości 100 tys. zł. 
W wyniku obrażeń kilka dni później 
A. Salomon zmarł.

Dn. 19 czerwca „Wiktor” wraz z 
innymi członkami dywersji „Bałtyk” 
dokonał ataku na posterunek MO w 
Brąszewicach. W wyniku stoczonej 
walki w zabarykadowanej komendzie 
ranny został milicjant Stanisław Sta-
wieraj, który nie chciał złożyć bro-
ni. Natomiast budynku nie udało się 
zdobyć. Po tym fiasku kwaterowa-
no u wywiadowcy Łukasza Trzecia-
ka we wsi Trzeciaki, którego syn Ste-
fan był łącznikiem w oddziale KWP 
pod pseudonimem „Szpieg”. „Kuba” 
oznajmił wszystkim podległym człon-
kom, że udamy się na teren w celu 
skontaktowania się z dowódca całości 
„Terenu nr 731” – wspominał Z. Bal-
cerzak. Planowana odprawa odbyła 
się w miejscowości Dymki. Na tym 
spotkaniu nadano kolejne pseudonimy 
nowym ochotnikom. Dowódcą nasze-
go oddziału został „Zapora”, „Kuba” 
oficerem wywiadu. Ja otrzymałem 
funkcję w oddziale „gospodarczego”, 
kwatermistrza, którego zadaniem było 
odbieranie wszystkich pieniędzy po-
chodzących z rekwizycji, które częścio-
wo miałem przekazywać „Murato-
wi”, pozostałe pieniądze miały słu-
żyć na utrzymanie oddziału. Wtedy 
dowiedziałem się, że oddział „Mura-
ta” wchodzi w skład nielegalnej orga-
nizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie i 
jest oznaczony nr „Teren 731”. Oddział 
nasz na tym samym spotkaniu został 
mianowany oddziałem dywersyjnym 
pod nazwą „Bałtyk”. Nasza bojówka 
udała się na teren pow. sieradzkiego – 
napisał Z. Balcerzak. Nowo sformo-
wany oddział „Bałtyk” stanowił za-
tem jedną z pięciu części składowych 
reaktywowanej przez „Murata” orga-
nizacji KWP pod nazwą „Dowódz-
two Oddziałów Leśnych KWP Teren 
731”. „Zapora” utrzymywał bezpo-
średni kontakt z kpt. „Muratem”, od 
którego odbierał rozkazy i wytyczne 
do działalności. W taki sam sposób 
oddział składał meldunki o wykona-
niu rozkazów. W niektórych wypad-
kach „Murat” i „Zapora” posługiwali 
się łącznikiem, funkcję tą pełnił kpr. 
Tadeusz Bartolik ps. „Rudy” – wuj Z. 
Balcerzaka, który ukrywał się przed 
UB od 1945 r. Bliskie kontakty utrzy-

mywał „Zapora” z dowódcą wieluń-
skiego oddziału zbrojnego „Wawel” 
ppor. Kazimierzem Szczepańskim ps. 
„Wicher” podporządkowanego rów-
nież „Muratowi”.

Po przegrupowaniu i poborze no-
wych ochotników w oddziale „Bał-
tyk” służyli: „Zapora”, „Kuba”, „Wik-
tor”, „Zygmunt”, „Czesiek”, „Tadek”, 
„Zbyszek”, Franciszek Karbowiak 
„Dąbek”, Marian Adamczewski ps. 
„Kubuś”, Edward Marcinkowski ps. 
„Mpik”, Kazimierz Jażdżyk „Śmia-
ły”, Antoni Stanioch „Czarny”, Ste-
fan Trzeciak „Szpieg”, pozostali An-
drzej Jaworski „Marianek”, Włady-
sław Dwornik „Synek” i Czesław Gó-
recki „Rzędzian” odeszli do oddziału 
ochronnego „Murata” dyslokującego 
się w pow. wieluńskim.

Jednostka KWP „Bałtyk” prze-
bywała czasowo w Stanisławowie k. 
Złoczewa oraz Grójcu Dużym, gdzie 
wykonała karę chłosty na gospoda-
rzach: Stanisławie  Domagale,  oraz  
Derdziaku,  według  wywiadu  por.  
„Kuby”; za to, że współpracowali z UB. 
Nałożono również na ww. rolników 
kontrybucję w wysokości po 40 tys. 
zł na każdego. We wszystkich tych ak-
cjach „Wiktor” był na ochronie w peł-
nym uzbrojeniu.

W czasie prowadzonych działań 
antykomunistycznych sekcje dywer-
sji KWP często łączyły się na pla-
cówce gajowego Banacha w Grójcu. 
Po większych spektakularnych ak-
cjach likwidacyjnych oddział „Bał-
tyk” z przyczyn bezpieczeństwa czę-
sto przemieszczał się w teren pow. 
wieluńskiego, gdzie sierż. „Synek” 

posiadał przygotowane kwatery dla 
członków podziemia.

Do końca 1947 r. „Wiktor” w ra-
mach jednostki „Bałtyk” uczestni-
czył w około 50 akcjach zbrojnych 
oraz ekspropriacyjnych na terenie 
powiatów: sieradzkiego, wieluńskie-
go, łaskiego i kaliskiego, m.in.: 2 VII 
1947 r. w Godynicach, gdzie rozbito 
spółdzielnię „S.Ch”; 8 lipca w Kuźni-
cy Grabowskiej, w pow. Wieluń za-
brano z kasy spółdzielni przechowy-
wane tam pieniądze, oraz samochód 
ciężarowy; w dn. 19 lipca w Klu-
skach-Wandalinie nałożono kontry-
bucję i karę chłosty na sołtysów Jó-
zefa Włodarczyka i Wincentego Gan-
dziowskiego z PPR; w dn. 24 lipca 
w Niedoniu wykonano karę chłosty 
na Zygmuncie Michalaku z PPR, któ-
ry zmarł na skutek odniesionych ran; 
we Włocinie 26 lipca, gdzie rozbi-
to spółdzielnię „S.Ch”; dzień później 
w Szklanej Hucie rozstrzelano Wła-
dysława Kuźnika z PPR, w czasie tej 
akcji skonfiskowano broń palną: pi-
stolet oraz myśliwską; 29 sierpnia we 
Włyniu pobito wiceprezesa Gminne-
go Zarządu SL, komendanta ORMO – 
Józefa Lemiesza; 4 września tego roku 
w Działoszynie (pow. Pajęczno) i 11 
tego miesiąca w Widawie (pow. Łask), 
gdzie opanowano miejscowości, roz-
bito spółdzielnie i posterunki MO.

Dn. 30 IX 1947 r. Z. Balcerzak w re-
jonie Gęsówka, Rowy k. Oraczewa 
(pow. Sieradz) uczestniczył w po-
tyczce z grupą operacyjną UB, MO i 
KBW, straty: zabity Tadeusz Banasiak 
z PUBP w Sieradzu i 2 rannych funk-
cjonariuszy; 6–7 października w re-

jonie Leliwa – Owieczki w obławie 
z KBW, podczas której został ranny 
„Zygmunt”; 5/6 listopada w Dzikich 
Starych pow. Sieradz, zorganizowano 
zasadzkę na zwiadowców z MO i UB 
z Kalisza: Jana Nowakowskiego, Wła-
dysława Adamczyka z MO Brzezi-
ny, Romana Chmielewskiego. Upro-
wadzono ich do gajówki Stasiaka we 
wsi Fajum i przesłuchano. Z wyro-
ku rozstrzelano J. Nowakowskiego, 
milicjantów zastraszono i zwolniono 
podczas pozoracyjnej strzelaniny; 9 
XI 1947 r. w godzinach wieczornych 
rozbrojono jednostkę ORMO w Tu-
bądzinie – na czele z jej komendan-
tem Ignacym Sobczakiem, pozyska-

no 4 sztuki broni i amunicję, rozbito 
również Spółdzielnię rekwirując ma-
teriały tekstylne na sumę 6000 tys. 
zł. We wszystkich akcjach Z. Balce-
rzak jako kwatermistrz oddziału wy-
stawiał pokwitowania na zarekwiro-
wane pieniądze i towary opieczętowa-
ne zieloną, okrągłą pieczęcią, z napi-
sem: Dowództwo Oddziałów Leśnych 
KWP Teren 731 z orłem w koronie 
oraz podpisywał nazwą „Drzymała 
II”18. Ponadto w okresie letnim 1947 
r. „Wiktor” wraz z amunicyjnym strz. 
Kazimierzem Jażdżykiem ps. „Śmia-
ły” z Owieczek był w dyspozycji por. 
„Kuby”. Ochraniał go z powodu prze-
wlekłej choroby – astmy oskrzelowej.

Za dzielną i ofiarną służbę dla Wol-
nej i Niepodległej Polski Z. Balcerzak 
został awansowany przez komendan-
ta Dowództwa Oddziałów Leśnych 
KWP Teren 731 – kpt. Jana Mało-
lepszego „Murata” do stopnia kapra-
la (rozkazem nr 51840/3 z września 
1947 r.), natomiast w grudniu st. sier-
żantem (rozkazem nr 51848/3).

W okresie Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku 1947/48 r. kwaterował 
wraz z oddziałem w miejscowości 
Muchy u Antoniego Mielczarka, w 
Ciupkach w pow. wieluńskim oraz w 
Salomonach u znajomych „Kuby”. Na 
mocy rozkazu kpt. „Murata” i z po-
wodu eskalacji represji ze strony sił 
bezpieczeństwa w terenie pow. sie-
radzkiego jego oddział ewakuował się 
na ekspozytury w woj. poznańskim. 
Z. Balcerzak wspominał iż: byliśmy 
pewni, że tutaj się ukryjemy przed po-
ścigiem, nasz dowódca znał ten teren, 

posiadał placówki jeszcze z czasów 
kiedy służył u „Groźnego”.

Jesienią 1947 r. do rozpracowa-
nia oddziału „Bałtyk”, „Drzymała 
II” PUBP Kalisz zwerbował 27 taj-
nych współpracowników, którzy mieli 
ustalić miejsce placówek organizacji 
i ich teren przemarszu. Byli to m.in. 
„Młynarz”, „Brzoza”, „Topola”, „Wilk”, 
„Dutkiewicz”, „Skóra”, „Pałka”, „La-
sek”, „Kruk”, „Kulik”, „Kanty”, „Olek” 
i „K-K”. Sieć agenturalna w pow. ka-
liskim była bardzo skuteczna czego 
efektem stały się aresztowania. Siły 
bezpieczeństwa podjęły intensywne 
kroki w celu likwidacji jednostki dy-
wersyjnej por. Kazimierza Skalskiego 
„Zapory”. W tym celu WUBP w Po-
znaniu w porozumieniu z lokalnymi 
placówkami UB zmobilizowały grupy 
operacyjne wsparte wojskiem KBW. 
Przeprowadzono reorganizację w 
rozmieszczeniu tych sił w terenie. W 
walce przeciwko KWP „Bałtykowi” 
brały udział dwie grupy operacyjne 
pod dowództwem Franciszka Adam-
czaka składające się z 20 żołnierzy 
10 pułku KBW oraz UB i MO z pla-
cówki z Brzezin pow. Kalisz. Rejon 
pacyfikacji stanowiły: gm. Brzeziny, 
Ostrów Wielkopolski i Kaliski oraz 
część sieradzkiego i wieluńskiego 
(Jamnice, Chudoba, Grzymaczew). 
Jednostkę wsparła grupa operacyjna 
z Wielunia i Sieradza stacjonująca w 
Złoczewie. W Rożemnie stacjonował 
pododdział 10 pułku KBW pod do-
wództwem ppor. Grakowskiego, któ-
ry pozostawał w łączności ze sztabem 
w Brzezinach. Grupa pod dowódz-
twem por. Jankowskiego w sile 26 żoł-
nierzy 10 pułku KBW oraz UB i MO 
dyslokowała w Miłkowicach pow. Tu-
rek. Objęła ona pacyfikację terenu 
Warty do granicy z woj. poznańskim.

Partyzanci nie mieli wywiadu na 
temat koncentracji sił na pograni-
czu poznańskiego i łódzkiego jakie 
zostały zmobilizowane w celu likwi-
dacji KWP. Podjęli więc próbę prze-
prowadzenia kilku akcji ekspropria-
cyjnych i prewencyjnych m.in. w 
Prażuchach pow. Turek, gdzie roz-
bito spółdzielnię oraz 17 I 1948 r. w 
Grodźcu pow. Konin, gdzie mieli wy-
konać karę chłosty na wójcie Łukasie-
wiczu. W trakcie jego poszukiwania 
oddział „Bałtyk” wtargnął do świe-
tlicy strażackiej znajdującej się oko-
ło 150 m. od posterunku MO. Teren 
zabezpieczał patrol, w którym byli: 
„Zbyszek”, „Tadek”, „Czesiek” i „Czar-
ny”. Do sali weszli: „Kubuś”, „Kuba”, 
„Zapora” i „Wiktor”. Uczestników za-
bawy wezwano do poddania się. Wójt 
był nieobecny mimo tego wylegity-
mowano wszystkich zebranych. Pod-
czas kontroli zastrzelono strażaka 
Feliksa Górskiego, który stawił opór 
„Kubie”. Dopiero dwa dni później 
agentura terenowa poinformowała 
PUBP w Kaliszu, że oddział „Drzy-
mała II” po dokonanej akcji w dn. 17 
I 1948 r. w Grodźcu pow. Konin prze-
dostał się w teren Zbierska pow. Ka-
lisz. Zorganizowano pościg, w któ-
rym uczestniczyła zbierska grupa 
operacyjna w składzie 20 żołnierzy 
z 10 pułku KBW i dwóch funkcjona-
riuszy UB. Do spotkania sił bezpie-
czeństwa z grupą KWP do-
szło 21 I 1948 r. w miejsco-

na zdj. Pogrzeb żołnierzy z oddziału "Zapory" w 1946 r.
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wości Kotwasice pow. Turecki, w wy-
niku czego stoczono walkę. Po krót-
kim starciu, partyzantom „Zapory” (8 
żołnierzy) udało się wycofać bez strat 
docierając do lasu w kierunku Brody, 
a potem kluczyli w lesie k. wsi Teodo-
rów kierując się do szosy Dzierznin, 
Zamenty. Zanim jednak tam dotarli 
w Grodźcu skoncentrowały się grupy 
operacyjne UB z Kalisza, Turka, Ko-
nina i Kępna, nad którymi dowódz-
two objął przybyły z Poznania, do-
wódca 11 Pułku KBW mjr Szymen-
dera. Równocześnie powiadomio-
no PUBP w Jarocinie, Krotoszynie 
i Ostrowie Wielkopolskim o prowa-
dzonej operacji i zobowiązano się do 
zabezpieczenia powiatów wysyłając w 
teren grupy operacyjne.

22 I 1948 r. w godzinach rannych 
KP MO w Koninie uzyskała tajny te-
lefonogram o poruszającej się gru-
pie podziemia w sile 8 osób, która 
przeszła do miejscowości Gołuchów i 
tam kwateruje. KBW ustalił i natrafił 
na ślad pośniegowy, że oddział „Za-
pory” udał się duktem leśnym pro-
wadzącym do gajówki lasów Gołu-
chowa i jak stwierdzono partyzanci 
ukrywali się w pojedynczym zabudo-
waniu w lasach gołuchowskich. Jed-
nostki bezpieczeństwa zorganizowały 
pościg. Do walki z grupą „Drzymała 
II” doszło w miejscowości Popówek 
między Pleszewem, a Kaliszem. To 
tragiczne zdarzenie z końca stycznia 
1948 r., któremu początek dało przy-
prowadzenie oddziału KWP do go-
spodarstwa Małeckich przez leśni-
czego Twardowskiego, opisał Józef 
Małecki: W styczniu 1948 r. przyszła 
grupa uzbrojonych żołnierzy AK i my-
śmy ich przyjęli. Byli głodni i zmęcze-
ni więc zaraz prędko śniadanie szyko-
wał brat Jan, a ja byłem na obserwacji, 
czy ktoś nie idzie. Godzinę po śniada-
niu pojawiły się samochody z ludźmi w 
ilości 7 samochodów. Część z nich była 
w mundurach, a druga część to cy-
wile. Samochody jechały od Kalisza w 
kierunku Pleszewa. Nie zatrzymywały 
się. Po niespełna godzinie te same po-
wróciły jadąc z kierunku Gołuchowa 
w kierunku Kuchar i o dziwo wysia-
dali szybko. Nasze gospodarstwo jest 
położone pod lasem samo blisko szo-
sy Kalisz – Pleszew. Zaczęła się trage-
dia. Ja kierowałem do lasu tych z AK 
i sam im drogę torowałem, aby dostali 
się do lasu. Jednak wszyscy nie poszli. 
Ze mną zostało 2 ukrytych – jeden w 
piwnicy, a drugi za stertą drewna nie 
dający żadnego znaku. Wpadli ubow-
cy i ormowcy i nas za klapy, gdzie są, 
żeby ich szukać. Myśmy odmówili. Wy 
najlepiej idźcie z przodu, bo wy macie 
broń to szukajcie. Brata Janka chcieli 
rzucić do piwnicy, żeby zbadał czy nie 
ma tam kogo. On się kurczowo chwycił 
tego ubowca i podciągnął nogi do góry. 
W tym momencie padła seria strza-
łów do jego nóg. Ci ubowcy już nam 
nie uwierzyli, że partyzanci sobie po-
szli .Wówczas zaczęli bić brata Janka, 
ojca i mnie po twarzy. Ojciec oddał, 
zrobiła się wojna, żeby szubraki mieli. 
Trochę się pohamowali .Przyszedł po-
rucznik. Ojciec spytał, co mają z nami 
zamiar zrobić. On, że spalić i rozwa-
lić. Musicie mieć specjalne zezwolenie. 
I wówczas zaczęło się piekło. W miesz-
kaniu wszystko poprzewracali. Mat-

ka była chora na reumatyzm stawo-
wy, leżała w łóżku. Myśmy ją bronili, 
żeby tylko jej nie wywalili. Splądrowali 
mieszkanie. Znaleźli ojca zasługi jako 
powstańca wielkopolskiego. Część mu 
zabrali. Mały oddech i radzą co zrobić 
z tym w piwnicy. Szykowali kilka gra-
natów razem rzucić, ale ojciec zabro-
nił i mówił, że może sam wyjdzie. Więc 
większość ubowców odjechała. Reszta 
obstawiła całą zagrodę. Mnie jako naj-
starszego wyprowadzono, abym po-
wiedział jakim sposobem wyszli par-
tyzanci. Wówczas za odmowę to ład-
nie oberwałem po żebrach, aż mi tchu 
brakło. Byłem na podwórzu od strony 
stodoły i widzę, że ten z piwnicy wy-
chodzi i coś mówi. Nie zrozumiałem. 
Jeden z ubowców leżał pod stodołą. On 
go zauważył i oddał jeden strzał w ple-
cy. Kula przeszyła mu pierś i zrobiła z 
przodu większą ranę. Ubowcy od razu 
go rozebrali i dzielili co do rzeczy. Zabi-
ty został nagi. Ubowcy zadowoleni od-
jechali w pogoń za tymi innymi. Tego 
dnia w stodole jest żołnierz i pyta o 
nocleg, ja nie wiem w żadnym wypad-
ku a on mówi, że widział jak kolegę 
zabili i rozebrali do naga. Był blisko, 
tylko 20 metrów za drzewem ustawio-
nym w metr. Ja od razu daję kombi-
nezon ślusarski aby się ubrał. Zapro-
wadziłem do Matuszaka Mariana na 
Podlesie. Powrócił do swojego punktu. 
Po tej akcji zabrano nas do Gołuchowa 
na posterunek na 10 godzin. Na dru-
gi dzień do Kalisza na Jasną. Tam nas 
przesłuchano i pobrano odciski palców 
– wypuszczono na wieczór.

„Wiktor” cudem przeżył tą zasadz-
kę w zabudowaniach Małeckiego. Wg 
jego relacji: Na miejsce kolejnej kwate-
ry dotarliśmy dzięki leśniczemu, w peł-
ni uzbrojeni, a było nas ośmiu w tym: 
„Zapora”, „Kuba”, „Tadek”, „Zbyszek”, 
„Kubuś”, „Czesiek”, „Czarny”. Wy-
cieńczeni i zmarznięci zajęliśmy głów-
ny budynek, było w mieszkaniu cie-
pło z uwagi, że paliło się w piecu. Go-
spodarze byli bardzo przyjaźni, dali 
nam pełne wyżywienie. Mogło być 
około godz. dziesiątej kiedy najecha-
ło na nas wojsko. Dzięki gospodarzo-
wi część grupy wydostała się z okrąże-
nia, podążyła w kierunku lasu. „Czar-
ny” wskoczył do piwnicy, a ja do szopy, 
która połączona była z domem miesz-
kalnym. Wdrapałem się na poddasze 
szopy gdzie poukładane były szczapy 
drewna, przykryłem się śniegiem i tak 
przeleżałem do wieczora. Słyszałem 
strzelaninę, uświadomiłem sobie, że 
dopadli „Czarnego”. Widziałem przez 
szpary tej szopy jak go ciągnęli za ręce 
i wrzucali do samochodu. Kilkakrotnie 
zaglądali do szopy, a ja leżałem metr 
nad nimi bez ruchu, prawie nie od-
dychałem, aby mnie nie znaleźli. Po 
ustaniu hałasu w gospodarstwie oko-
ło godz. 21 wyszedłem z szopy przy-
czajony. Natknąłem się na gospodarza, 
który zdębiał na mój widok, opowie-
dział mi o zajściu, a następnie udzie-
lił mi pomocy. Przebrałem się, a potem 
odwiózł mnie do krewnego. Ten z kolei 
podwodą na stację kolejową Kuchar-
ki. Wsiadałem do pociągu uzbrojony 
w dwa granaty i pistolet. Wysiadłem 
przed Błaszkami i dotarłem do ciotki 
Marii w Wojkowie. I tak skończyła się 
partyzantka.

Ksawery Jasiak

Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych 
W dniu 1 marca, o godz. 11:00, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbędzie się Msza św. 

w intencji Żołnierzy Wyklętych, pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa na terenie Rzeczypospolitej 
Ludowej. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we wspólnej modlitwie. 

ks. Grzegorz Legutko - proboszcz parafii WNMP

W każdy czwartek, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do kaplicy św. Franciszka, na adorację w ciszy do 
godz. 20.00.
W czasie modlitwy adoracyjnej nie będziemy prowadzić żadnych modlitw wspólnych, aby umożliwić 
osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Prosimy o uszanowanie ciszy…

Pomóżmy Kubusiowi!
Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na adres: Funda-

cja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomińska  5, 01-685 War-
szawa KRS 00000 37904

Można również dokonywać wpłat - darowizny na konto nr 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”.

Sygnały Czytelników

Jak to z tymi norkami będzie?
Poniżej publikujemy kolejny list, dotyczący budowy fermy norek w okolicach Karska, któ-
ry na adres mailowy przesłała jedna z Czytelniczek DN. Kobieta zapewnia miejskie władze, 
że jeśli wydadzą pozwolenie na budowę fermy, to mieszkańcy, którzy się z tym nie zgadzają, 
będą się temu ostro sprzeciwiać. 

A Ja wciąż czekam na sensowną 
odpowiedź i postawę, tym razem 
Starostwa. Jak to z tymi norkami 
będzie? Upierdliwa mieszkanka 
mówi stanowcze „nie” i nie odpusz-
czę. Będę walczyła o to, by tę inwe-
stycję zablokować. Przynajmniej 
nie na tym terenie. Niech Pan in-
westor poszuka innych miejsc do 
budowy. Dlaczego akurat upierać 
się przy tych terenach, gdzie w po-
bliżu znajduje się strefa ekologicz-
na, jezioro, droga prowadząca nad 
morze. A tu zafundowanie wszyst-
kim futrzaków, na dodatek upo-

rczywych i wydających smrody. 
Władze gminy Nowogard były do-
tąd przychylne takim inwestycjom. 
Mam nadzieje, że w tym momen-
cie pan burmistrz, Robert Czapla, 
nie będzie. Może starczy tych ferm 
na terenie Nowogardu? Panie bur-
mistrzu, apeluję, bądźmy rozsądni. 
My, mieszkańcy Karska, Ogorzeli i 
Dąbrowy boimy się o smród, spa-
dek wartości domów, ziem rolnych, 
upraw oraz działek pod budowę 
mieszkań, a tym bardziej skażenia 
środowiska. Po co odstraszać? Le-
piej chwalić się, że u nas, w Nowo-

gardzie, jest pięknie, że wszystko się 
zmienia i to właśnie dzięki panu te-
reny Nowogardu są przepiękne. Ale 
nie będą piękne, jeśli pan zafun-
duje kolejny smrodek. Jeżeli miesz-
kańców się zignoruje i wyda się 
pozwolenie na budowę fermy, na-
świetlimy sprawę najpierw w Kro-
nice Szczecińskiej, później w TVN. 
Może pomogą inni, jeśli na swoich 
nie można liczyć. Mamy swoje pra-
wa i bronimy swoich dobytków.

Dane do wiadomości redakcji

Fotopstryk 

Wypisko w centrum miasta!
Niemalże pod oknami ratusza wyrosło dzikie wysypisko śmieci. Wczoraj poinformował nas o tym miesz-

kaniec ulicy Lutyków. Śmieci leżą za budynkiem dawnej dyskoteki „Cisy”. 
Jarek Bzowy 

Czwartkowa adoracja
Informacje z parafii Wniebowzięcia NMP
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRzEKAŻ 1% PROCENt PODAtKu

PRzEKAŻ 1% PROCENt PODAtKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

tel. 913 922 165
 tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

Nie boli mnie to, że straciłam ko-
ronę najlepszej. Boli mnie, że prze-
grałam. S. Graff 

Choroba jest dowodem życia. 
Koniec choroby oznacza śmierć. 
M. Hofman 

Człowiek różni się od zwierzęcia 
tym, że prowadzi nieustanną wal-
kę z czasem. Służy temu historia, 
sztuka, nauka, religia, mistyka, a 
po części także medycyna, wódka i 
narkotyk. Jest to jednak walka bez-
nadziejna. M. Hofman

Ambasador musi mieć dobry żo-
łądek, chirurg – zręczne place, den-
tysta – mocną dłoń. M. Hofman 

Choroba to uwidocznienie ludz-
kiej realności, zdrowie to chwilo-
wa stabilizacja złudzenia. S. Ki-
sielewski 

Każdy lekarz ma swoją ulubioną 
chorobę. H. Fielding 

Najwięcej jest tych chorób, któ-
rych się najbardziej obawiamy. A. 
Kumor

Lata biegną, ale to my dostajemy 
zadyszki. A. Kumor 

Lżej jest cierpieć z drugimi, a 
jeszcze lżej, gdy cierpią tylko dru-
dzy. T. Gicgier

Samowolne poddanie się opera-
cji plastycznej twarzy, jest narusze-
niem praw autorskich naszych ro-
dziców. A. Madajczyk

Kto ma lęk wysokości, niech się 
do nieba nie wybiera. R. Rudzik

Mimo powszechnego znieczule-
nia, życie nie stało się mniej bole-
sne. J. Wejroch

Młodość, która szumi w głowie 
nazywa się w późniejszych latach 
nadciśnieniem. A. Ziemny

Musisz zaaplikować sobie rygo-
rystyczną dietę, bo wglądasz jak 
dwa w jednym. J. Kaptur

Najlepszym lekarstwem na kło-
poty jest sen: nie zasnę, gdy się tro-
chę nie pomartwię. H. Jagodziń-
ski 

Zbyt wiele odpoczynku przynosi 
ból i nudę. Homer

Może byśmy papierosy zaczęli 
wreszcie palić na stosie? H. Jago-
dziński

Ci, którzy cierpią ucisk, ucisku 
nie cierpią. B. Wojnar 

Leczy ludzi z naiwności. Bierze 
w zależności od jej rozmiarów. S. 
Trocki 

Uprawiaj gimnastykę. A najlep-
sza gimnastyka polega na tym, aby 
w porę wstawać od stołu. F. Tar-
czykowski

Jeżeli chcesz dożyć 100 lat, mu-
sisz wcześnie zacząć o tym myśleć. 
F. Tarczykowski 

U większości ludzi skleroza po-
lega na zapominaniu tego, o czym 
nigdy nie mieli pojęcia. B. Szulski

Wszyscy cierpią za miliony. Nie-
którzy nawet za kilkaset tysięcy... 
B. Szulski

Oświadczenia majątkowe radnych
Dzwonię do państwa w spra-

wie oświadczeń majątkowych, któ-
re publikujecie na swoich łamach.  
Otóż zdziwiły mnie wyceny nieru-
chomości podane przez niektórych 
radnych. Skoro powszechnie wia-
domo, że za jeden m2 mieszkania 
z rynku wtórnego trzeba dziś za-

płacić co najmniej 3 tys. zł, to w 
jaki sposób ktoś nabył mieszkanie 
100-metrowe za 140 tys. zł? Nie 
wierzę bowiem, że radny mieszka 
w lokalu o standardzie socjalnym... 
Zastanawia mnie też, w jaki spo-
sób niektórzy nabyli majątek w po-
staci kilku nieruchomości czy dro-

gich aut, wykazując, że niekiedy 
nawet nie zarabiają najniższej kra-
jowej? Drodzy radni, albo próbuje-
cie kogoś wprowadzić w błąd albo 
macie nas, obywateli, po prostu za  
głupków...

Mieszkaniec Nowogardu. 

 Halo redakcja 

Na łączniku z Dworcową niebezpiecznie i ciemno 
Dzwonię w sprawie uliczki łą-

czącej ul. 700-lecia z Dworco-
wą.  Zastanawiam się także, kie-
dy rozpocznie się remont tego od-
cinka ulicy. To droga, z której ko-
rzystają nie tylko kierowcy, ale i 
dzieci w drodze do szkoły. Może 
warto, aby w końcu ktoś poważ-
nie potraktował swoje obietnice i 
doprowadził te drogę do porząd-
ku, a nie tylko, aby służyła ona 
policji jako maszynka do zara-
biania pieniędzy na mandatach. 
Bo jeśli już ktoś chce zadbać, aby 
było tam bezpieczniej, to może 
niech zacznie od zobowiąza-
nia  właściciela drogi do napra-

wy znajdującego się tam oświe-
tlenia,  bo ostatnio było tam  

ciemno jak w grobowcu. 
Pani Marta z Nowogardu.  

***

Nowe żarówki świecą kierowcom po oczach 
Ostatnio przy ulicy Poniatow-

skiego, w trzech starych lampach 
ulicznych, znajdujących się przy 
przejściach dla pieszych, wy-
mieniono żarówki na jaśniej-
sze. Niestety lampy te teraz ośle-
piają nadjeżdżających kierow-
ców. Wcześniej to nie przeszka-

dzało, bo założone poprzednio 
stare żarówki nie świeciły tak 
mocno.  Doceniam, że gmina 
chciała poprawić widoczność, 
ale chyba jednak lepiej by było, 
jakby przy przejściach ustawio-
no nowe, niższe lampy, takie jak 
na obwodnicy w Olchowie, któ-

re rozpraszały by światło tylko 
na powierzchni pasów,  nie ośle-
piałyby kierowców. Uważam, że 
choć ktoś miał dobre intencje, 
to nie przemyślał do końca swej  
decyzji. 

Kierowca z Nowogardu. 
not. MS

***

zespół Szkół Publicznych w Osinie

„Lekcja Zdrowia”
Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Osinie bierze aktywny udział 
w programie „Owoce i warzywa w szkole”, którego koordynato-
rem w osińskiej placówce jest Katarzyna Paczkowska. W związku 
z tym, co roku organizowane są konkursy oraz spotkania doty-
czące zdrowego trybu życia. 

W środę (18 lutego) szkołę w 
Osinie odwiedzili wyjątkowi go-
ście: dietetyk Zofia Gwiazdowska 
oraz pracownicy Oddziału Tere-
nowego Agencji Rynku Rolnego 
w Szczecinie: Agnieszka Cieślicka 
i Piotr Podobiński. Podczas spo-
tkania nie zabrakło pani dyrektor, 
Tatiany Olbert, oraz Joanny Gór-
czewskiej-Rudnickiej i Anety Ku-
lik, a także klas I–III Szkoły Pod-
stawowej, wraz z wychowawczy-
niami. 

„Lekcję zdrowia” zapoczątkowa-
ła część artystyczna pt. „Spotkanie 
witamin”, którą przygotowała kla-
sa IB. Następnie głos zabrała Zo-
fia Gwiazdowska, która podczas 
swojego wystąpienia powiedziała 
uczniom, jakie produkty powin-
ni spożywać bardzo rzadko, a któ-
re jeść codziennie. Dzieci chętnie 
współpracowały i szczerze przy-
znawały, że lubią warzywa i owoce. 
Uczniów z Osiny ucieszył szcze-
gólnie fakt, że lody nie są wcale 
tak niezdrowe, o ile są spożywa-

ne w racjonalnych ilościach. Na-
stępnie Agnieszka Cieślicka i Piotr 
Podobiński złożyli podziękowa-
nia dyrektor Tatianie Olbert oraz 
wręczyli upominek za wyróżnia-
jącą się w skali województwa dzia-
łalność profilaktyczną szkoły. W 
dalszej części spotkania dzieci za-
poznały się z założeniami progra-
mów „Owoce w szkole” i „Mleko 
w szkole”. Podsumowaniem były 
zajęcia kulinarne, podczas któ-
rych uczniowie wykonywali sałat-
ki owocowe. 

To jednak nie był koniec „Lek-
cji zdrowia”. Po wizycie u klas I–
III, Zofia Gwiazdowska z krótkimi 
prelekcjami udała się do klasy IV 
Szkoły Podstawowej i klas III Pu-
blicznego Gimnazjum. 

Dodajmy, że spotkanie z Zofią 
Gwiazdowską miało także na celu 
uświadomienie uczniom, na czym 
polega zawód dietetyka, co wpisa-
ło się w działania szkoły w zakre-
sie doradztwa edukacyjno-zawo-
dowego. Organizatorzy spotkania 
jeszcze raz dziękują paniom Zofii 
Gwiazdowskiej i Agnieszce Cie-
ślickiej oraz panu Piotrowi Podo-
bińskiemu za warzywno-owocowy 
owocny trud i mają nadzieję, że na 
tym nie zakończy się współpraca z 
ZSP w Osinie.

Info: UMiG Osina/ Oprac: KR
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Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
w ramach realizowanego programu

„JUNIOR - aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych” 
ogłasza
Nabór kandydatów na płatne staże dla osób niepełnosprawnych
Program skierowany jest dla osób, które:
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim  

lub umiarkowanym
- nie ukończyły 30 roku życia
- są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub spełnia kryteria uzyskania 

statusu osoby 
  bezrobotnej
- chcą być aktywne, rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi  

w PUP Goleniów, ul. Zakładowa 3, pokój nr 3, tel. 914182577 wew. 123, filia 
PUP Nowogard, Plac Wolności 9, pokój nr 6, tel. 913921376 wew. 233. 

W związku z powyższym ogłaszamy również nabór wniosków na 
organizację stażu przez Pracodawców. W pierwszej kolejności rozpatrywane 
będą  wnioski na organizację stażu, gdzie pracodawca zapewni zatrudnienie 
po odbytym stażu.

Pracodawcy uczestniczącemu w programie udzielana jest premia po 
zakończonym stażu przez uczestnika programu. 

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Chętniej aniżeli starej prawdy
Agnieszka Kondratowska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Stanisława Pokorska, Cecylia 

Furmańczyk, Wiesława Kaczmarek, Genowefa Maćkowska, Halina Stefanska, Aneta Kochelska, Christiana 
Syfert, Anna Huget, Teresa Januszonek, Jolanta Kozioł, Błażej Śniegowski, Helena Urbanek, Alicja Wypych, 
Andrzej Leszczyński, Lucyna Andrzejczak, Grażyna Siedlecka, Tomasz Wdowiński, Krystyna Gęglawa, 
Edward Bachor

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Cecylia Furmańczyk, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych:  odwaga, ;pożyczka 
Kinga Feliksiak, Zosia Karbowiak, Madzia Skowrońska, Tymon Józefiak, Julia Furmańczyk, Klaudia 

Paluszkiwicz, Marcel Gląbecki, Natalka Rekus, Julia Bańkowska, Kacper Turek, Jakub Turek, Kinga 
Lewandowska, Milosz Wielgus, Nadia Grenda, Mateusz Nocek

Zwycięzca: Natalka Rekus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Grali o miejsca 4-6 
W minioną niedzielę (22 lutego), w hali sportowej ZSP w Osinie, swoje ostatnie mecze w 
tej edycji OLPS rozgrywały zespoły zajmujące miejsca 4-6. Wielkimi wygranymi okazali się 
siatkarze z Krzywic, którzy odnieśli dwa zwycięstwa i rzutem na taśmę awansowali z ostat-
niego miejsca na 4. pozycję. 

W pierwszym meczu rywali-
zacji „przegranych”, naprzeciw 
siebie stanęli siatkarze z Osiny i 
Krzywic. Jak można było się spo-
dziewać, obydwie drużyny zacie-
kle walczyły o zwycięstwo. Pierw-
szy set był niezwykle emocjonują-
cy i skończył się, po grze na prze-
wagi, zwycięstwem do 25 punk-
tów obrońców tytułu z Krzywic. 
Druga partia była równie emocjo-
nująca i pomimo ambitnej walki, 
drużyna Osina I nie zdołała wy-
równać w setach, przegrywając 
23:25. W trzecim secie najwyraź-
niej zeszło już powietrze z zawod-
ników gospodarzy, którzy zdoła-
li z Krzywicami wygrać tylko 19 
punktów. Co ciekawe, w rundzie 
zasadniczej to Osina I pokonała 
Krzywice 3:0. Po tej porażce, za-
wodnicy z Osiny skomplikowali 
sobie sytuację w tabeli. Pozostał 
im mecz z osińskimi gimnazjali-
stami, którzy mogli przeskoczyć 
swoich kolegów w ligowej tabe-
li. Zanim jednak doszło do der-
bów w OLPS, kolejny mecz roze-
grali siatkarze z Krzywic, tym ra-
zem ich rywalami byli zawodni-
cy z gimnazjum w Osinie. Tak jak 
w pierwszym niedzielnym me-
czu, na wysokim poziomie stały 
dwa pierwsze sety. Gimnazjaliści 
z Osiny ponownie pokazali spo-
re umiejętności i wygrali w pierw-
szej partii z Krzywicami 25:23. 
Obrońcy tytułu najwyraźniej bar-
dzo chcieli się zrehabilitować za 
swoje fatalne występy na począt-
ku rozgrywek, toteż bez taryfy 
ulgowej, po zaciętym secie, wy-
grali w drugiej partii do 23. Mecz 
zaczął się od nowa, a więcej pary 
pozostało zawodnikom z Krzy-
wic, którzy w trzecim secie wygra-
li 25:19, by w ostatniej partii po-
stawić kropkę nad „i”, wygrywając 
ją 25:20 i w całym meczu 3:1. Do-
dajmy, że w poprzednim meczu 
obydwu drużyn, siatkarze z Osi-
ny wygrali 3:2. Zatem Krzywice, z 

8 punktami na koncie, zanotowa-
ły skok z ostatniego miejsca na 4. 
pozycję. Odebrać im tę lokatę mo-
gli jeszcze tylko siatkarze zespołu 
Osina I, którzy w trzecim meczu 
podejmowali młodszych miesz-
kańców z ich miejscowości. Aby 
młodzi uczniowie z Osiny mie-
li zająć 5. miejsce, musieli wygrać 
3:0 lub 3:1. W pierwszym secie, do 
połowy partii kibice oglądali rów-
ną walkę, jednak przewagę zaczęli 
wypracowywać sobie zawodnicy 
z gimnazjum, którzy ostatecznie 
wygrali 25:18. Podobny przebieg 
miał drugi set, w którym gimna-
zjaliści ponownie wygrali do 18. 
W dalszej części meczu główną 
rolę odegrał jeden z zawodników 
zespołu Osina I, który otrzymał 
żółtą kartkę. W następnych ak-
cjach ten sam zawodnik atakował 
z drugiej linii i popełnił błąd prze-
kroczenia linii 3 metra. Puściły 

mu nerwy i kopnął piłkę, okazując 
poirytowanie decyzją sędziego, w 
efekcie siatkarz drużyny Osina 
otrzymał czerwoną kartkę, a ry-
wale otrzymali dodatkowy punkt. 
Zatem własne błędy spowodowa-
ły, że gimnazjaliści z Osiny wy-
grali trzeci set 25:16 i w całym 
meczu 3:0. Ten wynik dosłownie 
przewrócił tabelę do góry nogami. 
Zajmujące ostatnie miejsce Krzy-
wice kończą rozgrywki na 4. po-
zycji. Gimnazjum Osina rzutem 
na taśmę awansuje na 5. miejsce, 
natomiast siatkarze zespołu Osina 
I spadają z 4. miejsca na dno tabe-
li. Już za tydzień mecze o mistrzo-
stwo oraz oficjalne zakończenie 
tegorocznych rozgrywek Osiń-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Więcej 
na ten temat w piątkowym wyda-
niu DN. 

KR

Na zdjęciu siatkarze zespołu Osina I, którzy w ostatniej chwili po dwóch porażkach 
spadli na 6. miejsce w tabeli.

Osińska Liga Piłki Siatkowej
Mecze o miejsca 4-6:
Osina I – Krzywice  0:3 (25:27, 23:25, 19:25)
Krzywice – Osina Gim.  3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:20)
Osina Gim. – Osina I   3:0 (25:18, 25:18, 25:16)

M M P Sety Małe pkt.
4 Krzywice 8 8 11 – 18 556 – 678 
5 Osina Gimnazjum 8 7 13 – 19 673 – 718 
6 Osina I 8 7 8 – 18 466 – 488 

Pomorzanin wysoko przegrywa 
z Gryfem

Przespali 20 minut
W sobotę (21 lutego), o godzinie 17:00, Pomorzanin Nowo-
gard rozgrywał sparing w Kamieniu Pomorskim z tamtej-
szym Gryfem. Niestety trener nowogardzkiego zespołu nie 
mógł skorzystać ze wszystkich swoich piłkarzy. W efekcie, 
po tragicznych kilkunastu minutach Pomorzanin, przegrał 
z czwartoligowcami 4:0.

Gryf Kamień Pomorski – Pomorzanin Nowogard  4:0 (0:0)

Skład: Paweł Sobolewski, Rafał Makarewicz, Ad-
rian Kram, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski 
– Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek, Piotr Ha-
nuszkiewicz, Dawid Langner, Hubert Pędziwiatr, Ka-
mil Lewandowski; zmiany: Adrian Wasyluk. 

Do startu rundy wiosennej 
pozostał już niespełna miesiąc, 
a pomimo tego, trener Robert 
Kopaczewski, w sparingu z naj-
trudniejszym rywalem, mógł 
skorzystać z usług jedynie 12 
piłkarzy. Gryf był zdecydowa-
nym faworytem tego meczu, 
jednak dobrze ustawiony zespół 
Pomorzanina w pierwszej po-
łowie rywalizował z gospoda-
rzami jak równy z równym. Po-
mimo kilku okazji do strzelenia 
gola, pierwsza część zakończy-
ła się bezbramkowym remisem. 

Problemy Pomorzanina rozpo-
częły się zaraz po wznowieniu 
gry, a dokładniej na przestrzeni 
50-70 minuty meczu. Wówczas 
piłkarze Gryfa czterokrotnie 
pokonali Pawła Sobolewskiego, 
dając swojemu zespołowi pew-
ne i być może nieco za wysokie 
zwycięstwo 4:0. Trudno stwier-
dzić jak wyglądałby ten mecz, 
gdyby Pomorzanin przyjechał 
do Kamienia Pomorskiego w 
najsilniejszym składzie. Miej-
my nadzieję, że 12-osobowa ka-
dra na ten mecz sparingowy nie 
wróży w rundzie wiosennej po-
wtórki z wyjazdu, np. do Wę-
gorzyna, lub z innych spotkań, 
gdy brakowało na ławce rezer-
wowych piłkarzy do zmiany. Na 
pewno frekwencja na tym me-
czu jest o wiele gorszą wiado-
mością niż rozmiary porażki. 

Teraz przed drużyną pro-
wadzoną przez Roberta Kopa-
czewskiego mecz sparingowy 
z Salosem Szczecin. Więcej na 
ten temat w najbliższym wyda-
niu DN. 

KR

Paweł Sobolewski musiał cztery razy 
wyciągać piłkę z siatki podczas meczu 
w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSzENIE
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PRzEKAŻ 1% PROCENt PODAtKu

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-  
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
/SPEDYTOR/LOGISTYK

Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
-  wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe
-  znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną 
 komunikację
-  prawo jazdy kat.B
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za kompleksową organizację pracy taboru trans-
portowego.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę 
 rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES 

cyfrowa karty kierowcy

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

WD do 13.03
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Wystawa fotograficzna „Jasność 
naszej percepcji” 
Wystawa „Jasność naszej percepcji” to prawdziwa gratka dla miłośników fotografii, którzy 
od 19 lutego mogą podziwiać międzynarodowy projekt w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 

Prace, które składają się na wy-
stawę zostały wyłonione na dro-
dze konkursu, którego pomysło-
dawcą była szkoła SSOU  Kole Ne-
delkovski  w Veles (Macedonia) – 
czyli szkoła partnerska Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. 
Staszica w Nowogardzie. Konkurs 
szybko zyskał charakter projek-
tu międzynarodowego, ponieważ 
wzięły w nim udział jeszcze dwa 
państwa – Polska i Finlandia. W 
sumie w konkursie wzięło udział 
112 uczestników z Macedonii, 

Polski i Finlandii, którzy zapre-
zentowali 330 zdjęć. Zadaniem 
uczestników było zrobienie arty-
stycznych fotografii, które mia-
ły przedstawiać kulturę, tradycję, 
sposób życia na obszarach miej-
skich lub wiejskich, naturę, małe 
lub duże szczegóły codziennego 
życia, które nas na co dzień in-
spirują. W polskiej edycji w kon-
kursie wzięło udział 11 uczniów 
z  klas I, II, II i IV Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, którzy inte-
resują się fotografią. Wystawę bę-

dzie można obejrzeć od 19 lutego 
do 9 marca w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz od 9 do 15 mar-
ca w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Po zakończeniu wysta-
wy w Polsce ekspozycja pojedzie 
do Francji, a następnie do Finlan-
dii tak, aby mogło zobaczyć ją jak 
najwięcej miłośników fotografii. 
Koordynatorami akcji w Polsce 
są nauczyciele – Pani Mirosława 
Szymaniak i Pan Rafał Wasyluk. 
Zapraszamy o obejrzenia zdjęć. 

UWAGA!!!

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów  
na zebranie otwarte, 

które odbędzie się  25 marca 2015 r.

Harmonogram spotkania:

1. Godz. 16.00- 16.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami.
2. Godz. 16.30-17.00 – prelekcje dla rodziców:
	 „Prawne aspekty przemocy i agresji w szkole” 
(prowadząca Klaudia Gieryń – Komisariat Policji w 
Nowogardzie).
	 „Narkotyki, alkohol? Na pewno nie moje dziecko” 
(prowadząca Regina Ewa Krzak) sala nr 28.
3. Godz. 17.00-17.30 – dyżur nauczycieli w klasach. 

ZAPRASZAMY!!!
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165;  

tel. 91 577 20 07

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

W259.2sc.10-27.02

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne  

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

REKLAMA

Potrzebna szybka gotówka? 
Pieniądze w 15 minut. Bez formalności,  

bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 32 42 07 334

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 marca 2015 r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do  NZOZ Medical Care 

CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bogus 

tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie
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OGŁO SzE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

SPRZEDAŻ 
DREWNA

kominkowego, opałowego

tel.  603 055 292
dowóz gratis

W.1.sc.13-27.02 

NIERuCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowla-
ne obok szkoły trójki. 0033 
78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ulica Gryfitów. 604 422 
221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m . 668 411 277 

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

•	 Sprzedam mieszkanie czte-
ropokojowe na ul. 15 lute-
go o pow. użytkowej 67.60 
m2 pierwsze piętro, własne 
ogrzewanie. 608 396 636

• Do wynajęcia samodzielne 
mieszkanie w domku na ład-
nej, wiejskiej posesji w okolicy 
Nowogardu. 508 404 788

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie. 728 155 574

• Do wynajęcia kawalerka. 722 
300 700 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczów-
kę. Stan bardzo dobry, do 
zamieszkania. Kilka kilome-
trów od Nowogardu, 30 mi-
nut do morza. tel. 693 083 
124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. 
Tel. 695 264 594.

• Do wynajęcia 40m2 usługowo 
handlowe. 9139 20 776

• Sprzedam działkę budowlaną 
ok. 11 ar na Asnyka 53 tys. Tel. 
888 275 787

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Wynajmę duże mieszkanie 
czteropokojowe. 602 474 266 

• Szukam garażu do wynajęcia 
okolice 15 lutego. 693 584 630 

• Do wynajęcia mieszkanie. 507 
023 080

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, I piętro w rozliczeniu. 
Kawalerka bezczynszowa. 693 
344 807 lub 661 969 006 

• Sprzedam działkę z altanką. 
881 632 347

• Sprzedam mieszkanie 2pokoje 
ul. Żeromskiego 3-piętro. 601 
080 035

• Wynajmę garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 721 039 454 

• Działkę 1.43 ha rolną pod 
ubezpieczenie w KRUS-ie 
sprzedam. Tel. 889 133 882

•	 Kupię kilka hektarów ziemi 
lub łąki – gotówka. tel. 660 
206 833 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. Tel. 691 10 02 49, 501 34 
30 40

•  Wynajmę mieszkanie 3poko-
jowe. Tel. 607 242 327

• Sprzedam lub wynajmę garaż 
15 m2 przy ul. 700-lecia. 501 
549 818

• Wynajmę dwupokojowe 
mieszkanie na ul. J. Poniatow-
skiego. 506 696 195 

• Sprzedam kawalerkę, 28m2. 
Tel. 604 60 69 60

MOtORYzACJA

• Mercedes C220 kombi, die-
sel, rocznik 2000 kolor czarny, 
wyposażony w klimatyzację 
oraz hak, sprzedam. Tel. 510 
680 139

• Sprzedam VW T4, podwójna 
kabina. 660 010 540

ROLNICtWO

• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. 605 092 
517

• Śrutownik bijakowy 10km w 
dobrym stanie sprzedam. 667 
522 369 

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 
759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 01 39 
95

• Sprzedam pszenicę. 668 316 
103

• Łubin sprzedam. 502 853 573 

• Sprzedam   prosiaki  20 sztuk.
Tel.691982862.

• Sprzedam   silnik  do  C-360.
Tel.667023662.

•	 KuRKI NIOSKI odchowa-
ne powyżej 7 tyg. sprzedaż 
od 25 marca GOSPODAR-
StWO ROLNO-DROBIARSKIE 
ŻABOWO 13  913910666, 
510127838

uSŁuGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 

naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 REMONtY MIESzKAŃ, WY-
KOŃCzENIA. 608 364 330, 
600 347 308 

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700-lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700-lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

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

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADzIN, tA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRzANEJ 
MAtERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRzĄtANIE: CzYSzCzENIE 
FuG.tEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis tel. 
691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPutERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 482 
763

• Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, 
bramy, monitoring, domofony. 
696 443 643

• Glazura, terakota, fachowo so-
lidnie wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515q

• Dachy, podbitki. 693 180 974 

• Tartak, Korytowo. 782 741 664

•	 usługi mini koparką. 605 579 
296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

• Budowa domów jednorodzin-
nych 750 zł za m2 z materiałem. 
Tel. 691 664 658 

• USŁUGI –WYWROTKĄ.
Tel.692457299.

•	 usługi  stolarskie : szafy ,  
garderoby  , meble łazienko-
we  i  inne  prace stolarskie. 
tel.609388503.

• MATEMATYKA.Tel.668171212.

PRACA

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię rejestratorkę me-
dyczną, sprzedawcę okularów. 
91 39 27 272

• Poszukuję pracownika na sta-
cję Orlen. CV i podania proszę 
składać na stacji przy ul. 3go 
Maja 27

• Zatrudnię na 1/2 etatu kuchar-
kę. 602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT 
C+E TRANSPORT KRAJOWY 
TEL 509740304

• Zatrudnię do sklepu spożyw-
czego ekspedientkę wymaga-
na książeczka zdrowia z bada-
niami. CV proszę kierować na 
adres anitaj1@tlen.pl

•	 zlecę wykonanie ogrodzenia 
ok. 100 m2. tel. 502 103 432

INNE

•	 Sprzedam drewno: brzoza, 
olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. Lub przyczepa rolnicza.
tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 PIECE GAzOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-

czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 PIECE GAzOWE c.o. VAIL-
LANt z Niemiec używane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania, domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknięta komora spalania 
np. gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy części za-
mienne, serwis tel. 691 686 
772

•	 GRzEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
płytowe, różne rozmiary, z Nie-
miec mało używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 
70 zł oraz elektryczny przepły-
wowy podgrzewacz wody na 
prąd 380V do łazienki, kuch-
ni cena 200zl tel. 691 686 772

• Urządzenie do produkcji hot 
dogów sprzedam. 728 155 574

• Dojeżdżam codziennie z No-
wogardu do Szczecina na go-
dzinę 6 i 14 tryb dwuzmiano-
wy. Posiadam wolne miejsca. 
721 093 180 

• Sprzedam pianino tanio. 669 
585 826

• Sprzedam psa, owczarek nie-
miecki, długowłosy, 9mięsięcz-
ny. Tel 726 080 633

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 
990 

• Sprzedam piłę do drewna 7,5 
kw. 9139 22 990

• Koła letnie 14tki felgi aluminio-
we glebogryzarka ogrodowa 
spalinowa. 505 848 340 

• Sprzedam za symboliczną 
cenę ładną palmę. Tel. 697 612 
843

• Sprzedam materace 200/90. 
tel. 691 201 974

• Sprzedam  fotel  masujący  krę-
gosłup .Tel.601553551.

• Sprzedam łóżko polowe - tu-
rystyczne (pełnowymiarowe, 
składane, gruby materac), nie-
używane, oryginalnie zapako-
wane, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340
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INFORMAtOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna 
 tEL. 607 310 591 

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

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

ND - SzCzECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCzEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCzEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAD JAzDY Bu SÓW

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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Drukarnia offsetowa
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Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

REKLAMA

W12.4.SK.P.7.3.DO

Publiczne Gimnazjum nr 3

Teatr po szkole…
Już po raz czwarty grupa uczniów Publicznego Gimnazjum 
nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie postanowi-
ła spędzić swój wolny czas w Teatrze Polskim w Szczecinie.

 W poniedziałek (16 lutego) 
miłośnicy sztuki teatralnej wzię-
li udział w przedstawieniu „Sło-
neczni chłopcy”, doskonałej ko-
medii Neila Simona. Sztuka opo-
wiadająca o parze emerytowa-
nych komików była popisem gry 
aktorskiej dwóch szczecińskich 
aktorów – Adama Dzieciniaka i 
Zbigniewa Filarego. Gimnazjali-
ści entuzjastycznie ocenili spek-

takl, udowadniając tym samym, 
że teatr może być źródłem po-
zytywnych uniesień i nie zawsze 
musi łączyć się z obowiązkowymi 
lekturami szkolnymi. 

Wyjazdy do Teatru Polskiego 
odbywają się cyklicznie, po zaję-
ciach lekcyjnych, a organizowane 
są przez Magdalenę Dawidowską 
– nauczycielkę języka polskiego.

Inf. własna

Szkoła Podstawowa nr 1

„Matematyczne Asy z V Klasy”
W czwartek (19 lutego), o godz. 10:00, w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, odbył się 
X Miejsko-Gminny Konkurs Matematyczne Asy z V klasy.

Brało w nim udział po trzech naj-
lepszych matematyków ze szkół pod-
stawowych naszej gminy. X edycja zo-
stała objęta patronatem Zachodnio-
pomorskiego Kuratorium Oświaty. 

W konkursie udział wzięło 15 
uczniów ze Szkół Podstawowych: 
nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Nowo-
gardzie oraz Szkoła Podstawowa 
Orzechowo.

Uczestnicy konkursu w ciągu 
60 minut rozwiązywali test skła-
dający się z 15 zadań. 

Tytuł „Matematycznego Asa 
z V klasy” otrzymali uczniowie: 
Cezary Wojtyniak SP2, Małgo-
rzata Pertkiewicz i Hubert Nowak 
SP3. II miejsce: Daria Szymczak 
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w No-
wogardzie. III miejsce: Jan Berg 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w No-
wogardzie, Gracjan Leyk – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie. 
Klasyfikacja drużynowa przedsta-
wiała się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawo-

wa nr 3 i nr 2 w Nowogardzie, II 
miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
1 w Nowogardzie, III miejsce – 
Szkoła Podstawowa w Orzecho-
wie. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom ogromnej wiedzy i wyso-
kiego poziomu umiejętności ma-
tematycznych. 

Organizatorzy:
Maria Pastusiak

Elżbieta Flis-Żabecka
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Kolejna inicjatywa 
obywatelska - 
bezpieczne przejścia

s. 10 i 12s. 5

Sygnały 
Czytelników: 
Nieprzyjemne zapachy

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

P r z e d ł u ż a n i e  
i  zagęszczanie  rzęs , 

promocja do końca marca, 
tel. 534 991 778, 

więcej na:  www.facebook.com/
przedluzanie.rzes.image

Megawydarzenie - SŁOŃCA ZAĆMIENIE !  
20 marca 2015 r. 

Dzień Otwarty Gimnazjum nr 2  

 
  

 
 

 
   

 

Zapraszamy uczniów klas szóstych z wychowawcami 
do naszej szkoły 20 marca o godzinie 8.00.

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 23 marca o godzinie 16.30
Nasz adres: Nowogard, ul. Bohaterów  Warszawy 78

telefon 91 39 25 107
internet: www.zsonowogard.edu.pl 

W5.4.P.p.7.3.do

A3.1.P.d/o

Chorwacja 20-29.06.2015 Berlin - lotniska codziennie
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

PARYŻ+WERSAL 11-16.07.2015 

Maroko 03-17.04.2015 

A2.2.P.d/o

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
z obsługą GPS  (m.in. opryskiwacz, agregat siewny)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.13-27.02

W259.2m.p.10-28-02 

Zlecę 
ocieplenie stropu 
oraz wykonanie  

sufitu podwieszonego   
w domu jednorodzinnym 

tel. 509 564 625

Z cyklu 
"Nasi przedsiębiorcy":  
Jan Kopyciński s.9

Czytaj s.3

Grypa uderza!

Czy to już epidemia?
REKLAMA
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W skrócie

Reklama

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

Od dłuższego czasu mieszkańcy budynku, znajdującego się przy  ul. 
Gen. Bema 16, borykali  się z problemem wyłączonej z eksploatacji  ko-
tłowni, która  co jakiś czas  zalewana  jest  systematycznie przez kanali-
zę.  Po sygnałach Czytelników, woda z kotłowni została  wypompowana 
i na obecną chwilę miejsce jest suche. To jednak nie przekonuje miesz-
kańców bloku, którzy uważają, że problem zalania kotłowni może po-
wrócić za jakiś czas.

JB

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja zbierania podpisów osób wyra-
żających poparcie poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP. Na 
zdjęciu zbiórka podpisów, prowadzona na Placu w Wolności w Nowo-
gardzie, przez sympatyków Andrzeja Dudy, która zorganizowana zosta-
ła w dniu 20.02.2015 roku. 

JB

1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Matka Ojczyzna nad Tobą Płacze

Cisza zaległa nad śmiercią żołnierza - wtedy był nieznany
Ani pies nie zawył, nie zapłakał zbłąkany 
Jego grobu nie zoczył nawet cmentarny skryba.
Kilku towarzyszy ocalałych jeszcze pochyliło głowy 
By pozostać z pamięcią Jednego z Nas co zrywał okowy
I Cisza -jedynie gdzieś cicho w chacie jakiej starcze serce łkało 
U tej co matczyną miłością żołnierza kochało.
Poturbowane ciało znieważone Imię 
Ale to właśnie takiego sam Pan Chrystus przyjmnie.
A i tego płaczu co wtedy tak mało – 
Jakby się miarą obfitą w sercach wdzięcznych rozlało.
Patrz Żołnierzu Wyklęty – ja też to zobaczę 
Dzisiaj Matka Ojczyzna nad Tobą wciąż płacze. 
 

                                                       Marek Słomski, 26 lutego 2015 

Masza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych 
W dniu 1 marca, o godz. 11:00, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbędzie się 

Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa na terenie Rze-
czypospolitej Ludowej. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we wspólnej modlitwie. 

ks. Grzegorz Legutko
proboszcz parafii WNMP

Miejska Biblioteka Publiczna
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a

na wystawę 
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

którą będzie można oglądać do końca marca 2015 r.

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: meble do przedpokoju  -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę i bojler na wodę cie-

płą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i tapczan dwuosobowy- tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę telewizor duży z płaskim kineskopem i sprawny odkurzacz - 603-595-403 
- Przyjmę sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Oddam fotel rozkładany 2 osobowy. -  tel. 508-309-981 
-  Oddam ławę - tel. kontaktowy - 691 201-974
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Mieszkańcy Nowogardu, którzy na co dzień korzystają z drogi przy 
ul. Nadtorowej, wciąż skarżą się na źle zaparkowane pojazdy oraz brak 
chodnika, który zwiększyłby bezpieczeństwo na tym odcinku jezdni. 
Redakcję DN o problemie zaalarmowała jedna z naszych Czytelniczek. 
- Przesyłam zdjęcie zrobione podczas dzisiejszego spaceru. Cały czas od-
noszę wrażenie, że teren przy cmentarzu jest „nietykalny”, nie wspomina-
jąc o patrolu policyjnym. Tutaj każdy parkuje jak chce, a chodnika nadal 
na tym odcinku nie mamy – mówi nasza Czytelniczka. O drodze przy 
ulicy Nadtorowej pisaliśmy już wielokrotnie. Może czas najwyższy, aby 
nowogardzcy urzędnicy zaczęli coś działać w kierunku budowy chod-
nika, który zapewniłby bezpieczeństwo mieszkańcom pobliskich do-
mów oraz osób uczęszczających tamtędy do pracy. 

KR
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKLama

REKLama

Ferma Norek 
w Maszkowie 

zatrudni
pracowników do pracy 

w hodowli zwierząt 
futerkowych.

697 997 231

Grypa uderza! 

Czy to już epidemia? 
W ostatnich tygodniach nowogardzianie masowo zapadają na różnego rodzaju grypopo-
dobne infekcje. Co jest powodem tych sezonowych chorób, gdzie jest największe zagroże-
nie jej zarażeniem i kiedy należy zwrócić się do lekarza?

Takie pytanie postawiliśmy 
podczas zapoznawania się z pro-
blemem, odwiedzając nasze 
przychodnie, zarówno te dziecię-
ce, jak i dla dorosłych, które od 
kilku tygodni przechodzą istotne 
oblężenie z powodu grypy i prze-
ziębień. To, co nazywamy prze-
ziębieniem, nie jest może jeszcze 
groźną fazą infekcji, ale za to już 
zaraźliwą i mogąca przerodzić  
się w wymagającą  „leżenia”  cho-
robę…  Z reguły zaczyna się od 
podrażnienia gardła i zatkanego 
nosa, potem dochodzą kolejne 
objawy: przekrwione spojówki, 
łzawiące oczy, kichanie, kaszel, 
ból gardła, bóle głowy, poczucie 
zmęczenia i rozbicia oraz wysoka 
temperatura.                                                                                                                                    

By przedstawić, jaka jest skala 
trwającego aktualnie  wyraźne-
go nasilenia  zachorowalności  na  
infekcje, poprosiliśmy o zdiagno-
zowanie sytuacji  lekarza rodzin-
nego, pediatrę i dyrektora jedne-

go z nowogardzkich przedszkoli.
Urszula Czura, lek. pediatra z 

Niepublicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej „BABY-MED.” 
w Nowogardzie – Jeżeli chodzi o 
obecne zachorowania, to chciała-
bym powiedzieć, jako lekarz pe-
diatra, że nie są one spowodo-
wane wyłącznie grypą, są to też 
inne infekcje wirusowe i bakteryj-
ne. Przyczyną wzrostu zachoro-
wań jest zapewne brak u nas zim 
i niskich temperatur, które zdecy-
dowanie ograniczyłyby rozprze-
strzeniane się wirusów i bakte-
rii, na których rozwój negatyw-

nie działają właśnie niskie tem-
peratury. Obecnie odnotowujemy 
bardzo dużą ilość chorych dzieci, 
które muszą zasięgnąć porady le-
karza, są one na poziomie 40 ma-
łych pacjentów dziennie do jed-
nego z trzech lekarzy pediatrów,  
jest to liczba bardzo podwyższo-
na, gdyż w normalnym czasie, 
gdy nie ma sezonu przeziębień czy 
grypy, liczba przyjmowanych ma-
łych pacjentów waha się na pozio-
mie 25 osób dziennie. Wśród nich 
są dzieci chore i te, które podlega-
ją szczepieniom ochronnym lub 
badaniom profilaktycznym. Z po-
wodu grypy zadecydowaliśmy, że 
chwilowo zawieszamy szczepie-
nia i bilanse (profilaktyczne ba-
dania zdrowych dzieci), by ogra-
niczyć zakażenia tych zdrowych 
jeszcze maluszków. Jeżeli zaobser-
wujemy u dziecka pierwsze symp-
tomy kaszlu czy kataru, to nie jest 
jeszcze powód, by się niepokoić i 
przychodzić od razu do przychod-
ni, trzeba tylko podać niezwłocz-
nie krople do nosa czy  syrop prze-
ciwkaszlowy oraz ogólnodostępne 
leki przeciwgorączkowe dla dzie-
ci. Trzeba też przez dwa dni bacz-
nie dzieciątko obserwować. Je-
żeli objawy miną, to oznacza, że 
była to tylko drobna infekcja nie 
wymagająca konsultacji lekarskiej 
w przychodni. Weźmy więc to pod 
uwagę przed przyjściem do przy-
chodni, do lekarza. Natomiast, je-
żeli gorączka nie będzie ustępować 
lub wystąpią inne niepokojące ob-
jawy, należy z dzieckiem zgłosić 
się niezwłocznie. Powiem jeszcze 
może kilka słów o szczepieniach, 
ponieważ są one bardzo ważne. 
Należy o nich pamiętać jeszcze 

przed sezonem grypowym. Taka 
szczepionka zdecydowanie uchro-
ni nasze dziecko i nas samych 
przed atakiem grypy i jej powikła-
niami, ale uczyńmy to przed sezo-
nem grypowym. 

Zbadaliśmy również, jak wy-
gląda sytuacja w innym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej, tj. w 

PRAXIS, gdzie poprosiliśmy o 
komentarz lekarz rodzinną, peł-
niącą dyżur.

Hanna Kondrat-Gawrońska, 
lek. rodzinny w PRAXIS, Spe-
cjalistycznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej w Nowogardzie, 
przy ul. Dworcowej  

- Na pytanie, czy w Nowo-

gardzie jest już epidemia, mogę 
stwierdzić, sadząc po ilości pa-
cjentów, że chyba już niestety jest. 
Mamy więc coraz większą  ilość 
zachorowań z takimi objawami 
jak: wysoka gorączka, bóle kost-
no-mięśniowe, ból gardła. Do tego 
dochodzą jeszcze infekcje wiru-
sowe. Dlatego teraz, w tym okre-
sie, gdzie panuje grypa i infek-
cje dróg oddechowych, przyjmu-
jemy ok. 60 pacjentów dziennie 
na jednego lekarza rodzinnego, 
gdzie w normalnym czasie ta licz-
ba waha się na poziomie od 30 do 
40 osób. Przebieg choroby u każ-
dego pacjenta jest inny, jeden cho-
ruje od 1 do 3 dni, a inny na to 
samo schorzenie choruje od 5 do 
6 dni. Muszę jeszcze wspomnieć 
o tym, że niestety coraz mniej pa-
cjentów szczepimy przeciw grypie. 
My oczywiście byliśmy gotowi do 
szczepień, ale gro pacjentów nie-
stety  nie chciało się szczepić. Dla-
czego tak się stało? Jest mi trudno 
odpowiedzieć jednoznacznie, gdyż 
niektórzy pacjenci uważali, że nie 
muszą tego robić bądź mają dobrą 
odporność organizmu lub oba-
wiali się powikłań związanych ze 
szczepieniem. Infekcje i grypa naj-
częściej są przenoszone drogą kro-
pelkową z człowieka na człowie-
ka, toteż powinniśmy świadomie 
unikać osób chorych, przeziębio-
nych i kaszlących, a jeżeli już mu-
simy przebywać w dużych skupi-

skach ludzkich, to te kontakty po-
winny być w miarę krótkie i ogra-
niczyć je do minimum. To powin-
no ustrzec nas przed zarażeniem 
naszego organizmu. Ważną kwe-
stią jest również właściwa odzież 
i dieta, która powinna być lekko-
strawna z ograniczeniem tłusz-
czów i smażonych potraw. A już 
tak zupełnie na koniec, pamiętaj-
my o korzystaniu z dobrodziejstw 
pięknej i słonecznej pogody. Słoń-
ce powoduje, że nasz organizm 
mobilizuje się do aktywności fi-
zycznej i wytwarzania witaminy 
D3, która ma bardzo korzystny 
wpływ na stan skóry, kości i na-
szą odporność.

Tyle rad od lekarzy. Nasze kro-
ki skierowaliśmy jeszcze do jed-
nego z przedszkoli... 

Ewa Wróbel, dyrektor Przed-
szkola nr 3 w Nowogardzie – 
Tak, oczywiście, mamy podwyż-
szoną absencję związaną z prze-
ziębieniami. Rodzice sami zgła-
szają nam telefonicznie nieobec-
ność dziecka w przedszkolu z po-
wodu choroby, informując nas jed-
nocześnie o stanie zdrowia dziec-
ka. Na obecną chwilę, w naszym 
przedszkolu znamy na bieżąco sy-
tuację w zakresie  przeziębień i za-
chorowań na grypę. Niektórzy ro-
dzice, widząc  zły stan zdrowia u 
swojego dziecka, starają się go nie 
puszczać do przedszkola, aby nie 
zarażało innych zdrowych jeszcze 
dzieci. 

Czym jest zatem sama grypa...
Grypa jest ostrą chorobą zakaź-

ną, wywołaną przez wirusy, które 
namnażają się w komórkach na-
błonka dróg oddechowych. Obja-
wy grypy pojawiają się nagle. Do 
typowych należą: wysoka gorącz-
ka, ból gardła, głowy i mięśni, a 
także dreszcze, jadłowstręt, sil-
ne  uczucie  zmęczenia i rozbicia. 
Dlatego, jeżeli mamy takie obja-
wy,  to nie czekajmy, a udajmy się 
jak najprędzej do lekarza.  

Jarek Bzowy 

Hanna Kondrat

Urszula Czura
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Nowe dowody osobiste od 1 marca 

Kto i kiedy będzie musiał wymienić dokument? 
Od 1 marca 2015 r., będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Co zmieni się w nowym dokumencie? Przede 
wszystkim zniknie adres zameldowania, a także informacja o wzroście i kolorze oczu właściciela dowodu. Nie będzie też 
skanu podpisu posiadacza dokumentu. 

Na nowym dokumencie poja-
wi się też szereg zabezpieczeń, m. 
in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie,  
mikrodruki, tłoczenia i specjalne 
farby. Dzięki temu znacznie trudniej 
będzie można sfałszować dokument. 
Na dowodzie znajdą się informacje 
o polskim obywatelstwie, a opisy pól 
będą również w języku angielskim. 

Zmieniły się wymagania co do fo-
tografii. Do tej pory zdjęcie do do-
wodu musiało być wykonywane tak, 
aby widoczne było lewe ucho oby-
watela. Od 1 marca będzie to zdję-
cie robione amfas, na wprost, czyli 
takie samo jak do paszportu. Zdjęcie 
dołączone do wniosku powinno być 
wykonane nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed dniem złożenia wnio-
sku.

Bez adresu, bez kłopotów?
Rewolucją będzie za to brak na 

nowym dowodzie naszego adresu 
zameldowania. Dzięki temu, przy 
każdej zmianie meldunku czy prze-
prowadzce nie trzeba będzie wymie-
niać dowodu. Czy jednak dowód 

bez informacji o adresie nie spra-
wi, że będziemy mieli kłopoty w za-
łatwieniu spraw w banku, u notariu-
sza czy na poczcie? Jak zapewniają 
urzędnicy Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, 

do załatwienia spraw w tych 
dwóch instytucjach powinno więc 
wystarczyć oświadczenie obywatela 
potwierdzone własnoręcznym pod-
pisem. Bez problemu odbierzemy 
też przesyłkę na poczcie. Zgodnie z 
przepisami prawa pocztowego, prze-
syłkę odbieramy pod adresem wska-
zanym przez nadawcę. Nie musi on 
być zgodny z adresem naszego za-
meldowania. Jeśli listonosz zostawi 
nam awizo, przesyłkę odbierzemy 
we wskazanej placówce pocztowej. 
Tam potrzebujemy jedynie zweryfi-
kować tożsamość odbiorcy, bez ko-
nieczności potwierdzania adresu.

 Z nowym dowodem bez trudu 
załatwimy też sprawę w urzędach 
publicznych. Te bowiem dysponu-
ją dostępem do systemu PESEL, na 
podstawie którego potwierdzą nie-
zbędne dane. 

Brak meldunku w dowodzie nie 
oznacza też, że unikniemy kary wy-
mierzonej przez stróżów prawa, np. 
gdy złamiemy przepisy drogowe. 

 -  Funkcjonariusze mają do-
stęp do ewidencji ludności, więc na 
podstawie nr PESEL, czy danych z  
wypowiedzi ustnej, mamy możliwość 
ustalenia i potwierdzenia tożsamości 
osoby legitymowanej, w tym również 
ustalenia adresu zameldowania, któ-
rego w nowym dowodzie osobistym 
nie będzie – informuje rzecznik po-
licji, asp. Julita Filipczuk. Brak wpi-
su adresu meldunku w dowodzie nie 
oznacza więc, że znika ewidencja 
meldunkowa jak to niekiedy wyni-
kało z medialnego szumu informa-
cyjnego w tej sprawie.   

Kto musi wymienić? 
To, że od 1 marca wprowadzone 

zostaną nowe wzory dowodu oso-
bistego, nie oznacza, że każdy z nas 
musi wymienić dotychczas używany 
dokument. Stare dowody będą obo-
wiązywać do czasu terminu ważno-
ści w nich określonych. Należy jed-
nak pamiętać, aby złożyć wniosek 

nie później niż 30 dni przed tym 
terminem. Wymienić dokument na 
nowy muszą za to osoby, których 
dane uległy zmianie. Chodzi o zmia-
nę nazwiska. Wymianie podlegają 
również dowody uszkodzone. 

Nowością jest także to, że dowód 
będzie można wyrobić w najbliż-
szym urzędzie gminy, niezależnie 
od miejsca  meldunku. Dotychczas 
mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie 
właściwym dla naszego miejsca za-
meldowania. Nasz nowy dokument 
odbierzemy w tym samym urzędzie, 
w którym złożyliśmy wniosek. To 
efekt wdrożenia nowego, ujednoli-
conego dla całego kraju, systemu in-
formatycznego dla urzędników. 

Nowy dowód osobisty będzie waż-
ny przez 10 lat od daty wydania, z 
wyjątkiem dowodu osobistego wy-
dawanego dzieciom poniżej 5 roku 
życia. Tak jak do tej pory, dowód 
osobisty otrzymamy za darmo. 

 MS
fot. Źródło: MSW

Wzór nowych dowodów. 

Zamiast do kasy, każą dzwonić na infolinię 

Tak chcą ułatwić, że utrudnili
Mieszkanka Nowogardu, klientka Enei, posiadająca tzw. licznik przedpłatowy, poskarży-
ła się redakcji DN na nowy system wykupywania kodów do liczników, który jej zdaniem 
utrudnił życie klientom firmy energetycznej. Enea przyznaje, że w ostatnim czasie wprowa-
dza zmiany w systemie obsługi klienta, co też może powodować u nich poczucie dyskomfor-
tu. Skoro tak, pytanie tylko, po co zmieniono coś, co według klientów działało bez zarzutów. 

Nasza Czytelniczka posiada w 
domu licznik na kody. Jak twierdzi, 
do tej pory było tak, że klient ro-
bił przelew, po czym szedł z kopią 
przelewu do biura obsługi klien-
ta Enea przy ul. Wojska Polskiego 
w Nowogardzie, gdzie znajdowa-
ła się kasa. Tam otrzymywał kod, 
dzięki któremu mógł po powro-
cie do domu od razu go wpisać w 
licznik i korzystać z dobrodziej-

stwa, jakie daje energia elektrycz-
na, oczywiście do wysokości wy-
kupionego „abonamentu”. Teraz 
jest tak, jak twierdzi klienta Enea, 
po dokonaniu przelewu trzeba od-
czekać od jednego do trzech dni (w 
zależności od tego, w jakim czasie 
pieniądze dojdą na konto dosta-
wy), a następnie dzwonić na info-
linię Enea, by tam dopiero otrzy-
mać kod do licznika. Zdaniem ko-

biety, to znaczne utrudnienie dla 
klientów. Nie dość, że nie otrzy-
mują kodu „na miejscu”, to do tego 
są narażani na dodatkowe kosz-
ty związane z koniecznością tele-
fonowania pod nr infolinii. Z rela-
cji kobiety wynika, że jednego razu 
dopiero po 40 minutach udało się 
jej dodzwonić na infolinię i pobrać 
kod, co też sprawiło, że wydała na 
telefon 30 zł - tyle samo co na za-
kup energii... 

Dagmara Prystacka z biura pra-
sowego Enea SA przyznaje, że w 
ostatnim czasie firma wprowadza 
zmiany w systemie obsługi klien-
ta, co też może wśród odbiorców 
energii wywołać niezadowolenie. 

- Pragnę poinformować, że jeste-
śmy właśnie w trakcie wprowadza-
nia zmian w systemie obsługi klien-
ta. Jest to długi i skomplikowany 
proces, który planujemy zakończyć 
w połowie bieżącego roku. Zdaje-
my sobie sprawę z faktu, że wprowa-
dzane stopniowo zmiany mogą po-
wodować u naszych Klientów po-
czucie dyskomfortu. Ale już za kilka 

miesięcy będą Oni mogli skorzystać 
z wielu rozwiązań, które w rezulta-
cie ułatwią załatwienie wielu spraw 
w bardzo krótkim czasie – informu-
je redakcję D. Prystacka, proszona 
o stanowisko w sprawie poruszonej 
przez naszą Czytelniczkę. 

Co to za rozwiązania, które 
mają ułatwić klientowi załatwianie 
spraw z Enea w krótszym niż dotąd 
czasie? Tego biuro prasowe Enea w 
korespondencji z DN nie zdradza. 
Wszystko jednak wskazuje na to, 
że klienci korzystający z liczników 
przedpłatowych nie mają co liczyć, 
że będą mieli lżej. 

- Istnieje także możliwość zamon-
towania licznika, odczytywanego 
przez inkasenta i rozliczanego     co 
dwa miesiące, wg rzeczywistego zu-
życia energii elektrycznej. Liczni-
ki przedpłatowe są „niszową” for-
mą rozliczania się z Enea, o czym 
świadczą liczby – w gminie Nowo-
gard tylko 231 Klientów korzysta z 
tej formy rozliczania energii elek-
trycznej, na prawie 9,5 tys. odbior-
ców energii elektrycznej – dodaje p. 
D. Prystacka z Enea SA. 

Na pocieszenie jednak Enea za-
powiada, że infolinia, na którą 
skarżyła się nasza Czytelniczka, jest 
w fazie usprawniania. Być może 
klienci dzwoniący po kod nie będą 
zmuszeni czekać kilkadziesiąt mi-
nut na połączenie z konsultantem, 
wsłuchując się w przemiłą melo-
dyjkę. 

- Jeśli chodzi o Infolinię, to wciąż 
udoskonalamy jej pracę, zwiększa-

jąc między innymi liczbę konsultan-
tów. Dla ułatwienia Klientom kon-
taktu z firmą, podłączyliśmy wszyst-
kie linie telefoniczne pod jeden, ła-
twy do zapamiętania numer telefo-
nu 611 111 111. Przynosi to widocz-
ne efekty. W tej chwili czas oczeki-
wania na połączenie to zaledwie kil-
ka minut. Przykro nam, że Klientka, 
która zgłosiła się do Państwa, nie 
mogła dodzwonić się przez tak dłu-
gi czas – mówi D. Prystacka z biura 
prasowego Enea. 

Szkoda tylko, że zmiany w pro-
cesie pozyskiwania kodów do licz-
ników nie objęły wszystkich klien-
tów. Chociaż Enea nie odpowie-
działa nam na pytanie, czy nowym 
systemem zostali objęci klienci w 
całej Polsce, jak wiemy, w Gole-
niowie jest bez zmian, tzn. kody po 
okazaniu przelewu można otrzy-
mać w tamtejszym punkcie obsługi 
klienta Enei, czyli na miejscu. No-
wogardzkim klientom pozostaje 
jeszcze inna droga, niż dzwonienie 
na infolinię po kod. Jak informu-
je rzecznik prasowa Enea, potwier-
dzenie przelewu można dodatkowo 
przesłać mailem na adres kontakt@
enea.pl lub faxem 61 884 59 80. 

Warto spróbować. Może będzie 
szybciej, bo łatwiej, czyli tak, jak 
było przed wprowadzaniem zmian, 
to raczej już nie będzie. 

Pozostaje tylko pytanie, po co 
było zmieniać coś, co w odczuciu 
klientów działało świetnie?

MS 
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PODZIĘKOWANIA

Sygnały czytelników

Nieprzyjemne zapachy
We wtorek (24 lutego) do redakcji DN przyszedł mężczyzna, który zwrócił nam uwagę na problem ze studzienką znajdującą się przy Szkole Podstawo-
wej nr 2. Jak mówił nasz Czytelnik, od dawna z tej studzienki wydobywa się nieprzyjemny odór. Sprawdziliśmy ten temat oraz zapytaliśmy w PUWiS, czy 
przedsiębiorstwo podjęło jakieś kroki w zażegnaniu tego problemu. 

Jak opowiada nasz Czytelnik, na 
przejściu dla pieszych, naprzeciwko 
sklepu „żelaznego”, znajduje się stu-
dzienka, z której od dawna wydoby-
wa się nieprzyjemna woń. - Proszę 
przejść się w tamto miejsce i stanąć 
nieopodal studzienki. Poczuje pan, 
jak tam okropnie śmierdzi. Jakieś 
dwa tygodnie temu widziałem tam 

pracowników, chyba z PUWiS, któ-
rzy coś tam robili przy tej studzien-
ce. Niestety nieprzyjemne zapachy 
pozostały. Prosiłbym, aby redakcja 
naświetliła ten temat i dowiedzia-
ła się, co powoduje, że akurat z tej 
studzienki wydobywa się taki odór – 
mówi mężczyzna, który zgłosił do 
DN problem ze studzienką.  

 W związku z tym, porozmawia-
liśmy z kierownictwem PUWiS. -  
Dwa tygodnie temu problem z tą 
studzienką zgłaszała Szkoła Pod-
stawowa nr 2, więc my wykony-
waliśmy te prace na zlecenie szkoły 
– mówi Jakub Sobieralski, dyrek-
tor organizacyjny PUWiS. Wyglą-
da zatem na to, że również dyrek-
cję szkoły niepokoiła sytuacja ze 
studzienką. Niestety, tak jak mó-
wił nasz Czytelnik i jak przekona-
liśmy się sami, gdy wykonywali-
śmy  zdjęcie w tym miejscu, pro-
blem dalej nie zniknął. Potwier-
dza to również dyrektor organiza-
cyjny PUWiS.  -  Zaraz po odebra-
niu sygnału w tej sprawie, pojecha-
ła tam  nasza ekipa  i sprawdziła tę 
studzienkę. Rzeczywiście okazało 
się, że z niej wydobywa się odczu-
walny wokół smród. Co ciekawe, 
studzienka jest drożna, jak spraw-
dzali nasi pracownicy, nic tam nie 
stoi – jest przepływ. Została jesz-
cze raz przeczyszczona. Zatem po 
przeczyszczeniu i stwierdzeniu, że 
kanalizacja jest drożna, pozostaje 

nam szukać dalej przyczyn uciąż-
liwości - możliwe, że może się tam 
coś dziać dalej, czyli zawalona 
może być sieć wewnętrzna.  Pra-
cownicy będą musieli poświęcić tej 
sprawie więcej czasu i posprawdzać 
także mapy, np. są podejrzenia, że 
najprawdopodobniej idzie tamtędy 
również deszczówka, która może 
być sprawcą tego odoru. Więc, jak 
się okazało, to nie jest taki prosty 
temat niestety. Oczywiście  będzie-
my szukać przyczyn odoru aż do 

skutku, nasza ekipa będzie się tym 
jeszcze w przyszłym tygodniu zaj-
mować – informuje Jakub Sobie-
ralski. 

Wierzymy, że PUWiS upora się 
z tym nieprzyjemnym tematem i 
znajdzie źródło problemu, któ-
ry odczuwa każdy z mieszkańców 
przechadzający się nieopodal SP 
nr 2.  

KR

To z tej studzienki wydobywa się nieprzyjemny odór, który od dłóższego czasu staje 
się uciążliwy dla mieszkańców Nowogardu.

Czytelnicy komentują 

Jeszcze w sprawie 
ulicznego oświetlenia
Poniżej krótki komentarz do sygnału jednego z nowogardz-
kich kierowców, na temat zmiany żarówek ulicznych w kilku 
lampach przy ul. Poniatowskiego, który opublikowaliśmy w 
poprzednim numerze DN, w rubryce „Halo Redakcja”.

Nowe żarówki świecą kierowcom po oczach 

Ostatnio na ulicy Poniatowskiego, w trzech starych lampach ulicz-
nych, znajdujących się przy przejściach dla pieszych, wymieniono ża-
rówki na jaśniejsze. Niestety lampy te teraz oślepiają nadjeżdżających 
kierowców. Wcześniej to nie przeszkadzało, bo założone poprzednio 
stare żarówki nie świeciły tak mocno. Doceniam, że gmina chciała po-
prawić widoczność, ale chyba jednak lepiej by było, jakby przy przej-
ściach ustawiono nowe, niższe lampy, takie jak na obwodnicy w Olcho-
wie, które rozpraszałyby światło tylko na powierzchni pasów, nie ośle-
piałyby kierowców. Uważam, że choć ktoś miał dobre intencje, to nie 
przemyślał do końca swej decyzji. 

Kierowca z Nowogardu 
 
Odpowiedź mieszkanki Nowogardu:

Po przeczytaniu tego artykułu stwierdzam, iż kierowcy powinni pa-
trzeć przed siebie, a nie jak świecą żarówki i pod jakim kątem. Również 
jestem kierowcą i lampy, które są teraz przy przejściach dla pieszych, ni-
kogo nie oślepiają, wręcz przeciwnie, widać pieszego z bardzo daleka, 
jak i osoby idące po chodniku. Lampy poprawiają widoczność i zmniej-
szają ryzyko wypadków. 

Dane do wiadomości redakcji

Farma Polska uspokaja mieszkańców Redła

Zbiornik będzie kryty
Wracamy do sprawy zbiornika na odpady organiczne, powstającego w miejscowości Redło 
(gm. Osina). Inwestor, Farma Polska sp. z o.o., uspokaja mieszkańców wsi i zapewnia, że 
obawa o przykre zapachy jest zupełnie nieuzasadniona.

W poprzednim wydaniu Dzien-
nika Nowogardzkiego z dn. 24 lu-
tego br., w artykule „Kontrower-
syjna inwestycja w Redle. Będą 
wąchać niemieckie odpady?”, za-
mieściliśmy informację na temat 
budowy zbiornika na odpady or-
ganiczne. Przypomnijmy. W miej-
scowości Redło, przy drodze pro-
wadzącej w kierunku Godowa 

(gm. Maszewo), trwają prace przy 
budowie zbiornika na odpady or-
ganiczne, zwanego laguną. Obiekt 
powstaje przy Farmie Redło. Od-
pady mają być przywożone z Nie-
miec, a później, jako naturalny 
nawóz, zostaną wykorzystane do 
użyźniania pól uprawnych. 

Wraz z informacją o budo-
wie obiektu, pojawiły się obawy 

o przykre zapachy składowanych 
odpadów. Ku uciesze mieszkań-
ców Redła, okazuje się, że lagu-
na będzie obiektem zamkniętym, 
a nie, jak wcześniej podejrzewa-
no, otwartym. – Z dokumentacji 
technicznej obiektu jasno wynika, 
że nie będzie on otwarty, a kryty. Z 
całą pewnością mieszkańcy wsi nie 
mają się czego obawiać – poinfor-
mowała Agnieszka Urbanowicz 
ze spółki Farma Polska – Podobne 
zbiorniki powstaną jeszcze w kilku 
innych miejscach w powiecie gole-
niowskim, nie tylko w Redle. Za-
pewniamy, że jeśli chodzi o przykre 
zapachy, nie ma żadnych podstaw 
do obaw. 

Z pewnością jest to dobra infor-
macja dla redlan. Fakt, że zbiornik 
będzie zamknięty, powinien uspo-
koić nieco tych, którzy mieli po-
ważne wątpliwości co do słuszno-
ści budowy obiektu. Miejmy na-
dzieję, że zapewnienia inwesto-
ra znajdą odzwierciedlenie w rze-
czywistości.

Karolina Klonowska

Dla pielęgniarki 

Grażyny Luter, doktor Bożeny Salamon  
i doktor Teresy Buragas 

oraz całemu Oddziałowi Wewnętrznemu 

za profesjonalną i troskliwą opiekę nad naszą 
ukochaną śp. Anną Krata. 

Dziękuje pogrążona w żalu rodzina 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 (Mk 9, 2-10)

Józef Sudoł: lat 85, zmarł 24.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 27.02.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu 
w Nowogardzie

Andrzej Bobrowski: lat 61, zmarł 19.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 28.02.2015 r., o godz. 13:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie

Józef Barecki: lat 64, zmarł 25.02.2015 r., pogrzeb odbędzie się 28.02.2015 r., o godz. 11:00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Po sześciu dniach Jezus wziął 
z sobą Piotra, Jakuba i Jana i 

zaprowadził ich samych osobno na 
górę wysoką. Tam przemienił się 
wobec nich. Jego odzienie stało się 
lśniąco białe tak, jak żaden folusz-
nik na ziemi wybielić nie zdoła.  
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wte-
dy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, je-
den dla Mojżesza i jeden dla Elia-
sza. Nie wiedział bowiem, co na-
leży mówić, tak byli przestraszeni. 
I zjawił się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchaj-
cie. I zaraz potem, gdy się rozej-
rzeli, nikogo już nie widzieli przy 
sobie, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali o tym, 
co widzieli, zanim Syn Człowieczy 
nie powstanie z martwych. Zacho-
wali to polecenie, rozprawiając tyl-
ko między sobą, co znaczy powstać 
z martwych”.

Wstępowanie na górę, prze-
bywanie na niej posiada  
w Ewangeliach głębokie znacze-
nie. Jezus wstępuje na górę Bło-
gosławieństw, górę Tabor, górę 
Oliwną, górę Kalwarię. O ile na 
górę Synaj zstępuje Jahwe, Bóg 
odległy i niedostępny dla pro-
stego Izraelity, o tyle na górach, 
które wybiera Jezus objawia się 
Bóg - Człowiek, do którego może 
przystąpić każdy. Góry, na któ-

re wstępuje Jezus, nie są niedo-
stępnymi szczytami, ale otwar-
tą przestrzenią, na którą zaprasza 
wszystkich spragnionych miłości  
i prawdy.

Życie duchowe jest wiernym 
kroczeniem za z Jezusem na 
wszystkie góry, na których On 
sam przebywał; nie tylko na górę 
Przemienienia, ale również na 
górę walki wewnętrznej (Oliwną)  
i górę męki i cierpienia (Kalwa-
rię).  Naśladowanie Jezusa 
jest wiernym podążaniem za Mi-
strzem - w chwilach radości, cier-
pienia i trudu oraz chwały.

Na górze Tabor Jezus przemie-
nił się w obecności uczniów. Jego 
zewnętrzny wygląd jest symbo-
lem tego, co działo się w Jego wnę-
trzu; bliskości i całkowitej wię-
zi z Ojcem. W podobny spo-
sób promieniowała twarz Moj-
żesza na Synaju, gdy rozmawiał  
z Bogiem. Lśniąco białe szaty Jezu-
sa są natomiast promieniowaniem 
boskości. Wszystko w Nim jest 
jasne, czyste, świetlane, objawia 
piękno i światło Boga. Św. Łukasz 
podkreśla, że przemienienie miało 
miejsce w czasie modlitwy. Modli-
twa przemienia. Dzięki niej wszyst-
ko może stać się jasne, przejrzy-
ste, czyste… Niepotrzebne są wte-
dy maski, iluzje. Pozostaje prawda  
o naszej słabości, ale również o 
wielkości. Możemy poczuć, że je-
steśmy „chwałą Boga” .

Przemienienie Jezusa na 
górze Tabor dokonało się  
w obecności Mojżesza i Eliasza. 
Według tradycji żydowskiej Eliasz 
nigdy nie umarł (został wzięty jako 
żyjący do nieba), natomiast Moj-
żesz został pogrzebany przez sa-
mego Boga w nieznanym miejscu 
na górze Nebo. Obydwaj mieli po-
jawić się w czasach mesjańskich, 
zapowiadając bliski koniec świata. 
Obecność mężow Bożych rodzi w 
Apostołach uczucia ambiwalent-

ne. Z jednej strony duchową fascy-
nację. Wyraża ją Piotr, który chce 
utrwalić ten moment i zbudować 
trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza 
i Eliasza. Propozycja Piotra na-
wiązuje do obecności Boga w Na-
miocie Spotkania w czasach Moj-
żesza. Zawiera jednak niezrozu-
mienie. Trzy namioty oznaczają 
„trzy domy” dla trzech nauczycie-
li. W ten sposób zrównuje Jezusa  
z Eliaszem i Mojżeszem . Bóg 
Ojciec koryguje myślenie Pio-
tra; wskazuje na Jezusa jako na 
Mesjasza, jedynego Syna Boże-
go, prawdziwego nauczyciela bo-
skości i wzywa do posłuszeń-
stwa Jemu: „To jest mój Syn umi-
łowany, Jego słuchajcie”. Eliasz  
i Mojżesz, podobnie jak ucznio-
wie są sługami.

Z drugiej strony w uczniach po-
jawia się lęk, strach, świadomość 
bóstwa Jezusa i dystansu, jaki dzieli 
uczniów od Niego. Ambiwalentne 
uczucia uczniów są wynikiem mi-
stycznego obcowania z tajemnicą 
świętości i wielkości Boga, a z dru-
giej strony doświadczeniem Jego 
bliskości, która rodzi przyjaźń:  
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeżeli czynicie to, co wam przyka-
zuję. Już was nie nazywam sługami, 
bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, al-
bowiem oznajmiłem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Czy chcę wstępować z Jezusem na 
szczyty życia wewnętrznego? Któ-
rej góry się najbardziej boję, uni-
kam? Czy doświadczyłem już 
przemieniającej mocy modlitwy? 
Czy moja twarz „promieniuje” 
dobrocią, życzliwością, miłością? 
Czy doświadczenie Bożej obecno-
ści rodzi we mnie radość i bojaźń 
bożą? Co we mnie wymaga jeszcze 
przemienienia?

Ks. TCh.
Łukasz Klimek

W każdy czwartek, po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
do kaplicy św. Franciszka, na adorację w ciszy 

do godz. 20.00.

W czasie modlitwy adoracyjnej
 nie będziemy prowadzić żadnych modlitw wspólnych, 

aby umożliwić osobiste spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym. Prosimy o uszanowanie ciszy…

Podziękowanie za udział w pogrzebie 
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 

za modlitwy, intencje mszalne, 
za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych 

naszej kochanej żony, mamy, babci, prababci 

śp. Anny Krata 
serdeczne Bóg zapłać 

składa rodzina 

Dla czcigodnego księdza 
Krzysztofa Bartoszewskiego 

proboszcza parafii pw. św. Anny w Długołęce
podziękowania za troskę duchową 
i towarzyszenie w ostatniej drodze 

rzymskiego pielgrzymowania naszej kochanej 

śp. Anny Krata 
serdeczne Bóg zapłać 

składa pogrążona w żałobie rodzina
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Wytnij oraz wypełnij kupon i wygraj bilet na cyrkowe show 
„Juremix”

Imię i nazwisko

…................................................................................

Nr telefonu 

…................................................................................

Cyrk „Juremix” w Nowogardzie

DN rozda 15 wejściówek na show
Już w najbliższą środę (4 marca), przy piekarni na ul. Bohaterów Warszawy (na „koplu”), o 
godzinie 17:00, w ogrzewanym namiocie, rozpocznie się cyrkowe show, o które zadba cyrk 
Juremix. Dziennik Nowogardzki jest w posiadaniu 15 wejściówek na to wydarzenia. Aby 
je otrzymać, należy do poniedziałku (do godz. 15:00) dostarczyć kupon, który znajduje się 
przy tym artykule.

Cyrk „Juremix” powstał w 2005 roku. Dynamicz-
ny rozwój i konsekwentna praca pozwoliły twórcom 
show osiągnąć wiodącą pozycję na europejskim ryn-
ku cyrkowym. Na dzień dzisiejszy „Juremix” współ-
pracuje z wieloma osobami (m.in. uczestnikami 
„Mam Talent”), cyrkami, klubami, restauracjami 
i dyskotekami z: Polski, Belgii, Rosji, Niemiec itd. 
Cyrk posiada największy wybór artystyczny w Pol-
sce. Nowogardzianie, którzy wybiorą się na cyrkowe 
show, będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia 
szerokiej gamy oferty artystycznej, m.in. takiej jak: 
magiczna skrzynia, laserowe show, tresura pudli, tre-
sura gołębi, żonglerka, siłacz, numery napowietrzne, 
mechaniczna lalka, popcorn (clownada), pokazy ta-
neczne, pokaz gigantycznych baniek mydlanych, hu-
la-hop (półfinalistka 2 edycji programu „Mam Ta-
lent”) oraz niepowtarzalna atrakcja „Bajka o Kop-
ciuszku”. 

Ceny biletów nie są wygórowane, dzieci do lat 
dwunastu mogą kupić bilet za 10 zł,  dla dorosłych 
przewidziano go w cenie 15 zł. Można również nabyć 
darmową wejściówkę. Dziennik Nowogardzki ma 15 
takich biletów, które do redakcji dostarczył organi-

zator zaplanowanego w Nowogar-
dzie show. Aby stać się posiada-
czem darmowej wejściówki, wy-
starczy wyciąć kupon znajdują-
cy się przy artykule, wpisać swo-
je imię i nazwisko oraz nr tel. do 
kontaktu i dostarczyć kupon do 
redakcji DN, najpóźniej w ponie-
działek, do godziny 15:00. Wów-
czas wylosujemy 15 kuponów 
osób, które wygrają darmowe 
wejściówki (Uwaga! Jedna osoba 

może dostarczyć nawet kilka ta-
kich kuponów). Nazwiska zwy-
cięzców zostaną opublikowane we 
wtorkowym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego. Bilety dla zwy-
cięzców będą do odbioru w naszej 
redakcji. Zapraszamy wszystkich 
do wypełniania kuponów i wzię-
cia udziału w losowaniu darmo-
wych biletów do cyrku. 

KR 

Tekst został wyryty na symbo-
licznym pomniku upamiętnia-
jącym ofiary stalinowskiego ter-
roru, stojącym na terenie parafii 
św. Katarzyny na warszawskim 
Służewcu. Tu, do połowy 1948 
r. grzebano potajemnie zamor-
dowanych więźniów mokotow-
skiego więzienia. Jaka była skala 
stalinowskich morderstw? Tyl-
ko na podstawie tzw. „wyroków 
sądowych” stracono ok. 5 tys. 
osób, kilka tysięcy zmarło i zo-
stało zamordowanych w więzie-
niach i aresztach, inni zginęli w 
walce lub w wyniku akcji pacyfi-
kacyjnych UB, KBW, WP.

MAŁORZATA SZEJNERT re-
portaż „ŚRÓD ŻYWYCH DU-
CHÓW” napisała na przeło-
mie 1989 i 1990 roku. Niestety 
wtedy książka w legalnym pol-
skim wydawnictwie nie mogła 
się ukazać. Wydano ją w oficy-
nie „Aneks” w Londynie i tyl-
ko niewielka część nakładu tra-
fiła do kilku polskich księgarń. 
Pierwsze wydanie w Polsce uka-
zało się w Wydawnictwie Znak 
w 2012 r. – w niezmienionej for-
mie. 

„Listopad 1988 roku, zanie-
dbana łączka na warszawskich 
Powązkach. Małgorzata Szej-
nert na każdym z pięciu symbo-
licznych grobów kładzie krótki 
list. Kartkę przyciska zniczem. 
Jest przekonana, że groby są pu-
ste, ale wie, że wieczorem ktoś 
tu przyjdzie…” (fragment książ-
ki). Dramat polskich bohaterów 
wojennych – Rotmistrza Pilec-
kiego, generała Fieldorfa „Nila” 
i innych skazanych na śmierć w 
Polsce Ludowej – nie kończył się 
z chwilą wykonania wyroków. 
Dla rodzin straconych to począ-
tek walki o ujawnienie prawdy o 
losach bliskich: synów, mężów i 
ojców. „Śród żywych duchów”” 
jest ich poruszającą historią. Au-
torka, mimo starannie zatartych 
śladów, poszukuje grobów więź-
niów politycznych zamordowa-
nych w bestialski sposób w wię-
zieniu na Rakowieckiej. Zbiera 
relacje świadków i członków ro-
dzin, ujawnia sposoby na obej-
ście cenzury i zdobycie informa-
cji w epoce strachu i nieufności. 

Książka bardzo starannie wy-
dana z czarno-białymi zdjęcia-
mi bohaterów. Norman Davies 

tak o niej napisał: „Najbardziej 
wzruszająca książka Małgorza-
ty Szejnert. Niezwykły nagro-
bek wystawiony polskim boha-
terom”. A ja przypominam, że  
1 marca, po raz piąty obcho-
dzić będziemy NARODOWY 
DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLETYCH.

  
Z poważaniem

Zofia Pilarz

„PRZECHODNIU POCHYL CZOŁO, WSTRZYMAJ KROK NA CHWILĘ
TU KAŻDA GRUDKA ZIEMI KRWIĄ MĘCZEŃSKĄ BROCZY
TU JEST SŁUŻEWIEC, TO SĄ NaSZE TERmOPILE
TU LEŻĄ CI, KTÓRZY CHCIELI BÓJ DO KOŃCa TOCZYĆ
NIE ODPROWaDZaŁ NaS TU KONDUKT POGRZEBOWY
NIKT NIE mIaŁ HONOROWEJ SaLWY aNI WIEŃCa 
W MOKOTOWSKIM WIĘZIENIU KRÓTKI STRZAŁ W TYŁ GŁOWY
a POTEm maŁY KUCYK WIÓZŁ NaS DO SŁUŻEWCa…”
TADEUSZ PORAYSKI – więzień Mokotowa

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a

3 marca br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panią Katarzyną Pastusiak

na temat zdrowego stylu życia.

W trakcie spotkania degustacja 
zdrowych i odżywczych koktajli owocowych  

i warzywnych.
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”:  Jan Kopyciński, Centrum Edukacyjne Zielona

Prywatne nauczanie pomysłem na biznes
Jan Kopyciński, znany nowogardzki historyk, kilkanaście lat temu porzucił pracę w szkole, by samemu prowadzić prywatne liceum dla dorosłych, a póź-
niej z powodzeniem studium policealne i przedszkole w ramach stworzonego z czasem Centrum Edukacyjngo Zielona, w którym zatrudnienie ma dzisiaj 
40 osób. W kolejnej odsłonie cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, o tym, czy na oświacie da się zarobić, rozmawiamy z Janem Kopycińskim, właścicielem placów-
ki przy ul. Zielonej 11 w Nowogardzie.

DN: Zaczął Pan działalność od 
uruchomienia liceum dla doro-
słych. Początkowo zajęcia orga-
nizowane były w salach wynaj-
mowanych w miejscowych szko-
łach gminnych. 

Jan Kopyciński: Prywatne Pu-
bliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych rozpoczęło działal-
ność we wrześniu 2002 r., z  sie-
dzibą w Szkole Podstawowej nr 
2 przy ul. Żeromskiego. Liceum 
było pierwszą w województwie 
szkołą prywatną, która nie po-
bierała czesnego od słuchaczy. W 
2006 r. liceum przeniosło się do 
nowej siedziby przy ul. Zielonej 
11. Dotychczas liceum ukończy-
ło ponad 1000 absolwentów. Po-
wstała u nas również niepubliczna 
szkoła policealna, którą ukończy-
ło już 100 osób. Obecnie kształci-
my w zawodzie opiekun medycz-
ny. Od września 2015 roku rozsze-
rzamy ofertę o nowy zawód tech-
nik masażysta. Dzięki wspaniałej 
współpracy ze szpitalem w Nowo-
gardzie, osiągamy znakomite wy-
niki kształcenia - 100% zdawal-
ność na egzaminach zawodowych.

DN: Przez kilka lat w Centrum 
Zielona działały też studia wyż-
sze. 

Absolwenci zgłaszali pragnienie 
kontynuacji nauki. Dlatego na-
wiązaliśmy współpracę ze Szcze-
cińską Szkołą Wyższą Collegium 
Balticum. Dzięki czemu miesz-
kańcy Nowogardu i okolic mo-
gli zdobyć wyższe wykształce-
nie, nie ponosząc kosztów dojaz-
du do Szczecina. Przez 6 lat Col-
legium Balticum utrzymywało w 
siedzibie naszej szkoły oddział za-
miejscowy. W zeszłym roku szko-
ła zdecydowała, że przeniesie się 
do Goleniowa. 

DN: Dziś ,oprócz liceum dla 
dorosłych i studium pomatural-
nego, prowadzi Pan także pręż-
nie działające przedszkole. Jak 
do tego doszło?

Jan Kopyciński: Kiedy w 2008 
roku nowy rząd zaczął promować 
edukację przedszkolną, postano-
wiłem zaryzykować. Początko-

wo otworzyliśmy oddział zerówki, 
później stopniowo nabieraliśmy 
śmiałości, dzisiaj jesteśmy naj-
większą placówką przedszkolną 
w całej Gminie Nowogard. Obec-
nie mamy 8 oddziałów, do których 
uczęszcza 160 dzieci w wieku od 
2,5 do 6 lat. W 2013 roku powstała 
grupa integracyjna, w ramach pro-
jektu unijnego „A ja wolę Zielone 
Przedszkole”, którego wartość wy-
nosi prawie milion złotych.

Prywatna placówka edukacyj-
na kojarzy się z wysokimi opła-
tami. Czym Pan   przekonał ro-
dziców do tego, aby posłali swoje 
dzieci właśnie na Zieloną?

Przede wszystkim starałem się 
tak konstruować działalność, aby 
przedszkole nie było drogie. Ro-
dzice płacili ok. 200 zł miesięcz-
nie, w tej chwili jest to 250 zł, 
ale w tym mieli zapewniony pe-
łen zestaw usług. Oznacza to, że 
po opłaceniu czesnego, nie płacą 
za podręczniki czy zajęcia dodat-

kowe. Nie ma u nas żadnych ko-
mitetów rodzicielskich, zbiera-
nia na zabawki. Dzieci, jak jadą 
na wycieczkę, to jadą za pienią-
dze przedszkola, a nie rodziców. 
Jak idą do kina czy teatru, to my 
kupujemy bilety. Jak nauczyciel-
ka chce na zajęciach wykorzy-
stać plastelinę, farby czy kredki, to 
nie jest to problem rodziców tyl-
ko nasz.

Dzieci otrzymują pełną, abso-
lutnie darmową ofertę zajęć do-
datkowych. Tzn. codziennie ję-
zyk angielski, który prowadzi p. 
Kasia Szukalska, tańce p. Mari-
ka Ostrowska z firmy p. Mikołaja 
Kubiaka, muzyka p. Lech Szpon, 

informatyka p. Marian Szymczak, 
korekta i rytmika p. Asia Wiatr 
oraz oczywiście religia z s. Klau-
dią. Jesteśmy też dumni z tego, że 
w naszej placówce pracują nie tyl-
ko kobiety, dzieci bardzo dobrze 
to przyjmują.

A co z wyżywieniem. Czy ono 
również jest od razu zawarte w 
kwocie czesnego?

Nie. Za wyżywienie trzeba za-
płacić osobno. Mamy umowę z fir-
mą pani Ewy Kasprzyk. W tej chwi-
li dzienny koszt wyżywienia jedne-
go dziecka jest większy o ok. 2,5 
zł dziennie niż w przedszkolach 
gminnych, ponieważ tam rodzi-
ce opłacają tylko tzw. wsad do ko-
tła. My nie posiadamy kuchni, więc 
musimy opłacić koszty dowozu je-
dzenia i obsługi, jaką zapewnia-
ją pracownicy firmy cateringowej. 
Toteż u nas koszt wyżywienia wy-
nosi 8,5 zł dziennie, przyjmując, że 
dziecko uczęszczało pełny miesiąc 
do przedszkola i wynosi 170 zł.

Ile osób zatrudnia Pan obec-
nie w placówce?

Obecnie zatrudniamy ok. 40 
pracowników etatowych, a dodat-
kowo współpracuje z nami ok. 50 
osób, są to m.in: rehabilitanci, te-
rapeuci, logopedzi, instruktorzy, 
realizatorzy projektu, nauczycie-
le uczestniczący w egzaminach 
zawodowych. Naszym prioryte-
tem jest dbałość o wysoki stan-
dard edukacji na każdym pozio-
mie kształcenia, zapewnienie bez-
pieczeństwa podopiecznym oraz 
pełnej satysfakcji  z naszych usług.

U Pana, przy zatrudnianiu pe-
dagogów, nie obowiązuje karta 
nauczyciela. Czy to nie utrudnia 

nawiązywania współpracy z wy-
kwalifikowanymi pedagogami?

Rzeczywiście, mnie nie obowią-
zuje karta nauczyciela przy for-
mułowaniu umowy o pracę z na-
uczycielem. Mimo tego, przenosi-
my jednak kilka zasad obowiązu-
jących w karcie na grunt naszych 
umów np. płacę zgodnie z awan-
sem zawodowym, czy też stosuję 
wymiar godzinowy podobny jak 
w placówce publicznej.

Ciągle się słyszy, głównie z ust 
władzy, że oświata się nie opłaca 
i trzeba ciągle do niej dokładać. 
Pan jednak znalazł z tym swoją 
drogę zarabiania na życie, choć 
nie ma co ukrywać, że prowa-
dzenie przedszkola to wyjątko-
wy biznes?

To, co teraz powiem, wyda się ab-
surdalne, ale jeśli ktoś nie jest pazer-
ny to można na wszystkim robić in-
teres. Oczywiście musi to się wiązać 
z szanowaniem pracowników i zbu-
dowaniem odpowiedniej atmosfery, 

dzięki której nikt nie będzie się czuł 
wyzyskiwany. Pracownik musi czuć 
zadowolenie ze swojej pracy, bo 
wtedy mu się chce pracować. A wte-
dy klient, czyli w naszym przypad-
ku dziecko i jego rodzice, są zado-
woleni z oferowanych u nas usług. 
Mam w swoim przedszkolu młode, 
ambitne nauczycielki. To są dziew-
czyny, które od początku kształtują 
markę naszej placówki.

Od 1 września, Przedszkole Zie-
lone nabierze charakteru placów-
ki publicznej. Czy to oznacza, że 
przestanie być prywatne?

Nie, prywatne pozostanie za-
wsze. Ten zabieg jest w zasa-
dzie czysto ekonomiczny i zosta-

nie przeprowadzony z myślą o ro-
dzicach. Jako przedszkole niepu-
bliczne, otrzymuję na każde dziec-
ko od gminy 460 zł dotacji. Będąc 
placówką publiczną, kwota dota-
cji wzrośnie o 150 zł. W ten spo-
sób, obniżając rodzicom czesne 
do poziomu ok. 70 zł miesięcznie, 
będę miał te same wpływy. Przed-
szkola niepubliczne uciekają od 
tej formy, gdyż dotacji, w odróż-
nieniu od złotówki pobranej od 
rodzica, nie można potraktować 
jako czysty zysk. Ja się jednak zde-
cydowałem na zmianę charakte-
ru prowadzonej przeze mnie pla-
cówki, bo ważniejsze dla mnie od 
maksymalizacji zysku, jest pew-
ność zatrudnienia pracowni-
ków i mniejsze opłaty dla rodzi-
ców, przy utrzymaniu tego same-
go standardu. Od 1 września, nic 
się zatem nie zmieni, jeśli chodzi 
o naszą ofertę czy też stan własno-
ściowy placówki, poza tym, że ro-
dzice będą o wiele mniej płacić za 
przedszkole.

Jak mówi przysłowie: Kto stoi 
w miejscu, ten się cofa. Bio-
rąc pod uwagę jak dynamicznie 
zmieniała się oferta pańskiej fir-
my na przestrzeni lat, mam wra-
żenie, że wyznaje Pan tę zasadę. 
Proszę zdradzić w takim razie 
czytelnikom, czy w najbliższym 
czasie ma Pan zamiar wzbogacić 
ofertę swojej placówki i jeśli tak 
to co nowego zaproponuje Pan 
osobom chcącym się uczyć?

Przywiązujemy bardzo dużą 
wagę do sprawy integracji i pra-
cy z dziećmi niepełnoprawnymi, 
stąd też planujemy, że dzieci, któ-
re będą posiadały orzeczenie ze 
Specjalistycznej Poradni Terapeu-
tycznej, od 1 września 2015 roku 
będą zwolnione z wszelkich opłat 
w naszej placówce.

Od 1 września tego roku, w Nie-
publicznej Szkole Policealnej, ru-
szamy z nowym kierunkiem tech-
nik masażysta. Do tej pory mie-
liśmy znakomite osiągnięcia w 
kształceniu opiekuna medyczne-
go (100% zdawalności egzami-
nów zawodowych). Teraz w opar-
ciu o tą wypróbowaną kadrę i jej 
doświadczenie, chcemy zapropo-
nować mieszkańcom Nowogardu 
zdobycie kolejnego atrakcyjnego 
na rynku pracy zawodu.

Rozmawiał Marcin Simiński 

Zajęcia jednej z grup przedszkolnych na Zielonej.

Jan Kopyciński.
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Kolejna inicjatywa obywatelska  

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nowogard
Do redakcji DN wpłynęła treść inicjatywy obywatelskiej skierowanej, do burmistrza Nowogardu i przewodniczącego Rady Miejskiej, jaką koordynuje pan Damia Simiński, zachęcając 
za pośrednictwem naszych łamów do jej popierania poprzez składanie podpisów. Celem podjętych działań jest wywarcie presji na władze samorządowe w kierunku podjęcia inwestycji 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach m.in. poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych. Redakcja DN objęła inmicjatywę patronatem. Poniżej publikujemy pełną 
treść inicjatywy. Drukujemy również listę, którą po złożeniu podpisów można złożyć w kilku punktach na terenie miasta: sklep Biurex przy ulicy 700-lecia 13 (koło przejazdu kolejowe-
go), restauracji Kamena przy ulicy 3-go Maja 51, sklep spożywczo–przemysłowy pana Romana Kwiatkowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 3, biuro redakcji Dziennika Nowogardzkiego 
przy ulicy Bohaterów Warszawy 7A. 

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nowogard
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowogard!
W obliczu tragedii ludzkich (wypadków drogowych z udziałem pieszych), 

jakie nieustannie mają miejsce na drogach publicznych na terenie Gminy No-
wogard, pomimo działań zaradczych, promujących bezpieczeństwo powzię-
tych przez Władze Nowogardu i lokalną Policję, zdecydowałem się zainicjo-
wać działania równoległe, aczkolwiek znacznie dalej idące. Mamy możliwość, 
możemy i musimy podjąć, jako odpowiedzialne społeczeństwo nowogardzkie 
kroki radykalne, mające na celu wymuszenie na zarządcach dróg zrealizowanie 
inwestycji prowadzących do ostatecznego rozwiązania problemu bezpieczeń-
stwa, a w szczególności znaczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Paradoksalnie szczególnym zagrożeniem dla pieszych, obok nadmiernych 
prędkości przemieszczających się po drogach pojazdów, są przejścia dla pie-
szych usytuowane na terenie Gminy Nowogard. Na dzień dzisiejszy niemal 
wszystkie przejścia na terenie naszej Gminy w takich warunkach pogodowych, 
jakie mamy obecnie, po zmierzchu są niesamowicie niebezpieczne, a piesi 
wchodzący na nie, dla nadjeżdżających kierowców niewidoczni.

Oświetlenie dróg światłem pochodzącym z latarni ulicznych jest dalece nie-
wystarczające.

Obecna technologia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozwala to jednak 
znacząco i szybko odmienić. Wystarczy tylko trochę dobrych chęci ze strony 
zarządców dróg.

Dlatego też przygotowałem inicjatywę obywatelską, którą zamieszczam w za-
łączeniu prowadzącą do zintensyfikowania działań organów odpowiadających 
za drogi publiczne w naszej Gminie (każdej kategorii), w celu utworzenia bez-
piecznych, nowoczesnych (także z wykorzystaniem technologii 3D) i indywi-
dualnie oświetlonych przejść dla pieszych.

Zachęcam Państwa i proszę jednocześnie o wsparcie tej inicjatywy swoimi 
podpisami. Siła tkwi w jedności i prezentując tę jedność, jesteśmy w stanie wy-
walczyć dla naszej Gminy bezpieczeństwo na drogach.

To nie przywróci życia tym, którzy odeszli… Ale uratuje wielu innych ludzi. 
Dlatego warto to zrobić, a wręcz należy to zrobić. 

Szanowni Państwo, poprzyjcie tę inicjatywę osobiście, poproście o podpisy 
rodziny, znajomych, współpracowników, sąsiadów. Pomóżcie! Tu chodzi o bez-
pieczeństwo każdego z nas, naszych rodzin, naszych przyjaciół, sąsiadów, zna-
jomych… Tragedia, jaka spotkała wiele nowogardzkich rodzin, nie musi się po-
wtarzać corocznie!

Wszystkie listy z Państwa podpisami bardzo proszę dostarczyć do sklepu 
Biurex przy ulicy 700-lecia 13 (koło przejazdu kolejowego), restauracji Ka-
mena przy ulicy 3-go Maja 51, sklepu spożywczo–przemysłowego Pana Ro-
mana Kwiatkowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 3, siedziby Dziennika 
Nowogardzkiego przy ulicy Bohaterów Warszawy 7A.

Zostaną one odebrane i dostarczone do mnie, a ja w naszym wspólnym imie-
niu podejmę działania zmierzające do uskutecznienia i wdrożenia w życie na-
szej wspólnej inicjatywy!

Pomóżmy sobie nawzajem!               
Damian Simiński

Pan Robert Czapla, Burmistrz Gminy Nowogard
Pan Stanisław Saniuk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący
My, mieszkańcy gminy Nowogard, prosimy o zajęcie się sprawą bezpieczeństwa na drogach, które przebiegają przez na-

szą Gminę, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych (szczegółowo drogi wymienimy w dalszej części wniosku). 
Doskonale znana jest Panom specyfika Nowogardu, gdzie zbiegają się drogi krajowe i wojewódzkie, o dużym nasile-

niu ruchu (drogi wojewódzkie nr 106 i 144 łączące centralną Polskę z kierunkiem nadmorskim, droga krajowa nr 6, któ-
ra bezpośrednio łączy się z drogą S3, i prowadzi dalej od granicy państwa do Gdańska). Drogi te mają charakter tranzy-
towy, a także turystyczny. Kierowcy poruszają się po nich z dużymi prędkościami.

Wszystkie powyższe okoliczności powodują, że na drogach na terenie gminy Nowogard często zdarzają się wypad-
ki z udziałem pieszych, które są efektem nie zawsze nieostrożności pieszych czy kierujących. Tylko w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni 2014 roku, na drogach niżej wymienionych zdarzyły się dwa wypadki śmiertelne. W naszej ocenie, 
główną przyczyną jest niedostateczne oznaczenie, oświetlenie i zabezpieczenie tych dróg w miejscach lokalizacji przejść 
dla pieszych.

Powyższe powoduje konieczność podjęcia kompleksowych działań ze strony Burmistrza Gminy Nowogard i Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, których wpływ na inne jednostki samorządu terytorialnego niniejszą inicjatywą chcemy 
wzmocnić, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, poczynając od oświetlenia przejść dla pieszych, poprzez 
inne środki bezpieczeństwa, w szczególności tzw. spowalniacze ruchu (wyspy, szykany, oznakowanie poziome 3D przejść 
dla pieszych, punktowe oświetlenie intensywnym światłem każdego przejścia w ciągu niżej wymienionych dróg – nie-
oślepiające nadjeżdżających kierowców, oraz inne dostępne środki techniczne). 

Znane są Panom przepisy prawa i 
możliwości działania ze strony Gmi-
ny. Przypominamy zatem tylko w tym 
miejscu, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 
3 ustawy Prawo energetyczne, finanso-
wanie oświetlenia ulic, placów i dróg 
publicznych, znajdujących się na tere-
nie gminy, jest zadaniem własnym gmi-
ny. Oznacza to, że wyłącznie Gmina jest 
właściwa do sfinansowania oświetlenia, 
również w sytuacji, kiedy droga ma sta-
tus wojewódzkiej lub krajowej. Rzeczą 
Burmistrza jest porozumienie z zarząd-
cami odpowiednich dróg w tym zakre-
sie oraz, przy współdziałaniu z Radą 
Miejską, przygotowanie zmian w bu-
dżecie gminy w taki sposób, aby zapew-
nić w nim środki na oświetlenie dróg, w 
tym przypadku odpowiednie oświetle-
nie miejsc przejść dla pieszych.

Odnośnie pozostałych środków zabezpieczeń, w zakresie dróg, których zarządcą jest Gmina Nowogard, oczekujemy, 
oprócz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, również zapewnienia bezpieczeństwa w sposób wyżej opisany.

Natomiast tam, gdzie zarządcą dróg są inne jednostki samorządu terytorialnego, konieczne jest podjęcie działań w po-
rozumieniu z zarządcami, które doprowadzą do zapewnienia bezpieczeństwa pieszym.  

Przypominamy w tym miejscu, że Gmina może wykonywać zadania zarówno z zakresu właściwości administracji rzą-
dowej, jak również z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie poro-
zumień – odpowiednio z organami tej administracji oraz z tymi jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8 ust. 2a i 
2b ustawy o samorządzie gminnym). Może również udzielić pomocy finansowej innym jednostkom na realizację ich za-
dań. Zatem nawet tam, gdzie zarządcami dróg są inne jednostki, Gmina ma szereg możliwości prawnych dla poprawy 
ich bezpieczeństwa.

Oczekujemy, iż Burmistrz Nowogardu podejmie działania, a Rada Miejska je czynnie wesprze, które doprowadzą albo 
do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przez ich zarządców, albo do zawarcia takich porozumień, które umożliwią 
to Gminie. Powinno być to poprzedzone przygotowaniem kompleksowego wieloletniego programu, który umożliwi roz-
łożenie poszczególnych zadań w czasie oraz według kryteriów ich ważności, jak również ich dopasowanie do możliwo-
ści finansowych Gminy. 

Podkreślamy, iż powzięta inicjatywa jest wyrażeniem woli społeczności gminnej, a jednocześnie bezpośrednim ele-
mentem wsparcia dla działań Władz Samorządowych Gminy Nowogard i wzmocnieniem ich społecznego oddziaływa-
nia na inne jednostki samorządu terytorialnego i zarządców dróg, których niebezpieczne dla pieszych ciągi komunika-
cyjne przebiegają na terenie naszej Gminy.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dróg, których szczególnie dotyczy wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa, w 
szczególności bezpieczeństwa w miejscach przejść dla pieszych: 

Droga krajowa Nr 6 - miejscowość Olchowo, miejscowość Żabowo, przystanek autobusowy na wysokości m.Maszko-
wo;

Ciąg tzw. „starej drogi krajowej nr 6 na odcinku miejskim”, tj. od granicy miasta (wjazd od m. Olchowo) do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 106, tj. w ciągu ulicy 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą 700-Lecia; od granicy miasta (wjazd 
od m. Wojcieszyn) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106, tj. w ciągu ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z uli-
cą Kościuszki;

Droga wojewódzka nr 106: miejscowość Sąpolnica; od granicy miasta (wjazd od Stargardu Szcz.) do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 144, tj. w ciągu ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą Bohate- dok. s. 12
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Partyzant z wyboru – część III
W najbliższą niedzielę przypada 1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To Święto Narodowe (bez statusu dnia wolnego od pracy), ustanowione zostało uchwałą Sej-
mu RP, w lutym 2011 roku. Obchody tego święta stają się od dnia jego ustanowienia okazją, aby spłacać dług wdzięczności tym, którzy swoim poświeceniem, często na wagę życia, spra-
wili, że mimo dziesięcioleci panowania internacjonalizmu komunistycznego, przeżyła jednak idea Polski Niepodległej i w związku z tym kolejne już pokolenia Polaków mogą się cie-
szyć narodową i państwową wolnością. W ramach tej wdzięcznej pamięci, publikowaliśmy w odcinków opracowanie dr Ksawerego Jasiaka, poświęconego życiu Zdzisława Balcerzaka ps. 
„Wiktor”, którego zmagania ze stalinowską komuną rozegrały się też na ziemi nowogardzkiej. Dzisiaj ostatni odcinek opisujący m.in. brawurową ucieczkę Balcerzaka, którego próbowa-
li aresztować na terenie nowogardzkiej mleczarni miejscowi funkcjonariusze UB. 

III odcinek

Wieczorem tego samego dnia 
połączone grupy pościgowe bez-
pieki ponownie natknęły się na 
partyzantów „Murata”, tym ra-
zem był to ostateczny bój. W cza-
sie walki w pobliżu gajówki Kory-
ta zabity został przez milicjanta z 
Konina dowódca oddziału zbroj-
nego KWP „Bałtyk” por. „Zapo-
ra”; jego ochrona kpr. „Czesiek”. 
Reszta rannych partyzantów zbie-
gła. Ze strony UB Kalisz poległ – 
Józef Skórzewski. Zwłoki „Zapo-
ry”, „Cześka” i „Czarnego” z Po-
pówka milicjanci z Kalisza prze-
wieźli do miejskiej kostnicy, gdzie 
28 I 1948 r. poddano oględzinom 
i identyfikacji rodzinom zabitych. 
Partyzantów potajemnie pocho-
wano w lesie 30 stycznia 1948 r. 
w okolicach wsi Zduny (pow. Ka-
lisz) na b. terenie, gdzie hitlerow-
cy mordowali Polaków.

Rozbicie oddziału „Bałtyk” 
zakończyło działalność zbroj-
ną „Wiktora” w organizacji anty-
komunistycznej kierowanej przez 
kpt. „Murata”. Do wiosny 1948 r. 
ukrywał się na kilku kwaterach 
m.in. w Wągłczewie u księdza Cze-
sława Oponowicza, Antoniego Au-
gustyniaka, Stefana Owczarka i 
Kazimiery Jarczewskiej. 6 IV 1948 
r. w wyniku prowadzonych przez 
UB poszukiwań żołnierzy z b. od-
działu KWP „Bałtyk” w czasie ob-
ławy zatrzymano partyzanta strz. 
Mariana Adamczewskiego „Kost-
ka”. W czasie przesłuchań żołnierz 
ten załamał się i za cenę życia pod-
jął współpracę z UB. Skutki ujaw-
nienia przez „Kostka” informa-
cji o organizacji okazały się kata-
strofalne. Już 7 IV 1948 r. urządzo-
no pacyfikację, w wyniku której 
aresztowano 115 osób, w większo-
ści współpracowników poległego 
por. „Zapory” z woj. poznańskiego. 
W obawie przed aresztowaniem 
„Wiktor” wraz z innymi członka-
mi KWP: siostrą Krystyną, „Tad-
kiem”, „Kubą”, „Zbyszkiem” i Ma-
rią Chowańską, uzbrojeni w krót-
ką broń palną wyjechali na Ziemie 
Odzyskane. Ukrywali się na tere-
nie Wilczkowa i Dębiny pow. Śro-
da Śląska pod zmienionymi na-
zwiskami.  Z.  Balcerzak  figuro-
wał  jako  Jerzy  Wolski,  praco-
wał  wraz z Edwardem Pasiem vel 
Aleksandrem Trzmielem i Janem 
Chowańskim vel Józefem Płucien-
niczakiem m.in. przy wyrębie lasu 
w Wilczkowie u leśniczego Kazi-

mierza Kuzaka. Z J. Płuciennicza-
kiem mieszkała jego siostra Ma-
ria vel Chowczyńska. Zamieszka-
li czasowo u Kazimiery Bilińskiej 
i Michała Dziadowicza w Prósz-
kowie. U tego ostatniego miesz-
kała również Krystyna Balcerzak 
vel Teresa Pietrzak – siostra Zdzi-
sława, która przygotowywała im 
posiłki. Ukrywał się tam czasowo 
m.in. A. Chowański vel Zygmunt 
Sobczak oraz Władysław Boch-
niak i kuzyn A. Chowańskiego Jan 
Tomaszewski ps. „Radek”. Mimo 
przerwanej łączności z kpt. „Mu-
ratem”, na skutek jego aresztowa-
nia w dn. 9 XI 1948 r., partyzanci 
nadal prowadzili działania antyko-
munistyczne o charakterze propa-
gandowym oraz aprowizacyjnym 
używając pieczęci i kwitów organi-
zacyjnych KWP „Teren 731”. Pod-
czas pobytu na terenie pow. Środa 
Śląska i Legnicy przy użyciu bro-
ni palnej przeprowadzono sześć 
akcji ekspropriacyjnych na gmin-
ne spółdzielnie „Samopomoc 
Chłop ska” m.in. listopadzie 1948 
r. w Malczycach, w Szczepanowie 
i Przedmościu, w grudniu w Le-
gnicy, w styczniu 1949 r. w Mięki-
ni, oraz w kwietniu 1949 r. w Bu-
kówku, gdzie „Wiktor” wraz z Wła-
dysławem Bochniakiem dokona-
li zaboru mienia w postaci maszy-
ny do pisania. „Wiktor” sporządził 
ok. 100 ulotek antypaństwowych, 
które rozkolportowano na terenie 
powiatu. Ze względów bezpieczeń-
stwa w lutym 1949 r. „Kuba” i „Ra-
dek” ewakuowali się na teren pow. 
sieradzkiego, zaś Z. Balcerzak i E. 
Paś w zamiarze przekroczenia gra-
nicy polskoniemieckiej udali się w 
strefę przygraniczną. 23 III 1949 
r. na stacji kolejowej w Lubaniu 
Śląskim podczas kontroli doku-
mentów zatrzymano E. Pasia, po-
nieważ znaleziono u niego pistolet. 
Natomiast Z. Balcerzakowi udało 
się zbiec. Wyrokiem WSR we Wro-
cławiu z dn. 31 V 1949 r. E. Paś za 
nielegalne posiadanie broni zo-
stał skazany na 8 lat więzienia, nie 
rozszyfrowano wówczas kim był. 
W maju 1949 r. w wyniku ujęcia 
przez UB „Zbyszka”, „Wiktor” wraz 
z Janem Chowańskim i jego siostrą 
wyjechali w Szczecińskie, ukrywa-
li się w Maciejewie k. Nowogardu 
u krewnych.

Po przypadkowym aresztowa-
niu Władysława Bochniaka na-
mierzono Teresę Pietrzak. Zosta-
ła ona ujęta w dn. 29 VI 1949 r. w 
Malczycach przez PUBP w Środzie 

Śląskiej. Podczas przesłuchania ze-
znała, iż nazywa się Krystyna Bal-
cerzak, jest siostrą Zdzisława Bal-
cerzaka i wraz z nim oraz z inny-
mi członkami KWP „Murata” pod 
zmienionymi nazwiskami ukry-
wała się na terenie pow. Środa Ślą-
ska. Ujawniła prawdziwe perso-
nalia osób poszukiwanych i miej-
sca ich przebywania. Na podstawie 
wymuszonych zeznań, aresztowani 
zostali: 12 VII 1949 r. Maria Ubych 
vel Chowczyńska, J. Chowański vel 
Płucienniczak, Kazimiera Bilińska, 
Kazimierz Kuzak. „Tadek” został 
zamordowany po procesie 19 V 
1950 r. w Łodzi. Jego brat por. An-
toni Chowański „Kuba” kontynu-
ował walkę z komunistami do 15 
III 1950 r., okrążony na Kurku, zo-
stał zabity przez łódzki pułk KBW.

Represje UB dotknęły również 
rodzinę Balcerzaków w Wągłcze-
wie. Codzienne rewizje, maltreto-
wania cielesne, czasowe osadzenia 
w areszcie. Oddział KBW zniszczył 
nam zabudowania i wyposażenie co 
doprowadziło ojca do ostatecznej ru-
iny materialnej i psychicznej, aż w 
końcu aresztowano moją matkę co 
miało zmusić do mojego ujawnie-
nia – wspominał Z. Balcerzak. Do-
piero po znalezieniu przez UB li-
stu u aresztowanej Krystyny Balce-
rzak ustalono, iż Zdzisław vel Je-
rzy Wolski zatrudniony był w Cen-
trali Spółdzielczej Spółdzielni Mle-
czarsko-Jajczarskiej w Nowogardzie 

w charakterze pracownika biurowe-
go. Na podstawie wywiadu potwier-
dzono dane i zaplanowano zasadz-
kę. „Wiktor” wspominał, iż 10 lip-
ca 1949 r., gdy pracowałem w biurze 
spółdzielni przyszło mnie aresztować 
czterech funkcjonariuszy UB, któ-
rzy rozkazali podnieść ręce do góry. 
Gdy rąk nie podnosiłem do góry je-
den z funkcjonariuszy wystrzelił i po-
cisk przeszedł mi koło ucha, następ-
nie gdy w dalszym ciągu nie podno-
siłem rąk do góry ponownie oddano 
do mnie strzał i zostałem lekko dra-
śnięty pociskiem w prawe ramię. W 
tym momencie skoczyłem na jedne-
go z funkcjonariuszy UB i nim się 
zasłoniłem, wycofałem się za drzwi, 
a następnie zostawiłem go i zbiegłem 
na dół po schodach. Gdy biegłem po-
nownie otrzymałem postrzał w lewą 
łopatkę i pocisk zatrzymał się we-
wnątrz ciała. Po wybiegnięciu z bu-
dynku skoczyłem na rampę i gdy ze-
skoczyłem z niej znowu dostałem po-
strzał na wylot w prawą nogę wy-
żej kolana. Wybiegłem na ulicę pro-
wadzącą za miasto i w tym momen-
cie dostałem jeszcze jeden postrzał w 
prawą łopatkę. Wlokłem się jakieś 
100 metrów, aż natknąłem się na ja-
dącego chłopa z końmi, widząc mnie 
zakrwawionego z bronią „TT” po-
mógł mi. Wsadził mnie na konia i 
konno odjechałem do lasu. Na skraju 
lasu puściłem konia i ukryłem się w 
zaroślach nad strumykiem. W lesie 
koszulką obandażowałem się. Wie-

czorem wyszedłem z lasu i od na-
potkanej dziewczynki w polu o na-
zwisku Bąba otrzymałem pomoc. 
Dała mi opatrunki i jedzenie, za-
brałem również przyniesione ubra-
nie i przebrałem się. Poszedłem na 
stację kolejową, byłem wycieńczony, 
a że w pobliżu były magazyny woj-
skowe ukryłem się w hangarze prze-
znaczonym dla artylerii. Przebywa-
łem tam dwa dni mając wyżywienie, 
które dała mi dziewczynka. Potem 
przedostałem się w okolicy pierwsze-
go przystanku od Nowogardu w kie-
runku Goleniowa. Próba skontak-
towania się z J. Chowańskim i Ma-
rią zakończyła się fiaskiem. Prowa-
dzone zasadzki przez UB spowodo-
wały, że przez dwa tygodnie ukry-
wał się w okolicznych lasach. Le-
czył się w wielkiej tajemnicy u Ta-
deusza Żelika w Prószkowie oraz 
na Kolonii Wilczkowskiej. W pierw-
szym okresie leczenia pomagał mu 
także Stefan Rutkowski (b. wojsko-
wy, ppor. rezerwy, kierownik Fabry-
ki Kafli w Środzie Śląskiej), które-
go poznał na weselu w maju 1949 
r. Stefan Rutkowski pomagał Z. Bal-
cerzakowi w legalizacji na terenie 
Środy Śląskiej. Utrzymywał z nim 
kontakty nieprzerwanie aż do cza-
su aresztowania.

Po miesiącu rekonwalescencji Z. 
Balcerzak na fałszywych dokumen-
tach jako Mieczysław Winiarczyk 
wyjechał do Katowic, gdzie prze-
bywał do stycznia 1951 
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r., Zamieszkał w hotelu Szkoły Gór-
niczej przy kopalni „Wujek”, praco-
wał jako murarz. Do maja 1951 r. 
pracował w Nowej Hucie podając 
się za Stanisława Steca, zatrudnio-
ny przy budowie osiedla. Od maja 
1951 r. do marca 1952 r. jako Mie-
czysław Winiarski pracował w Koł-
kowie (pow. Pińczów) u gospoda-
rza Kazimierza i Anieli Smogurów. 
Uciekł z miejsca tymczasowego za-
mieszkania w wyniku konfrontacji 
z milicjantami. 4 IV 1952 r. przybył 
do Złotoryi, podjął pracę w Zjed-
noczenia Budownictwa Miejskie-
go Oddział w Legnicy, pracował 
jako murarz w Wilkowie. Miesz-
kał w hotelu robotniczym przy ul. 
Drzymały nr 9. Tu również zmienił 
nazwisko tym razem na Piotr Wi-
dera, aby uniknąć rozszyfrowania 
kim jest. 

Mimo aresztowania członków 
i współpracowników KWP na-
dal przeciwko niemu prowadzo-
ne było rozpracowanie operacyjne 
krypt. „RSW” pod kontrolą Wy-
działu III WUBP we Wrocławiu.

Na początku lipca 1952 r. w wy-

niku tajnej kombinacji operacyjnej 
prowadzonej przez WUBP we Wro-
cławiu z udziałem agentury, sekcja 
PUBP w Środzie Śląskiej aresztowa-
ła S. Rutkowskiego, który w zezna-
niach ujawnił Piotra Widerę vel Bal-
cerzaka. Za pośrednictwem dyrek-
tora technicznego ZBM w Szczaw-
nie Zdroju (uprzednio zwerbowa-
nego przez UB do współpracy), Z. 
Balcerzak uzyskał fikcyjną delega-
cję z prawem wyjazdu do Warszawy 
na okres dwóch tygodni. W wyni-
ku tajnej operacji w dn. 15 VII 1952 
r. został zdjęty w Złotoryi. Znalezio-
no przy nim pistolet „TT” nr 2497 
z 1944 r. odbezpieczony do strzału, 
oraz zapasowy magazynek 28 naboi 
kaliber 7.62. Ponadto zakwestiono-
wano: zaświadczenie i legitymację 
ZMP na nazwisko Julian Więcław-
ski, kartę meldunkową, przepust-
ki służbowe, delegację nr 1576/52, 
legitymację Służba Polsce na nazwi-
sko Piotr Widera, (In blanco) do-
wodu zatrudnienia, 10 zdjęć, w tym 
jedno „Kuby” oraz grzebień fry-
zjerski. Aresztowania dokonał st. 
ref. Julian Binkiewicz przy pomo-

cy funkcjonariuszy z Wydziału IV 
WUBP we Wrocławiu. W rozpraco-
waniu agenturalnym oraz w poszu-
kiwaniach i śledztwie brali również 
udział funkcjonariusze m.in. Leon 
Furyk, Tadeusz Chechelski1.

Śledztwo w sprawie Piotra Wide-
ry vel Zdzisława Balcerzaka wszczę-
to 17 VII 1952 r. Prowadzone było 
przez ppor. Leona Romana – ofice-
ra śledczego WUBP we Wrocławiu. 
Po rozszyfrowaniu kim napraw-
dę jest został przekazany do dys-
pozycji Wydziału III WUBP w Ło-
dzi. Przesłuchiwany był m.in. przez 
funkcjonariusza Czesława Antcza-
ka. Oskarżony został z art. 86 § 
2 KKWP, art. 1 § 1 i 3, art. 1 § 2 i 3, 
art. 4 § 1 MKK, z art. 259 KK., 225 
§ 1 KK.,191 KK i 257 § 1 KK za tzw. 
przynależność do kontrrewolucyj-
nej organizacji KWP, uczestniczenie 
w zamachach na organa bezpieczeń-
stwa, nielegalne posiadanie broni 
i próbę obalenia „władzy ludowej”. 
Śledztwo w WUBP w Łodzi zakoń-
czono 26 II 1953 r. i przekazano pod 
jurysdykcję sądu wojskowego.

W dniu 15 IV 1953 r. Wojsko-

wy Sąd Rejonowy w Łodzi w skła-
dzie: przewodniczący mjr Wacław 
Bohatyrewicz, ławnik – st. strz. Jan 
Mazurek, ławnik strz. Jan Właś, w 
obecności prokuratora – kpt. Ma-
riana Kaczmarka i adwokata woj-
skowego – Kazimierza Konczyń-
skiego skazał Z. Balcerzaka na karę 
śmierci z utratą praw na zawsze i 
przepadkiem całego mienia. Naj-
wyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 
w dn. 18 VIII 1953 r. złagodził orze-
czoną karę śmierci zamieniając ją 
na dożywocie. 14 VI 1956 r. w wy-
niku amnestii wyrok zamieniono na 
15 lat. Na prośbę Sąd Wojewódzki w 
Opolu na posiedzeniu niejawnym w 
dn. 30 XII 1957 r. na wniosek proku-
ratora Wojewódzkiego w Opolu – 
A. Gralewskiego odrzucił warun-
kowe zwolnienie z więzienia, mimo 
iż objęty został amnestią29. Z. Bal-
cerzak odbył pełną karę 15 lat po-
zbawienia wolności. Więziony był 
we Wrocławiu, w Łodzi przy ul. An-
stadta, a po procesie przy ul. Ster-
linga oraz w areszcie śledczym przy 
ul. Kopernika 29, następnie w Sie-
radzu, Rawiczu, Wronkach, Strzel-

cach Opolskich, Bydgoszczy30. W 
1964 r. przebywając w Areszcie 
Śledczym w Strzelcach Opolskich 
ukończył gimnazjum techniczne, 
co zagwarantowało mu w przyszło-
ści pracę w zawodzie elektronika. 15 
VII 1967 r. mając 38 lat. wyszedł na 
wolność. W 1968 r. ożenił się z Ja-
niną z d. Śleziak. Pracował w Spół-
dzielni „Elektron” we Wrocławiu, 
a w latach późniejszych prowadził 
firmę naprawy radia i telewizorów. 
Był również taksówkarzem w Zrze-
szeniu Transportu Prywatnego we 
Wrocławiu. 2 III 1992 r. Sąd Woje-
wódzki w Łodzi IV Wydział Karny 
w postanowieniu unieważnił wy-
rok Wojskowego Sądu Rejonowego 
z 15 IV 1953 r., uznając działalność 
Z. Balcerzaka ps. „Wiktor” w KWP 
za działalność na rzecz niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego. W 1992 
r. mając 63 lata przeszedł na emery-
turę. Obecnie jest kombatantem w 
stopniu porucznika, inwalidów wo-
jennych we Wrocławiu.

dr Ksawery Jasiak

1 
Akta operacyjne, Dot. poszukiwanego przez PUBP Nowogard, na zlecenie MBP, członka bandy »Mu- rata« Z. Balcerzaka, ukrywającego się pod nazwiskiem Wolski Jerzy. Materiały o sygn. 8555/III zniszczono w 1981 r. – wpis na podsta-

wie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych; AIPN Wr 024/3466, Balcerzak Zdzisław, Arkusze informacyjne na podejrzanych o przestępstwa przeciw Państwu, wniosek o zezwolenie na areszt; AIPN Wr 039/1404, Rutkowski Stefan, s. Jana; AIPN 
Wr 032/259, Dot. b. członków i współpracowników ugrupowania „Otta” i innych, k. 14, 15, AIPN Wr 024/4371, Balcerzak Zdzisław i inni, AIPN Wr 049/366 (F-361), Konspiracyjne Wojsko Polskie; woj. Wrocław; maj 1948 – lipiec 1952; 

Imię Nazwisko Adres PESEL Podpis

Lista poparcia dla inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drogach, które przebiegają przez naszą Gminę 

Kolejna inicjatywa obywatelska  

Bezpieczne przejścia dla pieszych 
w Gminie Nowogard
rów Warszawy i dalej w ciągu ulic: Bohaterów Warszawy, 700 Lecia, Kościuszki do granicy miasta (wyjazd do Golczewa); 
miejscowości: Warnkowo, Karsk, Błotno;

Droga wojewódzka 144: miejscowość Wierzbięcin; oraz odcinki od granicy miasta (wjazd od Dobrej) do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 106, tj. w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego;

Droga wojewódzka 147: miejscowość Słajsino;
Droga łącząca drogę wojewódzką nr 144 z drogą krajową nr 6 (droga awaryjna - objazd, na wypadek niedrożności dro-

gi krajowej nr 6 na odcinku obwodnicy Nowogardu): miejscowości: Kulice, Jarchlino, Konarzewo, Żabówko;
Droga łącząca drogę wojewódzką nr 144 z drogą wojewódzką nr 106 (droga awaryjna - objazd, na wypadek niedrożno-

ści którejkolwiek ze wskazanych dróg wojewódzkich): miejscowość Ostrzyca (z jednoczesną budową bezpiecznych cią-
gów pieszych przez miejscowość Ostrzyca).

Liczymy na pozytywne rozpoznanie wniosku i podjęcie działań w możliwie krótkim czasie. 

W imieniu mieszkańców, koordynator inicjatywy 
Damian SimińskiDo wiadomości:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Starosta Goleniowski
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Goleniowie
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie 
Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie
Radni Rady Miejskiej w Nowogardzie
Dziennik Nowogardzki 

dok. ze s.  10
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R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PRZEKAŻ 1% PRoCENT PoDATKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
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E LICE

UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Janusz Roguski   Szpital Nowogard

Filip syn Martyny i 
Daniela ur. 23.02.2015 z 
Nowogardu

Jakub syn Agnieszki 
Budzyńskiej-Grzyb ur. 
19.02.2015 ze Szczecina

Gabriel syn Maryli 
Centała ur. 23.02.2015 z 
Reska

Córka Julia syn Mikołaj bliźniaki Justyny Romańczuk 
ur. 23.02.2015 z Nowogardu

Michalina córka Barbary 
i Łukasza Roman ur. 
22.02.2015 ze Szczecina

Kaja córka Agaty Wypych 
ur. 24.02.2015 z orzesza

Małgosia córka Agnieszki 
i Tomasza Szeliga ur. 
20.02.2015 z Reska

Norbert syn Elżbiety Panasiuk 
ur. 23.02.2015 z Bród

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Maria Skryplonek. Gratuluję.

 Justyna Zielińska, specjalista ds. 
żywienia i żywności

NACZELNIK  URZĘDU  SKARBOWEGO 
W  GOLENIOWIE

informuje, że 

Punkt Przyjmowania Zeznań w Nowogardzie przy Placu 
Wolności 1(budynek Urzędu Miejskiego) będzie czynny od 3 
marca do 30 kwietnia br. we wtorki  i  czwartki w godz. 800 
-1400

UWAGA WĘDKARZE

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 8.03.2015 r. 
organizuje zawody 

spenningowo-trociowe 
pod nazwą Troć Regi 

w Trzebiatowie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do 

dnia 6.03.2015 r. 

Wyjazd godz. 7.00 z ul. 5go 
Marca 

wpisowe wynosi 10 zł. 

Koło Numizmatyczne Nowogard 

Giełda kolekcjonerska
Klub Kolekcjonera oraz Koło Numizmatyczne zapraszają na Giełdę Kolekcjonerską oso-
bliwości, rozmaitości. Wyjątkowo w pierwszą niedzielę miesiąca (1 marca 2015 r.), od 
godz. 16:00 do 17:30. 

W czasie Giełdy wymiana, wy-
cena, kupno, sprzedaż – mone-
ty, banknoty, medale, znaczki fi-
latelistyczne, karty telefoniczne, 
literatura tematyczna oraz Inne 
eksponaty. Na Giełdę zaprasza-
my numizmatyków, kolekcjone-
rów oraz wszystkich hobbystów. 

Po zakończeniu Giełdy, pla-
nujemy spotkanie w Nowo-
gardzkim Domu Kultury obec-
nych członków Koła Numizma-
tycznego oraz tych, którzy do 
tego Koła należeli. Przedmio-
tem naszego spotkania będzie 
omawianie programu uroczy-

stości z okazji 35-lecia naszego 
Koła PTN, które planujemy zor-
ganizować pod koniec kwietnia 
2015. Serdecznie zapraszamy i 
czekamy.

Zarząd Koła Numizmatycznego 
oraz Klubu Kolekcjonera  

w Nowogardzie

Wyglądamy tak jak jemy
Przychodzi w końcu taki czas, 

kiedy trzeba zająć stanowisko. 
Zgodzić się lub zaprzeczyć, tu-
dzież przyznać do niewielkiej 
znajomości tematu i przedsię-
wziąć jego zgłębienie. A temat jest 
niezwykle trudny. W sprawie wy-
powiedziało się już mnóstwo spe-
cjalistów. Mamy regulacje praw-
ne, standardy, normy i zalecenia. 
Każdy wie, co jest złe i kiedy dzie-
je się krzywda. Ale trzeba silne-
go impulsu, żeby spojrzeć praw-

dzie w oczy, przestać się oszuki-
wać i zacząć naprawdę pomagać. 
Stanąć do walki, która przyniesie 
wolność. 

Wolność od złych nawyków ży-
wieniowych, słabości do używek, 
tłustego, słonego, słodkiego. Nie 
jestem specjalistką od zdrowe-
go odżywiania i żaden ze mnie 
strateg. Wiem jedynie, że takty-
kę trzeba mieć. Nie rodzimy się 
żołnierzami, wszystkiego musimy 
się nauczyć. Tak samo jest z die-

tą. Możemy próbować sami. Jeść 
mniej, unikać fastfoodów, jeść 
więcej warzyw, owoców, ryb. Jeść 
regularnie. I to jest wersja, gdy 
wojak trenuje strzelanie do puszki 
za stodołą. Gorzej gdy odchudza-
my się dietą podpatrzoną u kole-
żanki lub wyszukaną z Internetu. 
Dla lepszego efektu eliminujemy 
składniki odżywcze, albo się gło-
dzimy. To już jest wersja, gdzie za-
miast puszki, celem jest żywy or-
ganizm. W amoku walk, zapomi-
namy często o co walczymy. Przy-
pomnę więc, że zmieniamy na-
wyki żywieniowe nie po to żeby 
schudnąć, ale poprawić kondycję 
organizmu, samopoczucie oraz 
wygląd naszej skóry. Nasza twarz 
jest wizytówką naszego wnę-
trza. Zaburzeniem prawidłowe-
go funkcjonowania naszej skóry 
jest niedobór wielu składników, 
które powinny być dostarczone 
z żywnością. Po pierwsze woda. 
Bez odpowiedniego nawodnie-
nia jesteśmy, jak nieregularnie i 
za mało podlewane kwiatki. Dużo 
może się wydarzyć, kiedy w na-
szym organizmie zabraknie od-
powiedniej ilości witamin. Nie-
dobory biotyny nasilają łojotok i 
wspomagają trądzik. Brak B5 po-
woduje nadmierne rogowacenie, 
a B6 wspiera stany zapalne. Nie-
dobór C i K nasila problemy na-
czyniowe. Dodatkowo wit. C od-

powiada za elastyczność i razem 
z beta karotenem za odpowied-
ni koloryt naszej skóry. Nieprawi-
dłowa ilość cynku, potasu, żelaza 
czy sodu wspomaga wypadanie 
włosów oraz problemy w gojeniu 
się ran. To zaledwie mały przy-
kład. Takich zależności jest wię-
cej. Trudno się w tym wszystkim 
połapać. Warto byłoby jednak 
wiedzieć, jaki wpływ ma na nas, 
nasz sposób żywienia. Co moż-
na byłoby zmienić i jakie efek-
ty to przyniesie? Ile trudu i wy-
rzeczeń będzie nas to kosztowa-
ło. Nie czekajmy momentu, gdy 
nasz organizm zacznie wołać o 
pomoc. Pojawią się problemy nie 
tylko ze skórą, ale nadciśnieniem, 
cholesterolem, metabolizmem itp. 
Otóż są specjaliści, którzy twier-
dzą, że zdrowe odżywianie może 
być przyjemne i smaczne. Czasa-
mi wystarczy wyeliminować ja-
kiś produkt z jadłospisu, albo roz-
szerzyć jadłospis o nowe przepi-
sy, żeby poprawić wygląd, zdro-
wie i samopoczucie. Jedną z ta-
kich osób jest Pani Justyna Zieliń-
ska, specjalista ds. żywienia i żyw-
ności. Miałam okazję zapoznać 
się nie tylko z metodami jej pracy, 
ale przede wszystkim jej efekta-
mi i dlatego z wielką radością in-
formuję, że postanowiłam nawią-
zać z nią współpracę. Od marca w 
przychodni Medyk, przy ul. Woj-

ska Polskiego 7a i pod numerem 
telefonu: 667104434, Pani Justy-
na będzie wspierać Laboratorium 
Piękna poradami z zakresu odży-
wiania.

NACZELNIK  URZĘDU  SKARBOWEGO  W  GOLENIOWIE
Z A P R A S Z A   

na „Dzień Otwarty Urzędu” w sobotę 7 marca 2015 r., w godz.  
od 900 do 1300

Masz wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych za 2014 r.?  
Zapytaj nas!

Na sali obsługi podatników, pracownicy Urzędu będą służyli pomocą  
przy wypełnianiu zeznania rocznego, a także udzielą wszelkich 
informacji m.in. w zakresie nowych zasad dotyczących ulgi 
prorodzinnej oraz składania zeznań drogą elektroniczną.

Szczegóły na stronie www.us-goleniow.is.szczecin.pl

oGŁoSZENIE
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego  
na konto mojego męża,które jest prowadzone  

we Wrocławiu w Fundacji 
"DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78  
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak 
do tej pory chorobę - stwardnienie 

rozsiane.
Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne 
poruszanie się tak do 50 metrów

 o kulachjednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Starosta Goleniowski
Podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na 
tablicy ogłoszeń została podana informacja o przeznaczeniu, 
do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, gruntu o powierzchni 
400 m² wchodzącego w skład działki 118/1 położonej  
w obrębie 1 miasto Nowogard.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
(pokój 203 II piętro) lub tel. (91) 471-02-39.

W.4.27.02

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 marca 2015 r. organizuje wyjazd na badania 

mammograficzne do  NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-
14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam

  Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-  
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
/SPEDYTOR/LOGISTYK

Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
-  wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe
-  znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną 
 komunikację
-  prawo jazdy kat.B
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za kompleksową organizację pracy taboru trans-
portowego.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę 
 rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES 

cyfrowa karty kierowcy

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

WD do 13.03



Nr 15 (2347)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

oGŁo SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Działki budowlane wśród zieleni
przy ul. Kościuszki cena 65 zł/m2

W19.6.śczb.7.3.do

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00
tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

SPRZEDAŻ 
DREWNA

kominkowego, opałowego

tel.  603 055 292
dowóz gratis

W.1.sc.13-27.02 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

NIERuCHoMoŚCI
• Najtańsze działki budowlane obok 

szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ulica Gryfitów. 604 422 221

• Sprzedam dom 130 m2 stan bardzo 
dobry Kikorze, ogród 2000 m . 668 
411 277 

• Sprzedam pawilon handlowy. Tel. 
517 35 76 53

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe na ul. 15 lutego o pow. użytko-
wej 67.60 m2 pierwsze piętro, wła-
sne ogrzewanie. 608 396 636

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Nowogardzie. 728 155 574

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
604 284 597 

• Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan 
bardzo dobry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowogardu, 30 
minut do morza. Tel. 693 083 124 
po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Do wynajęcia 40m2 usługowo han-
dlowe. 9139 20 776

• Wynajmę duże mieszkanie cztero-
pokojowe. 602 474 266 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, I piętro w roliczeniu. Kawalerka 
bezczynszowa. 693 344 807 lub 661 
969 006 

• Sprzedam działkę z altanką. 881 632 
347

• Sprzedam mieszkanie 2pokoje ul. 
Żeromskiego 3-piętro. 601 080 035

• Działkę 1.43 ha rolną pod ubezpie-
czenie w KRUS-ie sprzedam. Tel. 889 
133 882

• Kupię kilka hektarów ziemi lub łąki – 
gotówka. Tel. 660 206 833 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. Tel. 
691 10 02 49, 501 34 30 40

•  Wynajmę mieszkanie 3pokojowe. 
Tel. 607 242 327

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 
m2 przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• Sprzedam kawalerkę, 28m2. Tel. 604 
60 69 60

• Do  wynajęcia  mieszkanie  65 
m2.604985125.

• SPRZEDAM LUB   ZAMIENIĘ   M-3   58 
m2 ,  na   2-pokojowe  do  II piętra.
Tel:663695260 , 605461354

• Do  wynajęcia mieszkanie   52 m2 . 
Tel.609349138

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z 
altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 
692361374

• SPRZEDAM – mieszkanie, centrum 
Nowogardu   2     pokojowe  43  m 2.  
III piętro.   Ul:Warszawska.   Po   ka-
pitalnym   remoncie.  Tel.513913500

• NOWOGARD - Sprzedam  dom  

w  zabudowie  szeregowej.
Tel.601808410

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Sprzedam  mieszkanie  w Nowogar-
dzie  87 m , I p.+ weranda zadaszo-
na 13 m + dwie duże  piwnice + po-
dwórko częściowo po remoncie.159 
tyś. do negocjacji.606783027

• Zamienię  lub sprzedam  z dopłatą  
mieszkanie 2 pokojowe na  parterze 
,na 3 pokojowe N-d. Tel.506696195

• Do  wynajęcia ; pokój  lub  dwa  po-
koje.Tel.697658490

MoToRYZACJA
• Mercedes C220 kombi, diesel, rocz-

nik 2000 kolor czarny, wyposażony 
w klimatyzację oraz hak, sprzedam. 
Tel. 510 680 139

• Koła letnie 14-tki felgi aluminiowe 
zamienie na 13-tki zwykłe. 505 848 
340

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 920  

RoLNICTWo
• Słomę, zboże, siano sprzedam. 502 

853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 759 
414

• Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103

• Łubin sprzedam. 502 853 573 

• Sprzedam   prosiaki  20 sztuk.
Tel.691982862

• Sprzedam   silnik  do  C-360.
Tel.667023662

• KURKI  NIOSKI   odchowane  po-
wyżej 7 tyg. Sprzedaż  od  25  03  
2015 r. GOSPDARSTWO  ROL-
NO-DROBIARSKIE  ŻABOWO  
13.Tel.913910666,510127838

uSŁuGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• REMONTY MIESZKAŃ, WYKOŃCZE-

NIA. 608 364 330, 600 347 308 

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

• • Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), doku-
mentów, CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

• • PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

• • NAPRAWY montaż pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 
772

• • NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. Woj. 
Polskiego 57. 787 482 763

• • Usługi elektroinstalacyjne, instala-
cje elektrobudowlane, bramy, mo-
nitoring, domofony. 696 443 643

• Glazura, terakota, fachowo solidnie 
wykończenia wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

• Budowa domów jednorodzinnych 
750 zł za m2 z materiałem. Tel. 691 
664 658 

• USŁUGI –WYWROTKĄ.
Tel.692457299

• Usługi  stolarskie : szafy ,  gardero-
by  , meble łazienkowe  i  inne  prace 
stolarskie. Tel.609388503

• MATEMATYKA.Tel.668171212

• Remonty   mieszkań .Tel.669526858

PRACA
• Zatrudnię pracowników budowla-

nych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię rejestratorkę medyczną, 
sprzedawcę okularów. 91 39 27 272

• Poszukuję pracownika na stację Or-
len. CV i podania prosze skladać na 
stacji przy ul. 3go Maja 27

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT 
C+E TRANSPORT KRAJOWY TEL 
509740304

• Zatrudnię do sklepu spożywczego 
ekspedientkę wymagana książecz-
ka zdrowia z badaniami. CV proszę 
kierować na adres anitaj1@tlen.pl

• Zlecę wykonanie ogrodzenia ok. 
100 m2. Tel. 502 103 432

• Firma Kompleks Dach zatrudni 
dwie osoby na stanowisko magazy-
nier, wymagania: prawo jazdy kat. B 
lub B i C, doświadczenie w pracy na 
magazynie, dyspozycyjność, znajo-
mość branży budowlanej. Tel. 601 
889 582 

INNE
• Sprzedam drewno: brzoza, olcha, 

sosna – pocięte. Przyczepka samo-
chodowa 100 zł. Lub przyczepa rol-
nicza.Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Va-
illant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-

niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• • PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT z 
Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, serwis tel 
691 686 772

• • GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec 
malo używane do mieszkania, 
domu, sklepu cena od 70 zl oraz 
elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do lazien-
ki, kuchni cana 200zl tel 691 686 772

• Urządzenie do produkcji hot do-
gów sprzedam. 728 155 574

• Dojeżdżam codziennie z Nowogar-
du do Szczecina na godzinę 6 i 14 
tryb dwuzmianowy. Posiadam wol-
ne miejsca. 721 093 180 

• Sprzedam  fotel  masujący  kręgo-
słup .Tel.601553551.

• Sprzedam  łóżko  dla osoby  chorej  
leżącej.Tel.603079044

• Sprzedam łóżko polowe-turystycz-
ne (pełnowymiarowe, składane, 
gruby materac), nieużywane, orygi-
nalnie zapakowane, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam piłę tarczową 7,5 kw. 
9139 22990 

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 990 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Restauracja  
„BARNIM”

• Śniadania, obiady, kolacja
• przyjęcia okolicznościowe
• domowe obiady z dowozem
• wesela, komunie
• stypy (od 18.00 zł)

Zapraszamy 
Pn.-pt. 10.00 – 22.00

Sb. - Nd. 11.00 – 22.00
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 30

Tel. 663 97 93 97 

Zatrudnię kierowcę 
z kategorią C+E 

z doświadczeniem 
na Polskę-Szwecję-Niemcy

tel. +48 792 25 69 25

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

nie znasz języka zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, wyjazdy od zaraz, 

atrakcyjne wynagrodzenie, 

W20.2.ścz.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
 tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

W259.2sc.10-27.02

„Wpływ jedzenia na nasze zdrowie i urodę”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza członków koła 
Nowogard na wykład mgr farmacji  Pana Rafała Strzelczyka, który 
odbędzie się w dniu 02 marca 2015 r. o godz. 15:30 w Centrum 
Edukacyjnym w Nowogardzie przy ul. Zielonej 11 w sali nr 12. 
Wykład będzie obejmowała m.in. zagadnienia wpływu diety na 
procesy starzenia się organizmy jej znaczenia dla stanu zdrowia 
w tym również u osób z przewlekłymi chorobami.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowogardzie 
sprzeda nieruchomości rolne:

* działka zabudowana budynkami produkcyjnymi i gospodarczymi 
dla rolnictwa nr ew. 321 o pow. 1,57 ha, obręb Kościuszki, gmina Osi-
na KW SZ1O/00004628/5, wartość nieruchomości 324 732 zł

* działka zabudowana budynkami produkcyjnymi i gospodarczymi 
dla rolnictwa nr ew. 323 o pow. 1,79 ha, obręb Ostrzyca, gmina No-
wogard, KW SZ1O/00013855/1, wartość nieruchomości 271 525 zł. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 39 20 004 

Potrzebna szybka gotówka? 
Pieniądze w 15 minut. Bez formalności, bez 

sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 32 42 07 334



Nr 15 (2347)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

K
U

PO
N

 1
5

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Sprzedam kserokopiarkę Develop 
serwisowana w autoryzowanym serwisie. 

Format A3. Gwarancja 6 m-cy, cena 1 200 zł. 
Tania esploatacja. 

501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Nam tekstu reszta jest komentarzem
Grażyna Siedlecka, Anna Huget, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Halina 

Stefańska, Lucyna Karbowiak, Genowefa Maćkowska, Patrycja Szkołuda, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław 
Borowik, Teresa Januszonek, Alicja Wypych, Krystyna Gęglawa, Marianna Machocka, Jolanta Kozioł, Grażyna 
Pawłowska, Anna Husarz, Iwona Kochelska , 

Zwycięzcy: Iwona Kochelska, Grażyna Siedlecka, Patrycja Szkołuda
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych:  
Klaudia Paluszkiewicz, Maciej Szkołuda, Daria Feliksiak, Kaja Roguska, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, 

Bartek Feliksiak, Amelia Wyczkowska, Kacper Głąbecki, Marcel Głąbecki, Mateusz Zaremba, Nadia Grenda, 
Miłosz Wielgus

Zwycięzca: Kaja Roguska - Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Ale nie ma kontaktu
Urszula Kaczmarek, Agnieszka Skowrońska, Roman Kaczmarek, Michał Furmańczyk, Pelagia Feliksiak, Danuta 

Wdowińska, Anna Huget, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Alicja Wypych, Janina Grudzińska, Krystyna 
Gęglawa, Błażej Śniegowski, Helena Urbanek, Józef Kochelski, Jolanta Koziol, Natalia Kursnierk, Marianna 
Malinowska, Maryla Piątek, Grażyna Kosmalska, Andrzej Leszczyński, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław 
Borowik, Stanisława Pokorska

Zwycięzcy: Maryla Piątek, Agnieszka Skowrońska, Józef Kochelski 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: srogi 
Kinga Feliksiak, Julia Frumańczyk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Miłosz Wielgus, Natalia Chruściel, 

Kaja Roguska, Szymon Nocek, Klaudia Paluszkiewicz
Zwycięzca: Szymon Nocek - Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFoRMAToR LoKALNY - NoWoGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGuLARNA LINIA MI KRo Bu So WA SERoCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZEWóZ oSóB - Ro MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

oD PoNIEDZIAŁKu Do PIąTKu: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 
11) 17.30, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stano-
wisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie 
stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKo - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GoLCZEWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GoLCZEWo 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RoZKŁAD JAZDY Bu SóW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

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

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

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

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07

P6.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 5

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

UB
LIC

ZN
E LIC

EUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 7 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Pierwsza taka placówka 
w Nowogardzie s. 7s. 6

II Memoriał 
Górczewskiego

s. 16

Ile kosztuje 
Laur Cisowy?

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

P r z e d ł u ż a n i e  
i  zagęszczanie  rzęs , 

promocja do końca marca, 
tel. 534 991 778, 

więcej na:  www.facebook.com/
przedluzanie.rzes.image

1 marca br. zdjęcie wykonane kilka minut przed południem. Jak widać na budynku ratusza flag nie wywieszono.

Radni (nie wszyscy) 
poparli inicjatywę obywatelską

Komu obojętne 
kto wodę poda...

Skandal! Na ratuszu nawet jednej flagi! 

Czy burmistrz zostanie 
ukarany za łamanie prawa?

Docenili 
kulturystów 

4
Czy kogoś 
interesuje ta 
droga? 

6
Więcej 
bezdomnych 

6
Sprawdź kto 
wygrał bilety do 
cyrku 

7
SPORT
Grały drużyny 
Pomorzanina

10, 11
„Trójka” w finale 
województwa!

10
REKLAMA
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1 marca to ustanowiony w 2011 r., przez parlament RP, Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Ustanowiony w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycz-
nego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walczyli po 1945 
roku o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeń-
stwa polskiego. Dlatego tym razem, w naszej cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy Licealistów 
z I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, czy podczas lekcji historii, omawiali oni  w 
tym roku temat dotyczący Żołnierzy Wyklętych oraz co dla nich osobiście ten dzień oznacza? 

Adam Jędrzejewski kl. III a I LO - Temat Żołnierzy Wyklętych 
oczywiście omawialiśmy z panią na lekcjach historii. Nie mogło być 
inaczej, gdyż ten temat był i jest uwzględniony w podstawie pro-
gramowej oraz książce do historii, która zawiera w sobie specjal-
ny rozdział na ten temat. W nim zawarte są informacje, kim byli 
Żołnierze Wyklęci, co robili i jakie było ich znaczenie dla naszego 
Państwa. Jeżeli chodzi o własne refleksje to uważam, że w tym dniu 
powinniśmy się zastanowić nad historią oraz tym właśnie wątkiem 
Żołnierzy Wyklętych. Powinniśmy docenić ich za ten wkład dla na-
szego państwa, który włożyli w zdarzenia i dzieje, które miały miej-
sce w tamtym okresie. 

Aleksandra Machol  kl. III a - Jak mi wiadomo, temat  Żołnierzy Wyklętych, tak 
w gimnazjum jak i w LO, był omawiany i nadal będzie w pryzmacie rozszerzonego 
programu z historii. Dlatego osoby, które się tym zagadnieniem interesują z pewno-
ścią wiedzą bardzo dużo. Uważam, że ten dzień jest dla nas Polaków bardzo waż-
ny, ponieważ przypomina nam o osobach, o których bardzo długo nie mówiono nic, 
a przecież walczyli oni o tożsamość narodową i suwerenność Polski. Dzień 1 marca, 
jako Dzień Żołnierzy Wyklętych to bardzo dobrze, że znalazł się w kalendarzu świąt 
patriotycznych i będzie miał swoje stałe miejsce i będzie corocznie celebrowany. Koń-
cząc chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch bardzo ważnych zagadnieniach. Otóż 
wydaje mi się, że dzisiejsze społeczeństwo chyba nie umiałoby się tak zachować jak 
właśnie Żołnierze Wyklęci. Dziś ludzie mówią, że są patriotami, ale czy umieliby oddać swoje życie za niepodległą, 
suwerenną ojczyznę? Dziś tak wiele się mówi złego o kibicach piłkarskich. A ja wczoraj oglądałam mecz Legii War-
szawa, której to kibice sami z siebie przygotowali odpowiednie plakaty czy banery i przypomnieli o 1 Marca, czyli 
Dniu Żołnierzy Wyklętych. To było niesamowite uczucie, gdy wspólnie zaśpiewali nasz Hymn Narodowy.

Daria Dendał kl. I b, I LO - Chcę powiedzieć, że na lekcjach hi-
storii o Żołnierzach Wyklętych u nas  mówiono i w Gimnazjum, jak 
i w LO. Organizowano nawet okolicznościowe konkursy. Uważam, 
że tym żołnierzom powinniśmy oddawać cześć i honor, a także pa-
miętać o nich, bo oddawali Oni swoje życie walcząc o to, by dziś 
nasz kraj był suwerenny i niepodległy. 

Natalia Rojek kl. III a, I LO  - Oczywiście na lekcjach historii po-
ruszaliśmy ten temat. A nawet robiliśmy gazetkę szkolną na ten temat 
tak w poprzednim, jak i w tym roku. Ten temat jest mi bardzo dobrze 
znany, a i był poruszany przez nauczyciela na lekcji historii. Co do 
mnie to uważam, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych powinna być 
podtrzymywana i rozpowszechniana wśród Polaków. Słuchając Oli, 
zgodzę się z nią, że pomysł kibiców Legii Warszawa był bardzo dobry, 
bo udowodnił, że nie są oni jedynie tylko zwykłymi „kibolami”, lecz 
bardziej patriotami. Dlatego ta sytuacja mnie zaskoczyła, ale bardzo pozytywnie. 

Paula Damas kl. III a I LO - Na lekcji historii, wspólnie z kole-
żankami i kolegami oraz panią od historii, rozmawialiśmy o Żoł-
nierzach Wyklętych. To dobrze, że żyjemy w kraju, który jest wolny 
i niepodległy. Ta walka Żołnierzy Wyklętych była bardzo ważna dla 
dziejów Polski, ale i dla nas Polaków. A dlaczego? Bo w tej chwi-
li możemy się cieszyć z tego, że mamy wolną i suwerenną Polskę, w 
której mamy swój ojczysty język, terytorium i tożsamość narodową. 

Michał Fedak kl. I b LO - Na ten temat mówiliśmy podczas lek-
cji historii dość sporo. Pani nauczycielka od historii bardzo wiele na 
ten temat nam tłumaczyła i uzasadniała, kim byli żołnierze wyklęci 
i jaka była ich rola. Dlatego uważam, że tego typu lekcje są bardzo 
ważne, ponieważ uświadamiają i przypominają nam młodym, jakie 
były to czasy. Uważam, że to co robili było dla Polski bardzo ważne, 
bo przecież poświęcali oni nawet swoje życie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nasza sonda Kronika 
policyjna

23.02.2015r.
Godz. 12.16 – kolizja drogowa 

na skrzyżowaniu ul. Armii Kra-
jowej z ul. Zamkową – pojazdy 
uczestniczące: Audi i Opel. Kieru-
jąca samochodem Opel ukarana 
mandatem karnym;

Godz. 17.43 – zgłoszenie kra-
dzieży z włamaniem do nowo bu-
dowanego budynku mieszkalne-
go w Sieciechowie, skąd dokonano 
kradzieży przewodów elektrycz-
nych. Jedna osoba ujęta przez po-
szkodowanego. Dwie osoby za-
trzymane na gorąco przez patrol 
policji. Sprawcy zatrzymani i osa-
dzeni w PDOZ KPP w Goleniowie 
do wyjaśnienia. Straty 600 zł. Po-
stępowanie prowadzi KP w Nowo-
gardzie.

Godz. 21.13 – w miejscowości 
Osowo patrol policji zatrzymał do 
kontroli drogowej kierującego mo-
torowerem. Zatrzymany lat 44 – 
po sprawdzeniu w bazach danych 
okazało się, że kierujący posiadał 
aktywny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych wydany przez 
SR w Goleniowie.

24.02.2015r.
Godz. 13.23 – zgłoszenie telefo-

niczne o dokonywanej nielegalnej 
wycince drzew w miejscowości Ża-
bówko. W trakcie podjętych czyn-
ności zatrzymano 4 sprawców, tj.  
mieszkańca Żabówka, mieszkańca 
Trzebiatowa , mieszkańca powia-
tu Goleniowskiego i mieszkańca 
powiatu Gryfickiego, którzy doko-
nali wycinki, a następnie usiłowa-
li dokonać kradzieży drzewa typu 
dąb o średnicy pnia 91cm na szko-
dę firmy Agro Pomorze Usługi. Po-
stępowanie prowadzi KP w Nowo-
gardzie.

Godz. 8.50 – zgłoszenie kradzie-
ży telefonu komórkowego m-ki 
Nokia Lumia wart. 250zł w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 
na szkodę mieszkanki Wojtaszyc 
gm. Dobra Nowogardzka. 

Czynności w sprawie o wykro-
czenie prowadzi KP w Nowogar-
dzie.

25.02.2015r.
Godz. 17.40 – ul. Armii Kra-

jowej – zgłoszenie włamania do 
zbiornika samochodu ciężarowe-
go, z którego sprawca dokonał kra-
dzieży 118 litrów oleju napędo-
wego wartości 584,10zł na szkodę 
mieszkańca Nowogardu. Postępo-
wanie prowadzi KP w Nowogar-
dzie.

26.02.2015r.
Godz. 6.11 – ul. Bohaterów 

Warszawy – zatrzymano do kon-
troli drogowej kierującego moto-
rowerem; po sprawdzeniu w bazie 
danych okazało się, że kierujący 58 
letni mieszkaniec Nowogardu po-
siada aktywny zakaz prowadzenia 

pojazdów wydany przez SR w Go-
leniowie. Postępowanie prowadzi 
KP w Nowogardzie.

Godz. 6.15 – ul. Bohaterów 
Warszawy – zatrzymano do kon-
troli drogowej kierującego moto-
rowerem; po sprawdzeniu w bazie 
danych okazało się że kierujący  44 
letni mieszkaniec  Bieńczyc posia-
da aktywny zakaz prowadzenia po-
jazdów wydany przez SR w Gole-
niowie. Postępowanie prowadzi 
KP w Nowogardzie.

27.02.2015r.
Godz. 13.36 – ul. Osiedlowa w 

Nowogardzie – niezabezpieczony 
prawidłowo samochód m-ki Peu-
geot Boxer stoczył się ze wzniesie-
nia i uszkodził prawidłowo zapar-
kowany samochód osobowy m-ki 
Citroen C5 – sprawca mieszka-
niec Wyszomierek  - został ukara-
ny mandatem karnym.

28.02.2015r.
Godz. 11.43 – kradzież w skle-

pie LIDL – sprawca ukarany man-
datem karnym.

Godz. 12.46 - kradzież w sklepie 
LIDL – sprawca ukarany manda-
tem karnym.

Godz. 18.04 – zgłoszenie miesz-
kanki Nowogardu o dokonanej 
kradzieży dwóch drzewek ozdob-
nych wartości 80 zł z posesji przy 
ul. Dąbrowszczaków w Nowogar-
dzie.

Godz. 20.18 – mieszkanka Ża-
bowa zgłosiła o oddaleniu się z 
domu jej 20 letniego syna, któ-
ry chce popełnić samobójstwo. W 
wyniku podjętych działań poszu-
kiwawczych o godz. 22.40 odna-
leziono poszukiwanego. Został za-
brany przez Pogotowie Ratunkowe  
i przewieziony na oddział Psychia-
tryczny ZOZ w Gryficach. 

Godz. 2.00 – na ul. Zacisznej w 
Nowogardzie patrol policji zatrzy-
mał do kontroli drogowej miesz-
kańca Nowogardu, który kiero-
wał samochodem osobowym m-ki 
Opel  Astra znajdując się pod dzia-
łaniem środka odurzającego – am-
fetaminy. Postępowanie prowadzi 
KP w Nowogardzie.

01.03.2015r.
Godz. 15.20 – kradzież w  skle-

pie Biedronka przy ul. Warszaw-
skiej w Nowogardzie – sprawca 
ukarany mandatem karnym.

Godz. 12.00 – zgłoszenie o do-
konaniu kradzieży z włamaniem 
do pomieszczenia gospodarczego 
na terenie budowy w miejscowości 
Kościuszki. Dokonano kradzieży 
wkrętarki i pilarki tarczowej. Suma 
strat 600 zł na szkodę mieszkańca 
Kościuszek.

Komisariat Policji w 
Nowogardzie



3-5.03.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

Ferma Norek 
w Maszkowie 

zatrudni
pracowników do pracy 

w hodowli zwierząt 
futerkowych.

697 997 231

Kupię mieszkanie
 bezczynszowe (minimum 3 pokoje) piętro

 lub połowę domu w Nowogardzie. 
Tel.600 897 758

Sprzedam mieszkanie  
na parterze 62 m2 po generalnym remoncie 3-pokoje 

własne, ogrzewanie piec CO, z garażem przed mieszkaniem 
(wspólnota mieszkaniowa opłaty 350 zł).  

Tel 606 265 33

Reklama

Skandal! Na ratuszu nawet jednej flagi! 

Czy burmistrz zostanie ukarany za łamanie prawa?
W ustanowione przez Sejm RP dni będące Świętami Narodowymi, władze rożnych szczebli, także samorządowe, mają  ustawowy obowiązek wywieszania 
flag narodowych na budynkach podległych im instytucji publicznych. W Nowogardzie, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak zwykle flag 
na urzędach nikt nie zobaczył. Czy wobec tego burmistrz złamał  prawo? Po interwencji DN sprawę zbada Policja.

Obowiązki władz publicznych 
dotyczące pewnych procedur 
związanych ze sposobem obcho-
dzenia Świąt Narodowych reguluje 
ustawa o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
pieczęciach państwowych. Określa 
ona również kiedy władze samo-
rządowe, czyli w praktyce organ 
wykonawczy jakim jest burmistrz, 
mają obowiązek wywieszania flag 
narodowych -

Art. 7. 1. Flagę państwową Rze-
czypospolitej Polskiej podnosi się 
na budynkach lub przed budynka-
mi stanowiącymi siedziby urzędo-
we….

 6) organów administracji rządo-
wej i innych organów państwowych 
oraz państwowych jednostek orga-
nizacyjnych, a także organów jed-
nostek samorządu terytorialnego 
i samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych – z okazji uroczysto-
ści oraz rocznic i świąt państwo-
wych….

Dlaczego więc w dniu 1 Marca, 
kiedy to przypada ustanowiony de-
cyzją Sejmu w 2011 roku Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych (mający status święta narodo-
wego),  kierownik nowogardzkiego 
magistratu, czyli burmistrz, nie 
wypełnił obowiązującego w Pol-
sce  prawa i nie wywiesił flag pań-
stwowych w nakazanych ustawą 
miejscach. Dlaczego nie uczynił 
tego, mimo że o takim obowiązku 
przypominał mu publicznie na se-
sji, w piątek, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Słomski. Po-
wyższe pytania oczywiście zadali-
śmy burmistrzowi bardziej dla po-
rządku formalnego, aniżeli nadziei 
otrzymania sensownej odpowie-
dzi. Jak bowiem można wytłuma-
czyć w tym wypadku łamanie pra-
wa – brak flag, roztargnieniem...?  
A może burmistrz stawia się ponad 
prawem?

Wczoraj wysłaliśmy do R. Cza-
pli pytania, prosząc o komentarz 
do zaistniałej w dniu 1 marca sytu-
acji, a przede wszystkim wyjaśnie-
nie, z jakiego powodu flagi na Ra-
tuszu nie zawisły. Niestety do za-
mknięcia bieżącego numeru DN, 
burmistrz, mimo naszej wyraźnej 
prośby o niezwłoczną odpowiedź, 
do naszych pytań się nie odniósł. 

Czy burmistrz może łamać 
polskie prawo ?

Odpowiedź wydaje się być reto-
ryczna – nikt nie może łamać pol-
skiego prawa. Ale co innego po-
stulat, a co innego rzeczywistość. 
Czy zachowanie burmistrza spo-
tka się z jakąkolwiek reakcją odpo-
wiedzialnych za porządek prawny- 
czy np. zostanie on ukarany man-
datem przez nowogardzką policję? 
Dlatego również do Policji w Gole-
niowie skierowaliśmy (z powiado-
mieniem rzecznika wojewódzkie-
go Policji) zapytanie. A oto frag-
ment otrzymanej odpowiedzi.

W przedmiotowej sprawie Komi-
sariat Policji w Nowogardzie prze-
prowadzi czynności wyjaśniające, 
mające na celu ustalenie, czy doszło 
do naruszenia przepisów zawar-
tych w „Ustawie o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych” 
przez organ samorządowy. Zgodnie 
z art. 49§2 kw „kto narusza przepi-
sy o godle, barwach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej podlega karze 
aresztu lub grzywny” - odpowie-
działa nam na to pytanie,  asp. Juli-
ta Filipczuk, rzecznik policji.  

Wielokrotnie przypominali-
śmy w ostatnich latach w DN, że 
władza samorządowa, a zwłasz-
cza funkcja burmistrza, po odzy-
skaniu przez Polskę Niepodległo-
ści, nie ma nic wspólnego z funk-
cją pierwszego sekretarza gminne-
go PZPR. Niestety, mimo że w kra-
ju na ogół poza egzotycznymi wy-
jątkami takie przypominanie jest 
zbędne, to w Nowogardzie nie jest 
zbędne. Nie tylko burmistrz ma się 
tutaj za uprawnionego zwłaszcza 
do „rządzenia  obywatelami”, a nie 
sprawowania służby publicznej w 
tym ustawowych obowiązków, ale 
także nie brakuje obywateli, którzy 
takie „rządzenie nimi” uwielbia-
ją. Skutki tej swoistej patologii ob-
serwujemy w wielu płaszczyznach, 
a zwłaszcza w braku reakcji spo-
łecznej na  zatrważające wskaźni-
ki dotyczące zarówno wskaźników 
określających rozwój (a raczej sta-
gnację) miasta, poziom dobroby-
tu obywateli, a nawet takich jak 

stan zdrowotny naszej społecz-
ności (mężczyźni żyją 7 lat krócej 
jak średnio w kraju!). DN wypeł-
niając swoje ustawowe kompeten-
cje (prawo prasowe), nie zaprze-
stanie stałego pełnienia społecznej 
funkcji kontrolnej w stosunku do 
każdej władzy, zwłaszcza tej której 
pomyliły się zadania i obowiązki. 
Mamy nadzieję, sądząc po wcze-
śniej cytowanej odpowiedzi, że 
Policja także stanie na wysokości 
zadania.  

Mieszkańcy pamiętali
Na szczęście w sprawie tego-

rocznego Święta Wyklętych, ho-
nor miasta uratowali sami miesz-
kańcy Nowogardu. Na niektórych 
domach zawisły flagi państwowe. 
Nie było to zjawisko masowe, ale 
zauważalne. Natomiast sympaty-
cy Pomorzanina  z fanclub „Young 
boys’13”, na jednym z wiaduktów, 
nad obwodnicą Nowogardu, wy-
wiesili transparent z napisem „Ar-
mio Wyklęta Nowogard Pamięta”, 
umieszczając na płótnie również 
znak „Polski walczącej”.  Podobną 

akcję, grupa kibiców z Nowogardu 
zorganizowała również w zeszłym 
roku. Wówczas  na wiadukcie w 
Olchowie, zawisł transparent z na-
pisem „Żołnierze Wyklęci. Cześć 
Waszej Pamięci”. 

W kościołach, szkołach i Bi-
bliotece...

O tym, że 1 marca to święto na-
rodowe, nie zapomniano również 
w nowogardzkich kościołach, gdzie 
odprawiano Msze św. w intencji 
Żołnierzy Niezłomnych (tak było 
m.in. w kościele pw. WNMP w No-
wogardzie). Tradycyjnie też na wy-
sokości zadania stanęła Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Nowogardzie. 
Na budynku instytucji nie tylko za-
wisły flagi biało-czerwone, ale zor-
ganizowano też wystawę poświęco-
ną Żołnierzom Wyklętym. Ekspo-
zycja to zbiór książek, czasopism i 
wszelkich informacji na temat „nie-
złomnych partyzantów”, jakie w 
swoich zbiorach posiada czytelnia. 
W tym roku, po raz pierwszy, przy-
gotowano też dla zwiedzających ga-
blotę poświęconą Andrzejowi Kisz-
ce, pseudonim „Dąb” i „Leszczyna”, 
93-letniemu, byłemu żołnierzowi 
AK, mieszkającemu w Siennie Dol-
nym w powiecie łobeskim. 

Natomiast w szkołach, jak wy-
nika z naszej sondy, (patrz s.2i4), 
w czasie lekcji historii odbyły się 

„pogadanki” z uczniami, zarówno 
o historii Żołnierzy Wyklętych, jak 
i samym święcie im poświęconym. 
Na większości placówek oświato-
wych powiewały również flagi pań-
stwowe. 

sm/MS

Armio Wyklęta Nowogard Pamięta-hasła przyświecające akcji zorganizowanej 1 marca przez grupę nowogardzkich kibiców.

Ekspozycja w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie poświęcona Żołnierzom Wyklę-
tym.
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Sonda z Osiny
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, został 
ustanowiony w 2011 r. przez parlament w hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, któ-
rzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walczyli o 
prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokra-
tycznych społeczeństwa polskiego. Dlatego tym razem, w naszej 
cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy gimnazjalistów w Zespole 
Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, czy 
podczas lekcji historii omawiali tematykę Żołnierzy Wyklętych i 
co dla nich osobiście znaczy ten dzień? 

Aleksandra Borczyk, kl. III b 
Gimnazjum - Tematu Żołnierzy 
Wyklętych na lekcjach historii jesz-
cze nie przerabialiśmy, ale wiem, że 
Ci żołnierze walczyli za wolność i 
suwerenność Polski. Byli żołnierza-
mi podziemia, którym bardzo zale-
żało na tym, by Polska była wolna i 
suwerenna. 

Hubert Czapp kl. III b Gimna-
zjum - Niestety jeszcze nie miałem 
okazji uczestniczyć na lekcji historii 
w temacie Żołnierzy Wyklętych, ale 
wiem, że media w dniu 1 marca, czy-
li w dniu Żołnierza Wyklętego, dość 
mocno o tym informowały. Co do 
moich przemyśleń to wiem, że  Żoł-
nierze Wyklęci walczyli w imię niepodległej Polski.

 
Jacek Pazdan kl. III b - Żołnierze 

Wyklęci  swoją walkę z wrogiem pro-
wadzili w ukryciu, chowając się naj-
częściej w lasach. Wolność i suweren-
ność to najważniejsze priorytety, któ-
re im służyły za cel  w walce z  komu-
nistami i sowietami.

Karolina Olszewska kl. III a 
Gimnazjum - Jak dotąd jeszcze nie 
było u nas lekcji na ten temat, ale 
wiem, że ta formacja żołnierzy nie 
była tolerowana przez sowietów, 
byli to żołnierze podziemia wolno-
ściowego. Ci żołnierze kojarzą mi 
się z niepodległością.

Michał kl. III Gimnazjum - Chcę 
powiedzieć, że w Gimnazjum na 
lekcjach historii, nie obowiązuje 
jeszcze ten zakres wiedzy, ponieważ 
wynika to z podstawy programo-
wej. Ale pamiętam, że w szkole pod-
stawowej w kl. VI, już wspominano 
nam o tych żołnierzach. Żołnierze 
Wyklęci byli armią podziemną, któ-
ra  po 1945 roku najczęściej walczy-
ła z wrogiem w sposób cichy, ukry-

wając się np. w lasach i innych tajemnych miejscach. Wiem też, że Ci 
żołnierze byli bardzo prześladowani przez  ówczesne władze.   
                    rozmawiał: Jarosław Bzowy

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

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

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
w ramach realizowanego programu

„JUNIOR - aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych” 
ogłasza
Nabór kandydatów na płatne staże dla osób niepełnosprawnych
Program skierowany jest dla osób, które:
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim  

lub umiarkowanym
- nie ukończyły 30 roku życia
- są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub spełnia kryteria uzyskania 

statusu osoby 
  bezrobotnej
- chcą być aktywne, rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi  

w PUP Goleniów, ul. Zakładowa 3, pokój nr 3, tel. 914182577 wew. 123, filia 
PUP Nowogard, Plac Wolności 9, pokój nr 6, tel. 913921376 wew. 233. 

W związku z powyższym ogłaszamy również nabór wniosków na 
organizację stażu przez Pracodawców. W pierwszej kolejności rozpatrywane 
będą  wnioski na organizację stażu, gdzie pracodawca zapewni zatrudnienie 
po odbytym stażu.

Pracodawcy uczestniczącemu w programie udzielana jest premia po 
zakończonym stażu przez uczestnika programu. 

UWAGA WĘDKARZE

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

informuje członków koła, 
że dnia 8.03.2015 r. 
organizuje zawody 

spenningowo-trociowe 
pod nazwą Troć Regi 

w Trzebiatowie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do 

dnia 6.03.2015 r. 

Wyjazd godz. 7.00 z ul. 5go 
Marca 

wpisowe wynosi 10 zł. 

Przyznano stypendia za osiągnięcia sportowe

Docenili kulturystów
Znamy już nazwiska tych sportowców, którzy za swoje szczególne osiągnięcia otrzymali od 
gminy stypendia. 

Pośród docenionych przez spor-
towców, ponownie nie zabrakło 
niezwykle utytułowanej Ewy Dur-
skiej, która ma na swoim koncie 
m.in. złote medale Paraolimpiad 
oraz rekordy świata i olimpijskie. 
Przypomnijmy, że Ewa Durska 
startuje w konkurencjach pchnię-
cia kulą oraz rzutu młotem. Na co 
dzień nasza złota olimpijka trenuje 
w goleniowskim klubie sportowym 
„Barnim”. Za zdobycie, w 2014 
roku, złotego medalu w pchnięciu 
kulą, podczas Mistrzostw Europy, 
Ewie Durskiej przyznano stypen-
dium w kwocie 240 zł miesięcznie. 

Kolejnym sportowcem, który 
ponownie został przez lokalne wła-
dze doceniony, jest 19-letni Jakub 
Cieplak, który jest zawodnikiem 
KSS LOK „Tarcza” Goleniów. Ja-
kubowi Cieplakowi również przy-
znano 240 zł miesięcznie. Zasłużył 
on sobie na to dzięki miejscom na 
podium oraz pierwszej dziesiątce 
przeróżnych zawodów Mistrzostw 
Polski i Pucharów Polski. Jego klu-
bowy kolega, Przemysław Osta-
szewski, również otrzymał stypen-

dium sportowe, jednak w kwocie 
140 zł miesięcznie, a to za sprawą 
wywalczenia miejsc punktowa-
nych podczas Mistrzostw Polski 
oraz Grand Prix Polski.

Pozostało jeszcze dwóch spor-
towców, którym zostało przyznane 
stypendium. Obaj są kulturystami 
z sekcji Pomorzanina Nowogard. 
Stypendium w kwocie 240 zł mie-
sięcznie trafiło do Krzysztofa Skry-
plonka, który zdobył złoty medal 
w Mistrzostwach Polski w Kultu-
rystyce i Fitness, w kategorii kul-
turystyka mężczyzn do 80 kg. Do-
dajmy, że Krzysztof Skryplonek od 
dwóch sezonów jest bardzo ważną 
postacią polskiej kulturystyki. W 
swojej sportowej karierze repre-
zentował również nasz kraj pod-
czas Mistrzostw Europy oraz Mi-
strzostw Świata. 

Ostatnim stypendystą został Ka-
mil Strzeszewski, któremu za star-
ty oraz miejsca w czołówce zawo-
dów Mistrzowskich w kulturysty-
ce, przyznano stypendium w wy-
sokości 140 zł miesięcznie.

Gratulujemy wyróżnionym 

sportowcom oraz życzymy im jesz-
cze większych sukcesów podczas 
kolejnych startów. 

Jak ustalił DN, stypendia zostały 
przyznane piątce sportowców, któ-
rzy złożyli swoje wnioski w termi-
nie. Do UM wpłynęły jeszcze trzy 
wnioski, które niestety zostały zło-
żone już po ustalonym terminie. 
Do momentu złożenia tego wyda-
nia DN, nie otrzymaliśmy z Urzę-
du nazwisk „spóźnialskich” spor-
towców. Być może fakt, że nie zdą-
żyli na czas, wynikał z tego, że moż-
liwość składania wniosków było za 
słabo nagłośniona. Wierzymy, że 
za rok UM zadba o to by wszyscy 
wystarczająco wcześnie dowiedzie-
li się o możliwości ubiegania się o 
stypendium.

Listy gratulacyjne oraz stypen-
dia za osiągnięcia wysokich wy-
ników sportowych we współza-
wodnictwie krajowym i między-
narodowym zostały wyróżnionym 
sportowcom wręczone w Ratuszu, 
przez burmistrza Roberta Czaplę, 
w dniu 20 lutego. 

KR 

Sportowcy, którzy otrzymali stypendium w 2015 roku. fot. UM Nowogard.

OGŁOSZENIE
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Otylia Dudka: lat 79, zmarła 27.02.2015 r., pogrzeb odbył się 

02.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Czesława Banach: lat 77, zmarła 27.02.2015 r., pogrzeb odbył się 
02.03.2015 r., na cmentarzu w Żabowie

Józef Hajer: lat 89, zmarł 01.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
04.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
 Sebastian Furmańczyk

Radni (nie wszyscy) poparli inicjatywę obywatelską

Komu obojętne kto wodę poda...
 W miniony piątek, radni większością głosów przyjęli projekt uchwały inicjatywy obywatelskiej w sprawie wyjaśnienia niejasności w działaniach Burmi-
strza, dotyczących przetargu na obsługę sieci wod-kan. na terenie Gminy Nowogard. Głosowanie w sprawie inicjatywy poprzedziła burzliwa dyskusja. Ta 
przy okazji ujawniła, jakie zdanie na temat całego przetargu na wodę mają niektórzy radni. Dzięki temu teraz wiadomo czarno na białym komu jest obo-
jętne nie tylko to kto wodę podaje, ale też to jaki los spotka tych, którzy dotychczas ją dostarczali. 

Było to już drugie podejście do 
głosowania nad inicjatywą. Przy-
pomnijmy, że projekt, pod którym 
podpisało się 750 obywateli, cze-
kał na rozpatrzenie od grudnia. 
Tym razem się udało. Inicjatywa 
weszła do porządku obrad ostat-
niej sesji RM, która miała miej-
sce w miniony piątek 27 lutego. 
Obradom przysłuchiwało się kil-
kudziesięciu mieszkańców, głów-
nie pracowników PUWiS-u. Nie-
którzy z nich trzymali w rękach 
transparenty, a na nich hasła: „ 
Chcemy uczciwie pracować, a nie 
pod urzędem co sesję strajkować”, 
„Chcemy pracować, a nie głodo-
wać”, „Firmy nowogardzkie likwi-
dują, nic w zamian nie oferują”. 
Oprócz pikiety, dwie osoby roz-
łożyły przed wejściem na salę ob-
rad śpiwory. - Będziemy tutaj sie-
dzieć tak długo, ile będzie potrzeba. 
Chcemy mieć chleb i móc pracować 
w swojej firmie. To na razie akcja 
ostrzegawcza  – mówił pan Kon-
rad, jeden z koczujących na kory-
tarzu pracowników PUWiS. 

Głosowanie nad przyjęciem ini-
cjatywy poprzedziła długa i burz-
liwa dyskusja. 

-Po pierwsze proszę popatrzeć na 
tę uchwałę, nie jak stara się przed-
stawić w swojej polityce informa-
cyjnej pan burmistrz, jako uchwa-
łę „za PUWiS-em”. PUWiS nie ma 
tylu pracowników, co osób, które 
podpisały się pod tą uchwałą, więc 
nie mówmy, że to projekt PUWiS-
-u. Ponadto jesteśmy pewni, że ży-
jemy w demokratycznym państwie 
prawa i odpowiednie organy po-
dejmą właściwe decyzje w sprawie 
procesu przeprowadzonego przez 
gminę. Ta uchwała zmierza tyl-
ko do tego, że rada pochyla się nad 
problemem zauważonym przez bli-
sko 800 mieszkańców, i przyznaje, 
że jest kryzys w gospodarce wodno-
-kanalizacyjnej gminy. Uchwała, 
która zobowiązuje radę do wysła-
nia prośby do organów zewnętrz-
nych, takich jak np. Wojewoda Za-
chodniopomorski, czy RIO, o prze-

analizowanie sprawy - mówił me-
cenas Jerzy Owczarek, reprezen-
tujący pracowników PUWiS, któ-
rzy zainicjowali zbiórkę podpisów 
pod projektem obywatelskim.  

- Ta sprawa, nad którą będzie-
cie państwo dzisiaj debatować roz-
grywa się na płaszczyźnie politycz-
no-medialnej i płaszczyźnie praw-
nej. I z każdym miesiącem te dwie 
płaszczyzny się od siebie oddalają. 

We wszystkich pismach, które tra-
fią do gminy i pozostałych orga-
nów, pojawia się jak mantra in-
formacja, że w Nowogardzie ist-
nieje kryzys w zakresie gospodar-
ki wod.kan. Jeżeli ten kryzys ist-
nieje, a wiecie państwo, że każda 
teza powtarzana 100 razy staje się 
prawdą, to istnieje tylko z tego po-
wodu, że PUWIS podejmuje wszel-
kie działania żeby ten kryzys spro-
kurować. PUWiS trzyma w jed-
nej ręce kij do baseballa i uderza 
nim w kolana gminy, a we wszyst-
kich swoich pismach wyraża swo-
je zaniepokojenie ze stanu zdrowia 
gminy i obarcza kosztami z tego 
tytułu jakie musi ponieść (...)Ta 
uchwała nie ma żadnych podstaw 
merytorycznych i prawnych  – 
stwierdził natomiast mec. Łukasz 

Ciszewski z Poznania, reprezen-
tujący Gminę Nowogard w prze-
targu „na wodę”. 

W debatę włączyło się kilku 
radnych. Większość wyraziła po-
parcie dla inicjatywy podjętej 
przez obywateli. 

- Dzisiejsza inicjatywa, wpisuje 
się w to, co określamy działaniem 
na rzecz naszego interesu publicz-
nego. A my jako radni, aby stać na 

straży tego interesu,bo do tego je-
steśmy powołani przez mieszkań-
ców, którzy dzisiaj tak licznie są 
tutaj na sali. Dlatego udzielamy 
poparcia tej inicjatywie i zachęca-
my pozostałych radnych, aby rów-
nież przychylili się do tego wniosku 
obywatelskiego, bo wszyscy tutaj 
reprezentujemy mieszkańców i ich 
interes– powiedział Piotr Słomski, 
przewodniczący Klubu. 

-W dyskusji wokół tego przetar-
gu często się mówi o tym, że bę-
dziemy płacili mniej za wodę. Pan 
burmistrz podpisał umowę na 3 
lata, bez wiedzy radnych, bo takie 
ma prawo, jak oświadczył. Ja mam 
zapytanie, jakie stawki za wodę 
będziemy mieli za 3 lata. Proponu-
ję sprawdzić stronę gminy Toszek, 
by niektórym uzmysłowić, jakie 
dzisiaj mieszkańcy tej gmina po-
noszą koszty za wodę. Dlatego ja 
osobiście będę głosował za popar-
ciem państwa inicjatywy – mówi 
radny Michał Bociarski z PSL. 

Radni SLD mieli odmienne 
zdanie. 

-Jesteśmy przedstawicielami 
obywateli, ale nie każdy obywa-
tel to pracownik PUWiS. Szcze-
rze współczuję  sytuacji w  jakiej 
znaleźli się pracownicy. Znaleź-
li się jednak w tym położeniu nie 

ze swojej winy. To zarząd PUWiS 
przygotował gorszą ofertę niż fir-
ma z Niemiec. Stwierdzam też, że 
Gmina już dawno powinna ogło-
sić ten przetarg. PUWiS działał 
bez przetargu i był monopolistą. 
Przetarg pokazał, że naszym ma-
jątkiem wod. kan. można admini-
strować taniej  – stwierdziła radna 
Anna Wiąz, wymachując rachun-
kami, z których rzekomo wyni-

kało ile  zaoszczędziłaby, gdy-
by wodę dostarczali jej Niemcy. 
Zdaniem radnej nie prawdą jest 
również, że gdy PUWiS przegra 
postępowanie z gminą, pracę w 
spółce może stracić 60 osób. 

- Pracowałam na wodociągach i 
oczyszczalni. Znam strukturę za-
trudnienia tej firmy. Dla mnie ta 
liczba jest wymyślona. Tylko 30 
osób wystarczy, aby zarządzać 
tym majątkiem. Właśnie taka licz-
ba ma znaleźć zatrudnienie u no-
wego operatora. Czy myślicie, że ta 
firma nie wie jak zarządzać wodo-
ciągami – zapewniała, jak należy 
się domyślać w imieniu nowego 
operatora, radna A. Wiąz. 

Jej klubowa koleżanka, radna 
Renata Piwowarczyk, poszła w 
swojej wypowiedzi jeszcze dalej. 
Zarzuciła jednemu z obecnych 
na sali obywateli, koordynatorowi 
inicjatywy obywatelskiej, Rober-
towi Weiss, że ten ukrywa swoje 
prawdziwe intencje. 

-Chcący albo nie chcący do mo-
jej skrzynki dotarła struktura or-
ganizacyjna nowej firmy i tam jest 
nazwisko Weiss. Przychodzi pan 
tutaj i walczy, ale ja nie wiem na 
rzecz której firmy? Druga sprawa. 
Mamy dzisiaj kolejną sesję i kolej-
ne osoby z PUWiS-u są tutaj. Czy 

w tym czasie nie są potrzebni w 
pracy, czy mają urlopy? - zapytała 
radna Piwowarczyk. 

Wypowiedzi obu pań radnych 
z SLD głośno komentowali będą-
cy na sali mieszkańcy. Zareagował 
na nie również radny Marcin Nie-
radka (PiR-PiS).  

-Takie argumenty są po prostu 
poniżej pasa. Atakowanie zwykłe-
go obywatela nie przystoi radnym. 
To nie  jest tak, że są dwa rodzaje 
mieszkańców, jak twierdzą radni z 
SLD. Ja nie widzę, żeby przeciwko 
pracownikom PUWiS protestowali 
inni mieszkańcy. Jeśli tak, to gdzie 
oni są? Widzę natomiast tutaj tylko 
ludzi, którzy upominają się o swoje 
racje i mają do tego święte prawo. 
Przychodzicie do nas ze swoją ini-
cjatywą i my możemy poprzez gło-
sowania dać Wam wyraz, że inte-
resuje nas Wasz los, bo to jest inte-
res wszystkich mieszkańców gminy, 
niezależnie od tego gdzie pracują – 
powiedział M. Nieradka. 

Po dobrej godzinie dyskusji de-
batę zakończono. Nie wziął w niej  
udziału ani razu burmistrz Robert 
Czapla, który to w 2012 ogłosił 
przetarg na nowego operatora sie-
ci wod.-kan. w Nowogardzie. Gło-
su nie zabrała też sekretarz gmi-
ny Agnieszka Biegańska -Sawicka, 
podpisująca z upoważnienia bur-
mistrza niemal wszystkie doku-
menty związane z przetargiem. 

Zanim przewodniczący RM za-
rządził głosowanie nad obywatel-
skim projektem, złożył oświadcze-
nie. - Ponieważ przy tworzeniu opi-
nii prawnych na rzecz gminy uczest-
niczył mój syn Rafał, dla przejrzy-
stości, wstrzymam się w trakcie gło-
sowania nad państwa uchwałą – 
powiedział Stanisław Saniuk (PSL).

W głosowaniu wzięło udział 18 
radnych (tylu w tym dniu uczest-
niczyło w sesji). „Za” był cały klub 
PiR – PiS tj. Lidia Bogus, Piotr 
Słomski, Bogusław Dziura i Mar-
cin Nieradka, a także dwóch rad-
nych z PSL: Michał Bociarski i 
Roman Kwiatkowski, oraz Jowi-
ta Pawlak i Michał Wiatr – rad-
ni niezrzeszeni. Trzech radnych 
wstrzymało się od głosu, poza St. 
Saniukiem, byli to: Dariusz Kie-
lan (niezrzeszony) i Rafał Paśko 
(PSL). Przeciw inicjatywie zło-
żonej przez obywateli rękę pod-
nieśli radni z klubu SLD (Anna 
Wiąz, Renata Piwowarczyk, Jolan-
ta Bednarek, Marcin Wolny,) oraz 
z klubu WN (Mirosława Cwajda, 
Andrzej Kania i Dawid Jurczyk). 

Marcin Simiński

Koordynator inicjatywy obywatelskiej, Robert Weiss, przekonuje radnych do poparcia projektu uchwały podpisanego przez 
750 osób.
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Sygnały Czytelników

Czy kogoś interesuje ta droga?
Po ponad czterech miesiącach, na łamy DN powraca temat drogi prowadzącej z Olszycy do 
Dąbrowy Nowogardzkiej. Droga znajduje się nadal w opłakanym stanie, pisze o tym rów-
nież jeden z mieszkańców wsi w liście, który nadesłał na skrzynkę pocztową DN. Minęła 
zima, a droga jak była dziurawa tak wciąż jest, a może nawet jeszcze bardziej...

 W Dzienniku Nowogardzkim, 
z dnia 10 października 2014 roku, 
opublikowaliśmy sygnał Czytel-
nika, która nadesłał nam zdję-
cia zniszczonej drogi prowadzą-
cej z Olszycy do Dąbrowy Nowo-
gardzkiej. Wówczas o komentarz 
poprosiliśmy sołtysa wsi Dąbro-
wa Nowogardzka Zbigniewa Flor-
kowskiego. Sołtys przyznał, że wie 
o problemie z drogą. Powiedział 
nam również, że jest to droga 
gminna, w związku z tym napisze 
do burmistrza odpowiedni wnio-
sek, aby ten poprawił stan tego 
odcinka gminnej drogi. Czas leci, 
a mieszkańcy okolicznych wsi, ko-

rzystający z tej drogi, wciąż mu-
szą borykać się z wielkimi dziu-
rami oraz kałużami zwłaszcza po 
ulewach. - Pisałem już wcześniej 
do państwa w sprawie naszej dro-
gi, ale dalej nie widać rezultatów 
w tej sprawie. Nic się nie zmieni-
ło, wybory były, obiecali złote góry, 
ale nowogardzcy urzędnicy słowa 
nie dotrzymali, pchali się tylko do 
stołków. A droga jaka była, taka 
jest dalej. Ta droga jest tak dziu-
rawa, że nie da się nawet rowerem 
przez nią przejechać. Ja mam sio-
strę po wypadku i w razie wezwa-
nia pogotowia to karetka nie doje-
dzie. Sołtys, jak ma podatki przy-

wieźć to jeździ na około, bo mówi, 
że są dziury, a w odpowiedzi pisze, 
że to droga dojazdowa do pól i la-
sów, o logiko. Proszę o skontakto-
wanie się w naszej sprawie z bur-
mistrzem. Proszę też poruszyć ten 
temat we wtorkowym wydaniu 
dziennika – opowiada mężczy-
zna. Na prośbę naszego Czytelni-
ka skierujemy w tej sprawie pyta-
nia do burmistrza Roberta Czapli, 
wierzymy, że ten będzie chciał wy-
jaśnić mieszkańcom naszej gminy, 
dlaczego nic z tą drogą jeszcze nie 
zrobiono. Tym bardziej, że sołtys, 
jeszcze w październiku obiecał, że 
napisze wniosek w tej sprawie do 
UM. My już dziś o komentarz po-
prosiliśmy sołtysa Dąbrowy No-
wogardzkiej Zbigniewa Florkow-
skiego, który niestety nie zdążył 
odpowiedzieć nam na zadane py-
tania. W związku z tym, gdy tylko 
otrzymamy odpowiedzi od sołty-
sa oraz burmistrza, opublikujemy 
je na łamach DN,  aby mieszkańcy 
borykający się z codziennym tru-
dem korzystania z tej drogi, mogli 
poznać stanowisko również magi-
stratu. Wierzymy, że odpowiedzi 
w tej sprawie nadejdą niebawem. 

KR
 

Ile kosztuje Laur Cisowy? 
Na to pytanie radni nie mogli przez dobre kilkadziesiąt minut uzyskać odpowiedzi, ani od 
skarbnika gminy, ani od burmistrza Nowogardu. W końcu dowiedzieli się ile organizacja 
„Laura” kosztowała, ale...w zeszłym roku. Ostatecznie na organizację tegorocznej edycji 
plebiscytu środki zabezpieczyli, tyle że w mniejszej kwocie. 

Radni przyjmując pod koniec 
stycznia budżet na ten rok, znacz-
nie zmniejszyli zapisaną pierwot-
nie kwotę na promocję gminy. To 
właśnie z tych środków organizo-
wano m.in. wydarzenia kultural-
ne.  Podczas ostatniej, piątkowej, 
sesji, burmistrz zwrócił się do 
radnych, aby ci jednak zmienili 
zdanie i zabezpieczyli  pieniądze 
na imprezy w łącznej kwocie 110 

tys. zł, z czego 70 tys. zł na tego-
roczną edycję „Laura Cisowego” i 
majówkę. Radni gotowi byli przy-
chylić się do wniosku burmistrza, 
pod warunkiem jednak, że przed-
stawi on szczegółową listę wydat-
ków niezbędnych do organiza-
cji obu tych wydarzeń, a przede 
wszystkim poda ile każda z tych 
imprez z osobna ma kosztować. 
I tu pojawił się problem. Okazało 
się, że urzędnicy takową rozpiską 
nie dysponują. Na sali nie było też 
żadnego przedstawiciela NDK, 
który być może mógłby przekazać 
te informacje. 

Toteż przez prawie godzinę rad-
ni próbowali uzyskać od burmi-
strza oraz skarbnika informację na 
temat konkretnej kwoty jaka ich 
zdaniem jest niezbędna do zorga-
nizowania plebiscytu „Laur Ciso-
wy” oraz całej majówki. W koń-
cu skarbnik zaprezentował wykaz 

kosztów, jakie w związku z zeszło-
rocznymi edycjami tych obu wy-
darzeń poniosło miasto. Dopiero 
na tej podstawie radni zdecydo-
wali o przyznaniu środków, acz-
kolwiek zdecydowali, że zmniej-
szą nieco pulę. I tak tegoroczny 
„Laur Cisowy” ma kosztować nie 
więcej niż 10,5 tys. zł. Natomiast 
na majówki miastu będzie musia-
ło wystarczyć 53 tys. zł. Łącznie 
urząd na organizację wszystkich 
imprez kulturalnych otrzyma od 
rady do dyspozycji 103 tys. 500 zł, 
a więc 6,5 tys. mniej niż wniosko-
wał burmistrz. 

Pieniądze te zdjęto ze środków, 
jakie zabezpieczono na dokumen-
tację techniczną budowy łącznika 
między ul. Boh. Warszawy a Ar-
mii Krajowej. Jej przygotowanie 
ma bowiem kosztować mniej niż 
wcześniej zakładano.

MS

Skala problemu dramatycznie rośnie 

Więcej bezdomnych
Rośnie liczba osób bezdomnych w gminie Nowogard. Po-
dobne zjawisko odnotowuje się na terenie całego woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Dane dotyczące bezdomności 
w naszej gminie opublikowano 
w gminnym programie wspiera-
nia rodziny na latach 2015-2017. 
Program na ostatniej sesji przy-
jęli miejscy radni. Jak wynika z 
tych danych, aż 56 osobom w 
2014 roku, OPS udzielił pomocy 
z powodu bezdomności. Jeszcze 
w 2013 roku liczba ta wynosiła 33 
osoby. Podobnie było w latach po-
przednich. 

Rosnąca skala problemu bez-
domności to problem zauważany 
w całym województwie zachod-
niopomorskim. Jak wynika z naj-
nowszych danych, pozyskanych 
w czasie spisu osób bezdomnych, 
jaki przeprowadzano w styczniu 
tego roku, wynika, że na terenie 
naszego województwa znajduje się 
3 tys. osób bezdomnych (w tym 
173 dzieci). To o 150 osób więcej 
niż przed dwoma laty, kiedy ostat-
nio przeprowadzano taki spis. 
Warto dodać, że akcja ta jest pro-
wadzana co dwa lata w całej Pol-
sce i uczestniczą w niej policjanci, 

strażnicy miejscy oraz pracownicy 
miejscowych ośrodków pomocy 
społecznej, noclegowni i organi-
zacji pozarządowych zajmujących 
sie tym problemem. 

Co roku minister pracy i po-
lityki społecznej dotuje projekty 
dotyczące pomocy osobom bez-
domnym. W tym roku pula środ-
ków na ten cel wynosi 5 mln zło-
tych. Poza tym źródłem, organiza-
cje pozarządowe i fundacje, mogą 
ubiegać się dodatkowo o wsparcie 
finansowe od wojewody na działa-
nia skierowane do osób pozbawio-
nych dachu nad głowa. Z tym że w 
tym przypadku budżet jest o wie-
le  skromniejszy i wynosi 250 tys. 
zł. W Nowogardzie co prawda nie 
funkcjonują stowarzyszenia zaj-
mujące się tym problemem, ale od 
lat mówi się jednak o konieczno-
ści budowy noclegowni w mieście. 
Być może, możliwość pozyskania 
dofinansowania na ten cel spowo-
duje, że koncepcja ta nabierze bar-
dziej konkretnych rysów w nieda-
lekiej przyszłości.                     MS

Tym razem na „Smoczaku”
Kolejne  dzikie wysypisko
Od czasu, gdy wprowadzono tzw. podatek śmieciowy, a 
śmieci stały się „własnością” gmin, miało nie być dzikich 
wysypisk. Jednakże życie pokazuje, a Czytelnicy sygnalizu-
ją, że system w tym zakresie nie spowodował bynajmniej 
rewolucyjnych zmian, i nadal  różne „zakątne”  miejsca 
przekształcane są w składy odpadów. Kilka tygodni temu, 
otrzymaliśmy stosowne zdjęcia dokumentujące dzikie wy-
sypisko usypane wzdłuż drogi Dąbrowszczaków. Dzisiaj 
nasz Czytelnik nadesłał „dokumentację śmieciową” z oko-
lic „Smoczaka”.    

Witam
Jadąc dziś tj. dnia 01.03.2015 

roku, rowerem, nieopodal Smo-
czaka, napotkałem na takie oto 
wysypisko śmieci. Proszę zwrócić 
na to szczególną uwagę, ponieważ 
jest to karygodne zachowanie. W 
dodatku między śmieciami znaj-
duje się faktura, którą mam dla 
państwa do wglądu.- pisze nasz 
Czytelnik.

Rzeczywiście na zdjęciu jest 
faktura z imieniem i nazwiskiem 
odbiorcy - rachunek za energię 
elektryczną zakupioną w trybie 
przedpłaty (na tzw. kartę). Jesz-
cze tym razem  nie ujawnimy wi-
docznego na zdjęciu nazwiska, 
ale lepiej niech winny zanieczysz-
czaniu uważa, ponieważ faktura 
i nazwisko może zobaczyć każdy 
przechodzący tamtędy… Ponad-
to chyba w systemie w którym 

to miasto jest właścicielem śmie-
ci ( idea była taka, że wytwarzają-
cy płacą podatek i powinni mieć 
śmieci zabrane), coś nie gra sko-
ro jest jak widać na obrazku - te 
śmieci na wysypisko do Słajsina 
nie trafiły. 

red     
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Pomóżmy Kubusiowi!
Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na adres: Funda-

cja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomińska  5, 01-685 War-
szawa KRS 00000 37904

Można również dokonywać wpłat - darowizny na konto nr 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”.

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

Otwarcie Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” 

Pierwsza taka placówka w Nowogardzie 
W dniu 25 lutego 2015r., odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Nowogardzie Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek”, do którego 
mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne. 

SPP „Promyczek” to pierw-
sza w Nowogardzie placówka 
edukacyjna dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym, które posiadają 
specjalne potrzeby edukacyjne. 
Do Przedszkola mogą uczęsz-
czać dzieci niepełnosprawne in-
telektualnie, ruchowo oraz ze 
stwierdzonym autyzmem. Wy-
chowankowie oprócz realizacji 
podstawy programowej z wy-
chowania przedszkolnego, będą 
mieli zapewnione specjalistycz-
ne zajęcia terapeutyczne: reha-
bilitację, logopedię, terapię inte-
gracji sensorycznej, rewalidację 
i inne wynikające z orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjal-
nego. Dla każdego wychowan-
ka tworzony będzie Indywidu-
alny Program Edukacyjno-Tera-
peutyczny. Placówka wyposażo-
na jest w sprzęt rehabilitacyjny, 
sprzęt do terapii. Pobyt dziecka 
w placówce jest całkowicie bez-
płatny, a związane z tym kosz-
ty pokrywane będą z budżetu 
Gminy. Placówka będzie mogła 
przyjąć maksymalnie 12 dzieci. 

Oficjalnego otwarcia dokona-
li Krzysztof Kolibski – Zastępca 
Burmistrza Nowogardu, Krzysz-
tof Szwedo – Wójt Gminy Osina 

wspólnie z założycielką punk-
tu Anną Trykacz. Na otwar-
ciu obecni byli również Urszula 
Witkowska – Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy, Michał 
Wiatr – Radny Rady Miasta, Ka-
tarzyna Kędzia – przedstawi-
ciel właścicieli obiektu, w któ-
rym zlokalizowano nowy punkt 
przedszkolny. Uroczystego po-
święcenia placówki dokonał Ks. 
Dziekan Kazimierz Łukjaniuk. 

Opr. MS
fot. własne 

Od lewej K. Kolibski, A. Trykacz, A.Szwedo

Jedna z sal terapeutycznych do ćwiczeń ruchowych

Zapraszamy na cyrkowe show  
„Juremix”

Droga Krzyżowa 

W każdy piątek w parafiach...
W czasie Wielkiego Postu, w każdy piątek, w parafiach od-
bywają się Drogi Krzyżowe.  Nabożeństwo to skupia się wo-
kół rozważań nad męką Pana Jezusa, wyrażoną w 14 sta-
cjach poświęconych poszczególnym etapom drogi krzyżo-
wej Jezusa, od skazania na śmierć po złożenie do grobu. 

Powaga, skupienie, to co można 
było zwłaszcza  zauważyć  i odczuć  
będąc wśród  wiernych  uczestni-
czących, w Parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie,  w nabożeństwie  
Drogi Krzyżowej.  Piątkową  li-
turgię  celebrował i prowadził ks. 
proboszcz Grzegorz Legutko. W 
każdy piątek Wielkiego Postu gro-
madzą się wierni, by uczestniczyć 
właśnie w Drodze Krzyżowej. Ka-

płan wraz z ministrantami oraz 
grupą wiernych zatrzymuje się 
przy każdej z 14 stacji podczas na-
bożeństwa, omawiając jej znacze-
nie i  rozważając każdy etap męki 
Pana Jezusa.  W czasie Wielkiego 
Postu Nabożeństwo Drogi  Krzy-
żowej to szczególna okazja do na-
wiązania osobistej relacji z cier-
piącym za nas Odkupicielem.

Jarek Bzowy

Już w najbliższą środę  
(4 marca), o godzinie 17:00, 
przy ul. Bohaterów Warsza-
wy (przy piekarni na po-
pularnym „koplu”), roz-
pocznie się show cyrku 
„Juremix”. W programie 
mnóstwo atrakcji oraz wy-
stęp uczestników telewi-
zyjnego programu „Mam 
Talent”. Dziennik Nowo-
gardzki otrzymał bezpłat-
ne wejściówki dla naszych 
Czytelników, szczęśliwca-
mi, którzy otrzymają bile-
ty są: Kacper Głąbecki, El-
wira Warzbińska, Beata Za-
remba, Maksymilian Biała-
siewicz, Jarosław Antolak. 
Dziękujemy za udział w za-
bawie oraz życzymy nieza-
pomnianych wrażeń pod-
czas cyrkowego show, które 
zaprezentują artyści „Jure-
mix”.

Red.
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

Aforyzmy, sentencje, maksymy 
o zdrowiu, chorobie, bólu, leka-
rzu, szpitalu 

Palisz, to truj się sam, oszczędź 
zdrowie niepalących. (F. Tarczy-
kowski)

Pomniki lekarzy leżą na cmenta-
rzach. (F. Tarczykowski)

Polityka socjalna to rozpaczli-
wa decyzja dokonania operacji na-
gniotka na chorym na raka. (Karl 
Kraus)

Jakie są obecnie (1992) najpopu-
larniejsze choroby w Polsce? Od-
powiedź. U byłej władzy zauważy-
liśmy kłopoty z krążeniem. U obec-
nej nadmierne ciśnienie. W par-
tiach zawały. W milicji marskość 
wątroby. A u ludzi, całkowity zanik 
ciałek czerwonych i strach przed 
tym, co jeszcze mogą zrobić białe. 
(Krzysztof Daukszewicz)

Lęk przed śmiercią, a nie tylko 
przed bólem związanym z umie-
raniem, byłby nie do pojęcia, gdy-
by istotną cechą struktury naszego 
bytu nie był egzystencjalny postulat 
istnienia czegoś „po tamtej stronie”. 
(P. Landsberg)

Ból jest tym, co odczuwamy jako 
najbardziej własne i jako najbar-
dziej obce. (Paul Valery)

Cudowne lekarstwo to takie, któ-
re przynosi rezultat opisany w ulot-
ce reklamowej. (Eric Hodgins)

Spotkanie z dziennikarzami jest 
trudniejsze, niż opieka nad trędo-
watym. (Matka Teresa)

W dawnych czasach, gdy nauka 
była słaba, a religia silna, ludzie 
traktowali magię jak medycynę. 
Dziś, gdy nauka jest potężna, a reli-
gia słabnie, ludzie traktują medycy-
nę jak magię. (Thomas Szasz)

Trzysta kroków po jedzeniu – 
a nie będzie potrzebował apteki. 
(przysłowie chińskie)

Zdrowie jest lepsze od picia le-
karstwa, a poniechanie grzechu – 
od prośby o wybaczenie. (przysło-
wie arabskie)

Gdyby istniał pokój, w którym 
można by bezboleśnie umrzeć, 
ludzie biegliby tam tłumami – i 
uciekali sprzed samych drzwi. 
(Agnieszka Bihl)

Obecny, konsumpcyjny model 
życia jest trochę mylącym poję-
ciem. Do końca nie wiadomo, czy 
to my konsumujemy jego czy on – 
nas. (Agnieszka Bihl)

O swoim istnieniu przekonuje-
my się przez ból. Ponieważ nigdy 
nie odczuwałam (tak jak bólu żo-
łądka, zęba, głowy) bólu inteligen-
cji, podejrzewam, że w ogóle jej nie 
ma. (Agnieszka Bihl)

Czasem dopiero choroba uzdra-
wia stosunki między ludźmi. (Eu-
geniusz Korkosz)

Czy złamana noga będzie po 
zabiegu o dwa czy cztery centy-
metry krótsza, zależy od zręcz-
ności chirurga. Ale od osobowo-
ści chirurga zależy, czy będzie 
AŻ o dwa centymetry czy TYL-

KO o cztery. (Michał Barański) 
Nawet w ciężko chorym jest jakaś 
resztka zdrowia. Pomóżmy ją od-
naleźć. (Michał Barański)

Od dawna zdarzało się zaleczyć 
pacjenta na śmierć. Obecnie zdarza 
się i zabadać.  (Michał Barański)

Lekarz zagląda tam, gdzie nie 
sięga światło słońca. (F. Tarczy-
kowski)

Przyszłość narodów zależy od 
ich sposobu odżywiania się. (A. 
Brillant-Savarin)

Lekarz, pielęgniarka – odziani w 
„białe miłosierdzie” pochylają się 
nad chorym pacjentem, jak pochy-
lają się kwiaty ku słońcu… (Ks. Jó-
zef Jachimczak)

Zatrwożona gwiazda cudzego 
życia przyzywa biel lekarza i pielę-
gniarki. (Ks. Józef Jachimczak)

Nie można być „hipokratykiem” 
bez przepojenia uczuciem służ-
by Dobrego Samarytanina, który 
przykłada całe swoje serce do na-
rzędzi, jakie współczesna medycy-
na daje mu do ręki. (Ks. Józef Ja-
chimczak)

Wychowanie w jednej kolebce, 
pod poetycznym niebem Grecji, 
sztuki piękne i medycyna zawsze 
pokazywały wzajemny dla siebie 
szacunek. (Adam Raciborski)

Stan dziennikarstwa lekarskiego 
może być uważany za termometr 
rozwinięcia się medycyny w każ-
dym kraju. (Adam Raciborski) 

 Halo redakcja 
Uciążliwe światła
Do redakcji DN zatelefonował mężczyzna, który chciał się 
podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi sygnaliza-
cji świetlnej, znajdującej się przy ul. Warszawskiej. Mężczy-
zna twierdzi, że władze miejskie powinny zdecydować się 
na wyłączenie tam oświetlenia, tak jak ma to miejsce przy 
Netto, przynajmniej w godzinach wieczornych.  

- Zastanawiam się, czy ta sygna-
lizacja świetlna przy Przychod-
ni musi być włączona. Niedawno, 
około godziny 21, przechodziłem w 
tym miejscu przez pasy, na skrzy-
żowaniu nie było żadnego samo-
chodu ani „psa z kulawą nogą”, 
mimo wszystko światła się świeci-
ły i czekałem, aż zapali się zielone. 
W godzinach szczytu, gdy wracam 
z pracy, nieraz muszę poczekać, aż 
trzy razy zgaśnie czerwone, nim 
przejadę przez to skrzyżowanie. 
Oświetlenie przy Netto już na sta-
łe zostało wyłączone, aby nie wy-
twarzał się korek, uważam, że tak 
samo władze miasta powinny zro-
bić z tym oświetleniem przy Przy-

chodni – komentuje nasz Czytel-
nik, chcący zachować anonimo-
wość. 

W związku z telefonem miesz-
kańca Nowogardu, w jego imie-
niu wysłaliśmy pytanie do UM w 
Nowogardzie o ewentualne wyłą-
czenie tej sygnalizacji świetlnej. 
Do momentu złożenia tego wyda-
nia DN niestety, nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Być może wyłącze-
nie sygnalizacji przy Przychod-
ni w godzinach wieczornych, gdy 
nie ma dużego natężenia ruchem, 
mogłoby być dobrym rozwiąza-
niem. Ale należy jednak się zasta-
nowić, czy w godzinach szczytu 
takie właśnie posunięcie pomo-
głoby w „rozmontowaniu” korka, 
gdyż wtedy bardzo dużą trudność 
mieliby kierowcy jadący od stro-
ny centrum miasta, a chcący skrę-
cić w lewo w kierunku Karska. Z 
pewnością jest to temat do rozpa-
trzenia, wierzymy jednak, że wy-
dział UM, który zajmuje się tymi 
zagadnieniami, udzieli naszemu 
Czytelnikowi w najbliższym cza-
sie wyczerpującej odpowiedzi.  

KR

Odpowiedź uM 

Wycięli bo szykują  
do sprzedaży
Poniżej publikujemy odpowiedź UM, w sprawie wycinki 
drzew przy ul. Lipowej. O likwidacji drzew w tym miejscu 
pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, przy okazji sygnału jednej 
z mieszkanek Nowogardu zaniepokojonej przycinką drze-
wostanu rosnącego wzdłuż ul. Wojska Polskiego. 

Odpowiadając na Pana zapytanie 
skierowane na podstawie ustawy o 
dostępie do informacji publicznej 
do Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie uprzejmie informuję, że powo-
dem wycinki drzew z terenów przy-
ległych do  ul. Lipowej jest przygo-
towanie do sprzedaży lub wydzier-
żawienia części działki z przezna-
czeniem pod zabudowę. W tej spra-
wie w roku 2014 wpłynęło do urzę-
du pismo od osoby zainteresowa-
nej nabyciem części przedmiotowej 
działki.

W związku z powyższym gmi-
na wystąpiła do Starosty Gole-
niowskiego o wydanie zezwolenia 

na wycinkę 42 wierzb białych. Sta-
rosta po rozpatrzeniu sprawy wy-
dał decyzję zezwalającą na wycinkę 
drzew. Omawiane drzewa rosły tam 
z samosiewu w bardzo bliskiej od-
ległości od siebie. Większość drzew 
była znacznie odchylona od pionu 
i posiadała niesymetryczne koro-
ny. Wszystkie drzewa wykazywa-
ły słabą kondycję zdrowotną w tym 
5 z nich było w bardzo złym stanie 
a stan jednego z drzew uznano za 
agonalny. Zły stan zdrowotny drzew 
powodował ich małą odporność na 
wiatry, co mogło sprzyjać wiatro-
łomom. W ramach rekompensaty 
przyrodniczej w zamian za wycinkę 
gmina dokona nasadzeń 42 drzew 
lub krzewów w terminie do 30 paź-
dziernika 2015 r.

Wycinki drzew dokonała firma 
„POL-FARMA” Sp. z o.o. ze Szcze-
cina wyłoniona w zapytaniu oferto-
wym. Zapłatą za roboty było drew-
no pozyskane w wyniku usunięcia 
drzew. Ponadto wykonawca zgod-
nie z ofertą i umową dokonał wpła-
ty 615 zł na rachunek gminy.

Kierownik wydziału 
GKMiOŚ

Tadeusz Fiejdasz
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Pomorzanin wygrywa z juniorami Salosu

Wraca temat Batisty
Pomorzanin Nowogard, w sobotę (28 lutego), o godzinie 17:00 w Szczecinie, rywalizował z juniorami starszymi Salosu Szczecin. Nowogardzianie pewnie 
pokonali swoich rywali 4:2. Swój wkład w zwycięstwo miał Brazylijczyk Fernando Maia Batista, który zdobył bramkę oraz zaliczył asystę. Przypomnijmy, 
że przed rokiem, Pomorzanin starał się sprowadzić doświadczonego piłkarza (ma na koncie mistrzostwo Polski z ŁKS Łódź). Okazuje się, że temat Bati-
sty powrócił. 

 Salos Szczecin – Pomorzanin Nowogard  2:4 (1:2)
Gole: Kamil Lewandowski x2, Rafał Makarewicz, Fernando Maia Batista
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska, Rafał Makarewicz, Michał Łukasiak, Maciej Dobrowolski – Wojciech Borek, Piotr Hanuszkiewicz, Dominik Wawrzy-

niak, Hubert Pędziwiatr – Kamil Lewandowski, Dawid Langner; zmiany: Michał Piątkowski, Fernando Maia Batista, Adam Mańka. 

Sparingpartnerzy Pomorzani-
na występują w Wojewódzkiej Li-
dze Juniorów Starszych, w której 
po rundzie jesiennej zajmują 4. 
miejsce. Trener Robert Kopaczew-
ski, w Szczecinie mógł skorzystać 
z usług niemal wszystkich podsta-
wowych piłkarzy. Pomorzanin w 
tym meczu prezentował się przy-
zwoicie. Wynik otworzył Kamil 
Lewandowski, który wyprowa-
dził nowogardzian na prowadze-
nie po tym, jak dobił strzał kole-
gi. Ten sam piłkarz podwyższył na 
2:0. Jeszcze przed przerwą młodzi 
piłkarze ze Szczecina wykorzysta-
li błąd obrony Pomorzanina i zdo-
byli bramkę kontaktową. Po zmia-
nie stron na boisku pojawił się 
urodzony w 1979 roku Brazylij-

czyk, posiadający również polskie 
obywatelstwo, Fernando Maia Ba-
tista. Przypomnijmy, że zawodnik 
związany wciąż z Drawą Draw-
sko Pomorskie, był przymierza-
ny do Pomorzanina przed rokiem. 
Wówczas kluby nie doszły do po-
rozumienia. Jak się okazuje, temat 
doświadczonego piłkarza powra-
ca jak bumerang. Prezes Marcin 
Skórniewski poinformował DN, 
że wszystko wyjaśni się w najbliż-
szym czasie. Z pewnością uro-
dzony w Rio de Janeiro pomoc-
nik byłby nie lada wzmocnieniem, 
nie tylko pod względem umiejęt-
ności, ale przede wszystkim do-
świadczenia. Batista w swojej ka-
rierze piłkarskiej występował już 
w następujących klubach: Cru-

zeiro EC (Belo Horizonte), ŁKS 
Łódź (mistrzostwo Polski w sezo-

nie 1997/1998), Świt Nowy dwór 
Mazowiecki, MSP-Ptak Piotrków 
Trybunalski, Piotrcovia Piotrków 
Trybunalski, Pogoń Szczecin, Ja-
giellonia Białystok, Kotwica Ko-
łobrzeg, Rega Trzebiatów, Gryf 95 
Słupsk, Błękitni Stargard Szcze-
ciński oraz od 2011 roku, Dra-
wa Drawsko Pomorskie. Fernan-
do Maia Batista po wejściu na bo-
isku, idealnie dośrodkował z rzutu 
wolnego wprost na głowę najwyż-
szego na boisku Rafała Makarewi-
cza, który podwyższył wynik me-
czu na 3:1. Salos nie powiedział 
jednak ostatniego słowa i tak, jak 
w pierwszej połowie, korzystając 
z błędu w obronie Pomorzanina, 
zdobył gola na 3:2. Ostatnie słowo 
należało jednak do Pomorzanina. 

Pożytek ze swojej lewej nogi zro-
bił Batista, który ładnym strzałem 
z dystansu pokonał bramkarza Sa-
losu. Co ciekawe, między słupka-
mi szczecińskiej bramki stał Jakub 
Zdeb, który jest wychowankiem 
Pomorzanina Nowogard i od kilku 
sezonów swoje piłkarskie umiejęt-
ności szlifuje właśnie w Salosie 
Szczecin. To tyle jeśli chodzi o ten 
mecz sparingowy. Za tydzień No-
wogardzian czeka kolejny sparing. 
Na bieżąco będziemy informo-
wać o losie transferów Filipa Bor-
ka (Vineta Wolin) oraz Fernando 
Batisty (Drawa Drawsko Pomor-
skie), którzy z pewnością byli-
by poważnymi wzmocnieniami w 
walce o awans do IV ligi. 

KR   

Na zdjęciu Fernando Maia Batista, któ-
ry ponownie jest przymierzany do Po-
morzanina Nowogard. Obecnie trudno 
stwierdzić czy jego transfer dojdzie do 
skutku.

Kobieca drużyna rozpoczęła przygotowania

Remis z Falą na początek
Podopieczne Pawła Błaszczyka już na dobre rozpoczęły przygotowania do zbliżającej się 
rundy rewanżowej. W niedzielę (15 lutego), w Międzyzdrojach, kobieca drużyna Pomorza-
nina rozegrała mecz sparingowy z tamtejszą Falą. Pojedynek zakończył się remisem 2:2. 

Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard 2:2 (1:1)
Gole: Katarzyna Piotrowska, Anita Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anita Nowakowska, Anna Nowicka, 

Ada Szemiot – Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Wołk, Klaudia Kaczor, Oliwia Cze-
rewacz, Oliwia Górska – Klaudia Korgiel; zmiany: Anita Piotrowska, Wiktoria Tupko.

Fala Międzyzdroje w rundzie je-
siennej zremisowała na własnym 
boisku z Pomorzaninem 0:0. W 
tabeli III Ligi Kobiet zajmuje 4. 
miejsce, tracąc do lidera z Nowo-
gardu 5 punktów. W niedzielnym 
sparingu trener Paweł Błaszczyk 
mógł skorzystać z wielu podstawo-
wych zawodniczek. Uzgodniono 
przed meczem, że będzie można 
przeprowadzać hokejowe zmiany. 
Sparing rozpoczął się od ataków 
Pomorzanina, które kończyły się 
na defensywie gospodyń. Fala też 
miała swoje okazje. Po kwadran-
sie gry, jedna z zawodniczek z Mię-
dzyzdrojów bardzo mocno ude-
rzyła z woleja z około 16 metrów, 
jednak piękną interwencją popisa-
ła się świetnie tego dnia dyspono-
wana Paulina Torun. Po tym ude-
rzeniu gra przeniosła się na poło-
wę Fali, której piłkarki, aby prze-
rwać kontrę Pomorzanina, faulo-
wały jedną z nowogardzianek na 
około 35 metrze od bramki. Do 

futbolówki podeszła Katarzyna 
Piotrowska, która w swoim sty-
lu, precyzyjnym strzałem w długi 
róg, pokonała bramkarkę miejsco-
wych. Zawodniczki Fali dążyły do 
wyrównania, a błędów w końców-
ce pierwszej połowy nie ustrzegły 
się piłkarki Pomorzanina. Na 4 mi-
nuty przed końcem pierwszej czę-
ści gry, po rzucie rożnym, pecho-
wo interweniowała w polu karnym 
Anna Nowicka, od której odbiła się 
piłka i wpadła do bramki.

W drugiej połowie na murawie 
pojawiła się najlepsza piłkarka Po-
morzanina – Anita Piotrowska. Na 
efekty tej zmiany nie trzeba było 
długo czekać. W 55 minucie grają-
ca trenerka nowogardzkiej druży-
ny wykonywała rzut wolny i po po-
tężnym uderzeniu zdobyła drugą 
bramkę dla Pomorzanina. Nieste-
ty, „Pomorzanki” po raz drugi nie 
ustrzegły się błędu po stałym frag-
mencie gry. Na 8 minut przed koń-
cem Fala wykonywała rzut rożny. 

Po dośrodkowaniu mocno zako-
tłowało się w polu karnym Pomo-
rzanina, gdzie najsprytniejsza oka-
zała się piłkarka gospodyń, która z 
najbliższej odległości strzałem gło-
wą doprowadziła do wyrównania. 

W minioną sobotę (28 lutego) 
Pomorzanin wrócił do Międzyz-
drojów, by wziąć udział w turnie-
ju „Fala Cup”. Zespół prowadzo-
ny przez Pawła Błaszczyka zajął 
2. miejsce na 8 drużyn, a najlep-
szą zawodniczką turnieju wybra-
no Anitę Piotrowską. W najbliż-
szym wydaniu DN napiszemy wię-
cej na ten temat. Niebawem kobie-
ca drużyna rozegra jeszcze jeden 
sparing z Falą Międzyzdroje. Na-
tomiast już 28 marca podopieczne 
Pawła Błaszczyka czeka arcyważ-
ny zaległy mecz z Zalewem Stepni-
ca (3. miejsce w tabeli i 4 punkty 
straty do Pomorzanina), w ramach 
III Ligi Kobiet. Zatem już niedługo 
kobieca drużyna rozpocznie wal-
kę o awans.                                 KR

Mistrzostwa Regionu w unihokeju dziewcząt

„Trójka” w finale województwa!
26 lutego 2015 r., na hali sportowo-widowiskowej w Mrze-
żynie, odbyły się Mistrzostwa Regionu w Unihokeju - dziew-
cząt. Świetnie spisały się reprezentantki SP nr 3, które  za-
jęły 2. miejsce i awansowały do rozgrywek wojewódzkich.                       

W turnieju wzięły udział trzy 
najlepsze drużyny (zwycięzcy  po-
wiatów) szkół podstawowych. Były 
to: Szkoła Podstawowa Czernin 
(powiat Kołobrzeski), Szkoła Pod-
stawowa nr 1 Trzebiatów (powiat 
Gryficki), Szkoła Podstawowa nr 3 
Nowogard (powiat Goleniowski). 
„Trójka” z Nowogardu zajęła w roz-
grywkach drugie miejsce, i tym sa-
mym wywalczyła kwalifikacje do 
rozgrywek na najwyższym szczeblu 
– wojewódzkim! Najlepszą zawod-
niczką w SP nr 3  okazała się We-
ronika Perełka, która w całym tur-
nieju zdobyła 5 bramek. Oto skład  
drużyny SP nr 3: Perełka Weroni-
ka - kapitan, Kowalczyk Julia, Duda 
Katarzyna, Radzimska Aleksan-
dra, Dobrowolska Jagoda, Bojano-
wicz Izabela, Gławenda Wiktoria, 

Krzysztoszek Nell ,Pabisiak Wikto-
ria – bramkarz. Opiekunem zespo-
łu jest p. Piotr Kazuba. Gratuluje-
my serdecznie i życzymy powodze-
nia w rozgrywkach na szczeblu wo-
jewódzkim!

Oprac: KR
Wyniki:
SP nr 3 Nowogard – SP Czernin 

5:4
SP nr 1 Trzebiatów – SP nr 3 No-

wogard 3:1
SP nr 1 Trzebiatów - SP Czernin 

6:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP nr 1 Trzebiatów – 

awans do województwa
II miejsce - SP nr 3 Nowogard - 

awans do województwa
III miejsce - SP Czernin
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PRZEKAż 1% PROCENT PODATKu

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowogardzie 
sprzeda nieruchomości rolne:

* działka zabudowana budynkami produkcyjnymi i gospodarczymi 
dla rolnictwa nr ew. 321 o pow. 1,57 ha, obręb Kościuszki, gmina Osi-
na KW SZ1O/00004628/5, wartość nieruchomości 224 732 zł

* działka zabudowana budynkami produkcyjnymi i gospodarczymi 
dla rolnictwa nr ew. 323 o pow. 1,79 ha, obręb Ostrzyca, gmina No-
wogard, KW SZ1O/00013855/1, wartość nieruchomości 271 525 zł. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 39 20 004 

Drugi zespół rozpoczął przygotowania

Zwycięstwo i koszmarna kontuzja 
Drugi zespół Pomorzanina Nowogard rozpoczął już przygotowania do rundy rewanżowej. 
W niedzielę (1 marca), o godzinie 17:00, na boisku w Płotach, Nowogardzianie podejmowa-
li piłkarzy Jastrzębia Łosośnica. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem „rezerwowych” 
i niestety poważną kontuzją Grzegorza Żyły, który został przetransportowany do szpitala. 

  Jastrząb Łosośnica – Pomorzanin II Nowogard  2:4 (0:1)
Gole: Sławomir Połatyński, Artur Jurczyk (rzut karny), Marcin Skórniewski, Mi-

chał Fedak
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski, Artur Jurczyk, Adrian Wasy-

luk, Grzegorz Skrzecz (Błażej Bajerski) – Sławomir Połatyński (Michał Fedak), Kon-
rad Adamek, Sebastian Suchy (Adam Mańka), Max Pokorski (Grzegorz Żyła) – Marcin 
Skórniewski, Dariusz Iwaniuk. 

Jastrząb Łosośnica występuje w 
grupie 1 szczecińskiej A-Klasy, w 
której zajmuje 9. miejsce. Dla dru-
żyny Pomorzanina II Nowogard, 
był to pierwszy sparing w okresie 
przygotowawczym. Cieszy fakt, że 
na boisku zaprezentowało się spo-
ro młodych piłkarzy. Ale po kolei. 
Pierwszą bramkę dla Pomorzani-
na strzelił Sławomir Połatyński, 
który skutecznie wykończył akcję 
w sytuacji sam na sam z bramka-
rzem. Po zmianie stron posypały 
się bramki dla obydwu zespołów. 
Najpierw, po źle zastawianej pu-
łapce ofsajdowej, piłkarze Jastrzę-
bia doprowadzili do wyrównania. 
Z remisu Łosośnica nie cieszyła 
się jednak zbyt długo. Ponowne 
prowadzenie Pomorzaninowi dał 
Artur Jurczyk, po skutecznie wy-
konanym rzucie karnym. Na 3:1 
podwyższył Marcin Skórniewski, 

który zdobył bramkę po strzale z 
rzutu wolnego i fatalnym błędzie 
bramkarza rywali. Następnie Ło-
sośnica zdobywa gola kontakto-
wego, za sprawą samobója Kon-
rada Adamka, który przedłu-

żył głową dośrodkowanie rywali, 
kierując piłkę do własnej bramki. 
Ostatnie słowo należało jednak do 
Pomorzanina. Ładną akcję skrzy-
dłem przeprowadził Błażej Ba-
jerski, który dograł wzdłuż pola 
do debiutującego w seniorskiej 
drużynie Michała Fedaka (rocz-
nik 1998) zamykającego akcję. 
Tym samym wychowanek Pomo-
rzanina strzelił swoją debiutanc-
ką bramkę dla drużyny seniorów. 
Mecz zakończył się po koszmarnej 
kontuzji. W 75. minucie na skutek 
brutalnego wejścia, złamania nogi 
doznał Grzegorz Żyła. Poważny 
uraz spowodował, że napastnik 
Pomorzanina musiał szybko trafić 
do szpitala, a mecz zaraz po tym 
faulu został już zakończony. Pozo-
staje życzyć Grześkowi Żyle szyb-
kiego powrotu do zdrowia. 

KR        

Na zdjęciu wychowanek Pomorzanina 
- Michał Fedak, który w sparingu z Ja-
strzębiem strzelił gola podczas debiutu 
w seniorskiej drużynie.

Tenis Stołowy
Mistrzostwa Województwa Seniorów i Seniorek
Dnia 22.02.2015 r., w Międzyzdrojach, odbyły się Mistrzostwa Województwa Seniorów i Se-
niorek. Drużynę z Wierzbięcina reprezentowało 6 zawodników. 

Zawody rozpoczęły się od tur-
nieju deblowego, gdzie zawodni-
cy z Wierzbięcina wystawili trzy 
pary deblowe: Sebastian i Bar-
tosz Jemilianowicz, Mateusz Wit-
kowski z Danielem Zubrzyckim 
oraz Kamil Amilianowicz z Ire-
neuszem Moralewiczem. Najle-
piej zaprezentowali się bracia Je-
milianowicz zajmując 3. miejsce, 
przegrywając w grze półfinałowej 
2:3. Kolejną konkurencją była gra 
mieszana (chłopak + dziewczy-
na). W tych rozgrywkach uda-
ło się osiągnąć również brązowy 
medal Bartoszowi Jemilianowicz  
w parze z Patrycją Szczepanik 

(UKS Sucha Koszalińska). Ostat-
nią i zarazem najciekawszą ry-
walizacją okazał się turniej indy-
widualny. W najlepszej ósemce 
znalazło się aż trzech zawodni-
ków klubu LUKS Top Wierzbię-
cin (Bartosz Jemilianowicz, Seba-
stian Jemilianowicz oraz Mateusz 
Witkowski). Mateusz wraz z „Seb-
kiem” uplasowali się w przedzia-
le 5-8, przegrywając swoje poje-
dynki ćwierćfinałowe minimal-
nie z wyżej notowanymi zawod-
nikami, natomiast kolejny medal 

dla LUKS Top dorzucił Bartosz, 
plasując się na 2. pozycji, prze-
grywając w finale gry pojedynczej 
z Pawłem Kibałą (Stal Szczecin) 
w stosunku setowym 2:3. Star-
szy z braci uzyskał tym wynikiem 
awans do Mistrzostw Polski Se-
niorów, które odbędą się w Wał-
brzychu w dniach 6-8 marca. Pod-
sumowując zawodnicy LUKS Top 
Wierzbięcin,  z Mistrzostw Wo-
jewództwa seniorów przywieźli 4 
medale (3 brązowe i 1 srebrny).

Oprac: KR

Na zdjęciu srebrny medalista Mi-
strzostw Województwa Seniorów i 
Seniorek gier indywidualnych oraz 
brązowy medalista w deblu i mikscie - 
Bartosz Jemilianowicz.

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-  
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
/SPEDYTOR/LOGISTYK

Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
-  wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe
-  znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną 
 komunikację
-  prawo jazdy kat.B
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za kompleksową organizację pracy taboru trans-
portowego.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę 
 rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES 

cyfrowa karty kierowcy

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

WD do 13.03
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie
WARuNKI NABORu

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardziena rok szkolny 2015/2016
Na podstawie art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz zarządzeniem Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświaty nr  7/2014 z 03 lutego 2014 r.:

Termin składania podań:
od 11 maja 2015 r.  do 03 czerwca 

2015 r. do godz. 15.00 
Szkolny punkt informacyjny- od 

15 kwietnia 2015 r.  w sekretariacie 
szkoły  w godz. 8.00 - 15.00.

Wymagane dokumenty:
od 26 czerwca 2015 r. do 30 

czerwca 2015 r.  do godz. 15:00 
kandydaci składają do nie więcej 
niż trzech szkół kserokopie świa-
dectwa ukończenia gimnazjum, 
kopie  zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego poświad-
czone za zgodność z oryginałem.

dwie fotografie (podpis na od-
wrocie),karta zdrowia (we wrze-
śniu do pielęgniarki szkolnej),

Kandydaci do szkół zawodowych 
(wszystkie technika i zasadnicze) 
dodatkowo: zaświadczenie lekar-
skie stwierdzające brak przeciw-
wskazań zdrowotnych do kształce-
nia w wybranym zawodzie wydane 
przez lekarza medycyny pracy (wy-
kaz przeciwwskazań w sekretaria-
cie). Kandydaci - młodociani pra-
cownicy - do klas wielozawodo-
wych dodatkowo:

5) umowa o pracę w celu przy-
uczenia zawodowego (wykaz prze-
ciwwskazań od pracodawcy).

Do 30 czerwca 2015 r. do godz. 
15:00 r. kandydaci do wszystkich 
typów szkół mogą dołączyć:

opinię publicznej poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej,

zaświadczenie komisji konkurso-
wej (finalisty, laureata konkursów 
przedmiotowych ostatniego stop-
nia o zasięgu wojewódzkim i po-
nadwojewódzkim),

zaświadczenie dyrektora swojego 
gimnazjum o udziale w konkursach 
rejonowych i zajętym miejscu.

orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych kan-
dydujących do oddziałów integra-
cyjnych.Rekrutacja do szkół po-
nadgimnazjalnych odbywa się na 
podstawie: 1) przeliczanych na 
punkty ocen z języka polskiego i 
trzech wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych wskazanych w 
statucie szkoły;

2) przeliczane na punkty wyniki 
egzaminu gimnazjalnego wyrażo-
ne w skali procentowej dla zadań z 
zakresu:języka polskiego, historii i 

wiedzy o społeczeństwie, matema-
tyki, przedmiotów przyrodniczych 
(biologii, geografii, fizyki  chemii), 
języka obcego nowożytnego na po-
ziomie podstawowym, 3) punkty za 
osiągnięcia ucznia, w tym za ukoń-
czenie gimnazjum z wyróżnie-
niem oraz za szczególne osiągnię-
cia ucznia wymienione na świadec-
twie ukończenia gimnazjum, usta-
lone przez szkolną komisję rekru-
tacyjno-kwalifikacyjną,4) punkty 
za wyniki sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych.Kandydat do szko-
ły ponadgimnazjalnej może otrzy-
mać w postępowaniu rekrutacyjno-
-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 
punktów: maksymalnie 100 punk-
tów za wyniki egzaminu przepro-
wadzonego w ostatnim roku nauki 
w  gimnazjum – 0,2 pkt za każdy 
punkt procentowy uzyskany na 
egzaminie gimnazjalnym z zakre-
sów:języka polskiego, historii i wie-
dzy o społeczeństwie, matematyki, 

przedmiotów przyrodniczych 
(biologii, geografii, fizyki  chemii), 

języka obcego nowożytnego na 
poziomie podstawowym, maksy-
malnie 100 punktów za „świadec-
two”, w tym: maksymalnie 60 punk-
tów za oceny z języka polskiego i 
trzech obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych uzyskanych na świadec-
twie ukończenia gimnazjum, zgod-
nie z zasadą:

stopień celujący – 15 punktów,
stopień bardzo dobry – 12 

punktów, 
stopień dobry –   9 punktów, 
stopień dostateczny 5 pkt.,  

maksymalnie 40 punktów za szcze-
gólne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia gimna-
zjum, w tym:

5 punktów za ukończenie gimna-
zjum z wyróżnieniem,

maksymalnie 35 punktów za inne 
osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 
punktów za zdobycie przez kan-
dydata tytułu finalisty konkursu 
dla gimnazjalistów o  zasięgu wo-
jewódzkim i ponadwojewódzkim, 
którego program obejmuje w ca-
łości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego 
przedmiotu lub za zdobycie tytułu 
finalisty Olimpiad: Matematycznej, 
Informatycznej lub Języka Angiel-
skiego dla gimnazjalistów przepro-

wadzonych na zlecenie Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

Przedmioty wybrane przez szkol-
ną komisję rekrutacyjno – kwalifi-
kacyjną:

technik handlowiec – geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik ekonomista - geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik żywienia i usług gastro-
nomicznych – biologia, język obcy 
nowożytny, matematyka

technik pojazdów samochodo-
wych – informatyka, język obcy no-
wożytny, matematyka

technik informatyk – informa-
tyka, język obcy nowożytny, mate-
matyka technik hotelarstwa – geo-
grafia, język obcy nowożytny, mate-
matyka

technik logistyk - informatyka, 
język obcy nowożytny, matematyka

ZSZ – mechanik pojazdów sa-
mochodowych – fizyka, wos, ma-
tematyka

ZSZ – wielozawodowa – biolo-
gia, wos, matematyka

ZSZ – kucharz / pracownik po-
mocniczy obsługi hotelowej – bio-
logia, wos, matematyka

Laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódz-
kim, których program obejmuje             
w całości lub poszerza treści pod-
stawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu przyjmowani 
są do wybranej szkoły ponadgim-
nazjalnej niezależnie od kryteriów 
ustalonych przez szkołę (rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, tur-
niejów i olimpiad - Dz.U z 2002r. 
Nr 13, poz.125)

Absolwenci gimnazjum ubiega-
jący się o status młodocianego pra-
cownika przyjmowani są do szkół 
zasadniczych na podstawie umowy 
o praktycznej nauce zawodu, nieza-
leżnie od wyniku egzaminu gimna-
zjalnego

Ogłoszenia wyników postępowa-
nia kwalifikacyjnego 03 lipca 2015 
r. godz. 15.00

do 08 lipca 2015 r. do godz. 
12:00 kandydaci zakwalifikowa-
ni do przyjęcia  potwierdzają wolę 
nauki w danej szkole poprzez zło-
żenie oryginału świadectwa i za-

świadczenia o szczegółowych wy-
nikach egzaminu gimnazjalnego

08 lipca 2015 r. godz. 14:00 ogło-
szenie – listy kandydatów przyję-
tych do szkoły.

28 sierpnia 2015 r. – dodatko-
we postępowanie uzupełniające w 
szkołach, które dysponują wolnymi 
miejscami.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technik handlowiec - ma na 

celu przygotowanie absolwentów 
do sprawnego i fachowego wykony-
wania zadań rynkowych w warun-
kach gospodarki rynkowej. Absol-
went będzie przygotowany do pod-
jęcia pracy na średnich szczeblach 
zarządzania w przedsiębiorstwach 
o różnych formach własności, re-
alizowania podstawowych funkcji 
handlowych w punktach sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i magazynach 
oraz uruchamiania  i prowadzenia 
działalności własnej firmy handlo-
wej, rozszerzenia – język obcy, geo-
grafia.

Technik ekonomista - rozwi-
ja umiejętności, które po ukończe-
niu szkoły umożliwiają założenie i 
prowadzenie działalności gospo-
darczej, daje również kwalifikacje 
do podjęcia pracy na stanowiskach 
związanych z prowadzeniem ra-
chunkowości, obsługą kompute-
ra, kalkulacjami ekonomicznymi 
oraz analizą działalności gospodar-
czych. Absolwent technikum eko-
nomicznego będzie posiadał wie-
dzę i umiejętności          z zakresu 
ekonomiki przedsiębiorstw, marke-
tingu, psychologii społecznej, pod-
staw prawa, rachunkowości   i za-
rządzania firmą, rozszerzenia – ję-
zyk obcy, geografia.

Technik pojazdów samochodo-
wych - przygotowuje absolwenta 
do pracy w zakładach mechanicz-
nych oraz do samodzielnej działal-
ności gospodarczej w branży tech-
nicznej. Absolwent będzie posiadał 
umiejętności w zakresie budowy, 
obsługi i naprawy pojazdów, pod-
staw konstrukcji i elektrotechniki 
samochodowej oraz umiejętności 
obsługi komputera – również pro-
gramów diagnostyki samochodo-
wej, rozszerzenia – matematyka, 
informatyka.

Technik żywienia i  usług ga-
stronomicznych- przygotowuje 
absolwenta do pracy w zakładach 
gastronomicznych (restauracje, ka-
wiarnie, stołówki np. ośrodki wcza-
sowe, sanatoria) oraz samodzielnej 
działalności gospodarczej w bran-
ży gastronomicznej. Absolwent bę-
dzie posiadał wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu technologii żywienia, 
mikrobiologii, podstaw ekonomii 
oraz urządzania zakładów gastro-
nomicznych, rozszerzenia – język 
obcy, biologia.

Technik informatyk - przygoto-
wuje absolwentów do sprawnego 
i  fachowego wykonywania zadań: 
obsługa komputera w stopniu za-
awansowanym, obsługa systemów 
operacyjnych oraz praca w wybra-

nych rodzajach sieci komputero-
wych,  wykorzystywanie wiedzy  o 
budowie i działaniu systemów ope-
racyjnych oraz praca z innymi sys-
temami, posługiwanie się typowym 
oprogramowaniem użytkowym i 
narzędziowym,  specjalizacja- gra-
fika komputerowa, administracja 
sieci, projektowanie stron interne-
towych, eksploatacja sprzętu kom-
puterowego, rozszerzenia – mate-
matyka, informatyka.

Technik hotelarstwa - nauka 
pracy w recepcji i innych działach 
hotelu, umiejętność profesjonalnej    
i kompleksowej obsługi gości ho-
telowych. poznanie zasad prowa-
dzenia hotelu i pensjonatu, plano-
wania jego budżetu, analizowania 
rynku pod kątem zapotrzebowania 
na usługi hotelarskie oraz usługi im 
towarzyszące, rozszerzenia – język 
obcy, geografia.

Technik logistyk - planuje, or-
ganizuje, kieruje i kontroluje prze-
mieszczanie towarów od produ-
centa do konsumenta, wykorzystu-
jąc informacje płynące z rynku w 
celu optymalizacji korzyści wyni-
kających z wymiany towarowej dla 
wszystkich uczestników tej wymia-
ny; dostarcza towar zgodnie z za-
mówieniem klienta we wskazane 
miejsce i czas; optymalizuje kosz-
ty dostawy towarów; dokonuje wy-
boru procedury zakupów i analizu-
je ich stan; obsługuje zamówienia i 
organizuje transport wykorzystując 
w tym celu systemy informatyczne. 
Na rynku istnieje wiele firm specja-
lizujących się w spedycji krajowej i 
międzynarodowej, rozszerzenia – 
matematyka, informatyka.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
mechanik pojazdów samochodo-
wych (3-letnia) 

Ukończenie szkoły daje ty-
tuł pracownika wykwalifiko-
wanego w zawodzie mechanik                                                    
pojazdów samochodowych. Do-
datkowo absolwent nabywa umie-
jętności spawania, obróbki skrawa-
niem oraz ślusarskie i blacharskie. 
Praktyki odbywają się w dobrze wy-
posażonych warsztatach szkolnych. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 
kucharz (3-letnia)

Absolwent zasadniczej szkoły za-
wodowej w zawodzie kucharz na-
bywa umiejętność stosowania za-
sad prawidłowego żywienia, spo-
rządzania potraw z różnych surow-
ców, przechowywania  i kontrolo-
wania towarów oraz posługiwania 
się nowoczesnymi urządzeniami 
w zakładach gastronomicznych. 
Praktyki odbywają się w szkolnych 
pracowniach gastronomicznych. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 
pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej (3-letnia) dla uczniów    
z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści - upośledzenie w stopniu lekkim 
Absolwent zasadniczej szkoły za-
wodowej w zawodzie pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej na-
będzie umiejętność: wykonywania 
prac związanych z przygotowaniem 
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne  

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

jednostki mieszkalnej do przyjęcia 
gości, wykonywania prac pomoc-
niczych w  części gastronomicznej 
obiektu, świadczącego usługi hote-
larskie, wykonywania prac pomoc-
niczych związanych z  obsługą go-
ści.  Praktyki odbywają się w szkol-
nych pracowniach gastronomicz-
nych i hotelarskich.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
wielozawodowa (3-letnia). 

Wybór zawodu należy do ucznia. 
Nauka zawodu odbywa się w zakła-
dach pracy, które zatrudnią ucznia 
jako pracownika młodocianego. 
Kształcenie odbywa się wg progra-
mów nauczania dopuszczonych do 
użytku szkolnego w publicznych 
szkołach.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCE DLA DOROSŁYCH - o 
przyjęcie do klasy pierwszej II Li-
ceum Ogólnokształcącego mogą 
ubiegać się kandydaci, którzy ukoń-
czyli osiemnaście lat lub ukończą   
w roku kalendarzowym, w którym 
podejmują naukę.

Warunkiem ubiegania się o przy-
jęcie na I semestr klasy I jest ukoń-
czenie ośmioletniej szkoły podsta-
wowej lub trzyletniego gimnazjum.

Warunkiem ubiegania się o przy-
jęcie na III semestr – klasa II jest 
ukończenie zasadniczej szkoły za-
wodowej.

Internat w Zespole Szkół Po-
nadgimnajzalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie prowadzi 
nabór od 26 czerwca 2015 r. – po-
danie można otrzymać w sekreta-
riacie szkoły lub na stronie interne-
towej szkoły. Internat oraz stołów-
ka szkolna mieści się w tym samym 
budynku co szkoła. Dysponujemy 
pokojami 4 osobowymi, łazienki 
dostępne na korytarzu. bW ubie-
głym roku szkolnym wymienione 
zostały wszystkie łóżka, zakupio-
no nowe koce, odnowiono łazienki. 
Niskie stawki za smaczne wyżywie-
nie. SERDECZNIE ZAPRASZA-
MY !!!

W NASZEJ  SZKOLE  BĘDZIESZ  CZUŁ  
SIĘ  DOBRZE !!!

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ  

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 marca 2015 r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do  NZOZ Medical Care 

CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bogus 

tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIERuCHOMOŚCI
•	 •	 Najtańsze	 działki	 bu-

dowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie 
2pokojowe parter. 889 483 
698

• • Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe ulica Gryfi-
tów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 
stan bardzo dobry Kiko-
rze, ogród 2000 m . 668 
411 277 

• Sprzedam pawilon handlo-
wy. Tel. 517 35 76 53

• Sprzedam dom jednoro-
dzinny w Nowogardzie. 
728 155 574

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie. 604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśni-
czówkę. Stan bardzo do-
bry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowo-
gardu, 30 minut do mo-
rza. Tel. 693 083 124 po 
15 

• Sprzedam lub wynajmę lo-
kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 
594.

• Do wynajęcia 40m2 usłu-
gowo handlowe. 9139 20 
776

• Wynajmę duże mieszkanie 
czteropokojowe. 602 474 
266 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe, I piętro w ro-
liczeniu. Kawalerka bez-
czynszowa. 693 344 807 
lub 661 969 006 

• Sprzedam działkę z altan-
ką. 881 632 347

• Sprzedam mieszkanie 2po-
koje ul. Żeromskiego 3-pię-
tro. 601 080 035

• Działkę 1.43 ha rolną pod 
ubezpieczenie w KRUS-ie 
sprzedam. Tel. 889 133 882

•	 Kupię kilka hektarów zie-
mi lub łąki – gotówka. 
Tel. 660 206 833 

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie. Tel. 691 10 02 49, 
501 34 30 40

•  Wynajmę mieszkanie 3po-
kojowe. Tel. 607 242 327

• Sprzedam lub wynajmę 
garaż 15 m2 przy ul. 700 le-
cia. 501 549 818 

• Sprzedam kawalerkę, 
28m2. Tel. 604 60 69 60

• Do  wynajęcia  mieszkanie  
65 m2.604985125.

• Do  wynajęcia mieszkanie   
52 m2 . Tel.609349138

• SPRZEDAM  - działkę  ogro-
dową  z altanką  przy  ul; 
Zamkowej.Tel. 692361374

• SPRZEDAM – mieszkanie, 
centrum Nowogardu   2     
pokojowe  43  m 2.  III pię-
tro.   Ul:Warszawska.   Po   
kapitalnym   remoncie.  
Tel.513913500

• NOWOGARD - Sprzedam  
dom  w  zabudowie  szere-
gowej.Tel.601808410

• WYNAJMĘ – lokal  handlo-
wy  o  powierzchni  100m2 
– Łobez.Tel.691125617

• Sprzedam  mieszkanie  w 
Nowogardzie  87 m , I p.+ 
weranda zadaszona 13 m 
+ dwie duże  piwnice + po-
dwórko częściowo po re-
moncie.159 tyś. do nego-
cjacji.606783027

• Do  wynajęcia ; po-
kój  lub  dwa  pokoje.Tel. 
697658490

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie. Kaucja 2000 
zł. Wynajem 800 zł. Tel. 504 
898 980 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 69 m2 po remon-
cie. 600 325 984 

MOTORYZACJA
• • Mercedes C220 kombi, 

diesel, rocznik 2000 kolor 
czarny, wyposażony w kli-
matyzację oraz hak, sprze-
dam. Tel. 510 680 139

• Koła letnie 14-tki felgi alu-
miniowe zamienie na 13-
tki zwykłe. 505 848 340

• Sprzedam silnik 1,6 disel 
do Jetta, stan dobry. 605 
576 908  

•	 ROLNICTWO
• Słomę, zboże, siano sprze-

dam. 502 853 573
• Sprzedam kaczki skubane. 

796 759 414
•	 Orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 
39 95

• Sprzedam pszenicę. 668 
316 103

• Łubin sprzedam. 502 853 
573 

• Sprzedam   prosiaki  20 
sztuk.Tel.691982862

• Sprzedam   silnik  do  C-360.
Tel.667023662

•	 KuRKI  NIOSKI   odchowa-
ne  powyżej 7 tyg. Sprze-
daż  od  25  03  2015 r. 
GOSPDARSTWO  ROL-
NO-DROBIARSKIE  żABO-
WO 3. Tel. 913 910 666, 
510127838

• Sprzedam prosiaki. 691 
982 862

uSŁuGI
• • •	Remont	na	każdą	kie-
szeń.	Tel.609	715 839

•	 Malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 

drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 REMONTY MIESZKAŃ, 
WYKOŃCZENIA. 608 364 
330, 600 347 308 

• • AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• • Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Firma budowlana z wie-
loletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od pod-
staw, przekładek da-
chów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE 
FuG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258
•	 •	 NAPRAWY	montaż	 pie-

ców gazowych Vaillant –  
serwis tel 691 686 772

•	 •	 NAPRAWA	 KOMPUTE-
RÓW. ul. Woj. Polskiego 57. 
787 482 763

• • Usługi elektroinstalacyj-
ne, instalacje elektrobu-
dowlane, bramy, monito-
ring, domofony. 696 443 
643

• Glazura, terakota, facho-
wo solidnie wykończenia 
wnętrz pod klucz. 607 647 
515

•	 usługi mini koparką. 605 
579 296 

• Glazurnik fachowo i solid-
nie. 721 988 735

• USŁUGI –WYWROTKĄ.
Tel.692457299

•	 usługi  stolarskie : szafy ,  
garderoby  , meble łazien-
kowe  i  inne  prace stolar-
skie. Tel.609388503

•	 M A T E M A T Y K A .
Tel.668171212

•	 Remonty	 mieszkań	
.Tel.669526858

• Docieplenie budynków. 
607 654 692

PRACA
•	 •	 Zatrudnię pracowników 

budowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu ku-
charkę. 602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE 
KAT C+E TRANSPORT KRA-
JOWY

• TEL 509740304
• Zatrudnię do sklepu spo-

żywczego ekspedient-
kę wymagana książeczka 
zdrowia z badaniami. CV 
proszę kierować na adres 
anitaj1@tlen.pl

•	 Zlecę wykonanie ogro-
dzenia ok. 100 m2. Tel. 
502 103 432

• Firma Kompleks Dach za-
trudni dwie osoby na sta-
nowisko magazynier, wy-
magania: prawo jazdy kat. 
B lub B i C, doświadcze-
nie w pracy na magazynie, 
dyspozycyjność, znajo-
mość branży budowlanej. 
Tel. 601 889 582 

• Zatrudnię do sprzątania 
bloku mieszkalnego i pie-
lęgnacji zieleni. 696 016 
786

INNE
•	 •	 Sprzedam	 drewno:	

brzoza, olcha, sosna – 
pocięte. Przyczepka sa-
mochodowa 100 zł. 
Lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• • Sprzedam drewno opało-
we i kominkowe. 667 788 
820

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o. uży-
wane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglą-

dy części zamienne grzej-
niki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• • Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 522 
340

• • Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VA-
ILLANT z Niemiec używa-
ne z gwarancja i monta-
żem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub 
wentylacji zapewniamy 
czesci zamienne, serwis tel 
691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	
c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, 
domu, sklepu cena od 70 zl 
oraz elektryczny przepły-
wowy podgrzewacz wody 
na prad 380V	do lazienki, 
kuchni cana 200zl tel 691 
686 772

• Sprzedam  fotel  masujący  
kręgosłup .Tel.601553551.

• Sprzedam  łóżko  dla 
osoby  chorej  leżącej.
Tel.603079044

• Sprzedam łóżko polowe-
-turystyczne (pełnowymia-
rowe, składane, gruby ma-
terac), nieużywane, orygi-
nalnie zapakowane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Sprzedam piłę tarczową 
7,5 kw. 9139 22990 

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 
22 990

• Kupię stelaż namiotu fo-
liowego o wymiarach ok. 
3x6m z możliwością de-
montażu. 91 39 17 022

• Sprzedam czarnoziem, tel. 
607 585 561 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY Bu SÓW

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165; Tel. 

91 577 20 07

Tytuł wpisany ręcznie

 

Nazywam się Sylwia Zielińska, mieszkam w Nowogardzie. W wieku 10 lat zdiagnozowano u mnie Rdzeniowy

Zanik Mięśni. Choroba spowodowała, że poruszam się na wózku. Wymagam całkowitej pomocy drugiej osoby.

Na tę chorobę nie ma żadnego leku, usprawnić mnie może systematyczna rehabilitacja, która jest kosztowna.

Choroba nie przeszkadza mi być osobą aktywną. Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na

Uniwersytecie Szczecińskim. W chwili obecnej jestem na IV roku studiów doktoranckich. Aktywnie działam

naukowo (wyjeżdżam na konferencje, publikuję artykuły naukowe, w ramach praktyk prowadzę zajęcia ze

studentami). Staram się, żyć tak jak zdrowi ludzie. Zebrane środki chcę przeznaczyć na rehabilitację oraz

zakup i montaż windy. W tej chwili by wyjść z domu mam do pokonania 40 schodów, dlatego ograniczam się

tylko do koniecznych wyjść (wyjazd na Uczelnie, konferencje).

PROSZĘ O POMOC W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Zielińska, 1951 pomagają mi

Państwo w moich codziennych zmaganiach.

Wszystkim, którzy zdecydują się mi pomóc oraz tym, którzy zrobili to w latach ubiegłych, z całego serca

szczerze dziękuję! 

Szkoła Podstawowa nr 2

II Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego
W środę (25 lutego), o godz. 9:00, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, odbył się II Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego w skoku wzwyż. 

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: żona Grzegorza Górczew-
skiego – Róża, wraz z córką Mar-
tą, niestety zabrakło podczas me-
moriału mamy pana Grzegorza, 
która bardzo chciała wziąć udział 
w tym wydarzeniu, jednak z po-

wodu choroby nie mogła wspól-
nie ze wszystkimi uczestniczyć 
w zawodach, jednak była z mło-
dymi sportowcami sercem i du-
chem. Ponadto w SP nr 2 gościł 
v-ce burmistrz Krzysztof Kolibski, 
inspektor Wydziału Rozwoju Lo-

kalnego i Funduszy – Szymon Pi-
lipczuk oraz znajomi i przyjaciele. 
Wszyscy uczcili pamięć Grzego-
rza Górczewskiego minutą ciszy, 
po czym rozpoczął się konkurs 
skoku wzwyż, który poprowadził 
nauczyciel wychowania fizyczne-
go, Jarosław Jesionka. Do rywali-
zacji przystąpili uczniowie sześciu 
szkół naszej gminy: SP nr 1, SP nr 
2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Wierz-
bięcinie, SP w Strzelewie oraz SP 
w Osinie. Konkurencja rozpoczęła 
się od wysokości 80 cm, następnie 
tyczka wędrowała co 5 cm w górę. 
Zmagania zawodników trwały 
kilka godzin z dwoma przerwa-
mi na zregenerowanie sił. Mimo 
iż rekord szkoły nie został pobity 
(137 cm), to zawodnicy dostarczy-
li wszystkim kibicom wiele emo-
cji – nie mniejszych niż w roku 
ubiegłym. Organizatorzy konkur-
su (Ewa Kuczyńska i Jarosław Je-
sionka) dziękują burmistrzowi za 
ufundowanie pucharów i medali, 
Pani Róży oraz Marcie i Ryszardo-
wi Górczewskim wraz z rodziną za 
napoje dla uczestników, Panu Ry-
szardowi Sobieralskiemu za pa-

miątkowe długopisy dla wszyst-
kich uczestników, Pani Genowefie 
Głowickiej za słodycze i obiad dla 
zawodników, Panu Szymonowi Pi-
lipczukowi za szczególną pomoc 
w przygotowaniu konkursu oraz 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację II Memoriału im. 
Grzegorza Górczewskiego, tj. Jo-
annie Machockiej, Marzenie Gru-
dzień, Bożenie Wierszyło, Annie 
Cesarskiej oraz Ireneuszowi Kąko-
lewskiemu. Przy artykule prezen-
tujemy klasyfikację końcową. 

Info: własna

W kategorii dziewcząt:
Klasyfikacja drużynowa
I m. SP nr 2 (opiekun Jarosław Jesionka)
II m. SP w Osinie (opiekun Michał Janik)
III m. SP nr 3 (opiekun Jacek Cieślak)
IV m. SP nr 4 (opiekun Wiesław Buczyński)
V m. SP w Strzelewie (opiekun Justyna Barczak)                                                                           
VI m. SP nr 1 (opiekun Monika Duraj)      
VII m. SP w Wierzbięcinie (opiekun Józef Korkosz)                                                           
klasyfikacja indywidualna
I m. Joanna Studniarz-130 cm (SP nr 2)
II m. Nikol Wilke-122 cm (SP nr 2)
III m. Emilia Barszczak-120 cm (SP w Osinie)

W kategorii chłopców:
klasyfikacja drużynowa
I m. SP nr 2 (opiekun Jarosław Jesionka)
II m. SP nr 4 (opiekun Wiesław Buczyński)
III m. SP w Strzelewie (opiekun Justyna Barczak)
IV m. SP w Osinie (opiekun Michał Janik)
V m. SP nr 1 (opiekun Monika Duraj)      
VI m. SP w Wierzbięcinie (opiekun Józef Korkosz)
VII m. SP nr 3 (opiekun Jacek Cieślak)
klasyfikacja indywidualna
I m. Jakub Labocha-132 cm (SP nr 4)
II m. Patryk Lisiecki-130 cm (SP nr 2)
III m. Karol Kwieciński-126 cm (SP nr 2)

Przedmiotem sprzedaży 
jest Działka INWESTYCYJNA 
wraz z Halą w Nowogardzie 

PRZY uLICY BOH.WARSZAWY 
przemysłowa o wymiarach 5,760 metrów w tym hala 200 

metrów okna PCW gres, kostka 8 mm 450 metrów nowa. Działka 
ogrodzona płotem betonowym o wysokości 1,8 m świetna na 

produkcje, warsztaty, magazyny, przemysł ciężki, inne BARDZO 
DOBRY DOJAZD DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. 

Jedyna taka w Nowogardzie, teren Nowogardzkiego przemysłu: 
hurtownie, firmy produkcyjne, warsztaty itp. 

Tel. 604 679 249

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 10 i11s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

P r z e d ł u ż a n i e 
i  zagęszczanie  rzęs , 

promocja do końca marca, 
tel. 534 991 778, 

więcej na:  www.facebook.com/
przedluzanie.rzes.image

W5.4.P.p.7.3.do

A3.1.P.d/o

Chorwacja 20-29.06.2015 Berlin - lotniska codziennie
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

PARYŻ+WERSAL 11-16.07.2015 

Maroko 03-17.04.2015 

A2.2.P.d/o

Z cyklu 
"Nasi  
przedsiębiorcy": 
Sylwia i Robert 
Podgórscy s.9

Czytaj s.3

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

ReKlAmAReKlAmA

ReKlAmA

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Nowa karetka  
już w Nowogardzie

W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia 
Nowogardu - cz. I

Kogo stać na taką zwłokę?

Za tę opieszałość 
urzędników zapłacimy 
10 tysięcy!

Prawie 10 tys. złotych z budżetu miasta trzeba dodatkowo zapłacić spółce Centrum Edu-
kacyjne, właścicielowi prywatnego liceum dla dorosłych i przedszkola przy ul. Zielonej. To 
wysokość odsetek od kwoty, którą decyzją Sądu Rejonowego w Goleniowie, gmina winna 
była wypłacić na konto prywatnej placówki jeszcze w zeszłym roku.  Za opieszałość urzęd-
ników teraz zapłacą wszyscy podatnicy. Pojawia się też pytanie, czy w tej konkretnej spra-
wie nie złamano przepisów o finansach publicznych?
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W skrócie

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 

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

Kupię mieszkanie
 bezczynszowe (minimum 3 pokoje) 

piętro  lub połowę domu w Nowogardzie. 
Tel. 600 897 758

Sprzedam mieszkanie 
na parterze 62 m2 po generalnym remoncie 3-pokoje 

własne, ogrzewanie piec CO, z garażem przed 
mieszkaniem (wspólnota mieszkaniowa opłaty 350 zł). 

Tel 606 265 333

W tym tygodniu, otrzymaliśmy na skrzynkę mailową informację od  
Czytelnika, który zwrócił uwagę na dziurę w studzience. - Bardzo pro-
szę o interwencję w sprawie usunięcia lub zabezpieczanie dziury w chod-
niku na ul. Sienkiewicza nr 12 w Nowogardzie, która  jest na tyle duża, że 
może być bardzo niebezpieczna dla przychodniów - pisze w mailu jeden 
z Czytelników DN.  Dziura rzeczywiście ze względu na swoją wielkość, 
może być bardzo niebezpieczna, gdyż komuś może po prostu wpaść w 
nią noga. Mamy nadzieję, że odpowiednie służby porządkowe usuną 
zagrożenie szybko i skutecznie. JB

W środę (4 marca), przy ul. Boh. Warszawy (na tzw. koplu), od godz. 
17:00, mieszkańcy naszej gminy oklaskiwali artystów cyrkowego show, 
które tego dnia zawitało do Nowogardu. Namiot rozstawiony przez 
cyrk „Juremix”, niemal po brzegi wypełnili widzowie. Podczas przed-
stawienia artyści angażowali do występów na scenie, również osoby z 
publiczności (jak widać na zdjęciu). Gromkie brawa i roześmiane twa-
rze dzieci, świadczyć może o tym, że show przypadło im do gustu. Przy-
pomnijmy, że Dziennik Nowogardzki rozdał darmowe wejściówki na 
cyrkowe show cyrku „Juremix”. KR

Na stacji PKP w Nowogardzie, od niedawana pojawiła się nowa tabli-
ca z nazwą naszego miasta. Jest ładna, czytelna i widoczna dla podróż-
nych, którzy  bardzo by chcieli i zresztą słusznie, aby nowogardzki dwo-
rzec  doczekał się również rewitalizacji poczekalni. Czy to nastąpi? Czas 
pokaże. KR

Od teraz także w Policach 

Nowy tytuł w naszym 
wydawnictwie!
W minioną środę, w nowogardzkiej drukarni powstał pierwszy, sygnalny egzemplarz Ty-
godnika Polickiego – kolejnego tytułu wydawnictwa, do którego należy również Dziennik 
Nowogardzki. 

Tym samym do wydawcy DN 
(Dom Judy sp. z o.o.) należy już 
sześć tytułów prasowych. Poza ga-
zetą wydawaną w Nowogardzie, 
czyli Dziennikiem Nowogardz-
kim, są to: Dziennik Stargardzki, 
Dziennik Powiatu Kamieńskiego, 
Nowe 7 Dni Gryfina oraz Nowy 
Tygodnik Łobeski oraz właśnie  

Tygodnik Policki. Tygodnik Po-
licki, jak sama nazwa wskazuje, 
będzie się ukazywał raz w tygo-
dniu, w czwartki, na terenie całe-
go Powiatu Polickiego. Nakład ga-
zety wynosi 3 tysiące egzempla-
rzy. Gazeta będzie produkowa-
na w, będącej własnością nasze-
go wydawnictwa, drukarni w No-
wogardzie.  Warto przypomnieć, 
że z firmy wydawniczo - drukar-
skiej Dom Judy Sp. z o.o., jako że 
ma zarejestrowaną siedzibę w No-
wogardzie, to tutaj trafiają należne 

gminie podatki z całych jej obro-
tów. Niestety, co też łatwo zauwa-
żyć, nowogardzkie władze lokal-
ne zamiast wspierać (np. lokując 
ogłoszenia) swoich wieloletnich  
przedsiębiorców (DN ma 23 lata), 
to zasila systematycznie jakichś 
przypadkowych i okazjonalnych 

wydawców z Gryfic, Płot,  Gole-
niowa, czy Szczecina, których ty-
tułów  nikt na ogół tutaj nie czy-
ta. Odpowiednie zestawienie tych 
wydatków za ostatni okres opu-
blikujemy wkrótce.  Ale co się nie 
zrobi, aby na złość zrobić - tylko 
komu to ma służyć?                   MS

W środę (04 marca), w godzi-
nach  rannych,  w okolicy  marke-
tu „Biedronka”, na ul. Boh. War-
szawy, znaleziono klucz do sa-
mochodu marki Ford. Klucz jest 
do odebrania w budynku redakcji 
DN na I piętrze.

Uwaga znaleziono !
W poniedziałek (2 marca), w 

okolicy Biedronki, przy ul. Boh. 
Warszawy, znaleziono klucz sa-
mochodowy przymocowany do 
breloka ze św. Krzysztofem. Wła-
ściciela prosimy o odbiór zguby w 
redakcji DN.

Przy ul. 700 Lecia, na wysoko-
ści UM Nowogard, znaleziono 
czarne słuchawki nauszne. Zguba 
do odebrania w biurze Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego UM 
Nowogard. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Ferma Norek 
w Maszkowie 

zatrudni
pracowników do pracy 

w hodowli zwierząt 
futerkowych.

697 997 231

ReKlAmA ReKlAmA

ReKlAmAReKlAmA

Kogo stać na taką zwłokę?

Za tę opieszałość urzędników zapłacimy 10 tysięcy!
Prawie 10 tys. złotych z budżetu miasta trzeba dodatkowo zapłacić spółce Centrum Edukacyjne, właścicielowi prywatnego liceum dla dorosłych i przed-
szkola przy ul. Zielonej. To wysokość odsetek od kwoty, którą decyzją Sądu Rejonowego w Goleniowie, gmina winna była wypłacić na konto prywatnej pla-
cówki jeszcze w zeszłym roku.  Za opieszałość urzędników teraz zapłacą wszyscy podatnicy. Pojawia się też pytanie, czy w tej konkretnej sprawie nie zła-
mano przepisów o finansach publicznych? 

Spór między placówką eduka-
cyjną a gminą, rozpoczął się jesz-
cze w 2012 roku. Dotyczył  mo-
delu rozliczania dotacji oświato-
wej na ucznia, stosowany przez 
urzędników, z jakim nie zgadza-
ła się spółka Centrum Edukacyj-
ne. Ostatecznie sąd przyznał ra-
cję prywatnej placówce, nakazu-
jąc gminie wypłatę  na jej konto 
kwoty 38.934,52 złotych (w tym 
ponad 4 tys. zł kosztów proceso-
wych). Wyrok zapadł dokładnie 7 
października zeszłego roku. Mi-
jały dni, tygodnie i miesiące..., a 
gmina pieniędzy nie wypłacała. 
W tym czasie od zasądzonej kwo-
ty rosły w ekspresowym tempie 
odsetki.  Na koniec lutego wynio-
sły one już 9 tys. 630 zł!  

Radni przyjęli, burmistrz na-
dal zwleka

Podczas ostatniej sesji (27 luty), 
burmistrz Nowogardu złożył pro-
jekt poprawki do budżetu, pro-
sząc tym samym radnych o wy-
odrębnienie środków, jakie gmina 
musi zapłacić na rzecz Centrum 
Edukacyjnego Zielona. 

Dlaczego tak późno płacimy te 
pieniądze  – pytała radna Jowita 
Pawlak, podczas debaty nad pro-
jektem. 

Skarbnik tłumaczył się, że gmi-
na najpierw czekała na przesłanie 
uzasadnienia do wyroku. Później 

też miała wymieniać się jakąś ko-
respondencją w tej sprawie z wła-
ścicielami spółki Centrum Edu-
kacyjne.

 Wyrok zapadł w październiku. 
Czekaliśmy jednak na uzasadnie-
nie, by mieć jasność na jakich ar-
gumentach oparł się sąd. To uza-
sadnienie przyszło na przełomie 
grudnia i stycznia. Zastanawiali-
śmy się czy nie wnieść apelacji. Nie 
mniej jednak biorąc pod uwagę za-
sadę współżycia społecznego, po-
stanowiliśmy tego nie robić. W tym 
czasie była też prowadzona kore-
spondencja z Centrum w tym te-
macie, no i ta sprawa znalazła taki 
finał, że ma miejsce na dzisiejszej 
sesji. Pismo o zabezpieczenie środ-
ków wpłynęło od referatu eduka-
cji  z dnia 13 lutego tego roku i na 
tej podstawie została przygotowa-
na ta uchwała – odpowiadał rad-
nej, Marcin Marchewka. 

Radni większością głosów przy-
jęli poprawkę autorstwa bur-
mistrz R. Czapli. Wydawało się, 
że  teraz gmina rozliczy się już z 
prywatnym przedsiębiorcą. Nie-
stety minęły kolejne dni, a spół-
ka nadal nie otrzymała pieniędzy. 
Próbowaliśmy ustalić w Urzędzie 
Miejskim, z czego tym razem wy-
nika ta zwłoka oraz o ile w tym 
czasie zwiększyła się już kwota 
odsetek. Niestety skarbnik gmi-

ny nie chciał z redakcją DN roz-
mawiać, bo uznał, że to nie leży 
w jego kompetencjach. Odesłał 
nas do sekretarz gminy, Agnieszki 
Biegańskiej -Sawickiej. Ta wyraź-
nie zdziwiona zrzuceniem odpo-
wiedzialności na jej osobę przez 
skarbnika stwierdziła, że nie jest 
bezpośrednio odpowiedzialna za 
to w jakim czasie burmistrz zleca 
do realizacji przelewy. Przyzna-
ła jednak, że przedłużanie spra-
wy rozliczenia się ze spółką stawia 
gminę w dość „wstydliwym poło-
żeniu”. 

Niezależnie od rozmów tele-
fonicznych, redakcja DN wysła-
ła do UM pytanie w tej sprawie, 
chcąc poznać oficjalne stanowi-
sko samego burmistrza Roberta 
Czapli w całej sprawie (przypo-
minamy czytelnikom, że R. Cza-
pla życzy sobie, aby DN kontakto-
wał się z nim jedynie na piśmie). 
Burmistrz nie był bowiem obec-
ny również na sesji, w momen-
cie, gdy radni dopytywali o spra-
wę dotacji dla Centrum. Niestety 
do zamknięcia bieżącego nume-
ru gazety, R. Czapla nie odpowie-
dział,  dlaczego mimo zgody rad-
nych na wypłacenie spółce pienię-
dzy, nie wydał od razu polecania 
realizacji przelewu. Zagadką po-
zostaje zatem fakt, na podstawie 
jakich przepisów burmistrz w tej 

konkretnej sytuacji podejmuje 
decyzje?  

Prawo o finansach publicz-
nych złamane?

Z pewnością podstawą dzia-
łania burmistrza nie mogła być 
ustawa o finansach publicznych. 

Na podstawie tego, co pan mówi, 
doszło do naruszenia przepisów 
ustawy o finansach publicznych. 

Gmina jest bowiem zobowiązana 
realizować płatności w terminie - 
przyznaje Katarzyna Berezowska, 
Rzecznik Dyscypliny Finansów 
Publicznych w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Szczecinie,  za-
strzegając, aby jej wypowiedzi nie 
traktować w charakterze orzecze-
nia w sprawie.  - Rzecznik działa 
jedynie na wniosek. 

Burmistrz Robert Czapla nie wyjaśnił dlaczego od razu po ogłoszeniu wyroku nie 
wydał skarbnikowi gminy polecenia (po lewej), by ten przelał spółce Centrum Edu-
kacyjne należnych pieniędzy. 
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Wyposażenie z najwyższej półki 

Nowa karetka w końcu w Nowogardzie 
Do Nowogardu trafił w końcu nowy ambulans, który przed miesiącem został zakupiony przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Wart pół mi-
liona złotych samochód jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia ludzkiego. 

Przypomnijmy, że w dniu 4 lute-
go, w siedzibie Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego, odby-
ło się uroczyste przekazanie dzie-
sięciu nowych ambulansów ratun-
kowych. Jeden z nich, Mercedes - 
Benz Sprinter 319 CDI, o warto-
ści około pół miliona złotych, miał 
trafić do Nowogardu, niestety jak 
informowaliśmy już wcześniej, ze 
względu na niekompletny sprzęt 
techniczny, ratownicy medyczni z 
naszego miasta, musieli poczekać 
trochę dłużej na nowy samochód. 
Ostatecznie karetka została prze-
kazana w miniony piątek (27 lu-
tego). Na temat nowego samocho-
du do ratowania życia rozmawiali-
śmy z Andrzejem Więckiem, który 
opowiedział nam, czym różni się 
ten ambulans od pozostałych, któ-
re posiada na stanie nowogardzkie 
pogotowie ratunkowe.  

- Samochód, który otrzymaliśmy 
jest karetką podstawową. Już wy-
jaśniam, czym się technicznie róż-
ni karetka podstawowa od specjali-
stycznej. Jeśli chodzi o samochód, to 
niczym. To są takie same samocho-
dy, wyposażone w ten sam sprzęt. 
Mało tego, ta nowa karetka, która 
jest podstawowa, czyli taka w któ-
rej jeździ dwóch ratowników, ma 
nowszy sprzęt od karetki specjali-
stycznej, jest po prostu ostatniego 
wypustu - z górnej półki. Ma moż-
liwość automatycznego przesyłania 
zapisów EKG do kardiologa dyżur-
nego województwa, co jest bardzo 
ważne przy stwierdzaniu zawału, 
przy decyzji czy natychmiast pa-
cjenta przetransportować na kar-
diologię czy jednak do nas do szpi-
tala, bo ta karetka podstawowa 
ma możliwość konsultacji ze spe-
cjalistą. To wszystko działa auto-
matycznie, robi się EKG, przyciska 
się tylko jeden przycisk, nie trzeba 
dzwonić ani robić takiej transmisji 
poprzez telefon, jak musimy to ro-

bić w specjalistycznej karetce, tylko 
już jest wszystko skonfigurowane 
tak, że po prostu od razu jest prze-
sył danych na klinikę kardiologicz-
ną. Samochód jest również bardziej 
nowoczesny przez to, że ma auto-
matyczny GPS, czyli jak np. dyspo-
zytor wpisze dany adres, to on od 
razu idzie na GPS i pokazuje drogę. 
To szczególnie ważne w sytuacjach, 
w których karetka jedzie na obcy 
teren, gdzie nie znamy poszczegól-
nych miejsc, rozmieszczeń itd., to 
ułatwia nam szybkie dotarcie do 
pacjenta. Dodam jeszcze, że ta ka-
retka ma wszystkie najnowsze wy-
posażenia jakie istnieją na świecie, 
nie ma obecnie  lepszego – opowia-
da kierownik Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, filia w 
Nowogardzie. 

Obecnie ratownicy medyczni z 
Nowogardu posiadają trzy ambu-
lanse. Ten nowy, który jest karet-
ką podstawową, dwuletniego Mer-
cedesa działającego jako karetka 

specjalistyczna oraz pojazd, który 
przeznaczony został na tzw. prze-
jazdy komercyjne, czyli odpłat-
ne, jest on równie sprawny i za-
dbany. Dodajmy, że wszystkie po-
jazdy są marki Mercedes. Kierow-
nik przyznaje, że często rozmawiał 
na temat wyposażenia ratowni-

ków w karetkę z napędem na czte-
ry koła. - Ja optowałem wiele razy 
w różnych dyskusjach za tym, aby 
jedna karetka była z rzeczywistym 
napędem na cztery koła. Ze wzglę-
du na trudne warunki, szczególnie 
zimą na wsi, gdzie byliśmy już w 
sytuacji, że nie mogliśmy dojechać 
do pacjenta. No ale taki samochód 

znowu okazuje się, że jest o ileś ty-
sięcy droższy już, nie mówiąc o jego 
eksploatacji, bo to jednak są duże 
samochody, które ważą prawie po 
3,5 tony, dlatego w ich przypad-
ku dość duże jest spalanie paliwa – 
mówi Andrzej Więcek.  

Flotę pogotowia ratunkowe po-
winny systematycznie wymie-
niać, gdyż tylko najlepiej wyposa-
żony ambulans jest w stanie sku-
tecznie wspomagać akcję ratunko-
wą. W związku z otrzymaniem no-
wego pojazdu, pogotowie w No-
wogardzie oddało ośmioletniego 
Mercedesa do bazy w Szczecinie. - 
Jest taka zasada, a w zasadzie po-
winno się do tego dążyć, że karet-
ka co pięć lat powinna być nowa, 
tak jest w całej Unii Europejskiej. 
Ta gotowość musi być 100 procen-
towa, a w zasadzie 200 procento-
wa, dlatego samochód przeznaczo-
ny do ratowania ludzi, to musi być 
nowy sprzęt. Przez ostatnie dziesięć 
lat nie tylko w województwie, ale i 

w Nowogardzie wymieniono suk-
cesywnie cały sprzęt. Raz do roku, 
dwa razy do roku skupowane są te 
karetki, to zależy od programu, cza-
sami jest to dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego, czasami z Urzędu 
Marszałkowskiego i dotacja unij-
na, a czasami są to po prostu tylko i 
wyłącznie środki własne. W związ-
ku z otrzymaniem nowej karetki, 
oddaliśmy ośmioletniego Mercede-
sa do Szczecina. Ta karetka pewnie 
stoi teraz na zapasie, bo do różnych 
sytuacji dochodzi, niestety zdarza-
ją się również wypadki karetek, ze 
względu jak to się mówi na jazdę 
na pograniczu ryzyka, a zachowa-
nie naszych polskich kierowców to 
jest po prostu horror. Tak więc ta-
kie karetki jak ta, którą oddaliśmy  
z powrotem do Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego, będzie 
czekała na to, aby w razie potrzeby 
zastąpić inną jednostkę – komen-
tuje A. Więcek. 

W przyszłości mówi się także o 
wyposażeniu karetek w małe USG 
do podstawowych badań, żeby 
móc stwierdzić czy jest krwawie-
nie wewnątrz jamy brzusznej. To 
prawdopodobnie zostanie wpro-
wadzone w karetce specjalistycz-
nej i podstawowej. Miejmy na-
dzieję, że wkrótce do tego dojdzie. 
Ostatnio również mówi się dużo o 
tym, żeby utworzyć chociaż jeden 
zespół w województwie, bo urzą-
dzenie jest drogie, wyposażony w 
sprzęt do tzw. krążenia pozaustro-
jowego, który podczas zatrzyma-
nia krążenia na skutek wyziębie-
nia, od razu pomorze ogrzewać 
krew. - To jednak temat przyszło-
ści... - mówi o nowych technolo-
giach Andrzej Więcek. 

Choć nowy sprzęt cieszy, pozo-
staje wszystkim nam sobie życzyć, 
aby był on wykorzystywany jak 
najrzadziej. 

KR

Jeśli takowy wpłynie, wówczas 
będę mogła wszcząć postępowanie 
wyjaśniające w tej sprawie i wydać 
stosowne postanowienie – dodała 
K. Berezowska. 

Wszystko wskazuje na to, że tak 
się stanie. Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, radny Marcin Nie-
radka, zapowiedział bowiem, że w 
najbliższym czasie złoży do RIO 
wniosek o podjęcie kontroli w 
tym zakresie. 

Niezależnie od tego, czy i co 
ustali RIO, fakty są takie, że gdyby 
gmina, bez zbędnej zwłoki, wy-
konała wyrok sądu, nie musiała-
by wypłacać żadnych odsetek na 
konto prywatnej spółki. Ponieważ 
tak się nie stało, narażano budżet 
miasta na straty. Teraz za opiesza-
łość urzędników zapłacimy my 
wszyscy - podatnicy. 

Marcin Simiński

Za tę opieszałość urzędników 
zapłacimy 10 tysięcy!

Nasz Komentarz 
Znajdą się pewno tacy, którzy powiedzą, że sprawa jest przecież błaha. W końcu co to jest 10 tys. w skali 70 mi-

lionowego budżetu gminy? Nie chodzi tutaj jednak o wysokość kwoty, ale o zasady współżycia społecznego, które 
powinno być traktowane przez urzędników jako prawo nadrzędne, choć niepisane. Otóż w całej tej sprawie, któ-
rą zafundowali podatnikom urzędnicy, mamy kilka płaszczyzn. 

Jedna to fakt zignorowania przez burmistrza Nowogardu wyroku sądu, jaki zapadł w majestacie Rzeczypospo-
litej Polskiej. I takie zachowanie urzędnika trudno nawet komentować, skoro uznaje on, że posiada wyższe kom-
petencje niż wymiar sprawiedliwości. 

 Drugie oblicze tej sprawy, to drwienie sobie z radnych, którzy przecież podnosząc swoje ręce za propozycją 
burmistrza nie tylko po części dają mu kredyt zaufania, ale też głosują w przekonaniu, że ten, jako organ wyko-
nawczy, uchwalone przez nich prawo zastosuje i wprowadzi w życie. 

W końcu trzeci, i chyba w tym wszystkim najważniejszy aspekt. Stosunek burmistrza do obywatela (w tym 
przypadku właścicieli i pracowników spółki Centrum Edukacyjne), pozostawia wiele do życzenia. Każdy ma pra-
wo się mylić, władza też... ale jeśli już się pomyli, to niezwłocznie błąd winna naprawić, a nie pokazywać obywa-
telowi kto tu naprawdę rządzi i kto komu na złość może robić...  Władza jest bowiem po to by obywatelowi słu-
żyć, a nie szkodzić.  

 W tym kontekście dość zabawnie brzmi zaproszenie przedsiębiorców do Rady Biznesu, składane przez  Ro-
berta Czaplę. Po raz kolejny już bowiem burmistrz pokazuje, że przedsiębiorców po prostu chyba nie lubi. Bo 
skoro jest inaczej, to dlaczego traktuje ich tak, jak chociażby pokazuje sprawa z Centrum Edukacyjnym Zielona? 

Redakcja 

Na zdjęciu ratownicy z nowogardzkiego pogotowia wraz z Andrzejem Więckiem, przy nowym ambulansie podstawowym, za-
kupionym za około pół miliona złotych przez WSPR i przekazanym do Nowogardu
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Konarzewo to niewielka miej-
scowość w gminie Nowogard, w 
której życie mieszkańców było-
by dość spokojne,  gdyby nie po-
czucie zagrożenia, którego spraw-
cą są właściciele opuszczonej i 
niezabezpieczonej gorzelni. Bu-
dynek ten swoim widokiem od-
strasza i psuje krajobraz wsi, ale 
nade wszystko stwarza realne 
niebezpieczeństwo zawalenia się 
ścian budynku, będącego  w bez-
nadziejnym stanie technicznym.  
Czy mieszkańcy mogą być pew-
ni, że ich pociechy bawiące się 
wkoło tego obiektu, nie są zagro-
żone nieszczęściem? Zdecydowa-
nie nie, biorąc pod uwagę, że ta-
kich miejsc w popegeerowskich 
miejscowościach, jak Konarzewo, 
jest dużo więcej. Zdemolowane i 
niezamieszkałe budynki, do któ-
rych dostęp nie jest w żaden spo-
sób ograniczony, mogą  wzbudzać 
zainteresowanie wśród np.  dzie-
ci czy młodzieży, jako dobre miej-
sce do zabawy czy schadzek. A je-
żeli opuszczony budynek stanie 
się miejscem zabawy dla dzieci, to 

droga do tragedii jest niemal pew-
na. Po interwencji w redakcji DN, 
jednej z mieszkanek Konarzewa, 
pojechaliśmy tam na miejsce… 

Porozbijane szyby, wyrwane fu-
tryny i zwisające rynny… Taki ob-
raz zastaliśmy po wejściu do  jed-
nego z budynków, który stoi od 
wielu lat i nikt się nim nie inte-
resuje „ Budynek jest w opłaka-
nym stanie i stanowi zagrożenie 
dla przychodzących tu ludzi, a w 
szczególności dzieci. Budynek ten 
to dawna gorzelnia, która od kilku-
nastu lat nie istnieje. Budynek stoi 
na drodze, która jest użytkowana 
przez osoby piesze, a także dzieci, 
które niejednokrotnie znalazły so-
bie we wnętrzu budynku miejsce 
do zabaw. Dlatego prosimy, by ktoś 
z gminy lub starostwa podjął pew-
ne i zdecydowane działania w tym 

temacie. Budynek najlepiej zbu-
rzyć lub zabezpieczyć , by nie za-
grażał życiu i bezpieczeństwu nas i 
naszych dzieci. Proszę powiedzieć, 
kto poniesie odpowiedzialność, gdy 
budynek podczas wichury lub po-
dmuchu większego wiatru zawali 
się i wyrządzi komuś krzywdę ? Kto 
weźmie wówczas za to odpowie-
dzialność. Wiem, że obecnym wła-
ścicielem posesji jest firma usłu-
gowa „ Agropomorze”  z Karlina.- 
mówi dla DN pani Ewa, mieszka-
jąca w pobliżu, matka dwojga ma-
łych jeszcze dzieci. 

 Pytamy więc panią  Ewę, czy  
zgłaszała do jakiegoś urzędu te-
mat zagrożenia, który stanowi ru-
ina po byłej gorzelni? 

- Owszem jacyś urzędnicy tu 
byli i oglądali budynek i według 
ich oceny kwalifikuje się on już tyl-
ko do rozbiórki. Rozmawiająca z 
nami urzędniczka powiedziała, że 
ten obiekt  zagraża bezpieczeństwu 
i należy go już tylko rozebrać. Ale 
po jej wyjeździe nastała długa ci-
sza w tym temacie. Toteż po trzech 
miesiącach udałam się ponownie 
do starostwa w Goleniowie, by za-
pytać, czy w sprawie tego budynku 
podjęto już jakieś konkretne decy-
zje?  To co usłyszałam w starostwie, 
wywołało wręcz moje zdziwienie, 
gdy usłyszałam co mi ma do po-
wiedzenia w tej sprawie urzędnicz-
ka, a mianowicie - „że jeżeli moje 
dziecko na terenie obiektu zrobi so-
bie jakąś krzywdę, to będzie to tyl-
ko i wyłącznie moja wina... „ 

Udaliśmy się w tej sprawie rów-
nież do sołtysa wsi i okolicznych 
mieszkańców, by i oni podzieli-
li się swoimi uwagami na temat 
opuszczonego budynku. 

Oto, co nam powiedzieli:  
Uważam, że trzeba jak najprę-

dzej ten budynek rozebrać, ponie-
waż zagraża on zdrowiu i życiu 
przechodzących obok niego miesz-
kańców i dzieci. Podczas większych 
wiatrów czy też burzy eternit i te 
obwisłe rynny zwyczajnie mogą się 
urwać i zlecieć na głowę. Budynek 
nie jest remontowany, tylko stoi i 
nic się z nim nie robi. Wewnątrz 
budynku jest już tylko porozbijane 
szkło, butelki po alkoholu i znisz-
czone ściany. Dlatego panie redak-
torze, bezwzględnie jestem za tym, 
by tę ruinę zlikwidować jak najprę-
dzej - mówi pan Piotr.  

Kolejna rozmówczyni pani 
Amelia powiedziała  - Mam czwo-
ro dzieci, również się boję o ich 
bezpieczeństwo, gdy biegają obok 
tego budynku. Dlatego pytam, kto 
poniesie odpowiedzialność, jeże-
li zdarzy się jakiś wypadek i nie-
szczęście gotowe? 

Do tych wypowiedzi dołącza 
także pani Jadwiga, która od wielu 
lat jest mieszkanką tej wsi i uwa-
ża, że ten budynek nie przedsta-
wia żadnej wartości użytkowej, 
a wręcz stanowi zagrożenie dla 
okolicznych mieszkańców i dzie-
ci szczególnie. 

Rozmawiamy też z sołtysem wsi 
Konarzewo, panem Jackiem Jur-

czakiem, który stwierdził stanow-
czo:

 „Budynek ten stanowi real-
ne niebezpieczeństwo i w tej spra-
wie były wykonywane telefony do 
nadzoru budowlanego do pani in-
spektor Hanny Krugły, która obie-
cała się zająć tym tematem, ale 
jak dotąd, no cóż, ani odpowie-
dzi ani żadnej konkretnej reakcji 
w tym temacie, mimo że wykona-
łem sam już parę telefonów pona-
glających w tej sprawie. Wiem, że 
mieszkańcy również sami wysto-
sowali pisma do starostwa. Ale do 
dzisiaj nie otrzymali żadnej odpo-
wiedzi. Co do właścicieli budynku, 
to są oni zupełnie poza zasięgiem i 
nie odpowiadają na żadne sygna-
ły- kończy wypowiedź sołtys wsi.

O zajęcie stanowiska w tej spra-
wie poprosiliśmy przedstawiciela  
właściciela  obiektu z  firmy usłu-
gowej „Agropomorze”  z Karlina, 
jednak jak do tej pory nie otrzy-
maliśmy żadnej odpowiedzi. Na-
tomiast Hanna Krugły -  Powia-

towy Inspektor Budowlany, do 
której  jak twierdzą, zwracali się 
mieszkańcy, powiedziała  DN:  - 
W  sprawie o którą pan pyta, ofi-
cjalnie nie dostałem żadnego pisma 
czy zgłoszenia. Wiem, że kiedyś był 
tam komin, który poprzez moją de-
cyzję został rozebrany, gdyż zagra-
żał on bezpieczeństwu zamieszku-
jącym tam osobom. Prawda jest 
taka, że to nie nadzór budowlany 
może przymusić właściciela  obiek-
tu do rozbiórki, tylko sam właści-
ciel musi wykazać  dobrą wolę, 
by ten obiekt rozebrać. Dlatego tu 
też najwięcej do powiedzenia ma 
obecny właściciel - No  cóż, odpo-
wiedź Pani Inspektor pokazuje, że 
mieszkańców czeka przysłowiowa 
droga „od Annasza do Kajfasza”, a 
rozwiązania nie widać. DN mimo 
tego będzie nadal zajmował się 
sprawą i mamy nadzieję, że znaj-
dziemy sposób, aby właściciel nie-
ruchomości odpowiednio ją za-
bezpieczył bądź  rozebrał . 

Jarek Bzowy 

Jacek Jurczak sołtys wsi Konarzewo

Wszystko, co było do wyniesienia, zostało już wyniesione i zniszczone.

Mieszkańcy jednomyślnie są za tym, by budynek rozebrać lub zabezpieczyć tak, by 
nikt tam nie miał dostępu

W Konarzewie

Opuszczony budynek byłej gorzelni 
straszy i zagraża bezpieczeństwu!  
W Konarzewie jest kilka budynków, które dawno nie widziały swoich właścicieli, jak choć-
by „Pałac”, który jest zamknięty na tzw. „cztery spusty”. Powybijane szyby, wyrwane okien-
nice, czy rozwalone i zwisające kable wewnątrz jeszcze innego budynku we wsi, to znany tu-
tejszym mieszkańcom od wielu już lat widok. Co gorsza, większość z opuszczonych budyn-
ków nie jest w żaden sposób zabezpieczona, co sprawia, że stają się one terenem niebez-
piecznym, zwłaszcza, dla lubiących zabawę w tego typu miejscach dzieci. 

Wybrali delegatów 

Kto będzie nas  
reprezentował?

Podczas ostatniej sesji (27.02), radni wybrali spośród siebie delega-
tów do kilku organizacji i stowarzyszeń działających w kraju i regionie. 
Kto będzie nas reprezentował tam, gdzie opiniuje się nowe prawo i po-
wstają ważne projekty społeczne? 

Do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku RXXI w 
Słajsinie, wybrano radnego Romana Kwiatkowskiego (PSL). W poprzed-
niej kadencji delegatem do tego Związku był Antoni Bielida (SLD), pełnią-
cy także funkcję przewodniczącego zarządu RXXI. Poza Romanem Kwiat-
kowskim, Gminę Nowogard w Słajsinie, będzie też nadal reprezentował, z 
urzędu,  burmistrz Robert Czapla. Delegaci do Związku RXXI uczestniczą 
w sesjach Zgromadzenia CZG RXXI z czynnym prawem do głosowania. 

Wybrano też delegata do Związku Miast Polskich – stowarzyszenia peł-
niącego rolę „samorządu” miast.  Funkcję tę pełnić będzie Piotr Słomski 
(PiR-PiS). Radny ten został również wyznaczony na przedstawiciela Gmi-
ny Nowogard do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
w Szczecinie. Celem działania tej organizacji jest współpraca na rzecz in-
tegracji społeczności lokalnych naszego regionu, w ramach współpracy 
transgranicznej. Poza P. Słomskim, delegatem do tego Stowarzyszenia zo-
stał wybrany przez radę również burmistrz Robert Czapla (SLD).

Natomiast w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej w Szczecinie, naszą gminę reprezentować będzie radny Rafał Paśko 
(PSL). Jak sama nazwa wskazuje, stowarzyszenie to zajmuje się kreowa-
niem polityki turystycznej naszego regionu. 

Wszystkich delegatów wyznaczono do reprezentacji w drodze głosowa-
nia, a ich wybór przypieczętowano stosownymi uchwałami. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

(J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy ży-

dowskiej i Jezus udał się do 
Jerozolimy. W świątyni na-
potkał siedzących za stołami 
bankierów oraz tych, którzy 
sprzedawali woły, baranki i 
gołębie. Wówczas sporządziw-
szy sobie bicz ze sznurków, po-
wypędzał wszystkich ze świą-
tyni, także baranki i woły, po-
rozrzucał monety bankierów, 
a stoły powywracał. Do tych 
zaś, którzy sprzedawali gołę-
bie, rzekł: Weźcie to stąd, a z 
domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska! Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napi-
sano: Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie. W odpowie-
dzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: Jakim znakiem wyka-
żesz się wobec nas, skoro ta-
kie rzeczy czynisz? Jezus dał 
im taką odpowiedź: Zburz-
cie tę świątynię, a Ja w trzech 
dniach wzniosę ją na nowo. 
Powiedzieli do Niego Ży-
dzi: Czterdzieści sześć lat bu-
dowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech 
dni? On zaś mówił o świątyni 
swego ciała. Gdy więc zmar-
twychwstał, przypomnieli so-
bie uczniowie Jego, że to po-
wiedział, i uwierzyli Pismu 
i słowu, które wyrzekł Jezus. 
Kiedy zaś przebywał w Jerozo-
limie w czasie Paschy, w dniu 
świątecznym, wielu uwierzy-
ło w imię Jego, widząc znaki, 
które czynił. Jezus natomiast 
nie zwierzał się im, bo wszyst-
kich znał i nie potrzebował ni-
czyjego świadectwa o człowie-
ku. Sam bowiem wiedział, co 
w człowieku się kryje.

 Już widzę histeryczne reak-
cje wielu lubiących się skan-
dalizować cudzym zachowa-
niem, gdyby dziś zobaczyli 
Jezusa rozgniewanego i roz-
rzucającego wszystko w świą-
tyni. Zapewne miałby i dziś 
co wyrzucać. Jak wiele epi-
tetów by usłyszał pod swoim 
adresem mmożna sobie tylko 
wyobrazić. Jak bardzo czu-
libyśmy się porządni i mą-
drzy agresywnie upominając 
“ciemnogrodowe” i “histe-
ryczne” zachowanie Jezusa. 
A z drugiej strony, to czy my 
trochę za tym nie tęsknimy? 
Żeby tak raz a porządnie ktoś 
nami potrząsnął, aby wszyst-
ko w naszym życiu w koń-
cu się uładziło, wyprostowa-
ło. Gdybyśmy się sobie przyj-
rzeli, zapewne znaleźlibyśmy 
i jedno i drugie w swoim ser-
cu. Zawsze przecież umie-
my pouczać, nie tylko in-
nych ale i samego Jezusa, jak 
powinno być. Jacy powinni 
być księża, co powinien robić 
Kościół, co powinni rządzą-
cy. Możemy tak nie raz go-
dzinami rozkminiać jak po-
winno być gdy jednocześnie 
w sercu czujemy dobrze, że 
to z nami samymi trzeba zro-
bić porządek, że trzeba nam 
zacząć od siebie. W tym wy-
miarze jednak oczekujemy 
cudu, może i wstrząsu, byle-
by tylko niewiele nas to kosz-
towało i decyzji i pracy nad 
sobą. Nie doczekamy się nie-
stety niczego, jeśli nie ruszy-
my z miejsca, w którym je-
steśmy. Jeśli nie podejmiemy 
decyzji by wyjść ku Bogu nie 
zmieni się nic! Bo tylko decy-
zje zmieniają życie! Jak mówi 
powyższa Ewangelia: “wie-
lu uwierzyło w Niego bo wi-
dzieli znaki, które czynił”. Za-
nim jednak zobaczyli “znaki”, 
podjęli trud poszukiwania Je-
zusa, przebyli jakąś drogę nie 
raz może bardzo długą, aby 
być w końcu blisko Niego, 
aby być świadkiem działania 

Jego mocy, by doświadczyć 
Jego miłości na sobie. Nie ma 
co zatem rozglądać się do-
okoła, patrzeć na innych. Po-
patrz na siebie, na swoje ser-
ce, wewnętrzną świątynię, 
która potrzebuje oczysczenia, 
a być może gruntownej reno-
wacji. Zacznij od siebie! To 
nie Kościól, księża czy rzą-
dzący zmienią Twoje życie. 
Twoje życie zależy tylko od 
Ciebie samego i Twoich decy-
zji. Zastanów się zatem: czego 
tak naprawdę pragniesz, cze-
go chcesz, jakie są pragnienia 
Twojego serca? Zatrzmaj się 
przy sobie. Posłuchaj siebie. 
Ojej! Co ja tu wypisuje!!! Nie 
Boga!? Hmm... Życie z Nim 
zaczyna się właśnie od sty-
ku z samym sobą, ze swoim 
sercem. Bóg mówi do Ciebie 
przez Twoje serce. Nie słyszy-
my go już, bo żyjemy dziś w 
okropnym pędzie, ciągle na 
zewnątrz i dlatego rozmijamy 
się jednocześnie i z sobą i z 
Bogiem. To stąd właśnie wie-
lu z nas czuje się jak zrujno-
wana świątynia, z której nie 
został kamień na kamieniu 
(por. Mt 24,2 ). Szukamy ży-
cia wszędzie tam gdzie go nie 
ma, bo szukamy na zewnątrz. 
Urabiamy się po łokcie - tak-
że w płaszczyźnie duchowej - 
i nic z tego często nie wynika! 
Nie ma w nas życia...  Jezus 
wszystko to widzi i wie co jest 
w Tobie. “Jezus...wszystkich 
znał i nie potrzebował niczy-
jego świadectwa o człowie-
ku. Sam bowiem wiedział, co 
w człowieku się kryje.”(por. J 
2,25) Co więcej, może odbu-
dować Twoje życie jeśli tylko 
zwrócisz się ku Niemu, któ-
rego znajdziesz ukrytego w 
Tobie. Nie bój się! Nie po to 
Pan Bóg Ciebie stworzył i dał 
Ci życie, żeby Ciebie zgubić. 
On pragnie Twojego szczę-
ścia. Bóg jest miłością! (por. 
1 J 4, 8b).

Ks. Robert Szysko

Zbigniew Wierchowicz: lat 60, zmarł 03.03.2015 r., pogrzeb odbył 
się 05.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Michalak: lat 87, zmarł 05.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
07.03.2015 r., Msza św. o godz. 14:00 w Kościele w Karsku,  pogrzeb na 
cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Kącik Kolekcjonera

Nowe monety
okolicznościowe 
Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło się o kolej-
ne monety okolicznościowe. Pierwsza ukazała się z oka-
zji 150. rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmaje-
ra, natomiast druga upamiętnia 100-lecie Politechniki 
Warszawskiej. 

Obydwie monety są o nomina-
le 10 zł. Ta mająca na celu upa-
miętnienie 150. rocznicy uro-
dzin Kazimierza Przerwy-Tet-
majera, wykonana została z me-
talu Ag 925/1000 ze stempla lu-
strzanego. Jej nakład wynosi 30 
000 sztuk, a zaprojektował ją Ro-
bert Kotowicz. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
pochodził z ziemiańskiej rodzi-
ny o patriotycznych tradycjach. 
Należał do elity intelektualnej 
swoich czasów. Został uznany za 
głos młodopolskiego pokolenia, 
które odnalazło w jego poezji 
lęki i niepokoje końca XIX wie-
ku. Załamanie wiary w postęp i 
siłę człowieka „epoki pary i elek-
tryczności” kazało mu szukać ra-
tunku w sztuce, a następnie w 
dzikiej przyrodzie Tatr. Schoro-
wany i załamany po utracie syna, 
wycofał się z życia publicznego. 
Otoczony opieką mieszkał do 
wybuchu wojny w Hotelu Euro-
pejskim w Warszawie, zmarł w 
szpitalu w pierwszych miesią-
cach II wojny, w dniu 18 stycznia 
1940 r. Na rewersie srebrnej mo-
nety widnieje wizerunek Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera na tle 
skały, na której wykuto jego imię 
i nazwisko oraz daty, urodzin i 
śmierci. Po lewej stronie portre-
tu umieszczono szarotkę – kwiat 
charakterystyczny dla regionu i 
sztuki podhalańskiej. 

Z kolei moneta mająca na celu 
upamiętnić 100-lecie Politech-
niki Warszawskiej, została wy-
konana z metalu Ag 925/1000, 
przy użyciu stempla lustrzane-
go oraz kształtu soczewki. Jej na-
kład przewidziano również w 
30 000 egzemplarzy, a zaprojek-
towała ją Dobrochna Surajew-
ska. Politechnika Warszawska 
jest największą w Polsce akade-
micką szkołą techniczną. Twór-
cą idei uruchomienia w króle-
stwie Kongresowym szkoły ogól-
notechnicznej był wybitny polski 

mąż stanu Stanisław Staszic. Na 
rewersie srebrnej monety wid-
nieje fragment Auli Głównej Po-
litechniki Warszawskiej. Moneta 
posiada nietypowy kształt, gdyż 
jest wklęsła. Nowe monety oko-
licznościowe w nowogardzkim 
Kole Numizmatycznym będą 
zaprezentowane podczas naj-
bliższej giełdy kolekcjonerskiej. 
Prezes Koła apeluje do byłych i 
obecnych członków o kontakt, w 
sprawie 35-lecia Koła Numizma-
tycznego Nowogard. 

W tym celu należy dzwonić do 
Tadeusza Łukaszewicza pod nr 
tel. 506 999 902 lub 91 39 22 558. 
Członkowie Koła proszą rów-
nież o dostarczanie materiałów 
retro, dotyczących zarówno Koła 
jak i Nowogardu, niebawem po-
informujemy o kolejnym spo-
tkaniu numizmatyków z Nowo-
gardu. 

KR

Srebrna moneta o nominale 10 zł - 150. 
rocznica urodzin Kazimierza Przerwy-
-Tetmajera, rewers

Srebrna moneta o nominale 10 zł - 
100-lecie Politechniki Warszawskiej, 
rewers
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Szkoła Podstawowa nr 1

„Bezpieczni w Sieci”
Nasza szkoła przystąpiła do programu Aktywna edukacja, gdzie jednym z elementów jest 
propagowanie wśród uczniów kodeksu technologii informacyjno-komunikacyjnej(TIK). 

Nowe technologie informacyj-
no-komunikacyjne mają coraz 
większe znaczenie. Rośnie licz-
ba użytkowników Internetu, rosną 
zasoby WWW, a także gama moż-
liwości jakie daje nam sieć. Tech-
nologie wkraczają w coraz to nowe 
dziedziny życia, a komputery sta-
ją się ważnym narzędziem nauki, 
pracy, rozrywki. Internet jest nie 
tylko źródłem wiedzy i informacji, 
środkiem wymiany handlowej czy 
komunikacji, ale również życia to-
warzyskiego i kulturalnego.

Przeważająca część użytkow-
ników TIK nie zdaje sobie spra-
wy z zagrożeń, jakie czyhają, je-
śli nie zostaną zachowane zasady 
bezpieczeństwa. Powinien znać je 
każdy użytkownik Internetu, tele-
fonu komórkowego, karty banko-
matowej i wielu innych urządzeń 
zawierających układy elektronicz-
ne, które są źródłem danych o nas 
i mogą stać się celem dla kogoś, 
kto chce je przechwycić.

Prowadzimy systematycznie 
edukowanie uczniów, jak mądrze 

korzystać z TIK. Jednym z ele-
mentów programu Aktywna Edu-
kacja, było przeprowadzenie kon-
kursu dla klas IV – VI „Bezpiecz-
ni w Sieci” w nawiązaniu do Dnia 
Bezpiecznego Internetu.

W konkursie wzięło  udział 139 
uczniów z naszej placówki. 

Oto laureaci konkursu:
Klasa IV C:  Angelika Sikora, 

Hadi Yahfouf;
Klasa VA:  Jakub Konieczny, Da-

wid Kuśmirek, Gracjan Leyk , Alek-
sandra Margas, Jakub Rybus, Mate-
usz Zagórski, Cezary Znyk;

Klasa VB: Zuzanna Jedynak;
Klasa VIA: Jakub Bobiński, Mar-

cel Jankowiak, Marcin Jońca;
Klasa VIB: Justyna Kociołczyk,  

Aleksander Osajda.
 Gratulujemy uczniom, którzy 

wykazali się wysokim poziomem 
wiedzy i bezbłędnie  rozwiązali test. 

Organizatorzy:
Elżbieta Flis-Żabecka

Artur Danilewski

Spotkanie sprawozdawcze

Tęczak rośnie w siłę 
Pod koniec lutego, wędkarze zrzeszeni w Kole PZW Tęczak spotkali się na zebraniu spra-
wozdawczym. W ostatnim czasie w sposób znaczący powiększyły się szeregi naszej organi-
zacji, bo jest nas już ponad 300. I to jest najlepszą rekomendacją dla Zarządu, któremu wal-
ne zgromadzenie członków, po rekomendacji Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium. 

Zarząd Koła przez cały okres 
sprawozdawczy starał się pozy-
skiwać sponsorów. W ubiegłym 
roku zakończyliśmy bardzo dobrą 
współpracę z p. Marianem Jeżem 
w kwestii wynajmu autokarów, za-
rząd koła w uznaniu zasług przy-
znał honorowy tytuł „Przyjaciel 
Koła” panu Marianowi Jeż. 

Przeprowadzano też egzaminy 
dla nowo wstępujących kandyda-
tów na członków naszego Koła wg 
potrzeb. 

Sezon wędkarski w Kole 
Po raz kolejny nie udało się ro-

zegrać zawodów pod lodowych z 
uwagi na brak warunków. Może 
to i prawda, że klimat się ociepla z 
uwagi na duże zanieczyszczenie at-
mosfery, choć są też koncepcje, że 
są to zjawiska okresowe. 

25 marca odbyły się zawody w 
Trzebieszewie o Mistrzostwo Koła 
PZW Tęczak. 

Mistrzem Koła został Paweł Do-
szczeczko z wynikiem 9890 pkt. 

I wicemistrz – Zygmunt Zamara 
– 9020 pkt., II wicemistrz  - Jerzy 
Doszczeczko – 7960 pkt. 

3 maja - odbyły się zawody spon-
ginowe na jeziorze nowogardzkim. 
W zawodach wzięło udział 23 za-
wodników. Ryby złowiło 6 zawod-
ników, zawody wygrał Kamil Pa-

leta. Cała szóstka otrzymała upo-
minki. 

1 czerwca  - odbyły się zawody 
spławikowe dla dzieci i młodzieży 
na jeziorze nowogardzkim. 

Ogółem w zawodach wzięło 
udział 20 dzieci. Ryby złowiło 17 
dzieci. 

Wszystkie dzieci otrzymały upo-
minki. Po zawodach było wspólne 
grillowanie oraz słodkości dla mi-
lusińskich. 

15 lat Koła Tęczak 
19 lipca, obchodziliśmy jubi-

leusz naszego Koła, i tak minę-
ło nam razem 15 lat. Z tej oka-
zji wędkarze spotkali się na zaba-
wie w ośrodku rekreacyjnym Hen-
ryka Grygowskiego. Na spotkanie 
zaproszono władze ZO PZW, przy-
był nowo wybrany prezes p. Emi-
lian Pilch. W krótkiej i uroczystej 
mowie powiedział m.in., że kibi-
cuje naszemu kołu i cieszy się, że 
z biegiem lat zyskuje ono uznanie 
coraz większej rzeszy wędkarzy, 
co oznacza, że docenia naszą pra-
cę na rzecz PZW. Prezes Pilch, No-
wogard wspomina z sentymentem, 
ponieważ łączą go z nim więzy ro-
dzinne. 

Prezes ZO PZW z okazji nasze-
go jubileuszu wręczył pamiątko-
wą tabliczkę oraz odznaczył złotą 

odznaką Adama Włodka, a srebr-
ną Tadeusza Kozła. Zofia Chrusz-
czyk otrzymała „medal za zasługi 
dla rozwoju wędkarstwa” i zwol-
nienie z opłat wędkarskich. Warto 
dodać, że p. Zofia ma obecnie 94 
lata i nadal aktywnie wędkuje! Po-
nad to zarząd wręczył okoliczno-
ściowe tytuły „Przyjaciel Koła”. 

Prezes Koła Tęczak docenił in-
dywidualnie także pracę dwoje 
członków zarządu: Stanisławy Le-
ciejewskiej i Jana Lipskiego i wrę-
czył im pamiątkowe puchary. 

W imieniu starosty powiatu go-
leniowskiego list gratulacyjny od-
czytał Andrzej Mucek – naczelnik 
Wydz. Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska. Do biesiady przygrywa-
ła wędkarzom kapela „Kryzys”, a 
opowieści o taaakich rybach trwa-
ły wiele godzin. 

Za ofiarność i odwagę. Zarząd 
Koła wystąpił do burmistrza No-
wogardu o odznaczenie p. Leszka 
Frąckiewicza, który z narażeniem 
własnego życia ratował na jezio-
rze nowogardzkim tonącego węd-
karza. Podczas zebrania wręczono 
panu Leszkowi dyplom „Za ofiar-
ność i odwagę” ufundowany przez 
Zarząd Koła. 

21 września odbyły się zawo-
dy towarzyskie w Trzebieszewie. 

Zwyciężył Wojtek Kaźmierczak, 
II miejsce Zbigniew Maciąg, III 
miejsce Zygmunt Zamara. 

25 października - odbyły się 
zawody towarzyskie w Kamieniu 
Pomorskim, w zawodach wzię-
ło udział aż 38 osób. Zwyciężył  – 
Wojtek Kaźmierczak 6840 pkt., II 
miejsce Hubert Gwizdała 6500 pk., 
III miejsce Mieczysław Saja 5660 
pkt. 

23 listopada - zorganizowano 
ostatnie zawody na zakończenie 
wędkarskiego sezonu pn. „Wędko-
wanie z grillem”, które odbyły się 
w Kamieniu Pomorskim. Zawo-
dy nie były punktowane, zatem nie 
było też upominków. W zawodach 
wzięło udział 28 zawodników. 

Sponsorzy i społecznicy 
Podziękowania dla Mariana 

Jeża za długoletnią współpracę, 
oraz Marka Słomskiego za promo-
cje działalności Koła. Przy orga-
nizacji każdych zawodów, oprócz 
środków wydatkowanych z budże-
tu, Zarząd Koła stara się pozyskać 
sponsorów i od 15 lat sponsorzy 
nie odmawiają nam wsparcia.

A są to: Marek Słomski DN, 
sklep „Promyk” p. Joanny i Krzysz-
tofa Łuczak, piekarnia Karsk, cu-
kiernia „Marysieńka” p. Marii Ma-
linowskiej, sklep pp. Kaźmiercza-
ków oraz sklep „Spławik” Adama 
Rogosia. 

Podziękowania dla osób stale i 
chętnie włączających się społecz-
nie do prac na rzecz naszego Koła: 
Stanisławy Leciejewskiej, Ryszarda 
Patyka, Jana Lipskiego, Ryszarda 
Palety, Tadeusza Kozła, Zygmun-
ta Heland, Adama Włodka, Pawła 
Pińkowskiego, Pawła Doszczecz-
ki, Roberta Macełki, Krzysztofa 
Łuczaka, Tomasza Patyka, Kami-
la Palety. Są to także osoby, które 
często sponsorują nagrody, szcze-
gólnie podczas zawodów z okazji 
Dnia Dziecka. 

Stan członków w roku 2010 

Stan członków naszego Koła w 
ostatnim roku znacząco się zwięk-
szył. W roku 2010  mieliśmy 205 
członków, 2011 – 234, 2012 – 252, 
2013 – 296 z satysfakcją odnoto-
wuję, że w ubiegłym roku przekro-
czyliśmy kolejny próg w liczebno-
ści członków naszego Koła i było 
nas już  308! 

Opłaty wędkarskie są przyjmo-
wane w sklepie wędkarskim „Tę-
czak” przy ul. Waryńskiego przez 
Marzenę Kaźmierczak.

Dodatkowe informacje prezesa
Jako Koło aktywnie uczestni-

czymy w życiu społecznym naszej 
gminy. Od kilku lat współpracuje-
my z Klubem Abstynenta „Hania” 
z Nowogardu, obsługujemy zawo-
dy ponad gminne dla tej organiza-
cji. Składaliśmy petycje o ustawie-
nie koszy na śmieci i poprawę wa-
runków parkowania nad rzeka Iną 
i w Kamieniu Pomorskim. W kwe-
stii utrzymania czystości na jezio-
rem Karsk, które jest w naszym za-
rządzie, przy pomocy gminy, pla-
nujemy zbiórkę śmieci. Pond to 
składaliśmy do burmistrza i prze-
wodniczącego rady w Nowogar-
dzie oraz starosty i przewodniczą-
cego rady powiatu pisma z prote-
stem przeciwko projektowi budo-
wy fermy norek koło jeziora Karsk. 

ZO PZW liczy obecnie ok. 15 
tys. wędkarzy i w przeciwieństwie 
do lat ubiegłych, gdzie z roku na 
rok odnotowywano spadek człon-
ków naszego związku jest to okres 
zwyżkowy. Jest nowy prezes ZO 
PZW Emilian Pilch. Pozytywnym 
skutkiem tej zmiany jest zmia-
na na stanowisku dyrektora biu-
ra, bowiem został nim dotychcza-
sowy ichtiolog Rafał Pender. Ko-
mendantem SSR jest Ryszard Żo-
chowski. 

Z wędkarskim pozdrowieniem  
Zygmunt Heland 

Prezes Koła PZW Tęczak
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LAT SZEŚĆDZIESIĄT?
I CO Z TEGO!

BYĆ DOJRZAŁYM TO NIC ZŁEGO!
ZWŁASZCZA KIEDY MŁODA DUSZA, 

W MŁODYM CIELE 
W ŚWIAT WYRUSZA!

HALINKA STO LAT CI ŻYCZYMY 
- MY W CIEBIE ZAWSZE WIERZYMY.

WSZYSTKIEGO NAJLESZEGO! 
Koleżanki i kolega 

z Izby Przyjęć 

ReKlAmA

Szkoła Podstawowa nr 2

Sukces Miłosza Zielińskiego
Dnia 2 marca 2015r., w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie, odbył się Konkurs Recytator-
ski o zasięgu wojewódzkim „Nie wyrastaj z marzeń”. 

Patronat nad konkursem sprawuje Mediateka 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Założeniem konkur-
su jest, aby dzieci nie wyrastały z marzeń i mogły to 
przedstawić za pomocą słowa mówionego. Dwoje 
uczniów z naszej szkoły, mogło tego dnia zrealizo-
wać swoje marzenia, a są to: Amelia Huget – kl. I a, 
opiekun Krystyna Gradzik, Miłosz Zieliński – kl. I a, 
opiekun Krystyna Gradzik.

Recytowali oni pełni radości i świetnie odnaleźli 
się na scenie. Należy podkreślić fakt, że uczniowie są 
sześciolatkami i są to ich pierwsze kroki, które za-
kończyły się sukcesem.

Uczeń Miłosz Zieliński zdobył drugie miejsce w 
województwie.

- Uważam, że spotkania z poezją są balsamem dla 
duszy, uczą, bawią, wnoszą radość do serc dzieci i 
motywują do dalszej pracy. Nie tylko ja, ale i rodzice 
mogą być dumni ze swoich pociech - mówi Krystyna 
Gradzik. Gratulujemy uczniom SP nr 2 oraz życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Inf. własna
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Z cyklu: „Nasi przedsiębiorcy” - Sklep z antykami w Nowogardzie - Sylwia i Robert Podgórscy 

Czy stare meble mają duszę?
Są meble, które zawsze będą modne – takimi z pewnością są antyki. W Nowogardzie, przy ul. Batalionów Chłopskich, znajduje się sklep, w którym wła-
śnie można zakupić odrestaurowane meble, zegary i bibeloty. Sklep prowadzą państwo Sylwia i Robert Podgórscy, kolejni bohaterzy odcinka z cyklu „Nasi 
Przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Po-
dobno nie starzeje się ten, kto 
nie ma na to czasu? Meble w 
pewnym sensie też się nie sta-
rzeją, bo im starsze, tym coraz 
częściej zachwycają.

Robert Podgórski: Zdecydo-
wanie ma pan rację. W kontekście 
gromadzonych i sprzedawanych 
przez nas przedmiotów, czas nieja-
ko się zatrzymał. 

Sylwia Podgórska: Zgodzę się z 
mężem. Dla mnie czas to trwanie 
w jakimś np. postanowieniu, czy też 
sprawie, która jest istotna dla cało-
ści. Dlatego jest to wyraz metafizycz-
ny, który odczytujemy w np. tych 
naszych pięknych zegarach, które 
widzi pan w sklepie. Są one auten-
tyczne i zamiast kwarcu są zbudo-
wane z mechanicznych elementów. 
Każdy z nich ma swoją długoletnią, 
prawdziwą historię, która nie naro-
dziła się w fabryce „made in China”, 
lecz u prawdziwych mistrzów zegar-
mistrzostwa, pochodzących z Nie-
miec czy Francji. 

Co państwa najbardziej fascy-
nuje w sprzedaży tych wyjątko-
wych przedmiotów i jak to się 
stało, że w ogóle zaangażowali-
ście się państwo w ten biznes?

RP: Chcę powiedzieć, że zaan-
gażowaliśmy się w ten biznes, gdyż 
mamy bardzo duże kontakty w po-
zyskiwaniu tego typu przedmio-

tów. Dodatkowo przy tym bizne-
sie pomaga mi moje wykształce-
nie, gdyż jestem stolarzem. Umie-
jętności te pomagają mi przy reno-
wacji mebli.  

SP: Same umiejętności manu-
alne to jedno, ale nie zapominaj-
my też o wiedzy, która jest nie-
zbędna przy zabiegach renowacyj-
nych. Korzystamy głównie z litera-
tury fachowej, dzięki której dowia-
dujemy się, jak prawidłowo odno-
wić mebel zbudowany z konkret-
nego rodzaju drewna. Istotną kwe-
stią jest również poznanie dane-
go przedmiotu. Nasi klienci to czę-
sto fachowcy, znający się na histo-
rii. Dlatego staramy się zgłębić ety-
mologię danego mebla czy elemen-
tu wyposażenia wnętrz. Jest to też 
niezbędne przy wycenie tych rze-
czy. 

 Mówi się, że te stare przed-
mioty posiadają duszę, mają 
własną historię, która fascynu-
je? 

RG: To prawda. Bo czy zegar, 
który ma 200 lub 300 lat i nadal 
wybija godziny i wskazuje aktu-
alny czas oraz stał u rodzin, któ-
rych pochodzenie było szlacheckie 
czy nawet królewskie, nie ma du-
szy? Przyzna pan, że w jego wnę-
trzu jest zawarta cała historia i 
zdarzenia, których ten zegar był 
świadkiem. 

Wiem, że nie każdy kto lubi 
stare przedmioty, musi być ich 
znawcą. W jaki sposób rozpo-
znać prawdziwy antyk od repro-
dukcji?

RB: Antykiem można nazwać 
każdy mebel, który jest do czasu 
wybuchu II wojny światowej. Ale 
są również takie przedmioty z lat 
70, które może nie są w naszym 
kraju popularne, ale już we Fran-
cji, Skandynawii są bardzo cenio-
nymi rzeczami. I w świecie anty-
kwariuszy mają naprawdę bardzo 
wysokie wartości cenowe. Koń-
cząc, jeżeli to jest porządna gale-
ria, czy właśnie sklep taki jak nasz, 
to możemy być naprawdę spokojni 
o to, że możemy kupić rzeczy war-
tościowe. Chcę dodać, że meble 
antyki są trudnym materiałem do 
podrobienia, ponieważ koszty od-
tworzenia dobrej kopii są bardzo 
wysokie. Jedyne, co może klienta 
spotkać, to np. przepłacenie za coś, 
co jest dużo mniej warte. Ale tego 
można uniknąć, korzystając z po-
mocy fachowców lub zwyczajnie 
zapytać sprzedawcę. Generalnie 
należy pamiętać o jednej podsta-
wowej zasadzie – im mebel star-
szy i unikatowy, tym wyższa jego 
wartość. 

A jak z meblami przedwojen-
nymi? Czy ich wartość jest spo-
ra? 

RB: Przez wielu klientów rzeczy 
z tego okresu są bardzo cenione i 
czy będzie to przedmiot z dziedzi-
ny motoryzacji czy też mieszkania, 
zawsze będzie w dobrej cenie.  

Proszę powiedzieć kiedy 
otworzyliście państwo sklep i 
czy prowadzicie sprzedaż tylko 
w tym lokalu?

RB: Sklep założyliśmy w roku 
2007, tu w Nowogardzie, i jak na 
razie prowadzimy tylko ten jeden 
punkt. Dystrybucja towaru odby-
wa się poprzez sprzedaż tu w skle-
pie oraz przez Internet, gdzie na 
stronie antyki_nowogard@wp.pl 
mamy wystawione również przed-
mioty do sprzedaży. Dlatego ko-

rzystając z uprzejmości Dziennika 
Nowogardzkiego, wszystkich klien-
tów serdecznie zapaszmy tu do 
sklepu przy ul. 3 Maja 19a, oraz 
na stronę internetową. Klienci są 
naprawdę różni i pochodzą  za-
równo z Nowogardu, jak i z całej 
Polski. Są to niejednokrotnie ko-
lekcjonerzy, którzy naprawdę zna-
ją się na przedmiotach, które my 
proponujemy. Dlatego jeżeli oni je 
kupują to oznacza, że ich oryginal-
ność jest autentyczna. 

Proszę powiedzieć co kon-
kretnie można u państwa nabyć?

RB: Są komplety jadalne, zega-
ry, szafy, komody, stoły z krzesła-
mi, kredensy, a także łóżka i toa-
letki z lustrami..., słowem wszyst-
kie meble, które były wytwarzane 
w XIX na początku XX wieku, wy-
twarzane metodą maszynową.  

SB: Dodam tylko, że w ofer-
cie mamy również obrazy, bibe-
loty, czyli elementy które pozwo-

lą wzbogacić wnętrza umeblowa-
ne antykami.  

Taki mebel jest niczym wino. 
Im starszy tym lepszy. Z pewno-
ścią też w sposób szczególny na-
leży dbać o antyki i je konserwo-
wać?

RB: To prawda. Dlatego rzeczą 
niedopuszczalną dla takich me-

bli jest np. suche powietrze, czy też 
stawianie ich blisko kominka, czy 
na podgrzewanej podłodze. Jest to 
niekorzystne dla drewna. Do pie-
lęgnacji zalecam naturalny wosk, 
który jest dostępny w marketach. 
Oferta tego typu preparatów dziś 
jest bardzo duża. Warto jednak 
zawsze zapoznać się z instrukcją 
produktów do pielęgnacji mebli. 
Nieznajomość zastosowania może 
trwale uszkodzić nasz mebel.  

Rzeczywiście poza meblami w 
ofercie państwa sklepu jest wie-
le zegarów. Na co powinniśmy 
zwracać uwagę przy zakupie sta-
rego zegara? 

RB: Zdecydowanie na mecha-
nizm takiego zegara, który w przy-
padku uszkodzenia może nas na-
razić na dość duże koszty napra-
wy. Dlatego zachęcam do zaku-
pu takiego zegara w obecności fa-
chowca.   Nasze zegary są jak naj-
bardziej sprawne i klient otrzymu-

je dwumiesięczną gwarancję przy 
zakupie. Ważną uwagą jest to, by 
przy takim zegarze nie „grzebać” i 
nie naprawiać go na własną rękę, 
bo tu możemy go trwale zniszczyć 
i naprawa jego będzie już albo nie-
możliwa albo bardzo kosztowna. 

 Kończąc, co wyróżnia pań-
stwa sklep spośród innych skle-
pów tego typu, m.in. interneto-
wych ze starociami i antykami? 

SB: Może to, że do każdego 
klienta podchodzimy indywidual-
nie i sprzedajemy mu meble praw-
dziwe i autentyczne, które mają 
duszę i są naprawdę oryginalne. 
Dlatego pozostaje nam tylko obie-
cać, że zakup któregoś z przedmio-
tów oferowanych przez nas, będzie 
dla każdego z państwa wędrówką 
w czasie...

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Nasi przedsiębiorcy - Sylwia i Robert Podgórsccy

Specjalnością  pana Roberta jest renowacja mebli  oraz bardzo  dobra znajmość 
zegarów stojących

Wybór żyrandoli jest imponujący
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu według Jana Kopycińskiego - cz. I
W tym roku przypada 70-sta rocznica instalacji na ziemiach zachodnich również w Nowogardzie polskiej administracji i w konsekwencji początku prak-
tycznego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemie nowogardzką w marcu 1945 roku to przekazanie administracji 
władzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą która obchodzimy DN  publikuje w odcinkach opracowanie znane-
go nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego stanowiącą przyczynki do XX- wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek I opracowania 

Przed wybuchem II wojny świa-
towej Nowogard, był nieco sen-
nym, prowincjonalnym niemiec-
kim miasteczkiem. Stanowił cen-
trum administracyjne dla powia-
tu nowogardzkiego utworzone-
go jeszcze na początku XIX wie-
ku liczącego (1225 km2). W jego 
skład, wchodziły: Nowogard, Go-
leniów, Maszewo, Dobra, Żabo-
wo, Błotno, Truskolas, Załom i 
obecne dzielnice Szczecina Wiel-
gowo i Zdunowo. W maju 1939 
roku przeprowadzono spis lud-
ności i gospodarstw, dzięki czemu 
wiemy, że cały powiat liczył 61320 
mieszkańców, przy czym 33076 
(55%) mieszkało na wsi, a 28244 
(45%) w miastach, z czego: w Go-
leniowie 13740, w Nowogardzie 
8148, w Maszewie 3828 i w Do-
brej 2529. 

Powiat nowogardzki miał typo-
wo rolniczy charakter. Na ogólną 
powierzchnię 127570 ha składało 
się: ziemia orna i pastwiska 65%, 
lasy 27,5% inne 7,5% (wody, nie-
użytki, torfowiska, drogi, tereny 
zbudowane).

Na ogólną liczbę 4970 gospo-
darstw największą grupę stano-
wiły towarowe od 5 do 100 ha – 
70,2%, gospodarstwa małe do 5 ha 
stanowiły 27,8% zaś wielkie ma-
jątki junkierskie tylko 2 %, jednak 
pod względem powierzchni spra-
wa wyglądała już inaczej. Rolni-
czo wykorzystywano  116077 go-
spodarstwa do 5 do 100 ha 50,4%, 
majątki 47% zaś gospodarstwa do 
5 ha 2,6% patrz tabela 2. 

Ziemia była słaba stąd też upra-
wiano głównie żyto i ziemniaki 
zajmowały one 70,3% ogólnej po-
wierzchni upraw, 20% owies upra-
wiany głównie na paszę. Pszenica, 
która wymaga dobrej gleby zaj-
mowała tylko 0,5% ogólnej po-
wierzchni. 

Już I wojna światowa zachwia-
ła nowogardzkim rolnictwem plo-
ny miedzy 1913 a 1918 spadły pra-
wie o połowę. Także wielki kryzys 
ekonomiczny na początku lat 30-
tych nie pomagał w rozwoju rol-
nictwa, dlatego dopiero w po-
łowie lat trzydziestych osiągnę-
ło poziom przedwojenny, który 
udało się przekroczyć przed wy-
buchem wojny. Wojna i związany 
z nią deficyt wykwalifikowanych 
rąk do pracy, brak dostępu do wy-
starczającej ilości materiałów pęd-
nych, nawozów sztucznych i środ-
ków ochrony roślin spowodował 
że plony podstawowego w naszym 
regionie zboża tj. żyta ponownie 
spadły z 19,9 q/ha w 1938 roku do 
16,3 q/ha w 1944 r.

Także z powodu wojny, trudno-

ści w zaopatrzeniu i ruchów mi-
gracyjnych sytuacja demograficz-
na uległa zmianie: zdecydowa-
nie zmniejszyła się liczba ludno-
ści miast powiatu: Goleniowa z 
13 740 do 11 589, Nowogardu z 8 
148 do 6 302, Maszewa z 3 828 do 
3 375 i Dobrej z 2 529 do 2 217. 
Jednocześnie powiększyła się lud-
ność wsi z 31 409 do 35 469 osób. 

Do wybuchu wojny dominował 
przemysł rolno - spożywczy oraz 
drzewny, ściśle związany z lokal-
nymi warunkami, przerób zboża i 
ziemniaków: istniało 14 gorzelni, 2 

krochmalnie, 16 młynów, 18 mle-
czarni. Rozbudowany był przemysł 
drzewny głównie w Goleniowie 
(fabryki mebli W. Laabsa, F. Pilza 
i fabryka narzędzi rolniczych Nic-
kela) oraz w Nowogardzie fabryka 
wozów oraz tartak parowy Krüge-
ra oraz szereg tartaków i warszta-
tów stolarskich rozlokowanych po 
całym powiecie.

Oto jak opisuje wojenny Nowo-
gard Władysław Kuczyński 

„W czasie wojny często bywa-
łem w Nowogardzie. Było to mia-

sto brzydkie. Nie lubiłem go, bo 
kiedy byłem jeńcem nie wolno nam 
było chodzić po chodniku, tylko po 
jezdni, tak jak Żydom, których w 
Nowogardzie było czterech. Było 
to szarawe, stare miasto. Głów-
na ulica, obecna 700-lecia, miała 
sześć metrów szerokości i tylko po 
dwie płytki chodnikowe. Zabudo-
wa była zwarta co kilkanaście me-
rów brama wjazdowa, która łączy-
ła zabudowę oficyn, ciągnących się 
po wał nad jeziorem. W Nowogar-
dzie istniały zakłady o charakterze 
rolniczym i obsługujące rolnictwo, 
Krochmalnia, to był nieduży za-
kład prywatny o niewielkim prze-
robie. Tam gdzie mieściło się PBO, 
przy ulicy Bohaterów Warszawy, 
był tartak i przedsiębiorstwo bu-
dowlane. Naprzeciw był prywatny 
zakład przewozowy Hantz - Bry-
gier. Zwoził on z całego prawie po-
wiatu mleko do mleczarni. Przy 
ulicy Młynarskiej, gdzie mieściła 
się Spółdzielnia Pracy „Przełom „, 
był prywatny zakład naprawy sa-
mochodów i maszyn rolniczych 

oraz tartak. Koło dworca kolejowe-
go znajdowała się gazownia miej-
ska. Młyn i mleczarnia była tam 
gdzie i dziś. […] Przy ulicy 700-le-
cia, gdzie obecnie mieści się PU-
WiS, był tartak i fabryka wozów. 
Natomiast w miejscu, gdzie obec-
nie stoi „Netto „. Była wytwór-
nia maszyn do szycia. Naprzeciw 
byt warsztat tkacki. Na rogu obec-
nej 700-lecia i 3-go Maja był bank 
Sparkase. Przy ulicy Warszawskiej, 
gdzie obecnie jest PKO. była kuź-
nia i zakład naprawy maszyn rol-
niczych. W miejscu byłej winiar-
ni znajdował się prywatny zakład 
utylizacji. Było jeszcze kilka zakła-
dów krawieckich, szewskich, sto-
larskich, murarskich, kuźni, hy-
draulicznych i innych, które są po-
trzebne w każdym mieście. Szpital 
był tam, gdzie obecnie, tylko nieco 
szczuplejszy. Szkoła była tylko jed-
na - podstawowa i średnia. Jezio-
ro było brudne, bo ścieki do niego 
spuszczała krochmalnia, mleczar-
nia, gazownia i to zanieczyszczenie 
było bardzo widoczne.

Dawna „krochmalnia"
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Wojna mieszkańcom No-
wogardu dała o sobie znać 

już pierwszego dnia. Żołnierze 
nowogardzkiego 322 batalionu pie-
choty udali się na front i już 1 wrze-
śnia poległ w Polsce nauczyciel 
Werner Korth. Został on pocho-
wany na nowogardzkim cmentarzu 
przy asyście staży honorowej, którą 
tworzyli jego dawni uczniowie.

Wojna i mobilizacja kolejnych 
roczników Niemców, spowodo-
wały wielki deficyt rąk do pracy. 
Starano się go zlikwidować, wyko-
rzystując pracę jeńców wojennych 
oraz robotników przymusowych 
z podbitych przez III Rzeszą kra-
jów. Pod koniec wojny ich liczbę 
szacuje się na 6 do 8 tysięcy osób. 
W samej fabryce amunicji w Mo-
stach zatrudniano ponad 2500 ro-
botników przymusowych.

Początkowo byli to Polacy, któ-
rzy już jesienią 1939 roku zaczęli 
napływać na te tereny. 

Byli to przede wszystkim jeńcy z 
kampanii wrześniowej, którzy tra-
fili do obozów jenieckich zlokali-
zowanych na Pomorzu Zachod-

nim: : St. IIA — Neubrandenburg; 
St. II B — Hammerstein (Czarne); 
St. II C — Greifswald; St. II D — 
Stargard; St. II E — Schwerin; St. 
II H — Rederitz/Nadarzyce; St. 
251 — Barkenbrugge.

Niemcy postanowili pozbyć się 
problemu polskich jeńców wo-
jennych, szczególnie po czerwcu 
1940 roku kiedy trzeba było zro-
bić miejsce dla jeńców z Francji, 
Belgii, Norwegii. Już na przełomie 
1939/40 roku rozpoczęto proces 
przekształcania jeńców w robotni-
ków przymusowych. W celu zmu-
szenia ich do rezygnacji ze statusu 
jeńców wojennych dawano im gło-
dowe racje żywnościowe i  utrzy-
mywano skandaliczne warunki 
bytowe. Najbliższym obozem je-
nieckim był Stalag II - D zlokalizo-
wany w Stargardzie Szczecińskim. 
W obozie tym był Władysław Ku-
czyński. Oto jak wspomina pobyt 
w nim po 50 latach:

„Do Stargardu dotarliśmy 11 li-
stopada, w dniu Święta Niepodle-
głości. Niemcy zorganizowali an-
typolską manifestację. Kiedy ko-

lumny jeńców ciągnęły do obozu, 
na ulicach zebrało się dużo mło-
dzieży z Hitler Jugend i kobiet, 
których mężowie służyli w woj-
sku. Obrzucali nas różnymi epite-
tami: bandyci, mordercy, idą ci, co 
z Francuzami mieli Niemcy roze-
brać itp. Wielu z nas było wycień-
czonych, chorych. Niektórzy nie 
wytrzymali tego marszu i ze zmę-
czenia padali na ulicę. Za kolum-
ną jechało kilka wozów - śmiecia-
rek i tych ludzi zabierali jak pa-
dlinę na - wozy. W Stalagu spo-

tkała nas również wielka i przy-
kra niespodzianka. Zakwaterowa-
no nas w namiotach po 250 osób. 
Nie było tu nawet słomy, po pro-
stu surowa ziemia. Byliśmy głod-
ni i zmęczeni. Kiedy doszliśmy do 
obozu padaliśmy na ziemię tam, 
gdzie kto stał. (...) Po kilku godzi-
nach otrzymaliśmy obiad, skła-
dujący się z pół litra zupy, z nie-
odbieranych ziemniaków i kaszy, 
bez żadnego tłuszczu. Następne-
go dnia spisano personalia i przy-
dzielono numery. Ja otrzymałem 

nr 16531 i od tej pory byłem już 
tylko „numerem”.

Obóz otoczony byt drutem kol-
czastym. Byty też zwyżki [wieże 
strażnicze] dla strażników, na któ-
rych ustawiono ckm-y. Nie mieli-
śmy żadnej pościeli ani koców. W 
namiotach spaliśmy jak „zwierza-
ki”. Wyżywienie składało się z 800 
g chleba na 12 żołnierzy i pół li-
tra czarnej, gorzkiej kawy na gło-
wę. Takie było śniadanie. Na 
obiad otrzymywałem talerz zupy 
z ziemniaków, brukwi i niewiel-
kiej ilości jakieś kaszy. Na kolację 
tylko kubek czarnej kawy. Czasa-
mi dawali 5 dag kaszanki końskiej 
i po trzy ziemniaki w obierkach. 
Ale to było raptem dwa razy w ty-
godniu, a czasem tylko w niedzie-
lę. Każdy z nas tak się wygłodził, 
że czekał żeby przyszedł kupiec, 
żeby pójść do jakiejkolwiek robo-
ty, żeby się przynajmniej najeść do 
syta ziemniaków parowanych dla 
inwentarza i umrzeć przynamniej 
najedzonym.”

Gorzelnia - przy ul. Gen. Bema

Sparingi pierwszego i drugiego zespołu

Na koniec Sparta Gryfice
W najbliższą sobotę, pierwszy zespół Pomorzanina rozegra ostat-
ni mecz sparingowy. W Gryficach, Pomorzanin podejmować bę-
dzie zespół Sparty. Natomiast rezerwowi, w niedzielę zagrają w 
Płotach z drugim zespołem Polonii. 

Sparta Gryfice to już ostatni ry-
wal Pomorzanina Nowogard w 
okresie przygotowawczym. Ze-
spół z Gryfic występuje w regio-
nalnej okręgówce, w której zajmu-
je 9. miejsce w tabeli. Mecz został 
zaplanowany na sobotę (7 mar-
ca), na godzinę 15:00, na boisku 
w Gryficach. Tydzień później, bo 
14 marca, Pomorzanin rozpocz-
nie walkę o IV ligę, na początek 
podopiecznych Roberta Kopa-
czewskiego będzie czekał wyjazd 
do Ińska, na mecz z tamtejszą Iną. 

Więcej czasu do inauguracji ma 

drugi zespół Pomorzanina, który 
walkę o ligowe punkty w A Klasie 
rozpocznie 11 kwietnia. W naj-
bliższą niedzielę (8 marca), „re-
zerwowi” rozegrają swój drugi 
mecz sparingowy. Drugi zespół 
ponownie zagra na boisku w Pło-
tach. Tym razem o godzinie 17:00, 
ich rywalami będą piłkarze Polo-
nii II Płoty. 

O wynikach tych meczów spa-
ringów poinformujemy w najbliż-
szym wydaniu DN. 

KR

I Festiwal Piosenki w Przedszkolu nr 3
W dniu 2.03.2015r, w Przedszkolu Publicznym nr 3, odbył się I Festiwal Piosenki pn. „Przeboje Przedszkolaka”

Celem festiwalu była przede 
wszystkim popularyzacja piose-
nek dla przedszkolaków, rozwija-
nie u dzieci wrażliwości muzycz-
nej, możliwość prezentacji umie-
jętności artystycznych dzieci w 
wieku przedszkolnym, wymiana 
doświadczeń i pomysłów w zakre-
sie pracy z dziećmi uzdolnionymi 
artystycznie oraz integracja no-
wogardzkich przedszkoli.

W festiwalu wzięło udział dzie-
więciu uczestników. Były to dzie-
ci z trzech nowogardzkich przed-
szkoli w wieku 5 i 6 lat. Zadaniem 
uczestników było zaprezentowa-

nie piosenki zgodnej z hasłem fe-
stiwalu.

Dzieci oceniane były przez 
jury w składzie:

- p. Justyna Kwiecińska- na-
uczyciel wychowania przedszkol-
nego z sześcioletnim stażem, pra-
cująca w Przedszkolu „Zielonym”

- p. Łukasz Włodek- właściciel 
Szkoły Muzyki Rozrywkowej, ani-
mator, nauczyciel muzyki.

W ramach festiwalu dzieci za-
prezentowały dziewięć utworów. 
Jury oceniało występujących, bio-
rąc pod uwagę oryginalność wy-
konania, kreatywność oraz po-

prawność językową prezentowa-
nych utworów. Po burzliwych na-
radach jury wyłoniło najlepsze 
prezentacje:

I miejsce: Julia Kostrzanow-
ska – Przedszkole nr 3, Martyna 
Prochowska – Przedszkole nr 3, 
Stanisław Święcicki- Przedszkole 
„Zielone”

II miejsce: Zuzanna Kędzia - 
Przedszkole nr 3,  Oliwia Skwar-
czyńska – Przedszkole „Zielone”, 
Barbara Rodzik – Przedszkole nr 
1

III miejsce: Hanna Grygowska 
– Przedszkole nr 3, Michał Pabiś – 

Przedszkole nr 3, Paulina Janiec – 
Przedszkole „Zielone”

Wszyscy uczestnicy festiwa-
lu otrzymali dyplomy, pamiątko-
we płyty CD z „Przebojami przed-
szkolaka” oraz słodki „rożek ob-
fitości”, które ufundowało Przed-
szkole nr 3.

Za przygotowanie scenografii 
oraz prowadzenie festiwalu od-
powiedzialna była wychowawczy-
ni grupy „Jagódki” p. Małgorzata 
Pawelec. Nad obsługą techniczną 
imprezy czuwał p. Piotr Kędzia.

Festiwal okazał się wielkim suk-
cesem. Dzieci miały szansę za-

prezentować swoje umiejętno-
ści wokalne szerokiej publiczno-
ści, a przy okazji świetnie się ba-
wiły. Dzięki takiemu konkurso-
wi maluchy już od najmłodszych 
lat rozwijają wrażliwość muzycz-
ną i nabierają pewności siebie, co 
na pewno zaowocuje w przyszło-
ści. Wszystkim uczestnikom festi-
walu, rodzicom i wychowawcom 
dziękujemy za udział w konkursie 
i zapraszamy na kolejną edycję fe-
stiwalu w przyszłym roku. 

Organizator
Małgorzata Pawelec
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w okolicy ul. Roosevelta 
w Nowogardzie. 

Sunia bardzo tęskni 
za właścicielem. 
Tel. 697 921 900

Znaleziono suczkę

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Janusz Roguski   Szpital Nowogard

Roksana córka Anny i 
Grzegorza ur. 1.03.2015 z 
Nowogardu

Oliwier syn Agnieszki 
Dul ur. 26.02.2015 ze 
Starogardu

magdalena córka Agnieszki 
Rudzińskiej ur. 1.03.2015 z 
Kościuszek

Bianka córka martyny i 
michała ur. 26.02.2015 z 
Nowogardu

Oliwier syn Pauliny 
Grygielskiej ur. 4.03.2015 z 
maszewa

leon syn Patrycji 
Zaborowskiej ur. 2.03.2015 
z Dobrej

lena córka Katarzyny 
Sulmieńskiej  ur. 2.03.2015 
z Dobrkowa

Nadia córka Barbary i 
Roberta Hlib ur. 26.02.2015 
z Siedlic

Iga córka Justyny Ulenberg 
i Bartosza Tober ur. 
3.03.2015 z Łobza

INFORMACJA STAROSTY GOLENIOWSKIEGO 

DLA PRACODAWCÓW i OSÓB BEZROBOTNYCH
Starosta Goleniowski, jako Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia uprzejmie informuje, że na ostatnim jej posiedzeniu Rady, które od-
było się w dniu 28.01.2015 roku dokonany został podział środków z Fun-
duszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Gole-
niowi na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej w roku 2015. Do najważniejszych zadań należą:

• Szkolenia,

• Prace interwencyjne,

• Roboty publiczne,

• Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

• Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Oraz wkład własny do Programów zewnętrznych tj.: JUNIOR czy Progra-
mów Specjalnych.

Jednocześnie informuję, że wnioski o przyznanie jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotne-
go będą przyjmowane i rozpatrywane na przełomie marca i kwietnia br., i 
stosowna informacja pojawi się na stronach internetowych PUP oraz Sta-
rostwa a także w prasie lokalnej.

Ponadto przypominam, iż pracodawcy z rejonu gminy Nowogard i Osina 
mają niezmiennie możliwość składania wszelkich wniosków w Filii Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie.

Z poważaniem: Tomasz Kulinicz, Starosta Goleniowski

SZKOleNIe NA SĘDZIÓW 
WĘDKARSKICH

Informacja dla wędkarzy Kół Okręgu PZW w Szczecinie Okręgo-
we Kolegium Sędziowskie informuje wszystkie koła Okręgu PZW w 
Szczecinie, że w dniu 15 marca 2015 roku (niedziela) w Biurze Okrę-
eu w Szczecinie ul. Mickiewicza 3 odbędzie się kurs na sędziów połą-
czony z egzaminem.

Wędkarzy- chętnych na zdobycie kwalifikacji sędziów wędkarskich 
informujemy, że zgłoszenia na kurs należy dokonać telefonicznie w 
sekretariacie Biura Okręgu teł: 91434 76 25 -do 12 marca 2015r.

Osoby biorące udział w szkoleniu muszą mieć (do wglądu) ważną 
legitymację członkowską PZW oraz l zdjęcie.

Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziowskiego
Kazimierz Filzer
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"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

PRZEKAŻ 1% PROCENT PODATKU

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

PIASeK, ŻWIR, 
CZARNOZIem, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZem 
DO KlIeNTA

A/0

ReKlAmAReKlAmA
2014 r. 1

 
 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl
    K70.8.sczb.6-13.03

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni 
do przyuczenia na 
tapicera, stolarzy, 
kontrolera jakości

w Nowogardzie 
więcej informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
    K71.2.sczb.6-13.03

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03
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R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

PRZeKAŻ 1% PROCeNT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące, przekąski - 160 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

DZIEŃ KOBIET

8 marca g. 20.00 - 4.00

z orkiestrą

ZAPRASZAMY
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KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

poszukuje pracownika na stanowisko: 
Głównego Inżyniera

Kwalifikacje zawodowe:
-Wymagane wykształcenie wyższe techniczne preferowany kierunek budowlany,
- Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Wymagania: 
- Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, Norma, Autocad
Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:

- określanie wewnętrznych zasad utrzymania i eksploatacji zasobów materialnych Spółki, organizowanie 
okresowych przeglądów i bieżące kontrolowanie ich stanu technicznego, a także prowadzenie komplek-
sowej gospodarki remontowej,

- opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kana-
lizacyjnych oraz obiektów, maszyn, urządzeń i środków transportu,

- określanie warunków technicznych budowy, rozbudowy bądź modernizacji urządzeń wodociągowoka-
nalizacyjnych i przyłączy do nich, uzgadnianie dokumentacji w tym zakresie, a także odpowiednie do 
tych warunków przygotowanie i zapewnienie realizacji umów przyłączeniowych,

- przygotowywanie dokumentacji przedprojektowej, warunków lokalizacyjnych, prawa do nieruchomo-
ści, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, geodezyjnej i innych opracowań wy-
maganych przepisami prawa,

- konkretyzacja i planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań remontowych,
- koordynowanie i nadzorowanie oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, ocen, pozwoleń 

i innych decyzji wymaganych przepisami prawa, a także przygotowywanie specyfikacji przetargowej na 
roboty, dostawy lub usługi zgodnie z wymaganymi procedurami,

- dysponowanie środkami finansowymi na inwestycje i remonty, prowadzenie dokumentacji z procesów 
ich wykonania, zapewnienie nadzoru, rozruchów i pozwoleń na użytkowanie oraz dokonywanie odbio-
rów robót z przekazywaniem do eksploatacji,

- penetracja postępu technicznego w obszarze zainteresowania przedsiębiorstwa, prognozowanie kierun-
ków rozwoju techniki w oparciu o tendencje rozwojowe w sektorze działania (branży), a także planowa-
nie, projektowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych,

- wdrażanie i zapewnienie funkcjonowania w przedsiębiorstwie systemów automatyki i sterowania
- wykonywanie zadań planistycznych i dokumentacyjnych określonych zasadami funkcjonowania pu-

blicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, w odniesieniu do wszystkich ob-
sługiwanych gmin,

- bieżące nadzorowanie komórek eksploatacyjnych w zakresie produkcji i sprzedaży wody i ścieków,
- bieżąca ewidencja i edycja map cyfrowych GESUT,

Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę
- Pracę pełną codziennych wyzwań
- Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających pracę własną
- Możliwości rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci składają do dnia 20.03.2015r. do godz. 14.00 
na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o., ul. 700-Lecia 14/2.

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego na konto 
mojego męża,które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji 

"DOBRO POWRACA". Numer KRS 0000 33 88 78 
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej pory 
chorobę - stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne poruszanie 
się tak do 50 metrów

 o kulach jednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Goleniowskiego w sprawie 
I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Przedmiot przetargu – grunt o powierzchni 7.273,00 m² wchodzący w 
skład nieruchomości oznaczonej numerem działki 38 o pow. 25,46 ha, 
KW nr SZ1O/00044643/8. Czas trwania umowy nieoznaczony z prze-
znaczeniem na rekreację.

Wywoławcza stawka czynszu w stosunku rocznym wynosi 9.309,44 zł 
+ podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawka czynszu 
nie obejmuje podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 9ºº w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić do dnia 2 lipca 2014 
r. w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub 
na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  
2000  0040 (wymagane potwierdzenie przelewu). Za datę wpłaty wa-
dium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek 
bankowy.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 204 II piętro) lub tele-
fonicznie (91) 471-02-39.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, oraz 
na stronie BIP spow.goleniow.ibip.pl 

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Goleniowskiego 
w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego 

na dzierżawę nieruchomości
Przedmiot przetargu 

Grunt o powierzchni 0,2001 ha wchodzący w skład nierucho-
mości oznaczonej numerem działki 99/1 o pow. 0,2277 ha, KW nr 
SZ1O/00004987/9. Czas trwania umowy nieoznaczony z przeznacze-
niem na cel rolny. Wadium – 10,00 zł

Wywoławcza stawka czynszu w stosunku rocznym wynosi 57,95 zł. 
Stawka czynszu nie obejmuje podatku rolnego.

Działka nr 22 o powierzchni 0,4289 ha, KW nr SZ1O/00044730/5. 
Czas trwania umowy nieoznaczony z przeznaczeniem na cel rolny. 
Wadium – 10,00 zł

Działka nr 28/1 o powierzchni 0,2860 ha, KW nr SZ1O/00044733/6. 
Czas trwania umowy nieoznaczony z przeznaczeniem na cel rolny. 
Wadium – 10,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2015 r. o godz. 8³º- część 
działki 99/1, o godz. 9°° - działka 22, o godz. 9³° - działka 28/1 w Sta-
rostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (pokój 125).

Wadium należy wpłacić do dnia 1 kwietnia 2015 r. w kasie znajdu-
jącej się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie lub na konto: Bank 
Spółdzielczy w Goleniowie  15  9375  0002  0000  0459  2000  0040 
(wymagane potwierdzenie przelewu). Za datę wpłaty wadium uznaje 
się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 203 II piętro) lub te-
lefonicznie (91) 471-02-39.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, 
oraz na stronie BIP spow.goleniow.ibip.pl

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Zatrudnię kierowcę 
z kategorią C+E 

z doświadczeniem 
na Polskę-Szwecję-Niemcy

tel. +48 792 25 69 25

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-  
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
/SPEDYTOR/LOGISTYK

Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
-  wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe
-  znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną 
 komunikację
-  prawo jazdy kat.B
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za kompleksową organizację pracy taboru trans-
portowego.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę 
 rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES 

cyfrowa karty kierowcy

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

WD do 13.03

Zarząd BSN BIERSIN 
poszukuje �rmy dekarskiej 

Szczegółowe informacje pod kontaktami: 
email: zotocki@biersin.com.pl

tel: 71 399 23 73, kom: 506 145 044

w celu 
przełożenia dachu na blachodachówkę 
o powierzchni około 100 m2 na budynku 

położonym w Międzyzdrojach 
przy ul. Przy Wodociągach 4. 

W261.4.scb.13,27 02 i 13.03

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 1, 7 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27.02.2015 r. 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

na terenie gminy Nowogard ulega przedłużeniu do dnia 31.12.2015 r. Ceny i stawki opłat wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 2,95 zł/m3 netto + należny 
podatek VAT 8% = 3,19 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego – 8,36 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 9,03 zł/odbior-
cę /m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym znajdującym się w lokalu w budynku wie-
lolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – 3,62 zł/odbiorcę 
/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,91 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 6,15 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 6,64 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,60 zł/m3 netto + 
należny podatek VAT 8% = 3,89 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na pod-
stawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,06 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 6,54 
zł/odbiorcę/m-c brutto,

Taryfy obowiązują od 14 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyj-
nych

lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł za 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% do 
50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 do 
6,0 i powyżej 
9,5 do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 5,5 
i powyżej 10,0 do 

10,5 **

Poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 

10,5 do 11,5 **

Poniżej 4,5 
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8.
Związki biogenne: 
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor 
ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie:

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego - wymienione w załączniku Nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80
* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wy-

mienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 14 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się w siedzibie Spół-
ki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia 
na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczą-
ce świadczonych przez nas usług.

POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Obiekt blisko Nowogardu 
pod sklep lub dom  cena 139 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00
tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

SPRZEDAŻ 
DREWNA

kominkowego, opałowego

tel.  603 055 292
dowóz gratis

W.1.sc.13-27.02 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

NIeRUCHOmOŚCI
•	 Najtańsze działki budowlane 

obok szkoły Trójki. 0033 78 78 
18 189

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bar-
dzo dobry Kikorze, ogród 2000 
m . 668 411 277 

• Sprzedam pawilon handlowy. Tel.  
517 35 76 53

• Sprzedam dom jednorodzinny w 
Nowogardzie. 728 155 574

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamiesz-
kania. Kilka kilometrów od No-
wogardu, 30 minut do morza. 
Tel.  693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel.  
695 264 594.

• Do wynajęcia 40m2 usługowo 
handlowe. 9139 20 776

• Wynajmę duże mieszkanie czte-
ropokojowe. 602 474 266 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, I piętro w roliczeniu. Kawa-
lerka bezczynszowa. 693 344 807 
lub 661 969 006 

• Sprzedam działkę z altanką. 881 
632 347

• Sprzedam mieszkanie 2pokoje ul. 
Żeromskiego 3-piętro. 601 080 
035

• Działkę 1.43 ha rolną pod ubez-
pieczenie w KRUS-ie sprzedam. 
Tel.  889 133 882

•	 Kupię kilka hektarów ziemi lub 
łąki – gotówka. Tel.  660 206 833 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
Tel.  691 10 02 49, 501 34 30 40

•  Wynajmę mieszkanie 3-pokojo-
we. Tel.  607 242 327

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 
m2 przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• Sprzedam kawalerkę, 28m2. Tel.  
604 60 69 60

• Do  wynajęcia  mieszkanie  65 
m2.604985125.

• Do  wynajęcia mieszkanie   52 m2 . 
Tel.  609349138

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  
z altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel.  
692361374

• SPRZEDAM – mieszkanie, cen-

trum Nowogardu   2     pokojowe  
43  m 2.  III piętro.   Ul:Warszaw-
ska.   Po   kapitalnym   remoncie.  
Tel. 513913500

• NOWOGARD - Sprzedam  dom  
w  zabudowie  szeregowej. Tel. 
601808410

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.Tel. 
691125617

• Sprzedam  mieszkanie  w Nowogar-
dzie  87 m , I p.+ weranda zadaszo-
na 13 m + dwie duże  piwnice + po-
dwórko częściowo po remoncie.159 
tys. do negocjacji. 606783027

• Do  wynajęcia ; pokój  lub  dwa  
pokoje. Tel.  697658490

• Wynajmę czteropokojowe miesz-
kanie. Kaucja 2000 zł. Wynajem 
800 zł. Tel.  504 898 980 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 69 m2 po remoncie. 600 325 
984 

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni 
na cele produkcyjne lub magazy-
nowe. Obiekt posiada trafostacje. 
607 288 835

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe. 697 980 702 

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe na parterze w Nowogar-
dzie. 783 277 043

• Sprzedam bezczynszowe: kawa-
lerkę i mieszkanie dwupokojowe. 
660 143 840

• Sprzedam dom 130 m2 stan bar-
dzo dobry Kikorze. Ogród 2000 m. 
Tel.  668 411 277

• M3, 46 m2 w bardzo dobrym 
punkcie, tanio sprzedam lub za-
mienię na M2. 721 371 566 

• Mieszkanie trzypokojowe ładne 
zamienię na mniejsze z dopłatą. 
603 555 532

•	 Zamienię  lub sprzedam  z do-
płatą  mieszkanie 2 pokojo-
we na  parterze ,na 3 pokojowe 
N-d. Tel. 506 696 195 

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką przy ul. 15 Lutego. Tel 91 39 
25 593 

mOTORYZACJA
• Mercedes C220 kombi, diesel, 

rocznik 2000 kolor czarny, wypo-
sażony w klimatyzację oraz hak, 
sprzedam. Tel.  510 680 139

• Koła letnie 14-tki felgi aluminio-
we zamienie na 13-tki zwykłe. 505 
848 340

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908

• Koła letnie 14 felgi aluminiowe 
zamienię na 13 zwykłe. 505 848 
340

• Sprzedam VW T-4 podwójna kabi-
na. 660 010 540   

ROlNICTWO
• Słomę, zboże, siano sprzedam. 

502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 
759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103

• Łubin sprzedam. 502 853 573 

• Sprzedam   prosiaki  20 sztuk.Tel. 
691982862

• Sprzedam   silnik  do  C-360.Tel. 
667023662

•	 KURKI  NIOSKI   odchowane  po-
wyżej 7 tyg. Sprzedaż  od  25  03  
2015 r. GOSPDARSTWO  ROl-
NO-DROBIARSKIe  ŻABOWO 
13.Tel. 913910666,510127838

• Sprzedam prosiaki. 691 982 862

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751

• JAJA LĘGOWE KUR „LEGHORN”. 
Tel.  91 39 20 307

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. Tel. 

609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 RemONTY mIeSZKAŃ, WYKOŃ-
CZeNIA. 608 364 330, 600 347 
308 

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel.  
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 

Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel.  607 137 081; 693 716 
085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICeRKI 
meBlOWeJ SAmOCHODOWeJ/ 
SKÓRZANeJ mATeRIAŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIANeJ / lANOlI-
NĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel. 604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOmPUTeRÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, instala-
cje elektrobudowlane, bramy, mo-
nitoring, domofony. 696 443 643

• Glazura, terakota, fachowo so-
lidnie wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515

•	 Usługi mini koparką. 605 579 
296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

• USŁUGI –WYWROTKĄ. Tel.   
692457299

•	 Usługi  stolarskie : szafy ,  garde-
roby  , meble łazienkowe  i  inne  
prace stolarskie. Tel. 609388503

•	 mATemATYKA.Tel. 668171212

•	 Remonty   mieszkań .Tel. 
669526858

• Docieplenie budynków. 607 654 
692

• Usługi remontowo-budowlane i 
dekarskie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070 

PRACA
•	 •	Zatrudnię pracowników budow-

lanych. Tel.  695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT C+E 
TRANSPORT KRAJOWY

• TEL 509740304

• Zatrudnię do sklepu spożywcze-
go ekspedientkę wymagana ksią-
żeczka zdrowia z badaniami. CV 
proszę kierować na adres anitaj1@
tlen.pl

•	 Zlecę wykonanie ogrodzenia 
ok. 100 m2. Tel.  502 103 432

• Firma Kompleks Dach zatrudni 
dwie osoby na stanowisko maga-
zynier, wymagania: prawo jazdy 
kat. B lub B i C, doświadczenie w 
pracy na magazynie, dyspozycyj-
ność, znajomość branży budowla-
nej. Tel.  601 889 582 

• Zatrudnię do sprzątania bloku 
mieszkalnego i pielęgnacji zieleni. 
696 016 786

• Poszukuję opiekunki do osoby 
starszej z chorobą Alzhairmera. 
508 019 530

• Zatrudnię pracownika do monta-
żu i instalacji gazowych w samo-
chodach. 606 948 278 

• Zatrudnię mechanika do warszta-
tu samochodowego. 606 948 278

INNe
•	 Sprzedam drewno: brzoza, ol-

cha, sosna – pocięte. Przyczepka 
samochodowa 100 zł. lub przy-
czepa rolnicza.Tel. 880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne 

tel. 722 121 959
W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Szukasz dodatkowej pracy? 
Zostań Doradcą Finansowym. 

Zapewniamy szkolenie. Zarabiaj z Tempo Finanse. 
Informacje pod nr 22-123-00-00

W259.2sc.10-27.02

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowogardzie 
sprzeda nieruchomości rolne:

* działka zabudowana budynkami produkcyjnymi i gospodarczymi 
dla rolnictwa nr ew. 321 o pow. 1,57 ha, obręb Kościuszki, gmina Osi-
na KW SZ1O/00004628/5, wartość nieruchomości 324 732 zł

* działka zabudowana budynkami produkcyjnymi i gospodarczymi 
dla rolnictwa nr ew. 323 o pow. 1,79 ha, obręb Ostrzyca, gmina No-
wogard, KW SZ1O/00013855/1, wartość nieruchomości 271 525 zł. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 39 20 004 

Potrzebna szybka gotówka? 
Pieniądze w 15 minut. Bez formalności, bez 

sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 32 42 07 334A15.2.śczb.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel.  691 
686 772

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

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

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel.  605 522 340

•	 PIeCe GAZOWe c.o. VAIllANT z 
Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

•	 GRZeJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-

miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam  fotel  masujący  kręgo-
słup .Tel. 601553551.

• Sprzedam  łóżko  dla osoby  cho-
rej  leżącej.Tel. 603079044

• Sprzedam łóżko polowe-tury-
styczne (pełnowymiarowe, skła-
dane, gruby materac), nieużywa-
ne, oryginalnie zapakowane, cena 
do uzgodnienia, tel.  605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel.  
605 522 340

• Sprzedam piłę tarczową 7,5 kw. 
9139 22990 

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 990

• Kupię stelaż namiotu foliowego o 
wymiarach ok. 3x6m z możliwo-
ścią demontażu. 91 39 17 022

• Sprzedam czarnoziem, tel.  607 
585 561

•  Przyjmę gruz. 600 182 682

• Sprzedam telewizor plazma Pana-
sonic 46 cali z dekoderami. 91 39 
22 106, 00 49 15 75 1743054.

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

Kupie przedmioty związane 
ze starym Nowogardem. 

tel. 501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Błaznów pełno wszędzie
Pelagia Feliksiak, Krystyna Gęglawa, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Anna Huget, Ma-

ryla Piątek, Marianna Malinowska, Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Roman 
Kaczmarek, Natalia Furmańczyk, Urszula Kaczmarek, Halina Stefańska, Anita Budzich, Danuta Kłosińska, 
Natalia Kursnierk, Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Jolanta Gruszczyńska, Jolanta Kozioł, Alicja Wy-
pych, Anna Husarz  

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Danuta Kłosińska, Jolanta Gruszczyńska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych:Żyrafa, kogut 
Ela Lewandowska, Oliwia Gieryń, Krzyś Tomczak, Marcel Głąbecki, Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, 

Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Madzia Skowrońska, Martyna Grenda, Miłosz Wielgus, Kacper Danicki, 
Weronika Lewandowska, Ola Stefańska

Zwycięzca: Oliwia Gieryń 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

P3.2.O.do

W.13.2.O.7.03.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASeK, ŻWIR, 
CZARNOZIem, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZem 
DO KlIeNTA

A/0

Przedmiotem sprzedaży 
jest Działka INWeSTYCYJNA 
wraz z Halą w Nowogardzie 

PRZY UlICY BOH.WARSZAWY 
przemysłowa o wymiarach 5,760 metrów w tym hala 200 

metrów okna PCW gres, kostka 8 mm 450 metrów nowa. Działka 
ogrodzona płotem betonowym o wysokości 1,8 m świetna na 

produkcje, warsztaty, magazyny, przemysł ciężki, inne BARDZO 
DOBRY DOJAZD DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. 

Jedyna taka w Nowogardzie, teren Nowogardzkiego przemysłu: 
hurtownie, firmy produkcyjne, warsztaty itp. 

Tel. 604 679 249
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Jak dbają  
o drzewa

s. 6s. 4

Nasi walczyli w Łobzie

s. 11

Bodzęcin 

Muszą poczekać  
na S 6

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kobieta trafiła do szpitala 

Wypadek 
 na pasach 

Czytaj s. 4

Zaledwie 40 m. od pierwszych zabgudowań we wsi Sikorki powstaje ferma norek. Mieszkańcy wsi żądają od władz wstrzymania inwestycji.

W Sikorkach też nie chcą norek 

Kolejna ferma,
kolejne protesty

Czytaj s. 3

Nasza sonda
na Dzień Sołtysa

2 i 4
„Dyktatura 
Ciemniaków”, 
jako klamra 
dziejowa 

5
Czy radna 
przeprosi?  

5
Oficjalne otwarcie 
szkolnego  
Klubu 
Radioastronomii

9

SPORT
Fala Cup: 
"Pomorzanki"  
na 2. miejscu 

10
Kolejni debiutanci 
Pomorzanina 

11
Finał Powiatu  
– piłka siatkowa  
w Goleniowe 

13
Nie docenili 
Huberta 
Pędziwiatra i Anity 
Piotrowskiej 

16

ReKlAMA

ReKlAMA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

W dniu 11 marca, świętujemy „Dzień Sołtysów” obchodzony corocznie w całej Polsce.  Dla-
tego tym razem zapytaliśmy mieszkańców z gminy Nowogard i Osina, czego życzą swoim 
sołtysom z okazji zbliżającego się święta, oraz, jak postrzegają sołtysów przez pryzmat obo-
wiązków, które wykonują na rzecz mieszkańców wsi.

Pani Małgorzata z Kulic - Muszę powiedzieć, że nasz sołtys bardzo do-
brze się spisuje, a mam tu na myśli fakt, że zawsze jest chętny do pracy oraz 
realizacji wszystkich zamierzeń, które planowane są przez gminę, a które 
powinny być  realizowane z funduszu sołeckiego. Środki finansowe, któ-
re otrzymujemy z UM, są bardzo dobrze przez sołtysa zagospodarowane, 
czego dowodem jest np. kupno różnego rodzaju sprzętu, z którego korzysta-
ją mieszkańcy naszej wsi. Nasz sołtys interesuje się losem każdego miesz-
kańca i stara się nam często pomagać. Dlatego nie mam do niego żadnych 
uwag i z jego pracy, na rzecz naszej wsi, jestem bardzo zadowolona. 

Ewa Szablewska z Ostrzycy - Panie redaktorze, nasz sołtys jest dobrym 
człowiekiem i bardzo uczynnym dla mieszkańców Ostrzycy. Dlatego wypa-
da mu życzyć dobrego zdrowia oraz tego, by przeszedł na drugą kadencję, 
jeżeli przystąpi oczywiście do wyborów. Oprócz tego, że jest dobrym włoda-
rzem, to jeszcze zna się na funduszach unijnych, z których pozyskuje środ-
ki np. na modernizację naszej wsi. Ponadto jest dobrym organizatorem 
imprez okolicznościowych m.in. choinki dla dzieci, dnia seniora itp. Więc 
bardzo jestem zadowolona z jego pracy w obecnej kadencji i życzę mu soł-
tysowania w następnej. 

Arkadiusz Pietruczyk z Długołęki - Osobiście życzę sołtysowi, by 
wśród swoich mieszkańców miał więcej posłuchu i akceptacji. A co powi-
nien zrobić, by tak się stało? Jest mi jednak dość ciężko o tym mówić.  Ale 
osobiście, jak na razie, jestem z jego działań zadowolony i nie mam do nie-
go żadnych uwag. Co do sugestii, jako do włodarza naszej wsi, to musiał-
bym mieć więcej czasu na zastanowienie się. 

Wacław Wdowczyk z Karska - Życzę naszemu sołtysowi wiele zdrowia 
oraz rozumu, to ostanie życzenie, jak dla mnie, jest najbardziej istotne i 
ważne. A dlaczego rozumu? Bo jego postępowanie wobec osób zatrudnia-
nych przez gminę jest niewłaściwe i niestosowane. Dlatego powtórzę się, 
życzę naszemu sołtysowi z Karska przede wszystkim dobrego rozumu. 

Marek Nowacki z Wyszomierza - Co ja mogę powiedzieć o naszym soł-
tysie? Może to, że jest to właściwa osoba na właściwym miejscu, która dla 
naszej wsi robi bardzo wiele dobrego. Dlatego nie mam do niego żadnych 
zastrzeżeń. Sołtys wykonuje swoje obowiązki z zaangażowaniem i przede 
wszystkim zawsze widzi na pierwszym miejscu dobro dla naszej miejsco-
wości Wyszomierz. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę  

       i  bojler na   wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę
   i tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Oddam ławę - tel. kontaktowy – 691 201-974

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

02.03.2015 r. 
godz. 07.10 
Kolizja drogowa w miejscowości 

Wyszomierz, gdzie kierujący sa-
mochodem marki Opel Corsa, nie 
dostosował prędkości do panują-
cych warunków,  w wyniku czego 
uderzył w przydrożne drzewo. 

godz. 13.10
Policjanci Ogniwa Patrolowo-

-Interwencyjnego, podczas kon-
troli drogowej na drodze Kulice – 
Wierzbięcin ujawnili, że kierujący 
pojazdem marki Toyota, Marek D. 
znajduje się w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 0,51 mg/l co stanowi 
ok. 1,02 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

03.03.3015 r. 
godz. 11.50
Kolizja drogowa na ul. Kościusz-

ki, gdzie kierujący pojazdem mar-
ki Peugeot Boxer potrącił pieszego. 

godz. 17.20 
Powiadomienie o włamaniu do 

piwnic przy ul. 15 Lutego, skąd do-
konano kradzieży roweru marki 
Kross Hexagon X6. 

godz. 15.30 
Na ul. Żeromskiego, Policjan-

ci OPI, zatrzymali kierującego sa-
mochodem marki BMW, który nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdem. 

04.03.2015 r. 
godz. 21.50
Zdarzenie ogniowe w miejsco-

wości Strzelewo, gdzie spaleniu 
uległa niewielka ilość siana. 

05.03.2015 r. 
godz. 01.40 
Kradzież artykułów spożyw-

czych na stacji paliw Orlen. 
godz. 13.20 
Powiadomienie o włamaniu do 

garaży w miejscowości Wierz-
bięcin, skąd dokonano kradzieży 
transformatora od spawarki, prze-

wodów miedzianych oraz chłodni-
cy ciągnikowej. 

06.03.2015 r. 
godz. 10.00
Włamanie do mieszkania przy 

Placu Wolności. 
 
07.03.2015 r. 
godz. 14.00 
Na ul. Kościuszki doszło do ko-

lizji drogowej, gdzie kierujący po-
jazdem marki Audi uderzył w psa. 

godz. 22.30
Dyżurny Ruchu PKP zgłosił o 

palącej się trawie na bocznicy ko-
lejowej przy dworcu. Ogień uga-
szono. 

godz. 20.50 
Ujawnienie roweru typu damka, 

na klatce schodowej przy ul. Gen. 
Bema. 

08.03.2015 r. 
godz. 05.50 
Włamanie do sklepu przy ul. Po-

niatowskiego, skąd sprawca doko-
nał kradzieży artykułów spożyw-
czych oraz papierosów. 

godz. 09.20
Na przejściu dla pieszych przy 

ul. 700 Lecia, doszło do potrące-
nia pieszej przez kierującego sa-
mochodem osobowym marki KIA. 

godz. 10.00
Na ul. Ogrodowej, Policjanci 

OPI, ujawnili kierującego samo-
chodem marki Audi, Mirosław D., 
znajdował się w stanie nietrzeźwo-
ści 2,09 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 14.30
W sklepie Promyk przy ul. Że-

romskiego, dokonano kradzieży 
artykułów spożywczych. 

godz. 15.50
Kradzież telefonu marki LG G2 

w miejscowości Kikorze. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Kazimierz Rakoski: lat 94, zmarł 07.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
10.03.2015 r., o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Teodor Dymała: lat 88, zmarł 08.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
11.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Strzelewie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
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Kupię mieszkanie
 bezczynszowe (minimum 3 pokoje) 

piętro  lub połowę domu w Nowogardzie. 
Tel. 600 897 758

Sprzedam mieszkanie 
w Nowogardzie na parterze 62 m2 po generalnym 

remoncie 3-pokoje własne, ogrzewanie piec 
CO, z garażem przed mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł).  Tel 606 265 333 

SPROSTOWANIE
Anuluje się mylnie 

zamieszczone 
ogłoszenie 

Starosty Goleniowskiego 
w sprawie  

I przetargu ustnego 
nieograniczonego  

na dzierżawę działki 
nr 38 o pow. 25,46 ha, 
opublikowane w dniu  

06 marca 2015 r. 

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

Znaleziono klucze
W środę (04 marca), w 

godzinach  rannych,  w oko-
licy  marketu „Biedronka”, 
na ul. Boh. Warszawy, zna-
leziono klucz do samocho-
du m-ki Ford. Klucz jest do 
odebrania w budynku re-
dakcji DN na I piętrze.

W Sikorkach też nie chcą norek 

Kolejna ferma, kolejne protesty 
„Żądamy wstrzymania inwestycji w trybie natychmiastowym, w celu przeprowadzenia kon-
sultacji z mieszkańcami Sikorek oraz sąsiednich wiosek” – czytamy we fragmencie protestu 
mieszkańców Sikorek, przeciw powstającej tuż przy ich domach fermie norek. 

Treść protestu została wypra-
cowana na zebraniu wiejskim 
zorganizowanym przez grupę 
mieszkańców Sikorek, w minio-
ny piątek wieczorem (06.03.). W 
spotkaniu wzięło udział około 40 
osób. 

- Jesteśmy tutaj, aby wspólnie 
porozmawiać o tej inwestycji i 
ustalić, jakie jest nasze stanowi-
sko w tej sprawie – mówił ksiądz 
Tomasz Perz, proboszcz parafii w 
Sikorkach. 

Największą złość mieszkańców 
budzi fakt, że władze nie skon-
sultowały z nimi inwestycji, na 
którą wydały pozwolenie. 

- Coś powstaje pod naszym 
nosem, a nas nikt nie pytał, czy 
my w ogóle tego chcemy. Nikt nie 
przyszedł do nas i nawet z nami 
o tym nie porozmawiał  – mówił 
pan Dariusz Karandyszowski, 
mieszkaniec wsi. 

W dalszej części zebrania pa-
dło wiele standardowych zarzu-
tów, jakie zwykle pojawiają się, 
gdy mowa o fermach norek. Mó-
wiono więc o smrodzie, zagroże-
niu dla ekosystemu, a także dla 
zdrowia człowieka.  

- Norki nie są szczepione na 
wściekliznę. Mieszkają w obiek-
tach zamkniętych, więc wycho-
dzi się z założenia, że z chorobą 
tą nie mają styczności i nie sta-
nowi to zagrożenia dla człowie-
ka. Co jeśli taka norka zarazi się 
wścieklizną na wolności?  – pod-
kreślał Tadeusz Soroka, emeryto-
wany lekarz weterynarii, miesz-
kający od lat w Sikorkach. 

Dlatego też mieszkańcy żądają 
wstrzymania budowy fermy no-
rek. 

„Poprzez brak jakiejkolwiek 
informacji na etapie podejmo-
wania tak ważnej dla Nas decy-
zji administracyjnej przez Urząd 
Gminy oraz Starostwo, czujemy 
się oszukani, zlekceważeni oraz 
wykluczeni jako społeczność.
(...)Nie chcemy mieszkać w po-
bliżu miejsca, które jest jednym 
wielkim „odorem”. Fermy no-
rek traktowane są przez samych 
hodowców jako „zakład utyli-
zacji odpadów poubojowych”. 
(…) Żądamy wstrzymania w/w 

inwestycji w trybie natychmia-
stowym, w celu przeprowadze-
nia konsultacji z mieszkańcami 
Sikorek oraz sąsiednich wiosek. 
Żądamy również natychmiasto-
wej pisemnej informacji, doty-

czącej podobnych inwestycji pla-
nowanych lub rozpoczętych w 
naszej gminie. (…) domagamy 
się pisemnej informacji od Bur-
mistrza, który z racji pełnionego 
urzędu, powinien stać także na 
straży przestrzegania zasady do-
brego sąsiedztwa” - to fragmenty 
protestu pod jakim podpisało się 
ponad 100 osób. Wczoraj pismo 
z listą podpisów zostało złożone 
w ratuszu.

 Przypomnijmy tylko, że przed 
dwoma laty mieszkańcy Ostrzy-

cy i Sąpolnicy, za pomocą aktyw-
nego protestu, skutecznie „od-
straszyli” inwestora planującego 
w ich okolicy postawić fermę no-
rek – notabene tego samego, któ-
ry właśnie rozpoczął budowę za-

kładu produkującego skóry z ży-
wych zwierząt w Sikorkach. W 
tym przypadku jednak protest 
pojawił się już, gdy inwestor wbił 
przysłowiową łopatę w ziemię 
ruszając z budową. Starostwo 

powiatowe nie pozostawia złu-
dzeń co do możliwości zabloko-
wania inwestycji na tym etapie. - 
Inwestor prowadzi inwestycję na 
podstawie prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę i brak 

podstaw prawnych do jej wstrzy-
mania – poinformowała wczoraj 
redakcję DN, Małgorzata Wło-
darczyk, dyrektor Wydziału Ar-
chitektury i Budownictwa w Sta-
rostowie Powiatowym w Gole-
niowie, z którego to wyszło po-
zwolenie na budowę zakładu w 
Sikorkach. 

Jednocześnie Starostwo pod-
kreśla, że wobec pozytywnej de-
cyzji o warunkach zabudowy 
dla fermy w Sikorkach, wydanej 
przez Burmistrza Nowogardu, 
jako organ architektoniczno-bu-
dowlany nie miało podstaw do 
wydania decyzji odmawiającej 
zatwierdzenia projektu budowla-
nego i udzielenia pozwolenia na 
budowę.

Marcin Simiński

Co powstaje w Sikorkach? 
Jak informuje Starostwo Powiatowe, decyzja o pozwoleniu na budowę 

została wydana 5 czerwca zeszłego roku. Zakład o obsadzie zwierząt 39 
DJP (minimalna obsada nie wymagająca uzyskania przy pozwoleniu na 
budowę m.in. raportu na oddziaływanie na środowisko), ma mieć prawie 
5 tys. mkw. powierzchni, z czego większość będą stanowiły pawilony ho-
dowlane – w sumie 25 sztuk. Poza obiektami przeznaczonymi dla zwie-
rząt, na fermie powstaną: budynek socjalno-garażowy, silos i płyta gno-
jowa. Całość oczywiście będzie wyposażona w niezbędną infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną i drogi wewnętrzne oraz drogę dojaz-
dową do drogi publicznej. 

Jak widać na zdjęciu, trwają już prace polegające na przygotowaniu te-
renu pod przyszłą fermę norek. Zakład powstaje tuż przy granicy z wsią, 
a od najbliższego zabudowania będzie oddalony zaledwie o 40 metrów. 

Odczytywanie treści protestu.

Mieszkańcy Sikorek podpisują protest 
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Sonda z Osiny
W dniu 11 marca, świętujemy „Dzień Sołtysów” obchodzo-
ny corocznie w całej Polsce.  Dlatego tym razem zapytali-
śmy mieszkańców z gminy Osina, czego życzą swoim soł-
tysom z okazji zbliżającego się święta, oraz, jak postrzega-
ją sołtysów przez pryzmat obowiązków, które wykonują na 
rzecz mieszkańców wsi.

Pani Weronika z Węgorzyc - 
Nasz dotychczasowy sołtys, który 
został zastąpiony nowym, a wła-
ściwie nową sołtys, bardzo się sta-
rał. Ale teraz jest nowa pani soł-
tys, która organizuje dla naszych 
dzieci różne zabawy i potrafi się 
zająć problemami i radościami 
naszej wsi. Ostatnio nawet nie 
został pominięty Dzień Kobiet, 

na którym był poczęstunek i była bardzo miła uroczystość. Dlatego nie 
mogę nic złego powiedzieć o pani sołtys, a jedynie życzyć jej sukcesów w 
pełnieniu swoich „sołtysowych” obowiązków. 

Pani Janina z Osiny - Wiem, 
że teraz mamy już nowego sołty-
sa i jest nią kobieta, która jest no-
tabene żoną dawnego sołtysa. Jest 
to wspaniała para, którą ja bardzo 
dobrze oceniam, gdyż są to osoby 
bardzo prawe. Jak Osina długa i 
szeroka to takich jeszcze dobrych 
sołtysów w swojej historii nie mia-
ła. Dawny sołtys i obecna pani 
sołtys, to osoby bardzo pomysłowe i innowacyjne, otwarte na nowe pro-
jekty, czego efektem jest to, że w Osinie zawsze coś nowego i fajnego się 
dzieje. Dlatego życzę pani sołtys i jej mężowi, aby postępowali tak dalej 
na rzecz mieszkańców Osiny. 

Pan Czesław z  Osiny - Po-
wiem panu, że jako małżeństwo 
to oni potrafią gospodarzyć do-
brze, tak w domu, jak i dla naszej 
miejscowości. Dlatego chciała-
bym, aby obecna pani sołtys była 
na tym stanowisku jak najdłużej 
i miała jeszcze wiele pomysłów 
na rozwój Osiny. 

Pan Roman z Osiny - Powiem 
panu, że kiedyś dawny sołtys, a te-
raz z kolei obecna pani sołtys, ro-
bili i nadal robią wszystko dla na-
szej osady, aby było jak najlepiej. 
Osobiście z pracy sołtysa, tego  
dawnego, jak i obecnego, bardzo 
jestem zadowolony, bo są to osoby 
ogromnie zaangażowane w to co 
robią. To miłe, że funkcja sołtysa 
w tych właśnie osobach się sprawdza. Dlatego wypada mi jedynie życzyć 
im dalszych super pomysłów i ich realizacji dla dobra Osiny. 

Antoni Micał z Osiny - Obecną 
panią sołtys oceniam bardzo wysoko, 
gdyż jest bardzo zaangażowana w to 
co robi dla naszego miasteczka. Życzę 
więc pani sołtys bardzo dużo zdro-
wia, a także pewności i wytrwałości 
w podejmowanych decyzji. Bardzo 
bym chciał i życzył jej, by podejmo-
wane decyzje i pomysły zawsze były 
prawidłowe i trafione. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kobieta trafiła do szpitala 

Wypadek na pasach 
W minioną niedzielę, przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i Bankowej, 62-latni mężczyzna kie-
rujący samochodem marki KIA, potrącił idącą po pasach 55-letnią kobietę. 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
9.20. Mężczyzna jechał w kierun-
ku przejazdu kolejowego. Wje-
chał na pasy i uderzył w idącą po 
nich kobietę. Piesza najpierw wle-
ciała na maskę samochodu, a po-
tem upadła na asfalt. Przypadko-
wi świadkowie natychmiast we-
zwali na miejsce pogotowie. Do 
czasu przyjazdu ratowników me-
dycznych, przy leżącej na asfalcie, 
cierpiącej z bólu rannej, czuwa-
ła jedna z kobiet, która natknę-
ła się na całe zdarzenie. Po kilku 
minutach na miejscu pojawiły się 
służby ratownicze. Zaraz potem 
nadjechał patrol policji. Kobietę 
z urazami głowy, obojczyka, krę-
gosłupa i klatki piersiowej, prze-
transportowano do szpitala. Kie-
rowcy KIA nic się nie stało. Męż-
czyzna w chwili wypadku był 
trzeźwy. 

Policja zakwalifikowała zdarze-
nie jako wypadek drogowy. Oko-
liczności zdarzenia wyjaśnia Pro-
kuratura Rejonowa w Goleniowie. 
Wszystko wskazuje jednak na to, 

że kierującego KIA oślepiło ostre 
tego ranka słońce. Przez kilka-
dziesiąt minut przejazd ul. 700-le-
cia w obie strony był zablokowany. 

MS

Bodzęcin

Muszą poczekać na S6
Stowarzyszenie „Bodzęcin Razem”, zwróciło się do Starostwa Powiatowego w Goleniowie z 
prośbą o udzielenie informacji, dotyczącej modernizacji drogi powiatowej biegnącej przez 
Bodzęcin. W odpowiedzi wicestarosta poinformował, że do naprawy drogi może dojść, jed-
nak najszybciej po tym, jak wyremontowana zostanie droga krajowa nr 6 Goleniów – No-
wogard. 

Prezes Stowarzyszenia „Bodzę-
cin Razem”, Jerzy Salwa, zwrócił 
się do starostwa z pięcioma pyta-
niami. W zamian, w dniu 6 lute-
go br., otrzymał szczegółową od-
powiedź od wicestarosty Toma-
sza Stanisławskiego. Stowarzy-
szenie w swoim piśmie pytało o 
ilość  funduszy zabezpieczonych 
w budżecie starostwa, które zosta-
ną przeznaczone na moderniza-
cję i remonty dróg powiatowych 
w 2015 roku. Jak się okazuje, w 
budżecie zabezpieczono na ten 
cel kwotę 2 614 411,00 zł. Wice-
starosta nie mógł jednak dokład-
nie odpowiedzieć na drugie py-
tanie, dotyczące harmonogramu 
prac modernizacji dróg, gdyż ta-
kowego specjalnego programu 

prac nie ma. Jak informuje wice-
starosta, decyzje co do kierunków 
prac modernizacyjnych zapada-
ją na bieżąco z uwzględnieniem 
możliwości finansowych i wnio-
sków gmin w ramach tzw. progra-
mu drogowego. 

W pozostałych trzech pyta-
niach, prezes Stowarzyszenia 
„Bodzęcin Razem” prosił o in-
formacje dotyczące drogi powia-
towej biegnącej przez Bodzęcin. 
Chodziło o podanie możliwej 
daty, kiedy ta droga mogłaby zo-
stać zmodernizowana, oraz, czy 
zabezpieczono w tym celu jakieś 
środki. W tej sprawie publikuje-
my fragment odpowiedzi nade-
słanej ze Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie: „Z informacji 

płynących z Generalnej Dyrekcji 
Dróg krajowych i Autostrad zo-
stała wszczęta procedura przetar-
gowa mająca na celu przebudowę 
odcinka drogi krajowej nr 6 Gole-
niów-Nowogard. Z dostępnej nam 
koncepcji wynika, iż wnioskowana 
przez Pana do modernizacji droga 
powiatowa nr 4156Z zostanie na 
długości 300 metrów rozebrana. 
Ponadto przebudowa dróg krajo-
wych zawsze wiąże się z nadmier-
nym wykorzystaniem dróg prowa-
dzących do placu budowy przez 
pojazdy ciężkie dowożące mate-
riał. Powoduje to w większości 
przypadków znaczne uszkodzenia 
tych dróg. Mając na uwadze po-
wyższe argumenty stoimy na sta-
nowisku, iż nieekonomicznie było-
by przebudowywać drogę, która w 
ciągu 2-3 lat zostanie w części roze-
brana, a w części możliwie uszko-
dzona. Wszelkie prace na drodze 
powiatowej nr 4156Z mogą rozpo-
cząć się dopiero po modernizacji 
DK S6.” - podpisano wicestarosta 
Tomasz Stanisławski. 

Wygląda więc na to, że droga 
powiatowa prowadząca do Bodzę-
cina doczeka się remontu, jednak 
nie w najbliższych latach. Priory-
tetem jest bowiem modernizacja S 
„szóstki”.                    KR
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Marzec 1968 - marzec 2015

„Dyktatura Ciemniaków”, 
jako klamra dziejowa

Marzec 1968 roku to jedna z dat historii najnow-
szej Polski, która ma znaczenie przełomowe, dlatego 
przy okazji kolejnej marcowej rocznicy kilka reflek-
sji. Dyktaturą Ciemniaków –  nazwał Stefan Kisie-
lewski w 1968 roku, na zebraniu Związku Literatów 
Polskich, partyjne władze, które nakazały zdjęcie z 
afisza adaptacji „Dziadów” w reżyserii Kazimierza 
Dejmka. Określenia użyte w tym powiedzeniu Kisie-

la, były wyjątkowo celne i na tamte czasy, i jak się okaże również, mają 
one znaczenie ponadczasowe. I tak słowo „Dyktatura” partyjnym kacy-
kom się wyjątkowo należało, ponieważ PRL w sensie ustrojowym był 
najczystszą dyktaturą – sam się zresztą nazywał, z dumą głupka -  dyk-
taturą  proletariatu. Określenie zaś  „Ciemniaków” -  to również okre-
ślenie jak najbardziej właściwe, ponieważ w zdecydowanej większości 
przywódcy partyjni PRL tego czasu,  z Bierutem i Gomułką na czele, 
to absolwencki kilku (często nawet nie siedmiu) klas szkoły powszech-
nej (podstawowej). Podobnie było z późniejszym  przywódcą Gierkiem, 
który miał problemy nawet z płynnym czytaniem  (choć temu to już 
tytuł „inżyniera” zrobiono, gdy był w KC). W karierach jednak i wy-
mienionym i wielu innym, takie mizerne wykształcenie nie przeszka-
dzało, ponieważ istotna, i to nawet do końca istnienia PRL, była zasada 
BMW – bierny, mierny, ale wierny(oczywiście wierny partii).  Niestety 
- to  podstawowe dziedzictwo „Dyktatury Ciemniaków”, czyli odpor-
ność na wiedzę, w tym niemożność (z powodu wrodzonego ogranicze-
nia) zrozumienia  ideowych niuansów ludzi szlachetnych (w tym ofiar-
nej miłości ojczyzny), przeniosły w czasy nam współczesne tabuny by-
łych działaczy partyjnych, nie przegonionych niestety (w odróżnieniu 
od innych państw sowieckiego bloku) po formalnym uwolnieniu się w 
latach dziewięćdziesiątych XX wieku z ustrojowej dyktatury proletaria-
tu. To właśnie brak dekomunizacji zaowocował na różnych szczeblach, 
a zwłaszcza tych najniższych gminnych tym, że do dzisiaj mamy w ta-
kim np. Nowogardzie (mimo już wielokrotnych tur wyborczych) u wła-
dzy i na stanowiskach publicznych, albo byłych towarzyszy, albo tych 
co przez nich zostali wprowadzeni do publicznego obiegu. Jak kto nie 
wierzy (bo niby tyle lat minęło) to niech się rozejrzy wokół siebie i po-
analizuje życiorysy. I aczkolwiek dzisiaj wielu to już formalne wykształ-
cenie ma całą gębą (często  zdobyte: przez  starszych na wieczorówkach, 
a młodszych za parę groszy na tzw. prywatnych szkołach wyższych), 
to mentalność rzecz trwała i w genach długo się zachowuje. Dlatego, 
jakby Stefan Kisielewski – dajmy na to sobie z martwych powstał, i do 
nowogardzkiego Ratusza na chwilę trafił, to co by powiedział?  On by 
nie powiedział, on by wrzasnął: Dyktatura Ciemniaków !  Jak bowiem 
można nazwać, jak nie słowem „dyktatura”, uczynienie z publicznego 
urzędu, który winien służbę obywatelom w istocie karykatury tegoż, 
gdzie np. likwiduje się  Wydział  Oświaty, a rozbudowuje do rozmiarów 
monstrum Wydział zajmujący się  prymitywną obrażającą często oby-
wateli  propagandą?  Inne  przykłady tego swoistego nieporozumienia, 
jakim jest działanie tutejszego urzędu, jakże często  skutkujące też w 
istocie marnotrawieniem publicznego grosza, podajemy w prawie każ-
dym numerze DN. Pasuje tu jak ulał również określenie Ciemniaków 
- bowiem,  jak inaczej można nazwać,  jak nie ciemniakami nierozu-
miejących takich prostych zasad jak konieczność dbałości o lokalną  ro-
dzimą  przedsiębiorczość – podstawowe źródło dobrobytu wszystkich 
obywateli, czy nierozumiejących  zasad ekonomicznego rachunku cią-
gnionego i niedostrzegających strat,  jakie wszyscy poniesiemy z tytułu 
oddawania obcemu kapitałowi strategicznej (także z powodu bezpie-
czeństwa państwa) działalności, jaką jest zaopatrzenie w wodę i admi-
nistrowanie siecią  wod- kan.  Ale jak w marcu 1968 roku, uprawianie 
rodzimej narodowej kultury (wysokiej kultury) potraktowano jako za-
grożenie dla  istnienia władzy, pilnującej głównie realizacji sowieckiej 
ideologii światowej wszech-komuny, tak i dzisiaj w Nowogardzie, dba-
łość o lokalnych przedsiębiorców i autentyczny rozwój samorządności  
adekwatnie lokalizującej problemy  dla spadkobierców tamtych „ciem-
niaków”, stanowi zagrożenie dla istnienia ich władzy pilnującej zwłasz-
cza wizerunku  burmistrza, i czczącej namiętnie  peerelowskie dziedzic-
two historyczne. 

 Z marcowym pozdrowieniem -  Marek Słomski 
PS.W ostatnim wydaniu  biuletynu gminnego (obj. 16 stron) zamie-

szono 13  ( słownie: trzynaście ) zdjęć   burmistrza. To już nie komicz-
ne - to patologiczne. 

Czy radna przeprosi? 
Obywatel Robert Weiss, wzywa radną Renatę Piwowarczyk (SLD), by ta przeprosiła go za 
to, że w czasie sesji udostępniła publicznie jego dane osobowe i zasugerowała rzekome po-
wiązania z niemieckim koncernem Remondis. 

Jak już informowaliśmy, do 
dość osobliwego zachowania rad-
nej, doszło na sesji w dniu 27 lu-
tego, podczas dyskusji nad oby-
watelskim projektem uchwały w 
sprawie wyjaśnienia niejasności w 
działaniach Burmistrza, dotyczą-
cych przetargu na obsługę sieci 
wod-kan.. Ni stąd ni zowąd, rad-
na Piwowarczyk, jakby nie zauwa-
żając, że między jej położeniem 
a położeniem obywatela w sferze 
publicznej raczej nie ma symetrii, 
wymieniła jego imię i nazwisko 
stwierdzając dodatkowo, że miał 
on być zatrudniony w niemieckiej 
spółce mającej dostarczać wodę. 
Radna wiedzę tę, jak sama powie-
działa, pozyskała na podstawie 
tajnego dokumentu pod nazwą 
„struktura organizacyjna”, któ-
rą „chcący albo nie chcący” ktoś 
uprzejmy miał jej podrzucić do 
skrzynki na listy. 

Obywatel Weiss poczuł się ura-
żony. Jest pewien, że radna Pi-
wowarczyk chciała w ten spo-
sób zdyskredytować jego osobę 
w oczach mieszkańców, wśród 

których zbierał aktywnie podpi-
sy pod obywatelską inicjatywą. 
Uważa ponadto, że radna Piwo-
warczyk mogła swoim zachowa-
niem złamać przepisy o ochronie 
danych osobowych, stąd też o za-
istniałej na sesji sytuacji zawia-
domił zarówno prokuraturę, jak i 
Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 

Ponadto obywatel Weiss we-
zwał radną Piwowarczyk, by ta 
na najbliższej sesji przeprosiła go 
za swoje zachowanie, a dodatko-
wo to samo uczyniła na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego. 
Obywatel Weiss osobną kore-
spondencję w tej sprawie wysłał 
też do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Stanisława Saniuka, za-
rzucając mu, że nie zapobiegł sy-
tuacji, mimo iż posiada do tego 
odpowiednie środki, jak np. od-
bieranie radnym głosu. Obywatel 
Weiss prosi zatem, aby przewod-
niczący na najbliższej sesji odczy-
tał jego pismo, pouczył radną Pi-
wowarczyk za jej zachowanie, a w 
przyszłości wystrzegał się podob-

nych zdarzeń i lepiej kontrolował 
przebieg obrad. 

Obywatel Weiss postawił też 
radnej Piwowarczyk ultimatum. 
Ostrzega, że na wypadek, gdyby 
nie spełniła jego roszczeń, wystą-
pi dodatkowo na drogę sądową. 

Czy radna Piwowarczyk prze-
prosi obywatela Weissa? O tym 
przekonamy się na najbliższej se-
sji Rady Miejskiej, która powinna 
odbyć się pod koniec marca. 

MS

R. Piwowarczyk

Inwestycje  w biurowcu starostwa 

Wejście dla niepełnosprawnych i…winda
W nowogardzkim biurowcu, czyli budynku byłego hotelu, wykonywany jest podjazd i wej-
ście dla  osób niepełnosprawnych. Wewnątrz  natomiast rozpoczęły się prace montażowe, 
oczekiwanej od lat nowej windy osobowej 

Jak się dowiadujemy, zapew-
nienie dostępu do budynku dla 
osób niepełnosprawnych to je-
den z warunków postawionych 
przez PFRON – głównego finan-
sującego wykonanie windy oso-
bowej wewnątrz budynku byłe-
go hotelu, będącego obecnie wła-
snością starostwa. I to właśnie 
starostwo w ramach tegoroczne-
go budżetu zaplanowało wresz-
cie wykonanie windy osobowej, 
w tym pięciokondygnacyjnym 
obiekcie. Powstały w latach sie-
demdziesiątych budynek, miał 
być budynkiem administracyj-
nym nowogardzkiego urzędu po-
wiatowego. Koniec jego budowy 

zbiegł się jednak z 
tzw.  gierkowską re-
formą administra-
cyjną kraju, w wy-
niku której zlikwi-
dowano… powiaty. 
Większość pomiesz-
czeń obiektu została 
wówczas zaadapto-
wana na pokoje ho-
telowe, i przez wiele 
lat aż do lat 90-tych 
funkcjonował tutaj 

nowogardzki hotel pod nazwą 
„Cisy”. Po reaktywowaniu w 1998 
roku, w  wyniku reformy samo-
rządowej powiatów, budynek po-
nownie stał się własnością powia-
tu, tym razem z siedzibą w Go-
leniowie (jak wiadomo powiatu 
nowogardzkiego nie utworzono). 
Budynek pierwotnie posiadał 
windę osobową, ale nie była ona 
dopuszczona do użytku od pra-
wie trzydziestu lat.  Zagospodaro-
wanie sukcesywne obiektu, przez 
starostwo, polegało na instalacji 
tutaj niektórych urzędów staro-
stwa (np. Urząd Pracy, Wydział 
Komunikacji), bądź na wynajmie 
pomieszczeń firmom bądź insty-

tucjom. Na ponowne uruchomie-
nie windy czekają od lat  zarówno 
najemcy pomieszczeń,  jak i ich 
klienci. Dzięki głównie fundu-
szom PFRON, już za kilka tygo-
dni będzie można pojechać w by-
łym hotelu nową windą. - Zosta-
nie ona zainstalowana w starym 
szybie – mówi starosta  T. Kuli-
nicz-  wejście i dojazd dla niepeł-
nosprawnych wykonywany teraz, 
jest rozwiązaniem tymczasowym. 
W ramach planowanej na przy-
szły rok przebudowy związanej z 
termomodernizacją obiektu, wy-
konany  zostanie odpowiedni do-
stęp dla niepełnosprawnych przy 
głównym wejściu do budynku – 
kończy starosta.                         Red.                                                                                                                 
   

Prace zmierzające do instalacji nowej 
winy już ruszyły
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Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT 
wpisz numer: 
KRS 0000037904

W rubryce „Informa-
cje uzupełniające - cel 
szczegółowy 1%” po-
daj: 
3384 Lang Mateusz

Mateusz ma już 13 lat, klasę 6 skończył ze średnią 5,6!!! 
Był wielokrotnym laureatem zarówno w konkursach matematycznych, jak i przy-

rodniczych. Dzięki temu, iż został laureatem konkursu matematyczno-przyrodni-
czego miał maksymalną ilość punktów na teście do gimnazjum i mógł wybierać ze 
wszystkich gimnazjów w Szczecinie. Wybrał Gimnazjum nr 29 i klasę integracyjną. 
Ma indywidualny tok nauczania matematyki (dodatkowe zajęcia dla dzieci uzdol-
nionych). Ma inny - wyższy - tok nauki z języka angielskiego. 

Szkołę tworzy świetna kadra - a do tej zarówno w SP 74 jak i teraz w Gim. nr 29 
Mateusz ma po prostu szczęście. Mimo swojej niepełnosprawności traktowany jest 
zupełnie normalnie, lubi chodzić do szkoły, a to w tym wieku już nie jest tak oczy-
wiste : )

choroba Mateusza:
Zespół Silver - Russell 
Zespół Silvera - Russela (SRS< OMIM 180860) jest stosunkowo często występują-

cym zespołem wad rozwojowych, którym towarzyszy upośledzenie wzrastania we-
wnątrzmacicznego i pourodzeniowego. 

Na klasyczny fenotyp składają się: asymetryczna hipotrofia z prawidłowym ob-
wodem głowy, charakterystycznymi cechami twarzy, klinodaktylią piątego palca i 
innymi rzadkimi cechami dysmorficznymi. Znaczny odsetek pacjentów wykazuje 
deficyty funkcji poznawczych oraz mowy. Mimo wielu opisów nie została sprecyzo-
wana moc diagnostyczna poszczególnych objawów. Rozpoznanie oparte jest o ana-
lizę fenotypu. SRS najczęściej pojawia się sporadycznie, a jego uwarunkowania ge-
netyczne nie zostały dostatecznie wyjaśnione. U dzieci tylko w 7 - 10 % przypadków 
udaje się zidentyfikować uniparentalną, matczyną disomię chromosomu 7 lub zmia-
ny strukturalne w chromosomie 17. Inne odnotowane anomalie mogą dotyczyć za-
burzeń strukturalnych w obszarze chromosomów 8, 15, 18. Diagnostyka genetyczna 
jest dostępna i kosztowna, jej negatywny wynik nie wyklucza przy tym rozpoznania.

2014 r. 1
 

 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl
    K70.8.sczb.6-13.03

@    Ludzie listy piszą  @ 
Profesjonalnie o przycince głogów

Jak dbają o drzewa w naszym mieście
Witam państwa, zwracam się z prośbą o poruszenie spra-

wy nieodpowiedniego, zarówno pod względem terminu, jak i 
sztuki ogrodniczej, przycinania drzew w naszym mieście. Od 
kilku lat obserwuję bezmyślne pozbawianie młodych przyro-
stów głogów pośrednich, rosnących wzdłuż ulicy Wojska Pol-
skiego. Największą ozdobą tych drzew jest majowo-czerwco-
we kwitnienie. Prześliczne bladoczerwone kwiaty, gęsto osa-
dzone na wykształconych późnym latem pędach, utrzymu-
ją się ok. 2-3 tygodni. Przycinanie tych drzew w lutym, po-
zbawia je kwitnienia niemalże całkowicie. Drzewa kwitnące 
wiosną przycina się po kwitnieniu, gdyż zawiązki kwiatowe 
tworzą się latem i jesienią na nowych przyrostach. Osoby zaj-
mujące się pielęgnacją zieleni miejskiej z pewnością to wie-
dzą. Dlaczego lekceważą te zasady? W załączeniu przesyłam 
jeszcze zdjęcie „profesjonalnego” przycięcie konarów robinii 
akacjowej- zamiast zapobiegać chorobom grzybowym, na 

które są bardzo podatne, usuwa się chore konary w taki oto 
sposób (zdjęcie w załączniku). Mamy naprawdę ciekawy i do-
rodny drzewostan, warto poradzić się fachowców, jak utrzy-
mywać go w dobrej kondycji. Nie okaleczajmy go i nie niszcz-
my. Przeraża mnie ostatnio, niezbyt chyba przemyślane, uży-
wanie piły spalinowej w naszym mieście. Podobno wszystkie 
ponumerowane na cmentarzu drzewa przeznaczone są do 
wycięcia, to byłoby straszne.

Pozdrawiam Stała Czytelniczka

Od redakcji: Pytania i wątpliwości wynikające z nadesła-
nego przez Czytelniczkę tekstu, nie mogą pozostać bez od-
powiedzi. Dlatego zwrócimy się do nowogardzkiego magi-
stratu o przedstawienie, kto i w jaki sposób oraz w jakim 
zakresie dba, na zlecenie urzędu, o zieleń na terenie miasta 
i gminy. W najbliższym czasie przyjrzymy się również miej-

skim rabatom kwiatowym. Niegdyś Nowogard miał tych 
miejsc z rabatami kwietnymi bardzo wiele, ale taki wizeru-
nek miasta to już przeszłość, nas interesuje dlaczego i czego 
zabrakło, aby podtrzymać to miano miasta pełnego kwia-
tów? Czy zabrakło tylko pieniędzy?     

Dyskusja na temat sygnalizacji świetlnej przy Przychodni
Niedawno opublikowaliśmy sygnał naszego czytelnika, który zaproponował, aby sygnalizacja świetlna znajdująca się przy Przychodni, została wyłączana 
w godzinach szczytu oraz w nocy. Odpowiedź na temat tego sygnału publikujemy poniżej w liście zatytułowanym „Protestuję”. Na naszą skrzynkę pocz-
tową wpłynął jeszcze jeden sygnał dotyczący tych świateł. Tym razem nasz Czytelnik, pisze w nim o nieprawidłowościach w ustawieniu świateł, ponieważ 
jednocześnie zapala się zielone światło na przejściu dla pieszych oraz dla kierowców. 

Protestuję W dniu 3 marca, w Dzienniku Nowogardz-
kim, przeczytałam list Czytelnika – kierowcy, w sprawie 
postulatu wyłączenia świateł przy Przychodni. Jako mat-
ka dwojga małych jeszcze dzieci, które uczęszczają tam-
tędy do szkoły, jestem przeciwna wyłączeniu tych świateł. 
Dzięki światłom mam pewność, że moje dzieci bezpiecz-
nie dojdą i wrócą ze szkoły. Mam nadzieję, że tak samo 
myślą inne matki, które pracują i których dzieci same mu-
szą iść do szkoły tą drogą.  A „swoją drogą” to dziwię się 
temu „tajemniczemu” kierowcy, który chyba powinien 
pójść do okulisty i zbadać swój wzrok, kiedy  pisze, że  po 
godz. 21,00 nie widzi już pojazdów tamtędy jadących. Bo 
ja widzę i słyszę, i to ich sporo, bo tutaj mieszkam. Ale 
wierzę, że te światła będą tu dalej włączone. A niecier-

pliwy kierowca może zainteresuje się drugą potrzebną ob-
wodnicą dla miasta? 

Pozdrawiam wszystkich trzeźwo myślących – matka Polka

Witam. Chciałbym zainteresować państwa następującym 
tematem. Dotyczy on skrzyżowania, a raczej świateł sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Armii 
Krajowej (700-lecia), które to błędnie (moim zdaniem) wy-
świetlają światło zielone (ruch wolny - nie mylić z warunko-
wym). Otóż jadąc od strony miasta i skręcając w ulicę Ko-
ściuszki, nadawany jest sygnał zielone światło, a tu napoty-
kamy na pieszych, którzy również mają zielone światło...i...  
Nieszczęście gotowe. 

Pozdrawiam stały czytelnik.  

 
 



10-12.03.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Udzielamy poparcia inicjatywie obywatelskiej 

Bezpieczne przejścia dla pieszych 
Przypominamy, że trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą obywatelską „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nowogard”, której koordynatorem 
jest p. Damian Simiński. Patronat medialny nad akcją objął Dziennik Nowogardzki. Inicjatywa jest wyrażeniem woli społeczności gminnej, a jednocześnie 
bezpośrednim elementem wsparcia dla działań Władz Samorządowych Gminy Nowogard i wzmocnieniem ich społecznego oddziaływania na inne jed-
nostki samorządu terytorialnego i zarządców dróg, których niebezpieczne dla pieszych ciągi komunikacyjne przebiegają na terenie naszej Gminy. Poniżej 
drukujemy listę, na której można złożyć podpisy popierające ww. inicjatywę. Listy z podpisami można dostarczać do następujących punktów na terenie 
miasta: sklep Biurex przy ulicy 700 Lecia 13 (koło przejazdu kolejowego), restauracja Kamena przy ulicy 3-go Maja 51, sklep spożywczo – przemysłowy pana 
Romana Kwiatkowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 3, siedziba Dziennika Nowogardzkiego przy ulicy Bohaterów Warszawy 7A. 

Zachęcamy czytelników DN do czynnego poparcia inicjatywy wyrażonej poprzez złożenie własnego podpisu. 

Lista poparcia dla inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drogach, które przebiegają przez naszą Gminę

Imię Nazwisko Adres PESEL Podpis

Nowogard, dnia 25.02.2015r.

Odcinek drogi przy ulicy Bema-leśna 

Dziura przy dziurze, dziurę pogania…   
Zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy tego Osiedla, skarżą się od wielu już lat na nawierzch-
nię drogi- przy garażach ulicy Bema-Leśna. Jej stan techniczny ma wiele do życzenia. A 
głębokie dziury, stwarzają realne zagrożenie uszkodzenia zawieszenia w samochodzie. 

Droga jest dziurawa niczym 
szwajcarski ser. Dziura przy dziu-
rze, dziurę pogania...  Nawierzch-
nia jest kompletnie zniszczo-
na, a przez uciążliwe dziury, ja-
dąc tamtędy, można uszkodzić 
co najmniej zawieszenie w samo-
chodzie. –  Czy nasza ulica zosta-
ła już całkowicie pominięta w pla-
nach napraw dróg w Nowogardzie 
przez nasze władze?  Proszę przy-

jechać tu na Osiedle i zobaczyć jak 
ta droga wygląda – skarży się nasz 
Czytelnik dzwoniąc na numer re-
dakcyjny DN

By potwierdzić i upewnić się 
czy jest problem z jazdą po tym 
odcinku drogi gminnej, zapytali-
śmy co myśli na ten temat, jedna 
z mieszkanek tego Osiedla:

 - Jako mieszkanka osiedla Be-
ma-Leśna, chciałabym zwrócić 

uwagę na dość bulwersującą sytu-
ację powtarzającą się co rok. Mam 
tu na myśli dziury, jakie powstają 
w nawierzchni przez okres zimo-
wy (za drugim skrzyżowaniem w 
kierunku ulicy Leśnej wzdłuż ga-
raży). Ich ilość i głębokość są nie-
pokojące. Zwróciłam się z tym fak-
tem do Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska. Zostałam połączo-
na z bardzo kompetentną osobą, 
która to w sposób zwięzły, precy-
zyjny i rzetelny udzieliła mi wszel-
kich informacji realizując jedno-
cześnie moje ustawowe prawo do 
informacji. Po tym momencie na-
stępuje niestety rozczarowanie, a 
mianowicie przybliżony termin 
rozstrzygnięcia przetargu na łata-
nie dziur w Nowogardzie to koniec 
marca. Z doświadczenia wiem, że 
rozstrzygnięcie przetargu nie ozna-
cza błyskawicznego działania, dla-
tego pytam, czy warunki pogodo-
we w tym roku nie pozwoliły na 
szybsze działanie? Ponadto termin 
uchwalenia budżetu gminy minął 
31 stycznia, więc nasze władze są 
świadome, jakimi środkami za-
rządzają, a dziury w nawierzch-
ni to żadna nowość, lecz tradycja 
powtarzająca się co roku, zwłasz-

cza w tym miejscu. Czy dlatego 
płacimy podatki, aby drogi po zi-
mie były łatane dopiero w poło-
wie kwietnia? Mam nadzieję, że w 
przyszłości poza przygotowaniem 
teoretycznym urzędnika, będziemy 
mieli również do czynienia z prak-
tyką, przekładającą się na zado-
wolenie obywateli. 

Wybraliśmy się więc na opisy-

wane miejsce, aby zobaczyć, jak to 
wygląda i wykonać zdjęcia. Oka-
zuje się, że faktycznie nie jest ła-
two przejechać tą drogą, nie spo-
sób też ominąć dziury.  Miejmy 
nadzieję, że odpowiednie służby, 
ale i radni z tego Osiedla szybko 
zareagują na ten sygnał, i napra-
wią ten odcinek gminnej drogi.

Jarek Bzowy 
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZeKAż 1% PROCeNT PODATKU

PRZeKAż 1% PROCeNT PODATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

17.03.2015
 Aforyzmy, cytaty, maksymy o 

zdrowiu, chorobie i lekarzu 
1. Łatwiutka, powierzchowna 

radość nie daje siły moralnej. Daje 
ją przezwyciężenie bólu, zwątpie-
nia, przerażenia, samotności -  
Anna Kamieńska 

2. Medycyna idzie naprzód. Tyl-
ko nasz organizm nie może za nią 
nadążyć - Władysław  Katarzyński 

3 Z egzaltowanych wyżyn mitu, 
nawet kikut po obciętej nodze sta-
je się znakiem poetyckim, a za-
dowolenie interpretatora odbiera 
ma prawo do bycia tym, czym jest 
i będzie: siną i bolesną łatką - Mi-
chał Komar 

4. By dojść do celu, należy za-
cząć od drobiazgów: od usunięcia 
odcisków - Korol Kord

5. Trudno ulżyć obciążonym 
dziedzicznie - Eugeniusz Korkosz 

6.  W młodości lecznictwo win-
no pomagać naturze, w starości - 
winno jej przeciwdziałać - Tade-
usz Kotarbiński 

7. Żaden cios z ręki wroga nie 
może w sile zadanego bólu dorów-
nać temu, co sprawia własna ręka, 
otwierająca ognisko wewnętrznej 
choroby - Leon Kruczkowski 

8. Niszcząc ciało płodu, nisz-
czymy narzędzie duszy - Jerzy 
Kuncewicz 

9. Dzięki świadomości cierpimy 
tak bardzo i tak strasznie się bo-
imy - Kurek Jalu 

10. Otyli żyją krócej. Ale jedzą 
dłużej -  Stanisław Jerzy Lec 

11. Transfuzja krwi odbywa się 
ciężko z kieszeni do kieszeni - Sta-
nisław Jerzy Lec 

12. Zauważyłem dodatni wpływ 
braku grawitacji na platfusy - Sta-
nisław Lem 

13. Więcej wśród ludzi krwio-
pijców niż krwiodawców - Jerzy 
Leszczyński 

14. Jedną z najgroźniejszych 
chorób organizmu państwowego 
jest rozedma płac -  Jerzy Lesz-
czyński 

15. Niektórzy twierdzą, że na 
ból zęba, najlepiej pomaga brak 
zębów - Henryk Kwiatkowski 

16. Kto nie liczy się ze słowami, 
czasem liczy zęby? - Edward To-
menko 

17. Najbardziej szkodliwy dla 
zdrowia jest przeciąg czasu - Jerzy 
Leszczyński 

18. Choroba ludzi pierwszego 
sukcesu: wylew wody sodowej do 

mózgu - Waldemar Sakowski 
19. Niekorowana miss polskiej 

kuchni: salmonella - Waldemar 
Sakowski 

20. Ulepszać ciało i zmysły nie 
jest trudno, każdy joga to potrafi. 
Ulepszyć Układ jest niezmiernie 
trudno. Trzeba by było przedtem 
zniszczyć go - Waldemar Łysiak 

21. Miejsce lekarza jest tam, 
gdzie jest chory człowiek - Fran-
ciszek Tarczykowski 

22. Zdrowie to coś, co sprawia, 
że doznajesz uczucia, iż właśnie 
teraz jest najpiękniejsza pora roku 
- P.P Adams 

23. Nie życie, lecz zdrowie jest 
życiem. Dobre zdrowie jest lepsze 
niż największe bogactwo - Franci-
szek Tarczykowski. 

24. Zadowolenie chroni nawet 
przed przeziębieniem. Przeziębi-
ła się kiedy kobieta, która wie, że 
jest ładnie ubrana? Przyjmuje wy-
padek - że jest ledwie ubrana... - 
Fryderyk Nietzsce 

25. Nawet najzdrowsi ludzie 
długo nie mogą wytrwać w miło-
ści. Chyba, że zachorują - Krzysz-
tof Mętrak 

ZSO W Nowogardzie

Oficjalne otwarcie szkolnego  
Klubu Radioastronomii
Dnia 5 marca 2015 r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Szkolnego Klubu Radioastronomii im. Mikołaja Kopernika SP1KMK. 

Dyrektor szkoły Leszek Becela, 
uroczyście przywitał zebranych 
gości w tym prezesa Zachodnio-
pomorskiego Oddziału Tereno-
wego Polskiego Związku Krótko-
falarskiego w Szczecinie Janusza 
Tylkowskiego i burmistrza  No-
wogardu.  Następnie głos zabrał 
prezes klubu SP1KMK Szymon 
Grygowski, nauczyciel fizyki i in-

formatyki w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących, który w formie 
prezentacji przedstawił dotych-
czasowe osiągnięcia uczniów w 
ramach międzynarodowego pro-
jektu ARISS. Przypomnijmy, że 
ARISS (Amateur Radio on the In-
ternational Space Station) to Mię-
dzynarodowy Związek Organiza-
cji i Stowarzyszeń Radioamator-

skich mający na celu umożliwie-
nie nawiązania kontaktu radiowe-
go radioamatorom oraz szkołom 
z całego świata. Jednym z głów-
nych celów projektu jest zachę-
cenie młodzieży do kształtowa-
nia się w kierunkach ścisłych. O 
szczegółach projektów jakie reali-
zuje nowogardzkie szkolne koło 
radioamatorów, a także o samym 
nowogardzkim kole i genezie jego 
powstania dowiedzą się Państwo 
z rozmowy z panem Szymonem 
Grygowskim, którą przedstawimy 
w kolejnym wydaniu DN.   

Info: własna

Sprostowanie do artykułu

Jak to jest z opieką 
przedszkolną 
W przedostatnim numerze DN, zamieściliśmy relację z 
otwarcia w Nowogardzie Punktu Przedszkolnego. Jak się 
okazało nasz tekst był jednak na zbyt dużym poziomie ogól-
ności, co  mogło spowodować pewne zafałszowania doty-
czące tematu oświaty przedszkolnej w naszym mieście. Czy-
telnicy znający się na rzeczy są jednak czujni, i dlatego niżej 
zamieszczamy tekst, który otrzymaliśmy od p. Jana Kopy-
cińskiego (prowadzącego m.in. Zielone Przedszkole).    

W związku z artykułem Otwar-
cie Specjalistycznego Punk-
tu Przedszkolnego „Promy-
czek” . Pierwsza taka placów-
ka w Nowogardzie, informuję że: 
W artykule pojawia się kil-
ka nieścisłości, któ-
re chciałbym sprostować.  
1.Specjalistyczny Punkt Przed-
szkolny Promyczek, jak sama 
nazwa wskazuje nie jest przed-
szkolem, tylko punktem przed-
szkolnym. W ustawie o syste-
mie oświaty jest traktowane, jako 
„inna forma wychowania przed-
szkolnego”. W przepadku SPP 
Promyczek, które ma przyjmo-
wać do 12 dzieci oznacza to, że: 
a) Nauczanie przedszkolne w za-
kresie tzw. Podstawy programo-
wej ma wynosić nie 25 godzin ty-
godniowo, czyli 5 godzin dziennie, 
ale 12 godzin tygodniowo, a więc 
nawet nie 2,5 godziny dziennie. 
b) Pobyt dziecka w takiej pla-
cówce, trwa do 5 godzin dzien-
nie, a nie jak w przedszkolu 10 
c) Są zupełnie inne wymogi for-
malne związane z rejestracją: 
placówka nie musi spełniać su-
rowych wymogów lokalowych 
sanepidu, nie musi mieć pla-
cu zabaw, a nawet zapewniać 
dzieciom posiłku. Nie musi na-
wet posiadać statutu, gdyż jego 
rejestracja jest uproszczona. 
2. Nie jest prawdą, że „SPP Pro-
myczek to pierwsza w Nowogar-
dzie placówką edukacyjna dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
które posiadają specjalne potrze-
by edukacyjne”. Może Dziennik 
Nowogardzki tego nie zauważył, 
ale od prawie 10 lat istnieje gru-
pa integracyjna w przedszkolu nr 
3 na ulicy Poniatowskiego, zaś od 
2 lat taka grupa utworzona jest 
w Zielony Przedszkolu. Zaś ta-
kimi działaniami Zielone Przed-
szkole zajmuje się już od 5 lat. 
3. Dalszą sensacją jest to, że cy-
tuję – „Dla każdego wychowan-
ka tworzony będzie Indywidu-
alny Program Edukacyjno – Te-
rapeutyczny”. Jest to tzw. IPET, 
który musi przygotować każda 
placówka oświatowa dla dziec-
ka z orzeczeniem, o potrzebie 
wczesnego wspomagania i po-

trzebie kształcenia specjalnego. 
4. Dalej cytuję „Pobyt dziec-
ka jest całkowicie bezpłatny, a 
związane z tym koszty pokry-
wane będą z budżetu Gminy”. 
a) Pobyt dzieci niepełnospraw-
nych w przedszkolach finansu-
je w całości budżet państwa o nie 
Gmina. Gmina tylko przekazu-
je środki, które na ten cel otrzy-
mała w subwencji oświatowej. 
b) Ponieważ w przedszko-
lach pobyt dziecka przez pierw-
sze 5 godzin jest bezpłatny. To 
zapewnienie dzieciom opie-
ki przez okres od 3 - do 5 go-
dzin dziennie, co ma obowią-
zek zapewnić punkt przedszkol-
ny, jest rzeczywiście sukcesem. 
c) Na dzieci autystyczne powin-
no zatrudniać się dodatkowego 
nauczyciela wspierającego, który 
posiada specjalistyczne kwalifi-
kacje, dlatego też dotacja na takie 
dzieci wynosi 4000 złotych mie-
sięcznie czyli 50 000 rocznie. Ma 
ona pokryć koszty zatrudnienia 
nauczyciela to jest około 2 300 zł 
na rękę (bo tyle dostaje pracow-
nik, kiedy pracodawca wydaje na 
niego 4 000) oraz kosztów terapii 
specjalistycznej (według, przepi-
sów od 4 do 8 miesięcznie, czy-
li 1 lub 2 godziny tygodniowo). 
Na zakończenie chciałbym za-
uważyć, że zgodnie z przepisami, 
taka placówka, jak Specjalistycz-
ny Punkt Przedszkolny Promy-
czek, otrzymuje dotację z budże-
tu gminy w wysokości 40% kosz-
tów utrzymania dzieci w przed-
szkolu samorządowym. W przy-
padku gminy Nowogard byłoby 
to ok. 240 zł miesięcznie (koszt 
utrzymania jednego dziecka ok. 
610 zł miesięcznie razy 40%). 
Jest tu jednak luka prawna, gdyż 
w przypadku dzieci niepełno-
sprawnych, których finansuje bu-
dżet państwa a nie Gmina, dota-
cja przekazywana jest w 100%. 
Prawdą jest natomiast, że jak wy-
nika z artykułu, właściciele za-
dbali o właściwą promocję swo-
jego biznesu i zaprosili na uro-
czystość otwarcia ważnych gości. 

Z poważaniem 
Jan Kopyciński 
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PRZeKAż 1% PROCeNT PODATKU

Proszę o kontakt byłych żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie 

507 043 174

"Możesz wesprzeć 
nasze Stowarzyszenie, 
wpłacając 1% podatku

KRS 0000030273 
z dopiskiem 

1 Batalion Szturmowy"

Fala Women Cup 2015

Pomorzanin na 2. miejscu
W sobotę (28 lutego), w hali widowiskowo-sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach, o godzinie 9:30, rozpoczął się I Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Kobiet „Fala Women Cup 2015”. Udział w nim wzięła kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, która spisała się bardzo dobrze, zajmując 2. miejsce. 

Trener kobiecej drużyny, do 
Międzyzdrojów zabrał 9-osobową 
kadrę. W turnieju zagrały: Anita 
Piotrowska, Katarzyna Piotrow-
ska, Patrycja Kozioł, Anna Nowic-
ka, Anita Nowakowska, Wikto-
ria Górska, Karolina Kowalczuk, 

Klaudia Korgiel, Daria Partyka. 
Niestety już przed pierwszym me-
czem okazało się, że Daria Party-
ka ze względu na problemy zdro-
wotne, nie będzie mogła stanąć 
między słupkami. Z przymusu w 
roli bramkarki wystąpiła Anna 

Nowicka, która spisała się bardzo 
dobrze, przepuszczając tylko dwa 
strzały (dwa samobójcze trafienia 
po rykoszecie) w 7 meczach! Ale 
po kolei. Na boisku rywalizowały 
pięcioosobowe drużyny przez 12 
minut gry. Osiem występujących 
zespołów zagrało w jednej grupie 
systemem każdy z każdym. Po-
morzanin rywalizację rozpoczął 
od meczu z juniorkami Olimpii 
Szczecin. Po dwóch golach Ani-
ty Piotrowskiej, piłkarki z Nowo-
gardu pewnie wygrały 2:0. Przed 
drugim meczem podopiecznych, 
Pawła Błaszczyka czekała aż pół-
tora godzinna przerwa, która mo-
gła spowodować, że w drugim 
meczu, zawodniczki Pomorza-
nina wyglądały nieco gorzej. W 
efekcie nowogardzianki remisu-
ją z Falą I Międzyzdroje 1:1. W 
kolejnym meczu rywalkami były 
ponownie zawodniczki gospoda-
rzy, Fala II Międzyzdroje. Dzię-
ki skutecznej grze, „Pomorzanki” 
pewnie wygrały 2:0. Następnie, 
jak wszyscy obecni na turnieju, 
zgodnie stwierdzili, kibice ogląda-
li najlepszy mecz całych zawodów. 
Naprzeciw siebie stanęły lider-
ki III ligi kobiet, czyli Pomorza-
nin oraz piłkarki Victorii Sianów, 
które ze stratą 2 punktów zajmują 
2. miejsce w II Lidze Kobiet gru-
py kujawsko-pomorskiej. Piłkar-
ki obydwu drużyn zaprezentowa-
ły wszystkim świetne widowisko 
z dużą dramaturgią. Na minutę i 
15 sekund przed końcem meczu, 
Victoria zdobyła gola na 1:0, po 
tym, jak po rykoszecie zaskoczo-
na Anna Nowicka nie miała szans 
na skuteczną obronę. Pomorzanin 
rzucił się do odrabiania strat i za-
mknął rywalki na ich połowie. Na 
10 sekund przed końcem meczu, 
o włos od wyrównania były pod-

opieczne Pawła Błaszczyka, jed-
nak futbolówka zatrzymała się na 
słupku. Tak więc wygrywa zespół 
z II ligi, który w całym turnieju nie 
zaznał porażki. 

Przed zawodniczkami z Nowo-
gardu pozostały jeszcze tylko dwa 
mecze i realna szansa na 2. miej-
sce w tabeli. Podopieczne Pawła 
Błaszczyka skorzystały z tej oka-
zji i po wygranej 1:0 z Vielgovią 
Szczecin oraz 2:0 z Kotwicą Ko-
łobrzeg, zasłużenie wywalczyły 

drugi stopień podium. Podsumo-
wując, Pomorzanin w 7 meczach 
strzelił 8 goli, stracił 2 bramki i po 
4 zwycięstwach, 2 remisach i 1 po-
rażce, uzbierał w sumie 14 punk-
tów. Nie zabrakło również indywi-
dualnego wyróżnienia dla piłkarki 
z Nowogardu. Jednogłośnie trene-

rzy prowadzący zespoły występu-
jące podczas Fala Cup uznali, że 
to Anita Piotrowska była najlep-
szą piłkarką całego turnieju. 

Teraz przed kobiecą drużyną 
jeszcze jeden sparing. W niedzie-
lę (15 marca), w Międzyzdrojach, 
„Pomorzanki” zagrają z tamtej-
szą Falą. Przypominamy, że dru-
żyna nieustannie prowadzi nabór, 
a trener Paweł Błaszczyk zaprasza 
na treningi wszystkie dziewczy-
ny, które zechciałyby bronić barw 

Pomorzanina Nowogard. Zajęcia 
prowadzone są w następujące dni: 
wtorek o godz. 17:30 w hali spor-
towej ZSO w Nowogardzie oraz w 
czwartki o godz. 17:30 na Orliku 
przy ZSO. 

KR

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia Szczecin 2:0
Fala I Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  1:1
Fala II Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:2
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica  0:0
Victoria Sianów – Pomorzanin Nowogard   1:0
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin  1:0
Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  0:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Victoria Sianów   21 pkt.
2. Pomorzanin Nowogard   14 pkt.
3. Fala II Międzyzdroje   13 pkt.
4. Zalew Stepnica   9 pkt.
5. Olimpia Szczecin (Juniorki)  8 pkt.
6. Vielgovia Szczecin    5 pkt.
7. Fala I Międzyzdroje    5 pkt.
8. Kotwica Kołobrzeg   3 pkt.
Wyróżnienia indywidualne:
Królowa strzelców turnieju: 
Malwina Grzelak (Victoria Sianów) – 10 bramek
Najlepsza bramkarka turnieju: 
Klaudia Zaklika (Kotwica Kołobrzeg)
Najlepsza zawodniczka turnieju: 
Anita Piotrowska (Pomorzanin Nowogard)

Na zdjęciu Anita Piotrowska przyjmująca nagrodę dla najlepszej piłkarki turnieju 
Fala Women Cup 2015.

Stypendia artystyczne Marszałka

Ruszył nabór wniosków
Do 27 marca 2015 r., można składać wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmują-
cych się profesjonalnie twórczością artystyczną. 

O stypendia mogą ubiegać się 
osoby, które zajmują się profe-
sjonalnie twórczością artystycz-
ną na terenie województwa za-
chodniopomorskiego, i jedno-
cześnie nie ukończyły 35 roku 
życia, są absolwentami uczel-
ni artystycznej lub studentami 
ostatniego roku tej uczelni. 

Wyłonionych zostanie trój-
ka stypendystów. Każdy otrzy-

ma 12 tys. zł brutto na realiza-
cję opisanego we wniosku za-
dania artystycznego. Poprzed-
nie edycje programu pokazały, 
że mogą być to najróżniejsze 
przedsięwzięcia, m.in. wydanie 
płyty, cykl spektakli teatralnych 
czy powstanie muralu na jednej 
z kamienic Szczecina. 

Stypendia Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomor-

skiego dla osób zajmujących 
się profesjonalnie twórczością 
artystyczną przyznawane są od 
2006 r. W tym roku na ten cel 
przeznaczonych zostanie łącz-
nie 36 tys. złotych. Szczegóło-
wych informacji dotyczących 
konkursu należy szukać na 
stronach Urzędu Marszałkow-
skiego.

Info: własna
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Sparingi pierwszego i drugiego zespołu

Kolejni debiutanci Pomorzanina
W miniony weekend, swoje mecze sparingowe rozgrywali piłkarze z Nowogardu. Pierwszy zespół pewnie pokonał Spartę Gryfice (4:0), natomiast rezer-
wowi zremisowali z Polonią II Płoty (2:2). Ważną informację redakcji przekazał prezes Pomorzanina. Fernando Maia Batista został już oficjalnie piłka-
rzem Pomorzanina Nowogard. Oprócz gry w pierwszym zespole, Brazylijczyk będzie również trenował młodych piłkarzy z Nowogardu. 

Mecz pierwszego zespołu Po-
morzanina ze Spartą Gryfice, był 
ostatnim sparingiem przed star-
tem rundy wiosennej. Robert 
Kopaczewski w pierwszym skła-
dzie desygnował do gry piłkarzy, 
którzy powalczą o ligowe punk-
ty w Ińsku. Nowogardzianie cał-
kowicie zdominowali swoich ry-
wali, którzy z trudem zbliżali się 
do bramki strzeżonej przez Paw-
ła Sobolewskiego. W efekcie już 
do przerwy wynik brzmiał 3:0 dla 
Pomorzanina, natomiast po zmia-
nie stron Nowogardzianie zdoby-
li jeszcze jedną bramkę. Dwa gole 
w tym meczu zdobył Dawid Lan-
gner, jedno trafienie z rzutu kar-
nego dorzucił Rafał Makarewicz. 
Na listę strzelców wpisał się rów-
nież były już piłkarz Drawy Draw-

sko Pomorskie, Fernando Maia 
Batista. Jak poinformował naszą 
redakcję prezes Marcin Skórniew-
ski, Pomorzanin doszedł do poro-
zumienia z Drawą i oficjalnie Ba-
tista został piłkarzem Pomorzani-
na. W Nowogardzie, poza grą w 
pierwszym zespole, Brazylijczyk 
z polskim obywatelstwem zajmie 
się również prowadzeniem jednej 
z młodzieżowych drużyn. W naj-
bliższym wydaniu DN przedsta-
wimy jego sylwetkę oraz opubli-
kujemy krótki wywiad, po oficjal-
nym podpisaniu umowy w siedzi-
bie nowogardzkiego klubu. 

Natomiast w niedzielę, w Pło-
tach, Pomorzanin II Nowogard 
podejmował drugi zespół Polonii. 
W barwach „rezerwowych” zade-
biutowali kolejni młodzi piłkarze. 

- W meczu z Polonią II Płoty, w 
nagrodę za ciężką pracę w okresie 

przygotowawczym, zadebiutowali 
w seniorach Kacper Królik i Michał 

Teodorczyk. Obaj zawodnicy uro-
dzili się w 1999 roku – informu-
je prezes Marcin Skórniewski. Do 
przerwy Pomorzanin remisował z 
Polonią 1:1, po zmianie stron obie 
drużyny zaaplikowały sobie po 
jeszcze jednym golu i ostateczny 
wynik brzmiał 2:2. Gole dla dru-
giego zespołu Pomorzanina strze-
lał Maciej Grzejszczak z rzutu 
karnego, który został podyktowa-
ny po faulu na Konradzie Adam-
ku oraz młodziutki Michał Fedak 
(rocznik 1998), dla którego to już 
druga bramka, w drugim swoim 
meczu w dorosłej drużynie. Drugi 
zespół Pomorzanina w następnym 
sparingu zmierzy się z Sowianką 
Sowno. 

KR

Na zdjęciu wraz z prezesem Marcinem Skórniewskim - Kacper Królik i Michał Teo-
dorczyk.

49. Gala Profesjonalnej ligi MMA w Łobzie

Porażki nowogardzian 
W piątek (6 marca), w łobeskiej hali sportowo-widowiskowej odbyła się 49. Gala Profesjo-
nalnej Ligi MMA. W klatce zaprezentowało się dwóch zawodników z Nowogardu- Mate-
usz Dolega oraz Wojciech Balejko. Niestety, nasi reprezentanci przegrali swoje walki przez 
poddanie. 

Organizatorami Gali PLM-
MA byli Mirosław Okniński i 
Mirosław Adamów. W klatce 
wystąpiło dwóch zawodników z 
Nowogardu. Jako pierwszy wal-
czył Mateusz Dolega, a jego ry-
walem był Dawid Nowak. Od 
początku walki warunki w klat-
ce dyktował Mateusz Dolega. 
Najpierw zaczął okopywać swo-
jego przeciwnika,by potem po-
sadzić go na deskach po lewym 
sierpowym. Nowakowi jed-
nak udało się przetrwać trudne 
chwile. W drugiej rundzie od-
wrócił losy walki i poddał du-
szeniem zza pleców bardzo już 

zmęczonego Mateusza Dolegę. 
Kolejnym Nowogardziani-

nem, który zaprezentował się 
przed łobeską publicznością 
był Wojciecha Balejko. Zawod-
nik z Nowogardu zmierzył się 
z debiutującym w zawodowym 
MMA Karolem Linowskim. Li-
nowski mocno rozpoczął poje-
dynek. Wyraźnie próbował bar-
dzo szybko zakończyć walkę. 
Balejko jednak przetrwał na-
wałnicę, a Linowski wydawał 
się po pierwszej rundzie już do-
syć mocno zmęczony. Efektem 
zmęczenia była zmiana takty-
ki przez Linowskiego, który za-

czął obalać swojego przeciwni-
ka. W parterze dobrze kontro-
lował oponenta i po ciosie kola-
nem na korpus, zmusił Balejkę 
do poddania. Dodajmy, że za-
równo Wojciech Balejko, jak i 
Mateusz Dolega, reprezentowali 
barwy Pomorzanina Nowogard. 

Z kronikarskiego obowiązku 
przypomnimy jeszcze wyniki 
pozostałych walk. W pierwszej 
walce wieczoru stanęli naprze-
ciwko siebie Hubert Jóźwiak i 
Piotr Kamiński z Drawska Po-
morskiego. Niejednogłośnie na 
punkty wygrał Hubert Jóźwiak. 
Następnie w wadze 77 kg na-
przeciw siebie stanęli Artur Ka-
miński z Drawska Pomorskiego 
i Białorusin Pavl Obozny. Po-
lak pokonał rywala w pierwszej 
rundzie przez poddanie – zmu-
sił do tego Białorusina przez du-
szenie zza pleców. W piątej wal-
ce zmierzyli się Marcin Wrzosek 
i Sultan Tsikhesashvili.

Pomimo przewagi Sultana, 
Marcin Wrzosek wyciągnął ba-
lachę i ostatecznie poddał prze-
ciwnika w pierwszej rundzie. W 
przedostatniej walce wieczoru – 

o pas w kategorii muszej stanęli 
naprzeciwko siebie Marcin La-
sota i Vitali Kozakov. Lasota bez 
większych problemów rozpra-
wił się z przeciwnikiem. Błyska-
wicznie sprowadził Kozakova, i 
tam go poddał skrętówką. Tak 
więc pas pozostał u Polaka. W 
ostatniej walce wieczoru o pas 
mistrzowski w wadze piórkowej 
(66 kg) zmierzyli się: obrońca 
pasa Kamil „Bomba” Łebkow-
ski oraz reprezentujący biało-
ruski Mińsk Sergei Semizhon. 
Pierwsza runda walki należa-
ła do Łebkowskiego, który zdo-
minował przeciwnika w parte-

rze. W połowie rundy, poszedł 
po nogi rywala, tam zdobył do-
siad i mocnymi ciosami rozbijał 
oponenta. Drugą odsłonę walki, 
zawodnicy przewalczyli w stój-

ce. Łebkowski cały czas spychał 
na siatkę Semizhona. Ostatnia 
runda była bliźniaczo podobna 
do pierwszej, z tym że na kilka 
sekund przed końcem, „Bom-
ba” przyśpieszył i zasypał cio-
sami w dosiadzie Białorusina. 
Sędzia Piotr Michalak nie miał 
wyboru i przerwał pojedynek 
na 5 sekund przed końcem run-
dy ogłaszając TKO dla Polaka. 

Dodajmy jeszcze, że gościem 
muzycznym gali był Sobota, na-
tomiast w przerwach między 
walkami można było obejrzeć 
pokaz grupy tanecznej z Kosza-
lina. Całą galę można było także 

zobaczyć na żywo w ogólnopol-
skiej stacji telewizyjnej Orange-
Sport. 

(sc)
Oprac: KR

Na zdjęciu z lewej strony Mateusz Dolega, tuż przed walką z Dawidem Nowakiem.

Pierwszy z lewej Wojciech Balejko, podczas swojej walki z Karolem Linowskim.J
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Jak zaakceptować siebie?
3 marca w ZSP odbyły się warsztaty dla uczniów klas pierw-
szych pt.: „Akceptacja siebie i budowanie pozytywnej sa-
mooceny oraz przyjaznych relacji rówieśniczych”. 

Warsztaty poprowadził Pan 
Marek Pietrasik – terapeuta,  sek-
suolog, nauczyciel wychowania 
do życia w rodzinie i pedagog, 
który współpracuje z naszą szko-
łą już od kilku lat. W spotkaniach 
wzięli udział uczniowie klas: 1 
THO, 1 M/K, 1TŻ, 1 TE, 1 TH, 1 
TL, 1 TI, 1 TPS, którzy rozmawia-
li z terapeutą o: konsekwencjach, 
jakie mogą spotkać uczniów za 
nieodpowiednie zachowanie się 

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Pamiętamy o „żołnierzach 
wyklętych” 
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy wyklętych” - działaczy     antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia, dla których historia nie była 
łaskawa. Przez dziesięciolecia znajdowali się w cieniu zapo-
mnienia, pochowani w bezimiennych grobach, skazani na 
śmierć tylko dlatego, że postępowali jak prawdziwy Pola-
cy. Ten wyjątkowy dzień pamięci o „Żołnierzach wyklętych” 
był doskonałą okazją do prowadzenia dyskusji na lekcjach 
historii (i nie tylko) a także motywacją do refleksji na te-
mat nie tak przecież odległej historii Polski. W ZSP moż-
na obejrzeć dwie wystawy poświęcone „Żołnierzom wyklę-
tym”, których organizatorką jest nauczycielka historii Pani 
Anna Zamara. 

wystawa poświęcona Żołnierzom Wyklętym

klasa 1 TŻ i 1 TE

Klasa 1 TI i TPS

Wyjątkowi goście w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych
4 marca (środa) nasza szkoła przywitała niezwykłych gości – odwiedziły nas przedszkolaki z 
Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 

zdjęcie pamiątkowe

Mali kucharze ....

Praca wre!!

Przedszkolaki zwiedzają szkolne warsztaty 

w stosunku do nauczyciela, róż-
nych środkach odurzających 
(np. krople i tabletki gwałtu 
oraz ich nowe odmiany, ile cza-
su potrzeba, aby narkotyki ulot-
niły się z organizmu) oraz o tym 
jak być w życiu szczęśliwym. Co 
to znaczy być szczęśliwym? Na-
leży robić to co się lubi i czerpać 
z tego korzyści, robić wszyst-
ko dla samych siebie a nie dla 
znajomych czy rodziny, należy 
spełniać swoje marzenia i sta-
wiać sobie realne cele. Ucznio-
wie chętnie zadawali pytania na 
tematy, które ich interesowały. 

Natalia Ropińska kl. I TI

... świetnie sobie radzą w kuchni.

Przyjechały do nas trzy grupy 
przedszkolaków w wielu 4,5,6 lat, 
które znajdowały się pod opieką 
wychowawczyń – Pani Agnieszki 
Stępień, Pani Wandy Trojanow-
skiej i Pani Elżbiety Chodor. Ma-
luchy odwiedziły szkolne warszta-
ty, gdzie mogły zobaczyć na czym 
polega praca mechanika samo-
chodowego. Bardzo interesowały 
ich także urządzenia i maszyny, 
które są wykorzystywane podczas 
naprawy pojazdów. Po zwiedza-
niu szkolnych warsztatów przed-
szkolaki udały się do pracow-
ni gastronomicznej, gdzie czekał 
na nich słodki poczęstunek. Na-
stępnie maluchy założyły fartusz-
ki oraz zajęły miejsca przy stołach 
gotowe do działania. Pełne energii 
i zapału przedszkolaki zabrały się 
do robienia gofrów, rogalików i 
pierogów, które następnie z rado-
ścią pałaszowały. Nasi mali goście 
szybko podbili serca nauczycieli 
i uczniów. Maluchy miały okazję 
zapoznać się z zawodami, które 
cieszą się obecnie dużą popular-

nością, być może  niektórzy wrócą do nas za jakiś czas i zostaną naszy-
mi uczniami? Zapraszamy!!!
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

PRACA w CleverAgency
Nowo otwarta agencja interaktywna w Nowogardzie  

poszukuje młodych i kreatywnych pracowników  
na stanowisko:

Copywriter
Wymagania:
- lekkie pióro,
- kreatywność, 
- dobra znajomość mediów internetowych,
- mile widziane doświadczenie w PR lub w dziennikarstwie.
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin. 
CV prosimy przesyłać na adres: praca@cleveragency.pl

Finał Powiatu – piłka siatkowa w Goleniowe
Luty upłynął siatkarzom pod znakiem finałów powiatu – 19 lutego odbył się finał powiatu 
w piłkę siatkową dziewcząt a 20 lutego o tytuł najlepszej drużyny walczyli chłopcy. 

Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce zaś chłopcy okazali się najlepsi pokonując ZSO Goleniów oraz nowo-
gardzkie licea. Przedstawiamy skład drużyn:

Dziewczęta:
Katarzyna Piotrowska
Justyna Świercz
Paulina Fedak
Aleksandra Żóralska
Anna Nowicka
Patrycja Florczak
Eliza Guz
Opiekun: Pani Małgorzata Pietruszewska 

Chłopcy: 
Kamil Bąk
Mateusz Marszałek
Mateusz Pabisiak
Łukasz Czarny
Damian Baranowski
Eryk Machoń
Szymon Michalski

Drużyna dziewcząt z opiekunem Panią Małgorzatą 
Pietruszewską

Krystian Wlaźlak
Patryk Krystkiewicz 
Opiekun: Marcin Wolny 

Gratulujemy!!!

Drużyna chłopców opiekun Pan Marcin Wolny

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni 
do przyuczenia na 
tapicera, stolarzy, 
kontrolera jakości

w Nowogardzie 
więcej informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
    K71.2.sczb.6-13.03
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OGŁO SZe NIA DROB Ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 0033 78 78 
18 189

• Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m . 668 411 277 

• Sprzedam pawilon handlowy. 
Tel. 517 35 76 53

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczów-
kę. Stan bardzo dobry, do za-
mieszkania. Kilka kilometrów 
od Nowogardu, 30 minut do 
morza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Do wynajęcia 40m2 usługowo 
handlowe. 9139 20 776

• Wynajmę duże mieszkanie czte-
ropokojowe. 602 474 266 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, I piętro w roliczeniu. Ka-
walerka bezczynszowa. 693 344 
807 lub 661 969 006 

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
je ul. Żeromskiego 3-piętro. 601 
080 035

• Sprzedam lub wynajmę garaż 
15 m2 przy ul. 700 lecia. 501 549 
818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  
z altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 
692361374

• SPRZEDAM – mieszkanie, cen-
trum Nowogardu   2     pokojowe  
43  m 2.  III piętro.   Ul:Warszaw-
ska.   Po   kapitalnym   remoncie.  
Tel.513913500

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie. Kaucja 2000 zł. Wy-
najem 800 zł. Tel. 504 898 980 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 69 m2 po remoncie. 600 
325 984 

• Wynajmę obiekt po byłej szwal-
ni na cele produkcyjne lub ma-
gazynowe. Obiekt posiada tra-
fostacje. 607 288 835

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie dwupokojowe. 697 980 
702 

• Sprzedam mieszkanie czteropo-
kojowe na parterze w Nowogar-
dzie. 783 277 043

• Sprzedam bezczynszowe: kawa-
lerkę i mieszkanie dwupokojo-
we. 660 143 840 

• Mieszkanie trzypokojowe ładne 
zamienię na mniejsze z dopłatą. 
603 555 532

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Żeromskiego 3 pię-
tro. 601 080 035

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

MOTORYZACJA

• Mercedes C220 kombi, diesel, 
rocznik 2000 kolor czarny, wy-
posażony w klimatyzację oraz 
hak, sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jet-
ta, stan dobry. 605 576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna ka-
bina. 660 010 540

• Koła letnie do Skody Felicji 13 
cali sprzedam. 721 692 465    

ROlNICTWO

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 
759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103

• Łubin sprzedam. 502 853 573 

•	 KURKI  NIOSKI   odchowa-
ne  powyżej 7 tyg. Sprzedaż  
od  25  03  2015 r. GOSPDAR-
STWO  ROlNO-DROBIARSKIe  
żABOWO . Tel. 913910666, 
510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751

•	 JAJA lĘGOWe KUR „le-
GHORN”. Tel. 91 39 20 307

• Kombajn ziemniaczany Anna, 
kopaczka dwurzędowa i stolar-
ka dwurzędowa sprzedam. Tel. 
603 363 207

• Maciory wysokoprośne dwie 
sztuki okolice Goleniowa. 602 
53 63 66 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIe-MAGIel,PRANIe DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CeRKI MeBlOWeJ SAMOCHO-
DOWeJ/ SKÓRZANeJ MATe-
RIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIA-
NeJ / lANOlINĄ/SPRZĄTANIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTeRÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, bra-
my, monitoring, domofony. 696 
443 643

• Glazura, terakota, fachowo so-
lidnie wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515

•	 Usługi mini koparką. 605 579 
296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 
721 988 735

•	 Usługi  stolarskie : szafy ,  gar-
deroby  , meble łazienko-
we  i  inne  prace stolarskie. 
Tel.609388503

•	 MATeMATYKA. Tel. 668171212

•	 Remonty   mieszkań. Tel. 
669526858

• Docieplenie budynków. 607 654 
692

• Usługi remontowo-budowlane i 
dekarskie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Transport, przeprowadzki, szyb-
ko i tanio. 696 854 591 

PRACA

•	 •	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kuchar-
kę. 602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT 
C+E TRANSPORT KRAJOWY TEL 
509740304

• Poszukuję opiekunki do osoby 
starszej z chorobą Alzhairmera. 
508 019 530

• Poszukuje osób do zbioru tru-
skawek, Szwecja. Tel. 91 39 25 
079 po 20

INNe

•	 Sprzedam drewno: brzoza, 
olcha, sosna – pocięte. Przy-
czepka samochodowa 100 
zł. lub przyczepa rolnicza.
Tel.880690659.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 PIeCe GAZOWe c.o. VAIllANT 
z Niemiec używane z gwaran-
cja i montażem do mieszkania 
,domu, sklepu, tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 900zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komo-
ra spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy cze-
sci zamienne, serwis tel 691 686 
772

•	 GRZeJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam  łóżko  dla osoby  cho-
rej  leżącej.Tel.603079044

• Sprzedam łóżko polowe-tury-
styczne (pełnowymiarowe, skła-
dane, gruby materac), nieuży-
wane, oryginalnie zapakowane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Kupię stelaż namiotu foliowego 
o wymiarach ok. 3x6m z możli-
wością demontażu. 91 39 17 022

• Tanio sprzedam nowy rower 
składak. 507 228 736

• Sprzedam spawarkę Bester, 
wiertarkę stojącą i szlifierkę. 694 
484 485.

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań sformułowanych w związku z 
akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie al-
koholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania 
nałogu), jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, 
którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym, wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych 
ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał 
w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz kluczyki pijanemu ogłaszamy i promuje-
my w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. 
Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może 
zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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R e K l A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165; Tel. 

91 577 20 07

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Tytuł wpisany ręcznie

 

Nazywam się Sylwia Zielińska, mieszkam w Nowogardzie. W wieku 10 lat zdiagnozowano u mnie Rdzeniowy

Zanik Mięśni. Choroba spowodowała, że poruszam się na wózku. Wymagam całkowitej pomocy drugiej osoby.

Na tę chorobę nie ma żadnego leku, usprawnić mnie może systematyczna rehabilitacja, która jest kosztowna.

Choroba nie przeszkadza mi być osobą aktywną. Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na

Uniwersytecie Szczecińskim. W chwili obecnej jestem na IV roku studiów doktoranckich. Aktywnie działam

naukowo (wyjeżdżam na konferencje, publikuję artykuły naukowe, w ramach praktyk prowadzę zajęcia ze

studentami). Staram się, żyć tak jak zdrowi ludzie. Zebrane środki chcę przeznaczyć na rehabilitację oraz

zakup i montaż windy. W tej chwili by wyjść z domu mam do pokonania 40 schodów, dlatego ograniczam się

tylko do koniecznych wyjść (wyjazd na Uczelnie, konferencje).

PROSZĘ O POMOC W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Zielińska, 1951 pomagają mi

Państwo w moich codziennych zmaganiach.

Wszystkim, którzy zdecydują się mi pomóc oraz tym, którzy zrobili to w latach ubiegłych, z całego serca

szczerze dziękuję! 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASeK, żWIR, CZARNOZIeM, POSPÓŁKA 
 żWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZeM DO KlIeNTA

A/0

Plebiscyt ZZPN na piłkarza i piłkarkę roku 2014

Nie docenili zawodników 
Pomorzanina
Dokładnie do piątku (6 marca), można było głosować na najlepszego piłkarza i piłkarkę w 
plebiscycie ZZPN. Niestety, plebiscyt tym razem nie był zbyt sprawiedliwy. Okazuje się bo-
wiem, że w poszczególnych ligach najwięcej głosów uzbierali ci, którzy po prostu najczę-
ściej na siebie głosowali...

Choć plebi-
scyt w ZZPN 
widnieje pod 
nazwą Piłkarz 
Roku 2014 w 
woj. zachod-
n i o p o m o r -
skim, to trze-

ba sobie jasno powiedzieć, że for-
muła w jakiej oddawano głosy, 
świadczy bardziej o tym, że był to 
plebiscyt na najpopularniejszych 
piłkarzy, lub tych, którzy wysłali 
na swoje nazwiska najwięcej sms-
-ów. Nie chodzi tu o to, że dwóch 
reprezentantów Pomorzanina nie 
zostało docenionych przez kibi-
ców z naszego regionu, lecz bar-
dziej o fakt, że najlepszymi pił-
karzami zostaną osoby, które w 
swoich ligach nie odgrywają zna-
czących ról. O ile można się zgo-
dzić z tym, że Hubert Pędziwiatr 
kilkadziesiąt głosów i znalazł się 
pod koniec stawki, w której rywa-
li znokautowali Mateusz Chlibyk 
1643 głosy (Jeziorak Szczecin, 3. 
miejsce w tabeli) i Paweł Plis 1301 
głosów (Błękit Pniewo, 7. miejsce 
w tabeli), to już wyniki w plebi-
scycie na piłkarkę roku, są bardzo 
niesprawiedliwe... Otóż 1. miejsce 

w konkursie zajęła Dominika Lu-
bowicka (Zalew Stepnica, 3. miej-
sce w tabeli) z liczbą ponad 1000 
głosów, wyprzedzając piłkar-
kę Pomorzanina Nowogard  (1. 
miejsce w tabeli) Anitę Piotrow-
ską z liczbą nieco ponad 500 gło-
sów. Dodajmy, że Anita Piotrow-
ska w 6 meczach rundy jesiennej 
strzeliła 17 goli i zaliczyła 2 asy-
sty, a to tylko o 6 goli mniej niż … 
cały zespół Zalewu Stepnica! W 
plebiscycie można było głosować 
na trzy sposoby: poprzez sms (+ 5 
głosów), przez Facebook (+ 2 gło-
sy), przez tradycyjne głosowanie 
(+ 1 głos). Nie trudno wywnio-
skować, że zwycięzcą plebiscytu 
można było zostać w jeden dzień 
wysyłając na siebie 250 sms-ów 
za 2,46 zł (nieco ponad 600 zł). 
Ci „bogatsi” mogli zatem kupić 
sobie tytuł najlepszego piłkarza 

roku. Jaka jest rzeczywistość po-
kazał nam turniej Fala Cup 2015, 
o którym piszemy w tym wyda-
niu DN. Wystąpiła w nim zarów-
no Anita Piotrowska, jak i Domi-
nika Lubowicka, a trenerzy jed-
nogłośnie zawodniczką turnieju 
okrzyknęli piłkarkę Pomorzani-
na. Pozostaje wierzyć, że formuła 
plebiscytu zmieni się w przyszłym 
roku, a o tytule będą decydować 
ankiety wypełnione przez trene-
rów. Mimo wszystko gratulujemy 
Hubertowi Pędziwiatrowi (wy-
przedził kilku innych piłkarzy) i 
Anicie Piotrowskiej swojego wy-
niku, gdyż dla kibiców Pomo-
rzanina, to właśnie im należała 
się statuetka Piłkarza Roku 2014. 
Dodajmy, że uroczysta gala odbę-
dzie się 13 marca. 

KR

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 

członków Koła, że dnia 22.03. 2015 r. organizuje zawody 
wędkarskie spławikowe dwuturowe o tytuł Mistrza Koła na 
kanale „Świniec” w Trzebieszewie zapisy w sklepie wędkar-
skim Tęczak przy ul. Waryńskiego 12 do dnia 20.03.2015r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 ul. 5go marca. 

Zapraszamy! 
Prezes Koła Tęczak Zygmunt Heland 
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Galus • Wnuk

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

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

17 marca 2015 r.
od 9.00 - 10.00 (wtorek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 5s. 3

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Chorwacja 20-29.06.2015 Berlin - lotniska codziennie
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

PARYŻ+WERSAL 11-16.07.2015 

Maroko 03-17.04.2015 

A2.2.P.d/o

Z cyklu  
"Nasi  
przedsiębiorcy": 
Piotr Łokaj 

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

REKlAmA

Skażona ziemia 
znów wywołuje 
niepokój

Porozumienie 
w Radzie 
jest koalicją 
rozsądku

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

W.13.2.O.7.03.do

SPRAWDŹ  NAS
na stronie 8

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

s.9

REKlAmA

Tajemnicza śmierć mężczyzny 

Czy to było 
zabójstwo? 

Czytaj s.3
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W skrócie

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz  
do nas o każdej porze. 

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

Kupię mieszkanie
 bezczynszowe (minimum 3 pokoje) 

piętro  lub połowę domu w Nowogardzie. 
Tel. 600 897 758

Sprzedam mieszkanie 
na parterze 62 m2 po generalnym remoncie 3-pokoje 

własne, ogrzewanie piec CO, z garażem przed 
mieszkaniem (wspólnota mieszkaniowa opłaty 350 zł). 

Tel 606 265 333

Tajemnicza śmierć mężczyzny 

Czy to było 
zabójstwo? 

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie, wyjaśnia przyczyny śmierci 64-letniego Bogdana W. 
z Nowogardu. Ciało mężczyzny, w pobliżu jego domu, znalazł kolega zmarłego. Na razie 
śledczy wykluczają zabójstwo, ale nie są pewni, czy w chwili śmierci mężczyzna był sam. 

Zarówno policja, jak też pro-
kuratura dla dobra śledztwa 
nie udziela w sprawie zbyt wie-
lu informacji. Wiadomo tylko, że 
zwłoki mężczyzny zostały ujaw-
nione w minioną sobotę (7 mar-
ca), o godz. 13.00,  na jednej z po-
sesji przy ul. Wileńskiej w No-
wogardzie. Ciało mężczyzny od-
nalazł jego kolega, który przy-
szedł do Bogdana W. w odwiedzi-
ny. Kiedy nie zastał go w domu, 
zaczął szukać swojego znajome-
go po okolicy. Po kilku minutach 
znalazł jego martwego na po-
dwórku przylegającym do domu. 
Na mieście pojawiły się pogłoski, 
że mężczyzna mógł zostać zamor-
dowany. Prokuratura na razie wy-
klucza taki przebieg zdarzeń, acz-
kolwiek przyznaje, że śledztwo 
jest prowadzone w kierunku nie-
umyślnego spowodowania śmier-
ci. Nie jest więc wykluczone, czy 
w chwili śmierci, mężczyzna miał 
towarzystwo. 

- Na razie śledztwo prowadzone 
jest w kierunku nieumyślnego spo-
wodowania śmierci, ale nie zabój-
stwa -   informuje Beata Belcarska, 
prokurator rejonowa w Golenio-
wie. - Nie ma, jak na razie, upraw-
dopodobnionych żadnych oznak 
działania osób trzecich. Zlecono 
sekcję zwłok, która nam wyjaśni 
przyczynę śmierci. W tej sprawie 
jeszcze nikt nie został zatrzymany. 

O przyczynach zgonu będę mogła 
powiedzieć więcej, gdy otrzymam 
protokół z sekcji – dodaje szefowa 
goleniowskiej prokuratury. 

Wspomniana sekcja zwłok od-
była się w środę (11 marca), jed-
nak na jej wyniki będzie trzeba 
poczekać około dwóch tygodni. 

Zatem, na tę chwilę, trudno wnio-
skować, dlaczego 64-letni miesz-
kaniec Nowogardu zmarł przed 
swoim domem. Gdy tylko poja-
wią się nowe informację dotyczą-
ce tej sprawy, opublikujemy je na 
łamach DN.

KR

Czy to silny podmuch wiatru, czy jakaś może inna siła przewróciła tabli-
cę informacyjną, która od kilku dni leży na trawniku zaraz przy alejce spa-
cerowej nad jeziorem?  Warto, aby edukacyjna platforma, jak najszybciej 
wróciła do pionu. JB

Dzieci w miejscowości Węgorza, zyskały nowe miejsce do zabawy. W 
piątek (6 marca), przy świetlicy wiejskiej, firma „Dolpo” zakończyła mon-
taż urządzenia zabawowego. Wszystko kosztowało 29 889,00 zł, z czego 19 
440,00 zł pochodziło z dofinansowania ze środków zewnętrznych, pozy-
skanych przez Gminę Osina w ramach zadania „Zakup i montaż zestawu 
zabawowego dla dzieci w miejscowości Węgorza” (zakres małych projek-
tów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”). Dodajmy, że 
w Węgorzy nie funkcjonował dotychczas żaden plac zabaw, gdyż poprzed-
ni uległ zniszczeniu i nie nadawał się do użytku.  KR

Ale ścinają... Widoczny na zdjęciu fragment rozjechanego, zapewne 
przez ciężkie samochody, chodnika, znajduje się przy zjeździe z ulicy Boh. 
Warszawy, który łączy się z drogą prowadzącą do byłej przesypowni. Zły 
stan nawierzchni niewątpliwie stwarza zagrożenie dla pieszych. Przydałoby 
się więc chodnik naprawić, a przy okazji może i zniwelować nieco łuk ulicy 
tak, żeby sytuacja za parę miesięcy nie powtórzyła się... JB

Jak poinformowała prokuratura, zwłoki mężczyzny znalazł jego znajomy nieopo-
dal jego miejsca zamieszkania.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKlAmA REKlAmA

Skażona ziemia znów wywołuje niepokój

Trzecie życie gleby z gazowni 
Składowany na pryzmie, od lutego 2012 roku, grunt z terenu byłej gazowni w Nowogardzie przeszedł pozytywnie proces biologicznego oczyszczenia – tak 
przynajmniej zapewnia spółka PROTE z Poznania, która to właśnie była odpowiedzialna za oczyszczenie ziemi z ropopochodnych substancji. Teraz gleba 
jest przewożona na działkę przy ul. Górnej, należącej do poznańskiej spółki, gdzie posłuży do wyrównania terenu pod przyszłą działalność. 

Transport ziemi z terenu by-
łej przesypowni na ulicę Gór-
ną, i towarzyszący temu znany 
dobrze w Nowogardzie zapach 
gazu, wywołał uzasadniony nie-
pokój wśród mieszkańców mia-
sta. Redakcja DN otrzymała kilka 
telefonów w tej sprawie. Spółka 
PROTE zapewnia jednak, że zie-
mia jest już  bezpieczna dla śro-
dowiska.

- Wyniki badań potwierdzają, 
że grunt ten zawiera dopuszczal-
ną normę substancji ropopochod-
nych, według rozporządzenia mi-
nistra środowiska w sprawie ja-
kości gleby. Jest to teraz ziemia z 
grupy C, która może być wykorzy-
stana pod tereny przeznaczone do 
działalności przemysłowej i gospo-
darczej– mówi Józef Czechowski, 
biotechnolog z PROTE. 

W tym przypadku grupa C 

oznacza, że w jednym kilogra-
mie gleby znajduje się nie więcej 
niż 3 tysiące miligramów węglo-
wodorów. Stąd też wyraźny za-
pach gazu/ropy, jaki unosi się w 
powietrzu. Ma on jednak być wy-
czuwalny jedynie w trakcie trans-
portu gleby. Ten, jak zapewnił re-
dakcję DN przedstawiciel spółki, 
ma zostać zakończony w przecią-
gu najbliższego tygodnia. Następ-
nie ziemia zostanie przysypana 
warstwą „czystej” gleby. 

- Mogę przeprosić za ten dys-
komfort i zapewnić, że w ciągu ty-
godnia cały proces zostanie zakoń-
czony, a problem brzydkiego zapa-
chu ustąpi– deklaruje J. Czechow-
ski. 

Działka, na której zwożona jest 
gleba po rekultywacji, należy do 
PROTE. Nawieziona ziemia po-
służy jako materiał do wyrówna-

nia i utwardzenia terenu. Spółka 
na razie nie ma sprecyzowanych 
planów, co do wykorzystania nie-
ruchomości. Być może będzie tu-
taj prowadziła działalność, pole-

gającą na oczyszczaniu gruntów z 
substancji szkodliwych dla środo-
wiska. Nie wykluczone też, że po 
prostu wystawi nieruchomość na 
sprzedaż. 

Skąd ta ziemia? 
W kwietniu 2011 roku, Wielko-

polska Spółka Gazownictwa wy-
łoniła w drodze przetargu wyko-
nawcę prac związanych z rekulty-
wacją terenów środowiska grun-
towowodnego, zanieczyszczone-
go w wyniku wieloletniej działal-
ności Gazowni Nowogard. Prze-
targ wygrała firma PROTE Sp. z o. 
o. z Poznania.  Prace podzielono 
na trzy etapy. Pierwszy, polegał na 
wymianie gruntu na dnie jeziora 
w okolicy fontanny, czyli w rejo-
nie dawnego wylotu kanału od-
prowadzającego wody popłuczne 
z gazowni do jeziora. Drugi etap 
prac zlokalizowany był na tere-
nie parku przy armatach, znajdu-
jącego się przy ul. 3 Maja. Ostat-
ni etap rekultywacji objął teren po 
byłej gazowni i polegał na demon-
tażu zbiorników smołowych, za-
nieczyszczonej sieci kanalizacyj-
nej, elektrycznej i wodociągowej 
oraz wydobyciu jak największej 
ilości zanieczyszczonego gruntu 

na głębokości od 3 do 5 m poni-
żej poziomu terenu, i wbudowa-
niu czystego gruntu mineralne-
go. To właśnie ten wykopany, za-
nieczyszczony grunt, został zwie-
ziony na teren byłej przesypowni 
i  rozsypany w specjalnym kory-
cie, którego spód pokryto folią. W 
hałdę natomiast wszczepiono spe-
cjalne bakterie, które przetworzy-
ły i zneutralizowały niebezpiecz-
ne substancje pogazowe. Dziś zie-
mia, jak zapewnia PROTE, nadaje 
się już do dalszego użytku i zosta-
nie wykorzystana do wyrównania 
poziomu działki przy ul. Górnej. 

Cały  zakres prac (w tym przed-
miotowa rekultywacja), na które 
zgodę wydało Starostwo Powia-
towe w Goleniowie, był zawar-
ty w decyzji rekultywacyjnej wy-
danej przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska (RDOŚ), 
którą opiniowała również Gmina 
Nowogard. 

Marcin Simiński

Styczeń 2012, z terenu byłej gazowni wywożona jest skażona ziemia

Załadunek ziemi z miejsca, w którym składowano ją od 2012 roku

Plantowanie ziemi na działce przy ulicy Górnej
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Czy jesteśmy przesądni?  
Dziś piątek 13-go, dzień uznawany powszechnie za pechowy. Postanowiliśmy sprawdzić, czy tak też uważają mieszkańcy Nowogardu. 

Tadeusz Kozioł -   Data 13-go 
w piątek, dla mnie nie jest proble-
mem, bo wszystko w tym dniu mi 
się udaje i nie mam przysłowiowe-
go pecha. 

Pani Małgorzata - Dla mnie nie 
jest to jakaś szczególna data. Lu-
dzie często sami wmawiają sobie 
przesądy. 

Pani Klara - Dzień, jak co dzień. 
Dla mnie to są  jakieś  zabobony. 
Osobiście nie wierzę w to, by w tym 
dniu spotkał mnie jakiś pech. 

Grzegorz Skowroński -  Nie 
wierzę w takie przesądy. Dzień 
normalny, w którym trzeba uczci-
we pracować. 

Pani Janina - Nie uważam, żeby 
ten dzień był dla mnie jakoś dniem 
pechowym. Chociaż słyszy się, że jest 
to dzień pechowy. Może w takim ra-
zie lepiej być w tym dniu  ostrożnym?

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Znikający podpis 

Likwidacja zerówek  
do konsultacji społecznych...
Zanim trafi pod głosowanie musi zostać poddany konsultacjom społecznym. Tak zdecydo-
wała Rada Miejska. Chodzi o projekt uchwały w sprawie likwidacji zerówek w nowogardz-
kich podstawówkach, zaproponowany przez burmistrza Roberta Czaplę. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że burmistrz próbuje się rakiem z projektu wycofać i przynajmniej na jakiś 
czas pomysł reorganizacji w oświacie zostanie schowany do szuflady.  

Przypomnijmy, że już w styczniu 
radni otrzymali projekt uchwały, 
który zakładał likwidację oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie miasta. 
Zerówki miały pozostać tylko w 
przedszkolach oraz szkołach wiej-
skich. Tłumaczono to obniżeniem 
wieku szkolnego do 6 lat, co bę-
dzie miało wpływ na liczbę dzieci 
w wieku przedszkolnym. Od 2015 
roku, do przedszkola będą bowiem 
uczęszczać tylko dzieci 3-5 letnie. 
Sześciolatki obowiązkowo pójdą 
do pierwszej klasy. To sprawi, że z 
przedszkoli „zniknie” zatem jeden 
cały rocznik. Zdaniem gminy, po-
zostawienie oddziałów przedszkol-
nych w szkołach miejskich spowo-
duje niepotrzebne ponoszenie wy-
datków finansowych, przy jedno-
czesnym niewykorzystaniu miejsc 
w przedszkolach. W ślad za tym 
pojawi się także ryzyko likwidacji 
etatów w gminnych przedszkolach. 

Projekt uchwały nie spotkał 
się jednak z akceptacją większo-
ści radnych. Podczas sesji w dniu 
29 stycznia, kiedy po raz pierwszy 
radnych zapoznano z planami bur-
mistrza, w drodze głosowania skie-
rowano propozycję do prac w ko-
misjach (społecznej i finansowo - 
gospodarczej). Tam natomiast rad-
ni uznali, że zanim projekt ponow-
nie wróci na radę winien być pod-
dany konsultacjom społecznym. W 
czasie ostatniej, piątkowej sesji (27 
luty br.), radni większością głosów 
przychylili się do stanowiska wy-
pracowanego przez komisję. Po-
stanowili, że najpierw muszą po-

znać co na temat proponowanych 
zmian uważają sami rodzice sze-
ściolatków. 

Wszystko jednak wskazuje na to, 
że konsultacji nie będzie. Przynaj-
mniej na razie. 

-Rada nie określiła terminu w ja-
kim Urząd Miejski powinien prze-
prowadzić konsultacje, natomiast, 
moim zdaniem, robienie tego te-
raz jest już pozbawione sensu. Go-
nią nas terminy. W przeciągu naj-
bliższych dni szkoły muszą rozpo-
cząć rekrutację uczniów. Nie ma 
już czasu na reorganizację – stwier-
dziła w rozmowie z DN, sekretarz 
gminy Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka, podkreślając, że nie rozma-
wiała jeszcze na ten temat z burmi-
strzem Czaplą. Jest jednak przeko-
nana, że do tematu można będzie 
wrócić najwcześniej we wrześniu. 

Znikający podpis...
Wszystko wskazuje na to, że bur-

mistrz Robert Czapla nie będzie się 
upierał, aby było inaczej niż mówi 
sekretarz gminy. O ile w ogóle nie 
wycofa się z projektu, bo zdaje się, 
że sam w niego zwątpił. Otóż, kie-
dy po raz pierwszy w styczniu, bur-
mistrz przedłożył radnym projekt 
uchwały w sprawie likwidacji zeró-
wek, na dokumencie widniała tra-
dycyjnie informacja, że owy pro-
jekt burmistrz Nowogardu zatwier-
dził. W materiałach dostarczonych 
radnym na ostatnią sesję, informa-
cja ta została przekreślona znakiem 
„x”. Natomiast już podczas samej 
sesji, można było dostać projekt z 
białą plamą po korektorze skutecz-
nie zacierającą ślad pozostawiony 
przez burmistrza na projekcie. Po-
został tylko podpis osoby, która po-
mysł burmistrza opracowała, czyli 
sekretarz gminy A. Biegańskiej-Sa-
wickiej. 

MS

młody mężczyzna trafił do szpitala 

Kolejny wypadek na 
przejściu dla pieszych
We wtorek (10 marca), na przejściu dla pieszych przy ul. 3 
Maja, doszło do potrącenia pieszego. Pogotowie zabrało do 
szpitala 20-letniego mieszkańca Nowogardu z obrażeniami 
ciała. Przyczyny wypadku badają policjanci z Nowogardu, 
pod nadzorem goleniowskiej prokuratury. 

Jest to już drugi wypadek z 
udziałem pieszego, do jakiego do-
szło w ostatnim czasie na przej-
ściu.  Pierwszy miał miejsce w 
dniu 8 marca, przy ul. 700 Lecia. 
W 55-letnią kobietę, przechodzą-
cą po pasach, wjechał jadący sa-
mochodem marki KIA 62-letni 
mężczyzna. Kobieta z wielonarzą-
dowymi obrażeniami ciała prze-
bywa w Gryfickim szpitalu. Kie-
rowcy grozi nawet utrata prawa 
jazdy. 

Niemal do identycznego zda-
rzenia doszło również w miniony 
wtorek (10 marca), około godziny 
15:45, na pasach przy ul. 3 Maja 
(na wysokości wjazdu na osiedle 
przy Zielonej). Tym razem 44-let-
ni mieszkaniec Nowogardu, pro-

wadzący samochód VW Passat, 
potrącił 22-latka, przechodzącego 
po „zebrach”. Młody mężczyzna z 
obrażeniami ciała trafił do szpita-
la. Na razie nie wiadomo, z jakich 
przyczyn kierowca nie zauwa-
żył pieszego. W tej sprawie pro-
wadzone jest postępowanie wyja-
śniające. 

- Policjanci KP Nowogard usta-
lają okoliczności i przyczyny tego 
zdarzenia pod nadzorem gole-
niowskiej prokuratury – informu-
je rzecznik policji, asp. Julita Fi-
lipczuk. 

W związku z wypadkiem, przez 
kilkadziesiąt minut na ul. 3 Maja 
występowały utrudnienia w ru-
chu. 

KR
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Rozmowa z Piotrem Słomskim, wiceprzewodniczącym Rady miejskiej  
w Nowogardzie oraz szefem klubu radnych PiR-PiS 

Porozumienie w Radzie jest koalicją rozsądku...
Pański klub Partnerstwo i Roz-

wój – Prawo i Sprawiedliwość 
współtworzy powstałe w radzie 
porozumienie większościowe. 
Jakie ma ono znaczenie dla funk-
cjonowania nowogardzkiego sa-
morządu?

Porozumienie, które zawarli-
śmy daje możliwość skutecznego 
wypełniania roli, jaką ustawodaw-
ca przewidział dla tego organu sa-
morządu, jakim jest Rada Miej-
ska czyli roli organu stanowiące-
go i kontrolnego. Pozwala także 
radnym pełnić skutecznie zwłasz-
cza funkcję kontrolną wobec bur-
mistrza, który jako organ wyko-
nawczy jest także zobowiązany do 
wykonywania decyzji rady. Jest 
to bardzo ważne dla efektywnego 
funkcjonowania demokracji lo-
kalnej, aby ustawowe instrumenty 
przynależne radom miejskim były 
w pełni wykorzystane. I do takiej 
sytuacji od samego początku jako 
Partnerstwo i Rozwój oraz klub 
PiR-PiS dążyliśmy. 

Jak wyglądały początki funk-
cjonowania klubu PiR-PiS w ra-
dzie miejskiej?

Początki naszego funkcjonowa-
nia w radzie nie były łatwe. Czyni-
liśmy w tamtym czasie usilne sta-
rania, aby stworzyć stabilną więk-
szość, tocząc rozmowy z poszcze-
gólnymi podmiotami, które we-
szły do rady. Wybór mojej oso-
by na przewodniczącego Rady 1 
grudnia 2014 r. rozbudzał nadzie-
ję na ugruntowanie takiej więk-
szości. Zostało to jednak rozwia-
ne 9 grudnia, czyli w dniu moje-
go odwołania. Pod koniec stycz-
nia wznowione zostały rozmowy 
mające na celu stworzenie stabil-
nej większości. Stroną zapraszają-
cą do współpracy był tym razem 
PSL, którego radny Stanisław Sa-
niuk objął w międzyczasie funkcję 
przewodniczącego. Rozmowy nie 
były łatwe, niezbędne zaufanie zo-
stało wcześniej poważnie nadwy-
rężone. W naszym klubie PiR-PiS 
pamiętaliśmy przecież, że PSL 
wraz z WN i SLD zagłosowali bez 
racjonalnego powodu za odwo-
łaniem mojej osoby ze stanowi-
ska przewodniczącego 9 grudnia, 
udzielając mi tym samym swoiste-
go votum nieufności. Niemniej 
jednak, PSL po upływie pewne-
go czasu wyraźnie zadeklaro-
wał, że nie chce dłużej współdzia-
łać z SLD, że chce opuścić lewico-
wy układ. Po długim rozważeniu 
wewnątrz klubu PiR-PiS propo-
zycji PSL, postanowiliśmy udzie-
lić ludowcom kredytu zaufania i 
po przedstawieniu swoich warun-
ków przystąpić do porozumienia, 

które jak dziś widzimy, jest szero-
kie, co daje bezpieczną większość 
w Radzie. Oprócz PiR-PiS i PSL 
do porozumienia przystąpili rów-
nież Jowita Pawlak (PO) oraz rad-
ni niezrzeszeni Dariusz Kielan i 
Michał Wiatr. Dzięki porozumie-
niu zawartemu pod koniec stycz-
nia udało się zażegnać patową sy-
tuację w Radzie miejskiej, polega-
jącą na braku stabilnej większości. 

Na czym będzie polegało kon-
kretne wypełnianie przez więk-
szość w Radzie tej kreatywnej 
dla kształtu lokalnej polityki 
roli? Jakie PiR-PiS ma pomysły 
na jej kreowanie?

Gmina Nowogard ma dziś wie-
le braków między innymi są to de-
ficyty w infrastrukturze zwłaszcza 
na terenach wiejskich gdzie czę-
sto brakuje choćby takich elemen-
tów lokalnego bezpieczeństwa jak 
chodniki, drogi czy drenaże. W 
mieście zaś oprócz zaniedbań in-
frastrukturalnych od fatalnego 
stanu różnych sieci po takie jak 
chociażby brak właściwego oświe-
tlenia przejść dla pieszych. Braku-
je przede wszystkim miejsc pracy i 
tu rada w ramach swych możliwo-
ści będzie starała się robić to, co w 
jej mocy by polepszyć sytuację lo-
kalnych przedsiębiorców. To oni 
bowiem są głównymi kreatorami 
miejsc pracy. Są to niewątpliwie 
tematy, które chcemy jako PiR-PiS 
podjąć, zdając sobie jednocześnie 
sprawę z możliwości budżeto-
wych. Wiemy, że wszystkiego nie 
będziemy w stanie zrobić w ciągu 

tej kadencji. Dlatego też wspólnie 
z radnymi z porozumienia więk-
szościowego w radzie zamierzamy 
ustalić sensowną hierarchię po-
trzeb. Wszystko po to, aby w ciągu 
kadencji móc zrealizować istotną 
część naszego programu wybor-
czego – programu, któremu wy-
borcy udzielili poprzez swój głos 
poparcia w jesiennych wyborach. 

Niebawem miną dwa miesią-
ce od momentu zawarcia poro-
zumienia między PSL, PiR-PiS 
radną z PO i radnymi niezależ-
nymi; jak pan ocenia współpracę 
w jego ramach?

To porozumienie jest przede 
wszystkim - koalicją rozsądku; 
wyrazem woli osób, które poczuły 
się odpowiedzialne za prawidło-
we funkcjonowanie Rady miej-
skiej, na której zapadają decyzje 
mające bezpośredni wpływ na ży-
cie mieszkańców naszego miasta 
i gminy. Nie mogliśmy pozwolić 
na to, by kryzys związany z bra-
kiem większości niebezpiecznie 
się przedłużał, pociągając za sobą 
ujemne dla funkcjonowania gmi-
ny skutki. Porozumienie zosta-
ło zawarte w oparciu o wzajem-
ne zaufanie i współpracę. Decyzje 
zapadają na zasadzie wypracowy-
wania wspólnych stanowisk w po-
szczególnych sprawach, oczywi-
ście z poszanowaniem integralno-
ści wszystkich jego członków. Wi-
dać, że wszyscy starają się stwo-
rzyć pozytywną atmosferę współ-
pracy, to daje się odczuć. 

Partnerstwo i Rozwój jest ko-

mitetem bezpartyjnym, jednak 
po wyborach powstał klub PiR-
-PiS, z czego to wynika?

Wynika to z faktu, iż przed wy-
borami wystosowaliśmy do wie-
lu środowisk apel o współpracę 
i wspólny start w wyborach. Na 
nasze wezwanie odpowiedziało 
pozytywnie Prawo i Sprawiedli-
wość w związku z czym zawarli-
śmy umowę, iż każdy z podmio-
tów uczestniczących w porozu-
mieniu wyborczym będzie ozna-
czony w nazwie klubu radnych. 
Obecnie PiS we wspólnym klubie 
ma jednego przedstawiciela, Bo-
gusława Dziurę zaś Partnerstwo i 
Rozwój trzech – oprócz mnie są 
to Lidia Bogus i Marcin Nieradka. 
Jesteśmy zadowoleni z tej współ-
pracy i będziemy ją kontynuować 
do końca kadencji a może także w 
kolejnych wyborach samorządo-
wych. 

Miał Pan dobry trzeci wy-
nik w wyborach na burmistrza. 
Wszedł Pan do rady miejskiej 
jako jedyny z kandydatów ubie-
gających się jednocześnie o sta-
nowisko burmistrza. Jak Pan 
ocenia wynik wyborczy Partner-
stwa i Rozwoju ?

Te wybory były debiutem Part-
nerstwa i Rozwoju i oceniamy 
nasz wynik jako dobry, niewie-
le zabrakło byśmy mieli nie 4 a 6 
radnych w radzie miejskiej Nowo-
gardu. W wyborach do  powiatu 
osiągnęliśmy również dobre wy-
niki we wszystkich gminach prze-
kraczając pięcioprocentowy próg 
wyborczy, osiągając ostatecznie 
8 % w skali całego powiatu. Jed-
nak to poparcie nie wystarczyło 
do mandatu. Ale jak na pierwszy 
start te wyniki uznajemy za dobre.

PiR-PiS jako jedyny klub od 
początku wykazuje jednoznacz-
ną postawę wobec sprawy pra-
cowników PUWiSu...

...tak, to prawda. Walka pra-

cowników rodzimego operatora 
wodociągów o swoje miejsca pra-
cy to sprawa, której poparcie było 
dla nas, radnych z PiR-PiS kwe-
stią oczywistą. Zrobiliśmy wszyst-
ko to, co można było zrobić na fo-
rum Rady miejskiej. Mam nadzie-
ję, że proces zakończy się pomyśl-
nie i nowogardzka woda nie znaj-
dzie się w rękach zagranicznego 
kapitału, w tym przypadku nie-
mieckiego. 

5 i 6 marca odbył się zjazd 
Związku Miast Polskich, na któ-
rym jako delegat reprezentował 
pan gminę Nowogard. 

Było to spotkanie, na którym 
oprócz powołania zarządu związ-
ku uchwalono także tezy pro-
gramu działania związku na na-
stępną kadencję 2015-2019. Spo-
śród kierunków  wytyczonych na 
najbliższe lata można wymienić 
m.in. działania na rzecz korzyst-
nych dla miast systemowych roz-
wiązań w sferze finansów samo-
rządowych, jak np. przywrócenie 
rekompensowania ubytków w do-
chodach własnych gminy powo-
dowanych zmianami ustawowy-
mi na poziomie krajowym. Zwią-
zek zamierza również podjąć sze-
reg działań na rzecz obrony wy-
walczonego w ciągu lat zakre-
su decentralizacji spraw publicz-
nych. Celem jest także zabieganie 
o zwrot podatku VAT od inwesty-
cji publicznych - na rzecz gmin. 
W czasie dwudniowego spotkania 
połączonego z Kongresem XXV-
-lecia istnienia samorządu teryto-
rialnego, w którym uczestniczy-
li m.in. premier rządu oraz pre-
zydent RP, miałem możliwość po-
znania oraz wymiany poglądów, 
doświadczeń i spostrzeżeń z wie-
loma prezydentami miast, burmi-
strzami, przewodniczącymi rad 
miejskich oraz radnymi. 

Dziękujemy za rozmowę
Redakcja DN

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Przedświąteczna akcja Caritas 
Będą zbierać żywność w marketach 

W dniach 13 i 14 oraz 20 i 21 marca, odbędzie się 
wspólna akcja zbiórki żywności zorganizowana przez 
Zespoły Caritas z parafii pw. Wniebowzięcia NMP,  św. 
Rafała Kalinowskiego oraz szkolne koła Caritas. 

Dary, najlepiej w postaci produktów o długiej dacie do 
spożycia (mąka, cukier, makarony, olej, konserwy, słody-
cze), będzie można składać do specjalnie oznaczonych ko-
szy, ustawionych w sklepach Netto i Biedronka. Przy koszach obecni będą 
wolontariusze Caritas.

Organizatorzy zbiórki proszą o wsparcie akcji wszystkich ludzi dobrej 
woli. Z zebranych produktów przygotowane zostaną paczki na Wielka-
noc dla rodzin najuboższych, szczególnie tych, które ze względu na zmia-
nę przepisów (konieczność okazania zaświadczenia z OPS), nie mogły sko-
rzystać z unijnego programu dystrybucji żywności. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(J 3,14-21)
A jak Mojżesz wywyższył 

węża na pustyni, tak potrzeba, 
by wywyższono Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne. Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w Nie-
go wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po 
to, by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto 
nie wierzy, już został potępio-
ny, bo nie uwierzył w imię Jed-
norodzonego Syna Bożego. A 
sąd polega na tym, że światło 
przyszło na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich 
uczynki. Każdy bowiem, kto 
się dopuszcza nieprawości, nie-
nawidzi światła i nie zbliża się 
do światła, aby nie potępio-
no jego uczynków. Kto speł-
nia wymagania prawdy, zbli-
ża się do światła, aby się oka-
zało, że jego uczynki są doko-
nane w Bogu.

“Tak bowiem Bóg umiłował 
świat...” Bóg umiłował Ciebie! 
Nie jest łatwo w to wierzyć 
zwłaszcza w momentach cier-
pienia, wewnętrznego rozbi-
cia, choroby, doświadczenia 
moralnej słabości, która cią-
gle daje o sobie znać, pomi-
mo prób jej przezwycięże-
nia. W tym co przeżywamy 
mamy jednak patrzeć z ufno-
ścią na Jezusa, który z wyso-
kości Krzyża obejmuje każdą 
i każdego z nas. Nigdzie in-
dziej nie znajdziemy siły, aby 
iść naprzód, aby próbować 

jeszcze raz i jeszcze raz, mimo 
wszystko. To On jest naszą 
mocą - Chrystus Ukrzyżowa-
ny, który wypełnia nasze cier-
pienie swoją miłością, swo-
ją obecnością. Po to właśnie 
wszedł w mękę i Krzyż, aby 
być obecnym w naszym cier-
pieniu, naszym umieraniu... 
On jest z nami! Zawsze, nawet 
wtedy gdy nie czujemy Jego 
obecności, gdy w sercu zale-
gają ciemności, gdy wszyst-
ko -także to co dobre - wy-
daje się bez sensu. Nie mo-
żemy tracić nadziei. On, któ-
ry pokonał śmierć przeprowa-
dzi nas przez mrok i doświad-
czenia. Trzeba tylko uchwycić 
się Jego ręki, dać się poprowa-
dzić. On bowiem współdziała 
we wszystkim dla dobra tych, 
którzy Go miłują - jak dodaje 
św. Augustyn - także w grze-
chu! Ważne jest tylko byśmy 
nie zamykali się w swoich do-
świadczeniach w sobie. Trze-
ba wszystko przeżywać z Jezu-
sem, wszystko Jemu oddawać, 
ofiarować. Wtedy to co jest 
naszym doświadczeniem bę-
dzie przynosić dobry owoc i 
to nie tylko dla nas. Tak wielu 
potrzebuje modlitwy i wspar-
cia z naszej strony, za tak wie-
lu możemy ofiarować swo-
je zmagania, aby im przy-
nieść ulgę, światło i pociesze-
nie, aby mieli siłę do powrotu 
do Boga, by odbudować swo-
je życie. Wszystko co prze-
żywamy powinniśmy trak-
tować jako paliwo do nasze-
go życia duchowego, do na-
szej przyjaźni z Bogiem, bu-
dowania więzi z Nim, do mi-
łości ludzi. To trudne - praw-
da, ale nikt nie powiedział, że 
będzie łatwo. A im człowiek 
bardziej zbliża się do Boga, 
tym bardziej doświadcza róż-
nego rodzaju cierpień, prób. 
Taka jest nasza droga. W koń-
cu to droga naśladowania Je-
zusa Ukrzyżwanego, w któ-
rym paradoksalnie jest pełnia 
życia dla nas. Z tej śmierci ży-
cie tryska! Jak powiedział nasz 
Pan: “Kto chce zachować swo-
je życie, straci je, a kto straci 

swe życie z mego powodu, ten 
je zachowa.” (Łk 9,24) 

Zresztą...Tak żeby się trochę 
uśmiechnąć do swojego życia 
i różnego rodzaju problemów, 
zmagań i cierpień, chciałbym 
opowiedzieć pewną historię. 
Mianowicie, w pewnej wiosce 
w Chinach żył chłop, który 
miał syna. W Jego posiadaniu 
był piękny koń. Cała wioska 
schodziła się do Niego, aby 
podziwiać konia. Wielu mó-
wiło: -Jaki piękny koń. Ty t,o 
masz szczęście, że masz takie-
go pięknego konia. A chłop na 
to:-Szczęście to czy nieszczę-
scie, kto to wie? Po jakimś cza-
sie koń uciekł. Wszyscy ludzie 
z wioski schodzili się wtedy 
do chłopa i mówili:- Jakie to 
nieszczęście, że koń Ci uciekł! 
A chłop na to: -Szczęście to 
czy nieszczęście, kto to wie? 
Później piękny koń powrócił 
z całym stadem koni do chło-
pa. Cała wioska mu zazdro-
ściła, że ma tyle koni. Wielu 
mówiło:-Jakie to szczęście, że 
masz tyle koni. A chłop mówi 
swoje: -Szczęście to czy nie-
szczęście, kto to wie? Za jakiś 
czas, jeden z koni stratował 
jego syna i połamał mu obie 
nogi. Wszyscy mówili: -Jakie 
to nieszczęście! Koń stratował 
twojego syna! A chłop na to: 
-Szczęście to czy nieszczęście, 
kto to wie? Niedługo po tym 
zdarzeniu, do wioski przy-
szła armia i zabrała wszyst-
kich zdrowych młodych męż-
czyzn do wojska a syna chło-
pa pozostawia bo miał poła-
mane nogi. Wszyscy mówili: 
-Jakie to szczęście, że Twojego 
syna nie zabrali do wojska. A 
chłop na to: -Szczęście to czy 
nieszczęście, kto to wie?

Ciekawe podejście praw-
da? My na ogół to co jest trud-
nym doświadczeniem odbie-
ramy jako nieszczęście. Bóg, 
który jest miłością przychodzi 
jednak także w tym co trudne. 
W tym też jest Jego miłość do 
nas. On współdziała dla do-
bra tych, którzy Go miłują we 
wszystkim! Na szczęście! 

ks. Robert Szyszko

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lo-

dówkę oraz sofę i bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki ku-

chenne i kuchnie gazową, bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- Oddam szafkę  RTV. 603 319 924
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Szkoła Podstawowa nr 3

Finał Powiatowego 
Konkursu 
Recytatorskiego
Kacper Ferensztajn, uczeń  klasy I a, 10 marca 2015 r., wywal-
czył tytuł laureata w powiatowym Małym Konkursie Recyta-
torskim w Goleniowie, tym samym reprezentował będzie na-
szą szkołę, w Szczecinie, na przeglądzie wojewódzkim. 

Podczas konkursu  ocenia-
ny był dobór repertuaru, jego 
wartość artystyczna, orygi-
nalność i dostosowanie do 
możliwości wykonawczych 
recytatora, poprawna dykcja, 
interpretacja utworów i ogól-
ny wyraz artystyczny, Kacper 
był jedynym laureatem w ka-
tegorii I –III. Serdecznie mu 
gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w dalszym etapie kon-
kursu, na Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie. Kac-
pra do konkursu przygoto-
wała p.Iwona Kusek. Ogrom-
ne brawa należą się również 
Aurelii Kubackiej z kl. III a, 
która otrzymała w konkur-
sie wyróżnienie. Aurelię do kon-
kursu przygotowała p.Iwona Wi-
śniewska. We wcześniejszych la-
tach uczniowie naszej szkoły Mi-
chał Andrysiak i Jakub Kazuba 
odnosili zwycięstwa w tym sa-

mym konkursie na szczeblu ogól-
nopolskim w Starachowicach, 
czego również życzymy Kacpro-
wi, bo to chłopiec o wielkich moż-
liwościach i talencie aktorskim.

Info: własna

Pani Aleksandrze  
Płacheckiej

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają Kierownictwo 

i Współpracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Serdeczne Bóg zapłać 
ks. proboszczowi 

Ireneuszowi 
Kamionce 
za odprawienie 

Mszy Św. w intencji  
śp. Roberta Ryszarda 

Niemierka 
w pierwszą  

rocznicę śmierci 
  rodzina

KONDOlENCjEPODZIĘKOWANIA

Pomóżny sobie
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Wywiad z Szymonem Grygowskim na temat Klubu Radioastronomii 

Połączą się nawet z księżycem!
Jak już pisaliśmy w ostatnim wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, w dniu 5 marca br., w Zespole Szkół Ogólnokształcących, miało miejsce oficjalne 
otwarcie Szkolnego Klubu Radioastronomii im. Mikołaja Kopernika SP1KMK. Aby przybliżyć ten temat naszym Czytelnikom, rozmawialiśmy z preze-
sem klubu, Szymonem Grygowskim, nauczycielem fizyki i informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Nauczyciel wyjaśnia wszystkim, czym zajmu-
je się klub oraz opowiada o międzynarodowym projekcie ARISS, do którego już jakiś czas temu przystąpiła szkoła. 

Dziennik Nowogardzki: Czym 
jest projekt ARISS?

Szymon Grygowski: Projekt 
ARISS jest to międzynarodowy 
projekt, którego głównym celem 
jest propagowanie wśród młodzie-
ży zainteresowania naukami ścisły-
mi, a mianowicie fizyką, informa-
tyką, telekomunikacją, elektroniką, 
geografią, a jednocześnie rozwija-
nie umiejętności w kształceniu ję-
zyków obcych. Natomiast produk-
tem finalnym tego projektu, jak-
by taką nagrodą za podjęte dzia-
łania w czasie całego projektu, jest 
bezpośrednia łączność uczniów na-
szej szkoły ze stacją kosmiczną ISS 
i rozmowa na żywo z astronauta-
mi, polegająca na zadawaniu pytań 
dotyczących funkcjonowania stacji 
kosmicznej. Mentorzy ARISS rozli-
czają nas z dotychczasowych dzia-
łań, a my z niecierpliwością czeka-
my na termin łączności ze stacją 
ISS. 

Kto może należeć do Klubu 
Radioastronomii im. Mikołaja 
Kopernika?

Do klubu może należeć każdy 
uczeń, ale myślimy o tym, żeby jesz-
cze pójść dalej, aby krótkofalarstwo 
rozpropagować w innych szkołach, 
tak aby Nowogard zaistniał na ma-
pie krótkofalarstwa klubowego.

Zatem na czym polega krótko-
falarstwo?

Zabawa polega na wykorzysta-
niu fal radiowych do przesyłania 
informacji na odległość (telegrafia, 
łączności foniczne, łączności sateli-
tarne, przesyłanie obrazów). Żeby 
zostać radiooperatorem radiostacji 
trzeba zdać egzamin państwowy, 
uzyskuje się wtedy dokument zwa-
ny świadectwem operatora urzą-
dzeń radiowych w służbie radioko-
munikacji amatorskiej. Następnie 
czeka się na pozwolenie radiowe, 
które umożliwia pracę nadawczo-
-odbiorczą na radiostacji. Razem 
z pozwoleniem uzyskuje się znak 
wywoławczy, który identyfikuje 
nas w przestrzeni radiowej, tak jak 

np. tablica rejestracyjna samochód. 
W odróżnieniu od CB radio, tutaj 
człowiek musi mieć zezwolenie, na-
tomiast radiostację możemy wyko-
nać sami. Druga sprawa to sprzęt: 
radiostacja, odpowiedni zasilacz, 
instalacja antenowa. Nasz szkolny 
zestaw posiada jeszcze rotor ze ste-
rownikiem, czyli sprzęt który potra-
fi sterować położeniem anten oraz 
automatycznie śledzić obiekty, np. 
sztuczne satelity. Tutaj chciałbym 
podziękować za pomoc moim kole-
gom krótkofalowcom, radioopera-
torowi Wojtkowi SQ1FYW i Stani-
sławowi SP1MVV.

Z kim możemy się połączyć 
przy użyciu radiostacji krótkofa-
larskiej?

Z osobami których łączy jed-
na pasja - krótkofalarstwo. Łącz-
ności odbywają się z radiooperato-
rami z Polski i całego świata, oczy-
wiście przy odpowiednich warun-
kach. Uczniowie, młodzi krótkofa-
lowcy robią łączności z coraz od-
leglejszymi stacjami. Radiostacja 
może być też wykorzystywana w ce-
lach kryzysowych, m. in. do ostrze-
gania ludności przed zagrożenia-
mi itd. Oprócz bezpośrednich łącz-
ności fonicznych, możemy wyko-
nywać łączności przez przemienni-
ki (wzmacniacze sygnału radiowe-
go), łączności przez sztucznego sa-
telitę, czy łączności EME (Earth, 
Moon, Earth) wykorzystując odbi-
cie fali radiowej od naszego natu-

ralnego satelity - Księżyca. Jeśli cho-
dzi o łączność ze samą stacją ko-
smiczną ISS, nasza szkoła wybra-
ła łączność typu telemost, czyli nie 
będziemy się łączyć ze stacją ISS za 
pomocą naszych urządzeń radio-
operatorskich, tylko łączność zesta-
wią radiooperatorzy znajdujący się 
na innym kontynencie, tak aby nikt 
nie zakłócił naszej łączności. Szko-
ła natomiast do łączności z danym 
radiooperatorem wykorzysta łącza 
naziemne i specjalny telefon konfe-

rencyjny. Wybraliśmy ten wariant, 
ponieważ dzięki niemu czeka się na 
kontakt krócej, do roku czasu. Na-
tomiast w przypadku łączności bez-
pośredniej do około dwóch lat. Ten 
czas niestety i tak się wydłużył, gdyż 
szkół w europie czekających na kon-
takt jest bardzo dużo. Ale jak mówi-
my, co się odwlecze to nie uciecze. 

Co oznacza skrót SP1KMK?
Każdy krótkofalowiec, każdy 

klub, powinien mieć znak wywo-
ławczy za pomocą którego identy-
fikuje się w eterze. W tzw. prefik-
sie (trzech pierwszych znakach) za-
warta jest informacja o kraju, czy 
jest to stacja klubowa czy indywidu-
alna oraz przynależność do danego 
regionu w kraju. Sufix (trzy ostatnie 
znaki) w naszym przypadku KMK 
(Klub Mikołaja Kopernika) są in-
dywidualne dla danej stacji.  

Czy posiada pan dane, mówią-
ce o tym ile podobnych klubów 
funkcjonuje w szkołach w na-
szym województwie, bądź w po-
wiecie goleniowskim?

Klubów zrzeszonych z Polskim 
Związkiem Krótkofalowców PZK, 
w naszym regionie jest osiem, co do 
ilości pozostałych trudno mi powie-
dzieć.

Uczeń również może zdobyć 
takie pozwolenie radiowe?

Tak. Musi przygotować się teo-
retycznie i zdać egzamin na odpo-
wiednią do wieku kategorię. Taki 
egzamin odbywa się raz w roku w 
danym regionie kraju. 

Czym jest licencja nasłuchowa, 
jakie należy spełniać kryteria aby 
ją otrzymać?

Licencja nasłuchowa uprawnia 
do nasłuchów z możliwością ich po-
twierdzenia. Aby ją uzyskać, nale-
ży wypełnić odpowiedni formularz, 
opłacić składkę oddziałową oraz 
wpisowe i już możemy się cieszyć 
swoim znakiem nasłuchowym.

Kto otrzymał dyplom za pierw-
szą łączność? Kiedy ją nawiązano 
i w jaki sposób?

Pierwszą łączność w naszym klu-
bie wykonał uczeń I klasy liceum 
Hubert Fasuła SP1-14061. Łącz-
ność tą wykonał dokładnie 19 listo-
pada 2014 r., o godz. 13:30, czasu 
UTC ze stacją klubową z Barlinka 
SP1KRF. 

Jak szkoła chciałaby rozwinąć 
pomieszczenie klubu, co najbar-
dziej by się przydało?

Aktualnie dysponujemy użyczo-
ną radiostacją, która działa tylko w 
paśmie dwóch metrów, a więc jeste-
śmy ograniczeni do łączności lokal-
nych. Dlatego naszym marzeniem 

jest bardziej zaawansowana ra-
diostacja pracująca w różnych pa-
smach, tak, aby można było wyko-
nywać łączności DX-owe (na bar-
dzo duże odległości). Chcielibyśmy 
również rozwinąć naszą bazę ante-
nową tak, aby pokryć każde pasmo 
radiowe. Nie ukrywam też tego, że 
w przyszłości chcielibyśmy sami 
zrobić bezpośrednią łączność z ISS, 
wykorzystując własny sprzęt krót-
kofalarski. 

Skąd się wziął pomysł na przy-
stąpienie do programu ARISS? 
Kto był jego pomysłodawcą oraz 
proszę wymienić pierwsze sukce-
sy szkoły związane z tym progra-
mem. 

Inicjatorem pomysłu był dyrek-
tor szkoły p. Leszek Becela. Stwier-
dziliśmy, iż projekt jest bardzo in-
teresujący i tak to się zaczęło. Mu-
sieliśmy złożyć odpowiednią doku-
mentację, przesłać ją do osoby za-
rządzającej projektem ARISS w 
Polsce p. Armanda Budzianowskie-
go. Nasz wniosek został zaakcep-
towany i ruszyliśmy ostro z pracą. 
W szkole powstał klub krótkofalar-
ski, mamy dziesięciu młodych krót-
kofalowców, którzy prężnie działa-
ją w eterze. Nawiązaliśmy kontak-
ty z uczelniami wyższymi, z Uni-
wersytetem Szczecińskim oraz z Za-
chodniopomorskim Uniwersytetem 
Technologicznym. Braliśmy udział 
w dużych projektach edukacyjnych: 
projekt MiniSat - wystrzelenie przez 
uczniów eksperymentów fizycznych 
w stratosferę, projekt EARTHKAM, 
czyli zamawianie zdjęć satelitar-
nych wybranych obszarów ziemi 
za pomocą międzynarodowej sta-
cji kosmicznej ISS. Organizujemy 
wycieczki tematyczne. Nawiązali-
śmy współpracę z 21 Bazą Lotnic-
twa Taktycznego w Świdwinie oraz 
z Elektrownią Dolna Odra. 

Aktualnie jesteśmy w trakcie pro-
jektu Superkomputera. Celem tego 
projektu jest budowa klastra ob-
liczeniowego na bazie kilkunastu 
komputerów pracujących pod kon-
trolą systemów operacyjnych takich 
jak Linux i Windows. Klaster bę-
dzie służył rozwiązywaniu skompli-
kowanych obliczeń numerycznych. 

Dziękuję za rozmowę. Na ko-
niec pozostaje nam życzyć, aby 
klub wciąż się rozwijał, a ucznio-
wie z chęcią brali czynny udział w 
zadaniach wykonywanych w ra-
mach projektu ARISS. 

Ja również dziękuję i pozdra-
wiam. 

Rozmawiał: Rafał Kowalczuk 
 

Na zdjęciu prezes Szkolnego Klubu Radioastronomii im. Mikołaja Kopernika 
SP1KMK - Szymon Grygowski

Podczas oficjalnego otwarcia Szkolnego Klubu Radioastronomii, została również 
zaprezentowana koszulka klubowa widoczna na zdjęciu

Bogdan Wysocki: lat 64, zmarł 07.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
13.03.2015 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Leszek Kaliszczuk: lat 70, zmarł 09.03.2015 r., pogrzeb odbył się 
12.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Henryk Wlazło: lat 82, zmarł 10.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
14.03.2015 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Leszek Pietrzykowski: lat 77, zmarł 10.03.2015 r., pogrzeb odbył się 
12.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Michał Ośmiak: lat 80, zmarł 11.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
13.03.2015 r., o godz. 12:00 Msza św. w Kościele pw. WNMP w Nowo-
gardzie. Pochówek po Mszy św. na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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KABEL  YKY 3x1,5 - 1,86 zł/mb
KABEL  YKY 3x2,5 - 2,79 zł/mb
Do instalacji ziemnych

NAŚWIETLACZ LED 10W
IP65 6000K - 29,99 zł

PROGRAMATOR CZASOWY
TSMF3 - TSWF1 - 12,65 zł 

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY
10 m - 16,39 zł / 20 m - 28,66 zł
30 m - 41,49 zł / 40 m - 39,77 zł

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY
CR-4 LED montaż P/T - 29,99 zł
Możliwe zastosowanie zamiast 
tradycyjnego wyłącznika

* Ilość produktów ograniczona

NOWOGARD, ul. Boh. Warszawy 34
tel./fax 91 392 69 22, kom. 694 440 216 

www.twn.pl  •  e-mail: nowogard@twn.pl
pon. - pt. godz. 7.00 - 17.00

7,77 zł
ŻARÓWKA LED 3W E14 
250lm BARWA CIEPŁA

W.25.śk.13-20.03
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Nasi Przedsiębiorcy - Piotr Łokaj - salon drzwi i paneli

Panel - król podłóg 
Niegdyś w naszych domach królowało lastryko i wykładziny PCV. Po zmianach ustrojowych i swobodniejszym dostępie do materiałów, w naszych domach 
pojawiły się terakoty.  Po tym przyszła moda na panele podłogowe, dziś najchętniej wybieraną przez klientów powierzchnię podłogową. W ramach nasze-
go stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, rozmawiamy z Piotrem Łokaj, który zna się na panelach, jak mało kto w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: Do 
wykończenia podłóg w domu, w 
firmie, czy sklepie, można użyć 
przeróżnych materiałów. Od da-
wien dawna do tego celu wyko-
rzystywane było drewno, ale 
wszyscy pamiętamy słynne płyt-
ki PCV, które dostępne były w 
dwóch kolorach brązowym i zie-
lonym. 

Piotr Łokaj: Rzeczywiście 
tak było. Ale przyszły nowe cza-
sy i drewno wyparło słynne płytki 
PCV, które chyba już dziś mało kto 
pamięta. Drewno zyskało nową ja-
kość i funkcjonalność, odkąd poja-
wiło się na panelach. Produkt ten 

zdobył dużą popularność, bo drew-
no jest i będzie na długie lata ide-
alnym materiałem do produkcji 
tego typu wyrobów. To samo jest w 
przypadku drzwi, które teraz dzię-
ki nowym technologiom, przybra-
ły wiele nowych funkcji, do których 
zaliczamy lepszą izolację ciepła, 
czy ochronę naszego lokum przed 
włamaniem. 

Czy to znaczy, że panele pod-
łogowe będą nam królowały 
jeszcze przez wiele lat?

Zdecydowanie tak i są one teraz 
bardzo popularne, i niemal wszę-
dzie spotykane. Ja, jako sprzedaw-
ca tego towaru, mogę tylko się cie-

szyć, że tego rodzaju towar ma 
wzięcie wśród klientów, którzy na 
szczęście odchodzą od nienatural-
nych materiałów. 

Wchodząc do pana salonu, 
klient może dostać zawrotu gło-
wy od ilości proponowanych 
asortymentów? 

Staramy się, by sklep był perfek-
cyjnie zaopatrzony w towar. Moż-
na tu kupić drzwi, panele, pod-
łogi drewniane, rolety, klamki 
do drzwi, różnego rodzaju listwy 
przypodłogowe o różnej długości z 
kompletem dodatków. Oprócz tego 
że sprzedajemy nasze produkty, to 
również oferujemy klientom ich 
montaż w domu. Tę wiązaną ofertę 
wybiera ok. 80% naszych klientów.  

Panel, panelowi nie jest rów-
ny i ich wybór, wbrew pozorom, 
nie jest taki prosty. Na co należy 
zwrócić uwagę przy zakupie, do 
naszego domu, paneli?

Takim zasadniczym kryterium 
decydującym o wyborze paneli na 
posadzkę, powinna być ich odpor-
ność na ścieranie i dobra jakość. W 
miejscach intensywnie eksploato-
wanych powinniśmy jednak uło-
żyć panele o wysokiej klasie ścieral-
ności, przed podjęciem tej decyzji 
powinniśmy podpytać  najlepiej w 
sklepie  sprzedawcę, jaka jest twar-
dość ich wierzchniej warstwy. 

Oprócz paneli drewnianych są 
też te pokryte laminatem. Które 
z nich są bardziej trwałe?

Cóż, laminat jest to mieszanka, 

która w swojej strukturze ma pe-
wien procent drewna i jest to pro-
dukt bardziej sztuczny niż natural-
ny, drewniany. A drewno jest pro-
duktem naturalnym, jedynie prze-
tworzonym w konkretny produkt. 
Oczywiście różni się też ono wyglą-
dem od laminatu.  

Proszę powiedzieć, jak wyglą-
dały początki pańskiej działal-
ności? 

To był dobry czas, ponieważ po-
czątki naszej działalności przypa-
dają na okres, gdzie panel był to-
warem wchodzącym na rynek. 
Dlatego też stwierdziliśmy, że jest 
to dobry okres i idealny towar, któ-
ry zapewne zainteresuje klientów 
z Nowogardu i okolic. Wówczas 
wiele osób marzyło o bardziej es-
tetycznym i schludnym mieszka-
niu, a przede wszystkim o tym, aby 
pozbyć się płytek z PCV ze swoich 
wnętrz. Po jakimś czasie uznałem, 
że przyszedł czas również na sprze-
daż drzwi, które jak pamiętamy w 
tamtych czasach raczej nie grze-
szyły estetyką. W tym roku mija 
już 15  lat, jak prowadzę tę dzia-
łalność. 

Wiemy jednak, że poza wszyst-
kim, największy wpływ na decy-
zję klienta o wyborze towaru ma 
jego cena. Jak zatem, u pana, 
kształtują się ceny?

Panele w salonie można już ku-
pić od 21 zł, które tylko z mojego 
punktu widzenia nadają się jedy-
nie do sypialni i na naprawdę rów-
ną podłogę. Ale są też panele „klasy 
S”, których 1 m kwadratowy kosz-
tuje około 200 zł , a ich gwarancja 
przewiduje okres 25 lat. To są pa-
nele z wysokiej jakości. 

A kiedy już panele założymy w 
naszym domu, to w jaki sposób 
należy je konserwować, by cie-
szyły nasze oczy jak najdłużej? 

Co mamy zrobić, kiedy np. panel 
ulegnie zniszczeniu?

Pielęgnacja powinna ograniczać 
się do wilgotnego mopa lub bar-
dzo delikatnych środków konser-
wujących. Jeśli natomiast chodzi o 
zniszczenia, to tu jest trudniejsza 
sprawa. Uszkodzenia mechaniczne 
są z reguły nieodwracalne, ale są 
czasami w sprzedaży tzw. wypeł-
niacze. Niestety gama kolorów tego 
produktu jest bardzo uboga, więc 
często rozwiązaniem tego jest po 
prostu wymiana panela na nowy. 
Oczywiście łączy się to niekiedy z 
koniecznością rozebrania połowy 
podłogi, ale innego rozwiązania w 
takiej sytuacji nie ma.  

Ile osób pan zatrudnia w swo-
jej firmie?

Wcześniej w salonie pracowało 
więcej pracowników niż dziś. Po-
został jednak pan Michał, który w 
moim odczuciu jest naprawdę bar-
dzo dobrym pracownikiem i facho-
wo podchodzi do swoich obowiąz-
ków. Współpracujemy z nim już 
od 8 lat. Dlatego również, jak inni 
przedsiębiorcy, ja mu bardzo dzię-
kuję za dobrze wykonywaną pra-

cę i zaangażowanie, które w pracy 
z klientami jest szczególnie ważne. 

Jak pan ocenia politykę podat-
kową prowadzoną przez władze 
naszej gminy?

W tym mieście, ledwo udaje nam 
się przeżyć pod tym względem. I ten 
komentarz powinien chyba wystar-
czyć. Niezrozumiałe jest dla mnie, 
dlaczego są aż tak wysokie podatki 
od gruntu. Te sumy mnie osobiście 
przytłaczają, pozostaje mi to okre-
ślić jednym słowem, które przycho-
dzi akurat teraz mi do głowy - to 
jest „masakra” dla nas lokalnych 
przedsiębiorców.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Salon z panelami mieści się w Nowogardzie przy ul.15 Lutego.

Salon w ofercie ma całą gamę paneli.

Pan Michał, jak mało kto, zna się na sprzedaży drzwi, paneli i innych tego typu ma-
teriałów potrzebnych do domu.



Nr 19 (2351)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu według Jana Kopycińskiego - cz. II
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach, zachodnich również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku prak-
tycznego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji 
władzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy DN  publikuje w odcinkach opracowanie znane-
go nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX- wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek II opracowania. 

Drugą kategorią niewolniczej 
siły roboczej byli robotnicy przy-
musowi. Pochodzili oni z całej 
okupowanej przez Niemcy Eu-
ropy. Jednak Polacy wraz z oby-
watelami ZSRR stanowili ponad 
2/3 ogólnej ich liczby, a byli spo-
śród nich najgorzej traktowa-
ni i najbardziej eksploatowani. 
Zaczęli oni docierać do powiatu 
nowogardzkiego już jesienią 1939 
roku.

Nowogard był jednym z głów-
nych punktów rozdziału robot-
ników przymusowych na Pomo-
rzu Zachodnim. Rejonowy urząd 
pracy w naszym mieście obsługi-
wał aż trzy powiaty: nowogardzki, 
gryficki i łobeski. Miał swoje pla-
cówki w Goleniowie, Łobzie, Re-
sku, Gryficach i Trzebiatowie. W 
nieistniejącym dziś budynku (po-
łożonym w okolicy obecnej piz-
zerii Fantazja) odbywał się przy-
dział siły roboczej do poszczegól-
nych gospodarstw. Oto jak opisy-
wał współczesny „targ niewolni-
ków” pierwszy powojenny bur-
mistrz Gryfic M. Tacher.

W dużej sali, opodal dworca ko-
lejowego zrobiło się tłoczno. Do-
rośli, dzieci, niemowlęta na rę-
kach matek. Sterty tobołów, wa-
lizek i wózków dziecięcych. (...) 
Niebawem wprowadzono do sali 
dużą grupę niemieckich Bauerów 
i właścicieli majątków. Rozpo-
czął się przegląd (...). Szybko po-
zabierano samotnych, gorzej było 
z rodzinami. Sala zaczęła się wy-
ludniać. Zostało kilka dużych ro-
dzin z dziećmi - słowem interes, 
który się nie kalkulował. Prze-
cież tu chodziło o gotową do pra-
cy siłę roboczą, a nie kłopoty so-
cjalne z Polakami. Po południu 
przyszła jednak kolej na nas. Ro-
dzina teścia wraz ze mną i żoną li-
czyła okrągło dziesięć osób, w tym 
większość dzieci w wieku od pię-
ciu do piętnastu lat.

Zatrudnieni byli głównie w rol-
nictwie, niektórzy z nich pocho-
dzili z miast i bardzo trudno było 
im się odnaleźć w nowej rzeczy-
wistości. Jak wspomina Eugenia 
Król, która przybyła do Nowogar-
du w pierwszych transportach je-
sienią 1939 roku:

„Jestem na ziemi nowogardzkiej 
od 1 października 1939 roku. Je-
chaliśmy z Gdyni w takim dużym 
wagonie. Po drodze nas wysadza-
no. My byłyśmy ostatnie. Jak nas 
zaprowadzili do Arbeitsamtu to 
nas było około 20 młodych dziew-
cząt. Chciałyśmy iść do pracy do 

miasta, żadna z nas nie potrafiła 
pracować na ziemi. Nie znałyśmy 
języka, chciałyśmy być gdzieś ra-
zem, ale to było niemożliwe. Kie-
dy nas rozdzielili to dziewczy-
ny bardzo plakaty, niektóre do-
stały ataku histerii. Ja byłam od-
ważniejsza, powiedziałam, że i tak 
nas nie wezmą z powrotem. Wraz 
z trzema dziewczętami, pojecha-
liśmy do Korytowa. Każda z nas 
poszła do innego gospodarstwa. 
Pracy w gospodarstwie nie zna-
łyśmy (dojenia krów uczyłam się 
3 miesiące). Już pierwszego dnia 
gospodyni zabrała mnie do kopa-
nia kartofli. Kartofle kopało się na 
kolanach. Pracowaliśmy tak cięż-
ko, że porobiły mi się rany na ko-
lanach, a ręce miałam jak kołki.

W okresie wytężonych prac po-
lowych (żniwa, wykopki itp.) mu-
sieliśmy pracować po 18 godzin 
na dobę.

Mój normalny dzień pracy roz-
poczynał się o godzinie 4 doje-
niem krów, po śniadaniu o godzi-
nie 7 wychodziliśmy w pole, a po 
obiedzie, kiedy mężczyźni mie-
li wolne, ja musiałam iść do krów. 
Praca kończyła się wieczorem, 
a po 20 nie wolno nam było już 
opuszczać domu. Było to na tyle 
śmieszne, że w żniwa, często koń-
czyliśmy pracę po 21.

Za tę pracę powinniśmy otrzy-
mywać, jedzenie, nocleg i 20 ma-

rek miesięcznie (chleb, którego i 
tak nie można było dostać, bo był 
na kartki, kosztował 60 fenigów). 
Warunki mieszkaniowe zależały 
od gospodarza, u niektórych Po-
lacy mieli własne pokoje, a u nie-
których nie mieli nawet łóżka. Je-
śli chodzi o wynagrodzenie, to re-
gularnie otrzymywali je tylko za-
trudnieni w majątkach junkier-
skich, a u nas od przypadku do 
przypadku.

U nas na wiosce nie było najgo-
rzej, bo przynajmniej nie byliśmy 
głodni. Co prawda racje żywno-
ściowe byty głodowe, ale zawsze 
można było ukraść trochę jajek, 
mleka czy ziemniaków. W mie-
ście jednak panował głód.

Wśród robotników przymuso-
wych kwitł czarny rynek, wymie-
nialiśmy produkty żywnościowe, 

na materiał, czy chleb z robotni-
kami polskimi zatrudnionymi u 
nowogardzkich rzemieślników.

Lepiej powodziło się polskim 
robotnikom w dużych majątkach 
ziemskich.

Zostaliśmy wysłani do robót w 
majątku Wierzbięcin u pana von 
Dewitza. [...] Było nas 18  [...]. 
Ten von Dewitz był raczej, bar-
dzo dla nas względny. On na-
wet ze swojej piekarni, tej dwor-
skiej dawał nam 5 funtów chle-
ba dodatkowo, a jak zabił sarnę, 
czy nawet jelenia, to zabrał sobie 
tylną część a nam rzucił przodek 
do naszej kuchni jenieckiej. Tyl-
ko prosił, żeby nikomu nie mó-
wić. [...]. W pierwszą Gwiazdkę, 
już u niego, w Wigilię nam zrobił 
takie przyjemne spotkanie. Zała-
twił mam beczkę piwa dla nas 18, 
butelkę koniaku. Po koniaczku 
dał się napić. Każdemu upominek 
na święta. Tam. kawałek kiełbasy, 
tam kawałek ciasta, kawałek pier-
niczka, parę jabłek, orzeszków i 
tak dalej. Każdy dostał, albo cie-
płe skarpety, albo ciepłe rękawi-
ce. Był z całym tym swoim dwo-
rem u nas. Był wachman, był bur-
mistrz, był inspektor, co tam za-
wiadywał gospodarką. Tam nam 
kazali śpiewać kolędy, myśmy tam 

pośpiewali, najpierw kolędę póź-
niej Rotę, a później hymn. Ten 
von Dewitz to był mądry człowiek 
przyszedł i powiada - „ wachman 
nie rozumie, ci też nie rozumie-
ją ale w przyszłości nie śpiewaj-
cie. Wiem co to jest. Ja byłem na 
froncie wschodnim, przez Pol-
skę przeszedłem, znam. historię i 
znam polski hymn, bo wy byście 
mieli nieprzyjemności i my też.

Jedyną grupą robotników, któ-
ra miała zdecydowanie lepsze wa-
runki byli to polscy kolejarze ale 
oni byli oddelegowani do pracy w 
Nowogardzie.

Było ich około 20, mieszka-
li w budynku na przeciw dworca 
(obecny Praxis), dostawali wyna-
grodzenie 15 razy większe od nas 
- 300 marek miesięcznie.

Jednak najgorzej mieli robot-
nicy zatrudniani w wielkich fa-
brykach. Na naszym terenie była 
to Fabryka Amunicji w Mostach 
Muna Speck, która zatrudniała 
ponad 2 500 cudzoziemskich ro-
botników.

Los tych robotników był niepo-
równywalny z innymi. Byli sko-
szarowani i odcięci od świata, co 
uniemożliwiało im zdobycie do-
datkowego pożywienia. Sama spe-
cyfika fabryki, środki chemiczne i 
materiały wybuchowe powodo-
wało że praca tam była koszma-
rem.

„Na początku oczyszczaliśmy 
drogi i zbierali ziemniaki. Po tym 
wszystkich przewieziono nas do 
fabryki, gdzie pracowaliśmy do 
14 lutego 1945 r. Tam było bardzo 
trudno. Pracowałam przy czysz-
czeniu gilz.

Przez pół roku otrzymywa-
łam na dobę 250 gram chleba i 14 
gram margaryny. Następnie posił-
ki zaczęli dawać dwa razy dzien-
nie. Żyliśmy w drewnianych bara-
kach rozmieszczonych w głuchym 
lesie i ogrodzonych czarnym pło-
tem. Terenu pilnowały regularne 
patrole.”

Tak wspominają robotnice 
Muny Speck inni robotnicy przy-
musowi:

„ Takich kobiet nie widziałam 
nigdy w życiu. Wszystkie mia-
ły ten sam zadziwiająco czerwo-
ny kolor włosów, twarze zaś po-
zbawione brwi i rzęs pokryte były 
okropnymi liszajami i wrzodami. 
Wyglądały tak przerażająco, że 
aż skuliłam się ze strachu za swo-
imi krzakami. Wszystkie kobie-
ty były młode, niektóre wygląda-
ły na dziewczęta 15, 16-latki. [...] 
Jakaś młoda dziewczyna za pło-
tem dostrzegła mnie i przywołała 
ruchem ręki. Obejrzała się trwoż-
nie w lewo i prawo i powiedzia-
ła prędko po rosyjsku: „Maleńka, 
my umirajem, priniesi chleba””

Według innej relacji:
„[...] pracowało bardzo dużo lu-

dzi, wiem, że były tam także Ro-
sjanki, bo gdzieś pod koniec 1944 
roku pojawiło się ich kilka na na-
szej wsi, miały znaki „Ost”, były 
bose i prosiły, żeby dać im chleba i 
ziemniaków. [...]
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Osińska liga Piłki Siatkowej – Finał

Węgorza mistrzem 2015
Dobiegła już końca rywalizacja w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej. W niedzielę (01 marca), w walce o klasyfikację na podium wystąpiły trzy zespoły. W peł-
ni zasłużenie patrząc na przebieg całej edycji OLPS, mistrzowski tytuł wywalczyli siatkarze reprezentujący Węgorza. 

Dorobek punktowy z pozostałych 
6 gier nie pozostawiał złudzeń, że 
to Węgorza zasługują na tytuł mi-
strzowski. Jednak jak na mistrzów 
przystało, siatkarze tej drużyny po-
stanowili postawić kropkę nad „i”. 
W pierwszym meczu podejmowa-
li drużynę z Kikorzy. Pierwszy set 
od razu pokazał, kto będzie dzielił 
i rządził na parkiecie osińskiej hali 
sportowej mieszczącej się w ZSP. Li-
derzy wygrali pewnie do 12. Tyl-
ko w drugim secie Kikorze zdo-
łali osiągnąć granicę 20 punktów, 
jednak tę partię również przegra-
ły (25:20). Wygrane dwa sety przez 
Węgorza, zapewniały już przy-
najmniej 1 punkt, który oficjalnie 
oznaczał już, że zespół ten wywal-
czył mistrzowski tytuł. Trzeci set to 
ponowna deklasacja rywala i pewne 
zwycięstwo Węgorzy 25:14.  

Drugi mecz był tego dnia najcie-
kawszym spotkaniem, szczególnie 
biorąc pod uwagę stawkę. Naprze-

ciw siebie stanęli Kikorzanie oraz 
siatkarze z Wyszomierza. Zwycięz-
ca tego meczu wywalczyłby tytuł 
wicemistrzowski. Kibice mieli oka-
zję oglądać długi i niezwykle wy-
równany mecz. Jako pierwsi na pro-
wadzenie wyszli siatkarze z Kiko-
rzy, którzy pokonali rywali 25:17. 
W drugim secie rewanż ze strony 
Wyszomierza i wynik 25:17 na ich 
korzyść. Trzeci set był najbardziej 
zacięty, obydwie drużyny za wszel-
ką cenę chciały objąć prowadzenie 
2:1. Ta sztuka udała się reprezentan-
tom Wyszomierza, którzy pokona-
li rywali do 21. Kikorze jednak nie 
zamierzały łatwo sprzedawać skó-
ry. W czwartej partii, po koncerto-
wej grze, siatkarze z Kikorzy zmiaż-
dżyli swoich rywali 25:11. Zatem o 
zwycięstwie musiał zadecydować 
tie-break. W nim lepiej zaprezento-
wali się Kikorzanie, którzy wygry-
wając 15:11 ostatecznie zakończyli 
rozgrywki na 2. miejscu. 

Trzeci mecz tego dnia, dawał jesz-
cze nadzieję siatkarzom z Wyszo-
mierza na wywalczenie pozycji wi-
celidera, był jednak jeden warunek 
– trzeba pokonać za 3 punkty świe-
żo upieczonych mistrzów. Choć re-
prezentanci Wyszomierza robili co 
mogli, Węgorza tego dnia były nie 
do ogrania. Liderzy rozgrywek wy-
grali w trzech setach odpowiednio 
do 22 i dwukrotnie do 19. 

Zatem w osińskiej Lidze Piłki 
Siatkowej wszystko jest już jasne. 
W kolejnej edycji Tytułu mistrzow-
skiego bronić będą zawodnicy z 
Węgorzy. Hala ZSP w Osinie jesz-
cze raz przywita siatkarzy rywalizu-
jących w tej edycji ligi. Z przyczyn 
niezależnych od organizatorów nie 
odbyło się uroczyste zakończenie 

rozgrywek. Gdy tylko ono nastąpi, 
jeszcze raz wspomnimy o tej edycji 
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej, aby 
podsumować rozgrywki w sezonie 
2014/2015. Przy artykule prezentu-
jemy wyniki finałów oraz tabelę po 
zakończeniu rozgrywek. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej – Finał:
Węgorza – Kikorze  3:0 (25:12, 25:20, 25:14)
Kikorze – Wyszomierz  3:2 (25:17, 17:25, 21:25, 25:11, 15:11)
Wyszomierz – Węgorza  0:3 (22:25, 19:25, 19:25) 

M M P Sety Małe pkt.
1 Węgorza 8 23 24 – 5 703 – 507 
2 Kikorze 8 14 16 – 12 558 – 607 
3 Wyszomierz 8 12 15 – 13 646 – 604 
4 Krzywice 8 8 11 – 18 556 – 678 
5 Osina Gimnazjum 8 7 13 – 19 673 – 718 
6 Osina I 8 7 8 – 18 466 – 488 

mistrz Polski w barwach Pomorzanina Nowogard 

Chcę pomóc w awansie
W tym tygodniu doszło oficjalnie do zawarcia umowy pomiędzy Brazylijskim piłkarzem Fernando Maia Batistą, a nowogardzkim klubem piłkarskim Po-
morzanin. Doświadczony piłkarz, który ostatnio występował w Drawie Drawsko Pomorskie, ma być dużym wzmocnieniem dla pierwszej drużyny Pomo-
rzanina. Poza tym, Batista będzie również trenował jedną z młodzieżowych drużyn.  

Temat pozyskania doświadczo-
nego brazylijskiego piłkarza, po raz 
pierwszy pojawił się przed rokiem. 
Wówczas Pomorzanin nie doszedł 
do porozumienia z Drawą Draw-
sko Pomorskie. Dziś już jest pew-
ne, że przynajmniej przez najbliż-
szy rok Batista bronił będzie barw 
nowogardzkiego klubu. 

Fernando Maia Batista urodził 
się 27 maja 1979 roku w Rio de Ja-
neiro. Jest wychowankiem Cruze-
iro EC. Do Polski trafił za sprawą 
szkółki piłkarskiej, lubującej się w 
talencie brazylijskich piłkarzy An-
toniego Ptaka. Zadebiutował w pol-
skiej Ekstraklasie w barwach Łódz-
kiego Klubu Sportowego, w sezonie 
1997/1998. W meczu przeciwko Pe-
trochemii Płock, jego ŁKS wygrał 
wówczas 5:0, a Batista pojawił się 
na boisku w 82. minucie, był to jego 
jedyny występ w tym sezonie. Tak 
się złożyło, że wówczas ŁKS zdo-
był Mistrzostwo Polski, a Fernando 
Maia Batista był częścią tego zespo-
łu. Na boiska Ekstraklasy powrócił 
w sezonie 1998/1999, zaliczył wtedy 
trzy pełne mecze w wyjściowej jede-
nastce. Nowy piłkarz Pomorzanina, 
po grze w Łódzkim Klubie Sporto-
wym, występował odpowiednio 
w następujących drużynach: Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki, MSP-
-Ptak Piotrków Trybunalski, Pio-
trcovia Piotrków Trybunalski, Po-

goń Szczecin, Jagiellonia Białystok, 
Kotwica Kołobrzeg, Rega Trzebia-
tów, Gryf 95 Słupsk, Błękitni Star-
gard Szczeciński oraz od 2011 roku, 
Drawa Drawsko Pomorskie. Dodaj-
my, że od 2008 roku Batista posia-
da także polskie obywatelstwo, a na 
co dzień mieszka w Szczecinie. Pił-

karz przyznał, że bardzo się cieszy 
z tego, iż występować będzie w Po-
morzaninie. - Miałem już rok temu 
dołączyć do nowogardzkiego klubu, 
wtedy to nie doszło do skutku. Bar-
dzo się cieszę, że jestem tutaj już jako 
piłkarz Pomorzanina. Dam wszystko 
z siebie, aby pomóc kolegom awanso-

wać do IV ligi. Sądzę, że w takiej eki-
pie jaką mamy teraz, bo jest tu do-
bra drużyna, będzie wszystko w po-
rządku i wywalczymy awans – mówi 
Fernando Maia Batista. Nowy pił-
karz nowogardzkiego klubu przy-
znaje, że dojazdy ze Szczecina nie 
będą dla niego uciążliwe. - Myślę, 
że dojazdy nie będą uciążliwe. Tre-
ning jest bardzo ważny, zatem posta-
ram się, aby nie opuścić żadnych za-
jęć – zapewnia Fernando. Poprosi-
liśmy prezesa Pomorzanina Marci-
na Skórniewskiego o to, aby przy-
bliżył kulisy transferu brazylijskie-
go piłkarza. - Jeśli chodzi o zimowy 
okres transferowy, to on różni się od 
letniego. Zimą, bezwzględnie wyma-
gana jest zgoda obecnego klubu da-
nego piłkarza, tak więc dogadali-
śmy się z Drawą odnośnie kwoty, to 
jest 1000 zł. Transfer został pokryty 
z prywatnych pieniędzy, dodatkowo 
w Zachodniopomorskim Związku 
Piłki Nożnej za zgłoszenie Batisty do 
rozgrywek do naszego zespołu, musi-
my zapłacić 600 zł, ta opłata będzie 
pokryta z pieniędzy klubowych. Je-
śli chodzi o dodatkowe dokumenty to 
oczywiście Batista musiał podpisać 
deklarację amatora, bo nie jest już 
w tym momencie zawodowym pił-
karzem. Umowa obowiązuje na ra-
zie do czerwca, jednak po tym okre-
sie ponownie usiądziemy do stołu i 
będziemy chcieli, aby Batista został 

u nas dłużej, szczególnie zależy nam 
na tym, by był w grupie instruktor-
skiej, razem z Roberto Mendesem. 
Nasi instruktorzy rodem z Brazy-
lii naprawdę uczyli się od świetnych 
trenerów, dlatego przekazana przez 
nich wiedza, pomoże w piłkarskim 
rozwoju nowogardzkiej młodzieży. 
Poza grą w pierwszym zespole, Bati-
sta będzie trenerem grup młodzieżo-
wych, na pewno do czerwca będzie 
zajmował się zespołem juniorów, do-
kładnie drużyną występującą w II 
Klasie Juniorów – informuje Mar-
cin Skórniewski. Sam Batista przy-
znaje, że już pracował z młodzieżą. 
- Pracowałem już z dziećmi w szkół-
ce u swojego kolegi Roberto Mende-
sa. Jednak po raz pierwszy będę miał 
okazję trenować juniorów – mówi 
Fernando Maia Batista. Zarówno 
prezes Pomorzanina, jak i kierow-
nik drużyny są przekonani, że Fer-
nando przypadnie do gustu nowo-
gardzkim kibicom. Jest bardzo do-
brze wyszkolony technicznie, ma 
świetny przegląd pola i co najważ-
niejsze – ogromne doświadczenia. 
Poza tym to bardzo sympatyczny 
człowiek, co dało się odczuć pod-
czas krótkiej rozmowy z nim. Wie-
rzymy, że nowy zawodnik będzie 
bardzo dużym wzmocnieniem dla 
nowogardzkiego klubu. 

KR

Na zdjęciu prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, wraz z nowym piłkarzem Fer-
nando Maia Batistą.
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Adam syn Anny 
i Waldemara 
ur. 5.03.2015 z Radowa 
małego

Franciszek syn Anny 
mizgiert ur. 5.03.2015 
ze Szczecina

Nikola córka Anity 
Sienickiej ur. 9.03.2015 
z Łobza

Aleksander syn Anny
 i Kamila ur. 8.03.2015 
z Nowogardu

miłosz syn Dominiki 
i Tomasza 
ur. 8.03.2015 
ze Słajsina

Nikola córka Sylwi 
Wiercińskiej 
ur. 7.03.2015 
ze Szczecina

Zuzanna córka Anny 
Gołdyn ur. 7.03.2015 
z Nowogardu

Aleksander syn 
Doroty Oszutowskiej- 
mazurek ur. 7.03.2015 
ze Szczecina

laura córka mileny 
Łęckiej ur. 6.03.2015 
z Łobza

Nikola córka Eweliny 
Kiedrowskiej 
ur. 6.03.2015 
z Łobza

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Ewa Nieborak. Gratuluję.

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Papierosowa cera
Palenie papierosów powoduje raka i choroby serca. Każdy wie, ale nikt się nie boi. Na coś trzeba umrzeć, a rak postrzegany jest często jako choroba, której przyczyną jest 
klątwa. Nigdy do końca nie wiadomo, na kogo i dlaczego padnie. W większy szok wpędziłaby nas prędzej paczka papierosów bez dużej ramki ze sloganem. Co by sobie 
jednak nie wmawiać papierosy bezlitośnie niszczą organizm, a zwłaszcza płuca i serce. Organy wewnętrzne mają to do siebie, że nie widać ich gołym okiem i być może 
dlatego ich zły stan nie robi na nas wrażenia. Tym samym można by śmiało stwierdzić, że osobnik kategorycznie uznany za obiekt bez serca, w ogóle nie musi się niczym 
martwić. Niestety każdy palący powinien się martwić. Zarówno Ci z dobrymi, jak i Ci ze skamieniałymi organami miłości, paląc niszczą także swój wygląd. 

Negatywne substancje na czele 
z nikotyną powodują szybsze sta-
rzenie się skóry. Palenie papiero-
sów powoduje uszkodzenie włó-
kien kolagenowych i elastylowych 
przez co dochodzi do spadku jej 
elastyczność i zwiotczenia. Na-
ukowcy dowiedli, że już po kilku 
latach palenia skóra osób palących 
wygląda zdecydowanie starzej. Ty-
powy obraz twarzy palacza to głę-
bokie zmarszczki rozchodzące się 

promieniście wokół ust. Zmarszcz-
ki mimiczne w zewnętrznych ką-
cikach oczu oraz płytkie zamasz-
ki w okolicach policzków. Dodat-
kowo palenie sprzyja pogłębieniu 
fałdy nosowo wargowej oraz uwy-
datnieniu kości jarzmowej i żu-
chwy. Przez robienie tak zwanego 
„dziubka”. Wypalenie jednego pa-
pierosa powoduje zwężenie naczyń 
krwionośnych na około 1,5h, co 
znacznie wydłuża przepływ krwi. 

Dochodzi do gorszego dotlenienia 
komórek, przyspieszenia proce-
sów niszczenia włókien kolageno-
wych odpowiedzialnych za napię-
cie skóry. Ponadto podczas pale-
nia wytwarzają się wolne rodniki, 
a zmniejsza ilość witaminy A za-
pewniającej ochronę właśnie przed 
ich szkodliwym działaniem. Ogól-
nie cera szybciej się starzeje, jest 
wysuszona, ziemista, pozbawiona 
blasku, z przebarwieniami. A jeże-
li już o kolorach to kolorem pala-
czy jest żółty. Paląc zyskujemy żół-
ty nalot na zębach, pożółkłe palce 
oraz żółte plamy na twarzy. Mimo 
wszystko to jednak kolor nadziei. 
Żółty znak, że nie wszystko stra-
cone. Możemy wygrać z nałogiem, 
zatrzymać śmiercionośny proces, 
a wypracowaną systematyczność 
wykorzystać w procesie odnowy 
skóry. Zamiast regularnie chodzić 
na dymka, regularnie ćwiczyć, pić 
wodę lub jako zadośćuczynienie za 
lata systematycznego podtruwania 
stosować zabiegi odnawiające. 

Podstawą jest silne nawilżenie i 

odżywienie skóry. Stosujemy pre-
paraty bogate w koenzym Q i sub-
stancje chroniące skórę przed wol-
nymi rodnikami, takie jak flawo-
noidy witamina A, C i E. Wiadomo 
im głębiej wprowadzimy substan-
cję tym lepszy i dłuższy efekt. Nie-
zwykle skuteczna w walce z prze-
barwieniami i nierównym kolo-
rytem jest mezoterapia igłowa. Za 
pomocą maleńkich nakłóć nie tyl-
ko wprowadzamy preparat wprost 
do skóry właściwej, ale również 
pobudzamy komórki do regenera-
cji. Warto pamiętać, że zanim na-
stanie okres wysokich temperatur 
warto skorzystać ze złuszczających 
i rozjaśniających zabiegów z uży-
ciem kwasów owocowych. Mniej 
inwazyjnie, a również bardzo od-
żywczo i stymulująco na szarą 
cerę działa mezoterapia bezigłowa. 
Eliksirem wśród takich substancji 
jest np. witamina C. Rozjaśnia, na-
wilża ujednolica koloryt. 

Palić czy nie palić? Oto jest pro-
ste pytanie retoryczne. Skutecznie 
rzucić palenie to dopiero wyzwa-

nie. Osobiście wspieram wszyst-
kich rzucających i zapraszam do 
skorzystania z mojej antynikoty-
nowej oferty. Zapewniam, że każ-
dy zabieg indywidualnie dopasuje-
my do potrzeb każdego z Państwa. 

Inauguracja rundy wiosennej

Pomorzanin jedzie do Ińska
Po przerwie zimowej piłkarze występujący w wojewódzkiej okręgówce, wracają do ligowej rywalizacji. W sobotę (14 marca), o o godzinie 15:00, Pomorza-
nin Nowogard zagra w Ińsku z tamtejszą Iną. 

Za oknem coraz ładniejsza po-
goda, zatem czas na wznowienie 
rozgrywek piłkarskich w regional-
nych ligach. Pomorzanin Nowo-
gard walczący o awans do IV ligi, 
w poszukiwaniu punktów wybie-
rze się do Ińska na mecz z tamtej-
szą Iną. Sobotni rywale Nowogar-
dzian, zajmują 13. miejsce w tabe-
li i tak jak Pomorzanin potrzebują 
punktów, jednak w ich przypadku 
chodzi o ucieczkę ze strefy spad-
kowej. Ina w 15 meczach uzbiera-
ła ledwie 15 punktów. Na własnym 
boisku w rundzie jesiennej zdołała 
wygrać tylko dwa razy, zanotowała 
trzy remisy oraz dwie porażki. Nie 
jest to jednak wygodny przeciw-

nik. Piłkarze z Ińska na własnym 
terenie tracą bardzo mało goli, ale 
również za dużo ich nie strzelają. 
W dotychczasowych 7 meczach, 
przed własną publicznością, Ina 
strzeliła 8 goli, tracąc przy tym tyle 
samo bramek. Na inaugurację run-
dy jesiennej, Pomorzanin pokonał 
w Nowogardzie Inę 2:0. Bramki 
wówczas strzelali Dawid Langner 
i Konrad Winczewski po strzale z 
rzutu karnego. Przypomnijmy, że 
Pomorzanin zajmuje 2. miejsce w 
tabeli, ze stratą 6 punktów do li-
dera Piasta Chociwel oraz z prze-
wagą zaledwie 1 punktu nad trze-
cim w tabeli Jeziorakiem Szczecin. 
Z pewnością, wszyscy sympaty-

cy Pomorzanina życzą sobie uda-
nej inauguracji rundy wiosennej i 
pewnego zwycięstwa w Ińsku, któ-
re powoli umocnić się na pozycji 
premiowanej awansem do IV ligi. 
Początek meczu z Iną zaplanowa-
no na godzinę 15:00. 

W pozostałych meczach woje-
wódzkiej okręgówki, najciekawiej 
zapowiada się pojedynek, zajmu-
jących 4. miejsce w tabeli, piłka-
rzy Kłosa Pełczyce (26 punktów), 
z trzecim w tabeli Jeziorakiem 
Szczecin (31 punktów). Remis w 
tym meczu byłby najlepszym re-
zultatem dla piłkarzy Pomorza-
nina. Równie ciekawie może być 
w niedzielę na boisku w Świnouj-

ściu. Wówczas drugi zespół Flo-
ty (16 punktów) podejmować bę-
dzie lidera, drużynę Piasta Choci-
wel (38 punktów). Choć murowa-
nym faworytem będzie Piast, na-
leży pamiętać, że Flota II rozgry-
wając mecze w niedzielę na wła-
snym boisku, często wzmacnia 

skład piłkarzami z pierwszego ze-
społu.

O wyniku Pomorzanina, oraz 
rozstrzygnięciach w pozostałych 
meczach, napiszemy w najbliż-
szym wydaniu DN. Przy artyku-
le prezentujemy komplet spotkań 
zaplanowanych na 16. kolejkę. KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
16. kolejka:
Gavia Choszczno – Sparta Węgorzyno (14.03; 14:00)
Stal Lipiany – Orkan Suchań  (14.03; 15:00)
Polonia Płoty – Morzycko Moryń  (14.03; 15:00)
Kłos Pełczyce – Jeziorak Szczecin   (14.03; 15:00)
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard  (14.03; 15:00)
Unia Dolice – Błękit Pniewo  (14.03; 15:00)
Odrzanka Radziszewo – Zorza Dobrzany  (14.03; 15:00)
Flota II Świnoujście – Piast Chociwel (15.03; 15:00)
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

SZKOlENIE NA SĘDZIÓW 
WĘDKARSKICH

Informacja dla wędkarzy Kół Okręgu PZW w Szczecinie Okręgo-
we Kolegium Sędziowskie informuje wszystkie koła Okręgu PZW w 
Szczecinie, że w dniu 15 marca 2015 roku (niedziela) w Biurze Okrę-
eu w Szczecinie ul. Mickiewicza 3 odbędzie się kurs na sędziów połą-
czony z egzaminem.

Wędkarzy- chętnych na zdobycie kwalifikacji sędziów wędkarskich 
informujemy, że zgłoszenia na kurs należy dokonać telefonicznie w 
sekretariacie Biura Okręgu teł: 91434 76 25 -do 12 marca 2015r.

Osoby biorące udział w szkoleniu muszą mieć (do wglądu) ważną 
legitymację członkowską PZW oraz l zdjęcie.

Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziowskiego
Kazimierz Filzer

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P3.2.O.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje człon-

ków Koła, że dnia 22.03. 2015 r. organizuje zawody wędkar-
skie spławikowe dwuturowe o tytuł Mistrza Koła na kanale 
„Świniec” w Trzebieszewie zapisy w sklepie wędkarskim Tę-
czak przy ul. Waryńskiego 12 do dnia 20.03.2015r. Startowe 
wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 ul. 5go marca. 

Zapraszamy! 
Prezes Koła Tęczak Zygmunt Heland 

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką
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KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego na konto 
mojego męża,które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji 

"DOBRO POWRACA". Numer KRS 0000 33 88 78 
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej pory 
chorobę - stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne poruszanie 
się tak do 50 metrów

 o kulach jednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

jeszcze o sygnalizacji świetlnej przy Przychodni

Światła świecą na prośbę szkół
W Dzienniku Nowogardzkim z dnia 3 marca br., w rubryce „Halo Redakcja”, opubliko-
waliśmy sygnał jednego z mieszkańców naszego miasta, dotyczący sygnalizacji świetlnej 
przy Przychodni. Jednocześnie, na prośbę naszego czytelnika, o możliwość wyłączenia tych 
świateł w nocy, zapytaliśmy w UM w Nowogardzie. Przy artykule publikujemy odpowiedź 
kierownika Wydziału GKMiOŚ, Tadeusza Fiejdasza. 

 Po wypowiedzi naszego czy-
telnika rozgorzała dyskusja na ła-
mach DN. W ostatnim nr opubli-
kowaliśmy list jednej z mieszka-
nek, która zdecydowanie nie zga-
dzała się ze swoim przedmówcą, 
który zastanawiał się nad wyłą-
czeniem sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, 
T. Kościuszki oraz Armii Krajo-
wej. Miałoby to ponoć pomóc w 
zlikwidowaniu korków w cza-
sie godzin szczytu (tak jak ma to 
miejsce przy Netto) oraz ułatwić 
kierowcom życie w nocy, gdy mu-
szą wyczekiwać zielonego świa-
tła, pomimo tego, że nie ma niko-
go na przejściu oraz nie nadjeż-
dżają inne pojazdy. Przed publi-
kacją tego sygnału zapytaliśmy o 
możliwość wyłączenia tam oświe-
tlenia, w UM. Otrzymaliśmy na-
stępującą odpowiedź: Sygnaliza-
cja świetlna kierująca ruchem na 
skrzyżowaniu ulic: Warszawska, 
Tadeusza Kościuszki i Armii Kra-
jowej jest własnością Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego eks-
ploatowana przez Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich – Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Stargardzie Szczecińskim. W 
związku z powyższym, wniosek 
czytelnika o wyłączeniu sygnali-
zacji w nocy przekażemy do w/w 

jednostki. Jednakże pragnę zwró-
cić uwagę, że dyrektorzy szkół w 
imieniu rodziców występowali do 
Urzędu Miejskiego o konieczno-
ści uruchomienia tej sygnalizacji 
przed końcem wakacji 2014 r. w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom korzystającym w drodze 
do szkoły z przejść dla pieszych, 
szczególnie w godzinach szczytu 
ruchu pojazdów. Tak więc wnio-
sek w sprawie wyłączenia sygna-
lizacji w godzinach szczytu jest 

chybiony. - Kierownik Wydziału 
GKMiOŚ Tadeusz Fiejdasz. 

Wygląda więc na to, że argu-
ment dotyczący bezpieczeństwa 
dzieci uczęszczających oraz wra-
cających ze szkół, jest wystarcza-
jący, aby zamknąć temat ewen-
tualnego wyłączenia sygnaliza-
cji świetlnej. Kierowcom pozosta-
je więc cierpliwie czekać, aż zapali 
się zielone światło.   

KR

UWAGA znaleziono klucze
Wczoraj tj. czwartek, przy ul. Kościuszki, na wy-

sokości Domu Pomocy Społecznej, znaleziono pęk 
sześciu kluczy o różnych rozmiarach, przypiętych 

do metalowego kółka. Właściciela zguby prosimy o 
kontakt z redakcję DN. 
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-  
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
/SPEDYTOR/LOGISTYK

Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
-  wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe
-  znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną 
 komunikację
-  prawo jazdy kat.B
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna za kompleksową organizację pracy taboru trans-
portowego.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę 
 rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES 

cyfrowa karty kierowcy

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

WD do 13.03

Zarząd BSN BIERSIN 
poszukuje �rmy dekarskiej 

Szczegółowe informacje pod kontaktami: 
email: zotocki@biersin.com.pl

tel: 71 399 23 73, kom: 506 145 044

w celu 
przełożenia dachu na blachodachówkę 
o powierzchni około 100 m2 na budynku 

położonym w Międzyzdrojach 
przy ul. Przy Wodociągach 4. 

W261.4.scb.13,27 02 i 13.03

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Zatrudnię kierowcę 
z kategorią C+E 

z doświadczeniem 
na Polskę-Szwecję-Niemcy

tel. +48 792 25 69 25

PRACA w CleverAgency
Nowo otwarta agencja interaktywna w Nowogardzie  

poszukuje młodych i kreatywnych pracowników  
na stanowisko:

Copywriter
Wymagania:
- lekkie pióro,
- kreatywność, 
- dobra znajomość mediów internetowych,
- mile widziane doświadczenie w PR lub w dziennikarstwie.
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin. 
CV prosimy przesyłać na adres: praca@cleveragency.pl

WD 03.13

REKlAmA

2014 r. 1
 

 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl
    K70.8.sczb.6-13.03

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni 
do przyuczenia na 
tapicera, stolarzy, 
kontrolera jakości

w Nowogardzie 
więcej informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
    K71.2.sczb.6-13.03

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEm, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEm 
DO KlIENTA

A/0

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Mieszkanie 3 pokojowe 
w centrum Nowogardu - cena 177 tys 

W19.6.śczb.7.3.do

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00
tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Do wynajęcia
 mieszkanie 

od zaraz. 
Tel. 601 328 360

NIERUCHOmOŚCI
•	 Najtańsze działki budowlane obok 

szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bar-
dzo dobry Kikorze, ogród 2000 
m. 668 411 277 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamiesz-
kania. Kilka kilometrów od No-
wogardu, 30 minut do morza. Tel. 
693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie cztero-
pokojowe. 602 474 266 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, I piętro w roliczeniu. Kawaler-
ka bezczynszowa. 693 344 807 lub 
661 969 006 

• Sprzedam mieszkanie 2pokoje ul. 
Żeromskiego 3-piętro. 601 080 035

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 
przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  
z altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 
692361374

• SPRZEDAM – mieszkanie, centrum 
Nowogardu   2     pokojowe  43  m 2.  
III piętro.   Ul:Warszawska.   Po   ka-
pitalnym   remoncie.  Tel.513913500

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 69 m2 po remoncie. 600 325 984 

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam bezczynszowe: kawaler-
kę i mieszkanie dwupokojowe. 660 
143 840 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ładne I piętro. 603 555 532

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Żeromskiego 3 piętro. 601 
080 035

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
509 349 642 

• Kupię dom lub 1/2 domu w Nowo-
gardzie lub okolicach do 100 m2. 
Tel. 519 869 844

•   Kawalerka do wynajęcia. 692 493 
584 

• Zamienie 3pokojowe I piętro przy 
5go Marca na jednopokojowe cen-
trum, pierwsze piętro. 501 324 656

• M3 46 m2 tanio sprzedam. Tel. 721 
371 566 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. Tel. 793 908 098

•	 Zamienię lub sprzedam z dopła-
tą mieszkanie 2 pokojowe na 
parterze, na 3 pokojowe N-d. Tel. 
506696195

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 
740 315 

mOTORYZACjA
• Mercedes C220 kombi, diesel, rocz-

nik 2000 kolor czarny, wyposażony 
w klimatyzację oraz hak, sprzedam. 
Tel. 510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna kabi-
na. 660 010 540

• Koła letnie do Skody Felicji 13 cali 
sprzedam. 721 692 465

• Sprzedam alufelgi z oponami let-
nimi (bardzo dobry stan) 15stki od 
BMW. Tel. 889 474 133    

ROlNICTWO
• Słomę, zboże, siano sprzedam. 502 

853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 759 
414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Łubin sprzedam. 502 853 573 

•	 KURKI NIOSKI odchowane powy-
żej 7 tyg. Sprzedaż od 25.03.2015 
r. GOSPDARSTWO ROlNO-DRO-
BIARSKIE ŻABOWO 13. Tel. 
913910666, 510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751

•	 jAjA lĘGOWE KUR „lEGHORN”. 
TEl. 91 39 20 307

• Kombajn ziemniaczany Anna, ko-
paczka dwurzędowa i stolarka dwu-
rzędowa sprzedam. Tel. 603 363 207

• Maciory wysokoprośne dwie sztu-
ki okolice Goleniowa. 602 53 63 66\

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-

nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 PRANIE-mAGIEl,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
mEBlOWEj SAmOCHODOWEj/ 
SKÓRZANEj mATERIAŁOWEj / 
POŚCIElI WEŁNIANEj / lANOlI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 229 
083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	NAPRAWY	montaż	pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 
772

•	 •	 NAPRAWA	 KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• • Usługi elektroinstalacyjne, instala-
cje elektrobudowlane, bramy, mo-
nitoring, domofony. 696 443 643

• Glazura, terakota, fachowo solidnie 
wykończenia wnętrz pod klucz. 607 
647 515

•	 Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

•	 Usługi  stolarskie : szafy ,  garde-
roby  , meble łazienkowe  i  inne  
prace stolarskie. Tel.609388503

• Docieplenie budynków. 607 654 
692

• Usługi remontowo-budowlane i de-
karskie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Transport, przeprowadzki, szybko i 
tanio. 696 854 591 

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewię-
cioosobowy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

PRACA
•	 •	Zatrudnię pracowników budowla-

nych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

• ZATRUDNIE KIEROWCE KAT C+E 
TRANSPORT KRAJOWY

• TEL 509740304

• Poszukuję opiekunki do osoby star-
szej z chorobą Alzhairmera. 508 
019 530

• Poszukuje osób do zbioru truska-
wek, Szwecja. Tel. 91 39 25 079 po 
20

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286 

• Zatrudnię montażystę okien. Nie-
zbędne prawo jazdy (może być 
emeryt, rencista). 663 600 601

•	 Praca w Berlinie – szukam dobre-
go szpachlarza, malarza, bez na-
łogów. Tel. 91 39 14 883, 785 483 
243

INNE
•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o. używane 

z gwarancja i montażem wiszą-
ce f. Vaillant z Niemiec do miesz-
kania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 691 686 
772

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

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

• • Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	
z Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 

od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, serwis tel 
691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do mieszkania, 
domu, sklepu cena od 70 zl oraz 
elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V	do 
lazienki, kuchni cana 200zl tel 691 
686 772

• Sprzedam  łóżko  dla osoby  chorej  
leżącej.Tel.603079044

• Sprzedam łóżko polowe-tury-
styczne (pełnowymiarowe, składa-
ne, gruby materac), nieużywane, 
oryginalnie zapakowane, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Kupię stelaż namiotu foliowego o 
wymiarach ok. 3x6m z możliwością 
demontażu. 91 39 17 022

• Tanio sprzedam nowy rower skła-
dak. 507 228 736

• Sprzedam spawarkę Bester, wier-
tarkę stojącą i szlifierkę. 694 484 
485

• Sprzedam tarcicę budowlaną mo-
drzew, sezonowana 6 lat. Tel. 668 
298 084 

• Drzwi garażowe ocieplo-
ne białe   w solidnej ramie 
o wymiarach 240x210 stan  
b.dobry tel.509861740
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne 

tel. 722 121 959
W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A15.2.śczb.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

UWAGA!!!
Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na

zebranie otwarte, 
które odbędzie się  25 marca 2015 r.

Harmonogram spotkania:
1. Godz. 16.00- 16.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami.
2. Godz. 16.30-17.00 – prelekcje dla rodziców:
	 „Prawne aspekty przemocy i agresji w szkole” 
(prowadząca Klaudia Gieryń – Komisariat Policji w Nowogardzie).
	 „Narkotyki, alkohol? Na pewno nie moje dziecko” 
(prowadząca Regina Ewa Krzak) sala nr 28.
3. Godz. 17.00-17.30 – dyżur nauczycieli w klasach. 

ZAPRASZAMY!!!!

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

"NOWORIM" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c • 72-200 Nowogard 
poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:
- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego 
   w mowie i w piśmie,
- dyspozycyjność.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  
pod nr telefonu 91 392 23 94.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Kupie przedmioty związane 
ze starym Nowogardem. 

tel. 501 549 818

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Nawet wtedy gdy się powtarza
Helena Urbanek, Błażej Śniegowski, Anna Husarz, Anna Huget, Grażyna Siedlecka, Grażyna Kosmalska, 

Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Krystyna Gęglawa, Michał Fur-
mańczyk, Halina Stefańska, Teresa Januszonek, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, Jolanta Kozioł, Pelagia 
Feliksiak, Christiana Syfert

  Zwycięzcy: Christiana Syfert, Teresa Januszonek, Wiesław Borowik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: papuga, bałtyk
Miłosz Wielgus, Arkadiusz Zaremba, Ola Stefańska, Oliwia Feliksiak, Madzia Skowrońska, Kinga Lewan-

dowska, Krzyś Tomczak
Zwycięzca:  Krzyś Tomczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

s. 7

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ReKlAmA

ReKlAmA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

17 marca 2015 r.
od 9.00 - 10.00 (wtorek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Śmieci z wysypiska fruwają po całej okolicy 

Tak RXXI dba o środowisko? 

Czytaj s. 3

Płonęły nieużytki 
w gminie Nowogard 

Kolejna fala 
podpaleń?

Czytaj s. 4

Czy oszczędzą OSP 
w Szczytnikach?

s. 5
Rywalizowali 
„na pióra” s. 4

W Nowogardzie 
powstał Klub 
Biegacza 

Obejrzyj 
zaćmienie 
słońca

SPORT
Bezbramkowy 
remis z Iną Ińsko

Zabrakło 
skuteczności

Kobieca 
drużyna 
wzmacnia 
skład

Nasza sonda 
Czy gramy w 
LOTTO?

Czytaj s. 2 i 4

Czytaj s. 7

Czytaj s. 9
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

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

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Marianna Pędziszczak: lat 88, zmarła 12.03.2015 r., pogrzeb odbył 
się 14.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Ireneusz Ksionek: lat 72, zmarł 12.03.2015 r., pogrzeb odbył się 
16.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Maria Szućko: lat 89, zmarła 13.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
17.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Jadwiga Krupa: lat 86, zmarła 13.03.2015 r., pogrzeb odbył się 
16.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Maria Olejnik: lat 83, zmarła 14.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
18.03.2015 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan  zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę i      bojler na wodę 

ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, bojler na 

ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266

09.03.2015 r. 
godz. 17.00
Kradzież roweru marki Kross, 

pozostawionego pod salą gim-
nastyczną szkoły przy ul. Wojska 
Polskiego. 

10.03.2015 r. 
godz. 15.20
Policjanci Sekcji Ruchu Drogo-

wego KPP w Goleniowie, podczas 
kontroli drogowej na ul. Boh. 
Warszawy, ujawnili kierującego 
motocyklem marki KTM, Adria-
na W. który posiada aktywny za-
kaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. 

godz. 15.40
Wypadek drogowy na przejściu 

dla pieszych przy ul. 3 Maja, gdzie 
kierujący samochodem marki 
VW Passat, potrącił pieszego. 

godz. 18.30 
Powiadomienie o włamaniu do 

garażu w miejscowości Wierzbię-
cin, skąd sprawca dokonał kra-
dzieży oleju napędowego. 

godz. 19.50 
Zgłoszenie kradzieży laptopa 

marki HP z lombardu przy ul. 5 
Marca. 

11.03.2015 r. 
godz.  15.00
W miejscowości Konarzewo 

dokonano włamania do kontene-

ra znajdującego się na terenie fir-
my Agro Pomorze, skąd dokona-
no kradzieży 26 sztuk pojemni-
ków z koncentratem środka grzy-
bobójczego. 

12.03.2015 r. 
godz. 10.15 
W wyniku kontroli na ul. 15 

Lutego, Policjanci Sekcji Ruchu 
Drogowego KPP w Goleniowie 
ujawnili, że kierujący samocho-
dem marki Citroen, Kamil C. po-
siada aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

godz. 23.30 pracownik stacji 
paliw Orlen powiadomił o kra-
dzież paliwa, przez kierującego 
samochodem marki VW Passat 
B5. 

14.03.2015 r. 
godz. 09.20  
Powiadomienie o uszkodzeniu 

drzewek owocowych na działce 
ogrodowej przy ul. 15 Lutego. 

godz. 13.20
Kolizja drogowa na ul. Banko-

wej, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy marki Peugeot. 

15.03.2015 r. 
W lesie, w pobliżu miejscowo-

ści Długołęka znaleziono rower 
marki Grand. 
    
 st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

Komunikat Policji

Informujemy, że w dniu 07 marca 2015 r., przy ul. 
Gen. Bema, na klatce schodowej bloku, ujawniono 
rower typu damka, koloru ciemno-niebieskiego z 
koszykiem. Właściciel zguby proszony jest o zgło-
szenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Czy gramy w LOTTO?
Czy warto grać w Lotto systemem, albo na chybił trafił? Czy w ogóle warto brać udział w 
tego typu loteriach?  Z takim pytaniem zwróciliśmy się, w cotygodniowej sondzie, do na-
szych respondentów, których spotkaliśmy z mikrofonem na ulicach Nowogardu? 

Jerzy Stolf -  Nie mam jakiegoś wypróbowanego systemu, który pozwolił-
by mi wygrać główną wygraną w Lotto. Gram w „systemie na chybił - tra-
fił”. Co do samego grania to gram tylko i wyłącznie dla samej przyjemno-
ści i zabicia czasu, gdyż jestem już na emeryturze i mam go dość dużo.  A 
jeżeli poprzez wygraną mógłbym jeszcze poprawić byt np. moich dzieci, to 
byłobym bardzo zadowolony. 

Helena Frąckowiak – Niestety, nie gram regularnie w lotto, bo mam zbyt 
niskie środki finansowe.  Moje pieniążki wystarczają mi jedynie na opłaty i 
lekarstwa, na które wydaję dość sporą sumę. W przeszłości to kilka razy „pu-
ściłam” kupon na „chybił-trafił”, ale niestety nie udało mi się wygrać żadnej 
kwoty. Ale gdybym już wygrała, to z pewnością wyremontowałabym swoje 
mieszkanie i przeznaczyłabym  jakąś kwotę na poprawę swojego stanu zdro-
wia, np. udając się na prywatną wizytę do lekarza specjalisty lub do uzdro-
wiska. 

Pani Barbara – Tak, grywam, ale jeszcze nie udało mi się wygrać głównej 
wygranej, poza niewielką  trójką i zdrapkami, które czasami trafiają mi się i 
w których udało mi się wygrać np. 100 zł. Co do dużej wygranej, to jeżeli już 
by tak się stało, to z pewnością podzieliłabym się nimi z moją liczną rodziną. 
Korzystając z okazji życzę wszystkim grającym trafienia szóstki. 

Pan Leszek – Panie, nie gram w ogóle, ale kiedyś gdy byłem jeszcze mło-
dym to grałem w taką  loterię „GRYFA”, której kupon można było kupi ć w 
kiosku Ruchu. A jakbym już wygrał to wie pan co bym zrobił z częścią wy-
granej,  podarowałbym na działalność prewentorium w Nowogardzie, gdzie 
obecnie przebywa mój chory syn, który wraz z innymi chorymi z pewnością 
potrzebuje takiej pomocy i wsparcia finansowego. 

Pani Zofia - Powiem panu, że nigdy nie grałam w „totolotka”. Ale jeżeli 
już by tak się stało i wygrałabym jakąś sumę pieniędzy, to z pewnością 

podzieliłabym się nią z moimi wnukami.

 Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w 
ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Kupię mieszkanie
 bezczynszowe (minimum 3 pokoje) 

piętro  lub połowę domu w Nowogardzie. 
Tel. 600 897 758

Sprzedam mieszkanie 
w Nowogardzie na parterze 62 m2 po generalnym 

remoncie 3-pokoje własne, ogrzewanie piec 
CO, z garażem przed mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł).  Tel 606 265 333 

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

Śmieci z wysypiska fruwają po całej okolicy 

Tak RXXI dba o środowisko? 
Zakład RXXI, który miał świecić ekologicznym przykładem, staje się największym śmieciarzem w okolicy. 
Pobocza drogi prowadzącej do Słajsina toną w śmieciach, które ze składowiska przenosi wiatr. Tymczasem, 
przewodniczący Związku, Antoni Bielida, tryska humorem opowiadając o tym, ile dzieci w ubiegłym roku 
odwiedziło Słajsino w ramach „ekologicznej edukacji”, zapowiadając kolejne inwestycje mające zwiększyć 
wydajność super-zakładu. 

Spotkanie z kandydatem na 
Prezydenta RP 

Januszem Korwin - Mikke
Spotkanie odbędzie się w dnia 18.03.2015 o 

godz 16.30 w Goleniowie w restauracji Olimp 
przy uliczy Szczecińskiej 8 e

Wstęp wolny
zaprasza oddział goleniowski Korwin

Mimo iż na terenie wybudo-
wanego za ponad 100 mln zło-
tych zakładu, obróbce podlega-
ją śmieci zwożone z połowy wo-
jewództwa, Słajsino promuje się 
jako ekologiczna wyspa na mapie 
województwa zachodniopomor-
skiego. Zakład miał być nie tyl-
ko nowoczesny, ale i nieuciążliwy 
dla otoczenia, szczególnie najbli-
żej położonych osad ludzkich. 
Czy tak jest dzisiaj? Z pewnością 
nie do końca. Smród ze składo-

wiska, jaki szczególnie latem do-
skwiera mieszkańcom Słajsina, to 
jedno. O wiele bardziej uciążliwe 
są śmieci, które fruwają po oko-
licy, niesione z wiatrem z tere-
nu zakładu.  Odpady zatrzymu-
ją się na linii drogi dojazdowej z 
Wierzbięcina do Słajsina, której 
pobocza stanowią pierwszą natu-
ralną zaporę dla latających śmie-
ci. Odpady zalegają również w 
rowie melioracyjnym i jego brze-
gach, przecinającym pole przed 

zakładem. Część foliowych rekla-
mówek, w różnych rozmiarach i 
barwach, „ozdabia” też wysokie 
trawy, krzewy  i drzewa. W in-
nych warunkach można by przy-
puszczać, że to odpustowa deko-
racja. Niestety, to ekologiczna de-
gradacja. 

O dość kompromitującej dla 

RXXI sytuacji, informowaliśmy 
już w zeszłym roku. Wówczas je-
den z pracowników RXXI  nieofi-
cjalnie mówił nam, że wokół skła-
dowiska mają powstać wysokie 
siatki (śmieciołapy), które miały 
zatrzymywać lekkie śmieci uno-
szone przez wiatr. Niestety tak się 
nie stało, a śmieci jak fruwały po 
całej okolicy, tak fruwają nadal. 

- Wstyd, żeby tak bogata fir-
ma, tak zaśmiecała całą okoli-
cę – mówi pan Zygmunt, jeden 
z mieszkańców Gminy, który za-
telefonował w miniony weekend 
do redakcji DN. - Jadę właśnie do 

Słajsina, a na poboczu tej drogi, na 
całym jej odcinku, jest mnóstwo 
śmieci  – opowiada mężczyzna. 

Antoni Bielida, przewodni-
czący Związku RXXI, wybra-
ny ostatnio na kolejną kadencję, 
zdaje się nie dostrzegać proble-
mu. Nie widzi śmieci, chociaż co-
dziennie podąża tą trasą do pra-

cy. W zamian za to, na stronach 
UM w Nowogardzie, w udzielo-
nym ostatnio wywiadzie, opowia-
da o zakładzie w samych super-
latywach, zapowiadając kolejne 
inwestycje mające zwiększyć wy-
dajność superekologicznego wy-
sypiska. 

- Celowy Związek Gmin wpisał 
się wspaniale w to przedsięwzięcie 
z zakresu gospodarki odpadami. 
W Polsce takich związków jest wię-
cej. Jednak nasz Związek Gmin R-
-XXI, w zakresie gospodarki odpa-
dami, jest największym w Polsce, 

najwięcej przetwarzamy odpadów 
jako instalacja, i już w najbliższym 
czasie będziemy mieli najnowocze-
śniejszą instalację. Często przyjeż-
dża do nas, w ramach prowadzo-
nej edukacji, młodzież i zwiedza 
zakład. W ubiegłym roku było w 
sumie około 2500 dzieci i młodzie-

ży, które odwiedziły Słajsino  – to 
fragment obszernej wypowiedzi 
A. Bielidy, która ukazała się wczo-
raj na stronie internetowej UM w 
Nowogardzie. 

Pytanie tyko, jak ma się edu-
kacja ekologiczna odwiedzają-
cych zakład dzieci, gdy te, zanim 
do niego dojechały, z okna auto-
busu mogły „podziwiać” zalega-
jące śmieci na poboczu drogi do 
Słajsina? 

Marcin Simiński
foto Jarosław Bzowy

Śmieci zalegające na poboczu drogi do Słajsina

Rów melioracyjny " ozdobiony" foliowymi reklamówkami z wysypiska

Zbiórka żywności Caritas 

Będą zbierać jeszcze raz 
W miniony piątek i sobotę (13 i 14 marca), odbyła się pierw-
sza tura przedświątecznej akcji zbiórki żywności Caritas. 
Dary były zbierane wśród klientów dyskontów Netto i Bie-
dronka. 

Akcja zostanie powtórzo-
na w dniach 20 i 21 mar-
ca (piątek i sobota), w tych 
samych miejscach. Zebra-
ne dary trafią do najuboż-
szych rodzin z terenu Gmi-
ny Nowogard jeszcze przed 
świętami Wielkanocnymi. 
Organizatorami zbiórki są 
zespoły Caritas działają-
ce przy parafiach św. Rafała 
Kalinowskiego i pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowo-

gardzie oraz szkolne koła Caritas. Organizacja charytatywna zapowia-
da, że po zakończeniu akcji poda do publicznej wiadomości ile darów 
zebrano w trakcie obu kwest. W imieniu organizatorów zachęcamy do 
wsparcia akcji.                                                                                  MS fot. JB
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Sonda z Osiny
Czy gramy w Lotto? 

Z takim pytaniem, przy okazji dzisiejszej kumulacji w Lot-
to, zwróciliśmy się do mieszkańców Osiny. 

Pani Teresa - Nie mam jakiegoś 
obmyślonego systemu grania w Lot-
to. Wysyłam najczęściej kupon na 
„chybił – trafił”. Co do liczb, to nie 
mam jakichś szczególnych, które po-
zwoliłby mi wygrać. A jeżeli już by 
tak się stało, to z pewnością część 
wygranej przeznaczyłabym dla mo-
ich dzieci, bo bardzo chciałabym im 
pomóc. Dla mnie osobiście, to wy-
starczy w zupełności to co mam. Ale 
dalej będę grała i typowała, bo może 

uda mi się trafić tę upragnioną szóstkę. 

Aniela Koch - Powiem panu, 
że nie gram i nigdy wcześniej nie 
grałam w żadne gry. Ale za to mój 
mąż gra, choć nigdy jeszcze nic nie 
wygrał. Ja nie miałam takiej poku-
sy, by skreślić sobie numer na kupo-
nie i wiem na pewno, że raczej ni-
gdy nie zagram w Lotto. Wystarczy 
mi w zupełności to co mam. 

Damian Kobus -  Grywam od 
czasu do czasu i powiem panu, 
że ostatnio udało mi się wygrać 
dość sporą sumkę pieniędzy, z któ-
rych bardzo się uciszyłem. Ale cóż 
pieniądz jak to pieniądz, lubi się 
prędko „rozpływać” z kieszeni. Z 
kolei, gdyby człowiek wygrał głów-
ną wygraną to zapewne nie wie-
działby na co ma ją przeznaczyć. 

Co do systemu to polegam na „chybił-trafił”, i oczywiście na osobi-
stym szczęściu. 

Jadwiga Micał – Teraz nie 
gram, bo mam bardzo niską 
rentę. Jestem chora i muszę mieć 
pieniążki na lekarstwa i wyjaz-
dy do lekarzy, dlatego muszę się 
ograniczać ze wszystkim. Ale 
gdybym trafiła jakąś sumkę, to 
z pewnością pozwoliłaby mi ona załatwić pewną ważną sprawę. Pa-
miętam, że kiedyś kupiłam sobie zdrapkę, ale tu też było bez powo-
dzenia. 

Jan Wierzbicki -   Czasami gra-
łem, ale jeszcze nigdy nic nie wygra-
łem, bo wszystkie liczby były nietra-
fione, może dlatego, że gram na „chy-
bił-trafił”. A na co bym przeznaczył 
główną wygraną, gdybym wygrał ? 
Nie mam naprawdę zielonego poję-
cia.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Płonęły nieużytki w gminie Nowogard 

Kolejna fala podpaleń?
Od czwartku (12 marca), do niedzieli (15 marca), Straż Pożarna odnotowała cztery pożary 
traw na nieużytkach na terenie gminy Nowogard. Pożary te bardzo przypominają sytuację 
z początku marca zeszłego roku, wtedy takich zdarzeń strażacy odnotowali aż 13. 

Z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Go-
leniowie, otrzymaliśmy dane z 
ostatnich kilku dni. Wynika z 
nich, że ponownie doszło do po-
żarów nieużytków na terenie na-
szej gminy. Pierwsze pożary mia-
ły miejsce w czwartek(patrz zdję-
cia). Najpierw posterunek Straży 
Pożarnej w Nowogardzie przyjął 
zgłoszenie o godzinie 17:14. Do-
tyczyło ono płonących traw na 
nieużytkach znajdujących się przy 
ul. Górnej w Nowogardzie. Do-

kładnie 32 minuty później, stra-
żacy otrzymali kolejne zgłoszenie. 
Tym razem trawy na nieużytkach 
płonęły już przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Natomiast o godzinie 
19:08, posterunek Straży Pożarnej 
w Nowogardzie, przyjął zgłosze-
nie dotyczące pożaru nieużytków 
w miejscowości Jarchlino.  

To jednak nie był koniec podob-
nych interwencji. W niedzielę (15 
marca), o godzinie 16:36, strażacy 
z Nowogardu otrzymali zgłosze-
nie o kolejnym pożarze nieużyt-

ków, tym razem miał on miejsce 
w Wołowcu. Trudno stwierdzić 
czy Straż Pożarna ma do czynie-
nia z podpalaczem, i czy można 
te cztery zdarzenia ze sobą powią-
zać. Pożary, które miały miejsce, 
przypominają jednak te sprzed 
roku. Wówczas na początku mar-
ca stwierdzono celowe podpale-
nia, po tym jak straż pożarna z 
naszej gminy została postawiona 
na równe nogi, a w ciągu jednego 
weekendu odnotowano aż 13 po-
żarów traw na nieużytkach. Miej-
my nadzieję, że statystyki z marca 
2014 roku nie powtórzą się, a po-
żary, które odnotowano w ostat-
nich dniach, nie są dziełem seryj-
nego podpalacza. 

KR
foto: Jarosław Bzowy

Druga edycja mistrza Opowiadań i Ładnego Pisania 

Rywalizowali „na pióra” 
W miniony piątek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyła się druga edy-
cja konkursu „Mistrz Opowiadań i Ładnego Pisania”. Do rywalizacji „na pióra” stanęło 36 
uczniów z siedmiu szkół z terenu gminy Nowogard. 

Zgodnie z regulaminem, każ-
dy uczestnik konkursu musiał 
przez 60 minut napisać krótkie 
wypracowanie na wcześniej po-
dane tematy. Pracę należało na-
pisać odręcznie, na białej kart-
ce formatu A4 używając pió-
ra. W drugim etapie konkur-
su, uczestnicy mieli za zadanie 
napisanie hymnu narodowego 

z pamięci, starając się jak naj-
wierniej zachować sztukę kali-
grafii. 

Teraz wszystkie prace zosta-
ną ocenione przez komisję kon-
kursową. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbędzie 
się w najbliższy piątek (20 mar-
ca), o godz. 10.00, w Bibliotece 
Miejskiej. Dla autorów najlep-

szych prac, czekają wartościo-
we nagrody m.in. ekskluzyw-
ne zestawy piór marki Parker- 
honorowego sponsora konkur-
su. Nikt nie wyjdzie jednak z 
pustą ręką - drobne upominki 
oraz dyplomy otrzymają wszy-
scy uczestnicy. Ideą przyświe-
cającą organizatorom konkursu 
nie jest bowiem rywalizacja, a 
kultywowanie umiejętności od-
ręcznego pisania, która w dobie 
rozwoju cywilizacyjnego, czę-
sto jest spychana na drugi plan 
przez komputery i inne urzą-
dzenia wykorzystywane do ko-
munikacji międzyludzkiej. 

Organizatorami konkursu są: 
Sklep „Biurex” Stanisław Ryn-
kiewicz oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stefana Żerom-
skiego. Patronat medialny nad 
konkursem sprawuje Dziennik 
Nowogardzki. 

MS
fot. JB
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śp. Marianny Pędziszczak 

składają Wojtek i Leszek z rodzinami

Wyrazy głębokiego współczucia  
Waldemarowi i Barbarze Pędziszczak

 z powodu śmierci mamy 
i teściowej

Serdeczne podziękowania za wsparcie i opiekę nad 

śp. Marianną Pędziszczak 
dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego 

Oddziału Wewnętrznego Szpitala
 w Nowogardzie

składa rodzina 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Marianny  

Pędziszczak
 składa rodzina

Wieś nie chce likwidacji remizy 

Czy oszczędzą OSP w Szczytnikach?

Nasz komentarz 
Jeszcze niedawno, bo w styczniu, na Placu Wolności, burmistrz Ro-

bert Czapla przekazywał ochotniczej straży pożarnej w Błotnie no-
wiutki samochód bojowy za 642 tys. zł, zakupiony w dużej mierze 
ze środków marszałka województwa. Ileż wtedy ciepłych słów usły-
szeli strażacy z gminnych jednostek OSP, którzy licznie, w galowych 
mundurach, przybyli na oficjalne przekazanie nowego samochodu. 
Burmistrz niestety nie wspomniał, że za chwilę obetnie budżet na 
ochotniczą straż i będzie nakłaniał strażaków do likwidacji jednost-
ki w Szczytnikach (przynajmniej na razie). No cóż, przed szpalerem 
umundurowanych strażaków, zapewne zabrakło odwagi, by powie-
dzieć co tak naprawdę myśli się o ich roli w budowaniu bezpieczeń-
stwa gminy... A co się myśli to już wiadomo i nie zmieni tego nawet 
kolejna parada na Placu Wolności. 

Marcin Simiński 

Ani władze sołeckie, ani tym bardziej sami strażacy ze Szczytnik, nie wyobrażają sobie aby 
w ich wsi nie było jednostki OSP. Remiza na razie zostaje, chociaż burmistrz chciałby za-
mknąć ją na cztery spusty. 

Jednostka OSP w Szczytni-
kach jest najubożej wyposażoną 
spośród wszystkich funkcjonu-
jących na terenie Gminy Nowo-
gard. Posiada najstarszy samo-
chód (42 letni Żuk), bez zbiorni-
ka na wodę i  niewielką remizę, 
w której większy wóz z pewno-
ścią się nie zmieści. To przekła-
da się na ilość akcji, do których 
wysyłani są strażacy ze Szczyt-
nik. W zeszłym roku wyjeżdża-
li z remizy łącznie sześć razy, z 

czego tylko do jednego pożaru. 
Dlatego też władze miasta za-
miast inwestować w remizę w 
Szczytnikach, wolą jednostki się 
pozbyć. Choć oficjalnego do-
kumenty w tej sprawie nie ma, 
do likwidacji jednostki gaśni-
czej w Szczytnikach, kilka tygo-
dni temu, na specjalnym spotka-
niu ze strażakami z całej gminy, 
namawiał m.in. wiceburmistrz 
Krzysztof Kolibski. Tak przynaj-
mniej wynika z relacji uczestni-
ków tego spotkania, bo mediów 
na spotkanie nie wpuszczono. 
Nie przesłano też do DN obieca-
nego przez urzędników raportu 
ze spotkania. 

Brak woli na doposażenie jed-
nostki, to jedno. Inną kwestią 
jest znaczne okrojenie budże-

tu, jaki  burmistrz chce przeka-
zać na działalność ochotniczych 
straży pożarnych w gminie w 
tym roku. Z ponad 330 tys. zł., 
jakie na ten cel z budżetu wy-
dano w 2014 roku, w tym roku 
strażacy mają dostać jedynie 220 
tys. zł. 

Strażacy i wieś mówią likwi-
dacji „nie” 

Jednak, aby doszło do likwi-
dacji danej jednostki, zgodę na 
to muszą wyrazić sami strażacy 

w niej zrzeszeni podczas walne-
go zebrania. W Szczytnikach ta-
kie zebranie odbyło się w minio-
ną sobotę, o godz. 18.00. Poza 
sprawozdaniem z działalności 
jednostki za 2014 rok, przyjęto 
m.in. uchwałę o nie rozwiązy-
waniu jednostki. Kilka dni wcze-
śniej strażacy uzyskali też popar-
cie w swoich staraniach, o  utrzy-
manie remizy, od rady i sołtysa 
wsi. Wspólnie z władzami wła-
snego sołectwa wystosowali też 
pismo do władz miasta, w któ-
rym domagają się pisemnego 
uzasadnienia, rzekomo niezbęd-
nej likwidacji OSP Szczytniki. 

- Uważamy, że jednostka ta 
jest potrzebna mieszkańcom, nie 
tylko w zakresie przeciwpożaro-
wym. Żądamy od władz gminy 

Nowogard pisemnego uzasad-
nienia przyczyn likwidacji OSP 
Szczytniki – to fragment owego 
pisma, które podczas sobotniego 
zebrania odczytywał Zbigniew 
Karaś, prezes OSP w Szczytni-
kach. 

Do walki o los jednostki za-
grzewał strażaków ze Szczytnik, 
radny Arkadiusz Ciechanowski, 
sam będący ochotniczym stra-
żakiem w Orzechowie, skąd po-
chodzi. 

- Mimo iż nie bierzecie udzia-
łu w wielu akcjach, jeździcie na 
szkolenia, przede wszystkim z 
pierwszej pomocy. I to może się 
przydać w najmniej oczekiwanym 
momencie. Może kiedyś się zda-
rzy wypadek na tej wiosce i wa-
sza pomoc okaże się nieoceniona. 
Dlatego ja na waszym miejscu 
walczyłbym o tę jednostkę. Mogę 
też zapewnić, że będę rozmawiał 
z pozostałymi radnymi o zwięk-
szeniu budżetu na działalność 
OSP – powiedział strażakom ze 
Szczytnik, radny Ciechanowski. 

W podobnym tonie wypowie-
dział się Józef Dobruchowski, 
społeczny prezes gminnego OSP, 
który również był obecny na ze-
braniu w Szczytnikach.  

- Szkoda mi was, bo jesteście 
potrzebni. Ja jestem za tym, aby 
jednostka została. Finanse cięż-
ka sprawa. Coraz tego budżetu 
mniej, miasto jest zadłużone bar-
dzo, bo musimy utrzymać szpital. 
Nie mniej gmina bezpieczna też 
musi być – powiedział strażak z 
Wyszomierza. 

Udział w 40% akcji 
Jednostka OSP w Szczytnikach 

powstała 34 lata temu. Dziś zrze-
sza ośmiu strażaków, w tym sze-
ściu czynnie biorących udział 
w akcjach ratowniczych. W ze-
szłym roku wydała na swoją 
działalność 13 tys. 678 zł 37 gr. 

Pieniądze te głównie wydano na 
utrzymanie samochodu, wyna-
grodzenie dla kierowcy, wyjazdy 
na szkolenia czy zakupy elemen-
tów odzieży ochronnej. 

W całej gminie Nowogard jest 
sześć jednostek OSP tj. (Błotno, 
Orzechowo, Osowo, Ostrzyca, 
Szczytniki,  Wyszomierz). - W 
2014r uczestniczyły one dokład-
nie w 115 akcjach (40% wszyst-
kich akcji straży na terenie po-
wiatu goleniowskiego), w któ-
rych wzięło udział razem 593 
strażaków – podsumował bę-

dący w Szczytnikach, Zygmunt 
Nawrocki, komendant gminny 
OSP. 

Sobotnie zebranie w Szczyt-
nikach było ostatnim tegorocz-
nym walnym OSP w całej gmi-
nie. Czy dla tamtejszej jednost-
ki straży będzie ostatnim w jej 
wieloletniej historii? Jeśli władza 
się uprze, a pieniędzy na działa-
nie ochotniej straży będzie coraz 
mniej, jednostka umrze śmiercią 
naturalną. Podobny los mogą też 
podzielić kolejne remizy. 

Marcin Simiński

Zebranie strażaków w Szczytnikach
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Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT 
wpisz numer: 
KRS 0000037904

W rubryce „Informa-
cje uzupełniające - cel 
szczegółowy 1%” po-
daj: 
3384 Lang Mateusz

Mateusz ma już 13 lat, klasę 6 skończył ze średnią 5,6!!! 
Był wielokrotnym laureatem zarówno w konkursach matematycznych, jak i przy-

rodniczych. Dzięki temu, iż został laureatem konkursu matematyczno-przyrodni-
czego miał maksymalną ilość punktów na teście do gimnazjum i mógł wybierać ze 
wszystkich gimnazjów w Szczecinie. Wybrał Gimnazjum nr 29 i klasę integracyjną. 
Ma indywidualny tok nauczania matematyki (dodatkowe zajęcia dla dzieci uzdol-
nionych). Ma inny - wyższy - tok nauki z języka angielskiego. 

Szkołę tworzy świetna kadra - a do tej zarówno w SP 74 jak i teraz w Gim. nr 29 
Mateusz ma po prostu szczęście. Mimo swojej niepełnosprawności traktowany jest 
zupełnie normalnie, lubi chodzić do szkoły, a to w tym wieku już nie jest tak oczy-
wiste : )

choroba Mateusza:
Zespół Silver - Russell 
Zespół Silvera - Russela (SRS< OMIM 180860) jest stosunkowo często występują-

cym zespołem wad rozwojowych, którym towarzyszy upośledzenie wzrastania we-
wnątrzmacicznego i pourodzeniowego. 

Na klasyczny fenotyp składają się: asymetryczna hipotrofia z prawidłowym ob-
wodem głowy, charakterystycznymi cechami twarzy, klinodaktylią piątego palca i 
innymi rzadkimi cechami dysmorficznymi. Znaczny odsetek pacjentów wykazuje 
deficyty funkcji poznawczych oraz mowy. Mimo wielu opisów nie została sprecyzo-
wana moc diagnostyczna poszczególnych objawów. Rozpoznanie oparte jest o ana-
lizę fenotypu. SRS najczęściej pojawia się sporadycznie, a jego uwarunkowania ge-
netyczne nie zostały dostatecznie wyjaśnione. U dzieci tylko w 7 - 10 % przypadków 
udaje się zidentyfikować uniparentalną, matczyną disomię chromosomu 7 lub zmia-
ny strukturalne w chromosomie 17. Inne odnotowane anomalie mogą dotyczyć za-
burzeń strukturalnych w obszarze chromosomów 8, 15, 18. Diagnostyka genetyczna 
jest dostępna i kosztowna, jej negatywny wynik nie wyklucza przy tym rozpoznania.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
PRZeKAż 1% PROCeNT PODATKu

Dlaczego nie 
udostępnili toalety?
Na adres mailowy redakcji DN, wpłynął list naszej Czytel-
niczki, która porusza pewną delikatną kwestię, a mianowicie 
nie udostępniania toalet w dyskontach. Kobieta opisuje przy-
padek starszej kobiety, której odmówiono udostępnienia to-
alety, podczas robienia zakupów w dyskoncie „Biedronka”. 
Finał tej historii, dla tej kobiety, nie był przyjemny...

Chciałabym poruszyć nieco może wstydliwy problem... Otóż moja są-
siadka, osoba dość leciwa, opowiadała mi, że będąc ostatnio w „Biedron-
ce”, przy ul. Boh. W-wy, odczuła nagłą potrzebę skorzystania z toalety. 
Zwróciła się z tą prośbą do personelu, ale niestety spotkała się z odmową. 
Nigdzie w okolicy nie ma publicznych szaletów, więc poprosiła znajomą, 
mieszkającą opodal dyskontu, o skorzystanie z jej toalety. Znajoma udo-
stępniła toaletę, ale było już nieco za późno. I tak w brudnej bieliźnie, ta 
starsza osoba, musiała iść do domu na pieszo, bo wstydziła się wsiąść do 
autobusu, a mieszka na Oś. Radosława, czyli miała do domu kawałek 
drogi. Otóż chciałabym się dowiedzieć, jak ta sprawa wygląda z punktu 
prawnego. Wiem, że podobna sytuacja miała miejsce nie tak dawno w 
„Lidlu”. Czy personel ma prawo udostępnić toaletę czy nie? A co z dzieć-
mi? One czasami muszą skorzystać z toalety w najmniej spodziewanym 
momencie. Może by tak nagłośnić tę sprawę na łamach DN, niech się 
inne osoby też wypowiedzą? Czy w takich dużych sklepach nie powinno 
być toalety udostępnianej klientom?      
                     Czytelniczka DN    (Dane do wiadomości redakcji)

@    Ludzie listy piszą  @ 

Od redakcji:
Tak jak pisze nasza czytelniczka, do podobnych sytuacji już docho-

dziło i pewnie niestety dochodzić będzie, w przeróżnych dyskontach, 
nie tylko w Nowogardzie, ale i w całej Polsce. Wszystko to za spra-
wą przepisów, według których ogólnodostępne toalety nie są standar-
dowym elementem wyposażenia sieci tych sklepów. Dyskonty te nie 
mają możliwości udostępniania toalet, ponieważ przeznaczone są one 
tylko dla pracowników, ze względu na bezpieczeństwo i obowiązują-
ce przepisy sanitarne. Według nich, z toalet mogą korzystać wyłącznie 
pracownicy posiadający aktualne badania. Pozostaje więc pytanie, czy 
pośród tych wszystkich przepisów pozostaje gdzieś jeszcze miejsce na 
wykazanie się odrobiną empatii?                                                           KR

Szkolenie dla przedsiębiorców
W dniu 13.03.2015r., Państwowy Inspektorat Pracy ze Szczecina, wspólnie z nowogardz-
kim Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców, zorganizowali, w Barze „Barnim” w Nowo-
gardzie, szkolenie dla nowogardzkich przedsiębiorców.

Tematyką szkolenia było: „Działania prewencyjne PIP - zdobądź dyplom PIP”. Prelekcję w tym zakresie 
wygłosił Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Szczecinie Janusz Ignaczak.

W szkoleniu uczestniczyło około dwadzieścia nowogardzkich firm z branży budowlanej. Poza tematyką 
szkolenia, uczestnicy w formie dyskusji omówili obowiązki spoczywające na pracodawcach i pracownikach, 
wynikające z przepisów BHP.

Opr. MS
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W Nowogardzie powstał pierwszy Klub Biegacza 

Chcą zarazić całe miasto endorfinami
Artur Konior i Darek Wacławek, biegacze amatorzy z Nowogardu, postanowili założyć pierwszy w naszym mieście Klub Biegacza o nazwie „Endorfina”. 
Teraz zachęcają wszystkich, zarówno tych którzy biegają, albo chcą zacząć uprawiać ten sport, na wspólne treningi. 

Bieganie w ostatnim czasie sta-
ło się bardzo popularne. Więk-
szego zdziwienia nie wzbudza 
już widok biegacza przemykają-
cego ulicami miasta. 

- Coraz więcej ludzi biega, mo-
żemy to nazwać „epidemią biega-
nia” - mówi Artur Konior, prezes 
nowogardzkiego Klubu Biegacza. 
- Mamy kontakt z tymi ludźmi. 
Pomyśleliśmy, że możemy się zrze-
szyć. Tym bardziej, że podobne 
kluby ma Szczecin, Goleniów, Pło-
ty czy Gryfice. Dlaczego takiego 
klubu nie może mieć Nowogard. 
Stąd taka inicjatywa. Wspólnie z 
Darkiem Wacławkiem podjęliśmy 

decyzję o założeniu stowarzysze-
nia. Liczymy na to, że będzie nas 
coraz więcej, z każdym trenin-
giem, z każdym biegiem i organi-
zacją zawodów.

Na razie do stowarzyszenia 
przyłączyło się kilkanaście osób. 
Wśród nich są już tacy, którzy na 
bieganiu zdarli przynajmniej jed-
ną parę butów, ale i ci, którzy do-
piero chcą zacząć biegać. 

 - Większość naszej grupy sta-
nowią osoby biegające, ale są też 
tacy, którzy chcą kiedyś zacząć 
uprawiać ten sport, ale sami nie 
mają odwagi, bądź dostatecznej 
wiedzy. Są też tacy, którzy po pro-

stu chcą nas wspomóc – mówi D. 
Wacławek, pełniący w „Endorfi-
nie” rolę wiceprezesa. 

Panowie, postanowili wspólnie 
zarazić swoim uzależnieniem do 
aktywności fizycznej kolejne oso-
by. I choć, jak sami podkreślają, 
nie są trenerami, a jedynie amo-
rami, to w zupełności wystarczy, 
aby zaufać ich doświadczeniu w 
bieganiu i wspólnie z nimi zacząć 
dbać o formę. 

- Nie jesteśmy trenerami biega-
nia, jesteśmy pasjonatami. To jed-
nak w zupełności wystarcza już do 
tego, żeby komuś pomóc w tym i 
pokazać, jak zacząć biegać i czer-
pać z tego przyjemność i radość. 
Treningi będą dostosowywane do 
każdej osoby. Nikogo nie zostawi-
my w tyle, ani też nie będziemy 
rzucać na głęboką wodę. Chcemy 
pomóc wszystkich, niezależnie od 
tego, czy przebiegli 100 m, czy 40 
km - mówi A. Konior. 

Pierwszy taki trening odbył się 
w minioną niedzielę. Mimo złej 
pogody, kilka osób zdecydowało 
się wziąć w nim udział. Kolejne 
spotkanie zaplanowano na naj-
bliższą środę, na godzinę 18.30. 
Zbiórka przy fontannie nad jezio-
rem. Wystarczy założyć sportowy 
strój i zabrać ze sobą dobre chęci. 

-Bieganie to nie rewia mody. 

Oczywiście potrzebne są odpo-
wiednie buty, by przy większych 
odległościach nie zrobić sobie 
krzywdy. Poza tym, zakładamy 
na siebie to, w czym będzie nam 
wygodnie i ciepło. To w zupełności 
na początek wystarczy – dodaje D. 
Wacławek.  

Pobiec wspólnie w paździer-
niku...

Warto przypomnieć, że Nowo-
gard ma dość spore tradycje bie-
gowe. Kilkanaście lat temu, du-
żym zainteresowaniem wśród 
amatorów tego sportu, cieszyły 
się nowogardzkie biegi majowe. 
Organizował je znany w mieście 
maratończyk, Andrzej Nowak, 
pracujący niegdyś jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
jednej ze szkół w mieście. Artur 
Konior i Darek Wacławek chcą 
przywrócić tradycje biegowe w 
naszym mieście. 

-W dniu 3 października, 
mamy zaplanowaną drugą edycję 
Nowogardzkiego Biegu Ulicznego. 
Impreza w zeszłym roku odbiła 
się dobrym echem. Już wiemy, że 
jest wielu ludzi, którzy w tym roku 
chcą pobiec w tej imprezie. Chce-
my pomóc im się do tego przygo-
tować. To też było jednym z powo-
dów, dla których zdecydowaliśmy 
się powołać nasze stowarzyszenie 

– kończy A. Konior.

Nazwa od hormonu 
Warto jeszcze na zakończenie 

wyjaśnić, skąd wzięła się nazwa 
stowarzyszenia, czyli Endorfina. 
Endorfina to nazwa hormonu, 
który organizm produkuje m.in. 
w trakcie aktywności fizycznej. 
Systematycznie wytwarzany w 
organizmie powoduje, że mamy 
lepszy nastrój i chęć do działania. 
Stąd też hormon ten zwany jest 
również hormonem szczęścia. 
Ponoć jest to substancja, która 
uzależnia, podobnie jak adrenali-
na, która także produkowana jest 
przez organizm w trakcie upra-
wiania sportów ekstremalnych. 

- Długo zastanawialiśmy się nad 
nazwą, ale w końcu uznaliśmy, że 
najlepszą będzie Endorfina, czy-
li taki sympatyczny hormon, któ-
ry w nas się wydziela podczas bie-
gania, i tymi hormonami chcemy 
zarazić całe miasto – dodaje A. 
Konior. 

Nie pozostaje więc nic innego, 
jak dołączyć do Klubu Biegacza, 
czyli osób pozytywnie uzależnio-
nych od endorfiny, chociażby po 
to, by zadbać o swoje samopo-
czucie, a także, co równie ważne, 
zdrowie i kondycję fizyczną. 

MS

Dzień otwarty w Gimnazjum nr 2 

Obejrzyj zaćmienie słońca
Piątek (20 marca), w Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, będzie dniem otwartym. Tak się 
składa, że będzie to dla szkoły wyjątkowy dzień, również z tej przyczyny, że nad wojewódz-
twem zachodniopomorskim nastąpi zaćmienie Słońca. Goście Gimnazjum nr 2, będą za-
tem mieli niepowtarzalną okazję obserwowania tego zjawiska przez teleskop astronomicz-
ny w szkole. 

 Dni otwarte w Gimnazjum nr 
2 zbiegły się z wyjątkowym zja-
wiskiem. Nad województwem za-
chodniopomorskim nastąpi czę-
ściowe zaćmienie Słońca. O go-
dzinie 10.50, Księżyc w ¾ zakry-

je tarczę Słońca. W związku z 
tym szkoła postanowiła połączyć 
te dwa wydarzenia. - Zaprasza-
my uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych do zapoznania się 
z naszą szkołą. W tym na obser-

wację zaćmienia Słońca przez te-
leskop astronomiczny oraz za 
pomocą specjalnych okularów. 
Mam nadzieję, że tak bliskie spo-
tkanie z naszą szkołą ułatwi Wam 
– drodzy goście, decyzję o wybo-
rze gimnazjum. Serdecznie zapra-
szam, w piątek 20 marca, od go-
dziny 8.00, uczniów wraz z wy-
chowawcami, natomiast w ponie-
działek 23 marca, o 16.30 ich ro-
dziców – zachęca wszystkich na 
stronie internetowej Gimnazjum 
nr 2, dyrektor szkoły Leszek Be-
cela. 

Dodajmy, że od ostatniego czę-
ściowego zaćmienia Słońca wi-
docznego z Polski minęły cztery 
lata, a następne tak spektakularne 
wydarzenie będzie miało miejsce 
dopiero w 2026 roku.               KR

W Gimnazjum nr 2 na gości czeka już teleskop, który umożliwi obserwację częścio-
wego zaćmienia Słońca.

Od lewiej Artur Konior i Darek Wacławek

"Sprostowania do artykułu. 

Jak to jest z opieką przedszkolną"
W związku z tym, że J. Kopyciń-

ski - dyrektor Zielonego Przed-
szkola w artykule mija się z praw-
dą, nie mogę pozostać bierna i 
przedstawiam fakty dotyczące 
Specjalistycznego Punktu Przed-
szkolnego "Promyczek":

1. Podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego re-
alizowana jest od 8.30 do 13.00, 
a więc 5 godzin dziennie, nato-
miast pobyt dziecka w placówce 
może trwać od 7.30 do 15.30 czy-
li 8 godzin dziennie (bezpłatnie), i 
w zależności od potrzeb rodziców 
może być wydłużony, a nie jak su-
geruje J.K. odpowiednio 2,5 i 5 
godzin. 

Placówka musi i spełnia rygo-
rystyczne wymogi sanepidu oraz 
straży pożarnej, m.in. dwa wyjścia 
ewakuacyjne, podjazd dla wóz-
ków, ciągi komunikacyjne dosto-
sowane dla dzieci niepełnospraw-
nych ruchowo. 

Dysponujemy placem zabaw. 
Zapewniamy wyżywienie w for-
mie cateringu dostarczane przez 
P.P.H.U. "Ewa" Ewa Kasprzyk. 

Zamiast statutu zgodnie z roz-
porządzeniem posiadamy tak 
samo obszerny i szczegółowy 
Projekt organizacji wychowania 
przedszkolnego. 

2. Jesteśmy pierwszą tego 
typu placówką w Nowogardzie - 
poświęconą tylko i wyłącznie dla 
dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych a nie placówką in-
tegracyjną. 

Otrzymujemy 100% dotacji, bo 
takie są przepisy prawa - Ustawa o 
Systemie Oświaty art.90.1c, a nie 
jak uważa J.K. luka prawna.

Nie wiem, skąd czerpał infor-
macje autor tekstu, a jedyne co mi 
pozostaje to odesłać go do stro-
ny internetowej www.spp-promy-
czek.edu.pl, gdzie zamieszczone 
są szczegółowe informacje na te-
mat funkcjonowania "Promycz-
ka".

Z poważaniem
Dyrektor placówki
mgr Anna Trykacz
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZeKAż 1% PROCeNT PODATKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

R e K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

Bezbramkowy remis z Iną Ińsko

Zabrakło skuteczności
W sobotę (14 marca), o godzinie 15:00, Pomorzanin Nowogard zainaugurował rundę wiosenną meczem w Ińsku z tamtejszą Iną. Trener Robert Kopa-
czewski nie mógł skorzystać z usług aż pięciu podstawowych piłkarzy, co przełożyło się na wynik. Pomimo dużej przewagi, Nowogardzianie nie potrafili 
zdobyć bramki i musieli zadowolić się remisem. 

Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard  0:0
Skład: Paweł Sobolewski - Michał Soska (k), Rafał Makarewicz, Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński – Michał Łukasiak, Fernando Maia Batista, Piotr 

Hanuszkiewicz, Maciej Dobrowolski – Dawid Langner, Kamil Lewandowski.

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
16. kolejka:
Gavia Choszczno – Sparta Węgorzyno  0:1
Stal Lipiany – Orkan Suchań   5:1
Polonia Płoty – Morzycko Moryń   1:1
Kłos Pełczyce – Jeziorak Szczecin    0:0
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard   0:0
Unia Dolice – Błękit Pniewo   4:1
Odrzanka Radziszewo – Zorza Dobrzany   2:0
Flota II Świnoujście – Piast Chociwel  2:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 16 41 42 13 13 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 16 33 26 17 10 3 3
3 Jeziorak Szczecin 16 32 34 22 10 2 4
4 Stal Lipiany 16 27 39 26 8 3 5
5 Kłos Pełczyce 16 27 21 22 8 3 5
6 Morzycko Moryń 16 24 23 19 5 9 2
7 Polonia Płoty 16 23 36 23 6 5 5
8 Błękit Pniewo 16 23 29 41 7 2 7
9 Sparta Węgorzyno 16 22 22 20 6 4 6
10 Zorza Dobrzany 16 21 35 23 4 9 3
11 Unia Dolice 16 18 34 29 4 6 6
12 Ina Ińsko 16 16 18 30 4 4 8
13 Flota II Świnoujście 16 16 31 41 5 1 10
14 Orkan Suchań 16 10 14 40 2 4 10
15 Gavia Choszczno 16 10 21 36 2 4 10
16 Odrzanka Radziszewo 16 9 18 41 2 3 11

Pomorzanin jechał do Ińska po 
pewne trzy punkty, jednak na dłu-
go przed tym meczem pewne już 
było, że Robert Kopaczewski bę-
dzie miał „okrojony” skład. Z po-
wodu kontuzji z kadry meczo-
wej na dłużej wypadli: Dominik 
Wawrzyniak i Paweł Galus, a Sła-
womir Paszkowski wciąż nie wie 
czy chce jeszcze bronić barw no-
wogardzkiej drużyny. Natomiast 
za żółte kartki pauzować musieli 
Wojciech Borek i Hubert Pędzi-
wiatr. Nie wiadomo z kolei czy w 
tej rundzie w Pomorzaninie wciąż 
występować będzie Konrad Win-

czewski. Prezes klubu mówi o 
kontuzji obrońcy, jednak nieofi-
cjalnie mówi się również o tym, 
że Winczewski zrezygnował z gry 
dla Pomorzanina. Na ławce rezer-
wowych, oprócz doświadczonego 
Marcina Skórniewskiego, zasiedli 
juniorzy. 

Pomimo braku ważnych za-
wodników, szczególnie dla linii 
ataku nowogardzkiego zespołu, 
to Pomorzanin przeważał na bo-
isku w Ińsku. Gospodarze jednak 
bardzo umiejętnie się bronili, czę-
sto nieprzepisowo powstrzymu-
jąc zawodników Pomorzanina. N 

skutek tego, nowogardzianie w su-
mie wykonali kilkadziesiąt stałych 
fragmentów gry. Jednak zarów-
no centry z około 30 metra, jak i 
z rzutów różnych, nie dały Pomo-
rzaninowi upragnionego zwycię-
stwa. W pierwszej połowie bram-
kę mógł zdobyć Dawid Langner, 
który znalazł się w sytuacji sam 
na sam, jednak posłał futbolówkę 
nad poprzeczką. 

W drugiej części gry ten sam 
piłkarz po kontrze Pomorzanina 
uderzył z 16 metrów, jednak nie-
skutecznie, a szkoda bo miał rów-
nież możliwość odegrania do le-
piej ustawionych kolegów. Ina 
nie była w stanie zagrozić bramce 
strzeżonej przez Pawła Sobolew-
skiego, i tak Pomorzanin dołączył 
do grupy zespołów, które straciły 
w Ińsku punkty. 

W pozostałych meczach wyni-
ki sprzyjały nowogardzkiej druży-
nie. Depczące po piętach Pomo-
rzanina zespoły Jezioraka Szcze-
cin i Kłosa Pełczyce, w bezpośred-
nim meczu również zremisowały 
1:1. Na 8 punktów uciekł za to li-
der, Piast Chociwel, który pew-
nie wygrał z Flotą II w Świnouj-
ściu 2:4. Za tydzień do Nowogar-
du przyjedzie przedostatni zespół 
w tabeli - Gavia Choszczno. Tre-

ner Robert Kopaczewski będzie 
mógł już skorzystać z usług Woj-
ciecha Borka oraz Huberta Pędzi-
wiatra, zatem nikt w Nowogardzie 
nie bierze pod uwagę innego sce-

nariusza, jak zwycięstwo z Gavią. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników 16. kolejki oraz ak-
tualną tabelę. 

KR

Konrad Winczewski najprawdopodobniej w tej rundzie nie zagra już dla Pomorzani-
na. Oficjalne przyczyny jego absencji wciąż nie są znane.

Pomorzanin II przegrywa z Płomieniem lisowo

Max Pokorski w … bramce
W miniony weekend Pomorzanin II Nowogard rozgrywał kolejny mecz sparingowy. Tym 
razem na boisku w Lisowie, rywalem drugiego zespołu byli występujący w A Klasie piłka-
rze tamtejszego Płomienia. „Rezerwowi” nie ustrzegli się błędów i debiutujący z przymusu 
w bramce Max Pokorski, musiał trzykrotnie wyjmować piłkę z siatki. 

Płomień Lisowo – Pomorzanin II Nowogard 3:2 (2:2)
Gole: Marcin Skórniewski, Patryk Marcinkowski
Skład: Max Pokorski – Grzegorz Skrzecz (Jakub Szczypień), Andrzej Piotro-

wicz, Konrad Adamek, Adrian Wasyluk -  Michał Fedak (Marek Kowalski), 
Adam Mańka (Błażej Bajerski), Tomasz Szafran, Patryk Marcinkowski (Kry-
stian Kubicki) – Marcin Skórniewski, Dariusz Iwaniuk (Sebastian Suchy). 

Drugi zespół Pomorzanina tym 
razem rozgrywał sparing z wystę-
pującymi w A Klasie piłkarzami 
Płomienia Lisowo. Nie bez powo-
du wybrano takiego rywala oraz 
zgodzono się na grę w Lisowie. 
Boisko tej drużyny nie należy do 
najlepszych, jak większość muraw 

w A Klasie, na których rywalizują 
„rezerwowi”. Zatem ten mecz miał 
być „zaprawą” przed zbliżającymi 
się rozgrywkami. Pomorzanin II 
już przed pierwszym gwizdkiem 
arbitra musiał borykać się z pro-
blemami. Z uwagi na chorobę, z 
kadry wypadło dwóch bramka-

rzy- Piątkowski i Lasocki, nato-
miast Haberski nie mógł wziąć 
udziału w sparingu ze względu 
na wyjazd służbowy. W związku z 
tym między słupkami stanął Max 
Pokorski, dla którego był to debiut 
w tej roli. Pomorzanin znów wy-
stąpił w bardzo młodym składzie, 

a kolejnym debiutantem tym ra-
zem był Marek Kowalski, wycho-
wanek Pomorzanina urodzony w 
1998 roku.  

Płomień Lisowo w A Klasie zaj-
muje 9. miejsce z 10 punktami na 
koncie po 11 spotkaniach, zatem 
nie jest to zbyt wymagający rywal. 
Pierwsi na prowadzenie wyszli za-
wodnicy z Nowogardu, po tym jak 
Dariusz Iwaniuk dograł w pole 
karne do Marcina Skórniewskie-
go, który dopełnił formalności i 
zdobył gola. Następnie, po błędzie 
w nowogardzkiej obronie, gospo-
darze doprowadzili do wyrówna-
nia. Niemal identycznie wyglądała 
druga bramka dla Płomienia, błąd 
w ustawieniu i bezradny Max Po-
korski przy dogodnej sytuacji Li-
sowa. Jeszcze przed przerw, drugi 
zespół Pomorzanina doprowadził 
do wyrównania. Ładnym strzałem 
z około 16 metrów popisał się Pa-
tryk Marcinkowski i do przerwy 
wynik brzmiał 2:2. 

Po zmianie stron nie działo się 

już tak dużo. Gospodarze zdołali 
jeszcze raz zaskoczyć swoich ry-
wali i ostatecznie pokonali Pomo-
rzanin 3:2. Największym pozyty-
wem tego meczu jest to, że po raz 
kolejny o sile nowogardzkiej dru-
żyny stanowili juniorzy, którzy z 
meczu n mecz, na dobre wkom-
ponowują się w grę seniorskiej 
drużyny. 

KR
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(REGION) 14 stycznia 2015 r. do Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej 
złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w trakcie przetargów organizowanych przez 
ANR na terenie gminy Łobez. Składający zawiadomienie 
działał w imieniu grupy zachodniopomorskich rolników, 
którzy według treści zawiadomienia, w okresie od począt-
ku kwietnia 2012 roku do chwili obecnej, w trakcie prze-
targów na zakup nieruchomości rolnych organizowanych 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 
Szczecinie położonych na terenie gminy Łobez, padli ofia-
rą zmów przestępczych, w wyniku których naruszono ich 
interesy i interesy Skarbu Państwa. Naruszeń tych miałyby 
się dopuścić zgodnie z treścią zawiadomienia m.in. osoby 
organizujące przetargi, jako wchodzące w skład Komisji 
Przetargowej działające w ścisłym porozumieniu z szefem 
Regionalnej Izby Rolnej. Składający, obszerne 27-mio stroni-
cowe zawiadomienie, oprócz wskazania zarzutów przywo-
łują także akty prawne i inne, według których organizowane 
są przetargi na nieruchomości rolne, charakteryzując stan 
prawny regulujący zasady zbywania nieruchomości rolnych, 
jaki aktualnie wiąże ANR przy zbywaniu nieruchomości rol-
nych, z uwzględnieniem zmian w ustawie o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarnu Państwa, jakie weszły 
w życie po 3 grudnia 2011 r. 

Zawiadamiający wskazuje także na to, że uwzględnia-
jąc problemy, jakie dotychczas pojawiały się przy realiza-
cji procedur sprzedażowych na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego, w efekcie protestów rolniczych, 
mających miejsce na przełomie 2012 i 2013 r. w Szczecinie, 
nie bez znaczenia dla ustalenia podstaw działania Agencji 
Nieruchomości Rolnych jest również treść tzw. ustaleń z 
dnia 11 stycznia 2013 r., zawartych w Warszawie pomiędzy 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieru-
chomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Prote-
stacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz treść z porozumienia zawartego w dniu 19 marca 2013 
r. pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą a Oddziałem 
Terenowym ANR w Szczecinie wraz z aneksem do tegoż po-
rozumienia z dnia 8 września 2013 r. Owe dokumenty nie 
mają charakteru powszechnie obowiązujących przepisów, 
a mimo to kreują politykę sprzedaży nieruchomości Skarbu 
Państwa przez państwową osobę prawną, jaką jest ANR. 

„Obowiązująca wewnątrz ANR realizacja procedury sprze-
daży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa regulowana jest 
także Zarządzeniem nr 10/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. Prezesa 
Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – którego 
aktualna treść jest efektem wspomnianych powyżej Ustaleń z 
dnia 11 stycznia 2013 r.”- czytamy w zawiadomieniu 

Składający w dalszej części zawiadomienia przypominają 
też role poszczególnych instytucji – zwłaszcza ANR i Izby 
Rolniczej w trakcie przetargów na nieruchomości rolne.

Zawiadamiający wskazuje, że organizatorem przetargu 
jest - działająca w oparciu o treść UGNRSP – ANR, w praktyce, 

przez Organizatora przetargu rozumie się Dyrektora Oddzia-
łu Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. 

„(…) 5. Organizator przetargu prowadzi czynności zmierza-
jące do zbycia danej nieruchomości rolnej poprzez: zakwalifi-
kowanie danej nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie jej 
ku temu (min. wycena nieruchomości), ogłoszenie o zamiarze 
zbycia nieruchomości rolnej ze wskazaniem trybu sprzedaży 
(jak wskazano powyżej – zazwyczaj w formie przetargu ogra-
niczonego ustnego lub ofert pisemnych), powołuje (Zarzą-
dzeniem Dyrektora ANR OT) Komisję przetargową (powołaną 
do przeprowadzenia przetargu – kontroli ofert pod kątem ich 
treści i wymogów, inicjowania uzupełnienia danych zawartych 
w ofertach, w końcu – fizycznego przeprowadzenia przetargu 
kończącego się protokołem zawierającym wskazanie osoby 
jako kandydata na nabywcę danej nieruchomości), zatwier-
dza wynik przetargu, staje do umowy przenoszącej własność 
nieruchomości (względnie udziela w tym celu stosownego 
pełnomocnictwa), a w końcu zatwierdza wyniki przetargu.

6. W efekcie, sygnalizowanych wyżej, podpisanych Poro-
zumień i Ustaleń z protestującymi w 2012 i 2013 r. rolnikami, 
zasadniczy wpływ na działania Organizatora przetargu (Od-
działu Terenowego ANR w Szczecinie) oraz Komisji Przetargo-
wej uzyskała Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie 
(dalej – ZIR) – organ samorządu rolniczego, powołaną do życia 
ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U 
202, nr 101, poz. 927 ze zm). Otóż rolnicy zrzeszeni w ZIR, for-
malnie poprzez swe struktury terenowe – Biura Powiatowe ZIR 
- mają możliwość inicjowania postępowań przetargowych do-
tyczących konkretnych, indywidualnie określanych (poprzez nr 
ewidencyjny, obszar położenia danej nieruchomości) działek 
rolnych, mają również możliwość wpływu na tryb przetargu, 
jaki zostanie przeprowadzony, mają w końcu możliwość po-
dejmowania prób odwoływania przetargów bądź ich unieważ-
niania. Nadto, wobec treści podpisanych Ustaleń i Porozumień, 
poszczególni członkowie ZIR mają uprawnienie do udziału w 
pracach Komisji przetargowych, powołanych do przeprowa-
dzenia konkretnego przetargu, a powołanie tych osób do Ko-
misji odbywa się na tych samych zasadach co do pracowników 
ANR (Zarządzenie Dyrektora ANR OT), przy czym, na uwagę 
zasługuje okoliczność, iż przedstawiciele ZIR działający przy 
Komisjach przetargowych nie są (w odróżnieniu od pozosta-
łych członków Komisji – pracowników ANR) funkcjonariuszami 
publicznymi w rozumieniu art. 115§13 kk. 

7. Jak wspomniano wyżej, członkowie ZIR mają uprawnie-
nie do inicjowania trybu prowadzenia postępowań przetargo-
wych, a nawet, w ramach „realizacji potrzeb lokalnych rolni-
ków” inicjowania tryby przetargu, w jakim odbywa się sprzedaż 
danej nieruchomości. Dla przykładu wskazać należy przetargi 
ograniczone ofert pisemnych, organizowane w oparciu o treść 
art. 29 ust 3 w zw. z art. 29 ust 3.b pkt 1 UGNRSP w sytuacji 
„uzasadnionej względami gospodarczymi”, przez co rozumie 
się zainteresowanie lokalnych rolników nabyciem poszczegól-
nych nieruchomości. W praktyce odbywa się to w ten sposób, że 
ZIR kieruje do ANR pismo, w treści którego wskazuje, iż rolnicy z 
danej miejscowości/gminy wyrażają zainteresowanie danymi 

(konkretnie wskazanymi) nieruchomościami, z jednoczesną 
sugestią co do powierzchni danej nieruchomości (np. o pow. do 
20 ha – w praktyce zdarza się, że ANR dzieli posiadane działki na 
mniejsze, tak, aby umożliwić zainteresowanym nabycie nieru-
chomości). Tym samym czyni się zadość wskazywanym w treści 
art. 29 ust 3 UGNRSP warunkowi „uzasadnionych względami 
gospodarczymi” powodów przeznaczenia danej nieruchomo-
ści do sprzedaży w trybie ofert pisemnych. 

8. Jeżeli zaś chodzi o aktywność ZIR na kanwie kontroli 
szeroko ujmowanej prawidłowości prowadzenia procedury 
przetargowej, członkowie ZIR mają uprawnienie do zgłaszania 
do Dyrektora ANR OT wniosków o odwołanie lub unieważnienie 
danych przetargów (w przypadku unieważnienia Dyrektor jest 
uprawniony jedynie do wnioskowania o unieważnienie dane-
go przetargu do Prezesa ANR w Warszawie), z powodów „uza-
sadnionych wątpliwości co do osób mających uczestniczyć w 
przetargu”. Wniosek taki, wraz z uzasadnieniem stanowi pod-
stawę podjęcia fakultatywnej w tej mierze decyzji Dyrektora 
OT ANR.- pisze zawiadamiający. Dalej w części zatytułowanej 
Stan Faktyczny zawiadamiający przypominają, że Prezesem 
Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 
(z siedzibą przy ul. Smolańskiej 4; 70-026 Szczecin), jest od 
2011 do chwili obecnej ta sama osoba. Przypominają też 
okoliczności, w jakich Izba Rolna w tym jej prezes uzyskali 
istotny wpływ na rozstrzygnięcia przetargowe: 

…W związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu ZIR w 
Szczecinie, p.  J.S. aktywnie uczestniczył w strajkach rolniczych, 
jakie miały miejsce w Szczecinie na przełomie 2012 i 2013 r., 
a których powodem były zastrzeżenia rolników związane z 
obrotem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, reali-
zowanym przez ANR OT Szczecin. Chodziło o udział w postę-
powaniach przetargowych tzw. „słupów”, czyli osób, które 
formalnie spełniając kryteria pozwalające na udział w prze-
targach ograniczonych (min. będących rolnikami indywidu-
alnymi), nabywały nieruchomości rolne od Skarbu Państwa, 
a następnie, poprzez realizację różnych czynności cywilno-
prawnych (sprzedaż, wnoszenie nieruchomości aportem do 
spółek i zbywanie posiadanych w tych spółkach udziałów), 
doprowadzały do tego, że faktycznym właścicielem takiej nie-
ruchomości stawały się osoby i podmioty zagraniczne. Głów-
nym, uzewnętrznianym motywem prowadzenia protestów 
miało być stworzenie – wspólnie z Agencją Nieruchomości 
Rolnych, przy udziale sprawującego nadzór nad ANR Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – mechanizmów zapobiegających 
patologiom w obrocie nieruchomościami rolnymi, definiowa-
nym przez rolników. Chodziło więc o umożliwienie rolnikom 
lokalnym nabywania ziemi rolnej, z przeznaczeniem na po-
większanie ich gospodarstw rodzinnych, z poprawą struktury 
obszarowej tych gospodarstw, a wszystko wobec zbliżają-
cego się w Polsce nieuchronnie uwolnienia spod ograniczeń 
związanych z obrotem ziemią rolną sprzedaży nieruchomości 
rolnych, których nabywcą będzie mógł zostać może każdy 
obywatel lub podmiot prowadzący działalność rolniczą na 
terenie Unii Europejskiej. 

W styczniu 2013 r. dochodzi więc do podpisania dokumentu 

Rolnicy skarżą do prokuratury
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określonego mianem „Ustaleń” zawartego pomiędzy Mini-
strem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem ANR a Międzyzwiąz-
kowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa 
Zachodniopomorskiego. Ustalenia te wprowadzają nowe 
zasady postępowania ANR przy sprzedaży nieruchomości 
rolnych, które nadają Izbom Rolniczym (ZIR) uprawnienie do 
spowodowania odstąpienia od przeprowadzenia każdego 
przetargu, w którym uczestniczy osoba, co do której istnieją 
„uzasadnione wątpliwości” (pkt 1 Ustaleń). Dodatkowo, na 
uzasadniony względami gospodarczymi wniosek ZIR, ANR 
może przeznaczyć daną nieruchomość do sprzedaży w trybie 
ograniczonego przetargu ofert pisemnych, a tryb ten winien 
być rozważany w pierwszej kolejności (pkt 3 Ustaleń). Ustalenia 
te dają również uprawnienie do udziału w Komisjach przetar-
gowych przedstawicieli ZIR w liczbie nie więcej niż 50% składu 
członków Komisji (pkt 10 Ustaleń).  

Zapisy te znajdują swe odzwierciedlenie w treści sporządzo-
nego w dniu 18 stycznia 2013 r. Zarządzenia Prezesa ANR nr 
10/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (min. pkt 48 Załącznika do tego Za-
rządzenia). 

Uszczegółowieniem Ustaleń jest zaś treść Porozumienia z 
dnia 19 marca 2013 r. zawartego pomiędzy ANR OT Szczecin a 
ZIR w Szczecinie. Powtórzono tu uprawnienie członków ZIR do 
udziału w pracach Komisji przetargowych (§2 ust 1 lit. f.), ale 
również wskazano na konieczność odbywania spotkań i wy-
mianę informacji związanych z zainteresowaniem kupnem lub 
dzierżawą (§2 ust 1 lit k. i l.). Ustalono także osoby uprawnione 
do prowadzenia wiążących uzgodnień, wydawania opinii i 
wniosków dotyczących min. sprzedaży nieruchomości (§3 ust 
1 Porozumienia). 

Analiza tych zapisów, a także podejmowane przez ZIR dzia-
łania wskazują, iż w efekcie strajków i prowadzonych rozmów 
mających na celu ich zakończenie, ZIR osiągnął bezpośredni i 
realny wpływ na stosownie procedur związanych min. ze sprze-
dażą nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. 

Inną kwestią zaś jest to, w jaki sposób ZIR, Przewodniczący 
Zarządu ZIR w Szczecinie, (…) oraz osoby blisko z nim współ-
pracujące, z posiadanych uprawnień korzystają oraz w jakim 
celu to czynią.”

Zawiadamiający następnie wskazuje te okoliczności, 
które świadczyć mają o tym, że w stosunku do jego mo-
codawców zastosowano przysługujące Izbom Rolniczym 
prawo wnioskowania o unieważnienie przetargów bez-
podstawnie tzn. nie w celu zapobieżenia przejęcia nie-
ruchomości przez spółki z obcym kapitałem, ponieważ 
takiego zagrożenia nie było, albowiem w żadnym wypadku 
osoby czujące się pokrzywdzonymi nie można określić, jako 
tzw. „słupy” czy osoby działające na rzecz obcego kapita-
łu. Nie chodziło też o umożliwienie nabycia w pierwszej 
kolejności lokalnym rolnikom celem powiększenia istnie-
jącego gospodarstwa. Według zawiadamiającego i jego 
mocodawców celem unieważnienia przetargów, a także 
stosowania innych trudności w ich skutecznym przepro-
wadzeniu było niedopuszczenie do takiego rozstrzygnięcia 
przetargowego, aby zawiadamiający ostatecznie nabyli 
sprzedawane grunty. Zawiadamiający obszernie opisuje 
w szczegółach kolejne procedury przetargowe, w których 
postepowanie niektórych osób stało się przedmiotem ni-
niejszego zawiadomienia. Zawiadamiający podaje także 
okoliczności i zeznania świadków mające związek z treścią 
doniesienia, znane z trwających postępować karnych to-
czących się w innych sprawach. Zawiadamiający w końco-
wej części doniesienia kreśli możliwe warianty nadużyć, do 
jakich jego zdaniem może dochodzić w trakcie procedur 
przetargowych. 

„Zawiadamiający wyraźnie pragnie wskazać, iż powyższe 
działania osób skupionych wokół kierownictwa ZIR w Szcze-
cinie,  a także członków kierownictwa ZIR w Szczecinie, …… 
formalnie są przewidziane treścią Porozumień i Ustaleń, a nad-
to, opierają się o obowiązujące w ANR zasady zbywania nie-
ruchomości. Nie mniej jednak, wykonywanie tych uprawnień 
– szczególnie przez zainteresowanych członków ZIR – wskazuje 
na przestępczy charakter tych działań. 

Przemawia za tym kilka okoliczności. Przede wszystkim, 
jako podstawowe uznać należy dane przekazane w toku po-
stępowania sądowego przez p. S.S.  Wskazuje on bowiem (i 
podtrzymuje w toku konfrontacji przeprowadzonej przez Sąd) 
na mechanizm działania J.S ,  który podejmuje działania tre-
ścią których jest doprowadzenie do dowolnego, swobodnego, 
zgodnego z jego wolą rozdysponowania nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Mało tego, proponuje udział w tym 
procederze „zaprzyjaźnionym” rolnikom – prosi o wskazanie 
działek, którymi są zainteresowani.

Osiągnięcie celów działania … możliwe jest dzięki pełnionej 
funkcji – Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Izby Rolnej 
w Szczecinie. 

ZIR – wobec treści podpisanych Porozumień i Ustaleń, w tym 
min. dzięki udziałowi jego przedstawicieli w pracach Komisji 
Przetargowych ANR, a także dzięki uprawnieniom do żądania 
od ANR odwoływania przetargów (wobec zaistnienia uzasad-
nionych wątpliwości co do osób startujących w przetargach), a 
także dzięki uprawnieniom do inicjowania postępowań prze-
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targowych – przetargów ograniczonych ofert pisemnych – ma 
nieograniczony ale przede wszystkim nie poddający się jakiej-
kolwiek kontroli, wpływ na sprzedaż nieruchomości rolnych. 

Działając w ten sposób, pod przykrywką dbania o poprawę 
struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ZIR prowadzi 
swoistego rodzaju samowolną politykę polegająca na dopusz-
czeniu do sprzedaży lub nie, poszczególnych nieruchomości, 
wpływając bezpośrednio na ceny uzyskiwane przez ANR na 
przetargach, wywołując w Skarbie Państwa wielomilionowe 
straty (na przetargu ustnym ceny są licytowane i przekraczają 
ceny wywoławcze, w ofertowym zaś rzadko mamy do czy-
nienia ze znacznym przekroczeniem cen minimalnych, czy 
wywoławczych).

W sytuacji gdy istnieje zainteresowanie daną nierucho-
mością, ZIR, wskutek posiadanych uprawnień, jest w sta-
nie doprowadzić do wszczęcia procedury przetargowej na 
sprzedaż konkretnej nieruchomości,. Jak opisano powyżej, 
powołując się na (fikcyjne zresztą) zainteresowanie miejsco-
wych rolników, wymienianych z imienia i nazwiska na zakup 
ziemi, doprowadza do wystawienia danej nieruchomości na 
przetarg. Dzięki ZIR-owi określa się powierzchnię nierucho-
mości, jej rodzaj (zabudowana lub nie itd.). Następnie okazuje 
się, że osoby zainteresowane nie są uczestnikami przetargu, 
a uczestnikami takimi są osoby spośród ściśle określonego 
grona. Są to rolnicy (i ich rodziny) regularnie odbywający 
spotkania z Dyrektorem ANR w celu ustalenia sposobu roz-
dysponowania ziemią. Gdy dochodzi już do przetargu, naj-
lepiej by był to przetarg ofert pisemnych, ograniczony i to za 
każdym razem kilku nieruchomości położonych na jednym 

obszarze – dlaczego? Bo taki przetarg najłatwiej odwołać w 
sytuacji, gdy idzie coś nie tak, np. gdy pojawia się inna oferta, 
…. Poza tym, można odwoływać poszczególne przetargi, a 
inne (tam gdzie nie wpłynęła „zewnętrzna” oferta) prowadzić 
nadal. Symptomatyczne jest, że przetargi takie charakteryzuje 
wniosek o dopuszczenie do przetargu kilku osób (tych samych 
osób), następnie oferty jednej z nich – a w każdym razie wa-
dium wpłacane przez jedną z nich i w efekcie nabywanie tych 
nieruchomości za minimalną cenę (jedno postąpienie). Na-
bywca danej nieruchomości nie jest zaś oferentem w innych 
przetargach. 

Istotne jest również i to, że w przypadku gdy osoby zain-
teresowane orientują się, że istnieje oferta innej osoby, dzięki 
aktywności ZIR, pod byle powodem, można doprowadzić do 
odwołania przetargu. 

W kolejnym przetargu zaś, istnieje możliwość skontakto-
wania się z „zewnętrznym oferentem” celem zapłaty jemu tzw. 
„odstępnego”. 

W końcowym fragmencie zawiadamiający postuluje 
dokonanie szeregu czynności zabezpieczających materiały 
dowodowe w sprawie.

***
W środę 25 lutego rozmawialiśmy z rzecznikiem pra-

sowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Andżeliką 
Werhun. – Wszczęto śledztwo o czyn z art. 305 par. 1, którego 
przedmiotem będzie zbadanie przetargów ograniczonych 
organizowanych przez ANR Szczecin – informuje rzecznik. 
Jak zapowiada szczeciński prokurator więcej szczegółów 
śledztwa poznamy za około miesiąc.

Ciąg dalszy pisma
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(REGION) 14 stycznia 2015 r. do Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej 
złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w trakcie przetargów organizowanych przez 
ANR na terenie gminy Łobez. Składający zawiadomienie 
działał w imieniu grupy zachodniopomorskich rolników, 
którzy według treści zawiadomienia, w okresie od począt-
ku kwietnia 2012 roku do chwili obecnej, w trakcie prze-
targów na zakup nieruchomości rolnych organizowanych 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 
Szczecinie położonych na terenie gminy Łobez, padli ofia-
rą zmów przestępczych, w wyniku których naruszono ich 
interesy i interesy Skarbu Państwa. Naruszeń tych miałyby 
się dopuścić zgodnie z treścią zawiadomienia m.in. osoby 
organizujące przetargi, jako wchodzące w skład Komisji 
Przetargowej działające w ścisłym porozumieniu z szefem 
Regionalnej Izby Rolnej. Składający, obszerne 27-mio stroni-
cowe zawiadomienie, oprócz wskazania zarzutów przywo-
łują także akty prawne i inne, według których organizowane 
są przetargi na nieruchomości rolne, charakteryzując stan 
prawny regulujący zasady zbywania nieruchomości rolnych, 
jaki aktualnie wiąże ANR przy zbywaniu nieruchomości rol-
nych, z uwzględnieniem zmian w ustawie o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarnu Państwa, jakie weszły 
w życie po 3 grudnia 2011 r. 

Zawiadamiający wskazuje także na to, że uwzględnia-
jąc problemy, jakie dotychczas pojawiały się przy realiza-
cji procedur sprzedażowych na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego, w efekcie protestów rolniczych, 
mających miejsce na przełomie 2012 i 2013 r. w Szczecinie, 
nie bez znaczenia dla ustalenia podstaw działania Agencji 
Nieruchomości Rolnych jest również treść tzw. ustaleń z 
dnia 11 stycznia 2013 r., zawartych w Warszawie pomiędzy 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieru-
chomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Prote-
stacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz treść z porozumienia zawartego w dniu 19 marca 2013 
r. pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą a Oddziałem 
Terenowym ANR w Szczecinie wraz z aneksem do tegoż po-
rozumienia z dnia 8 września 2013 r. Owe dokumenty nie 
mają charakteru powszechnie obowiązujących przepisów, 
a mimo to kreują politykę sprzedaży nieruchomości Skarbu 
Państwa przez państwową osobę prawną, jaką jest ANR. 

„Obowiązująca wewnątrz ANR realizacja procedury sprze-
daży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa regulowana jest 
także Zarządzeniem nr 10/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. Prezesa 
Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – którego 
aktualna treść jest efektem wspomnianych powyżej Ustaleń z 
dnia 11 stycznia 2013 r.”- czytamy w zawiadomieniu 

Składający w dalszej części zawiadomienia przypominają 
też role poszczególnych instytucji – zwłaszcza ANR i Izby 
Rolniczej w trakcie przetargów na nieruchomości rolne.

Zawiadamiający wskazuje, że organizatorem przetargu 
jest - działająca w oparciu o treść UGNRSP – ANR, w praktyce, 

przez Organizatora przetargu rozumie się Dyrektora Oddzia-
łu Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. 

„(…) 5. Organizator przetargu prowadzi czynności zmierza-
jące do zbycia danej nieruchomości rolnej poprzez: zakwalifi-
kowanie danej nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie jej 
ku temu (min. wycena nieruchomości), ogłoszenie o zamiarze 
zbycia nieruchomości rolnej ze wskazaniem trybu sprzedaży 
(jak wskazano powyżej – zazwyczaj w formie przetargu ogra-
niczonego ustnego lub ofert pisemnych), powołuje (Zarzą-
dzeniem Dyrektora ANR OT) Komisję przetargową (powołaną 
do przeprowadzenia przetargu – kontroli ofert pod kątem ich 
treści i wymogów, inicjowania uzupełnienia danych zawartych 
w ofertach, w końcu – fizycznego przeprowadzenia przetargu 
kończącego się protokołem zawierającym wskazanie osoby 
jako kandydata na nabywcę danej nieruchomości), zatwier-
dza wynik przetargu, staje do umowy przenoszącej własność 
nieruchomości (względnie udziela w tym celu stosownego 
pełnomocnictwa), a w końcu zatwierdza wyniki przetargu.

6. W efekcie, sygnalizowanych wyżej, podpisanych Poro-
zumień i Ustaleń z protestującymi w 2012 i 2013 r. rolnikami, 
zasadniczy wpływ na działania Organizatora przetargu (Od-
działu Terenowego ANR w Szczecinie) oraz Komisji Przetargo-
wej uzyskała Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie 
(dalej – ZIR) – organ samorządu rolniczego, powołaną do życia 
ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U 
202, nr 101, poz. 927 ze zm). Otóż rolnicy zrzeszeni w ZIR, for-
malnie poprzez swe struktury terenowe – Biura Powiatowe ZIR 
- mają możliwość inicjowania postępowań przetargowych do-
tyczących konkretnych, indywidualnie określanych (poprzez nr 
ewidencyjny, obszar położenia danej nieruchomości) działek 
rolnych, mają również możliwość wpływu na tryb przetargu, 
jaki zostanie przeprowadzony, mają w końcu możliwość po-
dejmowania prób odwoływania przetargów bądź ich unieważ-
niania. Nadto, wobec treści podpisanych Ustaleń i Porozumień, 
poszczególni członkowie ZIR mają uprawnienie do udziału w 
pracach Komisji przetargowych, powołanych do przeprowa-
dzenia konkretnego przetargu, a powołanie tych osób do Ko-
misji odbywa się na tych samych zasadach co do pracowników 
ANR (Zarządzenie Dyrektora ANR OT), przy czym, na uwagę 
zasługuje okoliczność, iż przedstawiciele ZIR działający przy 
Komisjach przetargowych nie są (w odróżnieniu od pozosta-
łych członków Komisji – pracowników ANR) funkcjonariuszami 
publicznymi w rozumieniu art. 115§13 kk. 

7. Jak wspomniano wyżej, członkowie ZIR mają uprawnie-
nie do inicjowania trybu prowadzenia postępowań przetargo-
wych, a nawet, w ramach „realizacji potrzeb lokalnych rolni-
ków” inicjowania tryby przetargu, w jakim odbywa się sprzedaż 
danej nieruchomości. Dla przykładu wskazać należy przetargi 
ograniczone ofert pisemnych, organizowane w oparciu o treść 
art. 29 ust 3 w zw. z art. 29 ust 3.b pkt 1 UGNRSP w sytuacji 
„uzasadnionej względami gospodarczymi”, przez co rozumie 
się zainteresowanie lokalnych rolników nabyciem poszczegól-
nych nieruchomości. W praktyce odbywa się to w ten sposób, że 
ZIR kieruje do ANR pismo, w treści którego wskazuje, iż rolnicy z 
danej miejscowości/gminy wyrażają zainteresowanie danymi 

(konkretnie wskazanymi) nieruchomościami, z jednoczesną 
sugestią co do powierzchni danej nieruchomości (np. o pow. do 
20 ha – w praktyce zdarza się, że ANR dzieli posiadane działki na 
mniejsze, tak, aby umożliwić zainteresowanym nabycie nieru-
chomości). Tym samym czyni się zadość wskazywanym w treści 
art. 29 ust 3 UGNRSP warunkowi „uzasadnionych względami 
gospodarczymi” powodów przeznaczenia danej nieruchomo-
ści do sprzedaży w trybie ofert pisemnych. 

8. Jeżeli zaś chodzi o aktywność ZIR na kanwie kontroli 
szeroko ujmowanej prawidłowości prowadzenia procedury 
przetargowej, członkowie ZIR mają uprawnienie do zgłaszania 
do Dyrektora ANR OT wniosków o odwołanie lub unieważnienie 
danych przetargów (w przypadku unieważnienia Dyrektor jest 
uprawniony jedynie do wnioskowania o unieważnienie dane-
go przetargu do Prezesa ANR w Warszawie), z powodów „uza-
sadnionych wątpliwości co do osób mających uczestniczyć w 
przetargu”. Wniosek taki, wraz z uzasadnieniem stanowi pod-
stawę podjęcia fakultatywnej w tej mierze decyzji Dyrektora 
OT ANR.- pisze zawiadamiający. Dalej w części zatytułowanej 
Stan Faktyczny zawiadamiający przypominają, że Prezesem 
Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 
(z siedzibą przy ul. Smolańskiej 4; 70-026 Szczecin), jest od 
2011 do chwili obecnej ta sama osoba. Przypominają też 
okoliczności, w jakich Izba Rolna w tym jej prezes uzyskali 
istotny wpływ na rozstrzygnięcia przetargowe: 

…W związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu ZIR w 
Szczecinie, p.  J.S. aktywnie uczestniczył w strajkach rolniczych, 
jakie miały miejsce w Szczecinie na przełomie 2012 i 2013 r., 
a których powodem były zastrzeżenia rolników związane z 
obrotem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, reali-
zowanym przez ANR OT Szczecin. Chodziło o udział w postę-
powaniach przetargowych tzw. „słupów”, czyli osób, które 
formalnie spełniając kryteria pozwalające na udział w prze-
targach ograniczonych (min. będących rolnikami indywidu-
alnymi), nabywały nieruchomości rolne od Skarbu Państwa, 
a następnie, poprzez realizację różnych czynności cywilno-
prawnych (sprzedaż, wnoszenie nieruchomości aportem do 
spółek i zbywanie posiadanych w tych spółkach udziałów), 
doprowadzały do tego, że faktycznym właścicielem takiej nie-
ruchomości stawały się osoby i podmioty zagraniczne. Głów-
nym, uzewnętrznianym motywem prowadzenia protestów 
miało być stworzenie – wspólnie z Agencją Nieruchomości 
Rolnych, przy udziale sprawującego nadzór nad ANR Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – mechanizmów zapobiegających 
patologiom w obrocie nieruchomościami rolnymi, definiowa-
nym przez rolników. Chodziło więc o umożliwienie rolnikom 
lokalnym nabywania ziemi rolnej, z przeznaczeniem na po-
większanie ich gospodarstw rodzinnych, z poprawą struktury 
obszarowej tych gospodarstw, a wszystko wobec zbliżają-
cego się w Polsce nieuchronnie uwolnienia spod ograniczeń 
związanych z obrotem ziemią rolną sprzedaży nieruchomości 
rolnych, których nabywcą będzie mógł zostać może każdy 
obywatel lub podmiot prowadzący działalność rolniczą na 
terenie Unii Europejskiej. 

W styczniu 2013 r. dochodzi więc do podpisania dokumentu 
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określonego mianem „Ustaleń” zawartego pomiędzy Mini-
strem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem ANR a Międzyzwiąz-
kowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa 
Zachodniopomorskiego. Ustalenia te wprowadzają nowe 
zasady postępowania ANR przy sprzedaży nieruchomości 
rolnych, które nadają Izbom Rolniczym (ZIR) uprawnienie do 
spowodowania odstąpienia od przeprowadzenia każdego 
przetargu, w którym uczestniczy osoba, co do której istnieją 
„uzasadnione wątpliwości” (pkt 1 Ustaleń). Dodatkowo, na 
uzasadniony względami gospodarczymi wniosek ZIR, ANR 
może przeznaczyć daną nieruchomość do sprzedaży w trybie 
ograniczonego przetargu ofert pisemnych, a tryb ten winien 
być rozważany w pierwszej kolejności (pkt 3 Ustaleń). Ustalenia 
te dają również uprawnienie do udziału w Komisjach przetar-
gowych przedstawicieli ZIR w liczbie nie więcej niż 50% składu 
członków Komisji (pkt 10 Ustaleń).  

Zapisy te znajdują swe odzwierciedlenie w treści sporządzo-
nego w dniu 18 stycznia 2013 r. Zarządzenia Prezesa ANR nr 
10/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (min. pkt 48 Załącznika do tego Za-
rządzenia). 

Uszczegółowieniem Ustaleń jest zaś treść Porozumienia z 
dnia 19 marca 2013 r. zawartego pomiędzy ANR OT Szczecin a 
ZIR w Szczecinie. Powtórzono tu uprawnienie członków ZIR do 
udziału w pracach Komisji przetargowych (§2 ust 1 lit. f.), ale 
również wskazano na konieczność odbywania spotkań i wy-
mianę informacji związanych z zainteresowaniem kupnem lub 
dzierżawą (§2 ust 1 lit k. i l.). Ustalono także osoby uprawnione 
do prowadzenia wiążących uzgodnień, wydawania opinii i 
wniosków dotyczących min. sprzedaży nieruchomości (§3 ust 
1 Porozumienia). 

Analiza tych zapisów, a także podejmowane przez ZIR dzia-
łania wskazują, iż w efekcie strajków i prowadzonych rozmów 
mających na celu ich zakończenie, ZIR osiągnął bezpośredni i 
realny wpływ na stosownie procedur związanych min. ze sprze-
dażą nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. 

Inną kwestią zaś jest to, w jaki sposób ZIR, Przewodniczący 
Zarządu ZIR w Szczecinie, (…) oraz osoby blisko z nim współ-
pracujące, z posiadanych uprawnień korzystają oraz w jakim 
celu to czynią.”

Zawiadamiający następnie wskazuje te okoliczności, 
które świadczyć mają o tym, że w stosunku do jego mo-
codawców zastosowano przysługujące Izbom Rolniczym 
prawo wnioskowania o unieważnienie przetargów bez-
podstawnie tzn. nie w celu zapobieżenia przejęcia nie-
ruchomości przez spółki z obcym kapitałem, ponieważ 
takiego zagrożenia nie było, albowiem w żadnym wypadku 
osoby czujące się pokrzywdzonymi nie można określić, jako 
tzw. „słupy” czy osoby działające na rzecz obcego kapita-
łu. Nie chodziło też o umożliwienie nabycia w pierwszej 
kolejności lokalnym rolnikom celem powiększenia istnie-
jącego gospodarstwa. Według zawiadamiającego i jego 
mocodawców celem unieważnienia przetargów, a także 
stosowania innych trudności w ich skutecznym przepro-
wadzeniu było niedopuszczenie do takiego rozstrzygnięcia 
przetargowego, aby zawiadamiający ostatecznie nabyli 
sprzedawane grunty. Zawiadamiający obszernie opisuje 
w szczegółach kolejne procedury przetargowe, w których 
postepowanie niektórych osób stało się przedmiotem ni-
niejszego zawiadomienia. Zawiadamiający podaje także 
okoliczności i zeznania świadków mające związek z treścią 
doniesienia, znane z trwających postępować karnych to-
czących się w innych sprawach. Zawiadamiający w końco-
wej części doniesienia kreśli możliwe warianty nadużyć, do 
jakich jego zdaniem może dochodzić w trakcie procedur 
przetargowych. 

„Zawiadamiający wyraźnie pragnie wskazać, iż powyższe 
działania osób skupionych wokół kierownictwa ZIR w Szcze-
cinie,  a także członków kierownictwa ZIR w Szczecinie, …… 
formalnie są przewidziane treścią Porozumień i Ustaleń, a nad-
to, opierają się o obowiązujące w ANR zasady zbywania nie-
ruchomości. Nie mniej jednak, wykonywanie tych uprawnień 
– szczególnie przez zainteresowanych członków ZIR – wskazuje 
na przestępczy charakter tych działań. 

Przemawia za tym kilka okoliczności. Przede wszystkim, 
jako podstawowe uznać należy dane przekazane w toku po-
stępowania sądowego przez p. S.S.  Wskazuje on bowiem (i 
podtrzymuje w toku konfrontacji przeprowadzonej przez Sąd) 
na mechanizm działania J.S ,  który podejmuje działania tre-
ścią których jest doprowadzenie do dowolnego, swobodnego, 
zgodnego z jego wolą rozdysponowania nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Mało tego, proponuje udział w tym 
procederze „zaprzyjaźnionym” rolnikom – prosi o wskazanie 
działek, którymi są zainteresowani.

Osiągnięcie celów działania … możliwe jest dzięki pełnionej 
funkcji – Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Izby Rolnej 
w Szczecinie. 

ZIR – wobec treści podpisanych Porozumień i Ustaleń, w tym 
min. dzięki udziałowi jego przedstawicieli w pracach Komisji 
Przetargowych ANR, a także dzięki uprawnieniom do żądania 
od ANR odwoływania przetargów (wobec zaistnienia uzasad-
nionych wątpliwości co do osób startujących w przetargach), a 
także dzięki uprawnieniom do inicjowania postępowań prze-
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targowych – przetargów ograniczonych ofert pisemnych – ma 
nieograniczony ale przede wszystkim nie poddający się jakiej-
kolwiek kontroli, wpływ na sprzedaż nieruchomości rolnych. 

Działając w ten sposób, pod przykrywką dbania o poprawę 
struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ZIR prowadzi 
swoistego rodzaju samowolną politykę polegająca na dopusz-
czeniu do sprzedaży lub nie, poszczególnych nieruchomości, 
wpływając bezpośrednio na ceny uzyskiwane przez ANR na 
przetargach, wywołując w Skarbie Państwa wielomilionowe 
straty (na przetargu ustnym ceny są licytowane i przekraczają 
ceny wywoławcze, w ofertowym zaś rzadko mamy do czy-
nienia ze znacznym przekroczeniem cen minimalnych, czy 
wywoławczych).

W sytuacji gdy istnieje zainteresowanie daną nierucho-
mością, ZIR, wskutek posiadanych uprawnień, jest w sta-
nie doprowadzić do wszczęcia procedury przetargowej na 
sprzedaż konkretnej nieruchomości,. Jak opisano powyżej, 
powołując się na (fikcyjne zresztą) zainteresowanie miejsco-
wych rolników, wymienianych z imienia i nazwiska na zakup 
ziemi, doprowadza do wystawienia danej nieruchomości na 
przetarg. Dzięki ZIR-owi określa się powierzchnię nierucho-
mości, jej rodzaj (zabudowana lub nie itd.). Następnie okazuje 
się, że osoby zainteresowane nie są uczestnikami przetargu, 
a uczestnikami takimi są osoby spośród ściśle określonego 
grona. Są to rolnicy (i ich rodziny) regularnie odbywający 
spotkania z Dyrektorem ANR w celu ustalenia sposobu roz-
dysponowania ziemią. Gdy dochodzi już do przetargu, naj-
lepiej by był to przetarg ofert pisemnych, ograniczony i to za 
każdym razem kilku nieruchomości położonych na jednym 

obszarze – dlaczego? Bo taki przetarg najłatwiej odwołać w 
sytuacji, gdy idzie coś nie tak, np. gdy pojawia się inna oferta, 
…. Poza tym, można odwoływać poszczególne przetargi, a 
inne (tam gdzie nie wpłynęła „zewnętrzna” oferta) prowadzić 
nadal. Symptomatyczne jest, że przetargi takie charakteryzuje 
wniosek o dopuszczenie do przetargu kilku osób (tych samych 
osób), następnie oferty jednej z nich – a w każdym razie wa-
dium wpłacane przez jedną z nich i w efekcie nabywanie tych 
nieruchomości za minimalną cenę (jedno postąpienie). Na-
bywca danej nieruchomości nie jest zaś oferentem w innych 
przetargach. 

Istotne jest również i to, że w przypadku gdy osoby zain-
teresowane orientują się, że istnieje oferta innej osoby, dzięki 
aktywności ZIR, pod byle powodem, można doprowadzić do 
odwołania przetargu. 

W kolejnym przetargu zaś, istnieje możliwość skontakto-
wania się z „zewnętrznym oferentem” celem zapłaty jemu tzw. 
„odstępnego”. 

W końcowym fragmencie zawiadamiający postuluje 
dokonanie szeregu czynności zabezpieczających materiały 
dowodowe w sprawie.

***
W środę 25 lutego rozmawialiśmy z rzecznikiem pra-

sowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Andżeliką 
Werhun. – Wszczęto śledztwo o czyn z art. 305 par. 1, którego 
przedmiotem będzie zbadanie przetargów ograniczonych 
organizowanych przez ANR Szczecin – informuje rzecznik. 
Jak zapowiada szczeciński prokurator więcej szczegółów 
śledztwa poznamy za około miesiąc.

Ciąg dalszy pisma

t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y    t e k s t  s p o n s o r o w a n y
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Gimnazjalisto, zapraszamy Cię 
do naszej szkoły!

Nauka w szkole gimnazjal-
nej dobiega właśnie końca. 
Przed Tobą ważna decyzja 
– musisz wybrać szkołę po-
nadgimnazjalną. Nie możesz 
się zdecydować? Wybór jest 
prosty – wybierz naszą szko-
łę!Za wyborem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych przema-
wia szereg argumentów – naj-
ważniejszy to taki, że nasza 
szkoła zapewnia kształcenie 
ogólne oraz kształcenie w za-
wodzie. Co to oznacza w prak-
tyce? Oznacza to, że po za-
kończeniu nauki wychodzisz z 
naszej szkoły z tytułem tech-
nika, czyli  możesz rozpo-
cząć pracę w wyuczonym za-
wodzie. Z drugiej strony zdo-
bywasz wykształcenie ogól-
ne oraz zdajesz maturę, któ-
ra otwiera Ci drogę na studia. 
Ale to nie koniec korzyści pły-
nących z nauki w ZSP! Jeśli 
wybierzesz naszą szkołę, bę-
dziesz mógł brać udział m. in. 
w kursach zawodowych, za-
jęciach pozalekcyjnych, wy-
cieczkach krajowych i zagra-
nicznych,wyjazdach do kina i 
teatru, zagranicznej wymianie 
uczniowskiej, nauczysz się ję-
zyków obcych.

KIERUNKI KSZTAŁCE-
NIA W ZESPOLE SZKÓŁ 
P O N A D G I M N A Z J A L -
NYCH:

Technik handlowiec - ma na 
celu przygotowanie absolwen-
tów do sprawnego  jkjk wyko-
nywania zadań rynkowych w 
warunkach gospodarki ryn-
kowej. Absolwent będzie przy-
gotowany do podjęcia pracy 
na średnich szczeblach zarzą-
dzania w przedsiębiorstwach 
o różnych formach własności, 
realizowania podstawowych 
funkcji handlowych w punk-
tach sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i magazynach oraz 
uruchamiania  i prowadze-
nia działalności własnej firmy 
handlowej, rozszerzenia – ję-
zyk obcy, geografia.

Technik ekonomista - roz-
wija umiejętności, które po 
ukończeniu szkoły umożli-
wiają założenie i prowadze-
nie działalności gospodarczej, 
daje również kwalifikacje do 
podjęcia pracy na stanowi-
skach związanych z prowadze-
niem rachunkowości, obsłu-
gą komputera, kalkulacjami 
ekonomicznymi oraz analizą 
działalności gospodarczych. 
Absolwent technikum eko-
nomicznego będzie posiadał 
wiedzę i umiejętności z zakre-
su ekonomiki przedsiębiorstw, 
marketingu, psychologii spo-
łecznej, podstaw prawa, ra-
chunkowości   i zarządzania 
firmą, rozszerzenia – język 
obcy, geografia.

Technik pojazdów samo-
chodowych - przygotowuje 
absolwenta do pracy w zakła-
dach mechanicznych oraz do 
samodzielnej działalności go-
spodarczej w branży technicz-
nej. Absolwent będzie posia-
dał umiejętności w zakresie 
budowy, obsługi i naprawy po-
jazdów, podstaw konstrukcji i 
elektrotechniki samochodo-
wej oraz umiejętności obsługi 
komputera – również progra-
mów diagnostyki samochodo-
wej, rozszerzenia – matematy-
ka, informatyka.

Technik żywienia i usług ga-
stronomicznych- przygoto-
wuje absolwenta do pracy w 
zakładach gastronomicznych 
(restauracje, kawiarnie, sto-
łówki np. ośrodki wczasowe, 
sanatoria) oraz samodzielnej 
działalności gospodarczej w 
branży gastronomicznej. Ab-
solwent będzie posiadał wie-
dzę i umiejętności z zakresu 
technologii żywienia, mikro-
biologii, podstaw ekonomii 
oraz urządzania zakładów ga-
stronomicznych, rozszerzenia 
– język obcy, biologia.

Technik informatyk - przy-
gotowuje absolwentów do 
sprawnego i fachowego wyko-
nywania zadań: obsługa kom-

putera w stopniu zaawansowa-
nym, obsługa systemów ope-
racyjnych oraz praca w wybra-
nych rodzajach sieci kompu-
terowych,  wykorzystywanie 
wiedzy  o budowie i działaniu 
systemów operacyjnych oraz 
praca z innymi systemami, po-
sługiwanie się typowym opro-
gramowaniem użytkowym i 
narzędziowym,  specjalizacja- 
grafika komputerowa, admi-
nistracja sieci, projektowanie 
stron internetowych, eksplo-
atacja sprzętu komputerowe-
go, rozszerzenia – matematy-
ka, informatyka.

Technik hotelarstwa - nauka 
pracy w recepcji i innych dzia-
łach hotelu, umiejętność pro-
fesjonalnej    i kompleksowej 
obsługi gości hotelowych. po-
znanie zasad prowadzenia ho-
telu i pensjonatu, planowania 
jego budżetu, analizowania 
rynku pod kątem zapotrze-
bowania na usługi hotelarskie 
oraz usługi im towarzyszące, 
rozszerzenia – język obcy, geo-
grafia.

Technik logistyk - planuje, 
organizuje, kieruje i kontro-
luje przemieszczanie towarów 
od producenta do konsumen-
ta, wykorzystując informacje 
płynące z rynku w celu opty-
malizacji korzyści wynikają-
cych z wymiany towarowej 

dla wszystkich uczestników 
tej wymiany; dostarcza towar 
zgodnie z zamówieniem klien-
ta we wskazane miejsce i czas; 
optymalizuje koszty dosta-
wy towarów; dokonuje wybo-
ru procedury zakupów i anali-
zuje ich stan; obsługuje zamó-
wienia i organizuje transport 
wykorzystując w tym celu sys-
temy informatyczne. Na ryn-
ku istnieje wiele firm specja-
lizujących się w spedycji kra-
jowej i międzynarodowej, roz-
szerzenia – matematyka, in-
formatyka.

Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa - mechanik pojazdów sa-
mochodowych (3-letnia) 

Ukończenie szkoły daje ty-
tuł pracownika wykwalifiko-
wanego w zawodzie mechanik                                                    
pojazdów samochodowych. 
Dodatkowo absolwent naby-
wa umiejętności spawania, 
obróbki skrawaniem oraz ślu-
sarskie i blacharskie. Praktyki 
odbywają się w dobrze wypo-
sażonych warsztatach szkol-
nych. 

Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa – kucharz (3-letnia)

Absolwent zasadniczej szko-
ły zawodowej w zawodzie ku-
charz nabywa umiejętność 
stosowania zasad prawidło-
wego żywienia, sporządzania 
potraw z różnych surowców, 
przechowywania  i kontrolo-
wania towarów oraz posługi-
wania się nowoczesnymi urzą-
dzeniami w zakładach gastro-
nomicznych. Praktyki odby-
wają się w szkolnych pracow-
niach gastronomicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa – pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej (3-letnia) 
dla uczniów    z orzeczeniem o 
niepełnosprawności - upośle-
dzenie w stopniu lekkim

Absolwent zasadniczej szko-
ły zawodowej w zawodzie pra-
cownik pomocniczy obsługi 
hotelowej nabędzie umiejęt-
ność: wykonywania prac zwią-
zanych z przygotowaniem jed-
nostki mieszkalnej do przyję-
cia gości, wykonywania prac 
pomocniczych w części ga-
stronomicznej obiektu, świad-
czącego usługi hotelarskie, 
wykonywania prac pomoc-
niczych związanych z obsłu-
gą gości.  Praktyki odbywają 
się w szkolnych pracowniach 
gastronomicznych i hotelar-
skich.

Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa - wielozawodowa (3-let-
nia). 

Wybór zawodu należy do 
ucznia. Nauka zawodu odby-
wa się w zakładach pracy, które 
zatrudnią ucznia jako pracow-
nika młodocianego. Kształce-
nie odbywa się wg programów 
nauczania dopuszczonych do 
użytku szkolnego w publicz-
nych szkołach.

II LICEUM OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCE DLA DORO-
SŁYCH - o przyjęcie do klasy 
pierwszej II Liceum Ogólno-
kształcącego mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy ukończy-
li osiemnaście lat lub ukoń-
czą   w roku kalendarzowym, 
w którym podejmują naukę.

Warunkiem ubiegania się o 
przyjęcie na I semestr klasy I 
jest ukończenie ośmioletniej 
szkoły podstawowej lub trzy-
letniego gimnazjum.

Warunkiem ubiegania się o 
przyjęcie na III semestr – kla-
sa II jest ukończenie zasadni-
czej szkoły zawodowej.

W  NASZEJ  SZKOLE  BĘ-
DZIESZ  CZUŁ  SIĘ 

 DOBRZE !!!

UWAGA!!!

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na
zebranie otwarte, 

które odbędzie się  25 marca 2015 r.

Harmonogram spotkania:
1. Godz. 16.00- 16.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami.
2. Godz. 16.30-17.00 – prelekcje dla rodziców:
	 „Prawne aspekty przemocy i agresji w szkole” (prowadząca Klaudia Gieryń – 
Komisariat Policji w Nowogardzie).
	 „Narkotyki, alkohol? Na pewno nie moje dziecko” (prowadząca Regina Ewa 
Krzak) sala nr 28.
3. Godz. 17.00-17.30 – dyżur nauczycieli w klasach. 

ZAPRASZAMY!!!
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

PRACA w CleverAgency
Nowo otwarta agencja interaktywna w Nowogardzie  

poszukuje młodych i kreatywnych pracowników  
na stanowisko:

Copywriter
Wymagania:
- lekkie pióro,
- kreatywność, 
- dobra znajomość mediów internetowych,
- mile widziane doświadczenie w PR lub w dziennikarstwie.
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin. 
CV prosimy przesyłać na adres: praca@cleveragency.pl

Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

 Aforyzmy, cytaty, maksymy 
o zdrowiu, chorobie i lekarzu 

1. Im więcej... kraj jest bogaty 
w zdolnych lekarzy, zdolnych do 
robienia obserwacji, tym więcej 
wymaga środków potrzebnych 
do zakomunikowania ich in-
nym. Adam Raciborski 

2.   Prawdziwy ból nie objawia 
się we łzach.  MJ Delapliaterie 

3. Inwalida: człowiek, którym 
zostać ma szanse, ale nikt nie ma 
ochoty. Ewa Sławoszewska 

4. Dobrze jest czytać mię-
dzy wierszami, to mniej męczy 
wzrok. Franciszek Tarczykowski 

5. Nie chorujcie na rozdwoje-
nie przy-jaźni. Ryszard Podlew-
ski 

6.  Poradniki lekarskie trze-
ba czytać bardzo uważanie - bo 
można czasem umrzeć z powo-
du pomyłki drukarskiej. Mark 
Twain 

7. My niedomagamy głównie z 
powodu siły, a nie z powodu sła-
bości. Zbyszko Bednarz 

8. To niewątpliwie paradoks, 
że literatura posądzana general-
nie o chorobliwą niedojrzałość, 
dostarczająca niezliczonych 
świadectw takiej niedojrzało-
ści, nie dopuszcza do głosu nie-
dojrzałości naturalnej, zdrowej, 
bezgrzesznej. Henryk Bereza 

9. Pamiętaj, że przyszedłeś na 
świat bez części zamiennych. - 
Janusz Białecki 

10. Ludziom, którzy cierpią 
niesprawiedliwe, nie wystar-
cza sama sprawiedliwość. Chcą, 
żeby winowajcy też ucierpie-
li niesprawiedliwe. To odczu-
ją jako sprawiedliwość. Tadeusz 
Borowski 

11. W więzieniu nie cierpi 
się przez to najgorsze co jest, a 
przez to najlepsze, czego nie ma. 
Roman Bratny 

12.  Nie tylko wódka rozwią-
zuje języki, ale również mineral-
na woda, pita w celach leczni-
czych. Tadeusz Breza 

13. Życie jest chorobą bole-
śnie nieuleczalną lecz pełną nie-
śmiertelności.  Jerzy Broszkie-
wicz 

14.  Czujemy tylko ten ząb, 
który nas boli. Karol Bunsch 

15. Co to jest humanistyka? To 
taka nauka, która uczy człowie-
ka, jak ma się posługiwać pią-
takami z fizyki, żeby ludzie jak 
najmniej od tej fizyki cierpieli. 
Romuald Cabaj 

16. Lekarz zawsze okłamuje 
chorych.  To musi u niego po-
tem wejść w przyzwyczajenie i w 
życiu prywatnym. Michał Chor-
mański 

17. Mania wielkości to choro-
ba karłów. Kazimierz Chyła 

18. Medycyna jest dziś w 
punkcie zwrotnym. 100 lat 
temu. Przeszła od sztuki lecze-
nia do metod naukowych, a te-
raz wraca z tymi metodami do 

sztuki. Antoni Cwojdziński 
19. Kogo negacja wyzwala, 

niech mu będzie na zdrowie!... 
Jerzy Cybis 

20. Analiza uryny może wy-
kryć chorobę jednostki, anali-
za urny - chorobę całego społe-
czeństwa. Jan Czarny 

21. I Feniks, i nagniotki odra-
dzają się. Zygmunt  Fijas 

22. Czasem łatwiej postawić 
chorego na nogi, niż postawić 
diagnozę. Tadeusz Gizgier 

23. Nic tak nie ośmiela gminy, 
jak choroba umysłowa państwa. 
Witold Gombrowicz 

24. Stare recepty nie zawsze 
potrafią leczyć nowe choroby. 
Zygmunt Greń 

25. Zabawa jest środkiem 
znieczulającym, ale nie leczni-
czym.  Andrzej  Hausbrandt 

26. W świecie, który się od-
czuwa bezmiar cierpienia, nie 
ma miejsca na trwałe szczęście, 
na jakiekolwiek szczęście.  Artur 
Hutnikiewicz 

27.  Nieudana operacja to po-
łowa udanej sekcji. Henryk Ja-
godziński 

28. Nie daj Boże, aby chirurg 
podczas operacji rozmyślał o ży-
ciu pozagrobowym. Zbigniew 
Jerzyna 

29. Bywają w historii czasy, 
kiedy ślepcy i głuchoniemi cie-
szą się ze swojego kalectwa. Jó-
zef Jotem 
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OGŁO SZe NIA DROB Ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRuCHOmOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 0033 78 78 
18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan 
bardzo dobry Kikorze, ogród 
2000 m. 668 411 277 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczów-
kę. Stan bardzo dobry, do za-
mieszkania. Kilka kilometrów 
od Nowogardu, 30 minut do 
morza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czte-
ropokojowe. 602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 
m2 przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  
z altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 
692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  
o  powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni 
na cele produkcyjne lub maga-
zynowe. Obiekt posiada trafosta-
cje. 607 288 835

• Sprzedam bezczynszowe: kawa-
lerkę i mieszkanie dwupokojo-
we. 660 143 840 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe ładne I piętro. 603 555 532

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Żeromskiego 3 piętro. 
601 080 035

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• Kupię dom lub 1/2 domu w No-
wogardzie lub okolicach do 100 
m2. Tel. 519 869 844

• Zamienie 3pokojowe I piętro 
przy 5go Marca na jednopokojo-
we centrum, pierwsze piętro. 501 
324 656

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. Tel. 793 908 098

• Zamienię z dopłatą mieszkanie 2 
pokojowe na parterze, na 3 po-
kojowe N-d. Tel. 506696195

• Sprzedam lub zamienię z dopła-
tą mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 
725 740 315 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
501 343 040 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 15 lutego, 4pokojowe, 
częściowo umeblowane, cena 
180 tys. 608 396 636 

• Do wynajęcia kwalerka. 667 621 
070 

• Wynajmę kawalerkę 33m2, wolna 
od 01.04., nieumeblowana. Tel. 
693 482 301

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 18 000 zł. 609 931 915

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 17500 zł. 607 580 172

mOTORYZACJA

• • Mercedes C220 kombi, diesel, 
rocznik 2000 kolor czarny, wypo-
sażony w klimatyzację oraz hak, 
sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jet-
ta, stan dobry. 605 576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna ka-
bina. 660 010 540

• Sprzedam alufelgi z oponami let-
nimi (bardzo dobry stan) 15stki 
od BMW. Tel. 889 474 133    

ROlNICTWO

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 
502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 
759 414

• Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 KuRKI NIOSKI odchowa-
ne powyżej 7 tyg. Sprzedaż 
od 25.03.2015 r. GOSPDAR-
STWO ROlNO-DROBIARSKIe 
żABOWO 13. Tel. 913910666, 
510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751

•	 JAJA lĘGOWe KuR „le-
GHORN”. Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam pług trzyskibowy i 
kosa. Tanio. 518 488 714, 91 39 
109 17 

• Owies, jęczmień i mieszankę 
sprzedam. 609 640 478

uSŁuGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-

wanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CeRKI meBlOWeJ SAmOCHO-
DOWeJ/ SKÓRZANeJ mATe-
RIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIA-
NeJ / lANOlINĄ/SPRZĄTANIe: 
CZYSZCZeNIe FuG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOmPuTeRÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763

• • Usługi elektroinstalacyjne, in-
stalacje elektrobudowlane, bra-
my, monitoring, domofony. 696 
443 643

•	 usługi mini koparką. 605 579 
296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

•	 usługi  stolarskie: szafy,  gar-
deroby, meble łazienko-
we  i  inne  prace stolarskie. 
Tel.609388503

• Docieplenie budynków. 607 654 
692

• Usługi remontowo-budowlane i 
dekarskie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Transport, przeprowadzki, szyb-
ko i tanio. 696 854 591 

• Wyjazdy zagraniczne bus dzie-
więcioosobowy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

PRACA

•	 •	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

• Zatrudnię stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286 

• Zatrudnię montażystę okien. 
Niezbędne prawo jazdy (może 
być emeryt, rencista). 663 600 
601

•	 Praca w Berlinie – szukam do-
brego szpachlarza, malarza, 
bez nałogów. Tel. 91 39 14 883, 
785 483 243

• Firma zatrudni  pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (otwarty rynek 
pracy) do dozorowana i prac po-
rządkowych. Tel. 91 39 25 275

• Firma Stimex Spółka z o.o. z sie-
dzibą w Osowie 13, 72-200 No-
wogard zatrudni kierowców sa-
mochodów ciężarowych (prawo 
jazdy kategoria C+E) tel. 91 39 
27-322 kom. 502-671-607,-502-
671-609

• Potrzebna opiekunka do osoby 
starszej sprawnej od zaraz. Wy-
nagrodzenie + mieszkanie. 73 44 
73 550 

INNe

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelo-
we c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-

czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 PIeCe GAZOWe c.o. VAIllANT 
z Niemiec używane z gwaran-
cja i montażem do mieszkania 
,domu, sklepu, tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 900zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak komina lub 
wentylacji zapewniamy czesci za-
mienne, serwis tel 691 686 772

•	 GRZeJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-tury-
styczne (pełnowymiarowe, skła-
dane, gruby materac), nieuży-
wane, oryginalnie zapakowane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Tanio sprzedam nowy rower 
składak. 507 228 736

• Sprzedam spawarkę Bester, wier-
tarkę stojącą i szlifierkę. 694 484 
485

• Sprzedam tarcicę budowlaną 
modrzew, sezonowana 6 lat. Tel. 
668 298 084 

• Drzwi garażowe ocieplo-
ne białe   w solidnej ramie 
o wymiarach 240x210 stan  
b. dobry tel.509861740

• Sprzedam łóżko dziecięce 
130/70 z materacem, metolowo-
-plastikowe. Cena 200 zł. 660 543 
782

• Sprzedam skuter SPINO o poj. 50 
cm3, przebieg 4150 km, rok pro-
dukcji 2007, stan bardzo dobry. 
91 39 105 20 
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGulARNA lINIA mI KRO Bu SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

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

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

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY Bu SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165; Tel. 

91 577 20 07

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Tytuł wpisany ręcznie

 

Nazywam się Sylwia Zielińska, mieszkam w Nowogardzie. W wieku 10 lat zdiagnozowano u mnie Rdzeniowy

Zanik Mięśni. Choroba spowodowała, że poruszam się na wózku. Wymagam całkowitej pomocy drugiej osoby.

Na tę chorobę nie ma żadnego leku, usprawnić mnie może systematyczna rehabilitacja, która jest kosztowna.

Choroba nie przeszkadza mi być osobą aktywną. Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na

Uniwersytecie Szczecińskim. W chwili obecnej jestem na IV roku studiów doktoranckich. Aktywnie działam

naukowo (wyjeżdżam na konferencje, publikuję artykuły naukowe, w ramach praktyk prowadzę zajęcia ze

studentami). Staram się, żyć tak jak zdrowi ludzie. Zebrane środki chcę przeznaczyć na rehabilitację oraz

zakup i montaż windy. W tej chwili by wyjść z domu mam do pokonania 40 schodów, dlatego ograniczam się

tylko do koniecznych wyjść (wyjazd na Uczelnie, konferencje).

PROSZĘ O POMOC W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Zielińska, 1951 pomagają mi

Państwo w moich codziennych zmaganiach.

Wszystkim, którzy zdecydują się mi pomóc oraz tym, którzy zrobili to w latach ubiegłych, z całego serca

szczerze dziękuję! 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASeK, żWIR, CZARNOZIem, POSPÓŁKA 
 żWIROWNIA DŁuGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZem DO KlIeNTA

A/0

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 

członków Koła, że dnia 22.03. 2015 r. organizuje zawody 
wędkarskie spławikowe dwuturowe o tytuł Mistrza Koła na 
kanale „Świniec” w Trzebieszewie zapisy w sklepie wędkar-
skim Tęczak przy ul. Waryńskiego 12 do dnia 20.03.2015r. 
Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6.00 ul. 5go marca. 

Zapraszamy! 
Prezes Koła Tęczak Zygmunt Heland 

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

Pomorzanin wygrywa z Falą międzyzdroje

Kobieca drużyna wzmacnia skład
W niedzielę (15 marca), piłkarki Pomorzanina Nowogard, w Międzyzdrojach, rozgrywały ostatni swój mecz sparingowy. Rywalkami były gospodynie, za-
wodniczki Fali. Podopieczne Pawła Błaszczyka wygrały przeważając przez cały mecz. Na boisku zaprezentowały się trzy nowe piłkarki, które będą poważ-
nym wzmocnieniem w walce o awans do II Ligi Kobiet. 

Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  1:2 (0:1)
Gole: Anita Piotrowska x2
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Róża Misiak, Anita Nowakowska, Anna Nowicka – Martyna Stępień, Klaudia Korgiel, Anita Piotrowska, Alek-

sandra Mościńska – Patrycja Kozioł, Małgorzata Labuda; zmiany: Oliwia Czerewacz, Klaudia Kaczor, Ada Szemiot. 

Piłkarki Pomorzanina Nowo-
gard przyjechały do Międzyzdro-
jów bez swojej kapitan, Katarzy-
ny Piotrowskiej. Bardzo ładnie w 
środku pola zastąpiła ją Patrycja 
Kozioł. Katarzyna Piotrowska nie 
mogła zagrać z powodu choroby. 
W wyjściowym składzie wystąpiły 
natomiast trzy debiutantki- Alek-
sandra Mościńska, Róża Misiak 
i Małgorzata Labuda. Aleksan-
da Mościńska to mieszkanka No-
wogardu, która trafiła do drużyny 
na wskutek rekrutacji, którą pro-
wadzi w nowogardzkich szkołach 
Anita Piotrowska. Róża Misiak i 
Małgorzata Labuda to mieszkan-
ki Gryfic. Do Pomorzanina trafiły 
na skutek współpracy pomiędzy 
nowogardzkim klubem, a Spartą 
Gryfice. W Gryficach nie ma ko-
biecej drużyny, a zawodniczki te 
są uczennicami Szkoły Mistrzo-

stwa Sportowego, dzięki grze w 
Pomorzaninie będą mogły roz-
wijać swój talent, który bez wąt-
pienia posiadają. Małgorzata La-
buda w Międzyzdrojach co chwi-
lę czarowała publiczność swoimi 
sztuczkami technicznymi, nato-
miast Róża Misiak zagrała bardzo 
pewnie w linii obrony. 

Pomorzanin do przerwy pro-
wadził w Międzyzdrojach 0:1. 
Bramka padła po dalekim wrzu-
cie z autu w wykonaniu Anny No-
wickiej. Futbolówka minęła całą 
obronę i spadła tuż pod nogi Ani-
ty Piotrowskiej, która nie dała 
szans bramkarce Fali po strzale z 
bliskiej odległości. 

Po zmianie stron popis swoich 
umiejętności dała Małgorzata La-
buda. Przeprowadziła indywidu-
alną akcję, podczas której mijała 
rywalki jak treningowe pachołki, 

po czym wyłożyła piłkę na szes-
nastkę do Anity Piotrowskiej, któ-
ra potężnym strzałem po raz dru-
gi pokonała bramkarkę Fali. Go-
spodynie zdołały zdobyć gola ho-

norowego, nieco pomogła im w 
tym Paulina Torun, która niefor-
tunnie interweniowała po ostrza-
le rywalki. 

Wynik w tym meczu nie cieszy 
tak bardzo jak gra Pomorzanina, 
który przez niemal całe spotka-
nie dominował nad swoimi ry-
walkami. Nowe piłkarki w bar-
wach Pomorzanina również po-
zwalają wierzyć w to, że awans do 
II Ligi staje się bardzo realny. To 
był ostatni mecz sparingowy ko-

biecej drużyny Pomorzanina. Te-
raz dziewczyny spokojnie będą 
przygotowywać się do pierwsze-
go meczu. W sobotę (28 mar-
ca), „Pomorzanki” zagrają zaległy 
mecz z Zalewem Stepnica, który 
wciąż ma realne szanse na walkę o 
awans. Wierzymy, że podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka udowodnią 
swoim rywalkom, który zespół w 
tym sezonie jest najlepszy. 

KR

Na zdjęciu radość piłkarek Pomorzanina po zwycięstwie nad Olimpią II Szczecin. Wierzymy, że na koniec sezonu Pomorzanki 
również będą miały okazję do świętowania.
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

W3.2.P.p.7.3.do

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 11s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Chorwacja 20-29.06.2015 Berlin - lotniska codziennie
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

PARYŻ+WERSAL 11-16.07.2015 

Maroko 03-17.04.2015 

A2.2.P.d/o

Z cyklu  
"Nasi  
przedsiębiorcy": 
Wojciech Kubicki

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Krążą po 
domach  
i naciągają

To były 
magiczne 

dwa tygodnie

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

W.13.2.O.7.03.do

SPRAWDŹ  NAS
na stronie 8

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

s.9

REKLAMA

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ

WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W.2.p.20.03

Z okazji 20-lecia działalności firmy, 
mamy dla nowych Klientów

- najniższe stawki OC i AC
- dodatkowe zniżki dla młodych kierowców

Nasze propozycje są  
nie do przebicia, 

sprawdźcie Nas. zapraszamy
700-lecia 6A (vis a vis NETTO)

tel. 91 391 01 17, 608 343 734
Fratczak

UM odpowiada DN

Będą budować 
wiatraki? 

Czytaj s.3

Mieszkanka Nowogardu 
bierze udział w programie 

telewizyjnym  „Must be 
the music. Tylko muzyka”. 

  
o godz. 20:05 w niedzielę

w Polsacie

OGLĄDAJCIE i GŁOSUJCIE
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W skrócie

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz  
do nas o każdej porze. 

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

Z początkiem tygodnia PUWiS usuwał awarię przyłącza przy ul. 
700-lecia. Kilkudziesięcioletnia rura, którą woda płynęła do miesz-
kań pękła ze starości.  Rura stanowiła przyłącze wodne prowadzące od 
głównego wodociągu biegnącego kilka metrów pod ulicą 700-lecia, do 
bloku znajdującego się naprzeciw dyskontu Polo Market. Aby usunąć 
usterkę konieczne było wycięcie fragmentu asfaltu, dlatego w trakcie 
usuwania awarii występowały utrudnienia w ruchu. 

Awaria została usunięta jeszcze tego samego dnia. W tym czasie 
mieszkańcy oczywiście nie mieli dostępu do bieżącej wody. Jeśli nic 
nadzwyczajnego się nie wydarzy nowa rura powinna służyć kolejne 
przynajmniej 50 lat. MS

W połowie miesiąca kwietnia, nastąpi oficjalne rozpoczęcie sezonu 
w Klubie Żeglarskim Knaga. Do tego czasu dzieci, które już nie mogą 
doczekać się pierwszych wiosennych rejsów po nowogardzkim jezio-
rze, pod nadzorem opiekunów przygotują sprzęt, przy tym czynnie spę-
dzając swój wolny czas w bazie klubu. Na zdjęciu młodzi żeglarze oraz 
członkowie klubu, którzy opiekują się grupą. KR

W minioną środę, o godz. 18.30, odbył się drugi, otwarty trening 
nowogardzkiego Klubu Biegaczy „Endorfina”. Ponad 6 km trasę spod 
fontanny, ulicą 3 Maja, a później ścieżką do Olchowa i z powrotem, po-
konało 11 osób. Pogoda sprzyjała. Nikt nikogo nie poganiał, a do tego 
początkujący mogli uzyskać wiele cennych wskazówek, dzięki którym 
bieganie zmieniło się w przyjemność, a nie męczarnię. Członkowie sto-
warzyszenia zapraszają wszystkich, niezależnie od stopnia zaawanso-
wania w bieganiu, na następne wspólne trenowanie już za tydzień w 
środę (25 marca). Początek o tej samej godzinie i w tym samym miej-
scu. Warto też zaglądać na stronę klubu Endorfina utworzoną na Face-
booku, gdzie poza bieżącymi informacjami na temat treningów, można 
znaleźć wiele ciekawych linków do artykułów na temat zdrowego try-
by życia. MS

Trzeźwy poranek...  
z jednym wyjątkiem
W poniedziałek (16 marca), przeprowadzono działania w ramach „Trzeźwego poranku”, poli-
cjanci goleniowskiej drogówki ujawnili jednego pijanego kierowcę. Był nim 39-letni mieszka-
niec Nowogardu, Jarosław M. Co ciekawe, zanim kierowca wpadł w ręce policji, był pasażerem 
innego kontrolowanego pojazdu. Najwyraźniej niczego go to nie nauczyło i postanowił z fotela 
pasażera, usiąść za kółko. Oprócz utraty prawa jazdy, grozi mu kara dwóch lat więzienia.

 Podczas poniedziałkowej akcji 
trzeźwy poranek funkcjonariusze 
sprawdzali głównie stan trzeźwo-
ści kierujących oraz przestrzeganie 
przez nich zasad ruchu drogowego. 
Kontrole przeprowadzane były w 
Nowogardzie i Maszewie. W trak-
cie trwania akcji, policjanci skon-
trolowali 600 kierowców i ujawnili 
jednego nietrzeźwego użytkowni-
ka drogi, któremu zatrzymali pra-
wo jazdy. Okazał się nim 39-letni 
mieszkaniec Nowogardu, Jarosław 
M. - Pijany kierowca wpadł w Ma-
szewie na ul. Stargardzkiej. Jechał 

ciężarowym mercedesem mając w 
organizmie 0,8 promila alkoholu. 
Zatrzymany mężczyzna wiedział o 
przeprowadzanych na terenie po-
wiatu działaniach, gdyż w Nowo-
gardzie, jadąc jako pasażer pojazdu 
uczestniczył w kontroli, w której 
kierowca poddany był badaniu na 
zawartość alkoholu w organizmie. 
39-latek nie wyciągnął jednak od-
powiednich wniosków, wykazał się 
kompletnym brakiem rozsądku i 
pijany wsiadł za kierownicę cięża-
rówki – informuje rzecznik poli-
cji, asp. Julita Filipczuk. Podczas 

pierwszej kontroli, kiedy 39-la-
tek jechał jako pasażer - kierow-
ca nie był wylegitymowany z uwa-
gi na to, iż był trzeźwy, a działania 
„trzeźwy poranek” ukierunkowane 
są przede wszystkim na sprawdze-
nie stanu trzeźwości jak najwięk-
szej liczby kierowców poruszają-
cych się po drogach – dodaje Juli-
ta Filipczuk. Za prowadzenie auta 
w stanie nietrzeźwości, mężczy-
zna odpowie przed sądem. Oprócz 
utraty prawa jazdy, grozi mu kara 
dwóch lat więzienia.

Info: własna

Policja robi swoje, a urzędnicy...

Trwa postępowanie w sprawie 
nie wywieszenia flagi 
Nieszczęśliwy zbieg okoliczności – tak brak wywieszenia flagi na ratuszu w dniu Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tłumaczy Urząd Miejski i deklaruje, że w przyszło-
ści dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja w żadne święto państwowe się nie powtó-
rzyła. Policja natomiast prowadzi postępowanie zmierzające do wyjaśnienia, czy nie doszło 
do złamania przepisów prawa. 

Przypomnijmy, że w dniu 1 
marca, kiedy obchodzone było 
państwowe święto Żołnierzy Wy-
klętych na miejskim ratuszu nie 
wywieszono flagi. Stało się tak 
mimo, iż dwa dni przed świętem, 
na sesji RM, radny Piotr Słomski, 
przypominał burmistrzowi o tym 
obowiązku – zresztą wprost wyni-
kającym z przepisów prawa (usta-
wa o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej). 

Kilka dni po tym, jak DN spra-
wę napiętnował na swoich łamach, 
UM wydał specjalne oświadcze-
nie. Można było w nim przeczytać 
m.in., iż przyczyną nie wywiesze-
nia flagi był „nieszczęśliwy zbieg 
okoliczności” wynikający z „nie-
świadomego” zdjęcia flagi przez 
stróża w ratuszu. Oczywiście w 

oświadczeniu nie mogło zabrak-
nąć też kilku „ciepłych” słów w 
kierunku dziennikarzy DN. Za-
rzucono im jak zwykle, że pisząc 
tekst o nie wywieszeniu flagi,  do-
puścili się „manipulacji medial-
nej, mającej uderzyć bezpośred-
nio w osobę urzędującego burmi-
strza” (sic!). 

Na zakończenie pełnego wy-
mownej szczerości oświadczenia, 
UM deklaruje „iż w przyszłości 
dołoży wszystkich starań, aby już 
w żadne święto państwowego po-
dobna sytuacja nie miała miejsca”. 

Wbrew temu co piszą też urzęd-
nicy, za złamanie ustawy „o go-
dle”, czyli w tym przypadku spo-
sobem obchodzenia świąt naro-
dowych, grożą konkretne sank-
cje. - Zgodnie z art. 49§2 kw „kto 

narusza przepisy o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
podlega karze aresztu lub grzyw-
ny” - mówi asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji.  

O tym jednak czy i kto będzie 
za to odpowiadał decydować będą 
inne organy, a nie władze samo-
rządowe Nowogardu. Dlatego 
też, po ujawnieniu przez DN tego 
przykrego incydentu, Komisariat 
Policji w Nowogardzie podjął sto-
sowne czynności zmierzające do 
ustalenia, czy doszło do narusze-
nia przepisów zawartych w usta-
wie określającej obowiązki wła-
dzy podczas świąt państwowych. 
O wynikach policyjnego postępo-
wania poinformujemy niezwłocz-
nie po jego zakończeniu. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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Obwodnica Nowogardu

Droga do Lestkowa

Osiedle Bema

Jeden z obszarów w naszej gminie przeznaczony w planach zagospodarowania pod budowę 
elektrowni wiatrowych.

UM odpowiada DN

Będą budować 
wiatraki? 
W ostatnich tygodniach dotarły do nas informacje, że w UM 
pojawił się inwestor zamierzający budować na terenie gmi-
ny fermę wiatraków. Spytaliśmy więc w UM: Czy to prawda 
i czy i  jaka od strony planistycznej, istnieje możliwość re-
alizacji u nas takich inwestycji?  W tych dniach wpłynęła do 
redakcji odpowiedź podpisana przez kierownika Krugłego.

Chcą budować ….
Fermy wiatrakowe lokalizowane w pobliżu osiedli ludzkich wzbu-

dzają w ostatnich latach na ogół gwałtowne protesty społeczne. Wieść 
o tym, że pojawił się  inwestor gotowy taką fermę postawić  na tere-
nie naszej gminy, wywołuje więc zrozumiale emocje. Z odpowiedzi UM 
na nasze pytania weryfikujące krążące pogłoski o planach realizacji in-
westycji wiatrakowych wynika, że być może wkrótce będziemy u nas 
świadkami istotnych wydarzeń w tym temacie. 

Oto treść odpowiedzi UM.

Wiatraki - niewiele korzyści 
wiele zagrożeń

Korzyści wynikające  z powsta-
nia fermy wiatrowej ograniczają 
się zasadniczo do korzyści, jakie 
odnosi inwestor sprzedając wyso-
ko dotowaną energię  oraz  ewen-
tualnie dzierżawca, czy też sprze-
dający ziemię pod inwestycję. W 
tym drugim wypadku, należy jed-
nak dla całkowitego bilansu wziąć  
pod uwagę jednoczesny spadek  
wartości rynkowej ziemi wokół  
ferm, który według badań prze-
prowadzonych w Wielkiej Bryta-
nii, dotyczy obszarów w promie-
niu do 8 km od elektrowni wia-
trowych. Spadek wartości nieru-
chomości zlokalizowanych w od-
ległości do 1,6 km od wiatraków 
sięga nawet o ok 54%. Natomiast  
istnieje wiele udokumentowanych 
zagrożeń, które dotykają  zwłasz-

cza społeczności  bezpośrednio 
sąsiadujące z fermami oraz oko-
liczny ekosystem (trzeba  zazna-
czyć, że dla tych społeczności fer-
my nie generują też zasadniczo 
miejsc pracy). Warto zapoznać się 
z fragmentem opinii w tym zakre-
sie opublikowanym przez   profe-
sora  Jerzego Jurkiewicza

Stanowisko w sprawie wpływu 
siłowni wiatrowych na zdrowie 
człowieka

  Spośród wielu czynników 

szkodliwych wywoływanych 
działaniem siłowni wiatrowych- 
szczególnie ferm wiatrowych – 
takich jak: (degradacja środowiska 
naturalnego i krajobrazu, niszcze-
nie populacji ptaków i niektórych 
gatunków zwierząt,   dramatyczny 
spadek wartości ziemi i nierucho-
mości położonych  w pobliżu  itp.) 
na szczególną uwagę  zasługują 
skutki powodowane przez instala-
cje wiatrowe na organizm ludzki. 

Medyczna literatura naukowa 

na ten temat obejmująca publika-
cje z ostatnich lat jest bardzo bo-
gata i w sposób przekonywują-
cy niebudzący wątpliwości wska-
zuje  na  bezpośredni wpływ dzia-
łania  turbin wiatrowych  na po-
wstawanie ciężkiej patologii ogól-
no ustrojowej określanej  jako cho-
roba wibroakustyczna ( ang. vibro-
acoustic  disease ) lub  inaczej Syn-
drom Turbin Wiatrowych ( Wind 
Turbine  Syndrome ). 
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Choroba ta rozwija się u lu-
dzi zamieszkujących w pobli-

żu siłowni wiatrowych.
Według najnowszych ustaleń 

szkodliwy wpływ rozprzestrzenia 
się nawet do 8 kilometrów, szcze-
gólnie w okolicach górskich.  Cho-
roba rozwija się stopniowo obja-
wiając się początkowo zaburzenia-
mi nastroju, irytacją, agresywno-
ścią przechodzącą w depresję oraz 
nawracającymi uporczywymi in-
fekcjami narządów oddechowych. 

Przy przedłużającej się ekspo-
zycji hałasu, wibracji, migotania i 
infradźwięków na organizm ludzki 
dochodzi do rozwoju różnego typu 
alergii, zaburzeń w układzie krą-
żenia i padaczki…        

Najnowsze badania wskazują 
na szczególne niebezpieczeństwo 
na jakie narażone są   płody ludz-
kie w czasie ciąży kobiet mieszka-
jących w pobliżu ferm wiatrowych. 
Dochodzi nie tylko do zwiększenia 
procentowego urodzin dzieci z wa-
dami rozwojowymi, ale także gor-
szego rozwoju psychofizycznego   
dzieci urodzonych i żyjących w po-
bliżu ferm wiatrowych.

Osobnym problemem z pograni-
cza medycyny i socjologii jest na-
rastanie objawów agresywności w 
stosunku do otoczenia, wzrasta-
jąca liczba patologii społecznych 
oraz rozpadu więzi rodzinnych.

Na zakończenie pragnę podkre-
ślić, że istnienie opisanych wyżej 
patologii, jest   dobrze udokumen-
towaną, sprawdzoną i wielokrot-
nie cytowaną w literaturze świa-
towej rzeczywistością   żyjących w 
pobliżu   farm wiatrowych jedno-
stek i grup społecznych.

Z punktu widzenia medyczne-
go sprawa istnienia  Zespołu Wia-
trakowego i jego niezwykle  nieko-
rzystnego   wpływu na organizm 
ludzki nie budzi wątpliwości po-
dobnie jak stwierdzenie, że grypą 
można się zarazić, że alkohol przy-
spiesza marskość wątroby, a choro-
by weneryczne rozwijają się drogą 
płciową.

Prof. dr hab. med. 
Jerzy Jurkiewicz

 Co dalej 
Wiele będzie zależało zapew-

ne od władz gminnych, zwłaszcza 
burmistrza, który wydaje warun-
ki zabudowy, ale ważne też będzie 
stanowisko społeczności sąsiadu-
jącej z planowaną inwestycją. DN 
będzie stale monitorował  rozwój 
sytuacji w tym temacie.

Na załączonym zdjęciu prezen-
tujemy jeden z obszarów w naszej 
gminie przeznaczony pod lokali-
zację  elektrowni wiatrowych.

Red.

Będą budować 
wiatraki? 

Krążą po domach i naciągają 

Mamy dla Pani korzystniejszą ofertę…
W taki sposób przedstawiciel firmy, mającej w nazwie wyraz TELEKOMUNKACJA, zachęcił panią Zofię do rozmowy na temat podpisania umowy na rze-
komo korzystniejszych, od dotychczasowych, warunkach. Mówi p. Zofia: Powiedział, że  ja  już  jestem w ich firmie, czyli telekomunikacji, ale oni mają dla 
mnie korzystniejszą ofertę i zapłacę mniej… 

Po kilku  minutach rozmowy, 
pani Zofia podpisała więc podło-
żoną umowę i rozstała się z mło-
dym człowiekiem przedstawiają-
cym się jako przedstawiciel firmy, 
rzekomo tej samej, w której pani 
Zofia posiada abonament telefo-
niczny od wielu lat, czyli teleko-
munikacji.  Dopiero po pewnym 
czasie p. Zofia zaczęła analizo-
wać przedłożony dokument. Naj-
pierw zastanowiło ją, dlaczego jest 
to nowa umowa, a nie np. aneks, 
skoro rzekomo miała jej być za-
proponowana tylko korzystna dla 
niej zmiana taryfy, ale w tej samej 
a nie innej firmie. Następnie za-
uważyła, że firma widniejąca na 
umowie ma w nazwie słowo Te-
lekomunikacja, a  przecież okre-
ślenie to jest tylko w powszech-
nym użyciu potocznym, nato-
miast nazwa formalna jest inna, 
ponieważ była Telekomunikacja 

jest dzisiaj przejęta przez Orange, 
więc  na umowie musi być Oran-
ge, jeśli miałby to być rzeczywi-
ście dotychczasowy operator. Dla-
tego pani Zofia poczuła się oszu-
kaną i natychmiast udała się do 
nowogardzkiego punktu  swoje-
go dotychczasowego dostarczy-
ciela usługi telefonu stacjonarne-
go. Tam dowiedziała się, że gdy 
podtrzyma tę podsuniętą przez 
domokrążcę umowę to będzie 
musiała zapłacić karę za przed-
terminowe rozwiązanie umowy z 
Orange i na dodatek nowe warun-
ki wcale nie są korzystniejsze od 
dotychczasowych, a firma mają-
ca w nazwie słowo Telekomunika-
cja nie ma nic wspólnego z Oran-
ge. Do pani Zofii dotarło w tym 
momencie do końca, że mimo iż  
uważała się za osobę czujną, to 
jednak dała się nabrać „Oszuka-
li mnie nie tylko podając się za do-

tychczasowego operatora, ale na-
rażając mnie na dodatkowe kosz-
ty i ukrywając te konsekwencje. To 
wstyd, że młodych ludzi uczy się 
takiego postępowania - żali się p. 
Zofia – całe szczęście, że w biurze 
Orange uzyskałam pomoc w szyb-
kim wypowiedzeniu  niefrasobliwie 
podpisanej przez ze mnie umowy i 
obyło się bez konsekwencji. Chcia-
łabym  jednak, aby moja przygo-
da była ostrzeżeniem dla innych, i 
dlatego informuję o tym DN i pro-
szę o publikację. Jak się dowiedzie-

liśmy p. Zofia była też ze sprawą 
na nowogardzkiej  Policji, zgłasza-
jąc, że czuje się osobą oszukaną 
przez przedstawiciela „Telekomu-
nikacji dla…”. Niestety policjant 
przyjmujący zgłoszenie pani Zofii, 
nie uznał tej sytuacji i jej okolicz-
ności za wystarczającą przesłankę 
do podjęcia działań w kierunku  
ścigania   usiłowania czy dokona-
nia oszustwa. Tym bardziej speł-
niając prośbę p. Zofii ostrzegamy 
– bądźmy czujni.

Red.

Od Redakcji 
Ostatnio z podobną akcją na-

ciągania, realizowaną przez pew-
nego operatora, również  wyko-
rzystującego potoczne skojarzenia 
z nazwą telekomunikacja, mieli-
śmy do czynienia  w Nowogardzie 
dwa- trzy lata temu. Wtedy nieste-
ty kilkanaście osób musiało zapła-

cić spore kwoty za niespodziewa-
ne obciążenia, które na nie nało-
żono bez ostrzeżenia. Sprawa do-
tarła do rzecznika konsumen-
ta urzędującego w goleniowskim 
starostwie, i w niektórych wy-
padkach udało się złagodzić roz-
miar sankcji finansowych. Wte-
dy również, (ponoć takie jest pra-
wo –hm) niestety nikomu nie wy-
toczono sprawy o oszustwo. Dzi-
siaj natomiast  słyszymy o zaist-
niałych, również w Nowogardzie, 
przypadkach naciągania (poprzez 
podawanie niepełnych bądź fał-
szywych informacji), celem na-
kłonienia zmiany dostawców tak-
że innych, poza telefonicznymi, 
usług. Dotyczy to w ostatnim cza-
sie głównie dostaw energii elek-
trycznej. Dlatego czytajmy, po-
równujmy, pytajmy, a dopiero na 
koniec po zastanowieniu, najle-
piej przez kilka dni- podpis.  

Szanowni Państwo
Jak większość czytelników, po-

bieżnie, w wolnym czasie, czytam 
gazety, w tym również Dziennik 
Nowogardzki. Chciałbym zwrócić 
uwagę na temat remontów chodni-
ków, ławek oraz infrastruktury ka-
nalizacyjnej budowanej przez UM 
- Gminę Nowogard.

Problematyczna kwestia doty-
czy nieudolnie wykonanej kana-
lizacji przy ulicy 700 lecia 23/24 
oraz procesom, których absurd do-
tyczy. W roku 2013 rozpoczęła się 
cała farsa polegająca na czyszcze-
niu kanalizacji, w tym wywóz nie-
czystości wykonywany przez PU-
WiS. Mieszkańcy korzystający z ka-
nalizacji będącej własnością gmin-
ną, zgłaszali awarię polegającą na 
cofaniu się nieczystości „czarnych” 
do bloków mieszkalnych, w tym za-
lewaniu mieszkań położonych na 
granicy poziomu kanalizacyjnego. 
Okropny fetor, wydobywający się z 
rur, jest pokłosiem wadliwie wyko-
nanej instalacji odpływowej. UM 
zlecił po kilkudziesięciu płukaniach 
beczkowozem instalacji (PUWiS), 
która została wykonana dwukrot-
nie z tej racji, iż za pierwszym ra-
zem wykonawca Jurczyk wykonał 
tak fachową pracę, że potrzeba było 
dokonać tej samej naprawy jeszcze 
raz, tym razem przez PUWiS. Nie-
stety sprawność instalacji jest tak 
wysoka, jak ilość dodanych studzie-
nek znajdujących się w obrębie blo-
ków (dodano jedną studzienkę) nad 

oknami mieszkańców, którą to PU-
WiS raz w tygodniu pompuje wodę, 
wyciąga nieczystości, a mieszkańcy 
wysłuchują bulgot w zlewie wraz z 
uporczywym fetorem. Wraz z blo-
kadą zejścia ścieków włącznie.  

Absurd dwojaki, dwa razy wyko-
nana instalacja ściekowa, na chwi-
lę obecną nadal niesprawna, wy-
magająca trzeciej naprawy, potrze-
ba napraw ziemnych. Jazda ciężkie-
go sprzętu zniszczyła nowe chodni-
ki, zalega w nich woda, krawężni-
ki są wgniecione w miejscach wjaz-
du, a nowo wykonane ławki posia-
dają wygnieciony bruk rozchodzą-
cy się nierównomiernie przez roz-
jazdy beczkowozem i koparkami.

- PYTANIE BRZMI: KIEDY NA-
PRAWIĄ NOWO WYKONANE 
CHODNIKI, NOWO WYKONA-
NE ŁAWKI, KRAWĘŻNIKI ORAZ 
KANALIZACJĘ.

 - A najlepsze pytanie to, kto za to 
płaci – chyba że wszystkie te dzia-
łania są sponsorowane przez UM.

- Proponuję czyścić dwa razy 
dziennie kanalizację, a miejsca 
uszkodzeń zamalować i udawać, że 
nic się nie stało.

Pozdrawiam Mieszkaniec WSI 
Nowogard

  Od redakcji: By wyjaśnić spra-
wę opisaną przez czytelnika naj-
pierw udaliśmy się do PUWiS. 
Tam powiedziano nam, że sieć ka-
nalizacyjna, o której pisze miesz-
kaniec, jest siecią wewnętrzną i 
nie podlega PUWiS-owi a Gmi-
nie. Dlatego też mimo udrożnie-
nia dopływu do głównej studzien-
ki kanalizacyjnej a także wybu-
dowaniu dodatkowej studzien-
ki na wewnętrznej sieci przez PU-
WiS  problem powracał. Pracow-
nicy PUWiS twierdzą, że już wów-
czas informowali urzędników, iż 
szkopuł  tkwi w zbyt małej śred-
nicy studzienki rewizyjnej, która 
odbiera ścieki płynące z domów 
i przekazuje je dalej do głównego 
ujścia kanalizacji. Mimo to, gmina 
zamiast podejść do tematu kom-
pleksowo i zgodnie z podpowie-
dziami fachowców z PUWiS, wo-
lała co kilka tygodni zamawiać 
WUKO do udrażniania zapcha-
nych rur, narażając mieszkańców 
na wąchanie smrodów. 

Jest jednak nadzieja, że wkrót-
ce problem zostanie rozwiązany. 
Kilka dni temu na osiedlu dało się 
zauważyć ślady po pracach ziem-
nych. Na razie nie wiemy czy są 
one związane z problem na który 
skarży się mieszkaniec osiedla, bo 
mimo wysłanych w tej sprawie do 
urzędu zapytań, redakcja DN nie 
otrzymała odpowiedzi. 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Skąd my to znamy

Świat władzy i obywateli
Nowym zjawi-

skiem, które ujaw-
nia trwająca kam-
pania prezydenc-
ka są stosunko-
wo wysokie wyni-
ki odnotowywa-
ne przez kandyda-
tów, którzy sami 

siebie nazywają kandydatami antysyste-
mowymi. Należą do nich zwłaszcza Paweł 
Kukiz i Janusz Korwin Mikke. O sporym 
potencjale tych kandydatów świadczy tak-
że fakt, że obaj bez problemów zebrali już 
wymaganą liczbę 100 000 podpisów. Dla-
czego w społeczeństwie rzekomo demokra-
tycznym czyli z definicji wyposażonym, w 
ustrojowe narzędzia zabezpieczające pra-
wa obywateli tak duży rezonans wywołują 
politycy którzy kwestionują obowiązujące 
rozwiązania systemowe? Otóż odpowiedź 
wydaje się być oczywista: system, inaczej 
urządzenie naszego państwa, musi praw-
dopodobnie nie spełniać oczekiwań oby-
wateli, musi zapewne być niewydolny. I 
jak wiemy jest niewydolny – pisze znany 
publicysta Piotr Gabryel : Z Polski ucie-
kło już dwa miliony dwieście tysięcy 
niedawnych frajerów. Wyjechali, pro-
testując w ten sposób przeciw morder-
czym składkom na ZUS, niedorzecznie 
niskiej kwocie wolnej od podatku, bez-
nadziejnie działającej służbie zdrowia, 
panoszącej się korupcji i administracji, 
zwłaszcza skarbowej nastawionej na łu-
pienie frajerów – w imię ochrony inte-
resów milionów cwaniaków, którzy po-
załatwiali sobie podatkowe, emerytal-
ne, socjalne oraz inne przywileje i  te-
raz się domagają, żeby frajerzy co mie-
siąc się na nich zrzucali, płacąc składki 
i podatki.  To tylko część zastrzeżeń jakie 
można postawić demokracji wywalczonej 
( w istocie przecież niedawno) przez świa-
domych celów koniecznej przemiany ludzi 
solidarności, a realizowanej już w znacz-
nej mierze (zwłaszcza na poziomie sa-
morządów) przez dość osobliwy establi-
shment będący mieszanką ideowych po-
zostałości czy kontynuacji komuny, igno-
ranctwa i powierzchowności, partyjniac-
twa i wreszcie zwykłej przepełnionej ego-
izmem prywaty. Inne zastrzeżenia dotyczą 
zupełnego zignorowania wymogu i konse-
kwencji realnego udziału społeczeństwa w 
organizowaniu życia publicznego. Wła-
dza, która nie szanuje obywateli i ich po-
trzeb stara się po pierwsze aby ci obywate-
le nie mieli wiedzy i nie mieszali się real-
nie do sposobu urządzania spraw publicz-
nych, a zwłaszcza do sposobu dystrybu-
owania pieniędzy. Władza i to jak się oka-
zało nie tylko ta była totalitarna, komuni-
styczna ale i obecna demokratyczna robi 
wszystko aby obywatel był z dala od praw-
dziwej informacji ( tę zastępuje propagan-
dą swojego sukcesu) i był jak najbardziej 
zależny od” łaski pańskiej” czyli uznania 
ze strony władzy. Dlatego władza uwielbia 

rozdawać fanty, których otrzymanie wią-
że się z imperatywem dozgonnej wdzięcz-
ności ze strony obdarowanych zamiast kre-
ować np. miejsca pracy. To dostępność so-
lidnej pracy bowiem daje nie tylko zabez-
pieczenie potrzeb egzystencjalnych czy ma-
terialnego dobrobytu ale zwłaszcza po-
zwala obywatelom być niezależnymi i wol-
nymi (oczywiście w realnym rozumieniu 
tych terminów). Społeczeństwo obywatel-
skie, świadome własnej podmiotowości i 
tego że instytucje państwa (w tym samo-
rządu) są w stosunku do niego w roli słu-
żebnej to największe zagrożenie obecnej 
cwaniakokracji. Dlatego wzorem komu-
ny obecna władza także sprowadza róż-
norodność publicznej domeny wypełnio-
nej kreatywnością obywatelską do absur-
dalnej monokultury zajętej chwastem wła-
dzy niczem barszczem Sosnowskiego. Ten 
chwast wypełnił swoim jadem nie tylko 
obszar ustawowego obowiązku spoczy-
wającego na władzy ale także obszary, na 
które zachciało się tejże wkroczyć z przytu-
pem i np. za publiczne pieniądze wydawać 
- o paradoksie - prasę. Komuna też, jak 
pamiętamy kontrolowała w pełni media i 
była wydawcą, że hej nawet prasę katolic-
ka wydawała (choćby dziennik „Słowo Po-
wszechne”). I tak jak wtedy nie przeszka-
dzało komuchom wyeliminowanie wol-
nej prasy będącej dla życia demokracji jak 
tlen dla życia organizmów poprzez stwo-
rzenie machiny medialnego oszustwa tak 
dzisiaj nie przeszkadza spadkobiercom in-
telektualnej spuścizny komuszej czynienie 
dokładnie tego samego. Ba, można powie-
dzieć, że jest nawet „gorzej jak za komuny” 
ponieważ poprzez powstanie samorządu 
(analizując rzeczywistość w tej konwen-
cji) powstało jednocześnie setki ksiąste-
wek z małymi kacykami czyniącymi to co 
ongiś robili sekretarze poczynając dopiero 
od szczebla wojewódzkiego. Dla przykładu 
organ PZPR - Glos Szczeciński wydawa-
no na poziomie województwa, dzisiaj or-
gan burmistrza pod nazwą np. Wiadomo-
ści Samorządowe (he, he) wydaję się już w 
gminie aby delikwenta (obywatela) dopaść 
z propagandą nim zdąży się rozejrzeć i co-
kolwiek zrozumieć.. Wracając teraz do po-
czątku naszych rozważań - przyszedł nie-
stety po latach taki czas w którym publicy-
sta Piotr Gabryel musi zapytać : 

Czyżby naprawdę nie  było innej drogi 
i  silna Polska mogła powstać tylko w  ten 
sposób – jako oddolna inicjatywa obywa-
teli oburzonych bezradnością i bezczynno-
ścią nieudolnie rządzących nią polityków? 
(Piotr Gabryel)

Tak więc państwo jego instytucje i po-
tęga to My a Wy obywatele jak chcecie je 
mieć to sobie je zbudujcie. O takim za-
właszczeniu przez klikę Państwa, również 
na poziomie samorządów , mówią i Kukiz 
i Korwin - Mikke i coraz więcej obywateli 
rozumie co mówią. 

Marek Słomski

 Kampania prezydencka

Korwin w naszym regionie
W środę o godz. 16:30, w restauracji Olimp w Goleniowie, odbyło się spo-
tkanie z Januszem Korwinem – Mikke, kandydatem na prezydenta RP. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 
osób, w tym również mieszkańcy Nowo-
gardu. Poglądy Korwina w różnych kwe-
stiach dotyczących funkcjonowania pań-
stwa są znane od lat, jak np. uwolnie-
nie przedsiębiorczości od nadmierne-

go obciążenia fiskalizmem, co wyraża się 
w idei liberalizmu gospodarczego. Spo-
tkanie trwało ponad godzinę. Spotkanie 
zoorganizowała Agnieszka Podgórska – 
koordynator oddziału KORWiN w Gole-
niowie. Red.

RXXI odpowiada i deklaruje 
Poniżej treść wyjaśnień, jakie w związku z artykułem pt. „Śmieci z wysy-
piska fruwają po całej okolicy...” opublikowaliśmy w poprzednim, wtor-
kowym wydaniu DN nadesłał do nas rzecznik prasowy RXXI w Słajsinie, 
Ryszard Bulowski. Cieszy fakt, że Związek poważnie podszedł do nasze-
go artykułu, będącego formą interwencji. Tym bardziej, że zapowiedzia-
no konkretne rozwiązanie wstydliwego dla RXXI problemu, a także częst-
sze sprzątanie okolicy wysypiska.  

- Regionalny Zakład Gospodarowania 
Odpadami w Słajsinie, obsługujący teren 
27 gmin województwa zachodniopomor-
skiego przetwarza średnio rocznie 120 000 
ton odpadów. Zakład zatrudnia 125 pra-
cowników, z tego 99 w Słajsinie i 26 w sta-
cjach przeładunkowych (w Mielenku Draw-
skim, Mokrawicy i Świnoujściu).

Zastosowane w zakładzie rozwiązania 
techniczne, w tym i proekologiczne, należą 
do najnowocześniejszych i stale są udosko-
nalane. Zaprojektowane i wykonane roz-
wiązania techniczne mające na celu zapo-
bieganie rozwiewaniu odpadów nie zdały 
jednak egzaminu. 

Pomimo zastosowanych rozwiązań oraz 
pomimo regularnemu porządkowaniu tere-
nu wokół zakładu przez pracowników nie 
udaje się utrzymać wzorowego porządku. 

Szczególnie uciążliwe odpady to luźna fo-
lia (jednorazówki), którą przy silnych wia-
trach nie sposób zabezpieczyć przed prze-
mieszczaniem się poza teren zakładu.

Aby ograniczyć do minimum ilość roz-
wiewanych odpadów zanieczyszczających 
teren wokół zakładu realizowane są obecnie 
inwestycje polegające na budowie osłon za-
bezpieczających kwaterę składowania bala-
stu oraz wykonanie osłony zabezpieczającej 
na ogrodzeniu od strony drogi gminnej. Za-
dania te zostaną wykonane w III kwartale 
bieżącego roku i powinny całkowicie zapo-
biec zanieczyszczaniu okolic zakładu.

Do czasu wykonania dodatkowych za-

bezpieczeń teren wokół zakładu będzie cy-
klicznie porządkowany z zalegających od-
padów.

Z poważaniem,
Rzecznik Prasowy

Przewodniczącego Zarządu CZG R-XXI
Ryszard Bulowski

PS. Jak widać na zdjęciu, które wyko-
naliśmy wczoraj o godz. 16.00,  z poboczy 
drogi prowadzącej do Słajsina, pobliskich 
pól i drzew posprzątano śmieci, które jesz-
cze w poniedziałek „ozdabiały” okolicę. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Pomóżny sobie
- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 

520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, 

lodówkę oraz sofę i bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki ku-

chenne i kuchnie gazową, bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać 

na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

(J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przyby-

li, aby oddać pokłon /Bogu/ w 
czasie święta, byli też niektó-
rzy Grecy. Oni więc przystąpili 
do Filipa, pochodzącego z Bet-
saidy Galilejskiej, i prosili go 
mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć 
Jezusa. Filip poszedł i powie-
dział Andrzejowi. Z kolei An-
drzej i Filip poszli i powiedzie-
li Jezusowi. A Jezus dał im taką 
odpowiedź: Nadeszła godzina, 
aby został uwielbiony Syn Czło-
wieczy. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity. Ten, kto kocha swo-
je życie, traci je, a kto nienawi-
dzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne. A 
kto by chciał Mi służyć, niech 
idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, 
tam będzie i mój sługa. A jeśli 
ktoś Mi służy, uczci go mój Oj-
ciec. Teraz dusza moja doznała 
lęku i cóż mam powiedzieć? Oj-
cze, wybaw Mnie od tej godzi-
ny. Nie, właśnie dlatego przy-
szedłem na tę godzinę. Ojcze, 
wsław Twoje imię. Wtem rozległ 
się głos z nieba: Już wsławiłem i 
jeszcze wsławię. Tłum stojący /
to/ usłyszał i mówił: Zagrzmia-
ło! Inni mówili: Anioł przemó-
wił do Niego. Na to rzekł Jezus: 
Głos ten rozległ się nie ze wzglę-
du na Mnie, ale ze względu na 
was. Teraz odbywa się sąd nad 
tym światem. Teraz władca tego 
świata zostanie precz wyrzuco-
ny. A Ja, gdy zostanę nad zie-
mię wywyższony, przyciągnę 
wszystkich do siebie. To powie-
dział zaznaczając, jaką śmier-
cią miał umrzeć.

„Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity.”

Każdy z nas pragnie szczęśli-
wego, spełnionego życia. Pra-
gniemy życia, które będzie 
ogniem, pasją, które będzie in-
spirować innych do dobra. Dla-
czego jednak w wielu przypad-
kach życie jest wegetacją, pły-
nięciem z prądem dzień po 
dniu. Żyjemy bez błysku. Trud-
no dziś znaleźć człowieka, któ-
ry ma w sobie życie i tym ży-
ciem „zaraża innych”. Niestety, 
takich osób jest bardzo mało. 
Z drugiej strony dobrze, że są. 
Stanowią dla nas przynajmniej 
pobudkę do refleksji nad na-
szym życiem i jego jakością. Je-
zus, który jest największą inspi-
racją dla wielu przez wieki uka-
zuje nam jasno drogę do pełni 
życia. On przyszedł po to, aby-
śmy mieli życie i mieli je w obfi-
tości, abyśmy mieli życie wiecz-
ne! (J 10,10)To życie oferowane 
przez Jezusa płynie z Jego ofia-
ry Krzyża. Wystarczy pozwo-
lić, aby obejmował nas swo-
imi ramionami każdego dnia 
na modlitwie a z czasem do-
strzeżemy, że Jego miłość w nas 
się rozlewa i ożywia nasze ży-
cie czyniąc je niezwykle owoc-
nym. Po co szukać nie wiado-
mo gdzie! Wystarczy przyjść 
do Niego. Otworzyć swoje ser-
ce. Z głębokości wołać do Nie-
go. Tylko On jest mocen napeł-
nić nasze życie pokojem. Tylko 
w Nim możemy znaleźć ukoje-
nie, święta ulgę, miłość. Odnaj-
dziemy wszystko to co jest od-
powiedzią na pragnienie nasze-
go serca. Trzeba jedynie próbo-
wać wołać, próbować przyjść 
do źródła jakim jest Bóg i pić. 
Życie się rozleje! Twoje oblicze 
zajaśnieje! W swoich oczach 
zobaczysz płomień, który in-
nych pociągnie do Boga przez 
Ciebie, przez to jaki jesteś… Po 
to jesteśmy zresztą sobie dani! 
Małżonkowie! Po to jeste-
ście sobie dani aby w tej pięk-
nej relacji małżeńskiej odkry-
wać obecnego w drugim sa-

mego Boga. Księża, siostry za-
konne, wszyscy bracia i sio-
stry! Jesteśmy sobie dani, aby 
budzić w sobie nawzajem za-
chwyt Bogiem przez piękno 
naszego życia. Jeśli otworzymy 
się na Jego łaskę, to życie jakie 
mamy od Niego będzie rzeczy-
wiście piękne i pociągające do 
innych. A to, że jest nas co raz 
to mniej w Kościele i że świat 
jest „uczulony na chrześcijań-
stwo”, świadczy tylko i wyłącz-
nie o tym, że inni nie dostrze-
gają w nas piękna Boga, Jego ła-
godnej miłości, która przynosi 
wolność. Gdzie to się wszyst-
ko gubi? W naszym konfor-
mizmie, egocentryzmie, leni-
stwie duchowym i oddaniu tyl-
ko i wyłącznie sprawom tego 
świata. Moi drodzy! Prawda o 
nas jest taka, że uczyniliśmy z 
Boga dodatek do naszego ży-
cia, które kurczowo cały czas 
trzymamy w swoich rękach. To 
nie jest życie oddane Jemu! To 
jest może i pobożne, zewnętrz-
nie przyzwoite życie, ale nie jest 
ono uległe wobec Boga, któ-
ry bardzo często stanowi mar-
ginesem naszej codzienności. 
To nie jest życie w wierze! Wia-
ra bowiem jest przylgnięciem 
do Jezusa. Jest poddaniem się 
Jego woli. Poszukiwaniem Go 
i zdaniem się na Niego. Zawie-
rzeniem i szukaniem zabezpie-
czenia tylko w Bogu. W koń-
cu jest przyzwoleniem, aby On 
nas prowadził!!! Któż jednak 
się tym przejmuje?! Jak moż-
na zauważyć, nieustanie, przez 
pokolenia wypełnia się proroc-
two Izajasza z Pieśni Sługi Jah-
we: ”Wszyscy pobłądzili jak 
owce, każdy z nas się zwrócił 
ku własnej drodze…” (Iz 53,6) 
Tak chcemy żyć? To jest życie? 
Żyć tylko dla siebie w całkowi-
tej obojętności na Boga, któ-
ry jest źródłem miłości i życia 
w pełni? Żyć niczym jednoko-
mórkowy pantofelek, który bie-
gnie tylko do ciepełka, jedzon-
ka i światełka? A może wypuść 
w końcu swoje życie ze swoich 
rąk! Oddaj je a życie się w To-
bie rozleje… 

ks. Robert Szyszko

Jan Gojlik: lat 95, zmarł 18.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
20.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Zygmunt Jarzębiński: lat 90, zmarł 19.03.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 21.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Tekst z  czasopisma „Fronda”  

Gender nie ma wstydu - wlezie 
nieproszona do Twojego domu
Cel gender: stworzenie nowego, całkowicie bezbożnego i 
wyobcowanego z ludzkiej wspólnoty człowieka, który bę-
dzie niczym ogłupione zwierzę podążał wyłącznie za zaspo-
kajaniem żądzy swojego ciała.

We włoskich Trieście rozpo-
wszechniono wyrosłe z ideolo-
gii gender materiały deprawacyj-
ne. Ich celem jest zmiana sposo-
bu myślenia o płci wśród dzie-
ci. Sprawa wywołała wiele kon-
trowersji w Italii, skupiając na so-
bie uwagę tamtejszego Kościoła. 
W kwestii tej głos zabrał między 
innymi kardynał Carlo Caffarra, 
specjalista od spraw małżeństwa 
i rodziny.

Kardynał, pełniący zarazem po-
sługę arcybiskupa Bolonii, prze-
strzegł rodziców przed „indok-
trynacją” genderową, która od-
powiada za „niszczenie alfabetu 
ludzkiej komunikacji”. Jest to tym 
groźniejsze, że te fałszywe treści 
są rozpowszechniane przez pań-
stwową oświatę (na marginesie – 
czas chyba porzucić to wyrażenie 
i zastąpić je po prostu „państwową 
ciemnotą” – red.).

„Rodzina nie może rezygnować 
ze swoich obowiązków edukacyj-
nych także wobec szkoły” – po-
wiedział kardynał. „Kiedy narzuca 
się przekaz czy nauczanie ideolo-
gii, które rodzice uważają za po-
zbawione podstaw, mają oni  pra-
wo, aby dać lub cofnąć swoja zgo-

dę” – dodał według „Radia Waty-
kańskiego” arcybiskup boloński.

Zachęcił następnie rodziców 
do zapoznania się z prawdziwy-
mi celami ideologii gender oraz 
do działań, które pozwoliłyby za-
pobiec wprowadzeniu do pań-
stwowego systemu edukacyjnego 
(może – deprawacyjnego? – red.) 
elementów tej ideologii.

A jakie są, w największym skró-
cie, cele ideologii gender? To stwo-
rzenie nowego, całkowicie bez-
bożnego i wyobcowanego z ludz-
kiej wspólnoty człowieka, który 
będzie niczym ogłupione zwierzę 
podążał wyłącznie za zaspokaja-
niem żądzy swojego ciała. Prostą 
konsekwencją utworzenia takie-
go nowego, lewackiego człowie-
ka, będzie zmierzch naszej cywili-
zacji i zastąpienie jej przez znacz-
nie od zachodniej zdrowszą cywi-
lizację islamską.

Jeżeli nie chcemy, by nasze cór-
ki chodziły w burkach, a synowie 
dokonywali gdzieś na rubieżach 
świata samobójczych zamachów 
terrorystycznych, nie zwlekajmy 
z pokutą i powróćmy do stawia-
nia w centrum naszego życia Je-
zusa Chrystusa. Gdy nasz Pan bę-
dzie znowu najważniejszym celem 
wszystkich działań Polaków jako 
jednostek oraz jako społeczeń-
stwa, co znajdzie swój wyraz tak-
że w działaniach państwa, będzie-
my zabezpieczeni przed destruk-
cją cywilizacji. 

Artykuł z  czasopisma „Fronda”
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Sygnały Czytelników

Martwe sarny przed Warnkowem
Redakcję DN poinformowała mieszkanka naszej gminy, że w rowie, tuż przy drodze prowadzącej do Warnkowa, leżą dwie martwe sarny. Kobieta była na-
ocznym świadkiem momentu, w którym wpadły one pod samochód. Jak opowiada, to nie zderzenie z pojazdem zabiło sarny, a pies, który je wygonił z la-
sku i dogryzł. 

Kilka dni temu nasza Czytel-
niczka, poinformowała redakcję o 
martwych sarnach zalegających w 
rowie, i o tym, że była świadkiem 
tych makabrycznych scen. Otóż 
na odcinku drogi, zaraz za ul. Ko-
ściuszki w Nowogardzie, ze znaj-
dującego się z prawej strony la-
sku (jadąc w stronę Warnkowa) 
wprost pod koła nadjeżdżające-
go samochodu wbiegły dwie sar-
ny. Jak opowiada naoczny świa-
dek, na drogę wypędził je pies. - 
Widziałam jak jakiś pies goni dwie 
sarny, one uciekając wybiegły z la-
sku wprost na drogę. Uderzył w 
nie nadjeżdżający samochód. Jed-
na wpadła do rowu, a drugą w to 
miejsce wciągnął pies... Widzia-

łam, że pomimo uderzenia przez 
pojazd, sarny jeszcze żyły, naj-

prawdopodobniej dobił je ten pies. 
Informuję redakcję DN o tej sy-

tuacji, gdyż pomimo kilku dni od 
zdarzenia, sarny wciąż leżą w ro-
wie blisko jezdni, tak że widać je z 
samochodu. Chciałam za pośred-
nictwem Gazety poinformować od-
powiednie służby, aby sprzątnęły te 
martwe zwierzęta – mówi kobieta 
chcąca zachować anonimowość. 
Wybraliśmy się w to miejsce w 
środę (18 marca), sarny wciąż leżą 
w rowie (jak widać na zdjęciu). Na 
ciałach zwierzyny widnieją śla-
dy kąsania, zatem zgadza się to 
wszystko ze słowami naszej Czy-
telniczki, która opowiedziała nam 
o tym, jak pies wypędził z lasu te 
sarny i dogryzł konające zwierzę-
ta. Wierzymy, że w miarę szybko 
padlina zostanie usunięta z rowu, 

tym bardziej, że tą drogą uczęsz-
cza mnóstwo osób zarówno sa-
mochodami jak i pieszo. Więc wi-
dok na pewno nie jest przyjemny!

KR

Debata Społeczna  
w I LO 
1 kwietnia 2015 r., o godz. 11.00 w sali gimnastycznej I LO, 
odbędzie się Debata Społeczna zorganizowana w ramach 
XXI Zjazdu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Społeczność Liceum, 
która w tym roku obchodzi 70 Lecie swojego istnienia, już 
dziś zaprasza wszystkich do udziału w debacie. Wydarzenia 
ma charakter otwarty. 

Temat debaty brzmi: „Czy w 
centrum miasta my i inni mło-
dzi mamy gdzie spędzać czas po 
szkole?  Czy bycie rowerzystą, ro-
werzystką w naszym mieście lub 
wsi jest przyjemne i bezpieczne?” 
W programie poza możliwością 
wypowiedzi się na powyższy te-
mat i zadawania pytań zaproszo-

nym do udziału, młodzież zapre-
zentuje delegatów na zjazd Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. Wyświetlony 
zostanie także film nagrany przez 
uczniów, będący wstępem do de-
baty. 

Więcej o debacie napiszemy w 
przyszłym tygodniu.

MS

  Jedynka    
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny : Katarzyna Skolimowska, Katarzyna Osajda, Katarzyna Jankowska oraz ochotnicy. Opieka merytoryczna : zespół 
polonistyczny. Nasz adres: ul Wojska Polskiego 8, 72‐200 Nowogard.        www.lo1.nowogard.ids.pl            Tel. 091‐39‐20‐213 

           

 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
23 marca br. /poniedziałek/ godz. 17.00

na wieczór poetycki
z Panem  

Marianem  
Dworakowskim

(poetą, aktorem i reżyserem  
Teatru Współczesnego  

w Szczecinie)

Po spotkaniu można zakupić tomik poezji z autografem autora.

Około 11:00 nastąpi półmrok

Nie przegap zaćmienia Słońca!
 Przypominamy, że w piątek (20 

marca) o godzinie 10:50, Księżyc 
w 3/4 zakryje tarczę słońca. War-
to tego dnia uzbroić się w specjal-
ne okulary, lub udać się do ZSO 
w Nowogardzie, gdyż tego dnia 
podczas dni otwartych w Gim-
nazjum nr 2, będzie możliwość 
oglądania zaćmienia przez tele-
skop astronomiczny. Szczególnie 
zapraszamy uczniów szkół pod-
stawowych, którzy po wakacjach 
rozpoczną swoją edukację w gim-
nazjum. Dodajmy, że od ostatnie-
go częściowego zaćmienia Słońca 
widocznego z Polski minęły czte-
ry lata, a następne tak spektaku-
larne wydarzenie będzie miało 
miejsce dopiero w 2026 roku. KR

Nowogardzianka w programie 
„Must be the music”
Mieszkanka Nowogardu bierze udział w programie telewizyjnym  „Must be the music. Tylko 
muzyka”. Jej występ będziemy mogli obejrzeć w najbliższą w Polsacie. 

Ze względu na umowę 
jaką nowogardzianka pod-
pisała z producentami pro-
gramu, nie możemy zdra-
dzić publicznie nazwiska 
kobiety do czasu emisji 
odcinka z jej udziałem. 

Wiadomo, że miesz-
kankę Nowogardu będzie 
można obejrzeć już w naj-
bliższą, bądź ewentualnie kolej-
ną niedzielę. Program rozpoczyna 
się o godz. 20.05 w Polsacie. 

„Must be the Music. Tylko mu-
zyka” to pogram o charakterze ta-
lent show. Wraz z wiosenną ra-

mówką stacji Polsat ruszy-
ła 9 edycja widowiska. Wy-
stęp w programie może stać 
się początkiem wielkiej ka-
riery muzycznej. Tak było 
chociażby w przypadku ze-
społów Lemon, Enej czy 
Red Lips. 

Życzymy tego samego 
mieszkance naszego miasta 

i trzymamy kciuki za jej występ! 
MS 
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KABEL  YKY 3x1,5 - 1,86 zł/mb
KABEL  YKY 3x2,5 - 2,79 zł/mb
Do instalacji ziemnych

NAŚWIETLACZ LED 10W
IP65 6000K OPRAWKA DO WBUDOWANIA OH29 W KPL. LED 4W

CZARNA  -  CHROM 

ŻARÓWKA LED 3W E14 
250lm BARWA CIEPŁA 

* Ilość produktów ograniczona

NOWOGARD, ul. Boh. Warszawy 34
tel./fax 91 392 69 22, kom. 694 440 216 

www.twn.pl  •  e-mail: nowogard@twn.pl
pon. - pt. godz. 7.00 - 17.00

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
25 M - 4 GNIAZDA

PS-B2T

24,90 zł

76,99 zł
7,77 zł1,86 zł/mb

29,99 zł

W.25.śk.13-20.03

REKLAMA

Jeszcze o drodze z Olszycy do Dąbrowy Nowogardzkiej

Urząd i Sołtys odpowiadają mieszkańcom
Po ponad dwóch tygodniach, nasz Czytelnik, który od początku tego roku na łamach DN domaga się stanowiska burmistrza oraz sołtysa w sprawie remon-
tu zniszczonej drogi prowadzącej z Olszycy do Dąbrowy Nowogardzkiej, doczekał się w końcu odpowiedzi ze strony magistratu. 

Przypomnijmy, że temat od-
cinka gminnej drogi Olszyca – 
Dąbrowa Nowogardzka, po raz 
pierwszy na łamach DN pojawił 
się cztery miesiące temu. Poru-
szył go jeden z mieszkańców na-
szej gminy, który na co dzień tak 
jak i inni, musi borykać się z tru-

dami poruszania się dziurawą 
drogą. W dniu 3 marca br. opubli-
kowaliśmy kolejny sygnał nasze-
go Czytelnika, który poprosił nas 
o powrót do tej sprawy. Wówczas 
w swoim liście mężczyzna pisał: - 
Pisałem już wcześniej do państwa 
w sprawie naszej drogi, ale dalej 

nie widać rezultatów w tej spra-
wie. Nic się nie zmieniło, wybory 
były, obiecali złote góry, ale nowo-
gardzcy urzędnicy słowa nie do-
trzymali, pchali się tylko do stoł-
ków. A droga jaka była, taka jest 
dalej.[...] Proszę o skontaktowa-
nie się w naszej sprawie z bur-

mistrzem. Jeszcze przed publika-
cją tekstu zadaliśmy w imieniu 
mieszkańca gminy pytania bur-
mistrzowi Nowogardu oraz soł-
tysowi Zbigniewowi Florkowskie-
mu, aby ponownie odniósł się do 
tego tematu. Sołtys szybko odpo-
wiedział na naszą prośbę, jednak 

ponad dwa tygodnie czekaliśmy 
na odpowiedź z magistratu. Ta w 
końcu nadeszła, dlatego poniżej 
publikujemy obydwie wypowie-
dzi, które trudno stwierdzić, czy 
zadowolą mieszkańców Olszycy i 
Dąbrowy Nowogardzkiej, uczęsz-
czających opisywaną drogą. KR

ODPOWIEDź SOłTySA:
Tak jak pisałem w październiku, że napi-

szę pismo do Burmistrza o remont tej dro-
gi, tak też zrobiłem i 10 października wysła-
łem pismo do Burmistrza. Czy otrzymałem 
na nie odpowiedź to teraz Panu nie powiem, 
bo muszę sprawdzić w domu w dokumen-
tach. Jeżeli chodzi o pytania od mieszkańca, 
to jako sołtys nie mam takich kompetencji, 
aby podejmować decyzje w sprawie remontu 
drogi. Więc chyba pytanie nie jest do mnie. 
Tak na marginesie, jeżeli mieszkańcy wycią-
gają takie wnioski, że sołtys nic nie robi, to 
mogą przyjść na zebranie i dokonać wybo-
ru innego sołtysa, ja nie jestem przywiąza-
ny do tej funkcji. A taką możliwość będą już 
niedługo w naszej gminie mieli. Pozdrawiam 
serdecznie. 

Sołtys Dąbrowy Nowogardzkiej 
Zbigniew Florkowski

ODPOWIEDź Z UM:
Odpowiadając na Pana zapytanie dotyczące drogi z Ol-

szycy do Dąbrowy Nowogardzkiej uprzejmie informuję, że 
w październiku roku ubiegłego wpłynął do Urzędu wnio-
sek od sołtysa wsi Dąbrowa Nowogardzka - Pana Zbigniewa 
Florkowskiego w sprawie remontu tej drogi. Z powodu ogra-
niczonych możliwości finansowych remont nie mógł być wy-
konany w roku 2014. Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzyga-
nia przetargu na remonty utrzymaniowe dróg gminnych w 
roku 2015. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie ustalony za-
kres robót remontowych na rok bieżący. W trakcie ustale-
nia zakresu robót będzie rozważany remont omawianej dro-
gi. Należy tu jednak przypomnieć, że na rok 2015 wielkość 
środków finansowych na remonty dróg została przez Radę 
Miejską przy uchwalaniu budżetu znacznie ograniczona, co 
będzie miało przełożenie na ilość i wielkość planowanych do 
remontu dróg w tym roku.

Z poważaniem Tadeusz Fiejdasz
Kierownik Wydziału, 

GKMiOŚ UM w Nowogardzie
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Nasi Przedsiębiorcy  -  Wojciech Kubicki

Postanowiłem skupić się na Nowogardzie
W kolejnej odsłonie naszego cyklu rozmawiamy z Wojciechem Kubickim, właścicielem Zakładu, w którym wytwarza się m.in. kostkę polbrukową. 

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Wojciechu, nim porozmawia-
my o pańskiej działalności, to ja 
chciałabym panu powiedzieć, że 
nie milkną echa zmiany trenera 
w Pogoni Szczecin, której jest pan 
kibicem od wielu już lat?

Wojciech Kubicki- Spodziewa-
łem się tego pytania, tylko nie wi-
działem czy będzie ono w środku, 
czy na końcu naszego wywiadu. Co 
do sytuacji, która ma miejsce w sze-
regach drużyny Szczecin Pogoń, to 
jest ona dla mnie jako czynnego ki-
bica, nie do zaakceptowania? Nie 
znam bezpośrednich przyczyn odej-
ścia trenera Dariusza Wdowczyka, 
ta sytuacja nie tylko uderza w cha-
rakter zawodników, ale też w odda-
nych kibiców Pogoni, którzy tak na-
prawdę razem ze mną nie rozumie-
ją tej absurdalnej decyzji. Jestem 
czynnym kibicem tego zespołu, ob-
serwowałem prace trenera Wdow-
czyka, który bardzo zmienił obraz 
drużyny i „poukładał” ją najlepiej 
jak potrafił, czego efektem były do-
bre wyniki w wielu meczach.

Kończąc ten wątek, Dariusz 
Wdowczyk nie jest już trenerem 
Pogoni Szczecin. A jego następ-
cą jest Słowak, Jan Kocian, który 
ostatnio pracował w Ruchu Cho-
rzów. Czy to dobra zamiana?

Nie mam pojęcia. Ale szkoda, 
że tak utytułowany trener, który w 
sondażu otrzymał aż 81 % poparcia 
od kibiców musi odejść. Więc py-
tam, o co tu chodzi? 

Dobre zapytanie. Panie Wojt-
ku, historia pańskiej działalności 
nie od razu była związana z tym 
zakładem i usługami?

Swoje usługi wykonuję dla lokal-
nej społeczności od 1994 roku. Ale 
wcześniej trudniłem się handlem ar-
tykułów chemicznych, a także spor-
towych. Rynek lokalny i jego klienci, 

dla mnie, są priorytetem, dlatego tu 
koncentruję przede wszystkim swoją 
działalność. 

Aż przyszedł rok 2000.
Tak to prawda i zaowocował po-

wstaniem firmy usługowo-handlo-
wej, której profilem są usługi han-
dlowo-produkcyjne w zakresie pro-
dukcji artykułów z betonu. 

Miejsce to jest dość specyficz-
ne, bo kiedyś mieściła się tu ce-
gielnia i niedaleko oddalona od 
niej odlewnia, po której zostały 
jedynie ruiny?

Duch starej cegielni jest nadal od-
czuwalny. A dlaczego? Bo osobiście 
zaopatrywałem ją w wapno, które 
było jednym z potrzebnych skład-
ników do produkcji. Teraz to miej-
sce, jak i zapewne inne, zmieniły się. 
Jak pan zdążył dostrzec, oprócz mo-
jej firmy jest tu jeszcze kilka innych, 
które świadczą usługi dla Nowogar-
dzian. Aby sprecyzować dodam, że 
gro klientów w tym rejonie miasta 
może np. naprawić samochód, za-
mówić nowe meble do kuchni, czy 
jeszcze inną usługę, która charak-
teryzuje właśnie ul. Boh. Warsza-
wy aż po były POM, gdzie znajduje 
się również sporo firm usługowych. 
Może pana to trochę zdziwi co po-
wiem, ale dla mnie, ta ulica, to ta-
kie nasze małe nowogardzkie zagłę-
bie przemysłowe.

ładnie pan określił to miejsce. 
Ale widok byłej odlewni niestety 
nie zachęca do pozytywnych od-
czuć w tym rejonie?

Przyznam się, że ten zakład to 
miejsce jakiejś „ systemowej trage-
dii”, która oprócz tego, że straszy 
swoim widokiem, to jeszcze zagra-
ża przychodzącym tu osobom, któ-
re niestety np. wyrzucają śmieci, czy 
też spotykają się niekoniecznie w 
dobrych zamiarach.

Pana działalność jest dość spe-

cyficzna, bo obciążona chyba 
dość ciężką pracą, w której liczy 
się precyzja, odpowiedzialność i 
każda para rąk?

Jak najbardziej. Obecnie zatrud-
niam trzech stałych pracowników. 
Ale gdy przychodzi sezon letni, 
zwiększam zatrudnienie o  czterech 
pracowników i te osoby mają wte-
dy umowy – zlecenia. Byłoby wiel-
kim błędem nie wspomnieć, że ich 
praca jest dla tej firmy bardzo waż-
na, bo nie funkcjonowałaby tak do-
brze, gdyby nie zaangażowanie i 
wkład, który każdy z moich pracow-
ników wnosi w funkcjonowanie tego 
zakładu. Dlatego jest okazja im po-
dziękować, co czynię niniejszym z 
największą przyjemnością.

Zakład jest dość duży. A na jego 
terenie jest kilka specjalistycz-
nych maszyn?

W zakładzie oprócz produkcji 
kostki, którą można np. wyłożyć uli-
cę czy chodnik obok domu, sprze-
daję jeszcze kręgi betonowe, blocz-
ki, nakrywy studzienne, wloty do 
szamb oraz sam beton, który służy 
do wylewania np. posadzki w no-
wym domu. Czyli każdy element, 
który jest betonowy. Wszystkie te 
elementy produkuję głównie na ry-
nek nowogardzki, bo tu w tym mie-
ście i gminie świadczę moje usłu-
gi. Moja firma nie jest duża. Dlate-
go postanowiłem, że jej działalność 
skupię tylko na terenie naszej gmi-
ny Nowogard, gdzie modernizuję 
również place zabaw, podwórza itp. 
miejsca.

Czy ta produkcja ogranicza się 
tylko do wyrobu finalnego?

Nie. Oprócz tego, że prowadzę 
produkcję tych artykułów to jeszcze 
kładę, wkopuję lub montuję u klien-
ta na miejscu, np. kostki czy inne 
elementy betonowe. Ostatnio roz-
szerzyłem też ofertę firmy o budo-
wę domów. Dlatego zapraszam do 
współpracy wszystkie zainteresowa-
ne osoby. 

W poprzednim wywiadzie na 
temat paneli, dowiedziałem się o 
jakości paneli i jej produkcji. A 
jak jest z kostką betonową – czy 
ma ona też coś szczególnego?

Jest to technologia bardzo skom-
plikowana, ponieważ jej strukturę i 
właściwości ustala specjalne labora-
torium, w którym określa się wszel-
kie parametry takiej kostki. Trwa-
łe i estetyczne nawierzchnie chodni-
ków, a także podjazdów, buduje się 
głównie właśnie z betonowej kostki 
o różnych barwach i kształtach. Wy-
twarzanie jej jest bardzo skompliko-
wanym procesem. Dlatego wydaje 
mi się, że ograniczę się do informa-
cji, iż jest to mieszanka betonu, któ-
ra jest prasowana specjalną maszy-
ną pod dużym ciśnieniem i na kon-
kretną wysokość. Zaczynając pro-
dukcję kostki miałem już gotowe re-
ceptury na produkcję, ale z biegiem 
czasu, nie modernizując parku ma-
szynowego, przychodzi czas na to, 
żeby  zaniechać produkcję na rzecz 
bardziej profesjonalnych firm, któ-
rych domeną jest wyłącznie produk-
cja takiej kostki. W moim zakładzie, 
kostka to w pewnym sensie produkt 
prawie uboczny, który zastąpiłem 
innymi artykułami, a o których już 
wspominałem wyżej.

Czyli, na co klient ma zwrócić 
uwagę wybierając kostkę lub pły-
tę na chodnik przy swoim domu,  
zakładzie pracy, by wytrzymała 
ona długie lata i w dobrej formie?

Wybierając kostkę należy wziąć 
pod uwagę nie tylko estetykę na-
wierzchni, ale także względy uży-
teczne. Dlatego przed kupnem kost-
ki zachęcam by się zastanowić, gdzie 
będzie ona położona i jakie będzie 
jej przeznaczenie i zastosowanie. 

Chcę również powiedzieć, że zaczy-
nam powoli  wycofywać się z pro-
dukcji kostki na rzecz innego biz-
nesu. Co do zachowania jej estety-
ki zdecydowanie zalecam, by zimą 
posypać ją piaskiem, a nie solą? Sól 
powoduje, że kostka traci swoje wła-
ściwości, pamiętajmy więc o tym.

Jak pan ocenia obciążenia po-
datkowe stosowane przez nasze 
lokalne władze?

Uważam, że stawka za metr kwa-
dratowy, którą proponuje UM w 
Nowogardzie, jest zdecydowanie za 
wysoka, a w szczególności dla tych 
mniejszych firm, takich jak moja. 

Dlatego, jak pan widzi, nie jestem 
odosobniony z wypowiedzią mo-
ich poprzednich przedmówców - 
przedsiębiorców, którzy stwierdzili 
to samo. Poza tym boli mnie fakt, że 
przetargi organizowane przez gminę 
wygrywają firmy z  innych miast, a 
nie te nasze z Nowogardu. Dzieje się 
tak, bo jedynym kryterium dla na-
szych urzędników jest cena. Moim 
zdaniem tak nie powinno być.

Wiem, że w pańskiej rodzinie 
ważne miejsce ma sport. Zarów-
no pan, jak i pańska żona dbacie 
o aktywność fizyczną.

Zdecydowanie tak i dodam, że 
cała moja rodzina, to rodzina spor-
tu. Ja od  młodych lat interesowa-
łem się piłką nożną. A nawet gra-
łem w nią zawodowo. Potem przy-
szło dorosłe życie, założenie własnej 
rodziny, i powiem panu, że rodzina 
zawsze była i będzie dla mnie naj-
ważniejsza. To dzięki wspólnej ak-
tywności fizycznej czujemy się zdro-
wi i nadal bardzo sprawni. Żona, 
jak pan wie, jeździ w rajdach ro-
werowych, osiągając liczne sukcesy. 
Żyjemy aktywnie i to nam bardzo 
służy i wyzwala w nas dobą ener-
gię do życia. Moja historia ze spor-
tem to jeszcze funkcja trenera, któ-
rą sprawowałem w latach 1987 do 
roku 2003  w LKS  Pomorzanin. Był 
to czas dobrej passy dla tej drużyny, 
która była i będzie dla mnie również 
bardzo ważna. Dlatego z sentymen-
tem wspominam ten okres i życzę, 
by drużyna z Nowogardu wspinała 
się w górę w tabeli i mogła osiągać 
dobre wyniki w rywalizacji. Jestem 
kibicem Pogoni Szczecin, ale też Po-
morzanina Nowogard i zawsze tak 
pozostanie. Kończąc moją wypo-
wiedź dodam jeszcze, że chciałbym 
żeby drużynę charakteryzowały oso-
by odpowiedzialne, i ludzie otwarci 
na nowe perspektywy, a w szczegól-
ności na młodzież szkolną, w któ-
rej jest ukryty potencjał, stanowią-
cy być może przyszłość dla druży-
ny nowogardzkiego Pomorzanina. 
Nie jest tajemnicą, że obok nasze-
go domu mamy też kort tenisa zim-
nego. W wolnych chwilach oczywi-
ście korzystamy z niego całą naszą 
rodziną i gramy sobie amatorsko. 
Organizujemy również, już od kilku 
lat, turnieje tenisa, które cieszą się z 
roku na rok coraz większą popular-
nością. Dlatego bardzo się cieszymy, 
że wśród naszych znajomych i przy-
jaciół, a także młodzieży, powsta-
ła taka inicjatywa, iż zgromadzone 
środki finansowe, podczas trwania 
turniejów, w całości przekazujemy 
na cele charytatywne, a mianowicie 
dla Stowarzyszenia „NASZE SZAN-
SE” , które mieści się w Nowogardzie 
przy ulicy Poniatowskiego. 

 Rozmawiał: Jarek Bzowy

Zakład  pana Wojciecha mieści się przy ul. Radosława w Nowogardzie.

Kręgi betonowe to jedna z pozycji, którą proponuje pan Wojtek
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. III
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek III opracowania. 

Tymczasem niemiecka ludność 
miasta próbowała, mimo trwa-
jącej wojny żyć w miarę normal-
nie. Mieszkańcy pracowali, robi-
li zakupy (choć produkty spożyw-
cze były na kartki), w szkołach od-
bywały się lekcje. Ludzie wypo-
czywali na plaży miejskiej, jeź-
dzili nad morze, a junkrzy potra-
fili nawet manifestacyjnie okazy-
wać swoją niechęć do Hitlera. Jak 
wspomina Władysław Kuczyński, 
który był robotnikiem przymuso-
wym w majątku von Dewitza w 
Wierzbięcinie. 

[…] Kiedy padł Paryż, kiedy 
Francja skapitulowała, to wszędzie 
było pełno, nigdzie nie można było 
przejść bez flag. Flagi po powiesza-
ne, wielki jubel, a on na swoim za-
meczku nie wystawił, flagi nie wy-
wiesił. To za to zapłacił 2 tysiące 
marek grzywny.

W 1941 roku okazało się, że ko-
biety, które pozostały na gospo-
darstwach same, nie nauczyły się 
jeszcze gospodarować przy po-
mocy robotników przymusowych, 
których z resztą brakowało i nie 
było łatwo o ich przydział, nawet 
jeśli pełniło się funkcję we wła-
dzach hitlerowskich.

W majątku [...] pracowałem do 
1942 roku, do grudnia. W grud-
niu przyszedł wójt gminy do nas do 
łagru, do Polaków i wybierał sobie 
Polaka, ponieważ jego Polak, któ-

ry u niego pracował koniowi szczę-
kę złamał. Uderzył go tak mocno, 
że tam było złamanie kości. Ponie-
waż nie chciał go oddać do obozu 
karnego, bo bał się, że nie dostanie 
siły roboczej. Wołał wymienić go do 
majątku oddał, a z majątku wziął 
od von Dewitza właśnie mnie.[...] 
Nie byłem z tego zadowolony, bo 
ten mój przyszły szef, to był strasz-
nie wyglądający w tym żółtym 
mundurze. To był Orstgruppenle-
iter NSDAP był wójtem, Ortsbau-

ernführer. (W. Kuczyński)
W listopadzie 1941 roku wystą-

piły dość silne mrozy, co spowo-
dowało że część buraków, brukwi i 
ziemniaków pozostała nie zebrana 
na polach, a cześć zebranych nie 
zakopcowanych lub nieumiejętnie 
przechowywanych po prostu się 
zmarnowała. Zniszczeń dokona-
ły silne mrozy, które spowodowały 
przemarznięcie ozimin i rzepaku.

Wiosną 1942 roku pomorskie 
urzędy pracy zgłaszały zapotrze-
bowanie na 23000 robotników. 
Od 1943 roku po proklamowa-
niu „wojny totalnej” powiększono 
jeszcze kontyngent poborowych 
do armii hitlerowskiej. Ocenia się 
że z około 2,4 mln przedwojennej 
ludności Pomorza Zachodniego 
do wojska trafiło 400 tysięcy, zaś 

liczbę robotników przymusowych 
ocenia się na ok. 200 tysięcy.

Trudności zaczęły się pogłę-
biać kiedy na Pomorze zaczęli od 
1943 roku napływać uchodźcy z 
bombardowanych przez lotnic-
two alianckie mieszkańców wiel-
kich niemieckich miast. Według 
K. Golczewskiego w sąsiednim 
powiecie łobeskim, przyjęto 17 
tysięcy tzw. „Bombenbeschädig-
te”  czyli jedną trzecią liczby lud-
ności powiatu. Wydaje się że po-
dobna skala była w Nowogardzie.

Od 1944 roku zaczęli się poja-
wiać uchodźcy niemieccy z repu-
blik nadbałtyckich Łotwy, Estonii 
i Litwy powiat nowogardzki przy-
jął ich 1100. Zostali oni ulokowa-
ni w drewnianych barakach roz-
lokowanych między cmentarzem 
a ulicą Sienkiewicza.

Później pojawiły się przelatują-
ce nad miastem eskadry alianc-
kich bombowców, które przez ni-
kogo nie niepokojone bombar-
dowały niemieckie miasta. No-
wogardzcy strażacy zostali skie-
rowani do gaszenia pożarów w 
Szczecinie. W mieście było sły-
chać ciężkie uderzenia bomb, 
czuć było wstrząsy powietrza, 
drżały okna i drzwi. Latem 1944 
roku 60% pracowników gminy 
oddelegowano do budowy Wału 

Pomorskiego. Później rozpoczął 
się powolny napływ uchodźców 
najpierw z Prus Wschodnich a 
później ze wschodnich części Po-
morza, którzy snuli opowieści o 
okrucieństwach Rosjan.

Mężczyźni zostali powołani do 
Volkssturmu. Odbywały się regu-
larnie ćwiczenia, głównie w nie-
dziele. Na przełomie 1944/1945 
rozpoczęto budowę umocnień 
wokół miasta. Na szosach pro-
wadzących do miasta z kierunku 
Dobrej, Płot i Kamienia Pomor-
skiego, zbudowano dwurzędowe 

zapory przeciwpancerne. W listo-
padzie 1944 roku zawieszono za-
jęcia w miejscowej średniej szko-
le, która zamieniono na szpital 
połowy, a od stycznia w dzisiej-
szym budynku SP nr 1 stworzono 
obóz przejściowy dla uchodźców, 
uczniowie miejscowych szkół 
udzielali pomocy coraz szerszej 
fali uchodźców. Do obowiązków 
uczniów należało przygotowanie 
kanapek oraz pełnienie dyżurów 
na miejscowej stacji kolejowej, 
gdzie wydawali uciekinierom go-
rącą kawę, kaszę i zupę. Trzeba 
też im było zapewnić im miejsce 

do spania i odpoczynku.
Do miasta napływało coraz 

więcej uchodźców - zimą 1945 
roku uchodźców było już więcej 
niż stałych mieszkańców.

Pod koniec zimy 1945 roku było 
przesądzone, że Armia Czerwona 

wkroczy na Pomorze Zachodnie. 
Niemiecka ludność cywilna zda-
wała sobie sprawę z sytuacji i dla-
tego przygotowywała się do ewa-
kuacji.

Panował jednak w tej sprawie 
niesłychany chaos. Zarząd miasta 
nie był zapoznany z planami ewa-
kuacji Nowogardu, które powin-
ne były być przygotowane przez 
biuro gauleitera i naczelnego pre-
zydenta prowincji pomorskiej 
Obergruppenführer SA Franza 
Schwede-Coburga.

W tej sytuacji lokal-
ne władze niemieckie okręgu 

nowogardzkiego były zagubio-
ne, z jednej strony docierały nie-
potwierdzone informacje o przy-
gotowywaniu planów ewakuacji, 
z drugiej zaś strony cały czas ofi-
cjalnie głoszono komunikaty o 
walce aż do zwycięstwa. 

2 marca ukazał się ostatni nu-
mer gazety powiatowej Gollnow-
-Naugarder Zeitung, w którym 
główne nagłówki donosiły NIE 
LUDźMI, BESTIAMI SĄ – in-
formujący o zbrodniach i gwał-
tach czerwonoarmistów w oko-
licach Pyrzyc oraz W LUTyM 
ZATOPINO 288480 BRT – do-
noszono o sukcesach armii nie-
mieckiej na wszystkich frontach. 
Z wiadomości lokalnych znala-
zło się ogłoszenie o ćwiczeniach 
Volkssturmu w Goleniowie 4 
marca. 

Parkt Platz - obecnie plac Wolności

Hotel Bismarck - bbecnie restauracja-hotel Przystań 

Nowogardzka plaża

Budynek liceum przy ul. Woj. Polskiego

Gazeta Gollnow-Naudarder Zeitung z roku 1945

TabliczkaPrezydent prowincji pomorskiej Franz 
Schwede-Coburg
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Dacjan i Amelia Kijowscy podczas włoskiego etapu rejsu dookoła ziemi

To były magiczne dwa tygodnie
W maju 2014 roku, z mariny w Kamieniu Pomorskim, w rejs dookoła ziemi jachtem Sputnik II, wyruszył Mateusz Stodulski. Niedawno do załogi dołączy-
ło małżeństwo z Nowogardu, Dacjan i Amelia Kijowscy. Nowogardzianie wzięli udział w dwutygodniowym etapie włoskim. Po powrocie do Polski poroz-
mawialiśmy na temat tego rejsu z Dacjanem, który jest również członkiem Klubu Żeglarskiego Knaga. 

Rejs dookoła ziemi jest au-
torskim pomysłem rodowitego 
mieszkańca Kamienia Pomorskie-
go, Mateusza Stodulskiego. Kapi-
tan jachtu w rejs wyruszył ze swo-
ją żoną Karoliną oraz kolegą. Jest 
to wyprawa typowo rekreacyj-
na, toteż nie śpieszno jej uczest-
nikom wracać do mariny w Ka-
mieniu Pomorskim. Po niespeł-
na roku żeglugi, załoga pokona-
ła około 20% zaplanowanej trasy. 
Dochodziło również do krótkich 
przerw w rejsie. Żona Mateusza 
Stodulskiego opuściła pokład, po-
nieważ była w ciąży i wróciła do 
kraju urodzić dziecko. Jej mąż, z 
tego powodu, również tymczaso-
wo zawiesił podróż. Po powrocie 
na jacht i kontynuacji rejsu, czę-
sto wymieniał załogę, przez dwa 
tygodnie z kapitanem żeglowa-
ło małżeństwo z Nowogardu, Da-
cjan i Amelia Kijowscy. Dacjan z 
Mateuszem Stodulskim poznał się 
trzy lata temu. Mieszkaniec No-
wogardu, który od dziecka pasjo-
nował się żeglarstwem, poszuki-
wał wówczas kogoś, kto pomógłby 
mu wyrobić godziny stażowe, czy-
li wypływać z nim na rejsy mor-
skie, aby móc ubiegać się o kolejny 
patent żeglarski. - Rejsy stażowe z 
Mateuszem odbyłem przez waka-
cje trzy lata temu, no i tak się za-
częło. Jeździłem do Kamienia Po-
morskiego, tam poznałem wielu lu-
dzi, wówczas Mateusz zaczął się 
już przygotowywać do rejsu, bo już 
wtedy wiedział, że popłynie dooko-
ła świata. Gdy Mateusz wypływał 
to rozmawiałem z nim o tym, czy 
mógłbym gdzieś do niego dołączyć, 
ale terminy itd. nie pasowały mi. 
Temat powrócił w styczniu, wte-
dy zapytał się mnie, czy nie chciał-
bym dołączyć z moją żoną Amelią, 
na etap po Włoszech. Pogoda była 
w sam raz, to była krótka decyzja 
i 28 lutego byliśmy już na jachcie. 
Wyruszyliśmy z Rzymu do Neapo-
lu, po drodze odwiedziliśmy kilka 

miejscowości, pod Neapolem za-
kończyliśmy swoją podróż. Trwała 
ona 2 tygodnie - opowiada Dacjan 
Kijowski. 

Mieszkaniec Nowogardu że-
glarstwem interesuje się od dziec-
ka, ale morsko żegluje od czte-
rech lat. Jego żona Amelia żeglar-
stwem zajmuje się jedynie rekre-
acyjnie, ale jak wspomina Dacjan, 
dostrzega, że małżonka coraz bar-
dziej wkręca się w żeglugę. Ame-
lia rozumie, że to pasja Dacja-
na, do tego uwielbia podróżować. 
Trzeba przyznać, że podczas dwu-
tygodniowego pobytu na pokła-
dzie, para miała co zwiedzać. Za-
łoga Sputnika II odbyła wspinacz-
kę na Wezuwiusza, której finałem 
była możliwość zajrzenie we wciąż 
dymiący krater wulkanu. Przyj-
rzeli się Pompejom oraz towa-
rzyszącym im w podróży szczy-
tom gór pokrytych świeżym śnie-
giem. - Rejs był po prostu genial-
ny, magiczny, przez całą atmosferę. 

Byliśmy na jachcie we trójkę, zna-
my się bardzo dobrze, Mateusz zna 
zarówno mnie jak i Amelię, bo by-
liśmy z nim też na stażu podczas 
rejsu w Chorwacji, tam też zresz-
tą oświadczyłem się żonie. Włochy 
nas zaskoczyły dobrze i źle, ale ge-
neralnie jeśli chodzi o taki wypo-
czynek i sam rejs bez pośpiechu, to 
było naprawdę genialne. My poko-
naliśmy około 100 mil morskich 
czyli 200 km w linii prostej, czyli 
nie wielki dystans, ale to bardziej 
chodziło o zwiedzanie oraz wraże-
nia estetyczne – wspomina Dacjan 
Kijowski. 

Jacht, którym małżeństwo z Ka-
mienia Pomorskiego postanowi-
ło opłynąć ziemię, jest mały, to 
też nie każdy delikatnie mówiąc 
mógłby sobie poradzić podczas 
takiej podróży. Dacjan wspomi-
na, że podczas tych dwóch tygo-
dni, raz płynęli podczas sztormu, 
a ogromne fale uderzały w malut-
ki jacht. - Zdarzało się nam płynąć 
w sztormie. To był drugi sztorm 
jaki przepłynąłem z Mateuszem na 
tym jachcie. Czy się boje? Już nie, 
szczególnie jeśli jest Mateusz na 
pokładzie, bo jest on już zaprawio-
ny w boju. Jacht ma 40 lat, jest po 
prostu stary. To jest jacht szwedz-
kiej konstrukcji o nazwie Shipman 
28, ta liczba w nazwie oznacza 28 
stóp, ma 8,86 metra długości i jak 
na rejs dookoła świata to jest bar-
dzo mały jachcik. Zdarzali się już 
Polacy, którzy pływali mniejszymi. 
Szymon Kołczyński nasz kolega z 
jacht klubu, który pochodzi z Kra-
kowa, przepłynął jachtem, który 

ma 6,5 m Atlantyk, teraz też pły-
nie małym jachtem dookoła świa-
ta i do tego samotnie. Pamiętajmy, 
że Mateusz płynie turystycznie, 
to jest rejs zaplanowany na cztery 
lata, to jest długi rejs i musi go wy-
trzymać ten 40 letni jacht. Oczy-

wiście Mateusz przystosował go 
do takich rzeczy, poważnie go od-
świeżył. Jacht jest ciasny, trzy oso-
by to max, które teraz mogą żeglo-
wać, przy tej kupie sprzętu, które-
go zabrał ze sobą. Na pokładzie 
znajduje się mikro łazienka, w za-
sadzie łazieneczka (śmiech), kuch-
nia to dwa palniki na których pod-
grzewamy obiady – mówi Dacjan 
Kijowski. 

Mateusz Stodulski jak na ra-
zie pokonał ten bardziej cywilizo-
wany odcinek rejsu dookoła zie-
mi. Przed nim jeszcze kawał dro-
gi i to o wiele cięższej. Na lotnisku 
we Włoszech, po tym jak Amelia 
i Dacjan zeszli z pokładu i wra-

cali do Polski, spotkali Karolinę, 
żonę Mateusza z ich pięciomie-
sięcznym synem Brunem. Matka z 
dzieckiem dołączą teraz do Mate-
usza i całą rodziną opłyną ziemię. 
- Mateusz poprzez ten czas pozna-
wał załogę, która się zmieniała. Te-
raz natomiast przygotowuje się na 
to żeby móc pływać z małym dziec-
kiem. To jest też nowy etap w jego 
życiu, oczywiście jest to bardzo ry-
zykowne, on sam nie wie jak to bę-
dzie, teraz dopiero będzie się tego 
uczył, aczkolwiek już w historii 
zdarzali się żeglarze, którzy pływa-
li z małymi dziećmi, ale to były tro-
chę inne lata i trochę inna rzeczy-
wistość – mówi D. Kijowski. Nasz 
rozmówca przyznaje, że żeglar-
stwo to jego pasja i chciałby, aby 
przez całe życiu mu towarzyszy-
ła. Przez Klub Żeglarski Knaga jest 
przygotowywany do roli instruk-
tora. - Bardzo chciałbym się zaj-
mować szkoleniem, bo uważam, że 
tę swoją pasję mógłbym dzielić z in-
nymi i dalej ją ciągnąć. Nie wiem 
jeszcze czy jestem do tego powoła-
ny, to dopiero sprawdzę w rzeczy-
wistości – komentuje Dacjan Ki-
jowski. Na koniec naszej rozmo-
wy zapytaliśmy Dacjana o to, jakie 
ma marzenia i co by chciał jeszcze 

osiągnąć w swojej pięknej przygo-
dzie z żeglarstwem. - Moim marze-
niem jest posiadanie własnego du-
żego jachtu, zajmowanie się tym 
choćby po części zawodowo, czy-
li uczenie lub prowadzenie staży, 
kursów. Chciałbym również bardzo 
przepłynąć Atlantyk, jednak nie 
sam, wolę z kimś tego dokonać, bo 
wiadomo trzy tygodnie w samot-
ności to jest długo – kończy nasz 
rozmówca. Pozostaje nam życzyć 
spełnienia tych marzeń. Wierzy-
my również, że Dacjan Kijowski 
w niedalekiej przyszłości zostanie 
instruktorem i swoją pasją zarażać 
będzie młodych nowogardzian. 

KR
Foto: Sputnik TeamPamiątkowe zdjęcie załogi Sputnika II w Pompejach

Amelia, Dacjan i Mateusz na krawędzi krateru Wezuwiusza

Od lewej Dacjan i Amelia Kijowscy, wraz z Mateuszem Stodulskim, na pokładzie Sputnika II pod Wezuwiuszem
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski   
Szpital Nowogard

Klara córka Małgorzaty 
Szymańskiej ur. 
12.03.2015 z Nowogardu

Roksana córka 
Małgorzaty Gracjasz ur. 
13.03.2015 z Bełczna

Amelka córka Doroty 
Prokopiak-Bieleckiej ur. 
12.03.2015 z Nowogardu

Antoś syn Agaty Bortnik 
ur. 15.03.2015 ze 
Świerczewa

Lena córka Roksany 
Lipiec ur. 13.03.2015 z 
Nowogardu

Marika córka Anny Perka 
ur. 16.03.2015 z Reska

Wiosenna Giełda Kolekcjonerska

Floren  
Władysława  
łokietka
W niedzielę (22 marca), o godzinie 15:00, w Nowogardz-
kim Domu Kultury, odbędzie się Wiosenna Giełda Ko-
lekcjonerska. Będzie można podczas niej oglądać zbiory 
Nowogardzkiego Koła Numizmatycznego. Niedawno zo-
stały one powiększone o monetę okolicznościową z cyklu: 
„Historia monety polskiej” - floren Władysława łokietka o 
nominale 20 zł. 

Floren Władysława Łokietka 
został wykonany z metalu Ag 925, 
przy użyciu stempla lustrzanego. 
Monetę na zlecenie Narodowe-
go Banku Polskiego wyproduko-
wała Mennica Polska S.A. W na-
kładzie do 20 000 sztuk. Projek-
tantem jest Dominika Karpińska-
-Kopeć. Na rewersie monety, wi-
docznej na zdjęciu, widnieje po-
stać tronującego króla, umiesz-
czona na jego majestatowej pie-
częci. Wyobrażenie to dobrze ko-
reluje z tymże motywem, z orygi-
nalnego XIV wiecznego florena. 
Podobieństwo nie jest przypad-
kowe, gdyż autor stempla mone-
tarnego wzorował się na starszej i 
staranniej opracowanej pieczęci. 

Opisywana przez nas moneta 
jest tylko jednym z wielu ekspo-
natów, które można będzie podzi-
wiać w najbliższą niedzielę pod-
czas Wiosennej Giełdy Kolekcjo-
nerskiej. W czasie Giełdy odby-
wać się będzie wymiana, wycena, 
kupno, sprzedaż – monet, bank-
notów, medali, znaczków filateli-
stycznych, kart telefonicznych, li-
teratury tematycznej oraz innych 
eksponatów. Na Giełdę zaprasza-

my numizmatyków, kolekcjone-
rów oraz wszystkich hobbystów. 

Prezes Koła apeluje do byłych i 
obecnych członków o kontakt, w 
sprawie 35-lecia Koła Numizma-
tycznego Nowogard. W tym celu 
należy dzwonić do Tadeusza Łu-
kaszewicza pod nr tel. 506 999 
902 lub 91 39 22 558. Członkowie 
Koła proszą również o dostarcza-
nie materiałów retro, dotyczących 
zarówno Koła jak i Nowogardu, 
niebawem poinformujemy o ko-
lejnym spotkaniu numizmatyków 
z Nowogardu. 

KR
Inauguracja rundy wiosennej w Nowogardzie

Wygrać z Gavią
W sobotę (21 marca), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, drużyna Pomorzani-
na będzie rywalizować w ramach 17. kolejki wojewódzkiej okręgówki. Rywalami będą oku-
pujący strefę spadkową piłkarze Gavii Choszczno. 

Dla drużyny z Choszczna, każ-
dy kolejny mecz jest walką o 
utrzymanie. Gavia obecnie zaj-
muje przedostatnie miejsce w ta-
beli z dziesięcioma punktami na 
koncie. Piłkarze tej drużyny, o 
dziwo, więcej punktów wywalczy-
li w meczach wyjazdowych. Ga-
via w ośmiu spotkaniach na bo-
iskach rywali wygrała jeden mecz, 
trzy razy remisowała oraz zaliczy-
ła cztery porażki, a wszystko to 
przy 14 strzelonych i 22 straco-
nych golach. Pomorzanin jednak 
pod względem gier przed własną 
publicznością jest liderem, wy-
grywając siedem spotkań i pono-
sząc jedną porażkę. Jeśli na boisku 
mecze wygrywałyby liczby, to ki-
bice, którzy zdecydują się w sobo-
tę przyjść na stadion przy ul. Woj-
ska Polskiego, oglądaliby gładkie 
zwycięstwo gospodarzy. Tak jed-

nak nie jest, i podopieczni Rober-
ta Kopaczewskiego będą musie-
li wypracować sobie zwycięstwo 
z broniącą się przed spadkiem 
drużyną. Przypomnijmy, że w 
Choszcznie Nowogardzianie wy-
grali 0:1 po golu z rzutu karnego 
nieobecnego w składzie Konrada 
Winczewskiego.  

W pozostałych meczach, do li-

dera - Piasta Chociwel przyjedzie, 
zajmująca 11. miejsce w tabe-
li Unia Dolice. Piłkarze Jezioraka 
Szczecin, którzy tracą do drugie-
go w tabeli Pomorzanina 1 punkt, 
zagrają przed własną publiczno-
ścią z Polonią Płoty. Przy artyku-
le prezentujemy komplet sobot-
nich gier. 

KR

Zaproszenie na trening  
z Michałem Materlą

W sobotę (21 marca), o godzinie 13:00, w Centrum Sportów Fira, odbędzie się otwarty trening z Micha-
łem Materlą, mistrzem federacji KSW. Zajęcia będą przeprowadzone w sekcji jiu jitsu. Wstęp na trening 
jest darmowy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać czynny udział oraz przyglądać się zajęciom prowa-
dzonym przez mistrza KSW. 

Floren Władysława Łokietka o nomina-
le 20 zł - rewers

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
17. kolejka:
Zorza Dobrzany – Flota II Świnoujście (21.03; 11:00)
Piast Chociwel – Unia Dolice (21.03; 15:00)
Błękit Pniewo – Ina Ińsko (21.03; 15:00)
Jeziorak Szczecin – Polonia Płoty (21.03; 15:00)
Morzycko Moryń – Orkan Suchań (21.03; 15:00)
Odrzanka Radziszewo – Stal Lipiany (21.03; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Gavia Choszczno (21.03; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Kłos Pełczyce (21.03; 16:00)

Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 2

Sukces Leona Marcinkowskiego
Uczeń kl. I b, Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, Leon Marcinkowski, otrzymał III nagro-
dę w I kategorii wiekowej Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój las”. 

Jego praca na temat: „Leśne 
skarby - dary lasu” została także 
najwyżej oceniona przez komi-
sję konkursową na szczeblu wo-
jewódzkim, gdzie zajął I miej-
sce. Przy ocenie prac konkurso-
wych na szczeblu regionalnym 
i centralnym sądy konkursowe 
oceniały: wartość merytoryczną 
pracy, formę opracowania pra-

cy, samodzielność w opracowa-
niu pracy oraz oryginalność uję-
cia tematu, ogólną estetykę pra-
cy, pomysłowość szaty graficznej. 
Opiekunem nagrodzonej pracy 
jest pani Urszula Zajda. Gratulu-
jemy Leonowi Marcinkowskiemu 
oraz życzymy kolejnych sukcesów. 

Info: własna

Nowogard – moja duma, moje miasto”
W czwartek (5 marca), w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, odbyło się rozstrzygnię-
cie międzyszkolnego konkursu na album „Nowogard – moja duma, moje miasto”. 

Konkurs zorganizowano z oka-
zji 70 rocznicy Państwowości Pol-
skiej w Nowogardzie. Celem kon-
kursu było pogłębienie wiedzy 
na temat Nowogardu i ukazanie 
piękna naszego miasta. Wpłynęło 
40 prac. Nagrodzono następujące 
osoby, w kategorii klas I: 1. miej-
sce – Amelia Trepkowska  kl. I b, 

2. miejsce – Ada Skobyranda kl. 
I b, 3. miejsce – Weronika Lube-
radzka kl. I b. 

W kategorii klas II: 1. miejsce 
– Anna Kusiak kl. II a, 2. miej-
sce – Hanna Jokiel kl. II b, 3. miej-
sce – Aleksandra Wiśniewska kl. 
II b. W kategorii klas III: 1. miej-
sce – Martyna Marchewka SP1, 2. 

miejsce – Julia Wrzosek kl. III b, 3. 
miejsce – Wiktoria Łaszuk kl. III 
b. Wyróżnienie: Eryk Paradowski 
– Strzelewo. 

Organizatorki konkursu p. Ur-
szula Zajda i Marzenna Florczak 
dziękują wszystkim uczestnikom 
konkursu oraz ich opiekunom.

Info: własna
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w NowogardziePozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P3.2.O.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

"NOWORIM" Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 7c • 72-200 Nowogard 
poszukuje kandydata na stanowisko

pracownik biurowy 
Wymagania:
- dobra znajomość obsługi komputera, 
- dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego 
   w mowie i w piśmie,
- dyspozycyjność.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  
pod nr telefonu 91 392 23 94.

Halowy Turniej Orlików – Gorzów Wlkp.

Pomorzanin bez porażki  
na 2. miejscu
W niedzielę (15 marca), w hali sportowej w Gorzowie Wielkopolskim, rozegrany został 
Ogólnopolski Halowy Turniej w Piłce Nożnej Orlików – rocznik 2005, o Puchar Prezesa Za-
rządu KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Udział w nim wzięli młodzi piłkarze Pomorzani-
na Nowogard, ze szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola, trenowani przez Roberto Mendesa. No-
wogardzianie w całym turnieju nie zaznali porażki i zajęli 2. miejsce na podium. 

Turniej w Gorzowie Wlkp. był 
silnie obsadzony, a sześć wystę-
pujących zespołów rywalizowa-
ło w systemie „każdy z każdym”. 
O klasyfikacji końcowej decydo-
wały zdobyte punkty. Podopiecz-
ni Roberto Mendesa rywalizację 
rozpoczęli od dwóch bezbramko-
wych remisów, w meczach prze-
ciwko szczecińskiej akademii pił-
karskiej oraz drugiemu zespołowi 
Chemika Gorzów Wlkp. Następ-
nie na rozkładzie Pomorzanina 
była drużyna myśliborskiej akade-
mii piłkarskiej, która wygrała swo-
je pierwsze dwa mecze. Młodzi pił-

karze z nowogardzkiej szkółki Bra-
zil Da Bola rozegrali świetne zawo-
dy, wygrywając 2:0 i nie pozosta-

wiając złudzeń, kto był lepszy. Do-
dajmy, że drużyna Football Aca-
demy Myślibórz zajęła ostatecz-

nie 1. miejsce wygrywając czte-
ry spotkania i notując tylko jed-
ną porażkę, właśnie z Pomorzani-
nem. Podopieczni Roberto Men-
desa wciąż kontynuowali swój 
marsz po miejsce na „pudle” i po 
remisie 2:2 z pierwszym zespołem 
Chemika Gorzów Wlkp. oraz po 
zwycięstwie 1:0 z Juniorem Różan-
ki, zostali jedynym zespołem, któ-
ry nie przegrał ani jednego meczu. 
Pomorzanin wywalczył w sumie 
dziewięć punktów, które pozwoli-
ły młodym piłkarzom z Nowogar-
du cieszyć się z 2. miejsca w tur-
nieju. Dobrą grę naszych reprezen-
tantów docenili również organiza-
torzy, którzy najlepszym zawodni-
kiem turnieju okrzyknęli Maxa La-
bochę. Przyznawana była również 

Ogólnopolski Halowy Turniej w Piłce Nożnej Orlików (rocznik 2005)
Wyniki:
Football Academy Szczecin – BDB Pomorzanin Nowogard 0:0 
Chemik II Gorzów Wlkp. - BDB Pomorzanin Nowogard  0:0
BDB Pomorzanin Nowogard – Football Academy Myślibórz  2:0
Chemik Gorzów Wlkp. - BDB Pomorzanin Nowogard  2:2
BDB Pomorzanin Nowogard – Junior Różanki  1:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Football Academy Myślibórz   12 pkt.
2. Brazil Da Bola Pomorzanin Nowogard  9 pkt. 
3. Chemik Gorzów Wielkopolski   8 pkt.
4. Football Academy Szczecin   7 pkt.
5. Chemik II Gorzów Wielkopolski  5 pkt.
6. Junior Różanki    0 pkt.
Najlepszy zawodnik turnieju: Max Labocha
Nagrodę trenera otrzymał: Mikołaj Nowik

Górny rząd od lewej- Damian Kłys, Miłosz Orpel, Hubert Plichta, Miłosz Nowik, Mi-
kołaj Nowik. Dolny rząd od lewej- Hubert Mełech, Piotr Słowiński, Max Labocha, 
Filip Szczyrba

statuetka trenera, który spośród 
swojej drużyny wybierał wyróż-
niającego się zawodnika. Trener 
Roberto Mendes, za grę wyróż-
nił Mikołaja Nowika. Gratuluje-
my młodym piłkarzom Pomorza-
nina kolejnego świetnego wyni-
ku oraz życzymy następnych suk-
cesów. Przy artykule prezentujemy 
wyniki zawodników z Nowogardu 
oraz klasyfikację końcową.        KR 

Tenisiści rozpoczynają walkę o I ligę

Na początek  
TTS Trzemeszno
Tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbięcin, w najbliższą sobotę roz-
poczną walkę w barażach o awans do I Ligi mężczyzn. Pierwszą 
przeszkodą będą zawodnicy drużyny z wielkopolski - TTS Trze-
meszno. 

Podopieczni Józefa Korkosza 
pierwszy mecz zagrają na wyjeź-
dzie. TTS Trzemeszno w II Lidze 
mężczyzn grupy południowej roz-
grywki zakończył na 3. miejscu. 
Tenisiści z Wierzbięcina, pierw-
szy mecz zagrają u swoich rywali 
w najbliższą sobotę (21 marca), o 
godzinie 12:30. Rewanż zaplano-
wany jest na 25 kwietnia (jeśli ter-
min ulegnie zmianie poinformu-
jemy o tym na łamach DN). Dru-

żyna z Wierzbięcina, wygrywa-
jąc dwumecz, awansuje do 4 naj-
lepszych drużyn grupy północnej 
i południowej w II lidze i rywali-
zować będzie dalej o awans do I 
ligi. Wierzymy, że podopieczni Jó-
zefa Korkosza uporają się z pierw-
szą przeszkodą i wrócą do Wierz-
bięcina jako zwycięzcy. O wyniku 
meczu z TTS Trzemeszno napisze-
my w najbliższych wydaniach DN. 

KR
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KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego na konto 
mojego męża,które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji 

"DOBRO POWRACA". Numer KRS 0000 33 88 78 
SKIBA ZDZISłAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej pory 
chorobę - stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne poruszanie 
się tak do 50 metrów

 o kulach jednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

K75.2m.czb.do
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Mieszkanie 13 km morza
4 pokoje na parterze, 80 m  , cena 117 tys. 2

W19.6.śczb.7.3.do

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00
tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Do wynajęcia
 mieszkanie 

od zaraz. 
Tel. 601 328 360

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ulica 
Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bardzo dobry 
Kikorze, ogród 2000 m. 668 411 277 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 604 284 
597 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan bar-
dzo dobry, do zamieszkania. Kilka kilo-
metrów od Nowogardu, 30 minut do mo-
rza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropokojowe. 
602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 przy ul. 
700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z altanką  
przy  ul; Zamkowej.Tel. 692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  powierzchni  
100m2 – Łobez.Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na cele 
produkcyjne lub magazynowe. Obiekt po-
siada trafostacje. 607 288 835

• Sprzedam bezczynszowe: kawalerkę i miesz-
kanie dwupokojowe. 660 143 840 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ładne I 
piętro. 603 555 532

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. Że-
romskiego 3 piętro. 601 080 035

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 509 349 
642 

• Kupię dom lub 1/2 domu w Nowogardzie 
lub okolicach do 100 m2. Tel. 519 869 844

• Zamienie 3pokojowe I piętro przy 5go Mar-
ca na jednopokojowe centrum, pierwsze 
piętro. 501 324 656

• Zamienię z dopłatą mieszkanie 2 poko-
jowe na parterze, na 3 pokojowe N-d. Tel. 
506696195

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą mieszka-
nie 77m2 na 48m2. Tel. 725 740 315 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 501 343 
040 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 15 lu-
tego, 4pokojowe, częściowo umeblowane, 
cena 180 tys. 608 396 636 

• Do wynajęcia kwalerka. 667 621 070 

• Wynajmę kawalerkę 33m2, wolna od 01.04., 
nieumeblowana. Tel. 693 482 301

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 18 
000 zł. 609 931 915

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 
17500 zł. 607 580 172

• Poszukuję garażu do wynajęcia, okolice Po-
niatowskiego. 517 064 505 

• Do wynajęcia kawalerka 28 m2, częściowo 
umeblowana na ul. Leśnej w Nowogardzie. 
Mile widziane małżeństwo. Cena 700 zł+licz-
niki+700 zł kaucja. Tel. 696 674 641 lub 783 
794 853

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe ul. Ko-
ściuszki. Tel. 606 401 128

• Dom w cichym centrum 190 m2 działka 700 
m2. Pośrednikom dziękuje. Tel. 889 133 882

• Ziemię 1,43 ha w Dębicach tanio 14 000 za 
HA. Tel. 660 206 833 

• Młockarnię poniemiecką sprzedam. Tel. 502 
103 432 

• Mieszkanie do wynajęcia.793 90 80 98 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

MOTORYZACJA

• • Mercedes C220 kombi, diesel, rocznik 2000 
kolor czarny, wyposażony w klimatyzację 
oraz hak, sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan do-
bry. 605 576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna kabina. 660 010 
540

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi (bar-
dzo dobry stan) 15stki od BMW. Tel. 889 474 
133    

• Sprzedam Tico w dobrym stanie. 696 807 
922 

ROLNICTWO

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

•	 KURKI NIOSKI odchowane powyżej 7 tyg. 
Sprzedaż od 25.03.2015 r. GOSPDAR-
STWO ROLNO-DROBIARSKIE ŻABOWO 
13. Tel. 913910666, 510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 696 751

•	 JAJA LĘGOWE KUR „LEGHORN”. TEL. 91 
39 20 307

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam pług trzyskibowy i kosa. Tanio. 
518 488 714, 91 39 109 17 

• Owies, jęczmień i mieszankę sprzedam. 609 
640 478

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam tuczniki mięsne. 696 807 922

• Sprzedam ciągnik C-330 po kapitalnym re-
moncie z fakturami. 696 807 922 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogowych 
i inne drobne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWANÓW,	
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	NAPRAWY	montaż	pieców gazowych Vail-
lant –  serwis tel 691 686 772

• • Usługi elektroinstalacyjne, instalacje elek-
trobudowlane, bramy, monitoring, domofo-
ny. 696 443 643

•	 Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735

•	 Usługi  stolarskie : szafy ,  garderoby  , me-
ble łazienkowe  i  inne  prace stolarskie. 
Tel.609388503

• Docieplenie budynków. 607 654 692

• Usługi remontowo-budowlane i dekarskie. 
601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Transport, przeprowadzki, szybko i tanio. 
696 854 591 

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewięcioosobo-
wy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Docieplenia budynkow, szpachlowanie, gla-

zura, hydraulika, regipsy, adaptacje podda-
szy. 600 626 268 

PRACA

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 474 
266 

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 603 366 
286 

• Zatrudnię montażystę okien. Niezbędne 
prawo jazdy (może być emeryt, rencista). 
663 600 601

•	 Praca w Berlinie – szukam dobrego 
szpachlarza, malarza, bez nałogów. Tel. 
91 39 14 883, 785 483 243

• Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 25 275

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy, zarob-
ki od 2000 zł netto. Tel. 696 034 712

• Zlecę skopanie ogródka 100 m2.. Tel. 783 
534 677 

INNE

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł mon-
taż przeróbki cena 450zl zapewniamy rocz-
ne przeglądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	 z Nie-
miec używane z gwarancja i montażem 

do mieszkania ,domu, sklepu, tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy brak ko-
mina lub wentylacji zapewniamy czesci za-
mienne, serwis tel 691 686 772

•	 •	GRZEJNIKI	panelowe	c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary, z Niemiec malo używa-
ne do mieszkania, domu, sklepu cena od 
70 zl oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V	do lazienki, 
kuchni cana 200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystyczne (peł-
nowymiarowe, składane, gruby materac), 
nieużywane, oryginalnie zapakowane, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Tanio sprzedam nowy rower składak. 507 
228 736

• Sprzedam spawarkę Bester, wiertarkę sto-
jącą i szlifierkę. 694 484 485

• Sprzedam tarcicę budowlaną modrzew, se-
zonowana 6 lat. Tel. 668 298 084 

• Drzwi garażowe ocieplone białe   w so-
lidnej ramie o wymiarach 240x210 stan  
b.dobry tel.509861740

• Sprzedam łóżko dziecięce 130/70 z mate-
racem, metolowo-plastikowe. Cena 200 zł. 
660 543 782

• Sprzedam skuter SPINO o poj. 50 cm3, prze-
bieg 4150 km, rok produkcji 2007, stan bar-
dzo dobry. 91 39 105 20 

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 502 
853 573.
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne 

tel. 722 121 959
W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETyCZNy 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADy BEZPłATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A15.2.śczb.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

UWAGA!!!
Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na

zebranie otwarte, 
które odbędzie się  25 marca 2015 r.

Harmonogram spotkania:
1. Godz. 16.00- 16.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami.
2. Godz. 16.30-17.00 – prelekcje dla rodziców:
	 „Prawne aspekty przemocy i agresji w szkole” 
(prowadząca Klaudia Gieryń – Komisariat Policji w Nowogardzie).
	 „Narkotyki, alkohol? Na pewno nie moje dziecko” 
(prowadząca Regina Ewa Krzak) sala nr 28.
3. Godz. 17.00-17.30 – dyżur nauczycieli w klasach. 

ZAPRASZAMY!!!!

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

Autoneum  to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej specjalizująca się 

w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samochodów.  

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy 

osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy.  

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

 

Kierownik Zmiany 
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie 
 

Zakres obowiązków: 

· Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie instrukcji pracy, przepisów i procedur, 
· Zarządzanie grupą podległych Brygadzistów, 

· Zapewnienie realizacji wskaźników produkcyjnych w podległym obszarze, 

· Planowanie pracy na podległej zmianie w oparciu o zamówienia logistyczne, 

· Odpowiedzialność za ograniczanie strat i kosztów produkcji, 

· Stałe podnoszenie jakości, dyscypliny pracy oraz kwalifikacji podległych pracowników, 

· Wspieranie brygadzistów w realizacji celów w ramach projektów 5S i Kaizen, 

· Nadzór nad procesem szkolenia na podległych liniach, 
· Bieżąca kontrola dokumentacji jakościowo – procesowej w poszczególnych brygadach, 

· Współpraca z Kierownictwem, zapewniająca optymalizację warunków pracy produkcji, 

· Współpraca z działami wspierającymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania podległej zmiany. 

Wymagania 

· Wykształcenie minimum średnie, 

· Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

· Umiejętność motywowania innych i kierowania grupą oraz pracy w zespole, 
· Znajomość podstawowych zagadnień ISO TS i ISO 14001, 

· Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, 

· Dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność i zaangażowanie, 

· Znajomość narzędzi Lean Manufacturing będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy 

· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

· Atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna uzależniona od wyników pracy, 
· Bogaty pakiet socjalny, 

· Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

· Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie. 

 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  klauzulę  zezwalającą                          
na przetwarzanie danych osobowych w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. ,       

ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 500. 
 

Autoneum  to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej specjalizująca się 

w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samochodów.  

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy 

osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy.  

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

Specjalista ds. produkcji 
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie 
 

Zakres obowiązków: 

· Stałe doskonalenie Działu Produkcji i procesów produkcyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 
jakości pracy i produktywności, 

· Wspieranie implementacji projektów optymalizujących proces produkcji oraz kontrola ich efektywności, 

· Wspieranie kierownictwa produkcji w realizacji kluczowych wskaźników, 
· Wykonywanie analiz statystycznych dotyczących wyników osiągniętych na linii, 

· Sporządzanie raportów oraz analiz produkcyjnych, 

· Rejestracja danych produkcyjnych w systemach komputerowych, 

· Nadzorowanie oraz archiwizacja dokumentacji produkcyjnej, 

· Prowadzenie projektów poprawiających ergonomię pracy w obszarze produkcyjnym, 

· Współpraca z działami wspierającymi. 

Wymagania 

· Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne, 
· Doświadczenie na podobnym stanowisku, np. Inżynier Produkcji, Specjalista ds. Lean, 

· Znajomość systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, 

· Praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz innych metod usprawniania procesów 
produkcyjnych, 

· Inicjatywa oraz stała chęć poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, 

· Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów, 

· Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 

· Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, 

· Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, 

· Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i zaangażowanie. 

Oferujemy 

· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

· Atrakcyjne wynagrodzenie, 

· Bogaty pakiet socjalny, 

· Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

· Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie. 

 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  klauzulę  zezwalającą                          
na przetwarzanie danych osobowych w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. ,       

ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 500. 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Największy wybór 
zaproszeń, dekoracji  

i pamiątek komunijnych
Poleca 

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :Kobieta lubi gdy się prosi
Krystyna Gęglawa, Anna Huget, Anna Husarz, Alicja Wypych, Lucyna Karbowiak, Natalia Furmanczyk, 

Urszula Kaczmarek. Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Grażyna Kosmalska, Wie-
sław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Pelagia Feliksiak, Marianna Malinowska, Maryla Piątek, Danu-
ta Skowron, Grażyna Gibka, Gertruda Wasyluk, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy: Damuta Skowron, Grażyna Kosmalska, Anna Husarz
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: żółw, banan, bajka
Kacper Głąbecki, Mateusz Pisarek, Bartuś Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Mateusz Zarem-

ba, Basia Kloch, Amelka Wyczkowska, Karolina Lewandowska
Zwycięzca: Karolina Lewandowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

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

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 5

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

s. 9

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ReKlAmA

ReKlAmA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Czytaj s. 4

Strach i dużo 
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KoNdoleNcje

Józef Gocałek: lat 82, zmarł 22.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
24.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Kowalczyk: lat 83, zmarł 22.03.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
25.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk

16.03.2015 r. 
godz. 07.40  Kolizja drogowa 

w pobliżu miejscowości Żabo-
wo, gdzie doszło do zderzenia 
pojazdów marki VW Lupo oraz 
Mercedes Actros. 

godz. 07.45 Na drodze w po-
bliżu miejscowości Żabowo, 
doszło do zderzenia pojazdów 
marki Renault Twingo i BMW. 

godz. 16.00 Powiadomienie o 
włamaniu do kontenera przy ul. 
Wojska Polskiego, skąd doko-
nano kradzieży transformatora 
spawalniczego wraz z przewo-
dami spawalniczymi oraz zasi-
lającymi.

 
17.03.2015 r. 
godz. 17.00 Pracownik ochro-

ny sklepu Biedronka powiado-
mił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Policjanci na miejscu 
wylegitymowali Leszka F. 

godz. 17.00 Przy ul. Smużyny  
dokonano włamania do Domu 
Pomocy Społecznej, skąd doko-
nano kradzieży kasetki metalo-
wej. 

Godz. 12.00 Na ul. 700 Lecia 
z zaparkowanego samochodu 
marki Nissan Micra dokonano 
kradzieży zakupów.  

19.03.2015 r. 
godz. 19.45 Zgłoszenie kra-

dzieży włazu studzienki znajdu-
jącej się przed garażem przy ul. 
3 Maja. 

20.03.2015 r. 
godz. 05.30 Powiadomienie o 

włamaniu do sklepu w miejsco-
wości Kościuszki. 

godz. 10.20 Policjanci Ogni-
wa Patrolowo Interwencyjne-
go ujawnili sprawców kradzie-
ży przęseł ogrodzenia należące-
go do PKP, które po częściowym 
zdemontowaniu, zostały sprze-
dane w skupie złomu przy ul. 
Młynarskiej. 

godzi. 16.50 Powiadomienie 
o oszustwie przy zakupie samo-
chodu marki VW Golf VI za po-
średnictwem portalu interneto-
wego OLX. 

godz. 17.50 Pracownik ochro-
ny sklepu Lidl powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. 

21.03.2015 r. 
godz. 11.30 W sklepie Lidl 

pracownik ochrony ujawnił 
sprawcę kradzieży sklepowej. 

22.03.2015 r. 
godz. 00.30 Policjanci OPI 

podczas kontroli pojazdu marki 
Fiat Punto ujawnili, że kierujący 
Norbert K. nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi.

godz. 02.00 Kradzież torebki 
w dyskotece Przystań. 

godz. 08.30  Zdarzenie ognio-
we na poddaszu domu jednoro-
dzinnego przy ul. Mickiewicza.

godz. 15.30 Pracownik ochro-
ny sklepu Biedronka przy ul. 
Boh. Warszawy, powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

W minioną sobotę rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. To okres wzmożonych prac 
 na przydomowych ogrodach i działkach. Zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu czy posia-
dają ogrody i jeśli tak, to czy już rozpoczęli na nich wiosenne prace? 

Pan Stanisław – Obecnie prowadzę na działaczce prace przygotowaw-
czo-porządkowe, a następnie  zamierzam całość skopać. Oczywiście by tak 
się stało, to najpierw musiałem wywieźć wszystko to, co było już na niej nie-
przydatne. Każda działka musi mieć posiane warzywa, dlatego oczywiście 
na mojej, również i w tym roku, ich nie zabraknie. No i oczywiście, chyba na 
dwóch redlinach, zasadzę też moje ulubione ziemniaczki.

Henryk Bąk z córką Hanią - Nie mam działki, ale mam za to gospo-
darstwo w Olchowie, którego osobiście nie obrabiam, ponieważ je dzier-
żawię. Oczywiście gdy będzie tylko ciepło, a będzie już sezon grillowy,  to 
z pewnością odwiedzę moich kolegów na ich działkach.

 

Henryk  Kosmal - Ja już nie mam działki, gdyż, krótko mówiąc, po 
trzydziestu latach użytkowania, dwa lata temu, burmistrz mi ją odebrał 
nie przedłużając umowy dzierżawy. Dlatego nie mam teraz gdzie cho-
dzić i uprawiać moich ulubionych warzyw i roślin. A teraz jestem chory 
na tyle poważnie, że ciężko mi jest nawet chodzić, ale gdyby była dzia-
łeczka to byłoby chociaż gdzie posiedzieć. 

Pan Zbigniew – Myślę, że jeszcze chyba za zimno na wszelkie pra-
ce ogrodowe. Dlatego na pewno trochę zaczekam, no może chociaż parę 
dni, by zacząć coś robić. Co do zasiewów to tę rolę oddaję mojej małżon-
ce, która zawsze przed domem sadzi przepiękne kwiaty, natomiast za 
domem, tj. w ogrodzie, oczywiście wszelkie warzywa.  

Bogumił Tomaszewski -  Nie mam działki to i jej nie uprawiam, po-
nadto nie mam już zdrowia do takich prac. Mam tylko taki kawałek zie-
mi na którym rośnie sobie trwa, którą od czasu do czasu tylko wykaszam. 
Wspomnę jeszcze panu o namiocie, w którym sadzę pomidory. Uprawiam 
je na spółkę, więc gdy urosną i dojrzeją dzielę się nimi po połowie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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W TYcH dNIAcH odeSZlI do WIecZNoŚcI

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
 lecz tych, co wśród żywych pozostają”

Łucji Goc 
szczere i głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają 

Koleżanki i Koledzy 
ze Szkoły Podstawowej w Długołęce

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę 
   i bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie 
   gazową, bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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U nas już pokrowców nie szyją

Przenieśli się do Goleniowa 
Spółka Irontech, produkująca pokrowce na deski do prasowania, zdecydowała się jednak 
przenieść zakład z Nowogardu do Goleniowa. Pracownicy od wczoraj (poniedziałek 23 
marca) są dowożeni do pracy w nowej lokalizacji. 

Przypomnijmy, że o  planach 
spółki, dotyczących przeniesie-
nia zakładu, pisaliśmy już w listo-
padzie zeszłego roku. Wówczas, 
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego 
w Nowogardzie, Pola Kryże in-
formowała nas, że spółka planu-
je  rozwinąć produkcję, i w związ-
ku z tym rozgląda się za większym 
pomieszczeniem niż to zajmowa-
ne przy ul. Wojska Polskiego (za 
Komisariatem Policji). Niestety w 
Nowogardzie takiego miejsca fir-
ma nie znalazła. Zakład przenie-
siono ostatecznie do Goleniowa. 
Od poniedziałku, zatrudnione 

w Nowogardzie szwaczki są do-
wożone już do pracy do nowego 
miejsca. 

- Tak. Od dzisiaj pracujemy już 
w Goleniowie – nie pozostawiła 
złudzeń P. Kryże z Irontech, gdy 
wczoraj redakcja DN zadzwoniła 
by potwierdzić informację o prze-
prowadzce firmy do Goleniowa. 

Spółka w najbliższych dniach 
ma opuścić definitywnie zajmo-
waną przy ul. Wojska Polskiego 
halę. Użytkowała ją na podsta-
wie umowy dzierżawy z prywat-
ną osobą. 

Choć szwaczki z Nowogardu 

zachowały pracę, przeniesienie 
firmy do Goleniowa wiąże się dla 
naszej gminy z konkretną utratą 
wpływów z tytułu płaconych po-
datków. Teraz zyskać będzie Go-
leniów, miasto z którego co chwila 
docierają do nas informacje o no-
wych miejscach pracy (chociażby 
ostatnio nowa hala Drobimexu). 

W nowogardzkim zakładzie 
Irontech pracowało około 40 
osób. Tyle samo ma pracować w 
Goleniowie. Ilu z tego, po czasie, 
będzie stanowiła załoga z Nowo-
gardu, czas pokaże.                   MS

Nasz komentarz 

Papier  i  naiwny, wszystko przyjmie...
...Uruchomiłem strefę ekonomiczną, na której docelowo powstanie 

700 miejsc pracy. Ściągnąłem do Nowogardu holenderską firmę pro-
dukującą obicia do desek do prasowania. Pracuje tam już 30 osób, a 
będzie nawet 70 miejsc pracy…  to fragment programu wyborcze-
go  R. Czapli z 2014. Cały zresztą ten program jest pełen tego cha-
rakterystycznego dla nowogardzkiego włodarza, opartego na  na-
dekspozycji, „ego”  pustosłowia. Co z tego  programu realnie zo-
stanie? - niewątpliwie zostanie w głowie niektórych wyborców to:   
uruchomiłem, ściągnąłem, otworzyłem, przeciąłem … Niestety ani 
tych 700  miejsc pracy w strefie, ani 70-ciu  zapowiadanych u Ho-
lendra, a nawet tych 30-stu już uruchomionych nie ma, tak jak nie 
ma i ściągniętego tutaj Holendra. Za to jest R. Czapla i echo co ni-
czym cymbał  brzmiący powtarza uruchomiłem, otworzyłem, ścią-
gnąłem…       Red.     

Pożar strychu przy ul. mickiewicza 

Strach i dużo dymu
W minioną niedzielę (22 marca), w jednym z domów przy ulicy Mickiewicza wybuchł pożar. 
Dzięki sprawnej akcji straży pożarnej ogień udało się w porę opanować. 

Było kilka minut przed ósmą 
rano. Piękny, słoneczny, niedziel-
ny poranek. Leniwie budzących 
się mieszkańców spokojnej w ta-
kie dni ulicy Mickiewicza, obu-
dziły syreny wozów strażackich. 
Okazało się, że w jednym z do-
mów, na strychu, wybuchł pożar. 

Straż wezwano, gdy spod bla-

szanego dachu wydobywały się 
już kłęby dymu. W kilka minut 
przed budynkiem byli już straża-
cy. Dzięki sprawnej akcji udało się 
dość szybko opanować płomienie. 

W chwili pożaru w domu prze-
bywała jego właścicielka. W porę 
jednak opuściła posesję. Strachu 
najedli się jej sąsiedzi zajmujący 

drugą połowę domu. Dym prze-
dostał się do pomieszczeń, w gór-
nej kondygnacji mieszkania, w 
którym spała matka z kilkuletnim 
dzieckiem. Rodzina w popłochu 
uciekała schodami w dół. Wystra-
szonego chłopca z objawami lek-
kiego zatrucia dymem,  trzeba 
było jednak profilaktycznie prze-
wieźć karetką do nowogardzkiego 
szpitala.  Po kilkudziesięciu minu-
tach dziecko wróciło do domu. 

W akcji gaszenia pożaru brały 
udział cztery zastępy straży po-
żarnej z Nowogardu i Golenio-
wa. Mieszkanka domu, gdzie po-
jawił się ogień, i jej sąsiedzi zgod-
nie twierdzili, że tylko sprawna i 
szybka akcja strażaków uchroni-
ła ich przed prawdziwą tragedią. 
Dzięki temu pożar strawił jedynie 
pomieszczenie na strychu, pełnią-
ce rolę schowka. Zniszczeniu ule-
gły podbitki z regipsów i podłoga, 
a także znajdujące się tam rzeczy 
– głównie pościel, ubrania. 

Jak poinformowała nas właści-
cielka domu, w którym wybuchł 
pożar, mieszkanie było ubez-
pieczone. Dość niedawno dom 
przeszedł gruntowny remont. 
Przy okazji dokonano  rozdziele-

nia zasilania w sieć energetyczną 
na indywidualne przełączę po-
prowadzone prosto „ze słupa” i 
położono wewnątrz nowe oka-
blowanie. Mimo to za prawdo-
podobną przyczynę pożaru usta-
lono właśnie zwarcie instalacji 
elektrycznej. Poza strażą pożar-

ną  i pogotowiem ratunkowym 
w akcji brało udział także po-
gotowie energetyczne, które jak 
to zwykle w takich sytuacjach 
bywa, musiało odciąć  dopływ 
prądu do domu. 

MS
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sprzedam mieszkanie 
w Nowogardzie na parterze 62 m2 po generalnym 

remoncie 3-pokoje własne, ogrzewanie piec 
CO, z garażem przed mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł).  Tel 606 265 333 

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03
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Sonda z osiny
Wiosna to bardzo pracowity okres w ogrodzie. Dlatego tym 
razem zapytaliśmy naszych Czytelników z Osiny, jak będą 
przygotowywać się do tegorocznego sezonu działkowego, 
który właśnie już się rozpoczął? 

Krzysztof Malicki - Jak widać, 
pogoda w ostatnich dniach bar-
dzo nam dopisuje. Dlatego war-
to już rozpocząć pierwsze pra-
ce wiosenne na działkach. Jeżeli 
chodzi o mnie i moją działkę, to 
najpierw zabiorę się za ogólne po-
rządki. Co do innych prac, które 
zaplanowałem w tym sezonie, to 
być może już w tym tygodniu roz-

pocznę kopanie działki, a później pozostanie mi posianie warzyw i in-
nych roślin. Zima była łagodna, a to spowodowało, że w tej chwili gleba 
nie jest dobrze nawodniona, co widać nawet gołym okiem. 

Adam Raszka - Nie mam 
działki, ale za to mam niewiel-
ki ogródek przydomowy, na któ-
rym też jest co robić. Trzeba go 
posprzątać z ubiegłorocznych ro-
ślin i suszek. W najbliższym cza-
sie chcę posadzić ozdobne kwiaty 
i krzewy, bo na warzywa niestety 
nie będzie już miejsca. 

Pani Izabela - Właśnie rozpoczę-
łam zgrabianie liści i wyrywanie sta-
rych chwastów, by niebawem zasa-
dzić pierwsze nowalijki. Ale to będzie 
wkrótce, bo jak na razie kupiłam tyl-
ko same nasionka: m.in. rzodkiewkę 
i cebulę. Pogoda jest jak na razie bar-
dzo ładna, dlatego wszystkie rośliny 
powinny bardzo ładnie się przyjąć.

Agnieszka Pakulska -  Mam 
działkę, ale nic na niej w zasadzie 
nie będzie rosło oprócz samej tra-
wy, bowiem działka będzie mia-
ła charakter typowo rekreacyjny 
i będzie można na niej odpoczy-
wać czy  rozpalić grilla. 

Pan Franciszek - Część działki 
już skopałem, ale roślin czy różnych 
warzyw to jeszcze nie posiałem. Tra-
dycyjnie, jak co roku, posadzę cebu-
lę, pietruszkę i czosnek. Z pewnością 
będę chciał też zasadzić ziemniaki. 
Moja działka ma sześć arów, ale ½ 
z tego będzie przeznaczona tylko na 
odpoczynek i rekreację, więc będzie 

zasiana trawą. Życzę wszystkim działkowiczom, by mieli bardzo dobre 
tegoroczne plony, a także piękną słoneczną pogodę, a wtedy kiedy po-
trzebna będzie woda na działce, aby również popadał deszcz… 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

 W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

Zamiast  konkretów kolejna heca

Burmistrz organizuje  
lobby ścieżkowe
Burmistrz organizuje zbiórkę podpisów, aby szybko przeznaczyć środki w budżecie na 
ścieżkę wokół jeziora. Zbiórka podpisów ma w zamiarze wywrzeć społeczną presję na rad-
nych, aby w tri miga środki przyznali. 

 Jak słyszymy, ponoć niektó-
rzy z nich ze strachu przed opi-
nią publiczną, rzekomo pragną-
cą  jak chleba ścieżki wokół jezio-
ra, mają zamiar długo nie myśleć 
tylko głosować „za”.  A szkoda, 
bo jak kiedyś dobrze uczono, to 
właśnie myślenie a nie strach ma 
przyszłość.  Myślenie pozwala też 
właściwie lokalizować prioryte-
ty, zwłaszcza te społeczne. W za-
kresie więc ścieżek niewątpliwie 
priorytetem, ze względów choć-
by bezpieczeństwa, jest ścieżka do 
Karska przez Warnkowo, a potem 
ścieżka do Wojcieszyna. Ponad-
to być może R. Czapla,  który jak 
wiadomo rodziny własnej na gło-
wie nie ma, może myśleć błędnie, 
że żywotnym  problemem No-
wogardzian jest brak możliwości 
biegania (joggingu), czy jeżdżenia 
wokół jeziora komfortową ścież-

ką. Ale większość radnych wie (i 
powinna uwierzyć w to że wie, a  
nie się bać), że Nowogardzianie 
mają znacznie poważniejsze pro-
blemy, wśród których na pierw-
szym miejscu jest brak miejsc 
pracy. Ten brak skutkuje zresztą 
nie tylko problemami  egzysten-
cjalnymi i biedą, ale także różny-
mi efektami wtórnymi, z których 
szczególnie groźne jest np. tzw. 
eurosieroctwo. Zjawisko to doty-
ka dzieci z tych rodzin, w których 
rodzice  zmuszeni są wyjechać 
daleko za pracą, a one zostają pod 
opieką kogoś z rodziny.  

Pan Włodzimierz Wolski od lat 
stara się poskładać rodziny roz-
bite przez  wyjazd  rodziców do 
pracy za granicą. – Często jestem 
świadkiem psychicznych szkód, ja-
kie wyrządza setkom tysięcy dzieci 
emigracja rodziców i powierzenie 

ich dziadkom, ciotkom czy wuj-
kom – opowiada ten 64-letni psy-
cholog i dyrektor Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej. – Gdy tylko 
dowiadujemy się o takim przypad-
ku, kontaktujemy się z rodzicami i 
wzywamy ich do powrotu.

Ostatni przypadek eurosierot,  
jakim zajmował się Wolski, doty-
czył dwóch nastoletnich dziew-
czynek, pozostawionych nie dają-
cej sobie rady babci, podczas gdy 
matka i ojciec dzieci wyjechali do 
pracy do Londynu, przy zmywa-
niu naczyń i na placu budowy. – 
Zgłosiła się do nas babcia w po-
szukiwaniu pomocy dla 14-latki, 
która zeszła na złą drogę – opo-
wiada psycholog. – Zadzwoniłem 
wtedy do matki dziewczynki, któ-
ra od razu wyraziła skruchę z po-
wodu wyjazdu, tłumacząc jednak, 
że oboje z mężem nie mieli wyboru, 
gdyż pieniędzy w Polsce ledwo star-
czało na wyżywienie dzieci.

Takie właśnie  problemy, jak 
np. opisany wyżej, to są problemy 
społeczności tego miasta i zamiast 
trwonić czas i pieniądze podatni-
ków na rzeczy w tym  momencie 
zbędne, czas wreszcie przezna-
czyć środki na poważny program 
prorozwojowy, aby wzorem choć-
by   Goleniowa otwierano i u nas 
kilka firm rocznie i młodzi po stu-
diach mieli gdzie pracować, aby 
potem sobie po pracy ewentual-
nie pobiegać ścieżką. 

Red. 
 

Dzieci z Afryki  
przyjadą do Nowogardu 
Dwie dziewczynki, jedna z Ugandy druga z Tanzanii, wraz ze swoim opiekunem spędzą 
dobę w Nowogardzie, podczas swojego 10 dniowego pobytu w Polsce. Przyjazd dzieci zor-
ganizował ks. Robert Szyszko, wikary z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

12 letnia Esther Nabagereka z 
Ugandy i 14 letnia Kaijage Ena-
tha Agonza z Tanzanii przyjadą 
do Polski razem z dyrektorem 
szkoły Kakooge w Ugandzie, 
panem Twongyeirwe Johnma-
ry Vianney. Przyjazd do Polski 
zorganizowany jest w ramach 
współpracy między tamtejszą 
szkołą, a szkołą im.  Jana Paw-
ła II w Szczecinie, gdzie nie-

gdyś jako prefekt pracował ks. 
Robert Szyszko, obecnie spra-
wujący posługę w kościele pw. 
WNMP w Nowogardzie. To 
właśnie ks. Robert zapoczątko-
wał współpracę między szkoła-
mi. 

- Dzieci z obu szkół piszą do 
siebie listy w języku angielskim. 
Teraz nadarzyła się okazja, aby 
więzi się zacisnęły – mówi ks. R. 

Szyszko, który osobiście miał 
okazję być w Ugandzie. 

Obie dziewczynki wraz z dy-
rektorem szkoły przylecą naj-
pierw do Warszawy, 21 kwiet-
nia, gdzie spędzą pierwsze trzy 
dni. W tym czasie ks. R. Szysz-
ko, chce ich zapoznać z histo-
rią naszego kraju. Mają zwie-
dzić m.in. Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Na-
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mieszkanka Nowogardu w programie „must be the music. Tylko muzyka”

Głosujmy na Justynę! 
Pierwsze kroki w śpiewaniu stawiała w szkolnym chórze. Potem były występy w Domu Kultury. Od kilku lat śpiewa na weselach i imprezach okoliczno-
ściowych. Teraz postanowiła zaprezentować się przed kilkumilionową publicznością. Justyna Sawicka z Nowogardu, bo o niej mowa, w niedzielę wystą-
piła w znanym programie „Tylko muzyka. Must be the music.”, emitowanym przez telewizję Polsat. Teraz wokalistka z Nowogardu potrzebuje naszych 
głosów, by zapewnić sobie udział w dalszym etapie programu. O tym, jak dostała się do programu telewizyjnego i w jaki sposób można na nią oddać głos, 
mówi w rozmowie z DN, jakiej udzieliła nam wczoraj. 

Za kulisami Justynę wspierali jej najbliżsi: mąż Maciej, brat Adrian oraz szwagierka Anna z mężem Sebastianem. Na zdjęciu w 
towarzystwie współprowadzącej program Paulinie Sykut-Jeżynie (pierwsza od lewej). 

jak głosować na justynę? 
Aby zagłosować na Justynę Sawicką, należy :
 1. Wejść na stronę www.facebook.com/tylkomuzyka/

app_1004405867038762) 
2. Kliknąć i obejrzeć wykonanie Justyny Sawickiej. 
3. Nacisnąć – GŁOSUJ. 

 NA WASZE GŁOSY CZEKAMY DO CZWARTKU 
(26.03.2015) DO GODZ. 12.00. DZIENNIE MOŻNA OD-
DAĆ 10 GŁOSÓW NA JUSTYNĘ !!!  

Dziennik Nowogardzki: Jak 
zaczęła się Twoja przygoda ze 
śpiewaniem? 

Justyna Sawicka: Wszystko 
zaczęło się jeszcze w trzeciej kla-
sie  podstawówki, gdy zauważył 
mnie pan Lech Jurek i zaprosił 
do szkolnego chóru. Byłam naj-
młodsza, bo do chóru chodziły 
dziewczyny dopiero od czwartej 
klasy. Później był  Nowogardzki 
Domu Kultury, gdzie śpiewa-
łam pod okiem pani Anety Drą-
żewskiej. To były moje najlepsze 
lata. Przyszedł czas, by przyjem-
ne połączyć z pożytecznym. Za-
częłam występować na weselach. 
Pierwszy zespół założyłam z Łu-
kaszem Włodkiem. Potem wy-
stępowałam z Andrzejem Ko-
niecznym. Później nawiązałam 
współpracę z Mirkiem Pertkie-
wiczem i Andrzejem Lubczyń-
skim, z zespołu Gambit, w któ-
rym śpiewam do dziś. 

W jaki sposób trafiłaś do 
programu? 

Któregoś dnia dostałam wia-
domość e-mail, że zapraszają 
mnie, już bez precastingu (wstęp-
nych przesłuchań – dop. red.) do 
występu przed jury. Odpisałem, 
że nigdzie się nie zgłaszałam i 

nie zamierzam startować. Do-
stałam odpowiedź, że moją kan-
dydaturę zgłosił jeden z gości we-
sela, na którym grałam z zespo-
łem Gambit. Wysłał do Polsatu 
link z filmikiem na You Tube z 
naszym występem. Kobieta z te-
lewizji skontaktowała się z Mir-
kiem Pertkiewiczem, a on dał do 
mnie numer telefonu. I tak oto 
trafiłam do programu, do które-
go sama się nie zgłosiłam. 

Co działo się później? 
Dostałam listę dwudziestu 

piosenek, z których potem wy-
brali jedną do zaśpiewania przed 
jury. Był to ostatni utwór na li-
ście. Jak widać szczęśliwy...

A samo nagranie programu? 
Jak wygląda telewizja od kuch-
ni?

 Na żywo to wszystko wyda-
je się mniejsze niż w telewizji. 
Na scenie czułam się tak samo, 
jakbym występowała w naszym 
domu kultury. Przekonałem się 
też, że trzeba uważać na to co się 
mówi.  Podczas nagrania kaza-
no mi powiedzieć, rzekomo tyl-
ko na próbę, że do skupu złomu, 
który prowadzę z mężem „przy-
chodzą żule”. Później puszczo-
no to w telewizji, choć gdybym 
wiedziała, że to pójdzie, w życiu 
bym tak nie powiedziała. Prze-
praszam więc jeśli ktoś poczuł się 
tym urażony. 

O wiele dłużej też rozmawiali 
ze mną jurorzy. W emisji poka-
zano jedynie drobne, poszatko-
wane fragmenty ich komentarzy 
na temat mojego występu. Tak 
poza tym wszyscy byli bardzo 
sympatyczni, szczególnie prowa-
dząca program Paulina Sykut-
-Jeżyna. Zachowywała się jak 
normalna kobieta, a nie gwiaz-
da z telewizji. 

Zanim wyszłaś na scenę po-
kazano o Tobie krótki repor-
taż, w którym wstąpiłaś z mę-
żem. Jak do tego doszło? 

W sumie nie wiem. Gdy przyje-
chałam do Warszawy na nagra-
nie, po zarejestrowaniu uczestni-
ków wprowadzono nas do zwy-
kłego namiotu bez ogrzewania. 
Nagle wszedł reżyser i wskazując 

palcem wybrał kilka osób, w tym 
mnie. Nie od razu wiedziałam, 
że chodzi o reportaż. Najpierw z 
kilkoma osobami miałam wziąć 
udział w krótkiej reklamie napo-
ju, produkowanego przez spon-
sora programu. Cieszyłam się, 
bo dzięki temu siedzieliśmy na 
kanapach już w ogrzewanym po-
mieszczeniu (śmiech).

A sam występ. Byłaś zdener-
wowana? 

Na samym początku tak. Oka-
zało się jednak, że nie jest to ta-
kie straszne. Jak już mówiłam, 
scena nie była taka duża niż to 

może się wydawać w telewizorze. 
Jury zadało mi kilka pytań przed 
występem co też spowodowało, 
że trema zmalała. Później pierw-
sze kilka taktów i jakoś poszło. 

W telewizji było widać, a na-
wet słychać, że jesteś zaskoczo-
na oceną jurorów…

Tak (śmiech). Byłam pewna, 
że pani Ela Zapendowska, od 

razu mnie wytnie jak usłyszy, 
że mam wadę tzw. niedomyka-
nie strun głosowych. General-
nie nie powinnam śpiewać, bo 
często mam infekcje. Bałam się 
też strasznie Kory, że pomyśli 
„o przyszła jakaś blondi, czego 
ona tu szuka” (śmiech). Okazało 
się, że było zupełnie inaczej. Za-
miast krytyki usłyszałam bardzo 
dużo miłych słów. 

Wystąpiłaś w pierwszym eta-
pie. Co będzie się działo dalej? 

Będą jeszcze trzy odcinki, ta-
kie jak w zeszłą niedzielę. Póź-
niej jury, wybiera ze wszystkich, 

którzy dostali przynajmniej trzy 
razy tak, trzydziestu półfinali-
stów. Poza tym, każdy uczest-
nik może ubiegać się o tzw. „dzi-
ką kartę”, czyli wstęp do półfi-
nału, nawet kiedy nie otrzyma 
promocji od jurorów. Aby otrzy-
mać taką kartę trzeba wygrać w 
głosowaniu internetowym, które 
odbywa się za pomocą specjal-

nej aplikacji na Facebooku. Taki 
scenariusz byłby dla mnie ide-
alny, bo zdaję sobie sprawę, że 
przy tak dużej konkurencji bę-
dzie ciężko przejść pozytywnie 
selekcję jurorów. 

Pozostaje nam w takim ra-
zie zaprosić wszystkich do od-
dawania głosów na Ciebie i 
trzymać kciuki, aby udało Ci 
się dostać do kolejnego etapu. 
Dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję bardzo. 
Rozmawiał Marcin Simiński

stępnie goście z Afryki pole-
cą samolotem do Goleniowa. 
Stamtąd udadzą się do Szcze-
cina, gdzie 24 kwietnia, plano-
wana jest uroczysta Msza św. 
z ich udziałem. Natomiast 26 
kwietnia (niedziela), przyjadą 
do Nowogardu. W czasie po-
bytu w naszym mieście wezmą 
udział w spotkaniach z wierny-
mi, w czasie niedzielnych Mszy 
św. W Nowogardzie zostaną do 
poniedziałku. Będą nocować w 
domu parafian, którzy zgodzili 
się ich ugościć. 

Ks. Robert Szyszko, ma na-
dzieję, że wizyta gości z Afryki 
zachęci Polaków do podejmo-
wania „duchowych adopcji”. 

-Współpraca między szkołami 
to jedno, ale moim celem jest by 
przez tę wizytę nasi wierni chęt-
niej podejmowali duchowe ad-
opcje, czyli wspierali wykształ-
cenie dzieci z Afryki. Tam bo-
wiem, jak nie ma się pieniędzy 
nie można się uczyć – mówi ks. 
Szyszko. 

Wizyta dzieci z Afryki to 
oczywiście bardzo kosztowne 

przedsięwzięcie. Dlatego też w 
minioną niedzielę w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP, wo-
lontariusze z Caritas zbierali 
do puszek pieniądze, które po-
mogą przynajmniej częściowo 
pokryć przyjazd gości do Pol-
ski. Ks. R. Szyszko oraz Caritas 
dziękuje wiernym za udzielone 
wsparcie. 

Więcej o wizycie dzieci z 
Ugandy i Tanzanii w Nowogar-
dzie, napiszemy kilka dni przed 
ich przyjazdem. 

MS
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Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT 
wpisz numer: 
KRS 0000037904

W rubryce „Informa-
cje uzupełniające - cel 
szczegółowy 1%” po-
daj: 
3384 Lang Mateusz

Mateusz ma już 13 lat, klasę 6 skończył ze średnią 5,6!!! 
Był wielokrotnym laureatem zarówno w konkursach matematycznych, jak i przy-

rodniczych. Dzięki temu, iż został laureatem konkursu matematyczno-przyrodni-
czego miał maksymalną ilość punktów na teście do gimnazjum i mógł wybierać ze 
wszystkich gimnazjów w Szczecinie. Wybrał Gimnazjum nr 29 i klasę integracyjną. 
Ma indywidualny tok nauczania matematyki (dodatkowe zajęcia dla dzieci uzdol-
nionych). Ma inny - wyższy - tok nauki z języka angielskiego. 

Szkołę tworzy świetna kadra - a do tej zarówno w SP 74 jak i teraz w Gim. nr 29 
Mateusz ma po prostu szczęście. Mimo swojej niepełnosprawności traktowany jest 
zupełnie normalnie, lubi chodzić do szkoły, a to w tym wieku już nie jest tak oczy-
wiste : )

choroba Mateusza:
Zespół Silver - Russell 
Zespół Silvera - Russela (SRS< OMIM 180860) jest stosunkowo często występują-

cym zespołem wad rozwojowych, którym towarzyszy upośledzenie wzrastania we-
wnątrzmacicznego i pourodzeniowego. 

Na klasyczny fenotyp składają się: asymetryczna hipotrofia z prawidłowym ob-
wodem głowy, charakterystycznymi cechami twarzy, klinodaktylią piątego palca i 
innymi rzadkimi cechami dysmorficznymi. Znaczny odsetek pacjentów wykazuje 
deficyty funkcji poznawczych oraz mowy. Mimo wielu opisów nie została sprecyzo-
wana moc diagnostyczna poszczególnych objawów. Rozpoznanie oparte jest o ana-
lizę fenotypu. SRS najczęściej pojawia się sporadycznie, a jego uwarunkowania ge-
netyczne nie zostały dostatecznie wyjaśnione. U dzieci tylko w 7 - 10 % przypadków 
udaje się zidentyfikować uniparentalną, matczyną disomię chromosomu 7 lub zmia-
ny strukturalne w chromosomie 17. Inne odnotowane anomalie mogą dotyczyć za-
burzeń strukturalnych w obszarze chromosomów 8, 15, 18. Diagnostyka genetyczna 
jest dostępna i kosztowna, jej negatywny wynik nie wyklucza przy tym rozpoznania.

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Szukam przyjaciółki 
na żonę 

w wieku  64-70 lat
(do 5 km od Nowogardu).

tel. 91 39 25 794

HjoRT KNUdSeN zainwestował w Nowogardzie

Meble z duńską duszą
Znane nowogardzkie przedsiębiorstwo państwowe „GARDIA”, jest polskim producentem obuwia roboczego. Istniejąca od 1953 roku firma, od paździer-
nika ubiegłego roku, nawiązała współpracę z duńskim zakładem HJORT KNUDSEN, który zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych. Zagraniczna fir-
ma tworzy wysokiej jakości meble nowoczesne, a także klasyczne. W asortymencie nie brakuje również foteli skórzanych, stołów, sof, mebli drewnianych 
i modułowych.

Spółka duńska, która zain-
stalowała część swojej produk-
cji na terenie nowogardzkiej 
Gardii, na rynku europejskim 
funkcjonuje od 1973 roku. Za-
rządzana jest przez Inę i Arne 
Hjort Knudsen. 

O tym, co produkują, gdzie 
wyprodukowany towar tra-
fia i co jest przedmiotem pro-
dukcji, zapytamy kierownika 
nowogardzkiego oddziału fir-
my, Dawida Bohn.

„ Jestem kierownikiem   od-
działu w Nowogardzie, który 
duńska firma tu otworzyła. Je-
żeli chodzi o współpracę  w No-
wogardzie przy Zakładzie Kar-
nym, to została ona zapocząt-
kowana od października 2014. 
W chwili obecnej odział firmy 
zatrudnia 45 więźniów, a tak-
że 5 osób cywilnych. W tym 
roku firma planuje rozszerze-

nie produkcji, a co za tym idzie, 
zwiększenie zespołu pracowni-
ków, który będzie pracował w 
systemie dwuzmianowym. Za-
miarem spółki jest produkcja 
mebli najwyższej, jakości, dla-
tego wśród pracowników prze-
ważają osoby z umiejętno-
ściami manualno-tapicerski-
mi. Odział powstał oczywiście 
przy współpracy z dyrektorem, 
Gardii. Zakład ten  udostęp-
nił nam  swoje niewykorzysta-

ne   pomieszczenia. Owe po-
mieszczenia musiały spełnić 
pewne kryteria umożliwiają-

ce naszą działalność -   dyspo-
nować właściwym zapleczem, 
na które powinna się składać 
odpowiednio duża powierzch-
nia użytkowa, jak również od-
powiednia instalacja grzewcza. 
Wymieniając   konkretne   wy-
roby, które są produkowane w 
nowogardzkim oddziale, na-
leży podać  m.in. zestawy wy-
poczynkowe w kombinacji „2” 
czy „3” i „4, oraz  takie jakie 
klient sobie zamówi. Odbior-

cami tych zestawów są głównie 
klienci z Danii i Skandynawii, 
co nie oznacza, że produkty nie 

trafiają do innych krajów Eu-
ropy. Odział nowogardzki jesz-
cze nie produkuje sypialni, któ-
re są również w ofercie   duń-
skiej firmy.

O komentarz na temat 
współpracy z Duńczykami po-
prosiliśmy również dyrektora 
Gardii, pana Ryszarda Bierna-
ta, który w rozmowie z nami 
powiedział: „Tak się złożyło, że 
w maju ubiegłego roku  doszło 
do spotkania z przedstawicie-
lem firmy HJORT KNUDSEN, 
który poszukiwał lokalizacji do 
uruchomienia linii produkcyj-
nej. Dobry traf sprawił, że na-
sze niezagospodarowane hale 
odpowiadały ich   wymogom. 
Składał się na nie również  swo-
bodny i bliski dostęp do portu 
w Świnoujściu, gdzie odpływa-
ją promy w kierunku krajów 
skandynawskich. Cieszę się, że 
duńska firma znalazła właśnie 
u nas pomieszczenia spełniają-
cych określone wymogi, co za-
owocowało współpracą, która 
dla Gardii z pewnością przy-
niesie pożytek w postaci choć-
by określonego zysku za wy-
najem. Firma HJORT KNUD-
SEN, oczywiście wcześniej, 
musiała odpowiednio dla swo-
jej produkcji przygotować po-

mieszczenia, ale zrobiła to bar-
dzo sprawnie i bardzo szybko. 
Dlatego mogę powiedzieć, że 
jestem, jako dyrektor Giardii, z 
tej współpracy zadowolony i z 
pewnością będę dalej chciał ko-
operować poprzez wykonywa-
nie konkretnych czynności przy 
produkcji mebli czy ewentual-
nie wynajmować kolejne   po-
wierzchnie. 

Założyciele koncernu JORT 
KNUDSEN do dzisiejszego 
dnia pracują zawodowo, i na-
dal planują kolejne inicjatywy 
biznesowe. Mamy nadzieję, że 
niektóre z nich zostaną zre-
alizowane na naszym nowo-
gardzkim gruncie. 

Jarek Bzowy 

Dawid Bohn kierownik oddziału duń-
skiej firmy HJORT KNUDSEN.

dyrektor Gardii, Ryszard Biernat.

Każdy z zatrudnionych pracowników musiał przejść specjalne szkolenie w zaresie 
prac tapicerskich.

PRZeKAż 1% PRoceNT PodATKU

PRZeKAż 1% PRoceNT PodATKU
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

Aforyzmy, cytaty, maksymy o 
zdrowiu chrobie, lekarzu 

1. Troska o urodę powinna być 
częścią troski o zdrowie. Franci-
szek Traczykowski 

2. Ludzi martwi wielka licz-
ba chorób, lekarzy martwi, mała 
liczba lekarstw. Chiao Pien

3. Stracona młodość najpierw 
boli jak wrzód, a później jeszcze 
zazwyczaj, długo ropieje. Włady-
sław Grzeszczyk 

4. Miernikiem cierpienia jest 
bezmiar, miernikiem szczęścia - 
kropla, sekunda, błysk... Włady-
sław Grzeczyk 

5. Jedynym usprawiedliwie-
niem wizyty u psychiatry jest 
stan głębokiego znudzenia. Mu-
riel Spark 

6.   Miejscem, gdzie optymizm 
szczególnie się pleni jest szpital 
wariatów.  Ellis Havelock 

7. A myślałam, że lekarz to po-
wołanie, a nie zwyczajny zawód.   
(pacjentka strajkującego szpita-
la) 

8. O wiele groźniejszy od zwy-

kłego jest daltonizm psychiczny. 
L.R Nowak 

 9. Reforma jest dobra na 
wszystko, z wyjątkiem grypy. 
Franciszek Tarczykowski 

10. Nie wraca zdrowie zmar-
nowane. Tadeusz Nowak 

11. Nie jednemu świeże po-
wietrze zaparło dech. Dominik 
Opolski 

12. Równość nie oznacza  rów-
norzędności. Człowiek chory jest 
równy zdrowemu, ale nie równo-
rzędny w sile. Edmund Osmań-
czyk 

13. Póki w sercu jest nadzieja, 
nie myśli się o zwale. Zbigniew 
Kurzyński 

14. Każdy kto idzie do psychia-
try, powinien skontrolować swe 
zdrowie psychiczne. Samuel Gol-
dwyn 

15, Z gorzkich ziół, słodkie 
zdrowie. Przysłowie łużyckie 

16. Lepiej zdrowemu leżeć na 
kamieniach, niźli choremu na 
puchu. Przysłowie łużyckie 

17. Ja nie proszę pana, dokto-

rze, bym odmłodniał ; ja proszę, 
bym mógł się nadal starzeć. Kon-
rad Adenauer 

18. Szczęście charakteryzuje 
nieobecność cierpień fizycznych 
i brak niepokojów w duszy.  Epi-
kur 

19. Jednym z najtańszych spo-
sobów wyleczenia mężczyzny z 
alkoholizmu jest ofiarowanie mu 
samochodu. Ryszard Podlewski 

20. Bezbolesny poród dzieła li-
terackiego nie wyklucza  cierpień 
czytelników. Ryszard Podlewski 

21. Cnota to sztuka unikania 
skandalu i choroby wenerycznej. 
Robert Cecil 

22. Cierpienie uczy mądrości, 
a mądrość - spokoju ducha. Fe-
liks Rajczak 

23. Większym kalectwem od 
ślepoty jest zaślepienie. Jan Roś 

24. Z niektórych poglądów wy-
rasta się nie dlatego, że się rośnie, 
ale dlatego, że się tyje. Janusz Roś 

25. Nie dał Bóg tyle cierpień, 
ile można znieść. Przysłowie ju-
gosłowiańskie 

26. Katar wodzi człowieka za 
naos. Magdalena Kossak 

27. Tak naprawdę są tylko trzy 
rzeczy, które można robić z ko-
bietą: można ją kochać, moż-
na przez nią cierpieć i można ją 
unieśmiertelnić w dziele literac-
kim. Lawrance  DRRLL 

28. Długie cierpienie usposa-
bia naród, jak sfanatyzowanie 
organizuje pojedynczych ludzi. 
Widomo, co człowiek wycier-
pieć i co zrobić może w tym sta-
nie szczególnym... wszak Ci tak 
samo i lód umęczony cudów do-
konać może, w dziejach niezna-
nych. Jozef Kraszewski 

29. Dla niektórych życie jest 
pasmem cierpień. A jednak im 
też śpiewamy -  „100 lat”. An-
drzej Stok 

30. Trzech rzeczy nie spo-
sób zachować w sekrecie: miło-
ści, bólu i pieniędzy. Przysłowie 
francuskie 

 Franciszek Tarczykowski

Literacko-satyryczna 
mieszanka Pana Franka

II edycja konkursu literackiego rozstrzygnięta

Kto został mistrzem opowiadań? 
W miniony piątek (20 bm.), ogłoszono wyniki II edycji konkursu „Mistrz Opowiadań i Ładnego Pisania 2015” - jedynego od-
bywającego się w gminie Nowogard konkursu literackiego. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 37 uczniów z siedmiu szkół. 

Konkurs odbył się 13 marca, 
w Bibliotece Miejskiej w Nowo-
gardzie. Zgodnie z regulaminem, 
każdy uczestnik konkursu musiał 
przez 60 minut napisać krótkie 
wypracowanie na wcześniej po-
dane tematy. Pracę należało na-
pisać odręcznie, na białej kartce 
formatu A4, używając pióra. W 

drugim etapie konkursu, uczest-
nicy mieli za zadanie napisanie 
hymnu narodowego z pamię-
ci, starając się jak najwierniej za-
chować sztukę kaligrafii. Konkurs 
przeprowadzany jest w trzech ka-
tegoriach  tj.  pierwsza kategoria-
-klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
druga kategoria- uczniowie gim-

nazjów, trzecia kategoria- szko-
ły ponadgimnazjalne. W drugiej 
edycji konkursu wzięło udział 37 
uczniów. Prace oceniła komisja 
konkursowa w składzie: Zofia Pi-
larz (dyrektor biblioteki), Anna 
Kowalczyk-Krzywania (nauczy-
ciel historii), Małgorzata Kurzawa 
(polonista) oraz Marcin Simiński 

(red. naczelny DN). Przy ocenie 
prac brano pod uwagę zarówno 
poprawność gramatyczną, styli-
styczną, jak i umiejętności staran-
nego pisania z zachowaniem pod-
stawowych zasad pisowni odręcz-
nej. Nie bez znaczenia była oczy-
wiście umiejętność budowania 
zaskakującej fabuły. 

Komisja nie miała łatwego za-
dania. Wysoki  poziom prac kon-
kursowych spowodował, że wybór 
tej najlepszej był niezwykle trud-
ny. Ostatecznie więc, poza tytu-
łem „mistrza opowiadań” w każ-
dej kategorii wiekowej, zdecydo-
wano się na przyznanie większej 
ilość wyróżnień niż przed rokiem. 

Wyniki ogłoszono w miniony 
piątek. I tak w kat. szkół podsta-
wowych zwyciężyła Julia Flor-
czak ze Szkoły Podstawowej nr 
2. Wyróżnienie otrzymał nato-
miast Kacper Skowroński z SP w 
Strzelewie. Należy dodać, że Kac-
per był jedynym uczniem, repre-
zentantem szkoły wiejskiej. 

Wśród gimnazjalistów najlep-
szą pracę, zdaniem komisji, na-
pisała Wiktoria Kozłowska z 
Gimnazjum nr 1. Natomiast wy-
różnienie otrzymała Wiktoria 
Piasecka, reprezentantka Gim-
nazjum nr 2. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych (średnich) 
tytuł mistrza opowiadań zdoby-
ła Kinga Domańska z Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2 w No-
wogardzie. Wyróżnienie trafiło 
do rąk Anety Matuszów, również 
uczennicy LO 2. 

W drugim etapie konkursu 
(hymn z pamięci) zwyciężyła Ju-
lia Drobińska z Gimnazjum nr 
2. Ponadto jury przyznało cztery 
wyróżnienia. Otrzymali je: Kinga 
Dumańska (LO2), Aneta Matu-
szów (LO2), Anita Bienias (LO2) 
oraz Natalia Skobyranda (SP 2). 

Na wszystkich uczestników cze-
kały nagrody książkowe, kalenda-
rze ścienne oraz pamiątkowe dy-
plomy. Zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali dodatkowo pióra i dłu-
gopisy marki Parker – honorowe-
go sponsora konkursu. Ponadto 
nagrodą dla autorów najlepszych 
prac jest publikacja wypracowań 
na łamach DN (począwszy od 
przyszłego numeru gazety). Orga-
nizatorzy konkursu tj. Sklep „Biu-
rex” Stanisław Rynkiewicz, Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Ste-
fana Żeromskiego oraz Dziennik 
Nowogardzki, dziękują wszystkim 
uczestnikom za udział w konkur-
sie. Podziękowania kierują rów-
nież do polonistów, którzy przy-
gotowali uczniów do konkursu. 
Do zobaczenia za rok!  

                                                     Red. 
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRZeKAż 1% PRoceNT PodATKU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

R e K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Nowogardzianie trenowali z michałem materlą

Seminarium na wyższe stopnie
W sobotę (21 marca), w Centrum Sportów „Fira”, Nowogardzianie trenujący w sekcji brazylijskiego jiu-jitsu, mieli wyjątkową okazję trenować pod czuj-
nym okiem mistrza federacji KSW- Michała Materli.

Berserkers Team Nowogard 
jest filią Berserkers Team Szcze-
cin, którego członkiem jest Mi-
chał „Cipao” Materla. Szczecinia-
nin jest zawodnikiem mieszanych 
sztuk walki. Materla to mistrz fe-

deracji KSW w wadze średniej, 
oraz posiadacz czarnego pasa. Se-
minarium na wyższe stopnie w 
Nowogardzie przeprowadził na 
prośbę Piotra Bagińskiego, któ-
ry na co dzień zajmuje się szko-

leniem w nowogardzkiej filii Ber-
serkers. Wraz z Michałem Mater-
lą trening prowadził również Mi-
chał „Sztanga” Fijałka, który jest 
zawodnikiem MMA w wadze 
półciężkiej oraz Franciszek „Don 
Franco” Fijałka, który jest najstar-
szym Berserkerem w Polsce. 

Pod ich czujnym okiem zarów-
no dzieci jak i dorośli brali udział 
w profesjonalnym treningu oraz 
mieli możliwość zdobycia wyż-
szych stopni. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zarów-
no ze strony sportowców jak i 
osób, które przyszły spotkać się z 
mistrzem KSW. 

Dodajmy, że nowogardzka sek-
cja Berserkers prężnie się rozwi-
ja. Nowogardzcy zawodnicy biorą 
udział w turniejach brazylijskie-
go jiu-jitsu, gdzie na macie kon-
frontują swoje umiejętności z in-
nymi zawodnikami z Polski. Go-
rąco zachęcamy wszystkich zain-

teresowanych do brania udziału 
w treningach, zarówno MMA jak 
i sekcji boksu, które prowadzo-
ne są w Centrum Sportów „Fira”. 
Zajęcia bokserskie odbywają się 
w poniedziałki i środy o godzinie 
17:00 i trwają do 19:00. We wtor-

ki i czwartki od 17:45 do 18:45 
prowadzone są zajęcia MMA dla 
dzieci, natomiast od 18:45 do 
20:45 dla dorosłych. Natomiast 
w piątek zajęcia MMA trwają od 
18:00 do 20:00. 

KR

Franciszek "Don Franco" Fijałka, instruujący najmłodszych adeptów brazylijskiego 
jiu-jitsu w Nowogardzie .

Od lewej Michał "Sztanga" Fijałka i Michał "Cipao" Materla uważnie przyglądają 
się temu, jak pracują na treningu młodzi nowogardzianie.

 
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                        
                                                                                                                     
 

 
 

Serdecznie zaprasza dzieci i ich rodziców pragnących 
zapisać je do klasy pierwszej na: 

 
 
 
                                                                                                                                                                  

                       
W dniu 30.03.2015 r. w godz. 1600 -1800 

 
  

                        W programie:                                                                                                                                                         
                                                         
                         - zwiedzanie klas, biblioteki, świetlicy,                                                       

 pracowni komputerowych, gabinetu logopedycznego 
                      -wystawa prac rękodzielnictwa 

- gry i zabawy ruchowe w sali zabaw                                                                                                                                                                                                                                                        
- „Bawimy się i uczymy”- gry edukacyjne 

- wystawa prac plastycznych i zeszytów 
uczniowskich 

- prezentacje prac uczniów w 
programach komputerowych 

- zabawy dla dzieci organizowane 
przez uczniów klas szóstych 

-  
 

   

 
 
 
Podczas „Dnia Otwartego” będzie można dokonać zapisu dziecka do szkoły 
                                                                                                  

Wysoka porażka lUKS Top Wierzbięcin 

Koniec marzeń o I lidze?
W sobotę (21 marca), tenisiści stołowi z Wierzbięcina, rozgrywali w Trzemesznie 
pierwszy mecz barażowy w walce o I Ligę. Niestety zespół TTS okazał się za mocny i 
podopieczni Józefa Korkosza, chcąc awansować do dalszej fazy baraży, muszą odro-
bić wynik 7:3. 

Trzeci zespół II Ligi Męż-
czyzn grupy południowej, wca-
le nie był taką łatwą do poko-
nania przeszkodą. Zawodnicy 
LUKS Top Wierzbięcin ulegli 
gospodarzom 7:3, co stawia ich 
w bardzo trudnej sytuacji przed 
meczem rewanżowym. Jedy-
nym mocnym punktem zespo-
łu był starszy z braci Jemiliano-
wicz- Bartosz, który zwyciężył 
wszystkie pojedynki singlowe, 
jak i debel, z bratem Sebastia-
nem, w stosunku setowym 3:0. 
Trzeba przyznać, że najsprawie-
dliwszy dla obu drużyn byłby 
remis, gdyż w dwóch ostatnich 
pojedynkach Mateusz Wit-
kowski, jak i Sebastian Jemi-
lianowcz, przegrali pojedynki 
ze swoimi rywalami w stosun-
ku setowym 2:3, mimo tego, że 
mieli w tych partiach piłki me-
czowe. Rewanż w Wierzbięci-
nie zapowiada się bardzo emo-
cjonująco, gdyż na pewno mło-
dzi ambitni tenisiści z LUKS 
Top nie oddadzą tak łatwo zwy-
cięstwa i zapowiadają, że przy-
gotują się najlepiej jak potrafią 
do tego meczu. Wynik 7:3 nie 

stawia ich w komfortowej sytu-
acji, jednak można go odrobić. 
Wierzbięcin aby awansować, 
musi wygrać przynajmniej 8:2, 
lub 7:3 pod warunkiem, że bę-
dzie to zwycięstwo w dobrym 
stosunku setowym. Aby tak się 
stało, podopieczni Józefa Kor-
kosza muszą wygrywać swoje 

pojedynki bardzo wysoko, naj-
lepiej 3:0, a przegrywać 2:3. Już 
dziś zapraszamy na mecz re-
wanżowy, który odbędzie się 
w kwietniu w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Wierz-
bięcinie. 

KR

Bartosz Jemilianowicz był najlepszym zawodnikem LUKS Top Wierzbięcin podczas 
meczu z TTS Trzemeszno.
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03
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Gracjan Wnuczyński rozpoczął i zakończył strzelanie

Zwycięstwo po męczarniach
W sobotę (21 marca), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, rozpoczął się mecz 17. kolejki wojewódzkiej okręgówki, pomiędzy Pomorzaninem 
i Gavią Choszczno. Kibice, którzy tego dnia dopingowali swój zespół, obejrzeli dwie odsłony zespołu prowadzonego przez Roberta Kopaczewskiego. W 
pierwszej połowie nowogardzianie nie byli w stanie stworzyć stuprocentowej sytuacji, po zmianie stron jednak nie opuszczali już pola karnego rywali. 

Pomorzanin Nowogard – Gavia Choszczno  4:1 (0:1)
Gole: `57 min.,`90+ min. Gracjan Wnuczyński, `80 min. Kamil Lewandowski, `90 min. Dawid Langner
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Rafał Makarewicz, Natan Wnuczyński, Gracjan Wnuczyński – Piotr Hanuszkiewicz (Dominik Wawrzyniak), Maciej 

Dobrowolski, Michał Łukasiak (Adam Mańka), Fernando Maia Batista – Hubert Pędziwiatr, Kamil Lewandowski (Dawid Langner). 

To miał być łatwy mecz i 
pewne trzy punkty dla Pomo-
rzanina, początek tego spo-
tkania mógł zwiastować taki 
scenariusz. W ósmej minucie 
Fernando dośrodkował w pole 
karne, a tam po zamieszaniu 
głową uderzył Rafał Maka-
rewicz, jednak piłka minęła 
słupek. Dwie minuty później 
piękną bramkę mógł strze-
lić Kamil Lewandowski, po 
tym jak Piotr Hanuszkiewicz 
wstrzelił piłkę w pole karne, a 
napastnik Pomorzanina ude-
rzył potężnie futbolówkę z po-
wietrza, niestety wysoko nad 
poprzeczką. Przez kolejne mi-
nuty zawodnicy z Nowogardu 
sprawiali wrażenie ospałych, 
na domiar złego zaczęli po-
pełniać sporo błędów w obro-
nie. W 35. minucie „mach-
nął” się Natan Wnuczyński, 
piłkę przejął napastnik Gavii, 
który był w sytuacji „sam na 
sam” z Pawłem Sobolewskim. 
Zawodnik gości bardzo efek-
townie przelobował bram-
karza Pomorzanina, a futbo-
lówka po podcince minimal-
nie poszybowała nad bramką. 

To było pierwsze ostrzeżenie, 
którego defensorzy Pomorza-
nina nie wzięli sobie do ser-
ca... W czterdziestej minucie, 
ze środka boiska, piłkarz gości 
posyła głębokie dośrodkowa-
nie. O piłkę powalczył w po-
wietrzu Sobolewski z napast-
nikiem Gavii, przebitkę wy-
grał ten drugi, który wbił fut-
bolówkę do pustej bramki z 
około siedmiu metrów. To by 
było na tyle w pierwszej poło-
wie, bezbarwny Pomorzanin 
i równie słaba, ale skutecz-
niejsza Gavia Choszczno. Po 
zmianie stron boisko opuścił 
kontuzjowany Piotr Hanusz-
kiewicz, a w jego miejsce po-
jawił się Dominik Wawrzy-
niak. Ta zmiana wprowadziła 
sporo ożywienia. Nowogar-
dzianie powoli dochodzili do 
głosu, jednak ich gra wciąż nie 
sprawiała wrażenia poukłada-
nej. W 57. minucie rzut roż-
ny z prawej strony boiska wy-
konywał Fernando. Brazylij-
czyk sprytnie dośrodkował na 
pierwszy słupek, wprost do 
świetnie ustawionego Gracja-
na Wnuczyńskiego, który pre-
cyzyjnym strzałem głową z 
dwóch metrów doprowadził 
do wyrównania. Dodajmy, że 
był to pierwszy gol Gracjana 
Wnuczyńskiego w tym sezo-
nie. Po tej bramce nowogar-
dzianie w końcu zaczęli przy-
pominać drużynę z rundy je-
siennej. W sześćdziesiątej mi-
nucie po dośrodkowaniu z 
prawej strony boiska, akcję za-
mykał Fernando jednak jego 
strzał trafił w boczną siatkę. 
W 69. minucie powinno być 
już 2:1 dla Pomorzanina. Pięk-
nie między obrońców Gavii z 
około 30 metra Michał Łu-
kasiak posłał piłkę do Kami-
la Lewandowskiego, napast-
nik Pomorzanina miał przed 
sobą tylko bramkarza gości, 
którego mógł zapytać o to, w 
który róg ma strzelać. Piłkarz 
z Nowogardu uderzył lekko, a 
jego strzał nogą zatrzymał gol-
kiper z Choszczna. W osiem-
dziesiątej minucie Fernando 

po raz kolejny dośrodkowy-
wał z rzutu wolnego w pole 
karne (Brazylijczyk wykony-
wał w tym meczu wszystkie 
stałe fragmenty gry). Tym ra-
zem jego długie dośrodkowa-
nie minęło wszystkich rywali i 
trafiło wprost pod nogi Kami-
la Lewandowskiego, który bę-
dąc w „piątce” w polu karnym 
gości, podholował jeszcze pił-
kę i z najbliższej odległości 
wepchnął ją do bramki dając 
Nowogardzianom prowadze-
nie. To jednak nie był koniec. 
Po ładnej akcji Pomorzanina, 
Fernando wyłożył piłkę Hu-
bertowi Pędziwiatrowi, który 
uderzył nad poprzeczką, na-
tomiast w 88. minucie, Do-
minik Wawrzyniak uderzył 
po krótkim rogu z narożnika 
pola karnego, ale golkiper go-
ści był na posterunku. W 89. 
minucie boisko opuścił Kamil 
Lewandowski, a jego miejsce 
zajął Dawid Langner. W tym 
momencie goście wykonywali 
rzut wolny, Pomorzanin prze-
jął piłkę i wyprowadził książ-
kową kontrę. Piłka trafiła na 
prawe skrzydło do Huberta 
Pędziwiatra, który wyłożył ją 
jak na tacy Dawidowi Langne-
rowi. Zawodnik który kilka-
dziesiąt sekund wcześniej po-
jawił się na boisku, dopełnił 
formalności zaliczając praw-
dziwe wejście smoka. O dzi-
wo, to nie był jeszcze koniec. 
Po idealnym dośrodkowa-
niu Dominika Wawrzyniaka 
z prawej strony boiska, wyróż-
niający się w tym meczu Gra-
cjan Wnuczyński, podwyż-
szył na 4:1 po strzale głową z 
trzech metrów. Wynik końco-
wy wygląda lepiej niż gra Po-
morzanina, ale najważniejsze 
są trzy punkty, tym bardziej, 
że Jeziorak również wygrał 
swój mecz i wciąż depcze po 
piętach zawodników z Nowo-
gardu. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR     

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
17. kolejka:
Zorza Dobrzany – Flota II Świnoujście  3:0
Piast Chociwel – Unia Dolice   2:0
Błękit Pniewo – Ina Ińsko   1:1
Jeziorak Szczecin – Polonia Płoty   2:1
Morzycko Moryń – Orkan Suchań  5:0
Odrzanka Radziszewo – Stal Lipiany  0:3
Pomorzanin Nowogard – Gavia Choszczno 4:1
Sparta Węgorzyno – Kłos Pełczyce  3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 17 44 44 13 14 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 17 36 30 18 11 3 3
3 Jeziorak Szczecin 17 35 36 23 11 2 4
4 Stal Lipiany 17 30 42 26 9 3 5
5 Kłos Pełczyce 17 27 22 25 8 3 6
6 Morzycko Moryń 17 27 28 19 6 9 2
7 Sparta Węgorzyno 17 25 25 21 7 4 6
8 Zorza Dobrzany 17 24 38 23 5 9 3
9 Błękit Pniewo 17 24 30 42 7 3 7
10 Polonia Płoty 17 23 37 25 6 5 6
11 Unia Dolice 17 18 34 31 4 6 7
12 Ina Ińsko 17 17 19 31 4 5 8
13 Flota II Świnoujście 17 16 31 44 5 1 11
14 Orkan Suchań 17 10 14 45 2 4 11
15 Gavia Choszczno 17 10 22 40 2 4 11
16 Odrzanka Radziszewo 17 9 18 44 2 3 12

Kamil Lewandowski dając Pomorzaninowi prowadzenie zdobył swojego 2 gola w 
tym sezonie.

Gracjan Wnuczyński był wyróżniają-
cym się zawodnikiem w meczu z Ga-
vią i zdecydowanie zasłużył na swoje 
pierwsze bramki w sezonie.
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC.  Samorządowa Fundacja Opieki Me-
dycznej "Zdrowie" dnia 11 kwietnia 2015 r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

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

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356  oraz 
u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji 
Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

„Dzień zdrowej żywności i sportu”
20 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa 
pt.: „Dzień zdrowej żywności i sportu”.

Uczniowie i nauczyciele ZSP 
postanowili uczcić pierwszy dzień 
wiosny poprzez udział w zajęciach 
sportowych, nie zabrakło tak-
że degustacji zdrowej żywności – 
szaszłyków owocowych, kanapek i 
soków owocowo-warzywnych. W 
ramach imprezy odbyły się także 
zajęcia, podczas których rozma-
wiano o uzależnieniu od nikoty-
ny, alkoholu oraz innych środków 
psychoaktywnych.  Organizatora-
mi imprezy byli nauczyciele z ka-
tedry żywienia oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego. 

Zapraszamy do obejrzenia foto-
relacji.

Międzyszkolna Liga Halowa 
Piłki Siatkowej Dziewcząt – 
LUKS „Siatkarz” Nowogard

W zeszłym tygodniu w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych odbył się finał Międzysz-
kolnej Ligi Halowej Piłki Siat-
kowej Dziewcząt – LUKS Siat-
karz. 

Przedstawiamy wyniki koń-
cowe:

I miejsce- I LO Nowogard  
(opiekun Pan Emil Grygowski)

II miejsce – ZSP Nowogard 
(opiekun Pani Małgorzata Pie-
truszewska)

III miejsce – ZSO Nowogard 
(opiekun Pani Joanna Dzikow-
ska)

Najlepszą zawodniczką tur-
nieju ogłoszono Emilię Kowal-
czyk z I LO w Nowogardzie. 

Chcielibyśmy podziękować 
dyrektorom: Pani Karinie Sur-

mie (I LO Nowogard), Panu 
Leszkowi Beceli (ZSO Nowo-
gard), Panu Stefanowi Sitkow-
skiemu (ZSP Nowogard) oraz 

sędziemu zawodów Panu Grze-
gorzowi Tandeckiemu. 

Organizator LUKS „Siatkarz” 
Nowogard

... degustowali zdrowe jedzenieZdjęcie Pamiątkowe

Ruch jest bardzo ważny dla naszego zdrowia 

Wszyscy bardzo chętnie 

Uniowie podczas zajęć profilaktycznych

Palenie i picie alkoholu bardzo szkodzi zdrowiu

drużyna dziewcząt

zdjęcie pamiątkowe
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PRACA w CleverAgency
Nowo otwarta agencja interaktywna w Nowogardzie  

poszukuje młodych i kreatywnych pracowników  
na stanowisko:

Copywriter
Wymagania:
- lekkie pióro,
- kreatywność, 
- dobra znajomość mediów internetowych,
- mile widziane doświadczenie w PR lub w dziennikarstwie.
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin. 
CV prosimy przesyłać na adres: praca@cleveragency.pl

Pełzający totalitaryzm
Gdy w roku 1999 jan Paweł II przestrzegał w polskim Sejmie przed łatwością, z jaką demokracja bez wartości stacza się w jawny lub ukryty totali-
taryzm, to wówczas sądziliśmy, że  jest to tylko teoretyczna możliwość, przeciwko której, po doświadczeniach komunizmu, jesteśmy dostatecznie 
immunizowani. Ale wypowiedź jana Pawła II nie była wykładem teoretycznych możliwości ewolucji demokracji, ale wynikającym z głębokich prze-
myśleń  ostrzeżeniem przed bardzo prawdopodobną ewolucją  demokracji - nie tylko w krajach europy zachodniej, ale także w Polsce. 

Papież, jako filozof doskonale 
zdawał sobie sprawę z faktu, że 
idee mają swoje konsekwencje, a 
dziedzictwo demokracji to nie tylko 
dziedzictwo wolności i praw czło-
wieka, ale także możliwe zagroże-
nie dla ludzkiej godności i wolności. 

Ten typ refleksji o demokracji po 
latach zniewolenia totalitarnego 
był praktycznie nieobecny w pol-
skiej refleksji filozoficznej i poli-
tycznej. A tymczasem już „Obrona 
Sokratesa” pokazywała, że ofiarą 
demokracji pozbawionej wartości 
stał się największy z Ateńczyków. 
Upadek demokracji ateńskiej, we-
neckiej czy staroszlacheckiej w Pol-
sce pokazuje, że ten typ ustroju nie 
jest  całkowicie uodporniony  na 
degenerację. Już Platon i Arystote-
les pisali o zwyrodnieniu demokra-
cji i przekształcaniu się jej w ochlo-
krację, czyli rządy motłochu, w któ-
rej nie są szanowane żadne zasady. 
To jest właśnie demokracja bez 
wartości - stanowiąca zagrożenie 
dla ludzkiej godności.

 W czasach współczesnych za-
sadniczym wyrazem degeneracji 
demokracji jest totalitaryzm. Dziś 
totalitarne  zagrożenie występuje 
już nie w formie dyktatury totali-
tarnej, jak w czasach komunizmu 
czy hitleryzmu, ale w postaci  za-
grożenia nihilizacji wartości, wyko-
rzenienia kulturowego, demoraliza-
cji społecznej i poprzez zawłaszcza-
nie przez państwo tych dziedzin ży-
cia społecznego, które z racji prawa 
naturalnego są autonomiczne. Cho-
dzi zwłaszcza o wyrugowanie ładu 
moralnego jako podstawy życia 
społecznego i zastępowanie go  
przez ideologiczne wymogi narzu-
canej ideologii neobolszewizmu.  
Także takie instytucje, jak rodzina - 
z prawami wychowawczymi rodzi-
ców, jest poddawana procesowi 
upaństwowienia i podporządkowa-
nia wymogom narzucanej ideologii. 
Dziś właśnie rodzina, która najsil-
niej kształtuje tożsamość i wartości 
młodego pokolenia,   stała się głów-
nym celem ataku neobolszewickie-
go totalitaryzmu. Upaństwowienie 
życia społecznego prowadzi bo-
wiem w jawny lub ukryty sposób 
do ubezwłasnowolnienia człowieka 
i zniewolenia społeczeństwa. To 
współczesna forma ochlokracji, 
bardziej groźna ze względu na me-
chanizmy nowoczesnego państwa i 
społeczeństwa masowego. …..To 
zdominowane przez lewicę media 
stały się pionierem w wymuszaniu 
na politykach bez charakteru forso-
wania destrukcji ładu moralnego i 

wprowadzania instytucji prawnych  
zniewalających społeczeństwo. Bo-
wiem to ład moralny i wyznawane 
wartości są  moralnym i społecz-
nym oparciem dla wolności osoby. 
Ich niszczenie i relatywizowanie, to 
pozbawienie osoby ludzkiej oparcia 
dla swojej wolności i zniszczenie 
podstaw ludzkiej godności. To  jest 
wstęp do dyktatury relatywizmu, 
czyli  demokratycznego totalitary-
zmu - największego zagrożenia cy-
wilizacyjnego naszych czasów...

Otóż  w Polsce i Europie toczy się 
swoista cywilizacyjna wojna. Jej hi-
storia sięga czasów tzw. Oświecenia 
i francuskiej rewolucji. Przeciwni-
kiem cywilizacji chrześcijańskiej 
był i jest liberalizm w różnych swo-
ich odmianach, socjalizm, komu-
nizm, hitleryzm i faszyzm, obecnie 
zaś polityczny ruch homoseksualny 
czy feminizm. Ale także różne filo-
zofie i nurty intelektualne, takie jak 
pozytywizm, marksizm, pragma-
tyzm, egzystencjalizm, psychoanali-
za czy inne nurty odrzucające reali-
styczne poznanie i świat niereduko-
walnych wartości. Współcześnie za-
sadniczym przeciwnikiem 
cywilizacji chrześcijańskiej w wy-
miarze intelektualnym jest przede 
wszystkim szkoła fryburska i post-
modernizm – niszczący pozostało-
ści cywilizacji chrześcijańskiej w 
Europie.

Zasadniczym  konceptem uderza-
jącym w podstawy ładu moralnego 
była  - wywodząca się z liberalizmu 
- koncepcja rozdziału Kościoła od 
państwa. Ta koncepcja prowadziła 
do represji i dyskryminacji Kościoła 
oraz usuwania religii z obszaru ży-
cia publicznego, z czym mieliśmy 
do czynienia najwcześniej we Fran-
cji. W swych skrajnych wariantach - 
realizowanych w Meksyku, Hiszpa-
nii czy państwach komunistycznych 
-  ta koncepcja prowadziła do ludo-
bójstwa chrześcijan, praktycznego 
zakazu publicznego kultu i do usta-
nawiania norm życia publicznego 
sprzecznych z uniwersalistycznymi 
zasadami etycznymi. Był to przejaw 
totalitarnego zniewolenia społe-
czeństwa poprzez odebranie mu 
prawa do kształtowania własnego 
życia, także w wymiarze publicz-
nym, według wyznawanych warto-
ści. Zasada rozdziału Kościoła od 
państwa nie oznaczała bowiem 
kwestii niezależności podmiotowej, 
ale była instrumentem pozbawiają-
cym społeczeństwa prawa do 
kształtowania ustroju państwowe-
go  zgodnie z wyznawanymi warto-
ściami. Koncept ten odrzucał bo-
wiem prawo społeczeństw do jed-
ności duchowej i moralnej Kościoła 
i państwa, do jedności kultury na-
rodowej z własnym państwem. W 
praktyce oznaczało to  pozbawienie 
narodu prawa do kształtowania 
swojego etosu publicznego. A na-
wet więcej, oznaczało ustanowienie 
światopoglądu państwowego opar-
tego na ideologii wojującego ate-
izmu, radykalnie sprzecznego z wy-
znawanymi przez większość społe-
czeństw  uniwersalnymi wartościa-
mi. Dziś ten koncept nie służy 

organizacyjnej niezależności Ko-
ścioła i państwa, ale niszczeniu 
podstaw moralnych naszej cywili-
zacji. Koncept «rozdziału Kościoła 
od państwa” to liberalny wkład w 
kształtowanie ideologicznych fun-
damentów totalitaryzmu.

Współcześnie zasadniczym kon-
ceptem ideologicznym służącym re-
alizacji kulturowego i moralnego 
wykorzenienia oraz  totalizacji pań-
stwa jest  „niedyskryminacja». Nie 
chodzi tu w żadnym wypadku o 
kwestię poszanowania praw czło-
wieka. Wprost przeciwnie, chodzi o 
zdezintegrowanie wszelkich wspól-
not - ze wspólnotą narodową i ro-
dziną na czele, ale także wspólnot 
zawodowych, obywatelskich, lokal-
nych, stowarzyszeń, szkół itp. 
Mamy tu bowiem do czynienia z ce-
lowo nie określonym konceptem 
«niedyskryminacji», którego zakres 
pojęciowy jest stale rozszerzany i 
pod które to pojęcie można podsta-
wić wszystko - każde zachcianki czy 
dewiacje. Ten koncept uznaje  bo-
wiem każdą formę wspólnoty czy 
kultury za ograniczenie wolności. 
To w istocie koncept barbarzyński - 
odrzucający cały cywilizacyjny do-
robek rodzaju ludzkiego. Stąd z 
tego konceptu jest wyprowadzana 
zasada walki ze wszelakimi rodza-
jami wspólnot społecznych, zwłasz-
cza rodziny i narodu, oraz walka z 
kulturą definiującą tożsamość tych 
wspólnot. Za «prawo człowieka» 
uznaje się nie to, co wynika z prawa 
naturalnego, ale każde roszczenie, 
nawet jeżeli ono uderza w podsta-
wy moralne państwa czy rodziny. W 
ten sposób wykoncypowano, że 
mordowanie dzieci nienarodzonych 
jest «prawem kobiet». Podobnie 
jest z «prawami homoseksuali-
stów» czy «prawem» do propago-
wania pornografii... Takie zachowa-
nie jest nadużyciem wolności i go-
dzi w dobro wspólnoty czy osób i 
tym samym nie ma nic wspólnego z 
prawami człowieka i jako takie po-
winno być karalne. Nie ma bowiem 
«prawa» do przestępstwa. ...Przy-
kładem praktycznego zniewalania 
społeczeństwa przy pomocy kon-
ceptu ‹niedyskryminacji›  jest kwe-
stia klauzuli sumienia. Odmawianie 
jej lekarzom służy  do wymuszania  
mordowania nienarodzonych dzieci 
pod groźbą wyrzucenia z pracy i 
pozbawienia możliwości wykony-
wania zawodu. Podobnie było w 
czasach komunistycznych, gdy ka-
tolicy byli pozbawieni prawa do 
wykonywania wielu zawodów czy 
prawa do zawodowego awansu. …. 
Szczególnym polem ataku środo-
wisk neobolszewickich  jest wycho-
wanie młodego pokolenia. Ten atak 
nie ogranicza sie tylko do wykorze-
nienia kulturowego - poprzez ogra-
niczanie nauki historii ojczystej czy 
eliminowanie narodowej literatury 
z kanonu lektur szkolnych. Skala 
opluwania narodowej przeszłości, 
mającej na celu wykorzenienie kul-
turowe i narodowe, nabrała już wy-
jątkowego rozmachu i jest dokony-
wana z pieniędzy podatników. Tzw. 
«pedagogika wstydu» ma na celu 

zniszczenie tożsamości narodowej, 
niezbędnej dla normalnego rozwo-
ju jednostki  a zwłaszcza naturalnej 
potrzeby identyfikacji i wspólnoto-
wej  przynależności. …Oprócz wy-
korzeniania z gruntu kultury mamy 
także  do czynienia z próbą aplika-
cji w naszym kraju celowej demora-
lizacji młodego pokolenia - poprzez 
próby ustanowienia edukacji sek-
sualnej i upowszechnienia tzw. ide-
ologii gender, która atakuje przede 
wszystkim tożsamość płciową mło-
dego pokolenia, propaguje dewiacje 
seksualne, a także  ogranicza prawa 
wychowawcze rodziców. Koncept 
«niedyskryminacji» uderza przede 
wszystkim w naturalne prawo ro-
dziców do wychowania własnych 
dzieci zgodnie z wyznawanymi 
wartościami. Pod pozorem «niedy-
skryminacji» systematycznie ogra-
nicza się prawa rodziców głosząc 
«prawa dziecka» - sprzeczne z pra-
wem rodziców do wychowania wła-
snych dzieci. Już ustawa o «przemo-
cy w rodzinie» wprowadziła możli-
wość odbierania rodzicom dzieci 
pod byle pozorem. …Instytucje słu-
żące niszczeniu rodziny, tradycji, 
religii i kultury narodowej wprowa-
dza zwłaszcza konwencja Rady Eu-
ropy o tzw. przemocy wobec ko-
biet… Koncepcja płci «społeczno-
-kulturowej», przyjęta w tej «prze-
mocowej» konwencji, jest bardzo 
bliska koncepcji antropologii ko-
munistycznej, według której nie ist-
nieje pojęcie osoby ludzkiej w uję-
ciu substancjalnym a tylko jako epi-
fenomen stosunków społecznych. 
Podobnie jak w marksizmie, także i 
tu człowiek nie jest pojmowany 
substancjalnie - jako byt pierwotny 
wobec instytucji społecznych, a je-
dynie jako swoiste tworzywo, któ-
rego płeć można zmieniać w sposób 
dowolny. To stwarza teoretyczną 
podstawę do poddawania człowie-
ka różnorakim społecznym ekspe-
rymentom.  To właśnie taka antro-
pologia posłużyła komunizmowi do 
wszelkich nieludzkich eksperymen-
tów, z ludobójstwem włącznie. 

...Jeszcze dalej w projektach spo-
łecznego zniewolenia idzie koncept 
tzw. „mowy nienawiści”. Przygoto-
wany projekt ustawy zabrania ja-
kiejkolwiek krytyki środowisk ho-
moseksualnych czy feministycz-
nych, uznając ich jakąkolwiek kry-
tykę za przejaw ‹nienawiści›. Co 
więcej, ten projekt ustawy uderza 
nie tylko  w konstytucyjną wolność 

słowa, ale także ogranicza wolność 
nauki - uznając jakiekolwiek bada-
nia,  na przykład środowisk homo-
seksualnych, jeżeli ich wyniki nie są 
zgodne z oczekiwaniami lobby ho-
moseksualnego, za przejaw «mowy 
nienawiści». Ten koncept oznacza 
wprowadzanie cenzury i ogranicza-
nie wolności słowa, to powrót do 
praktyk totalitarnych, w którym ist-
nieją tylko poglądy nakazane...

Demokracja, jak uczy historyczne 
doświadczenie, nie jest odporna na 
totalitarne zagrożenie. W wielu 
państwach totalitarne rozwiązania 
ustrojowe wprowadzano bowiem 
drogą demokratyczną. Współczesny 
neobolszewizm właśnie stawia na 
demokratyczny totalitaryzm, to 
znaczy na wprowadzenie instytucji 
zniewalających społeczeństwo dro-
gą parlamentarną. Mamy tu bo-
wiem do czynienia z metodą pełza-
jącego totalitaryzmu. ...Koncepcje 
takie, jak koncept «niedyskrymina-
cji», „walki z przemocą”,  ideologii 
„gender”, koncept walki z «mową 
nienawiści», odbierania dzieci ro-
dzicom,  rozszerzanie możliwości 
stosowania aborcji, propagowanie  
eutanazji czy inne mają na celu dez-
integrację polskiego społeczeństwa, 
jego demoralizację i pozbawienie 
naszego narodu wolności, a zwłasz-
cza wolności słowa. Niszczą one bo-
wiem fundamentalne zasady spo-
łeczne i moralne, które są podstawą 
zdrowego społeczeństwa. To za-
mach na naszą wolność. Dziś te to-
talitarne rozwiązania prawne są 
wprowadzane stopniowo i są po-
przedzone wielką akcją propagan-
dową - mającą na celu moralne i in-
telektualne rozbrojenie oporu prze-
ciwko tym totalitarnym zakusom. 
Są wprowadzane w sposób demo-
kratyczny, to znaczy poprzez sys-
tem parlamentarny... Dziś głównym 
celem niszczenia naszej cywilizacji 
jest rodzina i wychowanie młodego 
pokolenia. Dlatego obrona rodziny i 
narodu przed nihilistycznym neo-
bolszewizmem jest dziś najważniej-
szym wyzwaniem cywilizacyjnym 
naszych czasów. Jest najważniej-
szym frontem w obronie naszej 
godności i wolności.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej



FIRMA W BRANŻY PRZETWÓRSTWA 
SPOŻYWCZEGO

 POSZUKUJE PRACOWNIKA
Informujemy, że nasza firma posiada wolne miejsce 

pracy na dziale produkcji na stanowisku PRACOW-
NIK OBSŁUGI (osoba musi posiadać aktualną ksią-
żeczkę sanitarno-epidemiologiczną). Więcej infor-
macji pod numer telefonu: 913951758 bądź 508 123 
163. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) na adres e-mail: wka@resko.org
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

Autoneum  to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej specjalizująca się 

w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samochodów.  

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy 

osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy.  

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

 

Kierownik Zmiany 
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie 
 

Zakres obowiązków: 

· Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie instrukcji pracy, przepisów i procedur, 
· Zarządzanie grupą podległych Brygadzistów, 

· Zapewnienie realizacji wskaźników produkcyjnych w podległym obszarze, 

· Planowanie pracy na podległej zmianie w oparciu o zamówienia logistyczne, 

· Odpowiedzialność za ograniczanie strat i kosztów produkcji, 

· Stałe podnoszenie jakości, dyscypliny pracy oraz kwalifikacji podległych pracowników, 

· Wspieranie brygadzistów w realizacji celów w ramach projektów 5S i Kaizen, 

· Nadzór nad procesem szkolenia na podległych liniach, 
· Bieżąca kontrola dokumentacji jakościowo – procesowej w poszczególnych brygadach, 

· Współpraca z Kierownictwem, zapewniająca optymalizację warunków pracy produkcji, 

· Współpraca z działami wspierającymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania podległej zmiany. 

Wymagania 

· Wykształcenie minimum średnie, 

· Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

· Umiejętność motywowania innych i kierowania grupą oraz pracy w zespole, 
· Znajomość podstawowych zagadnień ISO TS i ISO 14001, 

· Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, 

· Dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność i zaangażowanie, 

· Znajomość narzędzi Lean Manufacturing będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy 

· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

· Atrakcyjne wynagrodzenie plus premia kwartalna uzależniona od wyników pracy, 
· Bogaty pakiet socjalny, 

· Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

· Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie. 

 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  klauzulę  zezwalającą                          
na przetwarzanie danych osobowych w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. ,       

ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 500. 
 

Autoneum  to międzynarodowa firma produkcyjna z branży motoryzacyjnej specjalizująca się 

w wytwarzaniu elementów wygłuszających do wnętrz samochodów.  

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która dba o swoich pracowników. Umożliwiamy 

osobom pracującym u nas rozwój osobisty i zawodowy.  

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

Specjalista ds. produkcji 
Miejsce pracy: Nowogard, woj. Zachodniopomorskie 
 

Zakres obowiązków: 

· Stałe doskonalenie Działu Produkcji i procesów produkcyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 
jakości pracy i produktywności, 

· Wspieranie implementacji projektów optymalizujących proces produkcji oraz kontrola ich efektywności, 

· Wspieranie kierownictwa produkcji w realizacji kluczowych wskaźników, 
· Wykonywanie analiz statystycznych dotyczących wyników osiągniętych na linii, 

· Sporządzanie raportów oraz analiz produkcyjnych, 

· Rejestracja danych produkcyjnych w systemach komputerowych, 

· Nadzorowanie oraz archiwizacja dokumentacji produkcyjnej, 

· Prowadzenie projektów poprawiających ergonomię pracy w obszarze produkcyjnym, 

· Współpraca z działami wspierającymi. 

Wymagania 

· Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne, 
· Doświadczenie na podobnym stanowisku, np. Inżynier Produkcji, Specjalista ds. Lean, 

· Znajomość systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, 

· Praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz innych metod usprawniania procesów 
produkcyjnych, 

· Inicjatywa oraz stała chęć poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, 

· Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów, 

· Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 

· Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, 

· Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, 

· Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i zaangażowanie. 

Oferujemy 

· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

· Atrakcyjne wynagrodzenie, 

· Bogaty pakiet socjalny, 

· Stabilne miejsce pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

· Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie. 

 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV zawierających  klauzulę  zezwalającą                          
na przetwarzanie danych osobowych w siedzibie firmy: Autoneum Poland Sp. z o. o. ,       

ul. Armii Krajowej 28D, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 27 500. 

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

UWAGA!!!

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na
zebranie otwarte, 

które odbędzie się  25 marca 2015 r.

Harmonogram spotkania:
1. Godz. 16.00- 16.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami.
2. Godz. 16.30-17.00 – prelekcje dla rodziców:
	 „Prawne aspekty przemocy i agresji w szkole” (prowadząca 
Klaudia Gieryń – Komisariat Policji w Nowogardzie).
	 „Narkotyki, alkohol? Na pewno nie moje dziecko” 
(prowadząca Regina Ewa Krzak) sala nr 28.
3. Godz. 17.00-17.30 – dyżur nauczycieli w klasach. 

ZAPRASZAMY!!!

R e K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
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oGŁo SZe NIA dRoB Ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRUcHomoŚcI

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bardzo 
dobry Kikorze, ogród 2000 m. 668 
411 277 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 604 
284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan 
bardzo dobry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowogardu, 30 
minut do morza. Tel. 693 083 124 
po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropo-
kojowe. 602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 
przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z 
altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 
692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam bezczynszowe: kawalerkę 
i mieszkanie dwupokojowe. 660 143 
840 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne I piętro. 603 555 532

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
509 349 642 

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 740 
315 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 501 
343 040 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
15 lutego, 4pokojowe, częściowo ume-
blowane, cena 180 tys. 608 396 636 

• Do wynajęcia kwalerka. 667 621 070 

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 
18 000 zł. 609 931 915

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 
17500 zł. 607 580 172

• Do wynajęcia kawalerka 28 m2, czę-
ściowo umeblowana na ul. Leśnej w 
Nowogardzie. Mile widziane małżeń-
stwo. Cena 700 zł+liczniki+700 zł kau-
cja. Tel. 696 674 641 lub 783 794 853

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe 
ul. Kościuszki. Tel. 606 401 128

• Dom w cichym centrum 190 m2 dział-
ka 700 m2. Pośrednikom dziękuje. Tel. 
889 133 882

• Zamienię z dopłatą  mieszkanie 2 po-
kojowe na  parterze ,na 3 pokojowe 
N-d. Tel.506696195.

• Ziemię 1,43 ha w Dębicach tanio 14 
000 za HA. Tel. 660 206 833 

• Młockarnię poniemiecką sprzedam. 
Tel. 502 103 432 

• Mieszkanie do wynajęcia.793 90 80 98 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, działka 
78. Tel. 91 57 85 334 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną. 660 010 540 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 
668 841 631

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 604 
60 69 60

moToRYZAcjA

• • Mercedes C220 kombi, diesel, rocz-
nik 2000 kolor czarny, wyposażony w 
klimatyzację oraz hak, sprzedam. Tel. 
510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan 
dobry. 605 576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna kabina. 
660 010 540

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi 
(bardzo dobry stan) 15stki od BMW. 
Tel. 889 474 133    

• Sprzedam Tico w dobrym stanie. 696 
807 922

•  Sprzedam przyczepke. Wymiary 
130/230. Tel. 691 050 186 

RolNIcTWo

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 502 853 
573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 759 414

•	 orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 KURKI NIoSKI odchowane powy-
żej 7 tyg. Sprzedaż od 25.03.2015 r. 
GoSPdARSTWo RolNo-dRoBIAR-
SKIe żABoWo 13. Tel. 913910666, 
510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751

•	 jAjA lĘGoWe KUR „leGHoRN”. Tel. 
91 39 20 307

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam tuczniki mięsne. 696 807 
922

• Sprzedam ciągnik C-330 po kapital-

nym remoncie z fakturami. 696 807 
922 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sprzedam obornik. 661 751 296 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

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

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWA-
NÓW, WYKŁAdZIN, TAPIceRKI me-
BloWej SAmocHodoWej/ SKÓ-
RZANej mATeRIAŁoWej / PoŚcIelI 
WeŁNIANej / lANolINĄ/SPRZĄTA-
NIe: cZYSZcZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	 NAPRAWY	 montaż	 pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 772

•	 Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Docieplenie budynków. 607 654 692

• Usługi remontowo-budowlane i de-
karskie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewięcio-
osobowy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

• Docieplenia budynkow, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 
268 

PRAcA

•	 •	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 
474 266 

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286 

• Zatrudnię montażystę okien. Niezbęd-
ne prawo jazdy (może być emeryt, 
rencista). 663 600 601

• Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do dozo-
rowana i prac porządkowych. Tel. 91 
39 25 275

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy, 
zarobki od 2000 zł netto. Tel. 696 034 
712

• Zlecę skopanie ogródka 100 m2.. Tel. 
783 534 677 

•	 Przyjmę pracowników budowla-
nych oraz pomocników, praca legal-
na. 785 931 513

•	 Przyjmę Fachowca na budowę 693 
716 085 lub 607 137 081

INNe

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	 z 

Niemiec używane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania ,domu, sklepu, 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci zamienne, 
serwis tel 691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, skle-
pu cena od 70 zl oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V	 do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystyczne 
(pełnowymiarowe, składane, gruby 
materac), nieużywane, oryginalnie za-
pakowane, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Tanio sprzedam nowy rower składak. 
507 228 736

• Sprzedam spawarkę Bester, wiertarkę 
stojącą i szlifierkę. 694 484 485

• Sprzedam tarcicę budowlaną mo-
drzew, sezonowana 6 lat. Tel. 668 298 
084 

• Drzwi garażowe ocieplone białe  w so-
lidnej ramie o wymiarach 240x210 stan  
b.dobry tel.509861740

• Sprzedam łóżko dziecięce 130/70 z 
materacem, metolowo-plastikowe. 
Cena 200 zł. 660 543 782

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

•	 Sprzedam telewizor plazma Pana-
sonic 46 cali z dekoderami. 91 39 22 
106, 00 49 15 75 1743054

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem do 
domu. Tel. 889 354 058 

•	 Sprzedam „ATlAS” do ćwiczeń fir-
my „KeTTleR” cena od uzgodnie-
nia. Tel. 9139 22 106, 00 49 176 990 
87 454 

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe, pocięte w klocki z dowozem do 
domu. Tel. 66 33 49 053

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, 
orzech włoski, 180 i 200 cm długo-
ści,  w obwodzie ok. 110 cm. Tel. 508 
105 333
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INFoRmAToR loKAlNY - NoWoGARd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRo BU So WA SeRocKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ oSÓB - Ro mAN BIŃcZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

od PoNIedZIAŁKU do PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 
11) 17.30, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SoBoTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stano-
wisko nr 11) 
NIedZIelA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie 
stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

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

Nd - SZcZecIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZecIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKo - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GolcZeWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GolcZeWo 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RoZKŁAd jAZdY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23



III Turniej Piłki Ręcznej „Kalisz cup” 2015

Handball Nowogard na 2. miejscu
W dniu 14 marca 2015r., Klub Handball Nowogard był uczestnikiem III Turnieju Piłki Ręcznej „Kalisz Cup” 2015, o puchar Burmistrza Miasta Kalisza. 
Na pięknej Hali Kalisza Arena, oprócz szczypiornistów z Nowogardu zameldowały się drużyny Startu Konin, Górnik Złotoryja, Oldboys Koronowo, Cho-
jeński Klub Sportowy Łódź, Szczypiorno Kalisz.

Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy po trzy zespoły, me-
cze rozegrano systemem każdy 
z każdym. Nowogardzki Klub w 
pierwszym spotkaniu zmierzył się 
z drużyną z Koronowa. Spotka-
nie to dobrze zaczęli przeciwnicy, 
którzy od samego początku wyszli 
na prowadzenie i utrzymywali je 
przez większość meczu. W koń-
cówce spotkania było coraz bar-
dziej nerwowo, obrona Nowogar-
du zaczęła grać mocniej i konse-
kwentniej, a Oldboye z Koronowa 
zaczęli popełniać błędy. Skutecz-
nością stuprocentową na prawym 
skrzydle wykazał się Wiesław Pio-
trowicz, który rzucił kolejno trzy 
bramki dające remis, a następnie 
prowadzenie i mecz zakończył 
się wynikiem 12:11 dla Handball 
Nowogard. W drugim meczu, po 

krótkim odpoczynku, Handball 
Nowogard spotkał się z Górni-
kiem Złotoryja. Ten mecz Nowo-
gardzianie  rozpoczęli wyśmieni-
cie, prowadząc i kontrolując spo-
tkanie przewagą dwóch, trzech 

bramek. Wynik do przerwy 6:3, 
więc wydawać by się mogło, że już 
nic złego nie może się wydarzyć. 
Jednak po zmianie stron, Górnik 
zaczął odrabiać straty i po chwi-
li na tablicy wyników widniało 
6:6, a następnie 8:6 dla Złotoryi. 
Proste błędy szczypiornistów z 
Nowogardu były bezlitośnie wy-
korzystywane przez rywala. Czas 
uciekał, a Handball nie mógł zdo-
być siódmej bramki. Nerwy wzię-
ły górę, Górnik zawzięcie bronił 
wyniku i mecz zakończył się prze-

graną Nowogardu 8:9. Taki rezul-
tat stawiał pod znakiem zapytania 
dalszy los Handballu w turnieju, 
konieczne było oczekiwanie na 
wynik spotkania Oldboyów Ko-
ronowo z Górnikiem Złotoryja. 

W tej grupie mogło wydarzyć 
się wszystko - gra o miejsce pią-
te, trzecie lub w finale. Nasi głów-
ni rywale wyszli na mecz z myślą 
jedynie o wygranej. Mecz walki, 
ostrych starć i na  szczęście mało 
bramek. Do ostatnich sekund wa-
żyły się losy wygranej, a w konse-
kwencji również tego, kto zajmie 
które miejsce w grupie. Mecz za-
kończył się wygraną Koronowa 
8:7 i po podliczeniu i sprawdzeniu 
wszystkich różnic bramkowych i 
punktów, Handball Nowogard o 

jedną bramkę zdobytą więcej, za-
jął pierwsze miejsce w grupie, co 
oznaczało mecz finałowy z gospo-
darzami Turnieju, Szczypiornem 
Kalisz. Na drugim miejscu w gru-
pie uplasowała się drużyna z Ko-
ronowa rzucająca o jedną bram-
kę mniej, a na trzecim Górnik o 
cztery bramki mniej. Pierwszy 
raz w historii Klubu miała miej-
sce taka sytuacja, iż trzy drużyny 
miały po rozegraniu wszystkich 
swoich meczów taką samą ilość 
punktów i bilans bramek zero. 
Emocji nie brakowało.

 Mecz finałowy o Puchar Bur-
mistrza, Handball rozpoczął do-
brze, prowadząc spotkanie dwie-
ma bramkami. Niski wynik do 
przerwy, jednak z korzyścią dla 
Nowogardu 6:4. W drugiej po-

łowie gospodarze z Kalisza szyb-
ko pokazali, iż mecz się jeszcze 
nie skończył, objęli prowadzenie 
i nie oddali go już do ostatniego 
gwizdka sędziego. Spotkanie za-
służenie wygrała drużyna z Kali-
sza, której gratulujemy. W zespo-
le Handballu Nowogard, nagro-
dę indywidualną otrzymał Ar-
kadiusz Jadach za Najlepszego 
Bramkarza turnieju. 

Info: własna
Klasyfikacja końcowa:
1. Szczypiorno Kalisz
2. Handball Nowogard
3. Start Konin
4. Oldboys Koronowo
5. Górnik Złotoryja
6. Chojeński Klub Sportowy 
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R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Tytuł wpisany ręcznie

 

Nazywam się Sylwia Zielińska, mieszkam w Nowogardzie. W wieku 10 lat zdiagnozowano u mnie Rdzeniowy

Zanik Mięśni. Choroba spowodowała, że poruszam się na wózku. Wymagam całkowitej pomocy drugiej osoby.

Na tę chorobę nie ma żadnego leku, usprawnić mnie może systematyczna rehabilitacja, która jest kosztowna.

Choroba nie przeszkadza mi być osobą aktywną. Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na

Uniwersytecie Szczecińskim. W chwili obecnej jestem na IV roku studiów doktoranckich. Aktywnie działam

naukowo (wyjeżdżam na konferencje, publikuję artykuły naukowe, w ramach praktyk prowadzę zajęcia ze

studentami). Staram się, żyć tak jak zdrowi ludzie. Zebrane środki chcę przeznaczyć na rehabilitację oraz

zakup i montaż windy. W tej chwili by wyjść z domu mam do pokonania 40 schodów, dlatego ograniczam się

tylko do koniecznych wyjść (wyjazd na Uczelnie, konferencje).

PROSZĘ O POMOC W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Zielińska, 1951 pomagają mi

Państwo w moich codziennych zmaganiach.

Wszystkim, którzy zdecydują się mi pomóc oraz tym, którzy zrobili to w latach ubiegłych, z całego serca

szczerze dziękuję! 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

PIASeK, PIASeK 
PRZeSIeWANY, 

żWIR, cZARNoZIem, 
PoSPÓŁKA 

 żWIRoWNIA 
dŁUGoŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z doWoZem  
do KlIeNTA

A/0

okazja!!! 
Przedłużanie i zagęszczanie 
rzęs, ostatnie wolne miejsca 

przed świętami
 tel. 534-991-778

W.1.o24.03

REKlAMA

REKlAMA PRZeKAż 1% PRoceNT PodATKU
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9s. 3

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Chorwacja 20-29.06.2015 Berlin - lotniska codziennie
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

PARYŻ+WERSAL 11-16.07.2015 

Maroko 03-17.04.2015 

A2.2.P.d/o

Ogórek 
na 
działkach

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Stał 200 lat,
zburzyli go
w 2 godziny

Nowogardzkie GRENE
Zielono mi...

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

SPRAWDŹ  NAS
na stronie 8

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

s.4

REKLAMA

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W.2.p.20.03

Z okazji 20-lecia działalności firmy, 
mamy dla nowych Klientów

- najniższe stawki OC i AC
- dodatkowe zniżki dla młodych kierowców

Nasze propozycje są  
nie do przebicia, 

sprawdźcie Nas. zapraszamy
700-lecia 6A (vis a vis NETTO)

tel. 91 391 01 17, 608 343 734
Fratczak

Zapraszamy  pon.-pt.  8 - 18   sobota  9 - 12

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

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet 
• kwas hialuronowy, botox

W.4.P.P.27.03 do

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

K.p.24.03-21.04

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 
9 kwietnia 2015

 Z OSTATNIEJ CHWILI
Nietypowe odkrycie w Nowogardzie 

Znalazł szczątki niemieckich  
żołnierzy na swoim podwórku

Czytaj s. 3



Nr 23 (2355)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

P8.4.SCZB.DO

W skrócie Kolejny  projekt  PiR

Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza w Sejmiku 
Paweł Słomski, przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój, poinformował  w 
czwartek  na konferencji prasowej w Szczecinie, o rozpoczęciu działań zmierzających do 
przekonania radnych sejmikowych do zmiany statutu województwa, poprzez wprowadzenie 
możliwości wnoszenia projektów uchwał w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Na konferencji prasowej, na 
którą przybyli przedstawiciele 
głównych mediów regionalnych, 
zaprezentowano motywację jaka 
przyświeca inicjatorom zmia-
ny, wymieniono ustrojowe kon-
stytucyjne, ale i praktyczne argu-
menty przemawiające za zmianą, 
a także poinformowano o trybie 
w jakim pomysł będzie wniesio-
ny do rozpatrzenia w radzie sej-
miku: - Chcemy zebrać jak najwię-
cej podpisów mieszkańców pod pe-
tycją, którą złożymy na ręce prze-
wodniczącej rady województwa 
zachodniopomorskiego - mówi na-
szej gazecie Paweł Słomski, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Part-
nerstwo i Rozwój (PiR),  inicjator 
i organizator działań zmierzają-
cych do  wprowadzenia w statucie 
województwa omawianej  na kon-
ferencji zmiany. Prezentując na 
konferencji projekt, Piotr Słom-
ski, wiceprzewodniczący RM w 
Nowogardzie powiedział m.in.: 
- Trzeba podkreślić, że stworzenie 
możliwości wnoszenia projektów 
uchwał w trybie Obywatelskiej Ini-
cjatywy Uchwałodawczej dawało-
by obywatelom sposobność pełne-
go, nie odłożonego w czasie, uczest-
nictwa w kreowaniu polityki lokal-

nej przewidzianej dla szczebla wo-
jewódzkiego samorządu teryto-
rialnego. Polityka ta w ten sposób 
może zostać wzbogacona proble-
matyką wynikającą z lokalizowa-
nymi  przez  obywateli potrzebami, 
a nie być tylko rezultatem partyj-
nych ustaleń weryfikowanych spo-
łecznie raz na cztery lata. Wpro-
wadzenie postulowanego mechani-
zmu ogranicza więc ryzyko aliena-
cji władzy w trakcie kadencji, oraz 
stanowi narzędzie zapobiegające 
groźnym skutkom takiej alienacji.  

Odpowiadając zaś na pytanie 
dziennikarzy zgromadzonych na 
konferencji,  Paweł  Słomski poin-
formował, że poparcie dla projek-
tu zgłosiło już wiele organizacji, 
zwłaszcza tych o charakterze oby-

watelskim. - Niejednokrotnie już  
organizująca  się  w ważnych dla 
siebie sprawach społeczność,  poty-
kała się o trudność przedstawienia 
w wystarczająco skuteczny formal-
nie sposób swoich racji – mówi Pa-
weł Słomski - tak było np. w spra-
wie  decyzji wojewódzkich doty-
czących rozmieszczenia ferm wia-
trakowych, czy ważnych dla  spo-
łeczności  wałeckiej  decyzji o siatce 
połączeń kolejowych.  W najbliż-
szym czasie organizatorzy w do-
stępny sobie sposób, między inny-
mi  poprzez pomoc  prasy lokal-
nej, będą prowadzili zbiórkę  pod-
pisów pod petycją  o wprowadze-
nie omawianej  zmiany w statucie 
skierowaną do przewodniczącej 
Rady Sejmiku.   red.

Przedstawiciele Partnerstwa i Rozwoju w trakcie konferencji prasowej w Szczecinie
fot. Andrzej Kutys. Radio Szczecin

Zjawisko zaćmienia Słońca można było obserwować w piątek (20 
marca), już od około godziny 10:30. Wystarczyło zaopatrzyć się w spe-
cjalne okulary, bądź kawałek kliszy (filmu fotograficznego) lub np. ma-
ski chroniącej wzrok podczas spawania. Około godziny 11:00, zrobiło 
się już nieco ponuro, a to za sprawą Księżyca, który w 75% zakrył tar-
czę Słońca. Udało nam się sfotografować to zjawisko. Zdjęcie, które pu-
blikujemy, zostało wykonane z redakcji DN. Przypomnijmy, że kolej-
ne częściowe zaćmienie Słońca będzie miało miejsce za jedenaście lat. 
Tym bardziej warto było w miniony piątek spojrzeć w górę, aby zaob-
serwować to zjawisko.  KR

W dniach 17-19 marca 2015 r., 
w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale, odbyła się – 
Spartakiada FAR, impreza in-
tegracyjno - sportowa dla dzie-
ci i młodzieży niepełnospraw-
nych ruchowo, poruszających 
się na wózku inwalidzkim. Kon-
kurencje, które były rozgrywa-
ne w trakcie zawodów to: sprint; 
tor przeszkód; łucznictwo, bocce 
i mini maraton. Patronat honoro-
wy nad imprezą objęła Małżonka 
Prezydenta RP, pani Anna Komo-
rowska. Miło nam poinformo-
wać, że Nikola Bednarek uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 1, 
wywalczyła tam 3. miejsce. Gra-
tulujemy sukcesu.  Info: własna

Wraz z nadejściem wiosny, mieszkańcy przystąpili do prac porządko-
wych  na swoich posesjach, ogrodach czy działkach. Podczas tych prac, 
m.in. odpowiednio przycinają też drzewa, by nie szpeciły terenu woko-
ło, ale były jego ozdobą. W związku z tą przycinką na skrzynkę mailową 
DN, nasz Czytelnik przysłał zdjęcie, z prośbą o wyjaśnienie, co było po-
wodem wycinki drzewa na jednej z posesji  w Nowogardzie.  -„Potwier-
dzam, że drzewo to zostało w obrębie korony trochę przerzedzone, ale nie 
ścięte. Ten zabieg miał charakter typowo sanitarny, którego powodem był 
m.in. zbyt długi konar, który mógłby wkrótce się złamać i np. w pobliżu 
uszkodzić zaparkowany  samochód. Mimo, że nie potrzeba na niego ogól-
nego zezwolenia, to jak najbardziej złożyłem do gminy pismo, w ubie-
głym roku, o wydanie, na powyższy zabieg, stosownego zezwolenia. Oczy-
wiście z gminy  otrzymałem  odpowiedź pozwalającą mi na ten zabieg” 
- mówi A.  Fedeńczak, właściciel posesji, na której został dokonany za-
bieg pielęgnacyjny przycięcia konarów drzewa. JB

Sprostowanie 
W ostatnim numerze DN, 

w tekście pt. „Przenieśli się 
do Goleniowa”, błędnie po-
daliśmy nazwisko przedsta-
wicielki firmy Irontech. Za-
miast Kryża napisaliśmy Kry-
że.Przepraszamy za pomyłkę. 

Red.

W Niedzielę Palmową 

Wielkanocny kiermasz 
W dniu 29 marca, czyli Niedzielę Palmową, wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego, odbędzie się 

Kiermasz Wielkanocny, którego organizatorem jest NDK. W czasie trwania kiermaszu, w godz. 
od 9.00 do 13.00, będzie można nabyć palmy, stroiki, koszyczki, serwety, pisanki i inne wielkanocne 
ozdoby oraz zapoznać się z twórczością uczestników pracowni ceramicznej, działającej w Domu Kul-
tury.  Szczególnie do odwiedzenia swojego straganu zapraszają mieszkańcy Wojcieszyna, gdzie oprócz 
świątecznych, wykonanych własnoręcznie ozdób, zakupić będzie można także pyszne, domowe wypie-
ki. Dochód ze sprzedaży zasili konto budowy kościoła w Wojcieszynie, która ma ruszyć w tym roku. MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
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Sprzedam 
mieszkanie 
na parterze 62 m2 po 

generalnym remoncie 
3-pokoje własne, ogrzewanie 

piec CO, z garażem przed 
mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł). 

Tel 606 265 333

REKLAMA REKLAMA

Nietypowe odkrycie w Nowogardzie 

Znalazł szczątki niemieckich  
żołnierzy na swoim podwórku
Na jednej z posesji w centrum Nowogardu, w czasie prac ziemnych, natknięto się na ludz-
kie szczątki. Prawdopodobnie należały one do  niemieckich żołnierzy z czasów II Wojny 
Światowej. 

Właściciel posesji natychmiast 
wezwał na miejsce policję. Ta za-
wiadomiła o znalezisku Zakład Me-
dycyny Sądowej przy Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie. 

-Znaleźliśmy szczątki należą-
ce z całą pewnością do dwóch nie-
mieckich żołnierzy z okresu II Woj-
ny Światowej. Rodzaj pochów-

ku wskazuje na to, że pochodzą 
one z 1945 roku – mówi Andrzej 
Ossowski z Zakładu Medycyny 
Sadowej przy PAM w Szczecinie. 

Po zabezpieczeniu odnalezio-
nych szczątek i fragmentów mun-
duru, prace przerwano, gdyż ist-
nieje prawdopodobieństwo, że 
pochowano tutaj więcej osób. 

-Mamy informację, że tutaj była 
kwatera gdzie chowano zmarłych 
żołnierzy z lazaretu, czyli szpita-
la wojennego znajdującego się w 
pobliżu. Świadczy o tym ułoże-
nie pochówków a także fakt, że w 
przy jednym ze szkieletów znaleź-
liśmy dren medyczny – dodaje A. 
Ossowski.  

Pracownicy Zakładu Medycy-
ny mają wrócić na miejsce zna-
leziska za kilkanaście dni. Wów-
czas dokonają badania całego te-
renu i ekshumacji szczątek. Póź-
niej podejmą próbę ustalenia toż-
samość pochowanych osób. Pra-
ce te mają potrwać kilka dni. -Być 
może uda nam się wówczas nawią-
zać kontakt z rodzinami pochowa-
nych żołnierzy – mówi z nadzieją 
Ossowski, który jest m.in. twór-
cą polskiej bazy danych genetycz-
nych Żołnierzy Wyklętych. 

Dlatego też do tego czasu wła-
ściciel podwórka, na którym zna-
leziono ludzkie kości nie chce, 
aby redakcja podawała jego dane, 
a także miejsce, gdzie odnalezio-
no szczątki. Obawia się, że mogło-
by to spowodować zbyt duże zain-
teresowanie jego posesją. A to do 

czasu, gdy teren nie zostanie do-
kładnie zbadany przez lekarzy są-
dowych, nie daje gwarancji usza-
nowania osób pochowanych na 
terenie dziś stanowiącym działkę 
wokół jego domu. 

Ciekawostką jest fakt, że zda-
niem A. Ossowskiego, na terenie 
Nowogardu może być kilka kwa-
ter, gdzie chowano żołnierzy. Jed-
na z nich znajduje się, według 
wiedzy naukowca, na terenie by-
łej mleczarni w Nowogardzie. Za 
pośrednictwem DN, badacz pro-
si o kontakt wszystkie osoby, któ-
re mogą posiadać wiedzę w tym te-
macie. 

Do sprawy wrócimy, gdy na-
ukowcy powrócą na miejsce zna-
leziska. 

Marcin Simiński 

Było stare, będzie nowe

Stał 200 lat, zburzyli go w 2 godziny
W miniony wtorek (24 marca),wyburzono stary poniemiecki, datowany na ok.1820 rok, budynek wielorodzinny przy ul. Dąbrowszczaków. W to miejsce 
powstanie kompleks usługowo-mieszkalny. Inwestorem jest nowogardzka spółka Pro-Bud. 

Proces wyburzania starego 
domu rozpoczął się już w po-
niedziałek. Najpierw rozebra-
no przylegającą do posesji przy-
budówkę, powstałą już po woj-
nie. Następnego dnia, we wto-
rek, ok. godz. 8.00, rozpoczęto 
wyburzanie poniemieckiej nie-
ruchomości. Wcześniej oczywi-
ście z terenu posesji wywiezio-
no kilka kontenerów starych me-
bli, które do budynku znosili bez-
domni. Nie jest tajemnicą, że bu-
dynek od pewnego czasu peł-
nił funkcję „mety” i noclegow-
ni. Dlatego przed rozpoczęciem 
prac rozbiórkowych dokładnie  
sprawdzono też, czy w pomiesz-
czeniach nikogo nie ma.  

Samo zrównanie budynku z 
ziemią trwało niecałe dwie go-
dziny. W tym czasie pracowni-
cy strzegli bezpieczeństwa wo-
kół wyburzanego domu, zwłasz-
cza wzdłuż ulicy Dąbrowszcza-
ków. Rozbiórki podjęła się fir-
ma Krzysztofa Saji z Brzozowa 
pod Nowogardem, specjalizują-
ca się w tego typu pracach. Obec-
nie trwa wywożenie gruzowiska i 
sprzątanie działki. Wkrótce teren 

ten zamieni się w wielki plac bu-
dowy. Jak już informowaliśmy w 
zeszłym roku, powstanie tu budy-
nek usługowo-mieszkalny (patrz 
wizualizacja projektu). Inwe-
stycja prowadzona przez nowo-
gardzką spółkę Pro-Bud, ma być 
zakończona w lutym 2017 roku. 
Do użytku zostanie oddanych 8 
lokali usługowych i 30 mieszkań 
o pow. od 42 do 84 m kw. Spółka 
wybuduje też parkingi i drogi we-
wnętrzne, skomunikowane z uli-
cą Dąbrowszczaków. Inwestor za-
dba też o oświetlenie i zagospoda-
rowanie zieleni wokół nowej po-
sesji. 

Będzie to istotnie ważne przed-
sięwzięcie, zarówno pod wzglę-
dem społecznym, jak i urbani-
stycznym. Stanie się bowiem 
szansą na ożywienie leżących 

odłogiem obszarów, niwelując 
przy tym wieloletnią złą manie-
rę miejskich urbanistów, którzy 
doprowadzili do jednonitkowe-
go, fasadowego układu miasta – 
co powoduje nie tylko ogranicze-
nia rozwoju handlu i usług (brak 
miejsca na działalność), ale do-
prowadziło do komunikacyjne-
go chaosu w mieście (jedna dro-
ga przez całe miasto). 

Pozostaje mieć nadzieję, że in-
westycja Pro-Bud sprowoku-
je gminę do zagospodarowania 
tego obrębu miasta, mogące roz-
winąć kwitnące centrum wzdłuż 
ulicy 700 Lecia. Terenu wokół nie 
brakuje, a i pierwsze koncepcje 
na urbanistykę tego obszaru leżą 
w ratuszu już od ponad 20 lat.  

Marcin Simiński

Wizualizacja budynku. PROBUD
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Kandydatka SLD na Prezydenta RP odwiedziła Nowogard 

Ogórek na działkach 
W środę, 25 marca, w siedzibie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. 3 Maja w Nowogardzie, odbyło się spotkanie Magdaleny Ogórek, kandydat-
ki SLD na Prezydenta,  z grupą kilkudziesięciu działkowców i działaczy partii. Był to już kolejny, po Piotrze Dudzie z PiS, kandydat na Prezydenta, któ-
ry odwiedził ostatnio Nowogard. 

Spotkanie z kandydatką zaplano-
wane było na godzinę 18.00. Mag-
dalena Ogórek przybyła na spotka-
nie z działkowcami z ponad pół go-
dzinnym opóźnieniem. Działkow-
cy odbywali w tym czasie zebranie 
sprawozdawcze. 

Gdy kandydatka weszła na salę, 
obrady przerwano. Ogórek zasia-
dła za stołem prezydialnym, a na-
stępnie wygłosiła krótkie przemó-
wienie. Tu nie zaskoczyła. Trzymała 
się sztywno własnej konwencji wy-
powiedzi publicznych, którą można 
podziwiać słuchając kandydatki w 
mediach krajowych. Głównie więc 
dziękowała za „ciepłe przyjęcie” i 
deklarowała „ogromne wsparcie”. 
Dodała też, że jest całym sercem z 
działkowcami, bo jako dziecko czę-
sto chodziła na działki. Teraz naj-
wyraźniej już nie chodzi, bo jak po-
wiedziała podziwia ogródki z okna 
swojego warszawskiego domu. Na 
koniec kilka razy powtórzyła „dzię-
kuję bardzo”. Obdarowała też zgro-
madzonych swoich uśmiechem.  

Następnie głos zabrał Robert 
Czapla, szef nowogardzkiego koła 

SLD. Powiedział, że jak usłyszał od 
Ogórek, że ta chce odwiedzić No-
wogard, to bardzo się ucieszył. Pu-
blicznie poparł też kandydatkę wła-
snej partii na prezydenta oznajmia-
jąc, że w wyborach prezydenckich 
odda na nią głos. Zapewnił, że tak 
samo zrobią jego znajomi. 

Niektórzy działkowcy nie wy-
trzymali napięcia, jakie niewątpli-
wie wywołała wizyta uroczego go-
ścia. Jeden z nich wykrzyczał, że to 

pierwsza w historii wizyta kandyda-
ta na prezydenta w skromnych pro-
gach działkowców, po czym zaczął 
bić intensywnie brawo. 

Ryszardowi Wajkowi, prezesowi 
działkowców, jako jedynemu udało 
się zadać pytanie kandydatce SLD 
na Prezydenta. 

 - Ponieważ SLD złożyło projekt 
ustawy reprywatyzacyjnej w sejmie, 
w której nie ma zapisów o ogrodach 
działkowych. Wiem dokładnie, że 

w całym kraju są komplikacje, gdyż 
ujawniają się byli właściciele gruntu 
i żądają wielkich odszkodowań. Czy 
w tym projekcie znajdzie się zapis o 
uwłaszczeniu działkowców? - pytał 
Ryszard Wajk. 

- Powiem państwu szczerze, że 
bardzo bym chciała się szczegółowo 
zapoznać z treścią tej ustawy. Na-
tomiast uważam, że absolutnie tak. 
To jest bardzo ważne dla was i rozu-
miem takie dążenia. Dlatego tak jak 
mówię od samego początku do koń-
ca  będę was wspierać, bo nie wy-

obrażam sobie Polski bez ogródków 
działkowych – odpowiedziała Mag-
dalena Ogórek. 

Na zakończenie  kandydatce wrę-
czono bukiet kwiatów. Były uściski 
i buziaki oraz wspólne zdjęcie. Na 
odchodne zgromadzonym dział-
kowcom rozdano też kalendarzyki z 
wizerunkiem kandydatki. 

Po opuszczeniu ogrodów dział-
kowych, Magdalena Ogórek uda-
ła się na wykwintną kolację z lokal-
nymi działaczami SLD do pobliskiej 
restauracji Barnim.                     MS

Zachwycony kandydatką były komendant milicji Pan Pawlak

Od lewej R. Wajk i M. Ogórek

Zabawa w media kosztem podatnika 

Hojny burmistrz 
W ostatnich dwóch wydaniach urzędowej broszury pn. Wiadomości Samorządowe, pojawiła się rekla-
ma prywatnego internetowego radia, należącego do miejskiego urzędnika Piotra Suchego, za którą jak 
się okazało gmina nie wzięła pieniędzy. Burmistrz chętnie też wspomaga wydawany przez Niemców, 
od zeszłego roku, tygodnik „Nowiny”, zlecając do gazety gminne ogłoszenia za kilka tysięcy złotych. 

W tym roku ukazały się już trzy 
numery WS.  Pierwszy wydano na 
początku stycznia. Po kilku tygo-
dniowej przerwie wznowiono druk. 
Kolejne wydanie ukazało się 27 lu-
tego. Najnowsze roznoszone jest na 
mieście od zeszłej środy. Lutowe wy-
danie ( to kwota tylko za sam druk) 
kosztowało podatników 4 tys. 428 zł. 
Za najnowszy numer gmina zapłaci-
ła z pewnością kilkaset złotych wię-
cej. Ma ono bowiem nie 16 a 20 stron. 
Tak więc koszty produkcji trzech nu-
merów biuletynu to około 15 tys. zł.  
Co do zawartości tematycznej  to lu-
towy numer zawierał 13 zdjęć  bur-
mistrza, a ostatni już 18.  

Warto dodać, że Rada Miejska pró-
bowała ograniczyć burmistrzowi czę-
stotliwość wydawania WS. W tym 
celu zmniejszono znacznie wydat-
ki na promocję gminy, a więc dzia-
łu z którego do tej pory biuletyn był 
finansowany. Miesiąc trwało, aż R. 
Czapla znalazł miejsce w budżecie z 
którego i tak, mimo wyraźnego bra-
ku akceptacji radnych, biuletyn opła-
cił. Teraz gazetka finansowana jest, 
jak nas poinformowano z pieniędzy 
przeznaczonych w budżecie  na…. 
utrzymanie administracji. 

Za reklamę urzędnika zapłacą 
podatnicy 

W obu wydaniach WS, zarówno 
lutowym jak tym wydanym w mijają-
cym tygodniu, pojawiły się informa-
cja o audycji z udziałem burmistrza 
Roberta Czapli, jakiej można posłu-
chać w internetowym radio należą-
cym do miejskiego urzędnika Piotra 
Suchego. Czy w biuletynie informa-
cji publicznej mogą być zamieszcza-
ne reklamy, a jeśli tak to ile trzeba za 
nie zapłacić? 

Gmina uważa, że Piotr Suchy pła-
cić nie musi ani grosza. 

- Radio (tu pada nazwa – dop. red.), 
będące w tej chwili radiem interneto-
wym, pełni tylko i wyłącznie funkcję 
społeczną. Właściciel radia nie zle-
cał oraz nie zamieszczał ogłoszenia 
w Wiadomościach Samorządowych. 
Jak wynika z treści, to nie radio a bur-
mistrz Nowogardu zaprasza miesz-
kańców do słuchania audycji ze swo-
im udziałem. Za zgodą właściciela ra-
dia zostało jedynie użyte w ogłoszeniu 
burmistrza, logo radia (tu znów pada 
nazwa radia- dop.red.).  Tak więc to 
ogłoszenie w żaden sposób nie naru-
sza przepisów – odpowiada sekretarz 
gminy Agnieszka Biegańska-Sawicka. 

Nie wiadomo co pani sekretarz 
miała na myśli pisząc, że radio „wła-
ściciela” ( cytat z pisma A. Biegań-
skiej) Piotra Suchego, „pełni tylko i 
wyłącznie funkcję społeczną”? Fakt 
jest taki, że w publicznym biuletynie 
pojawiło się dwukrotnie logo, jakby 
na to nie patrzeć, prywatnej inicjaty-
wy Piotra Suchego. Wszak radio in-
ternetowe nie funkcjonuje pod auspi-
cjami Urzędu Miejskiego. Fakty są też 
takie, że Piotr Suchy w swoich  godzi-
nach pracy jako urzędnika, w trak-
cie obrad Rady Miejskiej sam siedzi 
w wielkich słuchawkach przy dużym 
stole  na środku, jak wiadomo,  cia-
snej  sali obrad i nadaje do….prywat-
nego radia. Burmistrz zafundował 
więc urzędnikowi  promocję i zaba-
wę w radio- tzw. internetowe radio , 
nie mylić z rozgłośnią radiową, to bo-
wiem powszechna dziś zabawka mło-
dzieży-  na koszt podatnika, a na do-
datek sprawił  niezły cyrk dla obser-
watorów zewnętrznych.   

Burmistrz hojny dla Niemców 
Medialna „filantropia” burmistrza 

Nowogardu, poza wspieraniem za 
pieniądze podatników prywatnych 
zachcianek P. Suchego, rozlała się też 
na wydawany od października ubie-

głego roku tygodnik „Nowiny Go-
leniowa i Nowogardu” - należące-
go do niemieckiego wydawcy. W ga-
zecie tej od początku istnienia, czyli 
od października 2014 do lutego 2015 
(ok.3 miesiące) roku gmina zleciła 
już ogłoszeń na łączną kwotę 4 tys. 
105 zł!  Dla przykładu, w analogicz-
nym okresie na ogłoszenia w DN, na-
leżącego do nowogardzkiego wydaw-
cy, tu zatrudniającego od 23 lat ludzi i 
płacącego podatki, i dodatkowo  naj-
bardziej poczytnego ( sprzedaż in-
nych tytułów  w stosunku do DN jest 
marginalna)  gmina wydała... 93 zł 
48 groszy!... 

Taki zastrzyk gotówki, dla startu-
jącego na rynku tytułu prasowego, 
stawia niemieckiego wydawcę  gaze-
ty  w dość komfortowej pozycji eko-
nomicznej, również w stosunku do 
konkurencji. Kwota jaką burmistrz 
„obdarował”  niemieckie „Nowi-
ny”, pozwoliła przynajmniej na druk 
3-4 wydań tej gazety. Przypomnij-
my, że w Niemczech istnieje prawny 
zakaz wykupu mediów przez zagra-
nicznych inwestorów ze względu na 
„strategiczny charakter tego sekto-
ra dla bezpieczeństwa wewnętrzne-
go” (cytat z komentarza do niemiec-
kiej ustawy). Ale czy burmistrz No-
wogardu z SLD rozumie w ogóle ta-
kie  pojęcie jak  racja stanu? Sądząc 
po wyżej przytoczonych  faktach, ale 
także innych- choćby  tych związa-
nych z oddaniem Niemcom wody w 
Nowogardzie- pytanie to wydaje się 
być retoryczne.     

MS

Nasz  komentarz
To, że burmistrzowi Czapli marzy 

się kontrola nad przestrzenią infor-
macyjną w gminie Nowogard, wia-
domo nie od dziś. Aktywność włoda-
rza w wydawaniu miejskiego biulety-
nu, a także jego ciągłe „romanse” co 
rusz to z nowymi wydawcami gazet 
(głównie zresztą takimi co wydają pra-
sę w innych miejscowościach  – pra-
wie nieczytaną tutaj), to element woj-
ny jaką burmistrz niewątpliwie rozpo-
czął z DN już na samym początku swo-
jej kadencji. Wojnę tę  pan burmistrz 
prowadzi sobie za pieniądze podat-
ników, podczas gdy DN, nie zabawia 
się w wojenki ale pełni swoją służbę 
publiczną (taką ustawową misję spo-
czywa wszak na prawdziwej prasie) za 
ciężko zarobione przez pracowników 
wydawnictwa pieniądze (nikt nas nie 
dotuje). Wojna zaś i propaganda jest 
potrzebna burmistrzowi, by w razie co 
móc wystrzelić w kierunku każdego 
kto odważy się skrytykować włodarza, 
salwę oszczerstw i manipulacji, a jego 
wybielić aż w oczy będzie razić. 

Jak długo taki stan rzeczy będzie 
tolerowany? To w dużej mierze zale-
ży od Rady Miejskiej (mowa tu o gru-
pie większościowej), która to zresztą 
staje się ostatnio, kolejnym, poza DN, 
wdzięcznym tematem dla prostac-
kich połajanek i pouczeń na lamach 
(sic!) tzw. gminnych mediów w wy-
konaniu opłacanego przez podatni-
ków i zatrudnianego przez R. Czaplę 
(SLD), urzędnika. Sądząc po tonie tych 
połajanek z ostatniego numeru WS 
to niech radni uważają ponieważ tyl-
ko czekać jak urzędnik Suchy będzie 
wnioskował do  R. Czapli  o skreśle-
nie radnego  z listy radnych  z powodu 
niesubordynacji – no cóż absurd rodzi 
kolejny jeszcze większy absurd …  

redakcja
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Z okazji okazji 
70 rocznicy urodzin 

dla Krystyny  
Tretiak 

moc najserdeczniejszych 
życzeń dużo szczęścia, 

zdrowia i uśmiechu 
na każdy dzień 

życzy 
córka z rodziną

ŻyCZENIA

Nowogard coraz bardziej zaśmiecony

Wyrzucają śmieci gdzie chcą
Od dawna do naszej redakcji napływają sygnały Czytelników, o zanieczyszczonych miej-
scach w Nowogardzie. Dzikich wysypisk wciąż przybywa, a urzędnicy zapowiadają walkę 
z tym zjawiskiem. Pytanie tylko, jak chcą walczyć, skoro z przyczyn „proceduralnych” nie 
przyjmują zgłoszeń o kolejnych nielegalnych składowiskach śmieci?

Nowogard miastem śmieci
To smutne, ale niestety praw-

dziwe. Wychodząc na spacer nie 
trudno zauważyć walające się po 
trawnikach butelki, albo rozwa-
lone worki ze śmieciami. Odpa-
dy można zauważyć już wszędzie i 
mowa tu zarówno o śmieciach po-
rozrzucanych wzdłuż np., ścieżki 
rowerowej oraz chodników poza 
centrum miasta, jak i o tych wiel-
kich składowiskach odpadów, 
które można spotkać na „smo-
czaku”, przy pozostałościach „wi-
dokówki” (za Netto) lub na nie-
użytkach nieopodal starej kroch-
malni. Tam zresztą śmieci składo-
wane były już na długo przed no-
wym obowiązującym od 2 lat sys-
temem. Worki z odpadami wala-
ją się zarówno w pobliżu miejsca 
w którym kiedyś składowana była 
pulpa, jak i tuż przy wejściu na po-
bliskie ogrody działkowe. W miej-
scach o których piszemy, śmieci są 
dosłownie składowane jak na wy-
sypiskach i nie są to jednorazowe 
przypadki, gdyż worków z odpa-
dami wciąż tam przybywa. 

Zjawisko to miało zniknąć po 

tym, jak w całym kraju zaczął 
obowiązywać od 1lipca 2013 roku 
nowy system gospodarowania od-
padami. Okazało się jednak, że 
przynajmniej w samym Nowogar-
dzie, mamy do czynienia z jeszcze 
większą ilością dzikich wysypisk 
niż przed uchwałą. 

Urzędnicy zapowiadają bez-
względną walkę

Na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, poja-
wił się niedawno komunikat pod-
pisany przez Kierownik ZBK Gra-
żynę Grosicką, w którym może-
my wyczytać m.in.: Zarząd Bu-
dynków Komunalnych w Nowo-
gardzie wzmaga działania prze-
ciwko sprawcom tzw. dzikich wy-
sypisk śmieci. […] ZBK we współ-
pracy z policją zamierza z całą 
bezwzględnością wyciągać konse-
kwencje prawne wobec osób, które 
pozbywają się odpadów niezgodnie 
z obowiązującym regulaminem. 
W dalszej części można przeczy-
tać, że jeśli zależy nam na czystych 
lasach, ZBK prosi o przekazywa-
nie informacji o tzw. dzikich wy-
sypiskach. My wykonując swój 

obywatelski obowiązek przeka-
zaliśmy tego typu informację. W 
naszym mailu wysłanym do ZBK 
wspomnieliśmy m.in. o składo-
wisku śmieci na terenie za dawną 
krochmalnią oraz poprosiliśmy o 
odpowiedź na kilka pytań. W za-
mian otrzymaliśmy dość zabaw-
ną odpowiedź:  Ze względów pro-
ceduralnych, wszelkie pytania pro-
szę kierować do Urzędu Miejskie-
go. Jeśli zostaniemy upoważnieni, 
to z przyjemnością udzielimy wy-
czerpującej odpowiedzi. Z powa-
żaniem p.o. Kierownika ZBK Gra-
żyna Grosicka. Taka odpowiedź to 
zapewne rezultat jakiegoś „okól-
nika”  R. Czapli, o czym wiemy z 
innych podobnych reakcji urzęd-
niczych. Pytania są następujące: 
Czego boi się burmistrz Czapla, 
utrudniając przepływ informacji 
publicznej także w sprawie nie-
legalnych wysypisk? Czy należy 
z tego wnioskować, że burmistrz 
ma coś wspólnego ze wzrostem 
ilości tychże nielegalnych wysy-
pisk w ostatnim czasie? Czy po-
dobnie do przepływu informa-
cji publicznej jest również tak, 

że dopóki burmistrz będzie uda-
wał że nie ma sprawy, to pewnie 
nikt nie uprzątnie dzikich wysy-
pisk za byłą krochmalnią? Jeśli 
to ma być ta bezwzględna walka, 
to nasze miasto wciąż będzie to-
nąć w śmiechach, a śmieciarze w 
tym burmistrz (to miasto zgodnie 
z ustawą jest właścicielem śmieci) 
będą czuli się bezkarnie.

Co grozi sprawcom?
 Odpowiedzialność, w świetle 

przepisów prawa wygląda nastę-
pująco: Kodeks karny, Art. 183. 
Kto wbrew przepisom składuje, 
usuwa, przetwarza, dokonuje od-
zysku, unieszkodliwia albo trans-
portuje odpady lub substancje w 

takich warunkach lub w taki spo-
sób, że może to zagrozić życiu lub 
zdrowiu człowieka lub spowo-
dować istotne obniżenie jakości 
wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świecie ro-
ślinnym lub zwierzęcym w znacz-
nych rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5. Kodeks wykroczeń: 
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub 
zaśmieca miejsca dostępne dla pu-
bliczności, a w szczególności drogę, 
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zie-
leniec, podlega karze grzywny do 
500 zł., albo karze nagany.  

KR

Na nieużytkach za byłą krochmalnią, śmieci składowane są od kilku lat. Wygląda 
na to, że nieodpowiedzialni ludzie znaleźli sobie świetne miejsce do nielegalnego 
wyrzucania odpadów

Sygnały czytelników 

Czy plaża to wybieg dla psów? 
Z takim pytaniem zwróciła się wczoraj do redakcji DN jedna z naszych czytelniczek, gdy po 
raz kolejny zauważyła, że na plaży kilka osób wypuszcza swoje psy. Kierownik ZBK, Graży-
na Grosika,  administrator plaży, wyjaśnia, iż na teren kąpieliska zwierząt wprowadzać nie 
wolno mimo, iż obecnie nie ma tabliczek informujących o takim zakazie. 

- Od kilku dni obserwuję, jak 
około godz. 8.00 nad ranem kil-
ka osób wypuszcza swoje psy na 
terenie plaży miejskiej, by zwie-
rzęta sobie pobiegały, a przy oka-
zji załatwiły  potrzeby fizjologicz-
ne. Czy to jest miejsce na wybieg 
dla psów? Przecież w sezonie będą 
się tutaj bawiły dzieci  – mówi ko-
bieta. 

 Jeszcze latem, na bramach wej-
ściowych do kąpieliska, wisia-
ły tabliczki informujące o zakazie 
wprowadzania psów na teren pla-
ży. Informacja na ten temat była 
również zamieszczona  w regula-
minie obiektu. Wczoraj, gdy uda-
liśmy się z aparatem na miejskie 
kąpielisko okazało się, że zarówno 
tabliczek jak i regulaminu nie ma. 
Czy to oznacza, że zakaz ten już 
nie zobowiązuje? Z takim pyta-
niem zwróciliśmy się do p.o. kie-
rownik Zarządu Budynków Ko-
munalnych, Grażyny Grosickiej. 

To właśnie ZBK opiekuje się no-
wogardzkim kąpieliskiem. 

- Absolutnie na plaży nie wolno 
wyprowadzać psów. Tak mówi re-
gulamin kąpieliska – odpowiada 
stanowczo G. Grosicka i wyjaśnia 
co się stało z tablicami informują-
cymi o tym właścicieli zwierząt:-  
Zarówno regulamin jak i tabliczki 
zostały zdewastowane. Zlecę wy-
konanie nowych tablic, tak by jak 

najszybciej wróciły one na swoje 
miejsca – dodaje kierownik ZBK 
licząc, że to zniechęci właścicieli 
czworonogów do wyprowadzania 
swoich pupili na plaży. 

Jak podkreślają sami właściciele 
psów,  sprawy w ogóle by nie było, 
gdyby w mieście zorganizowano 
wybieg dla czworonogów. Podob-
ne obiekty funkcjonują w dużych 
agromeracjach m.in. w Szczeci-

nie. To że u nas ich nie ma, nie 
daje jednak przyzwolenia na wy-
prowadzanie psów na teren kąpie-
liska miejskiego, jeszcze do tego 
bez  smyczy. Zresztą to ostatnie 
obostrzenie dotyczy całego mia-
sta.  Zgodnie bowiem z  Uchwa-
łą Rady Miejskiej z dnia 22 mar-
ca 2006 roku, w sprawie regula-
minu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Nowo-
gard, która w rozdziale VII okre-
śla obowiązki spoczywające na 
właścicielach zwierząt domo-
wych, psy w terenie publicznym 
mogą być wyprowadzane tylko na 
smyczy. Zwolnienie psa ze smy-
czy jest dozwolone jedynie poza 
obszarem zabudowanym ale pod 
warunkiem, że pies posiada kaga-
niec, a jego właściciel lub opiekun 
ma możliwość sprawowania bez-
pośredniej kontroli nad zachowa-
niem zwierzęcia. 

I nie ma to nic wspólnego z dys-
kryminacją zwierząt, lecz zapew-
nieniem wszystkim, w tym tak-
że czworonożnym pupilom i ich 
właścicielom, należytego bezpie-
czeństwa, szczególnie gdy mowa o 
zwierzętach trzymanych i wypro-
wadzanych na spacer po mieście. 

MS

W to miejsce wkrótce wróci treść regulaminu plaży, który przypomni o zakazie 
wprowadzania psów na teren kąpieliska
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mk 14,1-15,47) Męka Pana na-
szego Jezusa Chrystusa według 
świętego Marka.

Spisek przeciw Jezusowi
Dwa dni przed Paschą i Świętem 

Przaśników arcykapłani i uczeni w 
Piśmie szukali sposobu, jak by Jezu-
sa podstępnie ująć i zabić. Lecz mó-
wili: Tylko nie w czasie święta, by 
nie było wzburzenia między ludem.

Namaszczenie w Betanii
A gdy Jezus był w Betanii, w 

domu Szymona Trędowatego, i sie-
dział za stołem, przyszła kobieta z 
alabastrowym flakonikiem praw-
dziwego olejku narodowego, bar-
dzo drogiego. Rozbiła flakonik i 
wylała Mu olejek na głowę. A nie-
którzy oburzyli się, mówiąc mię-
dzy sobą: Po co to marnowanie 
olejku? Wszak można było olejek 
ten sprzedać drożej niż za trzysta 
denarów i rozdać ubogim. I prze-
ciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: 
Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej 
przykrość? Dobry uczynek spełni-
ła względem Mnie. Bo ubogich za-
wsze macie u siebie i kiedy zechce-
cie, możecie im dobrze czynić; lecz 
Mnie nie zawsze macie. Ona uczy-
niła, co mogła; już naprzód nama-
ściła moje ciało na pogrzeb. Za-
prawdę, powiadam wam: Gdziekol-
wiek po całym świecie głosić będą 
tę Ewangelię, będą również opowia-
dać na jej pamiątkę to, co uczyniła.

Zdrada Judasza
Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 

Dwunastu, poszedł do arcykapła-
nów, aby im Go wydać. Gdy to usły-
szeli, ucieszyli się i przyrzekli dać 
mu pieniądze. Odtąd szukał dogod-
nej sposobności, jak by Go wydać

Przygotowanie Paschy
W pierwszy dzień Przaśników, 

kiedy ofiarowywano Paschę, zapy-
tali Jezusa Jego uczniowie:  Gdzie 
chcesz, abyśmy poszli poczynić 
przygotowania, żebyś mógł spo-
żyć Paschę?  I posłał dwóch spo-
śród swoich uczniów z tym pole-
ceniem: Idźcie do miasta, a spotka 
się z wami człowiek, niosący dzban 

wody. Idźcie za nim i tam, gdzie 
wejdzie, powiecie gospodarzowi: 
Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie 
izba, w której mógłbym spożyć Pas-
chę z moimi uczniami? On wska-
że wam na górze salę dużą, usłaną i 
gotową. Tam przygotujecie dla nas.  
Uczniowie wybrali się i przyszli do 
miasta, gdzie znaleźli, tak jak im 
powiedział, i przygotowali Paschę.

Zapowiedź zdrady
Z nastaniem wieczoru przyszedł 

tam razem z Dwunastoma. A gdy 
zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł:  
Zaprawdę, powiadam wam: jeden 
z was Mnie zdradzi, ten, który je ze 
Mną.  Zaczęli się smucić i pytać je-
den po drugim: Czyżbym ja? On 
im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, 
który ze Mną rękę zanurza w mi-
sie. Wprawdzie Syn Człowieczy od-
chodzi, jak o Nim jest napisane, lecz 
biada temu człowiekowi, przez któ-
rego Syn Człowieczy będzie wyda-
ny. Byłoby lepiej dla tego człowieka, 
gdyby się nie narodził.

Ustanowienie Eucharystii
 A gdy jedli, wziął chleb, odmó-

wił błogosławieństwo, połamał i dał 
im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało 
moje. Potem wziął kielich i odmó-
wiwszy dziękczynienie dał im, i pili 
z niego wszyscy. I rzekł do nich: To 
jest moja Krew Przymierza, która za 
wielu będzie wylana. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Odtąd nie będę już 
pił z owocu winnego krzewu aż do 
owego dnia, kiedy pić go będę nowy 
w królestwie Bożym.

Przepowiednia zaparcia się Pio-
tra

Po odśpiewaniu hymnu wyszli 
w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Je-
zus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we 
Mnie. Jest bowiem napisane: Ude-
rzę pasterza, a rozproszą się owce. 
Lecz gdy powstanę, uprzedzę was 
do Galilei. Na to rzekł Mu Piotr:  
Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!  
Odpowiedział mu Jezus:  Zapraw-
dę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, 
zanim kogut dwa razy zapieje, ty 
trzy razy się Mnie wyprzesz.  Lecz 
on tym bardziej zapewniał: Choćby 
mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wy-
prę się Ciebie.  I wszyscy tak samo 
mówili.

Modlitwa i trwoga konania
A kiedy przyszli do ogrodu zwa-

nego Getsemani, rzekł Jezus do 
swoich uczniów:  Usiądźcie tutaj, Ja 
tymczasem będę się modlił.  Wziął 
z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł 
drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł 
do nich: Smutna jest moja dusza aż 
do śmierci; zostańcie tu i czuwaj-

cie!  I odszedłszy nieco dalej, upadł 
na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to 
możliwe - ominęła Go ta godzina. 
I mówił:  Abba, Ojcze, dla Ciebie 
wszystko jest możliwe, zabierz ten 
kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja 
chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!

Potem wrócił i zastał ich śpią-
cych. Rzekł do Piotra: Szymo-
nie, śpisz? Jednej godziny nie mo-
głeś czuwać? Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokusie; duch 
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. 
odszedł znowu i modlił się, powta-
rzając te same słowa. Gdy wrócił, 
zastał ich śpiących, gdyż oczy ich 
były snem zmorzone, i nie wiedzie-
li, co Mu odpowiedzieć. Gdy przy-
szedł po raz trzeci, rzekł do nich: 
Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! 
Przyszła godzina, oto Syn Człowie-
czy będzie wydany w ręce grzeszni-
ków. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża 
się mój zdrajca.

Pojmanie Jezusa
I zaraz, gdy On jeszcze mówił, 

zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, 
a z nim zgraja z mieczami i kijami 
wysłana przez arcykapłanów, uczo-
nych w Piśmie i starszych. A zdrajca 
dał im taki znak: Ten, którego poca-
łuję, to On; chwyćcie Go i prowadź-
cie ostrożnie! Skoro tylko przyszedł, 
przystąpił do Jezusa i rzekł:  Rabbi!,  
i pocałował Go. Tamci zaś rzucili się 
na Niego i pochwycili Go. A jeden z 
tych, którzy tam stali, dobył miecza, 
uderzył sługę najwyższego kapła-
na i odciął mu ucho. A Jezus zwró-
cił się i rzekł do nich: Wyszliście z 
mieczami i kijami, jak na zbójcę, 
żeby Mnie pochwycić. Codziennie 
nauczałem u was w świątyni, a nie 
pojmaliście Mnie. Ale Pisma mu-
szą się wypełnić.  Wtedy opuści-
li Go wszyscy i uciekli. A pewien 
młodzieniec szedł za Nim, odzia-
ny prześcieradłem na gołym ciele. 
Chcieli go chwycić, lecz on zostawił 
prześcieradło i nago uciekł od nich.

Jezus przed Wysoką Radą
A Jezusa zaprowadzili do najwyż-

szego kapłana, u którego zebrali się 
wszyscy arcykapłani, starsi i ucze-
ni w Piśmie. Piotr zaś szedł za Nim 
z daleka aż na dziedziniec pałacu 
najwyższego kapłana. Tam siedział 
między służbą i grzał się przy ogniu. 
Tymczasem arcykapłani i cała Wy-
soka Rada szukali świadectwa prze-
ciw Jezusowi, aby Go zgładzić, 
lecz nie znaleźli. Wielu wpraw-
dzie zeznawało fałszywie przeciw-
ko Niemu, ale świadectwa te nie 
były zgodne. A niektórzy wystąpi-
li i zeznali fałszywie przeciw Nie-

mu:  Myśmy słyszeli, jak On mówił: 
Ja zburzę ten przybytek uczynio-
ny ludzką ręką i w ciągu trzech dni 
zbuduję inny, nie ręką ludzką uczy-
niony. Lecz i w tym ich świadectwo 
nie było zgodne.

Wtedy najwyższy kapłan wystąpił 
na środek i zapytał Jezusa: Nic nie 
odpowiadasz na to, co oni zezna-
ją przeciw Tobie? Lecz On milczał 
i nic nie odpowiedział. Najwyż-
szy kapłan zapytał Go ponownie: 
Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogo-
sławionego? Jezus odpowiedział: Ja 
jestem. Ujrzycie Syna Człowiecze-
go, siedzącego po prawicy Wszech-
mocnego i nadchodzącego z obło-
kami niebieskimi. Wówczas naj-
wyższy kapłan rozdarł swoje sza-
ty i rzekł: Na cóż nam jeszcze po-
trzeba świadków? Słyszeliście bluź-
nierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni 
zaś wszyscy wydali wyrok, że wi-
nien jest śmierci. I niektórzy zaczęli 
pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, 
policzkowali Go i mówili:  Proro-
kuj! Także słudzy bili Go pięściami 
po twarzy.

Zaparcie się Piotra
Kiedy Piotr był na dole na dzie-

dzińcu, przyszła jedna ze służą-
cych najwyższego kapłana. Zoba-
czywszy Piotra grzejącego się [przy 
ogniu], przypatrzyła mu się i rzekła:  
I tyś był z Nazarejczykiem Jezu-
sem.  Lecz on zaprzeczył temu, mó-
wiąc:  Nie wiem i nie rozumiem, co 
mówisz.  I wyszedł na zewnątrz do 
przedsionka, a kogut zapiał. Służą-
ca, widząc go, znowu zaczęła mówić 
do tych, którzy tam stali:  To jest je-
den z nich.  A on ponownie zaprze-
czył. Po chwili ci, którzy tam stali, 
mówili znowu do Piotra: Na pew-
no jesteś jednym z nich, jesteś tak-
że Galilejczykiem.  Lecz on począł 
się zaklinać i przysięgać:  Nie znam 
tego człowieka, o którym mówicie. 
I w tej chwili kogut powtórnie za-
piał. Wspomniał Piotr na słowa, 
które mu powiedział Jezus: Pierwej, 
nim kogut dwa razy zapieje, trzy 
razy Mnie się wyprzesz. I wybuch-
nął płaczem.

Jezus przed Piłatem
Zaraz wczesnym rankiem arcy-

kapłani wraz ze starszymi i uczo-
nymi w Piśmie i cała Wysoka Rada 
powzięli uchwałę. Kazali Jezusa 
związanego odprowadzić i wydali 
Go Piłatowi. Piłat zapytał Go:  Czy 
Ty jesteś królem żydowskim?  Od-
powiedział mu:  Tak, Ja nim jestem.  
Arcykapłani zaś oskarżali Go o wie-
le rzeczy. Piłat ponownie Go zapy-
tał:  Nic nie odpowiadasz? Zważ, o 
jakie rzeczy Cię oskarżają.  Lecz Je-
zus nic już nie odpowiedział, tak że 
Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój na-
ród

Na każde zaś święto miał zwyczaj 
uwalniać im jednego więźnia, któ-
rego żądali. A był tam jeden, zwa-
ny Barabaszem, uwięziony z bun-
townikami, którzy w rozruchu po-
pełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i 
zaczął domagać się tego, co zawsze 
im czynił. Piłat im odpowiedział: 
Jeśli chcecie, uwolnię wam Kró-
la żydowskiego? Wiedział bowiem, 
że arcykapłani wydali Go przez za-

wiść. Lecz arcykapłani podburzy-
li tłum, żeby uwolnił im raczej Ba-
rabasza. Piłat ponownie ich zapy-
tał: Cóż więc mam uczynić z tym, 
którego nazywacie Królem źydow-
skim? Odpowiedzieli mu krzykiem: 
Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: Cóż 
więc złego uczynił? Lecz oni jesz-
cze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! 
Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 
uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś 
kazał ubiczować i wydał na ukrzy-
żowanie.

Król wyśmiany
Żołnierze zaprowadzili Go na 

wewnętrzny dziedziniec, czyli pre-
torium, i zwołali całą kohortę. ubra-
li Go w purpurę i uplótłszy wieniec 
z ciernia włożyli Mu na głowę. I za-
częli Go pozdrawiać: Witaj, Królu 
żydowski! Przy tym bili Go trzciną 
po głowie, pluli na Niego i przyklę-
kając oddawali Mu hołd. A gdy Go 
wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i 
włożyli na Niego własne Jego szaty.

Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby 

Go ukrzyżować. I przymusili nie-
jakiego Szymona z Cyreny, ojca 
Aleksandra i Rufusa, który wraca-
jąc z pola właśnie przechodził, żeby 
niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go 
na miejsce Golgota, to znaczy miej-
sce Czaszki.

Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione 

mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzy-
żowali Go i rozdzielili między sie-
bie Jego szaty, rzucając o nie losy, 
co który miał zabrać. A była godzi-
na trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był 
też napis z podaniem Jego winy, tak 
ułożony: Król żydowski. Razem z 
Nim ukrzyżowali dwóch złoczyń-
ców, jednego po prawej, drugiego 
po lewej Jego stronie. Tak wypełni-
ło się słowo Pisma: W poczet zło-
czyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, 

przeklinali Go, potrząsali głowami, 
mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przy-
bytek i w trzech dniach go odbudo-
wujesz, zejdź z krzyża i wybaw sa-
mego siebie! Podobnie arcykapła-
ni wraz z uczonymi w Piśmie drwi-
li między sobą i mówili: Innych wy-
bawiał, siebie nie może wybawić. 
Mesjasz, król Izraela, niechże teraz 
zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i 
uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy 
byli z Nim ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, 

mrok ogarnął całą ziemię aż do go-
dziny dziewiątej. O godzinie dzie-
wiątej Jezus zawołał donośnym gło-
sem: Eloi, Eloi, lema sabachtha-
ni, to znaczy: Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze 
stojących obok, słysząc to, mówi-
li: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł 
i napełniwszy gąbkę octem, włożył 
na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: 
Poczekajcie, zobaczymy, czy przyj-
dzie Eliasz, żeby Go zdjąć [ krzyża]. 
Lecz Jezus zawołał donośnym gło-
sem i oddał ducha.

Po śmierci Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się 

na dwoje, z góry na dół. Set-
nik zaś, który stał naprzeciw, 
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 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Józefa Gocałka 
składa  

pogrążona w smutku 
rodzina

Joannie Świderskiej
głębokie i szczere 

wyrazy współczucia z powodu 

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
lecz tych, co wśród żywych zostają”

składają
Agnieszka Jeż 

i Katarzyna Wdowczyk

śmierci Męża

KONDOLENCJEKONDOLENCJE

Skończyłam właśnie czytać naj-
nowszą książkę PIOTRA I ALEK-
SANDRA JAŹWIŃSKICH „WO-
ŁYNIANKI. MIESZKANKI WO-
ŁYNIA. TUŁACZKI PO PRL”, od 
razu wiedziałam, że ta książka za-
sługuje na jej polecenie i muszę 
napisać o niej kilka zdań. „WO-
ŁYNIANKI” nie są zwykłym za-
pisem wspomnień, ani powie-
ścią, ani dokumentem, są raczej 
opowieścią wspomnieniową. Au-
tor, jako kilkuletni chłopiec, opro-
wadza nas po świecie trzech bli-
skich mu kobiet i ich licznych zna-
jomych. Tak więc syn, wnuk i sio-
strzeniec tworzy ze swoich wspo-
mnień epicką mozaikę, mieszani-
nę faktów i prawdziwych postaci 
z własną pamięcią. Historię bab-
ci, mamy i ciotki poznajemy od 
1939 roku – ucieczka z Wołynia – i 
przenosimy się w lata pięćdziesią-
te i sześćdziesiąte ubiegłego wieku 
tzw. czasów gomułkowskiej ma-
łej stabilizacji. Poznajemy kolejne 
wydarzenia tak, jak on je widział i 
zapamiętał, odtwarzając przy tym 
dialogi i odczucia innych osób. 
Przedstawione są tu losy polskiej 
inteligencji tamtych czasów, która 
musiała toczyć zażarte boje z sys-
temem komunistycznym w walce 
o własną godność, honor, wyzna-
wane wartości oraz rodzimą kul-

turę, a więc o to, co było dla nich 
najcenniejsze „PAMIĘĆ, KULTU-
RĘ, HONOR”.

Pierwszego Marca obchodzimy 
w Polsce Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, od niedawna możemy 
oddać cześć tym, którzy walczyli, 
chociaż zawarto już traktaty koń-
czące II wojnę światową, tym któ-
rzy nigdy nie pogodzili się z narzu-
coną niewolą, którym honor i zło-
żone przysięgi kazały trwać na po-
sterunku. Dopiero zmiany ustro-
jowe pozwoliły głośno wymieniać 
ich nazwiska, czytać i pisać praw-
dę, a nie tylko powtarzać, jak robią 
to do dzisiaj niektórzy, propagan-
dowy bełkot. Taką właśnie książ-
ką jest książka ojca i syna: Piotra 
i Aleksandra Jaźwińskich, wywo-
dzących się z Kresów, ze szlachec-
kiej rodziny, którą wojna rzuciła 
z Wołynia do Radości pod War-
szawą i zmusiła do odnalezienia 
miejsca na świecie, który był dla 
nich nowy i zadawał kłam wszyst-
kim zasadom, które im wpajano. 

Znajdziemy w książce hołd od-
dany przodkom, sentymentalną 
podróż do przeszłości i historii, 
społecznej Polski w czasach „ma-
łej stabilizacji”, w tym stosunków 
panujących w zakładach pracy, ży-
cia szkolnego, życia codziennego 
wraz z tak prozaicznymi czynno-

ściami jak robienie zakupów czy 
wizyta u szewca. Do tego wszyst-
kiego należy dodać jeszcze naj-
ważniejsze, traumę, rozdarcie, 
brak akceptacji, życie przeszło-
ścią i niezrozumienie nowych cza-
sów przez tych, dla których świat 
ukształtował się kiedy indziej, 
gdzie indziej i w całkowicie od-
miennych warunkach.

Ogromnej wartości i wiarygod-
ności dodają książce świetnie do-
brane materiały historyczne, ta-
kie jak stare fotografie, fragmen-
ty pamiętników, cytaty, fragmen-
ty starych gazet. Ta książka nale-
ży do tych, do której jeszcze kie-
dyś chętnie powrócę.

Z poważaniem Zofia Pilarz

„Wołynianki głęboko wierzyły. Choć cierpiały niedostatek, kierowały się 
zasadą, że biedę należy znosić po królewsku, a tradycja to nie tylko pamięć 
i celebracja świąt, marginalizowanych przez władze państwowe i skazanych 
na zapomnienie. To przede wszystkim sposób bycia widoczny w życiu co-
dziennym, to drobiazgi pozornie niewiele znaczące, a jednak wyróżniające 
je z tłumu i wzbudzające szacunek”.     

Aleksander Jaźwiński

Paweł Świderski: lat 47, zmarł 
22.03.2015 r., pogrzeb odbył się 
25.03.2015 r., na cmentarzu w 
Nowogardzie

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

widząc, że w ten sposób oddał 
ducha, rzekł: Prawdziwie, ten 

człowiek był Synem Bożym.  Były 
tam również niewiasty, które przy-
patrywały się z daleka, między nimi 
Maria Magdalena, Maria, matka Ja-
kuba Mniejszego i Józefa, i Salome. 
Kiedy przebywał w Galilei, one to-
warzyszyły Mu i usługiwały. I było 
wiele innych, które razem z Nim 
przyszły do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa
Pod wieczór już, ponieważ było 

Przygotowanie, czyli dzień przed 
szabatem, przyszedł Józef z Ary-
matei, poważny członek Rady, któ-
ry również wyczekiwał królestwa 
Bożego. Śmiało udał się do Piłata i 
poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdzi-
wił się, że już skonał. Kazał przywo-
łać setnika i pytał go, czy już daw-
no umarł. Upewniony przez setni-
ka, podarował ciało Józefowi. Ten 
kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzy-
ża], owinął w płótno i złożył w gro-
bie, który wykuty był w skale. Przed 
wejście do grobu zatoczył kamień. 
A Maria Magdalena i Maria, mat-
ka Józefa, przyglądały się, gdzie Go 
złożono.

 
Niedzielą Palmową rozpocznie-

my Wielki Tydzień, w którym bę-
dziemy przeżywać najważniejsze 
wydarzenia dla nas i naszej wia-
ry, dla wszystkich ludzi. Przede 
wszystkim Triduum Sacrum- Trzy 
Święte Dni – Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielką Sobotę, któ-
re ukażą nam na nowo Miłosier-
nego Syna Bożego, który daje swo-
je życie i zwycięża śmierć z miło-
ści do każdego z nas. To właśnie 
tę miłość będziemy mogli chłonąć 
w tym świętym czasie, który przed 
nami, odnajdując w niej ukojenie 
serca, świętą ulgę. Będziemy mo-
gli patrzeć na Miłość miłosierną, 
która pochyla się nad nami, która 
za nas się oddaje dla naszego zba-
wienia składając samą siebie w ofie-
rze Krzyża i która wszystko zwycię-
ża bo Miłości potężniejsza jest jak 
śmierć. 

Na przełomie wieków historii 
Kościoła zaświadczało o tej miłości 
wielu świętych i męczenników jak 
chociażby Św. Maksymilian Maria 
Kolbe, który w piekle obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu, oddał 
życie za ojca rodziny, aby go urato-
wać od śmierci. Pozostawił nam 
tym samym piękne świadectwo, że 
nawet w warunkach uwłaczających 
godności ludzkiej, pośród podło-

ści bestii niszczących życie innych, 
w samym centrum piekła na zie-
mi, można kochać, można dać swo-
je życie zdobywając wyżyny świę-
tości. To jest potęga miłości! Miło-
ści, jaką święci czerpali z Chrystu-
sa, który złożył siebie w ofierze aby-
śmy mieli życie, byśmy mieli udział 
w życiu wiecznym już teraz i aby-
śmy mogli oglądać Boga twarzą w 
twarz w wiecznej chwale. 

Ta Miłość z Krzyża, Miłość Mi-
łosierna nieustannie wzywa nas sa-
mych razem z Jej licznymi świadka-
mi, abyśmy kochali tzn. czynili do-
bro. Słowo Boże mówi: ”nie usta-
wajcie w czynieniu dobra, zwłasz-
cza waszym braciom w wierze”. 
Przez czynienie dobra bowiem nie-
siemy miłość. To nie raz wiele kosz-
tuje, nie raz Bóg wymaga od nas 
bardzo dużo, ale pamiętać należy, 
że „więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu” i że „miłość karmi 
się ofiarą.” Dając swoje życie, życie 
otrzymujemy. Pamiętajmy też, że 
nie ma choćby najmniejszego do-
bra, którego Bóg nie wynagrodzi. 
Bóg oddaje zawsze stokrotnie. 

Słyszałem kiedyś o pewnym do-
świadczeniu chłopaka, który po 
przyjęciu sakramentu bierzmowa-
nia napisał do swojego biskupa list, 
w którym opisał jak po otrzymaniu 
darów Ducha Świętego otworzyły 
mu się oczy na innych. Mianowicie, 
następnego dnia po przyjęciu bierz-
mowania, w szkole dostrzegł kole-
gę w swojej klasie, który był smutny. 
Jak się okazało działo się coś złego 
w Jego domu i przez to nie jadł kil-
ka dni, był bardzo głodny… Świe-
żo bierzmowany nie zastanawia-
jąc się zbyt długo oddał koledze 
wszystkie swoje kanapki. I jak napi-
sał do swojego biskupa: „tego dnia 
byłem głodny bo oddałem wszyst-
ko co miałem, ale jednocześnie by-
łem najszczęśliwszym człowiekiem 
na ziemi” 

Tak jest! Jeśli oddajemy życie do-
świadczamy cudu rozlania miło-
ści w naszym sercu, która przyno-
si nam niewypowiedziane szczę-
ście i radość. Tego w tym najbliż-
szym czasie będzie uczył nas Chry-
stus ukazując nam miłość ofiarną, 
która daje siebie w całości dla dru-
gich. Niech zatem Jego miłość w 
tym świętym czasie nas prowadzi 
i uczy dawać życie Bogu i braciom 
abyśmy byli szczęśliwi.

ks. Robert Szyszko

Serdeczne podziękowanie 
dla grupy uczennic 

z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie tj.: 
Klaudii Maciejewskiej, Agaty Kubackiej, 
Natalii Mikieciuk, Weroniki Walerczak,  

za odwiedziny Sybiraka 
i przeprowadzenie wywiadu oraz 

wspomnień z deportacji 
na Sybir w 1940 r.

   Składa Tadeusz Kozioł

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 15 marca 2015 r., 

w lesie, w pobliżu miejscowości Długołęka, 
znaleziono rower górski marki Grand. Wła-
ściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się 
do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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KABEL  YKY 3x1,5 - 1,86 zł/mb
KABEL  YKY 3x2,5 - 2,79 zł/mb
Do instalacji ziemnych

OPRAWKA DO WBUDOWANIA 
OH29 + LED 4W
CZARNA - CHROM

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY
10 m - 16,39 zł;  20 m - 28,66 zł
30 m - 39,99 zł;  40 m - 51,79 zł

ŻARÓWKA LED 3W E14 
250lm BARWA CIEPŁA 

* Ilość produktów ograniczona

NOWOGARD, ul. Boh. Warszawy 34
tel./fax 91 392 69 22, kom. 694 440 216 

www.twn.pl  •  e-mail: nowogard@twn.pl
pon. - pt. godz. 7.00 - 17.00

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
25 M - 4 GNIAZDA,  PS-B2T

16,39 zł 24,90 zł

1,53 zł/mb
7,77 zł1,86 zł/mb

76,99 zł

YDYp 3x1,5

Przewód do ukladania na stałe
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
na tynku i pod tynkiem

W.25.śk.13-20.03
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Nowogardzki  GRENE   

Zielono mi…
Działalność firmy zaczyna się od roku 1915 w Danii. Wtedy jej założyciel Chr. C. Grene, rozpoczął samodzielną działalność, jako hurtowy sprzedawca ar-
tykułów do produkcji rolnej. Sklep firmy PSD GRENE, działa w naszym mieście od dwóch lat, a jego kierownikiem jest pani Aneta Szafran, wieloletnia 
mieszkanka Nowogardu.

Dziennik Nowogardzki: Za-
nim porozmawiamy o samym 
sklepie i jego działalności, chciał-
bym zauważyć, że właśnie budzi 
się wiosna, a wraz z nią nowe za-
dania dla rolników, którzy zaczy-
nają już wiosenne prace polowe 
…?

Aneta Szafran, kierownik skle-
pu Oddziału GRENE w Nowo-
gardzie  -  To prawda, wiosna już 
się budzi, a wraz z nią nowe życie, 
które będzie dotyczyło świata zwie-
rzęcego i roślinnego. Dlatego po ła-
godnej zimie, rolnicy już intensyw-
nie przygotowują ziemię, poprzez 
orkę i kultywatorowanie, do sie-
wów i sadzenia. Wykonywana jest 
także pielęgnacja ozimin. Przy ta-
kich pracach stosuje się wiele ty-
pów maszyn rolniczych, do których 
potrzebne są również części, które 
właśnie nasz sklep ma w stałej ofer-
cie.

Niby to oczywiste, ale jak zde-
finiowałaby pani pojęcie -  co to 
są maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze to maszy-
ny używane w rolnictwie czy gospo-
darce rolnej, gdzie  przygotowuje 
się ziemię najczęściej pod uprawę. 
Takie maszyny niegdyś napędza-
ne były przez człowieka lub przy 
użyciu zaprzęgniętego zwierzęcia, 
głównie konia, do pługa rolnicze-
go. Dziś, jak wiemy, konia i czło-
wieka zastąpiły nowoczesne ma-
szyny, współpracujące z superno-
woczesnym ciągnikiem rolniczym 
lub samojeżdżące. W wyniku takie-
go ogromnego postępu techniczne-
go, praca rolnika stała się bardziej 
efektywna i skuteczna.

Pamiętam  z dzieciństwa, gdy 
mieszkałem z rodzicami na wsi, 
pług czy brony rolnicze, nasi są-
siedzi mieli w posiadaniu.

 O ile pamiętam, mnie też zawsze 
zachwycała wieś. Dlatego dziś pra-
cuję właśnie w miejscu, gdzie mam 
jej mały kawałek m.in. w takich 
przedmiotach jak: maszyny i czę-
ści rolnicze, które są w ofercie na-
szego sklepu. 

Czy zgodzi się pani, że wiosna 
to dzisiaj dla rolnika także czas 
kalkulacji i analiz?

 Tak, wielu rolników mi mówi, że 
obecnie nie tylko zajmują się upra-
wą roli czy hodowlą, ale muszą 
być przede wszystkim ekonomista-
mi. Wciąż wzrastają ceny środków 
produkcji, a spadają ceny produk-
tów wytwarzanych przez rolników. 
Słysząc ich wypowiedzi jest to czę-
sto na granicy opłacalności lub na-
wet poniżej.

Budynek ten, w którym  pro-

wadzicie państwo działalność, 
ma długą historię. Nowogardzia-
nie pamiętają, że w tym miejscu 
był kiedyś sklep spożywczy Jubi-
lat, był też  Avans, a w tej chwili 
sklep rolniczy…

To prawda, ten budynek miał już 
na przełomie paru lat kilka zna-
czeń handlowych. Co do aktualnej 
propozycji to firma, którą ja repre-
zentuję, oferuje głównie części do 
ciągników i maszyn, ale również 
profesjonalne klucze warsztatowe, 
odzież roboczą, obuwie, nawozy, 
narzędzia ogrodnicze, art. zootech-
niczne, jeździeckie, a dla najmłod-
szych „rolników” zabawki BRU-
DER, będące modelami prawdzi-

wych maszyn. Posiadamy w ofer-
cie materiał siewny zbóż jarych, a 
dla hodowców bydła polecamy mie-
szanki traw pastwiskowych.

To bardzo bogata oferta, a któ-
re z tych pozycji są najbardziej 
popularne wśród rolników i in-
nych klientów ?

Powiem nieskromnie, że jest bar-
dzo wiele takich pozycji. Asorty-
ment produktów oferowany przez 
GRENE jest bardzo szeroki, a licz-
ba i różnorodność odbiorców tak 
duża, że trudno mi wymienić do-
minujące grupy produktowe. Klien-
tami sklepu są głównie właścicie-

le gospodarstw rolnych i firm usłu-
gowych, ale i mieszkańcy naszego 
miasta nie związani z żadną z tych 
branż. Stale i niezmiennie dużą po-
pularnością cieszą się części do ma-
szyn i ciągników. W kwietniu uka-
zuje się nasza nowa gazetka pro-
mocyjna, gdzie między innymi 
wprowadzamy promocję na kosiar-
ki ogrodowe AL-KO i inne ogrodo-
we narzędzia. 

Sprzedaż prowadzicie państwo 
nie tylko poprzez odziały w całej 
Polsce, ale także w Internecie? 

Tak to prawda. Dlatego zapra-
szam wszystkich Nowogardzian do 

odwiedzenia naszego sklepu przy 
ul.3 Maja 16a, ale i zapoznania się 
z szeroką ofertą na stronach inter-
netowych pod adresem mailowym  
http://www.sklep-grene.pl 

Macie państwo, jako sieć, am-
bitne plany, utworzenia do koń-
ca 2018 roku - 220 sklepów i bli-
sko 300 mln rocznych przycho-
dów, to cel nowej strategii roz-
woju w Polsce sieci sklepów rol-
niczo – technicznych GREANE.                              
Co zadecydowało o takich pla-
nach na naszym rynku?

Nie sądziłam, że będzie pan aż 
tak szczegółowy, ale świadczy to o 
perfekcyjnym przygotowaniu się 

pana do rozmowy. A co do pyta-
nia, to o tym zdecydowała przede 
wszystkim analiza rynku i rozezna-
nie w kształtowaniu się zapotrzebo-
wania klientów na oferowany przez 
nas asortyment. W samym Nowo-
gardzie, po 2,5 letnim czasie dzia-
łalności, zaczynamy się zastana-
wiać nad poszukiwaniem nowe-
go większego obiektu handlowego, 
o powierzchni powyżej 350 m.kw., 
bo obecny lokal okazuje się być za 
mały na stale powiększający się ob-
rót i rozszerzanie ilości oferowa-
nych produktów.

Dowiedziałem się z materia-
łów, że silnym wsparciem dla sie-
ci sklepów i gospodarstw wielko-
obszarowych są wasi przedstawi-
ciele handlowi, którzy docierają 
do klientów bezpośrednio, ofe-
rując im swoją wiedzę i służąc 
doradztwem w zakresie produk-
tów oferowanych przez GRENE.

Jak najbardziej. Taki przedsta-
wiciel, który dysponuje katalogami 
elektronicznymi, aby znaleźć po-
trzebne klientom części, działa na 
terenie całego województwa, ale nie 
jest w stanie dotrzeć do wszystkich 
naszych klientów. Dlatego klienci, 
którzy mają do nas daleki dojazd, 

za pośrednictwem strony interneto-
wej www.sklep-grene.pl,  mogą po-
szukać potrzebne im artykuły i za-
mówić je telefonicznie, my następ-
nie robimy wysyłkę towaru bezpo-
średnio do klienta.

Nie zapytałem jeszcze o markę 
GRENE, której historia sięga już 
100 lat? 

Chcę  powiedzieć, że historia fir-
my zaczyna się w 1915 roku, w 
duńskim miasteczku Skjern, gdzie 
żył założyciel firmy Chr. C. Grene, 
który rozpoczął samodzielną dzia-
łalność, jako hurtowy sprzedawca 
artykułów do produkcji rolnej.

A w którym roku GRENE roz-
poczęło swoją działalność w Pol-
sce?

To był rok 1996, wtedy  firma 
GRENE rozpoczęła działalność w 
Polsce i stale powiększa swoją sieć 
sklepów na terenie  Polski.

Dowiedziałem się, z informa-
cji na temat firmy, że siłą firmy są 
młodzi  pracownicy. Firma GRE-
NE zatrudnia dziś, w całej Pol-
sce, prawie 500 pracowników. A 
ilu tu w Nowogardzie?

Rozwój firmy Grene, to przede 
wszystkim postawienie na młodą 
wyszkoloną kadrę i stałe podno-
szenie jej kwalifikacji. Mogę powie-
dzieć, że ja sama również jestem od 
bardzo dawna związana z bran-
żą rolniczą i jest to bardzo ciekawa 
praca zapewniająca stały kontakt 
z ludźmi, a i mój współpracownik, 
prowadzący własne gospodarstwo 
rolne, ma w tej dziedzinie duże do-
świadczenie i sporą wiedzę.

Kończąc zapytam panią o 
główne problemy polskiego rol-
nictwa, gdyby miała je pani po-
wiedzieć słowami odwiedzają-
cych panią rolników, to co by 
pani o nich powiedziała?

To bardzo ważne pytanie, bo pro-
blemy rolnictwa nie są mi obce i za-
wsze mnie interesowały. Często w 
rozmowach z rolnikami słyszę, że 
martwią się, iż na towary które 
produkują, m.in. zboża, mleko, ży-
wiec, jest po prostu za niska cena 
skupu. Według nich, produkcja po-
chłania coraz większe nakłady fi-
nansowe i własną pracę, a zyski są 
coraz niższe. Chciałabym zauwa-
żyć, że tylko od grudnia ceny skupu 
żywca wieprzowego spadły o blisko 
40%, a mleka o ok. 30%. Te spad-
ki klienci powinni odczuć cenowo w 
sklepach, a tak nie jest. Ceny tych 
produktów są niemal na stałym po-
ziomie. Więc jak pan widzi, bycie 
rolnikiem nie jest łatwym i prostym 
zawodem.

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Kierownik sklepu w Nowogardzie, pani Aneta Szafran.

pani Aneta i pan Patryk są pracownikami sklepu sieci GRENE w Nowogardzie.

Sklep mieści się w Nowagardzie przy ul. 3 Maja.
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. IV
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek IV opracowania. 

Do 3 marca nie udzielano ze-
zwolenia na wyjazd z miasta.

„W styczniu 1945 roku rozpo-
częła się rosyjska ofensywa w kie-
runku zachodnim. U znajomych 
walizki były już spakowane. 
Wszystko co było niezbędne do 
ucieczki znalazło się w zasięgu 
ręki. W urzędzie, w którym pra-
cowałam, jednak o takich spra-
wach się nie dyskutowało. (...)

We wszystkich urzędach jesz-
cze w dniu 3 marca 1945 roku 
(sobota) pracowano tak jak każ-
dego dnia. Był to początek mie-
siąca, gdzie zwyczajowo było 
dużo interesantów. Po południu o 
godzinie 17 podano do wiadomo-
ści, że wszyscy mogą iść do domu, 
lecz nikomu nie wolno opuścić 
miasta. Tymczasem już nie wy-
chodziła gazeta powiatowa, brak 
było światła.

Zakazywano siania nastrojów 
defetystycznych i grożono suro-
wymi karami Niemcom, który 
otwarcie mówili o konieczności 
ewakuacji.

„Mieliśmy francuskiego jeńca, 
który pomagał nam w przygoto-
wywaniu wozu. On już kilka dni 
wcześniej się tym zajmował, ale 
moja mama zawsze ze strachu 
mu w tym przeszkadzała, gdyż 
kierownictwo partyjne we wsi za-
braniało jakichkolwiek przygoto-
wań do ucieczki. Kto by się temu 
mógł sprzeciwić? Każda samotna 
kobieta bała się następstw, gdyby 
w razie czego przeprowadzono 
kontrolę.”

Tak przygotowania do uciecz-
ki wspomina Polski robotnik 
przymusowy:

Na trzy tygodnie przed wyzwo-
leniem zawołał mnie do siebie i 
powiada, że będziemy budować 
wozy do ucieczki. Dwa ty z Ire-
ną pojedziesz na jednym, a my z 
rodziną drugim. Tylko Polakom 
nic nie gadaj. Zamknęliśmy się w 
stodole.

Osoby, które chciały opuścić 
miasto bez zezwolenia były za-
wracane. Nie zapewniono także 
ewakuacji zapasów wojskowych, 
które w lutym zostały przywie-
zione z zagrożonego przez Ro-
sjan Stargardu i zostały złożone 
w magazynach nowogardzkiej 
krochmalni.

Tylko w sporadycznych wy-
padkach wydawano zezwolenia 
na wyjazd.

Ubiegałam się o pozwolenie 
na wyjazd. Otrzymałam je dla 
szwagierki Kate i Margrit, po-
winnam je była otrzymać dla 
mojego brata Wilhelma, ale nie 
udało się mimo, że był on bardzo 
chory. (...).

Jednak dla większości nie-
mieckiej ludności ofensywa Ar-
mii Czerwonej, postępująca w 
niespotykanym tempie stała się 
zaskoczeniem.

W mieście znajdowało się 
dużo uchodźców z terenów Prus 
Wschodnich i republik nadbał-
tyckich oraz przesiedlonych z 
powodu bombardowań miesz-
kańców miast niemieckich. 
Ogółem z ludnością miejscową 
(w 1944 roku liczba ludności 
miasta liczyła 6302) w mieście 
znajdowało się około 14 tysięcy 
osób, w tym około 200 dzieci z 
sierocińca, prawie 100 pacjen-
tów sanatorium dla chorych na 
gruźlicę, ponad 50 podopiecz-
nych domu starców oraz 370 
młodocianych więźniów. Wresz-
cie setki chorych i rannych z no-
wogardzkich szpitali.

Operacja ewakuacji niemiec-
kiej ludności cywilnej w Nowo-
gardzie rozpoczęła się 2 marca 
wieczorem rozkazem wykwa-
terowania rannych ze szpitala 
polowego. 3 marca rano ranni 
otwartą ciężarówką zawiezie-
ni zostali na dworzec kolejowy, 
gdzie siostry Czerwonego Krzy-
ża zaopiekowały się nimi i umie-
ściły w pociągu pasażerskim do 
Szczecina. Tam dopiero zostali 
przeniesieni do pociągu szpital-
nego.

Dopiero po południu w sobo-
tę 3 marca, kiedy Rosjanie pod-
chodzili już pod Dobrą, lokalne 
władze nowogardzkie wydały 
rozkaz ewakuacji. Akcją tą kie-
rował Kreisleiter Stark. Na wy-
padek ewakuacji wyznaczono 
ludności wyjazd do Stralzundu a 
później „nad Wezerą”.

W tym chaosie rozkaz nie do-
tarł do wszystkich np. do Dąbro-
wy, gdzie sterroryzowani miesz-
kańcy, nie uciekli bojąc bardziej 
swojej władzy niż Rosjan.

Ludność cywilna musia-
ła najpierw przejść procedurę 
biurokratyczną. Trzeba się było 

wymeldować, aby otrzymać 
dokumenty podróżne i kartki 
żywnościowe. Równocześnie w 
domach osób wymeldowanych 
kwaterowano na odpoczynek 
uciekinierów. Panował chaos, a 
o możliwościach ewakuacji lud-
ność cywilna dowiadywała się 
od znajomych głownie dzięki 
plotkom. Co chwila pojawiały 
się nowe, a to że wojsko na Ryn-
ku organizuje transport samo-
chodowy, a to że są podstawiane 
pociągi. Tłum przerażonych i 
zdezorientowanych ludzi prze-
mieszczał się między Rynkiem 
a dworcem kolejowym. Co 
było tym bardziej utrudnione, 
że główne drogi przelotowe tj. 
obecna Armii Krajowej, War-
szawska, 700-lecia i 3-go Maja 
były zablokowane przez prze-
chodzących przez miasto ucie-
kinierów z innych miast oraz 
pojazdy wojskowe.

Droga do Gryfic była prze-
jezdna w 3 pasach: dwa dla ucie-
kinierów i jeden dla żołnierzy, 
wszystko w kierunku Szczecina.

W południe 3 marca na Rynku 
w Nowogardzie tłoczyły się setki 
ludzi. Nadjeżdżały ciężarówki 
wojskowe wermachtu, ludzie 
wskakiwali do nich niemalże 
w biegu i pojazdy odjeżdżały w 
kierunku Szczecina. Nasilały się 
odgłosy wystrzałów od strony 
Dobrej. Pojawiła się pogłoska, 
że płonie Radosław. Bałagan 
pogłębiła mobilizacja Volksstur-
mu, ci pobieżnie przeszkoleni i 
praktycznie bezbronni mężczyź-
ni, zamiast zaopiekować się w 
krytycznym momencie swoimi 
rodzinami, zostali wysłani do 
walki z wojskami, z którymi nie 
radziły sobie znakomicie wypo-
sażone i zaprawione w bojach 
jednostki wojskowe.

Pewnego wieczoru na począt-
ku marca 1945 roku Volkssturm 
musiał obsadzić okopy strzelec-
kie. Było strasznie zimno. Wszę-
dzie wokół na północ i wschód 

widać było pożary. Oprócz kilku 
stanowisk broni maszynowej nie 
było wojska. Dopiero następnego 
dnia dotarło kilka załóg z czołga-
mi. Późną nocą z soboty na nie-
dzielę odwołano mnie do apteki, 
z której uciekł cały personel. W 
nocy słyszałem pojedyncze strza-
ły, potem rano serie z broni ma-
szynowej, które nagle umilkły. O 
świcie zobaczyłem pojedynczych 
mężczyzn z Volkssturmu spie-

szących przez Rynek do swoich 
mieszkań, aby dołączyć do tych 
członków swych rodzin, którzy 
nie zdążyli uciec. Volkssturm 
przestał istnieć, nie wziąwszy 
udziału w żadnej akcji. 

Na stacje w Nowogardzie były 
podstawiane pociągi specjal-
ne. Pierwszy odjechał 3 marca 
w kierunku Goleniowa, jednak 
przy wyjeździe z miasta został 
ostrzelany przez rosyjskie czoł-
gi, dlatego ostatni pociąg z ucie-
kinierami odjechał z Nowogar-
du na wschód w kierunku Płot, 
Golczewa i Świnoujścia. Odje-
chał rano około 8.30 w momen-
cie kiedy Rosjanie rozpoczęli 
szturm miasta.

Wieczorem poszliśmy na dwo-
rzec. Nasza mama była taka 
słaba, prosiła byśmy poszli sami 
i ją zostawili. Po naszych proś-
bach dzielnie poszła na dworzec. 
(...) Wsiedliśmy do pociągu. W 

tłoku straciliśmy już dużą cześć 
naszych bagaży. Całą noc musie-
liśmy jeszcze czekać w pociągu, 
podczas gdy paliły się wsie i w 
mieście były już rosyjskie czołgi. 
(...)

Około poranka pociąg ruszył. 
Nie na Szczecin - nie było to 
możliwe - lecz w kierunku Płot, 
a więc dalej od wroga. To była 
okropna jazda w ciemności.

Widzieliśmy jak wszędzie plą-
drowano i rabowano. Po drodze 
dopychali jeszcze do nas innych 
mieszkańców Nowogardu, któ-
rzy uciekali z okolic. Donosili oni 
o nieskończonych zbrodniach.  
Całe miasto stało w płomieniach. 

W sumie ewakuowano w 
nim około 600 osób. Z miasta 
wyjechały jeszcze 2 pociągi w 
kierunku Szczecina, sanitarny 
oraz kolejarski. Połączono dwie 
lokomotywy i kolejarze wsiedli 
do nich. Za Nowogardem zosta-
li ostrzelani przez rosyjski czołg 
i jedna lokomotywa został a 
uszkodzona ale mimo to dojecha-
li do Szczecina.

Dla tych, którzy nie zdąży-
li lub nie mogli skorzystać z tej 
drogi ucieczki, zorganizowano 
ewakuację pieszą. Zarządzono 
ją na dzień 4 marca o godzinie 
5-tej. W rozkazie ewakuacyj-
nym polecono mieszkańcom ra-
tować się na własną rękę przed 
Rosjanami. Po ogłoszeniu decy-
zji, uprzednio przygotowanymi 
środkami transportu i pieszo 
uciekinierzy ruszyli w kierunku 
Golczewa i wyspy Wolin.

4 marca o godzinie 5 rano był 
ogłoszony alarm. Całą noc sły-
chać było bardzo gęste wybuchy 
w kierunku Płoty - Gryfice i z 
kierunku Radosław - Maszewo - 
Dobra. Wszystko było w ogniu. 
Wszyscy, co pozostali, usiłowali 
ujść jak najszybciej (...) O godzi-
nie 8°° dołączyłam do długiego 
konwoju, który uformował się na 
szosie Nowogard – Golczewo.

„Znaleźliśmy miejsce na otwar-

Rozmieszczenie wojsk niemieckich i ZSRR na początku marca 1945

Niemiecki plakat propagandowy

Marzec 1945. Grupa uchodźców  Jarchlina. fot. Charlotte Wolff, geb. Thom
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tej ciężarówce wśród sprzętu do-
mowego i rzeczy dziecinnych. Za 
to masz ojciec dał kierowcy tyle 
rzeczy ile chciał z ubrania. W 
międzyczasie niebo na wschodzie 
było czerwone i pierwsze mel-
dunki strachu już krążyły i tak 
opuściłam z matką i siostrą Anie-
lą o 4 nad ranem Nowogard. Oj-
ciec został, dlatego, że należał do 
Volkssturmu i musiał bronić mia-
sta. Czy on tego chciał?(...). Ulica, 
do Goleniowa była zablokowana 
i jedyna wolna droga była przez 
Golczewo. Kawałek drogi jechali-
śmy Ogrodową (Wojska Polskie-
go) i widzieliśmy z daleka stojący 
w blasku księżyca nasz  dom. Po 
drodze spotykaliśmy wielu ludzi 
z Nowogardu, który uciekali pie-
chotą z wózkiem ręcznym lub na 
rowerze. Ręka w rękę szedł z żoną 
intendent Lohoff. Płacząc stała 
przy poboczu rodzina Heyma, 
gdyż ich ręczny wózek przełado-
wany wpadł do rowu. (...) Jak się 
rozwidniło zobaczyliśmy wszę-
dzie żółto - czarny dym i było 
czuć zapach spalenizny. Palił się 
także nasz Nowogard.

Także ewakuacja 
nowogardzkiego zakładu kar-
nego miała tragiczny przebieg. 
4 marca rano wyprowadzono 
370 młodocianych więźniów z 
Nowogardu, z pośród których 
większość stanowili polscy ro-
botnicy przymusowi. Po wielu 
trudnościach i wydostaniu się z 
okrążenia pod Przybiernowem, 

kolumna dotarła do Wolina i 
tam schroniła się w kościele. 
W czasie forsownego marszu 
pozostawiono na trasie 50 wy-
czerpanych więźniów. Nazajutrz 
w kościół trafiła bomba, część 
więźniów zdołała uciec, część z 
nich została zabita. W rezultacie 
do Świnoujścia dotarła kolumna 
licząca tylko 100 młodocianych 
więźniów, których dostarczono 
do więzienia w miejscowości 
Dreibergen-Bützow.

Ludność okolicznych wsi nie 
otrzymała na czas rozkazu ewa-
kuacji. Nie wytyczono ani tras 
przejazdu, ani nawet celu. Wo-
bec tego duża część nie zdążyła 
się ewakuować.

Tak wspominają to Niemcy z 
Orzechowa.

W dniu 3 marca 1945 roku 
około godziny 1600  sołtys Georg 
Möde zaczął w pośpiechu powia-
damiać mieszkańców poszczegól-

nych domów o sytuacji i wyda-
wał polecenie pakować się. Wozy 
spotykają się o godzinie 1900 we 
wsi koło kuźni: kierunek Wolin 
przez Golczewo. (...) Pakowa-
liśmy się w pośpiechu, zupełnie 
bez głowy. (...). Następnego dnia 
4 marca 1945 roku jechaliśmy 
w kierunku Golczewa. W Sikor-

kach 5 kilometrów od Orzechowa 
nadjeżdżały już niemieckie czoł-
gi. Kazano nam zawrócić, ponie-
waż szosa Golczewo — Wolin 
była już zajęta przez wroga.

W Żabowie ucieczka przebie-
gała sprawniej dzięki temu, że 
grupą pokierował miejscowy 
ziemianin Hermann Berg, który 
co prawda zginął w jej trakcie w 
nalocie bombowym na Świno-
ujście, ale wyprowadził miesz-
kańców wioski za Odrę.

3 marca w godzinach poran-
nych pan Berg chodził od domu 
do domu i mówił zdenerwowa-
ny. „Szykować się, musimy wy-
ruszać, nadchodzą Rosjanie”. My 
chłopcy musieliśmy zaraz pójść i 
nasze wozy przykryć plandeka-
mi. Uciekinierzy z Prus Wschod-
nich i Zachodnich, którzy byli w 
Miętnie, wyprowadzili się dzień 
wcześniej. (...). Do południa pa-

kowaliśmy się. Do plecaka wło-
żyliśmy chleb, szynkę i kiełbasę. 
Zabito jeszcze kury, które zostały 
również wzięte. Żołnierze, którzy 
byli czternaście dni w Miętnie, 
spakowali także swoje rzeczy i 
zabrali wszystko do swych aut. 
Był straszny rozgardiasz, jeden 
biegał do drugiego i tak w kółko.

W międzyczasie zrobiło się już 
późno była dwudziesta trzecia. 
Na raz usłyszeliśmy nadjeżdża-
jące motory. To byli żołnierze 
SS, którzy do nas krzyczeli „Na-
tychmiast uciekać stąd to jest 
pole walki”. Wtedy już wiedzie-
liśmy, że ta godzina nadeszła: 
na zawsze opuścić Miętno. (...). 
Wszyscy musieli siadać do wo-
zów. Naszym celem był Holstein, 
ale dotarliśmy tylko do drogi do 
Gryfic. W Nowogardzie był cha-
os. Nie było żadnego przejazdu. 
Zostaliśmy zatrzymani przez 
patrol wojskowy i nakazali nam 
wracać. Zostaliśmy przeszukani 
czy nie ukrywamy czasami żoł-
nierzy. Niektórzy ludzie poszli 
więc do Nowogardu na pieszo, 
ale zaraz wrócili z powrotem, po-
nieważ Nowogard był podobny 
do mrowiska. My też wróciliśmy 
z powrotem w strachu przed Ro-
sjanami, którzy byli już nieda-
leko. Mogliśmy usłyszeć grzmot 
dział z oddali. Mieliśmy iść w 
innym kierunku, przez Wolin do 
Świnoujścia. O trzeciej byliśmy w 
Sikorkach.

Ewakuacja wg. Kurta Poremby

Dwór w Miętnie wraz z właścicielami i autografem Berga

Plan przedwojennego Nowogardu
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Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
ANNA BOBER. Gratuluję.

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Demon wody przez „o” z kreską
W życiu każdego z nas przychodzą takie momenty, kiedy można by rzec „boli życie”. Teraźniejszość wydaje się smutna, ciężko wyobrazić sobie 
przyszłość, albo wspomnienia powodują nagły przypływ negatywnych emocji. Są też takie chwile, kiedy jesteśmy po prostu zmęczeni. Nie chce 
nam się, mamy dość. 

Potrzebujemy resetu, restartu, 
relaksu, zapomnienia. Zgodnie z 
tradycją trzeba wtedy wziąć butel-
kę mocnego, tzn. w tym momen-
cie ulubionego alkoholu i wyża-
lić się przyjacielowi albo osobie, 
która po kilku kieliszkach okazuje 
się być najlepszym możliwym po-
wiernikiem. Świętowanie z udzia-
łem alkoholu jest tradycją na ca-
łym świecie. Polacy zaś nie bez 
przyczyny są postrzegani jako na-
ród bardzo silnie do niej przywią-
zany. Ja również jestem patriotką 

i staram się walczyć z hipokryzją. 
Nie będę więc straszyć i nawoły-
wać za wprowadzeniem prohibi-
cji. Chciałabym jednak ostrzec, 
przed zbyt częstym uwalnianiem 
wewnętrznych demonów, właśnie 
za pomocą alkoholu. Granica jest 
bowiem bardzo cienka i niechyb-
nie może się okazać, że bez profe-
sjonalnej pomocy egzorcysty nie 
będziemy w stanie zerwać z na-
łogiem. Odbije się to negatyw-
nie nie tylko na naszym zdrowiu, 
ale i wyglądzie. Kto oglądał jaki-

kolwiek horror o tej tematyce, ten 
wie.

Spożywanie alkoholu przede 
wszystkim powoduje odwodnie-
nie organizmu i to ze skutkiem 
natychmiastowym. Dzień po im-
prezie okazuje się, że jesteśmy jak 
zaginieni na pustyni, którym uda-
ło się w końcu dotrzeć do stud-
ni. Spoglądając w lustro, widzimy 
zmęczoną twarz wędrowca. Prze-
suszoną i zaczerwienioną od pu-
stynnego wiatru. Faktem jest bo-
wiem, że alkohol wyostrza nie tyl-
ko nasz humor, ale też stany zapal-
ne. Szczególnie widać to u osób 
cierpiących na trądzik, łuszczycę 
czy inną niedoskonałość. Po od-
powiednim odpoczynku i nawil-
żeniu, wszystko wraca do nor-
my. Niestety wytrwali wielbicie-
le napojów procentowych za za-
angażowanie i poświęcenie zosta-
ją honorowo odznaczeni czerwo-
nym noskiem i policzkami. Nad-
mierne picie zwiększa i utrzymu-
je napięcie ścian naczyń krwiono-
śnych, aż do ich pęknięcia. Takie 
mini wybuchy pod skórą układa-
ją się w mapę tzw. pajączków. Jest 

to szczególnie groźne dla osób z 
cerą naczynkową. Oprócz wody, 
alkohol wypłukuje mnóstwo wi-
tamin i składników odżywczych. 
Witaminy z grupy B i witaminę 
A, czyli podstawy młodego wy-
glądu. Cynk, który odpowiada za 
kondycję włosa. Pijąc zbyt dużo, 
szybko osiągamy efekt sianowatej, 
bez połysku czupryny z rozdwojo-
nymi końcówkami. Żeby zrekom-
pensować skórze huczną zaba-
wę, wystarczy przyjąć odpowied-
nią ilość płynów, składników od-
żywczych i minerałów. Najlepiej 
pod postacią dużej porcji warzyw 
i owoców. Polecam również relaks 
z użyciem kojącej i silnie odżywia-
jącej maseczki z alg, połączonej z 
masażem twarzy i koktajlem wita-
minowym. Sednem każdego za-
biegu będzie wyrównująca kolo-
ryt i uszczelniająca naczynia wi-
tamina C. 

Osobom, które nie koniecz-
nie z powodu alkoholu, ale mają 
problem z pękającymi naczynka-
mi, polecam zabiegi wzmacniają-
ce i odżywcze. Mezoterapie bezi-
głową oraz sonoforezę, które uła-

twią skuteczne wprowadzenie od-
powiednich składników. 

Bo w życiu najważniejsza jest 
równowaga. Pamiętajmy, że nad-
miar niektórych przyjemności 
może nam zaszkodzić.

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

„Rosswijające wakacje 
Rossmana”
Dnia 16 marca 2015 roku, na terenie Nowogardu, można było uczestniczyć 
we Flash Mob’ach zorganizowanych przez uczniów Gimnazjum nr 1. 

Było to pierwsze z trzech zadań, jakie sta-
ją przed uczestnikami ogólnopolskiego kon-
kursu „Rosswijające wakacje Rossmanna”. 
Główną nagrodą w konkursie jest 50. wyjaz-
dów wakacyjnych dla grup składających się 
z 20. uczniów Gimnazjum i Koordynatora. Z 
naszej szkoły udział biorą dwie grupy: „Ra-
inbow Stars” i „Oryginalń”. Każda z drużyn 
miała inny pomysł na swojego Flash Mob’a 
na temat higieny osobistej nastolatków. 

Oryginalń” zorganizowali demonstrację, 
przez którą chcieli zwrócić uwagę nie tylko 
młodzieży, ale i dorosłych na problem higie-
ny, bo czystość i dbanie o siebie wynosimy 
z domu. Pokazali, że ten temat jest dla nich 
istotny. Swoimi działaniami udowodnili, że 
higiena jest ważna na każdym etapie nasze-
go życia, szczególnie w okresie dojrzewania, 
a polskie nastolatki chcą być czyste. 

Grupa „Rainbow Stars” chciała pokazać, 
że dbanie o higienę jest nie tylko codzien-
nym obowiązkiem, ale również może być 
dobrą zabawą. Dlatego przebrani w ręczni-
ki i szlafroki, z czepkami do kąpieli na gło-
wach, z gąbkami, szczotkami, myjkami i słu-
chawkami prysznicowymi, wykręconymi ci-
chaczem rodzicom z łazienek, przedstawili 
Flash Mob na głównym placu w Nowogar-

dzie. Lekkość i zabawność sytuacji podkre-
ślili nacierając się pianką, która miała sym-
bolizować mydło. Grupa kieruje serdeczne 
podziękowania dla Nowogardzkiego Domu 
Kultury za pomoc w organizacji. 

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia fil-
mików z naszych Flash Mob’ów umiesz-
czonych w galerii na stronie www.rosset.
pl/1000wakacji oraz o pomoc w wygraniu 
wymarzonych wakacji. Oprócz głosów Ka-
pituły Konkursu  liczą się głosy internautów. 
Odnajdźcie nas w galerii i oddajcie na nas 
głos!

Sandra Dąbrowska 

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Potyczki językowe
Już po raz trzeci, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Euro-
py, odbył się konkurs polonistyczny „Mówię i piszę poprawnie”. Wzięło w 
nim udział 13 przedstawicieli wszystkich nowogardzkich gimnazjów. Po-
mysłodawczynią konkursu jest Magdalena Dawidowska - nauczycielka ję-
zyka polskiego.

Tegoroczne zmagania składały się z 
trzech etapów. W pierwszym uczniowie 
musieli wykazać się ogólną wiedzą z za-
kresu poprawnej polszczyzny, w drugim 
wskazać błędy w obejrzanych fragmentach 
programów telewizyjnych, zaś w ostatnim 
etapie odnaleźć i poprawić w tekście błę-
dy językowe. Poziom konkursu był bardzo 
wyrównany. Do wyłonienia zwycięzcy, po-
trzebna była dogrywka. Ze zdaniem do-
tyczącym „konkurowania surówki ze ste-
kiem z przegrzebkami” najlepiej poradzi-
ła sobie Antonina Misiewicz z Gimnazjum 
nr 2. Tuż za nią uplasowała się Aleksan-
dra Pietrzykowska z tej samej szkoły. Trze-

cie miejsce zajął reprezentant gospodarzy- 
Marcin Ogiewa.

Wszystkim uczestnikom należą się gra-
tulacje. Pokazali bowiem, że język polski 
wcale nie musi być trudny i nudny. Udo-
wodnili, że wyszukiwanie błędów języko-
wych może być źródłem dobrej zabawy.

Organizatorzy konkursu serdecznie 
dziękują Antoniemu Bielidzie i Moni-
ce Olechnowicz- Krakowskiej z Celowe-
go Związku Gmin RXX-I za ufundowanie 
nagród w konkursie. Dzięki Państwa po-
mocy wszyscy uczestnicy zostali zwycięz-
cami. 

Magdalena Dawidowska
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Szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy. 
Niech dobry los się kłania w pas. 

Sto lat! Sto lat jeszcze raz! 
Z okazji 

45 rocznicy ślubu 
Kochanym Rodzicom 

Janinie i Janowi Skoczylasom 
moc najserdeczniejszych życzeń 

składa
córka Edyta z mężem i dziećmi

Z okazji  60 urodzin 

Irenie Wójcik 
moc najwspanialszych 

życzeń: zdrowia, uśmiechu 
i szczęścia, radości 
każdego dnia oraz 

wszelkiej pomyślności 
życzą 

kochający mąż Zdzisław 
oraz córka Dorota z mężem 
Arturem i synem Piotrem

Mistrzostwa Regionu B w piłce ręcznej chłopców

Srebrna „Jedynka”
W środę (25 marca), na hali sportowo – widowiskowej w Dziwnowie, odbyły się rozgryw-
ki o Mistrzostwo Regionu B w piłce ręcznej chłopców. Reprezentanci SP nr 1 zajęli wyso-
kie 2. miejsce.

Do turnieju przystąpiły 4 zespo-
ły z naszego województwa. Mecze 
rozgrywano systemem „każdy z 
każdym”. Dwie najlepsze druży-
ny, w tym nowogardzka „Jedyn-
ka”, awansowały do półfinału Wo-
jewódzkiego, który odbędzie się 
30 marca w Koszalinie. Zawodni-
cy reprezentujący Szkołę Podsta-
wową nr 1: Mateusz Herka, Da-

wid Wysocki, Dominik Pisarek, 
Jakub Tandecki, Hubert Grygow-
ski, Miłosz Żminda, Igor Szcze-
paniak, Aleksander Osajda, Jakub 
Konieczny, Dawid Kuśmirek, Olaf 
Szyszka. Serdecznie gratulujemy i 
życzymy powodzenia w Półfinale 
Wojewódzkim. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników.

Info: własna

Wyniki meczów „Jedynki”:
SP 1 N-d – SP 1 Dziwnów 11:3
SP 1 N-d – SP 6 Kołobrzeg 13:1
SP 1 N-d – SP 23 Szczecin 10:11
Klasyfikacja końcowa:
1. SP 23 Szczecin
2. SP 1 Nowogard
3. SP 1 Dziwnów
4. SP 6 Kołobrzeg

ŻyCZENIA ŻyCZENIA

„Pomorzanki” rozpoczynają walkę o awans

Seniorzy jadą  
do Pełczyc
W najbliższy weekend pierwszy zespół oraz kobieca drużyna Po-
morzanina, rozegrają bardzo ważne spotkania. Podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego zagrają w Pełczycach z tamtejszym Kłosem, 
który zajmuje w tabeli 5. miejsce. Z kolei „Pomorzanki” rozegrają 
przed własną publicznością zaległy mecz z rundy jesiennej. Rywal-
kami będą piłkarki Zalewu Stepnica, które plasują się na 3. pozycji.  

Kłos Pełczyce zajmuje 5. miej-
sce w tabeli z 27 punktami na 
koncie. Do wicelidera z Nowo-
gardu, gospodarze sobotniego 
meczu tracą 9 oczek. Teoretycz-
nie wciąż są w grze o awans. Kłos 
przyzwoicie prezentuje się na wła-
snym stadionie. W ośmiu dotych-
czasowych meczach zawodnicy z 
Pełczyc 5 razy wygrali, dwukrot-
nie remisowali oraz przegrali tyl-
ko jeden mecz, a wszystko to przy 
bilansie bramkowym - 11 goli 
strzelonych i 6 straconych. Pomo-
rzanin po słabym meczu z Gavią 
Choszczno, będzie musiał poka-
zać o wiele lepszy futbol, aby przy-
wieźć z Pełczyc komplet punktów. 
Wierzymy, że Nowogardzianie są 
w stanie zagrać tak jak w rundzie 
jesiennej. Wówczas podopieczni 
Roberta Kopaczewskiego wygra-
li 4:0 po dwóch golach Konrada 
Winczewskiego oraz jednym tra-
fieniu Huberta Pędziwiatra i Do-

minika Wawrzyniaka. Początek 
sobotniego meczu pomiędzy Kło-
sem, a Pomorzaninem zaplano-
wano na godzinę 16:00. 

Również w sobotę (28 marca), 
jednak przed własną publiczno-
ścią, piłkarki Pomorzanina roze-
grają zaległy mecz z 7. kolejki III 
Ligi Kobiet. Rywalkami będą pił-
karki Zalewu Stepnica. Zalew zaj-
muje w ligowej tabeli 3. miejsce 
ze stratą 4 punktów do liderek z 
Nowogardu. Piłkarki ze Stepni-
cy to nie wygodne rywalki, za-
tem „Pomorzanki” muszą wspiąć 
się na wyżyny swoich umiejętno-
ści, aby wygrać i powiększyć prze-
wagę nad Olimpią II Szczecin. Je-
śli podopieczne Pawła Błaszczy-
ka zgarną 3 punkty, to wykonają 
bardzo duży krok w kierunku II 
Ligi Kobiet. Początek tego meczu 
zaplanowano na godzinę 13:00. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier.  KR 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
18. kolejka:
Orkan Suchań – Jeziorak Szczecin  (28.03; 14:00)
Gavia Choszczno – Błękit Pniewo  (28.03; 14:00)
Stal Lipiany – Morzycko Moryń  (28.03; 15:00)
Ina Ińsko – Piast Chociwel  (28.03; 15:00)
Unia Dolice – Zorza Dobrzany  (28.03; 15:00)
Polonia Płoty – Sparta Węgorzyno  (28.03; 16:00)
Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard (28.03; 16:00)
Flota II Świnoujście – Odrzanka Radziszewo (29.03; 14:00)
III Liga Kobiet 2014/2015
5. kolejka (mecz zaległy):
Orzeł 2010 Wałcz – Fala Międzyzdroje (29.03; 16:30)
7. kolejka (mecz zaległy):
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica (28.03; 13:00)
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

W dniu 25.03.2015r., odbyła się 
dwunasta edycja krajowego „Dnia 
Przedsiębiorczości”, jednodnio-
wych praktyk dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Ten dzień 
ma na celu pokazanie uczniom 
specyfikacji zawodów oraz pozwa-
la zdobyć wiedzę na temat kon-
kretnego zawodu, który wybrali so-
bie uczniowie. Uczeń może od we-
wnątrz zobaczyć, jak działa dane 
przedsiębiorstwo, jaką pracę wy-
konuje się na danym stanowisku. 
Tradycyjnie uczniowie dwóch no-
wogardzkich szkół tj. I i II LO, ob-
chodzili „Dzień Przedsiębiorczo-
ści”, odbywając krótkie, kilkogo-
dzinne praktyki w lokalnych fir-
mach i instytucjach. Postanowi-
liśmy odwiedzić naszych kolegów 
i koleżanki w miejscach, w któ-
rych odbywali praktyki w ramach 
„Dnia Przedsiębiorczości”. 

Wiktoria Kiryk i Hanna Czu-
ra z klasy I biologiczno-chemicz-
nej w ZSO Nowogard, odby-
ły swoje praktyki w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej S.C. „BABY-MED” przy ul. 
Kościuszki.  Dziewczyny na po-
czątku praktyk zwiedziły insty-
tucję, w tym także laboratorium 
przychodni. Tam zapoznały się z 
podstawowymi badaniami wyko-
nywanymi małym pacjentom, ta-
kimi jak osłuchiwanie pracy ser-
ca i płuc, pobieranie oraz badanie 
krwi. To ostatnie badanie mia-
ły szansę wykonać same, po ów-
czesnym, krótkim przeszkole-
niu.  Praktykantki dowiedziały 
się również, jak rozpoznać częste 

schorzenia np. zapalenie wyrost-
ka czy choroby płuc. Jak powie-
działy nam nasze koleżanki, zde-
cydowały się na praktykę w przy-
chodni, ponieważ wiążą swoją 
przyszłość z zawodem medyka. 

Natalia Pabisiak i Agniesz-
ka Szarzyńska z klasy I matema-
tyczno-politechnicznej, również z 
ZSO w Nowogardzie, swoje prak-
tyki odbyły w punkcie Poczty Pol-
skiej S.A, przy ulicy 3 Maja.

Dziewczyny zapoznały się z 
funkcjonowaniem placówki i jej 
strukturą organizacyjną. Jako że 
poczta prowadzi również usłu-
gi finansowe (Bank Pocztowy), 
praktykantki poznały też ofertę 
w tym zakresie. Poprzez rozda-
wanie ulotek przy wejściu do pla-
cówki miały zachęcić potencjal-
nych klientów do skorzystania z 
oferty finansowej Poczty. Dziew-
czyny interesują się bankowością 
i z tym chcą związać się zawodo-
wo w przyszłości. Dlatego też po-
stanowiły spędzić dzień przedsię-
biorczości w owej placówce.

Karolina Burcz z Natalią Rze-
tecką z klasy biologiczno-che-
micznej w ZSO, postanowiły wy-

brać się do apteki Dr. Max przy 
ulicy Kościuszki (budynek przy-
chodni). Wybrały to miejsce, bo 
interesuje je zawód farmaceuty. 
Dziewczyny dowiedziały się na 
czym polega praca aptekarza, zo-
baczyły też, jak wygląda produk-
cja lekarstw. Miały okazję również 
zobaczyć sejf, w którym znajdo-
wały się lekarstwa psychoaktyw-
ne. Praktykantki uznały, iż zawód 
farmaceuty nie polega tylko na 
sprzedaży lekarstw, co też wzbu-
dziło w nich jeszcze większą fa-
scynację tym zawodem. 

Natomiast do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie, uda-
ły się Alina Kowalska i Pauli-
na Kusiak z klasy Ia ZSO, oraz 
ich starsza koleżanka Katarzy-
na Antczak z klasy II b. Udały 
się tam również rówieśniczki z I 
LO: Emilia Jaszcz i Natalia Gan 
z klasy Ia. Dziewczyny zapozna-
ły się z księgozbiorem bibliote-
ki, miały też okazję zobaczyć naj-
starsze dzieła i unikatowe wyda-
nia książek. Praktykantki dowie-
działy się, jak na podstawie poda-
nych przez czytelnika informacji 
odszukać poszukiwany przez nie-
go tytuł książki. Zwiedziły rów-
nież tematyczne wystawy, które 
obecnie można oglądać w biblio-

Odbyli praktyki w DN 

Dzień Przedsiębiorczości  
w Nowogardzie – reportaż Pawła i Kuby
W minioną środę (25 marca), Paweł Józefiak i Kuba Sprysak, uczniowie klasy I a, w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, odbyli w Dzienniku Nowogardzkim, jedno-
dniowe praktyki, w ramach odbywającej się tego dnia, dwunastej edycji krajowych „Dni 
Przedsiębiorczości”. W ramach praktyk, poza zapoznaniem się ze strukturą naszego wy-
dawnictwa, uczniowie otrzymali zadanie przygotowania reportażu na temat dnia przedsię-
biorczości, do najbliższego wydania DN. W tym celu udali się do kilku nowogardzkich firm 
i instytucji publicznych, by sprawdzić jak radzą sobie „w pracy” ich rówieśnicy. Poniżej pu-
blikujemy materiał stanowiący zapis zebranych przez Pawła i Kubę informacji. 

tece. Jak przyznały w rozmowie z 
nami, na miejsce praktyk wybrały 
bibliotekę, gdyż cenią sobie ciszę. 

Greta Kowalczyk i Maja Gó-
recka z klasy Ia z ZSO miały oka-
zję odbyć swoje praktyki w od-
dziale placówki Banku BGŻ przy 

ulicy 700-lecia w Nowogardzie. 
Obsługa banku zapoznała je z 
usługami i produktami oferowa-
nymi przez tę instytucję finan-
sową. Koleżanki przyglądały się  
pracy doradców oraz kierowni-
ka banku w trakcie obsługi klien-
ta. Mogły też samodzielnie za-
łożyć konto osobiste. Roznosiły 
również ulotki banku po mieście. 
Maja i Greta w przyszłości chcia-
łyby pracować w banku. 

Pod okiem Marcina Simiń-
skiego, opiekuna praktyk, zebra-
li i przygotowali do druku Ja-
kub Sprysak i Paweł Józefiak – 
uczniowie klasy I a w ZSO w No-
wogardzie

 Paweł Józefiak I Jakub Sprysak – uczniowie klasy I a w ZSO 

REKLAMA
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KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego na konto 
mojego męża,które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji 

"DOBRO POWRACA". Numer KRS 0000 33 88 78 
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej pory 
chorobę - stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne poruszanie 
się tak do 50 metrów

 o kulach jednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANy, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 Paweł Józefiak I Jakub Sprysak – uczniowie klasy I a w ZSO 
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Mieszkanie 13 km morza
4 pokoje na parterze, 80 m  , cena 117 tys. 2

W19.6.śczb.7.3.do

NOWOGARD ul. Boh. Warszawy 1
czynne pon.-pt. 9.00-17.00
tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Do wynajęcia
 mieszkanie 

od zaraz. 
Tel. 601 328 360

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ulica Gryfi-
tów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bardzo dobry Ki-
korze, ogród 2000 m. 668 411 277 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 604 284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan bardzo 
dobry, do zamieszkania. Kilka kilometrów od 
Nowogardu, 30 minut do morza. Tel. 693 083 
124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o pow. 52 
m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 
264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropokojowe. 602 
474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 przy ul. 700 
lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z altanką  przy  
ul; Zamkowej.Tel. 692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  powierzchni  
100m2 – Łobez.Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na cele produk-
cyjne lub magazynowe. Obiekt posiada trafosta-
cje. 607 288 835

• Sprzedam bezczynszowe: kawalerkę i mieszkanie 
dwupokojowe. 660 143 840 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ładne I pię-
tro. 603 555 532

• Wynajmę garaż. 507 356 117 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 509 349 642 

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą mieszkanie 
77m2 na 48m2. Tel. 725 740 315 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 501 343 040 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 15 lutego, 
4pokojowe, częściowo umeblowane, cena 180 
tys. 608 396 636 

• Do wynajęcia kwalerka. 667 621 070 

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 18 000 zł. 
609 931 915

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. Cena 17500 zł. 
607 580 172

• Do wynajęcia kawalerka 28 m2, częściowo ume-
blowana na ul. Leśnej w Nowogardzie. Mile wi-
dziane małżeństwo. Cena 700 zł+liczniki+700 zł 
kaucja. Tel. 696 674 641 lub 783 794 853

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe ul. Ko-
ściuszki. Tel. 606 401 128

• Dom w cichym centrum 190 m2 działka 700 m2. 
Pośrednikom dziękuje. Tel. 889 133 882

• Zamienię z dopłatą  mieszkanie 2 pokojowe na  
parterze ,na 3 pokojowe N-d. Tel. 506696195.

• Ziemię 1,43 ha w Dębicach tanio 14 000 za HA. 
Tel. 660 206 833 

• Młockarnię poniemiecką sprzedam. Tel. 502 103 
432 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 90 80 98 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogardzie. 
604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, działka 78. Tel. 91 
57 85 334 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 660 010 
540 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 668 841 631

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 604 60 69 60

• Sprzedam 1,80 ha ziemi w IV kl. 15500 zł za ha. 
Tel. 502 103 432

• Wynajmę mieszkanie 4pokojowe, kaucja 1600 zł, 
czynsz 900 zł + opłaty. 884 681 812 

• Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej, umeblowana. 
Tel 508 070 311

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 76 53

• Kupię nieduży dom w Nowogardzie za rozsądną 
cene. 519 407 294 

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszowe, cztero-
pokojowe, 90 m2 lub zamienię na mniejsze. 501 
432 382 

• Sprzedam działki budowlane z warunkami zabu-
dowy, uzbrojone w Nowogardzie na osiedlu Sło-
necznym, w otoczeniu lasu, jeziorka z bobrami, 
practwem wodnym i leśnym. Tel. 693 850 197 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie I piętro, 
87m2 + weranda zadaszona 12m+ 2 duże piwni-
ce+ podwórko, bezczynszowe, częściowo po re-
moncie 159 tys. do negocjacji. Tel. 606 783 027 

MOTORyZACJA

• Mercedes C220 kombi, diesel, rocznik 2000 ko-
lor czarny, wyposażony w klimatyzację oraz hak, 
sprzedam. Tel. 510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan dobry. 605 
576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna kabina. 660 010 540

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi (bardzo do-
bry stan) 15stki od BMW. Tel. 889 474 133    

• Sprzedam Tico w dobrym stanie. 696 807 922

•  Sprzedam przyczepke. Wymiary 130/230. Tel. 691 
050 186 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

ROLNICTWO

• Słomę, zboże, siano sprzedam. 502 853 573

• Sprzedam kaczki skubane. 796 759 414

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 608 
01 39 95

•	 KURKI NIOSKI odchowane powyżej 7 tyg. 
Sprzedaż od 25.03.2015 r. GOSPDARSTWO 
ROLNO-DROBIARSKIE ŻABOWO 13. Tel. 
913910666, 510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 696 751

•	 JAJA LĘGOWE KUR „LEGHORN”. TEL. 91 39 20 
307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam tuczniki mięsne. 696 807 922

• Sprzedam ciągnik C-330 po kapitalnym remoncie 
z fakturami. 696 807 922 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sprzedam obornik. 661 751 296 

• Oddam za darmo obornik koński, załadunek i wy-
wóz we własnym zakresie. 91 39 102 89, 661 791 
150 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DyWANÓW, WyKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZySZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	NAPRAWY	montaż	pieców gazowych Vaillant –  
serwis tel 691 686 772

•	 Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Docieplenie budynków. 607 654 692

• Usługi remontowo-budowlane i dekarskie. 601 
227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. 
695 181 070

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewięcioosobowy. 
725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPROWADZKI. 665 720 
037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Docieplenia budynkow, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy, adaptacje pod-
daszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH i POLIURETA-
NOWYCH. Garaże, sklepy, kuchnie itp. 509 637 
182 

PRACA

•	 •	Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 695 
264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 474 266 

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 603 366 286 

• Zatrudnię montażystę okien. Niezbędne prawo 
jazdy (może być emeryt, rencista). 663 600 601

• Firma zatrudni  pracownika z aktualnym orzecze-
niem o niepełnosprawności (otwarty rynek pra-
cy) do dozorowana i prac porządkowych. Tel. 91 
39 25 275

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy, zarobki od 
2000 zł netto. Tel. 696 034 712

• Zlecę skopanie ogródka 100 m2.. Tel. 783 534 677 

•	 Przyjmę pracowników budowlanych oraz po-
mocników, praca legalna. 785 931 513

• Przyjmę do pracy na fermę, dobre warunki płaco-
we. 502 56 23 78, 91 39 103 15

• Zlecę obłożenie schodów płytkami, wykonanie 
ogrodzenia z klinkieru. Tel. 733 499 951

• Zatrudnimy kucharza. 507 953 705 lub 507 951 
313 

INNE

•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	porąba-
ne. Tel. 603 353 789 

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części zamienne grzejni-
ki panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszybo-
we, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan bdb. , 
tel. 605 522 340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VAILLANT	z Niemiec uży-
wane z gwarancja i montażem do mieszkania 
,domu, sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapewniamy czesci 
zamienne, serwis tel 691 686 772

•	 •	GRZEJNIKI	panelowe	c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary, z Niemiec malo używane do mieszka-
nia, domu, sklepu cena od 70 zl oraz elektryczny 

przepływowy podgrzewacz wody na prad 380V	
do lazienki, kuchni cana 200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystyczne (pełnowy-
miarowe, składane, gruby materac), nieużywa-
ne, oryginalnie zapakowane, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Tanio sprzedam nowy rower składak. 507 228 736

• Sprzedam spawarkę Bester, wiertarkę stojącą i 
szlifierkę. 694 484 485

• Sprzedam tarcicę budowlaną modrzew, sezono-
wana 6 lat. Tel. 668 298 084 

• Drzwi garażowe ocieplone białe   w so-
lidnej ramie o wymiarach 240x210 stan  
b.dobry tel.509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 502 853 
573

•	 Sprzedam telewizor plazma Panasonic 46 
cali z dekoderami. 91 39 22 106, 00 49 15 75 
1743054

• Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, pocię-
te w klocki z dowozem do domu. Tel. 889 354 058 

•	 Sprzedam „ATLAS” do ćwiczeń firmy „KET-
TLER” cena od uzgodnienia. Tel. 9139 22 106, 
00 49 176 990 87 454 

• Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, pocię-
te w klocki z dowozem do domu. Tel. 66 33 49 053

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, orzech włoski, 
180 i 200 cm długości,  w obwodzie ok. 110 
cm. Tel. 508 105 333

• Atrakcyjne ceny: wyprzedaż worków do odku-
rzacza różne rodzaje, sztuczne kwiaty, torebki na 
prezenty, pamiątki, parasolki polskich firm i inne 
artykuły. Zaprasza sklep A-zet w Nowogardzie 
Kościuszki 2G.
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne 

tel. 722 121 959
W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

K75.2m.czb.do

A11.4.ś-czb.d/o

TOYOTA KOZŁOWSKI SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ W NOWOGARDZIE

ZATRUDNI:  
STANOWISKO:  KSIĘGOWY  

(pełna księgowość)

Od kandydata oczekujemy:
1. wykształcenie ekonomiczne (finanse,rachunkowość)
2. minimum 3 lata doświadczenia  w obsłudze finansowo-księgowej
3. znajomość zagadnień:
    finansowo-ksiegowych, podatkowych i sprawozdawczych
4. znajomość obsługi komputera (programów księgowych)
5. dobra organizacja pracy, systematyczność, samodzielność

Wybranym kandydatom  oferujemy:
1. umowa o pracę
2. wynagrodzenie premiujące aktywność i skuteczność

Oferty prosimy wysyłać pod adres : kadry@jmmk.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami

NACZELNIK  URZĘDU  SKARBOWEGO 
W  GOLENIOWIE

INFORMUJE,
że od 1 kwietnia br. Urząd Skarbowy w Goleniowie 

będzie czynny:
- w poniedziałki od 7.00 do 16.00, 

 dodatkowo SALA OBSŁUGI  od 16.00 do 18.00,
- od wtorku do piątku  od 7.00 do 15.00 

Szczegóły na stronie 
www.us-goleniow.is.szczecin.pl

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 
267) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariusza Jażdżewskiego występu-
jącego w imieniu i z upoważnienia zarządcy drogi – Burmistrza Nowogard, 
Plac Wolności nr 1, 72-200 Nowogard z dnia 11.02.2015r., zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie, wydania decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w 
obrębie Wojcieszyn - Miętno, gmina Nowogard wraz z budową infra-
struktury technicznej tj.: sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika re-
tencyjno - odparowującego, przewidzianych do realizacji na terenie 
nieruchomości wg katastru nieruchomości:

- obręb Miętno – działki nr: 105/2, 411/23, 411/28, 411/38;
- obręb Wojcieszyn - działki nr 21/2, 40/4, 41/3, 41/6, 41/7, 41/8, 

45/2, 45/5, 47/1, 47/4.
W związku z powyższym zgodnie z art. 11d ust. 6 cyt. ustawy w terminie 

14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z 
aktami sprawy (z wyjątkiem środy) w tutejszym Urzędzie tj. w budynku 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w pokoju Nr 210 (tel. 91 471 02 27).
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Największy wybór 
zaproszeń, dekoracji  

i pamiątek komunijnych
Poleca 

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Kłamca nikomu nie wierzy
Danuta Skowron, Cecylia Furmańczyk. HalinaStefańska, Anna Husarz, Alicja Wypych, Marianna Mali-

nowska, Janina Grudzińska, Maryla Piątek, Pelagia Feliksiak, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Bar-
bara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Urszula Włoszczyńska, Grażyna Siedlecka, Anna Huget, Gra-
żyna Gibka, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Grażyna Gibka, Janina Grudzińska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: brat, bulwa
Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, Natalia Chruściel, Kalina Gurazdowska, Madzia Kusiak, Miłosz Wiel-

gus, Mateusz Zaremba, Mateusz Nocek, Szymon Nocek, Elżbieta Goc
Zwycięzca: Kalina Gurazdowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

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

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E),  
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P3.2.O.do

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

W.6.pt.27.03-10.04

W.13.2.O.7.03.do

Viz.27.03, 3.04

Pasowanie na miłośnika przyrody w Przedszkolu nr 1

Witaj Wiosno!!!
20 marca, podczas uroczystości „Pasowanie na miłośnika przyrody”, przedszkolaki z grup II, III 
i IV z Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie, powitały wiosnę śpiewem i tańcem. 

Przedszkolaki przygotowane 
pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń: A. Klimaszewskiej, K. 
Grygowskiej i  J. Jackowiak, przed-
stawiły inscenizację „Witaj wio-
sno”, recytowały wiersze  i śpiewa-
ły piosenki o tematyce wiosennej. 
Na uroczystości nie zabrakło oczy-
wiście „Marzanny”- zimowej pan-

ny, którą zrobiły i przystroiły naj-
starsze przedszkolaki dzieci 6-let-
nie, Wiewiórki. 

Całą uroczystość uświetnili za-
proszeni goście, z którymi współ-
pracujemy od wielu lat – Prezes 
Z.O. LOP w Nowogardzie Marek 
Heiser oraz Monika Olechnowicz-
-Krakowska Główny Specjalista do 

Spraw Edukacji i Promocji Celo-
wego Związku Gmin R-XXI w No-
wogardzie.

Po części oficjalnej dzieci 4-let-
nie, Misie, zostały pasowane na 
pełnoprawnych członków przed-
szkolnego koła LOP, a tym samym 
na „miłośników przyrody”- zło-
żyły przyrzeczenie: „Przyrzekam 
uroczyście, że będę prawdziwym 
przyjacielem przyrody”. Zaproszo-
nym gościom i rodzicom serdecz-
nie dziękujemy za udział w uro-
czystości i zapraszamy do dalszej 
współpracy.    Adriana Rutkowska

REKLAMA

REKLAMA
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

s. 9

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ReKlAmA

ReKlAmA

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Czytaj s. 3

s. 5

Czytaj s. 10

Czytaj s. 11

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W1.P.24-3.04

s. 6

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Skwer przy ulicy Kościuszki, w tym miejscu Burmistrz chce wybudować parkingi dla samochodów. Na mniejszych fotografiach pozostałe lokalizacje w mieście, które 
mają być przeznaczone pod miejsca postojowe.

Nowogard przestaje być „zielonym miastem” 

Kolejna kadencja,  
kolejne parkingi...

Ksiądz Marek  
Siedlecki kanonikiem

Ulica Szkolna  
do kontroli

Zagrali swój pierwszy 
koncert

Innowacyjny projekt Spółdzielni 
mieszkaniowej „Cisy”

Wybudują  
3 budynki, w sumie 
55 mieszkań

Skradzione 
odnalezione

Biblioteka 
miejska
Spotkanie 
z marianem 
Dworawskim

Pomorzanin 
przegrywa  
w Pełczycach

Grają  
poniżej 
oczekiwań

ReKlAmA



Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, jak przygotowu-
ją się do tego najważniejszego w całym roku liturgicznym chrześcijan wydarzenia, i gdzie 
spędzą Święta? 

Pani Sabina - Dla mnie święta są przede wszystkim czasem odnowienia 
ducha w wierze. Ale, jak pan zauważył, również ważna jest sprawa przygo-
towawcza, która skupia się na zakupach, które dźwigam właśnie do domu. 
Święta Wielkanocne będą może i trochę skromniejsze, ale za to pełne radości 
w otoczeniu mojej rodziny. 

Pani Krystyna - Moje przygotowania do Świąt Wielkanocnych są 
jeszcze daleko,  ponieważ jestem dość mocno zapracowana, ale nie ma 
obaw, na pewno zdążę ze wszystkim. Kupiłam już białą kiełbasę, która 
będzie podana tradycyjnie na stół. Co do duchowości to z pewnością od-
wiedzę kościół i pomyślę również o pójściu do spowiedzi.  

Maria Piątek - Moje przygotowania do Świąt Wielkanocnych przebie-
gają bardzo spokojnie, ale mam wszystko pod kontrolą i wszystkie spra-
wy wykonuję na bieżąco. Co do wypieków to na moim stole rodzinnym z 
pewnością nie zabraknie sernika i jabłecznika.  Ale, też będą inne dania, 
m.in. żurek czy biała kiełbasa. Oczywiście święta to jednocześnie święce-
nie jajek i pamięć o tym, by odwiedzić kościół i uczestniczyć we Mszy św.

Józef Zwierzyński - Przygotowania do świąt w moim domu przebie-
gają bardzo tradycyjnie,  i jak co roku tak samo. W przygotowaniach nie 
może zabraknąć czasu na posprzątanie domu, czy przygotowanie świą-
tecznych potraw. Korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych, pogod-
nych Świąt Wielkanocnych. 

Tomasz Rydel - Moje przygotowania do świąt są na bardzo dobrym 
etapie.  Obecnie jestem sam z dwójką dzieci, więc nadchodzące święta 
spędzę najprawdopodobniej u mojej rodziny. Mimo śmierci żony, która 
odeszła dwa lata temu, to wierzę, że te święta będą jednak w dobrej i mi-
łej atmosferze. Całości dopełnił  trochę zajączek, bowiem moi szefowie 
w pracy postarali się o to, by wypłacić nam do pensji dodatkowo ekstra 
premię, która bardzo przyda się na nadchodzące święta. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

PoDzIęKoWANIA

23.03.2015 r. 
godz. 12.00
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Kellys Coach z otwar-
tej piwnicy przy ul. Boh. Warsza-
wy. 

godz. 11.45
W miejscowości Karsk doszło 

do kolizji drogowej, pomiędzy 
pojazdami Renault Clio i Opel 
Vectra. 

25.03.2015 r. 
godz. 13.20
Uszkodzenie samochodu marki 

Honda, zaparkowanego przy ul. 
Osiedlowej. 

godz. 19.15
Powiadomienie o włamaniu do 

piwnicy przy ul. Kościuszki, skąd 
dokonano kradzieży  roweru mar-
ki Cossack Wit-Pol. 

godz. 20.15
W pomieszczeniu mieszkal-

nym, w miejscowości Węgorzyce, 
należącym do Dawida S., ujaw-
niono środkowi psychotropowe w 
postaci amfetaminy. 

godz. 21.20 
Kolizja drogowa na parkingu 

przy ul. Wojska Polskiego, pomię-
dzy pojazdami Renault Laguna 
oraz VW Tiguan. 

27.03.2015 r. 
godz. 16.30 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

– Interwencyjnego, na ul. Gen. 
Bema, ujawnili nietrzeźwego ro-
werzystę. Ireneusz S. miał 1,09 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

28.03.2015 r. 
godz. 07.30 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Deawoo Tico 
przez pojazd marki Deawoo Ma-
tiz przy ul. Poniatowskiego. 

godz. 08.50 
Pracownik Enea powiadomił o 

uszkodzeniu skrzynki elektrycz-
nej przy ul. Bankowej. 

29.03.2015 r. 
godz. 09.40 
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia, spowodowana przez kieru-
jącego samochodem marki Audi 
AS4, gdzie uszkodzeniu uległy 
barierki ochronne oraz znak dro-
gowy. 

godz. 17.00
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Giant pozostawione-
go na klatce schodowej bloku przy 
ul. Gryfitów. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia 
Gieryń 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę i  
   bojler na wodę ciepłą, dywany  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, 
   bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- oddam wannę 140 cm w bardzo dobrym stanie - wiadomość w sklepie DEZAR 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Nasza sonda

Kronika 
policyjna

W TYCH DNIACH oDeSzlI Do WIeCzNoŚCI

Czesław Florkowski: lat 61, zmarł 27.03.2015 r., pogrzeb odbył 
się 28.03.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie
Marta Kujawa: lat 84, zmarła 28.03.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 31.03.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Helena Olechnowicz: lat 88 zmarła 30.03, Msza święta  
w kościele w Bienicach pogrzeb odbędzie się 1.04  
w Nowogardzie.

     Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

      Serdeczne podziękowania 

Ks. Proboszczowi 
Grzegorzowi Legutko 

kolegom ze Straży Pożarnej 

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
           w ostatniej drodze

                                      śp. Czesława Florkowskiego 

składa żona i Dzieci z rodzinami

Już w środę 
Wydawka żywności przed kościołem 
W najbliższą środę (1 kwietnia), Przyparafialny Zespół Caritas (PZC) 
przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, organizuje wy-
dawkę żywność w postaci jabłek, ziemniaków i marchwi. Akcja roz-
pocznie się o godz. 11.00. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy miesz-
kańcy gminy Nowogard, którzy są w trudnej sytuacji bytowej.                                                                       
                                                                                             Zapraszamy!

PZC przy parafii pw. WNMP 



oGŁoSzeNIe

KoNDoleNCje

Kuchenki wróciły do świetlicy 

Skradzione 
odnalezione 
Wczoraj (30 marca), sołtys Ostrzycy, Dariusz Olejnik, ode-
brał z Komisariatu Policji w Nowogardzie skradzione, la-
tem zeszłego roku, z wiejskiej świetlicy dwie kuchenki mi-
krofalowe o wartości ok. 800 zł. 

Odzyskane kuchenki to łupy z 
serii kradzieży, jakich dokonali za-
trzymani w ostatnim czasie przez 

nowogardzkich policjantów trzej 
mężczyźni. To mieszkańcy gmi-
ny Osina i Nowogard w wieku 25, 

26 i 31 lat. Policja ustaliła, że mają 
oni na swoim koncie włamania do 
sklepów, bibliotek i świetlic wiej-
skich zarówno na terenie powia-
tu goleniowskiego jak i łobeskie-
go. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. 
Przyznali się do popełnienia kilku-
nastu włamań.

- Podejrzani wspólnie zajmo-
wali się przestępczą działalno-
ścią. Włamali się m.in. do świe-
tlicy wiejskiej w Ostrzycy, Bodzę-
cinie, Sokolnikach oraz do biblio-
teki w Żabowie. Sprawcy kradli 
przede wszystkim sprzęt elektro-
niczny, papierosy, alkohol i pie-
niądze. Funkcjonariusze odzyskali 
już większość skradzionego mienia 
– informuje asp. Julita Filipczuk, 

rzecznik prasowa policji. Dodat-
kowo, w trakcie przeszukiwania, 
w mieszkaniu 31-latka znalezio-
no zawiniątko z białym prosz-
kiem. Badanie narkotestem po-
twierdziło, że była to amfetamina. 
Mężczyźnie, poza oskarżeniem o 

kradzież,  zarzuca się teraz także 
posiadanie narkotyków. 

Prokurator Rejonowy w Gole-
niowie zastosował wobec oskarżo-
nych środek zapobiegawczy w po-
staci policyjnego dozoru i zakazu 
opuszczania kraju. Mężczyznom 
grozi kara do 10 lat więzienia.

Tymczasem skradzione mienie, 
które odzyskali policjanci z Nowo-
gardu, wraca do prawowitych wła-
ścicieli. Wczoraj, sołtys Ostrzy-
cy Dariusz Olejnik, odebrał ku-
chenki mikrofalowe skradzio-
ne ze świetlicy w czerwcu ubie-
głego roku. Sołtys w imieniu 
mieszkańców wsi, gratuluje po-
licjantom skutecznego śledztwa. 

MS
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Sprzedam mieszkanie 
w Nowogardzie na parterze 62 m2 po generalnym 

remoncie 3-pokoje własne, ogrzewanie piec 
CO, z garażem przed mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł).  Tel 606 265 333 

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

Naszemu koledze 
Zbigniewowi Florkowskiemu 

wyrazy najszczerszego współczucia  
z powodu śmierci brata

składają koleżanki i koledzy z Powiatowego 
Urzędu Pracy filia Nowogard

Nowogard przestaje być „zielonym miastem” 

Kolejna kadencja, kolejne parkingi...
Burmistrz, kontynuując politykę z poprzedniej kadencji, chce w najbliższym czasie wybudować kilka kolejnych parkingów w mieście. W ten sposób po-
wstanie około 60 nowych miejsc postojowych. Tyle że przynajmniej niektóre lokalizacje mogą budzić kontrowersje. Parkingi mają bowiem powstać kosz-
tem usunięcia sporych fragmentów zieleni, a niekiedy i nie obejdzie się bez konieczności wycinki drzew. Nie wiadomo też za bardzo, jaką logiką kieruje 
się włodarz miasta proponując coraz to nowe place pod parkingi, budując je nie zawsze tam, gdzie jest to aż tak konieczne, bądź rzeczywiście oczekiwane. 

W zeszłym tygodniu w ratuszu 
odbyło się spotkanie nieformal-
nego „Zespołu ds. Strategii Budo-
wy Nowych Miejsc Postojowych 
w Nowogardzie”. Oprócz burmi-
strza zasiadają w nim m.in. przed-
stawiciele spółdzielni mieszka-
niowych i policja. To właśnie po 
ostatnich obradach UM poinfor-
mował, że „komisja parkingowa” 
uznała, iż w pierwszej kolejności 
mają powstać miejsca parkingo-
we przy ul. Mickiewicza, Cmen-
tarnej, 5 go Marca, Nadtorowej 
i Kościuszki. O ile trzy z pierw-
szych lokalizacji nie budzą kon-
trowersji, to już ostatnia wywo-
łuje mieszane uczucia. Parking 
przy ul. Kościuszki ma być zbu-
dowany bowiem kosztem zieleni 

stanowiącej skwerek przed wej-
ściem do znajdującego się tam 
przedszkola gminnego. Koncep-
cja zakłada budowę 10 miejsc po-
stojowych. Jak nam wiadomo, to 
już  wersja okrojona. W pierwszej 
fazie miejsc było ponoć znacznie 
więcej. 

Tam gdzie trzeba, to nie robią...
Przynajmniej zastanawiające 

są lokalizacje niektórych miejsc 
postojowych, które chciałby wy-
budować burmistrz. Generalnie 
miasta robią wszystko, aby poza 
ścisłym centrum, parkingi wy-
nosić poza najbardziej zatłoczo-
ne ulice. U nas tendencja jest od-
wrotna. Wystarczy przypomnieć 
chociażby zakwestionowany 
przez radnych pomysł wybudo-

wania kilkunastu miejsc postojo-
wych w okolicy fontanny, wzdłuż 
ulicy przy której znajduje się m.in. 
Restauracja Okrąglak. 

Wciąż natomiast nie ma spój-
nej koncepcji, która rozwiązała-
by problem braku miejsc parkin-
gowych niezbędnych dla obsługi 
klientów w centrum, czy też dzia-
łań kilku instytucji w Nowogar-
dzie. Mowa tu chociażby o przy-
chodni Medyk, przy której miał 
powstać parking (na pasie przyle-
gającym do SP nr 1), czy wspomi-
nanym na posiedzeniu zespołu ds. 
parkingów, parkingu koło przy-
chodni Praxis 2 (ul. 3 Maja, koło 
nieczynnej fabryki REM). Nie 
wspominając już o placu przy ul. 
700 Lecia (za apteką Jantar), gdzie 
dziennie parkuje przynajmniej 
kilkadziesiąt, jak nie kilkaset aut, 
narażając się na uszkodzenia za-
wieszenia. 

Nas uwagę zasługuje zauważo-
na również na posiedzeniu wspo-
mnianego zespołu, konieczność 
opracowania koncepcji zagospo-
darowania kwartału między uli-
cami Bankową, 700-lecia, 3 Maja 
i Dworcową – zwłaszcza, że teren 
ten znalazł się ostatnio w kręgu 
zainteresowania inwestorów. 

Są i babole...
Niekiedy brak ogólnej koncep-

cji na uregulowania kwestii defi-
cytu parkingów w mieście, uwi-
dacznia się już po czasie. Tak jest 
chociażby przy ul. Żeromskiego, 

gdzie kosztem wycinki kilku pięk-
nych drzew, i odebrania części 
boiska szkolnego, wybudowano 
parking. Nie dość, że pięknością 
owa strefa nie grzeszy (najtańszy 
polbruk), to jeszcze stwarza re-
alne zagrożenie dla uczestników 
ruchu, w tym przede wszystkim 
dzieci uczęszczających do SP 2, a 
także pobliskiego ZSP. Wyjeżdża-
jące z parkingu samochody nie-
jednokrotnie muszą omijać spa-
cerujących po ulicy uczniów. Ci 
bowiem skracają sobie drogę omi-
jając chodnik okalający parking. 
Do tego lokalizowanie parkingu 
naprzeciw innego już istniejącego, 
stwarza utrudnienie dla opuszcza-
jących go samochodów. O kolizję 
nie trudno. A wystarczyło zago-
spodarować na ten cel teren na za-
pleczu szkoły (wjazd od strony 15 
Lutego). 

Niezłego chaosu narobiły też 
miejsca parkingowe zlokalizowa-
ne przy położonym nieopodal SP 
2  centrum ogrodniczym (oddane 
w zeszłym roku do użytku). Nowe 
parkingi zostały jakby przyklejo-
ne do terenu, który, na co zwra-
cała wielokrotnie uwagę redak-
cja DN, wcześniej należało odpo-
wiednio oznaczyć, oddzielając pas 
dla pieszych od tego po którym 
mają jeździć i parkować auta. Do-
piero po uporządkowaniu ruchu 
w tym obszarze, należało myśleć 
o parkingach. A tak, panujący tam 
komunikacyjny bałagan tylko zo-

stał spotęgowany. 
Takich miejsc jest w mieście 

więcej. Są one niestety ewident-
nym dowodem na to, że wiele par-
kingów (nie wszystkie) były bu-
dowane ad hoc, bez zastanowie-
nia i przyjęcia wcześniej jakichś 
priorytetów. Jeśli tak będzie na-
dal, wzrastająca ilość miejsc po-
stojowych dla samochód wca-
le nie sprawi, że po mieście bę-
dzie się jeździło lepiej. Stanie się 
wręcz odwrotnie, nie mówić już 
o tym, jakie nieodwracalne zmia-
ny wywoła to w przestrzeni urba-
nistycznej miasta. Planowanie 
infrastruktury parkingowej  po-
winno bowiem umiejętnie pogo-
dzić dwa a nawet trzy imperaty-
wy czyli zapewnienie dojazdu do 
ważnych społecznie i gospodar-
czo miejsc,  ale zarazem uchronie-
nie gęsto zaludnionych  centrum 
miast przed nadmiernym ruchem 
samochodowym  a także zacho-
wanie przestrzeni cennych urba-
nistycznie i krajobrazowo w tym  
w zwłaszcza  terenów   zielonych 
. Niestety przytoczone przykłady 
świadczą o tym że nasi decyden-
ci chcą iść w sprawie parkingów  
po niebezpiecznych skrótach.  Już 
mówi się, że Nowogard przestaje 
być „zielonym miastem” a ,że ład-
ny to on już był ..  Mimo to jest 
jeszcze szansa, by ten zły proces 
zatrzymać. 

Marcin Simiński 

Plac za apteką Jantar przy ulicy 700-lecia to doskonałe miejsce pod parking- nie-
stety nie zostało wpisane w koncepcję miejsc postojowych burmistrza R. Czapli 
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Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Zapyta-
liśmy więc mieszkańców Osiny, jak zamierzają spędzić dni 
przed Świętem Zmartwychwstania Pańskiego, i czy w jakiś 
szczególny sposób przygotowują się do tego wydarzenia? 

Pani Jania - Na te czy inne świę-
ta, jak zwykle, jest wiele obowiąz-
ków, a w szczególności tych zwią-
zanych z przygotowaniami w ga-
stronomii, jak również pod wzglę-
dem porządków w domu. Pra-
cy jest dużo, ale do świąt powin-
no być wszystko zrobione. Święta 
Wielkanocne to nie tylko same po-
rządki i wypieki bab świątecznych 

czy innych ciast, ale też odnowa duchowa, która powinna mieć szczególne 
miejsce na modlitwę, post i bez wątpienia spowiedź. Korzystając z okazji, 
chciałabym za pośrednictwem  DN wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
złożyć serdeczne i miłe życzenia świąteczne. 

Kamila Skamrot - Powiem 
szczerze, że atmosfera świąteczna 
nabiera rozpędu i z dnia na dzień 
jest coraz bardziej gorętsza, której 
efektem są np. intensywne prace 
porządkowe i kulinarne w domu. 
A w minioną niedzielę, poświęci-
łam wspólnie z rodziną w koście-
le palemki. Święta to nie tylko po-
rządki, ale również przygotowa-
nia duchowe, które bez wątpienia muszą mieć miejsce np. poprzez spo-
wiedź, która przy tych świętach jest bardzo istotna i ważna dla chrześci-
janina. Kończąc jeszcze dodam, że ostatni tydzień z pewnością będzie w 
dużym biegu, a dni tj. czwartek i piątek, jak najbardziej z zachowaniem 
postu ścisłego.    

Pani Beata - Prowadzę wła-
śnie intensywne przygotowania 
do nadchodzących Świąt Wielka-
nocnych, gdzie oczywiście wszyst-
ko skupia się na porządkach i 
działaniach kulinarnych, których 
efektem będzie ład i porządek w 
domu, jak również świąteczne wy-
pieki. Co do sfery duchowej to na 
pewno ma ona szczególne znacze-

nie dla chrześcijanina, zwłaszcza w czasie Wielkiego Czwartku i Piątku. 

Pan Michał - Święta Wielka-
nocne, jak dla mnie, muszą być 
rozpoczęte spowiedzią i wizy-
tą w kościele. Następnie w gro-
nie rodzinnym, będzie okazja 
się spotkać przy wspólnym świą-
tecznym stole, na którym z pew-
nością nie zabraknie smacznych 
ciast i dań świątecznych. 

Zenon Janiszewski - Tak się 
składa, że na stałe mieszkam w 
Szwecji, ale na Święta Wielkanoc-
ne zawsze przyjeżdżam do Polski, 
bo tutaj je odpowiednio i w miłej 
rodzinnej atmosferze spędzam. Za 
sferę kulinarną odpowiada moja 
życiowa partnerka, która zawodo-
wo zajmuje się gotowaniem. Dla-
tego o tę sprawę się nie martwię, 
bo wiem, że wszystko będzie pysz-

ne i smaczne. A w szczególności bardzo rodzinnie i w ciepłej atmosferze. 
Natomiast za stronę duchową odpowiada każdy z nas osobno, i jak przy-
stało dla chrześcijanina.                                              Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Sonda z osiny

Wjechali w barierkę, teraz się nie przyznają kto kierował 

W pięciu „na gazie”  
W minioną niedzielę, 29 marca, o godz. 6:30, pojazd marki Audi A4 wypadł z łuku drogi na 
skrzyżowaniu i zdemolował barierki odgradzające chodnik od ulicy. Wszyscy pasażerowie 
auta byli nietrzeźwi. 

Do zdarzenia doszło na skrzy-
żowaniu ze światłami, gdzie prze-
cinają się ulice 700 Lecia i 3 Maja. 
Audi jechało z kierunku Szczeci-

na w stronę Placu Wolności. Na-
gle wypadło z drogi na łuku jezd-
ni i z impetem, przez pasy, wje-
chało w rząd barierek ochron-

nych. Samochodem podróżowało 
pięć osób. Po przyjeździe na miej-
sce, policja wszystkich zbadała na 
zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Okazało się, że 
cała „brygada” była pijana. Mieli 
od 0,4 do nawet 1 promila alko-
holu. Z pewnością dlatego żaden 
z podróżujących Audi nie chciał 
przyznać się funkcjonariuszom  
do roli kierowcy w tym zdarzeniu. 
Policja zmuszona była wszcząć 
postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie. Na razie udało się usta-
lić właściciela auta. Należy ono do 
mieszkańca gminy Resko. Koszty 
naprawy barierek zostaną pokryte 
z ubezpieczenia samochodu. 

MS
fot. JB

Wojcieszyn zaprasza

„Tu w tym miejscu wszystko się zaczęło”
Dnia 2 kwietnia 2015 roku, o godzinie 18:00, w Wojcieszynie, odbędzie się uroczyste 

odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na cześć św. Jana Pawła II, umieszczo-
nej obok Przydrożnego Krzyża w Wojcieszynie.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Ks. Proboszcz G. Legutko

Rada budowy Kościoła 

Ciekawy pomysł – mówi Wieczorek

Politycy regionalni na temat 
inicjatywy nowogardzkiego PiR 
Jak informuje Kurier Szczeciński, szefowie klubów w Sejmiku województwa 
zachodniopomorskiego z otwartością przyjęli propozycję ogłoszoną w ubiegłym tygodniu 
przez nowogardzkie Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój dotyczącą postulatu wprowa-
dzenia do statutu województwa możliwości zgłaszania przez grupę obywateli projektów 
uchwał.

Pomysł obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej w sejmi-
ku województwa zgłosił w trakcie 
ubiegłotygodniowej, czwartkowej 
konferencji prasowej w Szczeci-
nie, Paweł Słomski, przewodni-
czący nowogardzkiego stowa-
rzyszenia Partnerstwo i Rozwój. 
Przypomnijmy że stowarzyszenie 
jest także inicjatorem zmiany na-
zwy powiatu na powiat goleniow-
sko –nowogardzki, a po ostatnich 

wyborach w Radzie Miasta No-
wogard jest reprezentowane przez 
troje radnych. Relację z konfe-
rencji prasowej stowarzyszenia 
przekazały w ubiegłym tygodniu 
wszystkie główne media regional-
ne, w tym TVP i Radio Szczecin. 
Kurier Szczeciński o stosunek do 
projektu spytał ponadto  przed-
stawicieli szefów trzech klubów 
sejmikowych Pawła Muchę z PiS, 
wicemarszałka Jarosława Rzepę 
z PSL-u, Dariusza  Wieczorka z 
SLD. Wszyscy oni przyjmują po-
mysł pozytywnie. To jest do reali-
zacji. Popieram pomysł, nie jestem 
przeciwny – powiedział Kurierowi 
Paweł Mucha. W podobnym  to-

nie wypowiadali się J. Rzepa i D 
Wieczorek. Takie podejście sze-
fów głównych klubów sejmiko-
wych zarówno z koalicji rządzą-
cej, jak i opozycji, dobrze roku-
je możliwości wprowadzenia  w 
życie projektu zgłoszonego przez 
nowogardzkie Stowarzyszenie. 
Aktualnie stowarzyszenie wdra-
ża procedurę zbierania podpi-
sów pod petycją w przedmiotowej 
sprawie, skierowaną do przewod-
niczącej Rady Sejmiku. W naj-
bliższych numerach formularz do 
złożenia podpisu  popierającego 
projekt obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej w sejmiku, wy-
drukujemy także w DN.

red
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Innowacyjny projekt Spółdzielni mieszkaniowej „Cisy”

Wybudują 3 budynki, w sumie 55 mieszkań
W poniedziałek (30 marca), miało miejsce poświęcenie placu budowy, na którym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” wybuduje trzy budynki, dające w su-
mie 55 nowych mieszkań. Projekt jest dość innowacyjny jak na Nowogard, być może dlatego mieszkania już się cieszą sporym zainteresowaniem. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” 
wybuduje trzy budynki mieszkalne 
przy ul. Wojska Polskiego. Choć bu-
dynki nie będą duże, to w sumie do 
użytku zostanie oddanych 55 miesz-
kań. Wczoraj (tj.  30 marca, ponie-
działek) ks. proboszcz Grzegorz Le-
gutko poświęcił plac budowy, któ-
ry jest usytuowany na terenie by-

łej rzeźni. Podczas święcenia pla-
cu, obecni byli pracownicy, Zarząd 
oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cisy” z przewodni-
czącym Henrykiem Juszkiewiczem 
na czele. Nie zabrakło również ge-
neralnego wykonawcy, kierownika 
budowy oraz przedstawicieli władz 
miejskich. Zaproszeni goście mo-

gli podziwiać zaprezentowane wizu-
alizacje budynków, które niebawem 
powstaną przy ul. Wojska Polskie-
go. Jak przyznaje Wiesław Piotro-
wicz, projekt jest dość innowacyjny 
jak na nowogardzkie warunki. - To 
jest jak na warunki Nowogardu dość 
innowacyjny projekt, gdyż parter jest 
na terenie gruntu i z mieszkań par-
terowych jest bezpośrednie wyjście na 
plac zielony, który będzie przypisany 
do każdego mieszkania, podobnie jak 
to ma się w domkach jednorodzin-
nych. Przy budynkach wielorodzin-
nych, przynajmniej w Nowogardzie, 
raczej do tej pory takich rozwiązań 
się nie stosowało – mówi Zastępca 
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cisy”, Wiesław Piotrowicz. 

Mieszkania będą oddawane w tak 
zwanym stanie deweloperskim, czy-
li znajdzie się w nich  indywidualne 
ogrzewanie gazowe, piec, grzejniki, 
rozprowadzenie, kompletna elek-
tryka oraz tynki. Ponadto, do użyt-
ku oddane będzie kompletne zago-

spodarowanie terenu łącznie z pla-
cem zabaw oraz parkingami. Te-
raz pierwsze prace na placu budo-
wy spowalnia niesprzyjająca pogo-
da. Jednak już niebawem prace ru-
szą na całego. - Budowa już rusza na 

dniach, jeżeli tylko pogoda pozwo-
li, plac budowy już jest ogrodzony i 
przekazany, zatem niebawem poja-
wią się tam maszyny. Oddanie miesz-
kań do użytku jest przewidziane na 

koniec maja 2016 roku – kończy 
Wiesław Piotrowicz. Przypomina-
my, że osiedle jakie ma wybudować 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy”, 
to już druga inwestycja mieszka-
niowa prywatnego dewelopera w 

Nowogardzie. Jak informowaliśmy 
w ostatnim wydaniu DN, budowę 
mieszkań przy ul. Dąbrowszczaków 
rozpoczęła spółka Pro-Bu z Nowo-
gardu.                                               KR

Tak w maju 2016 będą wyglądały nowe budynki przy ulicy Woj. Polskiego 

Plac budowy, na którym stanie nowe osiedle

zamiast terapii będzie nowy asfalt 

Ulica Szkolna do kontroli 
Burmistrz chce sfinansować remont ulicy Szkolnej z pieniędzy przeznaczonych na leczenie 
osób uzależnionych od alkoholu i pomoc ich rodzinom. Radni z Komisji Rewizyjnej mają 
poważne wątpliwości czy jest to zgodne z prawem, i wnioskują do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Szczecinie o kontrolę w tym zakresie. 

Pieniądze na zadania mające na 
celu pomoc osobom uzależnio-
nym od alkoholu i wsparcia rodzin 
dotkniętych tą chorobą, zapisane 
są w gminnym programie profi-
laktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. Pochodzą one 
z koncesji, jaką do kasy gminy 
muszą wnosić sprzedawcy chcący 
handlować alkoholem. Burmistrz 
Robert Czapla chce jednak, aby z 
pieniędzy za leczenie uzależnio-
nych od wyskokowych trunków i 
pomoc rodzinom dotkniętych al-
koholizmem, gmina zapłaciła za 
remont ulicy Szkolnej. Zdaniem 
radnego Dariusza Kielana jest to 
niezgodne z prawem. 

-Składam wniosek o przeprowa-
dzenie kontroli przez RIO w spra-
wie remontu ulicy Szkolnej, która 
ma zostać z finansowana ze środ-
ków gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, co w mojej opinii jest 
niezgodne z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi – wnioskował na 
ostatnim posiedzeniu Komisji Re-
wizyjnej radny Kielan. 

Radny zwrócił uwagę, że w art. 
18² ustawy „o wychowaniu w 
trzeźwości”, pieniądze z koncesji 
na sprzedaż alkoholu muszą być 
wydane jedynie na realizację  pro-
gramów profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów z nałogiem alko-
holowym. 

-Remont można wykonać, ale nie 
z tych środków. Pieniądze te trzeba 
przeznaczać tylko i wyłącznie  na 
leczenie osób dotkniętych chorobą 
alkoholową – doprecyzował radny. 

Obecny na komisji skarbnik 
gminy Marcin Marchewka był in-
nego zdania. 

- Ulicą Szkolną, na zajęcia do 
świetlicy socjoterapeutycznej „Pro-
myk” przy Placu Szarych Szeregów, 
chodzą dzieci z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, które uczęszczają do 
Szkoły Podstawowej nr 1. Tam 
uczestniczą w zajęciach wpisanych 
w program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, 

opracowany przez wydział Spraw 
Społecznych i przyjęty przez Radę 
Miejską. Dlatego też remont tej uli-
cy wpisuje się w ten program. W 
roku poprzednim, z tych środków 
sfinansowano doposażenie i remont 
boiska „Na dolnym” i wówczas 
zwyczajowe kontrole nie wykazały 
w tym zakresie niezgodności z zapi-
sami prawa – odpowiedział skarb-
nik Marcin Marchewka. 

Radny Kielan nie zgodził się z 
logiką myślenia skarbnika gminy. 

- Rozumiem, że pan jako skarb-
nik musi każdą złotówkę uzasad-
nić, ale w takim razie z tych pienię-
dzy równie dobrze możemy wyre-
montować przejazd kolejowy, który 
prowadzi od strony ul. Boh. War-
szawy, bo tamtędy też pewno cho-
dzą dzieci uczestniczące w zaję-
ciach na świetlicy „Promyk”. Droga 
Szkolna w żaden sposób nie przyle-
ga do tej świetlicy– ripostował D. 
Kielan. Dodał jednocześnie, że w 
informatorze dla radnych wyda-
nym przez  Państwową Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych,  napisano, że z pienię-
dzy przeznaczonych na gminne 
programy profilaktyczne,  nie wol-
no budować ani utrzymywać 

obiekty sportowe. - W takim razie 
to boisko również zostało sfinanso-
wane z niewłaściwego źródła – 
skwitował radny Kielan. 

Skarbnik gminy odpierał zarzu-
ty radnego. -  To nie jest wykładnia 
prawa. Ja również mogę przedsta-
wić wiele innych interpretacji, które 
będą prezentowały całkowicie od-
mienne zdanie – odpowiedział 
skarbnik, utrzymując zasadność 
wydania pieniędzy z programu 
walki z alkoholizmem na remont 
Szkolnej. 

Ostatecznie Komisja Rewizyjna 
większością głosów przyjęła wnio-
sek radnego D. Kielana i  w minio-
ny piątek do RIO wysłano pismo z 
prośbą o kontrolę w tym zakresie. 

Tymczasem gmina Nowogard 
wybrała już wykonawcę remontu 
ulicy. Inwestycję wykona spółka 
PRD  z Nowogardu za kwotę 66. 
919,90 zł. Prace powinny ruszyć 
lada dzień, a mają się zakończyć 
17 kwietnia. Opinia RIO w tym 
zakresie inwestycji nie zagrozi. 
Nie ma też obaw, że w razie gdy 
RIO przychyli się do wniosku Ko-
misji Rewizyjnej, gmina nie zapła-
ci wykonawcy. W takim wypadku 
burmistrz będzie musiał wskazać 
radzie inne źródło, z którego chce 
pokryć ten wydatek. 

Czy zachowają estetykę?
Pojawia się pytanie, czy przy re-

moncie zostanie zachowany cha-
rakter wizualny uliczki. Jeden z 
mieszkańców Nowogardu zwraca 
uwagę, że ta niepozorna dróżka 
kryje w sobie ciekawą tajemnicę. 

-Granitowe krawężniki ulicy 
Szkolnej to elementy nagrobków 

pochodzących z cmentarza, jaki do 
zakończenia II Wojny Światowej 
znajdował się tu gdzie teraz jest 
przedszkole przy ul. Kościuszki. 
Czy zostaną zachowane? A jeśli 
będą demontowane, to co gmina z 
nimi zrobi? – pyta mężczyzna, in-
teresujący się historią Nowogardu, 
chcący pozostać anonimowym. 
Jego zdaniem, ulica w ogóle nie 
powinna być pokryta asfaltem. - 
Pod warstwą asfaltu znajdują się 
kamienie, niegdyś stanowiące na-
wierzchnię ulicy. Zamiast kłaść 
nową warstwę masy bitumicznej 
rozsądniej byłoby odkryć kamienie  
przywracając charakter uliczki 
sprzed kilkudziesięciu lat, o wiele 
bardziej pasujący do tego miejsca – 
dodaje mężczyzna. 

Wszystko wskazuje jednak na 
to, że gmina nie zamierza iść w 
tym kierunku. Zapytanie oferto-
we, skierowane do firm, dotyczyło 
bowiem rozebrania dotychczaso-
wej nawierzchni ulicy, wykonanie 
nowej nawierzchni z asfaltu oraz 
ułożenie chodników z kostki (za-
pewne polbrukowej, jak to bywa w 
przypadku innych remontów) i 
obsianie poboczy trawą. 

Nie wiadomo też, czy nowej uli-
cy za chwilę nie będzie trzeba roz-
kopywać. Jak dowiedziała się re-
dakcja, gmina wydała warunki za-
budowy dla lokalu handlowego 
mającego graniczyć z ulicą Szkol-
ną. Do nowego lokalu będzie trze-
ba podprowadzić media (woda, 
kanaliza) poprzez włączenie się do 
istniejącej pod ulicą siecią. 

MS
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KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

PRzeKAż 1% PRoCeNT PoDATKu

Ks. marek Siedlecki nowym kanonikiem kamieńskiej kapituły kolegiackiej

Zaszczyt i zobowiązanie…
We czwartek 26 marca, o godz. 16, w murach konkatedry w Kamieniu Pomorskim, pod przewodnictwem abpa Andrzeja Dzięgi, odbyła się uroczystość 
instalacji nowych kanoników do grona kapituły kolegiackiej. W tej grupie, liczącej łącznie 26 kapłanów, znalazł się także proboszcz parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Żabowie, ks. Marek Siedlecki. 

Dla proboszcza z Żabowa był 
to szczególny dzień, stanowią-
cy uhonorowanie jego dotych-
czasowej posługi kapłańskiej 
oraz zaangażowania w życie lo-
kalnego Kościoła. Włączenie 
kapłana do grona kanoników 
jest także radością jego wspól-
noty parafialnej. Swoją obec-
nością potwierdzili ten fakt 
przedstawiciele wiernych z Ża-
bowa. Nie zabrakło też miesz-
kańców Nowogardu. Tuż po 
zakończeniu Mszy św. poprosi-
liśmy ks. kanonika Marka Sie-
dleckiego o kilka słów refleksji: 
- Jest to wielkie wyróżnienie. 

Jestem niezwykle zaszczycony 
tytułem kanonika honorowego 
kapituły kolegiackiej w Kamie-
niu Pomorskim. Historycznie 
jest to jedna z ważniejszych ka-
pituł, także w Polsce, ponadto 
można nadmienić, że katedra 
w Szczecinie jest młodsza od 
tej kamieńskiej. Tak jak powie-
dział arcybiskup, trzeba się od 
tej pory w tej kamieńskiej kon-
katedrze poczuć jak u siebie, 
samemu tutaj przybywać oraz 
przyprowadzać innych i prosić 
o wstawiennictwo św. Ottona z 
Bambergu, który chrystianizo-
wał te ziemie w 1124 r. Włącze-

niem do grona kanoników, ar-
cybiskup wyraził wdzięczność 
za kapłański trud, jaki podej-
mujemy na tych ziemiach, po-
zostających wciąż wyzwaniem 
misyjnym – powiedział ks. Ma-
rek Siedlecki.

Tytuł kanonika jest nada-
wany księdzu przez lokalne-
go biskupa, jako wyraz uzna-
nia jego zaangażowania w po-
słudze kapłańskiej. Funkcja 
kanoników posiada swoje ko-
rzenie w wielowiekowej tra-
dycji. W przeszłości kanonicy 
stanowili wspólnotę kapłanów 
skupionych wokół swojego bi-
skupa, pełnili oni rolę najbliż-
szych jego współpracowników. 
Obwiązywał ich określony ka-
non praw, stąd właśnie nazwa 
– kanonik. Funkcjonuje po-
dział na: kanoników gremial-
nych, czyli rzeczywistych po-
siadających urząd duchowny, 
kanonię oraz głos w kapitule i 
prebendę, nadliczbowych, tzn. 
również posiadających urząd w 
kapitule, ale bez prebendy oraz 
honorowych, posiadających 
zewnętrzne odznaki godności 
kanonickiej, ale bez prebendy i 
prawa głosu w kapitule. 

Obecnie kanonicy zobowią-
zani są przede wszystkim do 
sprawowania szczególnie uro-
czystych funkcji liturgicznych, 
np. w czasie ważnych świąt lub 
podniosłych wydarzeń w danej 
diecezji. Kanonicy zakładają 
wtedy specjalne szaty złożone 
z obszytego fioletowym sznur-
kiem mucetu w kolorze czar-
nym lub popielatym. Ponadto 
kanonicy zobowiązani są do 
uczestnictwa w sesjach kapi-
tulnych zwoływanych w zależ-

ności od potrzeb w trybie zwy-
czajnym bądź nadzwyczajnym.

Ksiądz Marek To drugi po 
księdzu dziekanie Kazimie-
rzu Łukjaniuka kapłan pracu-
jący obecnie w Nowogardzie i 
najbliższej okolicy, który nosi 
godność kanonika. 

Życzymy księdzu mocy 
Ducha Świętego oraz radości i 
satysfakcji z pełnionej posługi 
duszpasterskiej w parafii oraz 
lokalnej wspólnocie Kościoła. 

(ps)

Ks. Marek Siedlecki odbiera dystynktorium kanonickie z rąk abpa Andrzeja 
Dzięgi

Program duszpasterski  
na Wielki Tydzień 

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.

- Okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek, środę od godz.17.30.w Wielki 
Czwartek uczestniczymy w akcji diecezjalnej Noc Konfesjonałówki, będziemy 
spowiadać po Mszy św. do godz. 24.00, można przyjść spokojnie po pracy, aby 
skorzystać z Sakramentu Miłosierdzia Bożego, w Piątek i Sobotę po nabożeń-
stwach wieczornych i Wielką Sobotę od 9.00 do 12.00.

- Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii. Zapra-
szamy do uczestnictwa we Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz.18,00 aby wyrazić 
wdzięczność Chrystusowi za te sakramenty, po Mszy św. procesja do Ciemnicy 
i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 24.00.

Parafia pw. WNMP w Nowogardzie
WIELKI CZWARTEK
Msza św. o godz. 19.00. Po Mszy św. adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00 
Parafia pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie
WIELKI CZWARTEK – Liturgia Wielkiego czwartku o godz. 19.00 i adora-

cja Pana Jezusa w Ciemnicy. 
Opr.MR
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Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11 d.o 

Wracamy do sprawy psów z plaży miejskiej 
Zaskakująco sporo emocji wywołał nasz artykuł pt. „Czy plaża to wybieg dla psów?”, jaki ukazał się w poprzednim, piątkowym, wydaniu DN. Przypo-
mnijmy, że jedna z naszych czytelniczek zwróciła uwagę na wyprowadzanie psów na teren kąpieliska miejskiego, prosząc redakcję DN o interwencję w tej 
sprawie i wyjaśnienie, czy jest to dozwolone. Redakcja na podstawie informacji od urzędników poinformowała, że na plażę psów wyprowadzać nie wolno.  

Po ukazaniu się artykułu, z re-
dakcją kontaktowali się zarówno 
właściciele psów wyprowadza-
nych na plażę, jak i ci posiadacze 
czworonogów, którzy wybierają 
do tego celu inne miejsca.  

-Jest mi przykro, że artykuł ude-
rzył w nas, właścicieli, którzy dba-
ją o psy i płacą podatki z tytułu 
posiadania zwierząt bez szansy 
wypowiedzenia się w tym temacie. 

Plaża jest miejscem ogrodzonym, 
toteż psy są pod naszą kontrolą. 
Poza tym sprzątamy za każdym 
razem po naszych pupilach. Gdzie 
mamy wyprowadzać nasze psy? 
Władza powinna nam wytyczyć 
odpowiednie miejsce. Dlatego też 
wkrótce taki wniosek na piśmie zo-
stanie złożony przez nas do burmi-
strza - mówi kobieta (nie przed-
stawiła się) z grupy osób, które na 
plażę wyprowadzają psy. 

-Rozumiem innych hodowców, 
bo sam jestem posiadaczem psa. 
W mieście przydałby się odpowied-
nio ogrodzony i oznaczony wybieg 
przeznaczony dla psów. Dopóki go 
nie ma, plaża jest jednak najgor-
szym miejscem, jaki można wybrać 
do tego celu. Proponuję chociażby 

teren „smoczaka”, gdzie osobiście 
wyprowadzam na spacer swojego 
psa - mówi pan Marcin, który za-
dzwonił do redakcji, by również 
skomentować nasz artykuł. 

Były też głosy kwestionujące 
ważność tematu, jakim zajęła się 
na prośbę czytelniczki redakcja 
DN. 

-Uważam, że ludzie są po pro-
stu nieżyczliwi, a redakcja utrwala 
tego typu intencje nagłaśniając ta-
kie tematy. Sam wyprowadzam psa 
na plażę. Biorę za niego pełną od-
powiedzialność i sprzątam po nim. 
Uważam, że akurat tym tematem 
nie powinniście państwo się w ogó-
le zajmować – mówi kolejny wła-
ściciel czworonoga, pan Robert. 

W trakcie wszystkich rozmów 

z naszymi czytelnikami  przebi-
jał się jeden wątek – brak miej-
sca, gdzie psy można wyprowa-
dzać „legalnie”. Choć redakcja DN 
nie czuje się właściwym adresa-
tem takiego oczekiwania,  popie-
ra właścicieli psów w dążeniu do 
wydzielenia takiego miejsca. Być 
może odpowiednią lokalizacją 
jest wspomniany teren przy torze 
motocrossowym? Równie dobrze 
można też wyodrębnić kwaterę na 
terenie parku nad jeziorem.  

Zgodnie z deklaracją jednej z 
cytowanych wyżej osób, wkrót-
ce do burmistrza Nowogardu ma 
wpłynąć formalny wniosek, pod-
pisany przez opiekunów czworo-
nogów, o wytyczenie i oznacze-
nie terenu, gdzie zwierzęta będzie 

można swobodnie wyprowadzać i 
pozwalać im się wybiegać. Kopię 
wniosku ma również otrzymać re-
dakcja DN. Czekamy z niecierpli-
wością na ten dokument, gdyż za-
skakująca ilość oraz ton komenta-
rzy w tej sprawie świadczy o tym, 
że temat jak najprędzej należy 
uporządkować. 

Tymczasem tuż po wydaniu 
gazety, w piątek 27 marca, zgod-
nie z obietnicą, ZBK, na ogrodze-
nie wokół  plaży wróciły tablicz-
ki informujące o zakazie wprowa-
dzania psów na teren tego obiek-
tu. Bliżej sezonu powrócić ma też 
tablica z regulaminem kąpieliska, 
gdzie informacja ta również zo-
stanie podana.                           

                                                  MS

 Sarny zniknęły..., ale problem pozostał  

Dlaczego nie sprzątają?
W piątkowym wydaniu DN (20 marca), opublikowaliśmy sygnał Czytelniczki dotyczący 
martwych saren leżących w rowie przed Warnkowem. W poniedziałek, mieszkaniec tam-
tych okolic dostarczył zdjęcia innej martwej zwierzyny, która leży również w tym samym 
rowie od ponad dwóch tygodni. Zarówno mężczyzna, jak i nasza Czytelniczka zadają sobie 
to samo pytanie. Dlaczego miasto nie sprząta martwych zwierząt?

Przypomnijmy, że w piątko-
wym wydaniu DN (20 marca), 
opublikowaliśmy zdjęcia mar-
twych saren, które leżą w ro-
wie tuż przy drodze prowadzą-
cej do Warnkowa. Jak opowia-
dała kobieta, która widziała dla-
czego zwierzęta skończyły w ro-
wie, sarny zostały wypędzone z 
lasu przez psa i potrącone przez 
samochód, a następnie pogryzio-
ne przez czworonoga. Zalegały 
w rowie od kilku dni. W ponie-
działek jednak dowiedzieliśmy 

się od mieszkańca Nowogardu, 
że martwych zwierząt już nie ma 
w rowie, jednak nie zostały one 
uprzątnięte, lecz... - Te sarny zo-
stały rozszarpane przez bezdom-
ne psy. Widziałem jak pies pożerał 
jedną z saren. Teraz w tym miej-
scu pozostały tylko resztki szczą-
tek zwierząt. Przez nieodpowie-
dzialne zachowanie i brak reak-
cji ze strony władz miejskich, taki 
pies żywiący się padliną, może 
być wściekły, albo roznosić inne 
choróbsko – komentuje mężczy-

zna, który odwiedził naszą re-
dakcję. Mieszkaniec Nowogar-
du nie przyszedł jednak w spra-
wie tych saren. Okazuje się, że 
nieopodal, kawałek dalej, w tym 
samym rowie, od ponad dwóch 
tygodni rozkłada się martwy 
kot oraz borsuk (widoczny na 
zdjęciu). Jak się okazuje, ktoś w 
tej sprawie rozmawiał z burmi-
strzem Robertem Czaplą. Bur-
mistrz zapowiedział, że zgłosi tę 
sprawę odpowiednim służbom. 
- Kolega, który rozmawiał na ten 
temat z burmistrzem, powiedział, 
że o sprawie wie policja i przeka-
zała ją do nadleśnictwa. Rozmo-
wa odbyła się około dwa tygo-
dnie temu, dokładnie nie pamię-

tam daty, ale wówczas te martwe 
zwierzęta jeszcze się nie rozkła-
dały. Czas leci, a nikt tego jeszcze 
nie posprzątał. Tamtą drogą czę-
sto przechodzą dzieci do szkoły i 
dorośli do pracy. Dlatego od daw-
na prosimy o chodnik w tym miej-
scu, ponieważ ciągle ktoś uczęsz-
cza poboczem tej jezdni. Ubo-
lewam nad tym, że urzędników 
nie obchodzi to, że te dzieci mu-
szą oglądać zjadane przez roba-
ki na poboczu martwe zwierzęta. 
Albo co gorsze, ryzykować spotka-

nie z takim wściekłym psem, któ-
ry  pożera sarnę – mówi miesz-
kaniec Nowogardu.  Podobne 
sygnały od dawna i bardzo czę-
sto zostają nam zgłaszane. Moż-
na zrozumieć, że miejskie wła-
dze nie zawsze muszą wiedzieć o 
każdej tego typu sytuacji, jednak 
w przypadku martwego borsuka, 
opisywanym przez naszego Czy-
telnika, poinformowany został 
osobiście sam burmistrz, który w 
opinii zgłaszających sprawę, nie 
zrobił nic, aby ten paskudny, dla 
oczu ludzi i środowiska, problem 
zniknął. 

KR

Od redakcji:
 Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości prawnych, uzyskaliśmy odpowiedź  

na pytania: Na kim spoczywa obowiązek uprzątnięcia, zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych (zarówno w przypadku zwierzyny dzi-
kiej, jak i zwierząt domowych) w tym z terenu dróg publicznych oraz ponosze-
nia kosztów tych czynności? oto odpowiedź p. Agnieszki Jaworowicz - Rudolf z 
Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki:

1. Obowiązek usunięcia i utylizacji zwłok zwierzyny ciąży co do zasady na 
gminie, za wyjątkiem obowiązku usunięcia i utylizacji zwłok zwierzyny pa-
dłej na drogach publicznych, który to obowiązek ciąży na zarządcy drogi. Obo-
wiązek usuwania zwłok dzikich zwierząt przez gminy na podstawie ustawy o 
otrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wynika wprost z tej ustawy, 
lecz jej wykładni. 

2.  Skoro zgodnie z art. 2 Prawa łowieckiego, zwierzęta łowne, jako dobro 
ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa, to wobec tego wydaje się, 
że gmina po usunięciu martwych zwłok dzikiego zwierzęcia uprawniona jest do 
wystąpienia do Skarbu Państwa o zwrot wydatkowanych na ten cel środków. 

Tak więc, gdy w przypadku martwych zwierząt nawet tych padłych czy za-
bitych na drogach, gmina przynajmniej powinna dopilnować, aby zarządca 
drogi (w niektórych przypadkach jest nim sama gmina) szybko wypełnił swój 
obowiązek usunięcia padliny, to w pozostałych wypadkach gmina powinna 
uczynić to sama.    

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

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

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PRzeKAż 1% PRoCeNT PoDATKu

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

R e K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65



oGŁoSzeNIe

uczniowie z lukas Band pokazali co już potrafią 

Zagrali swój pierwszy koncert 
W minioną sobotę, 28 marca, o godz. 17.00, w sali, na piątym piętrze, byłego hotelu przy 
Placu Wolności, odbył się debiutancki koncert uczniów Szkoły Muzyki Rozrywkowej Lukas 
Band, Łukasza Włodka z Nowogardu. 

Koncert rozpoczął występ 
szkolnego zespołu, jeszcze nie 
posiadającego nazwy. Dziesięciu 
młodych adeptów szkoły wyko-
nało utwór pt. „Przyjdzie na nas 
taki dzień”, z repertuaru Kasi Po-
powskiej. Następnie widownia, 
którą stanowili głównie rodzi-
ce i dziadkowie początkujących 
muzyków, mogła wysłuchać kil-
ka duetów gitarowych, popisów 

na keyboardach i występów śpie-
wających solistów. Całość zwień-
czono wykonaniem przez wszy-
skich artystów sobotniego kon-
certu, piosenki z rep. Maryli Ro-
dowicz, pt. Ale to już było. 

-W koncercie wystąpiło łącznie 
12 uczniów, z 30 na co dzień roz-
wijających swoje muzyczne talen-
ty w naszej szkole – powiedział 
po zakończeniu koncertu Łukasz 

Włodek, właściciel i instruktor 
w Szkole Muzyki Rozrywkowej 
Lukas Band. - Był to nasz pierw-
szy koncert, ale kolejne, może na 
większą skalę, są już w drodze  – 
zapewnił muzyk. 

Wszystkich tych, zarówno 
dzieci jak i dorosłych, którzy ma-
rzą o graniu lub śpiewaniu, bądź 

obu tych umiejętnościach na raz, 
pozostaje zaprosić do szkoły Lu-
kas Band. Zajęcia w szkole to 
koszt od 100 do 140 zł miesięcz-
nie. Prywatna placówka oferuje 

własne instrumenty do nauki i po-
siada odpowiednie nagłośnienie. 
Szkoła mieści się na II piętrze bu-
dynku byłego hotelu przy Placu 
Wolności 9. 

Na zakończenie prezentujemy 
nazwiska wszystkich wykonaw-
ców, którzy wzięli udział w so-
botnim, debiutanckim koncercie 
szkoły Lukas Band: Aleksandra 
Ochocka (wokal), Marek Szcze-
pankowski (perkusja), Krystian 
Włodek (gitara elektryczna), 

Amelia Pawlak (gitara klasycz-
na), Jagoda Jackowska (gitara 
klasyczna), Maks Tatoń (wokal), 
Wojtek Jarząb (gitara klasycz-
na), Szymon Koko (keyboard), 
Andrzej Zarośliński (keyboard), 
Emila Wawreńczuk (gitara kla-
syczna), Klaudiusz Bednarek 
(gitara elektryczna), Marek Ry-
dzewski (gitara elektryczna/wo-
kal). 

Koncertu wysłuchał i 
zrelacjonował: MS/DN

 Emila Wawreńczuk – "Duet gitarowy" z nauczycielem p. Bartoszem Bojdo

Wokaliści Aleksandra Ochocka i Maks Tatoń

Łukasz Włodek

W Nowogardzkim Domu Kultury 

Zaśpiewa Beata Bednarz
We wtorek 31.03.2015, o godzinie 19:00, w sali widowiskowej NDK, zaśpiewa znana 
wokalistka gospel Beata Bednarz.

Koncert pieśni pasyjnych „Pasja 
Miłości” to muzyczne rekolekcje 

wielkanocne dla każdego pokolenia. 
Beata łączy różne style muzyczne, a 
jej wszechstronność wokalna pozwa-
la na perfekcyjne zaśpiewanie nie tyl-
ko bluesa, pop czy jazzu, ale również 
muzyki klasycznej w nowych współ-
czesnych aranżacjach. Początek jej 
działalności muzycznej to rok 1979, 
kiedy trafia do amatorskiego zespo-
łu POSŁANI. Wprowadzenie do ko-
ścioła perkusji, gitar, sekcji dętej było 

działalnością pionierską i nie zawsze 
wtedy spotykała się ona ze zrozumie-
niem. Od tamtych lat trwa także jej 
fascynacja „czarną muzyką” i chóra-
mi gospel. na koncert Beaty we wto-
rek (31 marca) o godzinie 19:00 w 
Nowogardzkim Domu Kultury. Bile-
ty w cenie 20 zł do nabycia w kasie 
NDK przed koncertem.

Info: własna

31.03-2.04.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

PRzeKAż 1% PRoCeNT PoDATKu
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Pomorzanin wygrywa w zaległym meczu

Krok w kierunku II Ligi!
W sobotę (28 marca), o godzinie 13:00 w Nowogardzie, piłkarki Pomorzanina rozgrywały zaległy mecz w ramach 7. kolejki III Ligi Kobiet z drużyną Za-
lewu Stepnica. Pomimo dużej presji, podopieczne Pawła Błaszczyka stanęły na wysokości zadania i pewnie pokonały rywalki 3:0.  

Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica 3:0 (1:0)
Gole: `5 min., `72 min. Karolina Kowalczuk, `62 min. Katarzyna Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Anna Nowicka, Karolina Kowalczuk, Anita Nowakowska (Wiktoria Tupko), Martyna Stępień (Oliwia Czerewacz) –  

Katarzyna Piotrowska (c) , Anita Piotrowska, Klaudia Korgiel (Wiktoria Górska), Aleksandra Mościńska – Małgorzata Labuda (Justyna Piotrowska), Patrycja Kozioł. 

To był niezwykle ważny mecz 
dla piłkarek Pomorzanina, które 
odnosząc zwycięstwo oddaliły-
by się od Olimpii II Szczecin na 4 
punkty. Zalew to wymagający ry-
wal, który plasuje się na 3. miejscu 
w tabeli. Zawodniczki prowadzo-
ne przez Pawła Błaszczyka, świet-
nie rozpoczęły mecz. W 5. minu-
cie rzut rożny wykonywała Kata-
rzyna Piotrowska. Jej dośrodko-
wanie minęło niemal wszystkie 
zawodniczki i trafiło pod nogi Ka-
roliny Kowalczuk. Doświadczona 
piłkarka z Nowogardu, zamyka-
jąc to dośrodkowanie, precyzyj-
nie uderzyła przy słupku nie da-
jąc żądnych szans bramkarce ze 
Stepnicy. Była to pierwsza bram-
ka Karoliny Kowalczuk w bar-
wach Pomorzanina. Po tej bramce 
goszczące w Nowogardzie piłkarki 
starały się szybko odpowiedzieć. 
Przez około 10 minut Zalew ata-
kował, ale dobrze ustawione de-
fensorki z Nowogardu przetrwa-
ły ten okres. Wynik nie uległ już 

zmianie do przerwy, a po zmia-
nie stron, „Pomorzanki” jak już 
nas zdążyły do tego przyzwycza-

ić, zaprezentowały się o wiele le-
piej. Zalew nie zdołał już zbliżyć 
się pod pole karne Pomorzanina, 
a liderki grały swoje. W 62. minu-
cie, na około 35 metrze, faulowa-
na była Patrycja Kozioł. Do piłki 
podeszła Katarzyna Piotrowska. 

Pełniąca funkcję kapitana w ze-
spole Pomorzanina Piotrowska, 
potężnie uderzyła pod poprzecz-
kę i podwyższyła na 2:0 strzelając 
pięknego gola bezpośrednio z rzu-
tu wolnego. To jednak nie ostat-
nie słowo gospodyń. Na 8 minut 
przed końcem, rzut rożny wyko-
nywała Anita Piotrowska. Tak jak 
przy pierwszym golu, futbolówka 
trafiła do zamykającej akcję Ka-
roliny Kowalczuk, która ponow-
nie nie dała szans bramkarce ry-
walek. Ostatecznie „Pomorzanki” 
wygrywają 3:0 i robią bardzo duży 
krok w kierunku II Ligi. - Bardzo 
się cieszę z tego wyniku, szczególnie 
ze strzelonych goli po stałych frag-
mentach gry. Rozegranie rzutów 
rożnych, czyli dośrodkowanie na 
długi słupek do zamykającej akcję 
zawodniczki, od dawna trenuje-
my na treningach. Jestem zadowo-
lony z tego, że to zafunkcjonowa-
ło. Poza tym, cieszy mnie powrót, 
po pół rocznej przerwie spowodo-
wanej kontuzją, Martyny Stępień. 

Martyna zagrała na lewej obronie 
i bardzo dobrze się spisała – ko-
mentuje wygraną Pomorzanina, 
trener kobiecej drużyny, Paweł 
Błaszczyk. Piłkarki z Nowogardu 
pozostają samotnymi liderkami II 
Ligi Kobiet, z tym, że teraz mają 
już 4 punkty przewagi nad drugi-
mi w tabeli „Olimpijkami”. Kolej-
ny mecz zawodniczki Pomorzani-
na zagrają 11 kwietnia. Wówczas 

przed własną publicznością po-
dejmować będą piłkarki przed-
ostatniego w tabeli LUKS-u Prze-
cław. W III Lidze Kobiet odbył się 
jeszcze jeden zaległy mecz. Orzeł 
Wałcz, przed własną publiczno-
ścią zremisował z Falą Międzyz-
droje 1:1. Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Karolina Kowalczuk podczas meczu 
z Zalewem Stepnica zdobyła swoje 
pierwsze bramki dla Pomorzanina No-
wogard.

III Liga Kobiet 2014/2015
5. kolejka (mecz zaległy):
Orzeł 2010 Wałcz – Fala Międzyzdroje 1:1
7. kolejka (mecz zaległy):
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica 3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 7 19 28 1 6 1 0
2 Olimpia II Szczecin 7 15 34 7 5 0 2
3 Zalew Stepnica 7 12 23 13 4 0 3
4 Fala Międzyzdroje 7 12 13 2 3 2 1
5 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 7 10 15 18 3 0 3
6 Vielgovia Szczecin 7 7 11 12 2 1 4
7 LUKS Przecław 7 6 6 25 2 0 5
8 AP Kotwica Kołobrzeg 7 0 1 53 0 0 7

Biblioteka miejska

Spotkanie z Marianem Dworawskim
23 marca, w poniedziałek, w Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, miało miejsce spotkanie  
z reżyserem, aktorem i poetą- panem Marianem Dworakowskim.                                                                                                                         

Urodził się on  w Gdyni w 1953 roku. 
Jest absolwentem Wydziału Aktorskie-
go w Łodzi. Grał w teatrach : w Elblą-
gu, Bydgoszczy, w Teatrze ‚’ Wybrzeże’’ 
w Gdańsku ,w wiedeńskim Volksthe-
ater oraz w The Bell Company w Au-
stralii. Obecnie jest aktorem i reżyse-
rem Teatru Współczesnego w  Szcze-
cinie.Grywał w sztukach telewizyjnych 
/ m. in. Calderona, Wortmanna, Sza-
niawskiego, Schillera/ i filmach ,jak: 
‚’Spacer wiosenny” ,”Dopóki biją dzwo-
ny”, „Królowa Bona”, „Wezwanie”, „Pa-
derewskiego życie po życiu”, także au-
stralijskich: „Historia Liliany” ,”Relati-

ves „,”Nasi drodzy nieobecni”. W Syd-
ney wyreżyserował „Hamleta”. W Teatrze 
Współczesnym w Szczecinie zrealizował 
w 2013 roku monodram, według wła-
snego scenariusza „Słowo jest ogień...”, 
którego był reżyserem i wykonawcą.                                                                                                                       
Jak twierdzi Małgorzata Frymus – Dwo-
rakowski, też poeta, tworzy teatr, gdzie 
pierwszoplanową rolę gra słowo i myśl. 
Spektakl inspirowany „ Czarnymi kwia-
tami” Norwida jest przyczynkiem do 
dyskusji o epoce romantyzmu i jego 
wpływie na naszą tradycję i kulturę, czy 
też rolę i postawę polskiego obywatela.

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
usłyszeć w wykonaniu pana Dworakow-
skiego fragment o śmierci Juliusza Sło-
wackiego. Bardzo indywidualny, pełen 
prostoty i wewnętrznej prawdy sposób 
interpretacji romantycznej literatury zro-
bił duże wrażenie na odbiorcach. Warto 
byłoby wysłuchać całości monodramu.                                                                                                                          
Jako poeta debiutował Dworakowski 
w 1974r. wierszem „Scena”. Wydał to-
miki wierszy: „Na biegunach”/ Syd-
ney,1995/, „Ashes of Toughts”/ Syd-
ney,1995/, „Szklanka mleka dla ol-

brzyma” /Warszawa,1996/, „Wier-
sze i niewiersze” /Warszawa, 2002/.                                                                                                                                           
W „Wierszach i niewierszach” wypowie-
dzi o charakterze autotematycznym jest 
kilka, z ważną zapowiedzią na wstępie: 
„Myślę, więc jestem” i porównaniem: Ży-
cie jak poezja / czujesz / rozumiesz / nie 
zawsze pojmujesz / lecz ufasz do końca.                                                                                                                                           
Bliski poecie wiersz” Kocham Franię” 
- jak przystało na erotyk ,jest wyzna-
niem uczuć  wobec reliktu PRL -owskiej 
techniki, słynnej pralki Frani „Bez Fra-
ni, życie do bani”- śmiechem przyjęto to  
oświadczenie. W  kwestii społecznej, na 
postawione   pytanie  - „Czy poeci piją  
wódkę? ‚’ -odpowiedź przyniósł wiersz 
‚’Na  marginesie” : „ Samotni poeci nie 
piją wódki do lustra ani na zdrowie ‚’.  Ale 
dalszy wywód wcale nie był już tak jed-
noznaczny.  Zainteresowanie natomiast 
pewnego licealisty skupiło się wokół ob-
razu ‚’ Portret dojrzałej kobiety”. I chyba 
nie do końca udało się autorowi zaspo-
koić jego ciekawość. Jednym z motywów 
w poezji autora  ‚’Wierszy i niewierszy ‚’ 
są drzewa. Im poświęca utwory: „Drze-
wa  moich pragnień” czy  „Drzewocze-

nie”. Tu można znaleźć najgłębsze reflek-
sje filozoficzne o życiu, naturze ludzkiej i 
jej uwarunkowaniach.  Symbolika skoja-
rzeniowa jest wystarczająco czytelna ,np. 
„Drzewa w pośpiechu zadzieżgniętych 
przyjaźni potraciły zmysły i udają inne 
drzewa niż są’’.  Spotkanie  zakończyło się  
słowami samego poety: Napisać dobry 
wiersz / tak trudno jak stać się dobrym 
człowiekiem / w tym tomie jest  może / 
kilka dobrych wierszy / reszta mogła być 
dobra / lecz chciała być lepsza.Widow-
nia, oprócz stałych bywalców bibliotecz-
nych spotkań, szanownych seniorów, już 
zadomowionych w poetyckich klima-
tach ;tym razem składała się z młodych 
odbiorców. Na spotkanie  przybyła kla-
sa pani  Anity Rybus z Gimnazjum  nr 
1, wraz  z nauczycielką języka polskie-
go, panią Agnieszką Czyżak. Była to ich 
wyjątkowa lekcja,i nna  niż pozostałe, 

bo akurat setna. Aktywnie uczestniczy-
ła w wieczorze poetyckim także grupa 
młodzieży z I Liceum Ogólnokształcące-
go pod opieką pani Doroty Borzeszkow-
skiej-Buriak. Pan Dworakowski z satys-
fakcją podpisywał czytelnikom swoje 
tomiki. To było jego pierwsze spo-
tkanie autorskie. Wieczór uatrak-
cyjnił występ młodego akorde-
onisty – Jonatana Kasperczaka 
ze Szkoły Muzycznej w Nowo-
gardzie. Sprawcą  zaś całego wy-
darzenia, jak i osobą prowadzącą 
spotkanie była  Józefa Szukalska. 
Pani dyrektor Zofii Pilarz  nale-
żą się podziękowania za osobisty 
wkład pracy i zaangażowanie w 
zaspakajanie potrzeb i oczekiwań 
środowiska lokalnego.

Zet Ka                                                                                                                                     
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Pomorzanin przegrywa w Pełczycach

Grają poniżej oczekiwań...
W sobotę (28 marca), o godzinie 16:00, na stadionie w Pełczycach, Pomorzanin Nowogard rywalizował w ramach 18. kolejki wojewódzkiej okręgówki z 
tamtejszym Kłosem. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego ponownie zagrali poniżej oczekiwań. Nowogardzianie nie zachwycają od początku rundy wio-
sennej i jeśli w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie, IV liga może się oddalić...

Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Rafał Makarewicz, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek (Patryk Mar-

cinkowski), Fernando Maia Batista, Kamil Lewandowski (Konrad Adamek) – Hubert Pędziwiatr, Dawid Langner (Michał Łukasiak).  

To był bardzo ważny mecz dla 
Pomorzanina. Kłos Pełczyce wciąż 
pozostaje w walce o awans i odra-
bia punkty do Nowogardzian, za-
tem porażka w bezpośrednim po-
jedynku nie była wskazana. Nie-
stety rzeczywistość okazała się 

inna... Podopieczni Roberta Ko-
paczewskiego od początku run-
dy wiosennej nie zachwycają. Na-
wet w wygranym ostatnio meczu 
z Gavią Choszczno (4:1) trud-
no było doszukać się pozytywów 
w grze Pomorzanina. Tym razem 
nie skończyło się jednak podzia-

łem punktów jak w Ińsku i Kłos 
obnażył wszystkie błędy klubu z 
Nowogardu. Pierwsza bramka pa-
dła po rzucie rożnym. Obrońcy 
Pomorzanina nie upilnowali za-
wodnika gospodarzy, który wbiegł 
w pole karne i precyzyjnym strza-

łem głową dał prowadzenie dru-
żynie z Pełczyc. Pomorzanin miał 
swoje okazje, jednak zarówno Ka-
mil Lewandowski jak i Hubert 
Pędziwiatr, nie potrafili pokonać 
golkipera miejscowych. Tuż przed 
przerwą, z powodu kontuzji, bo-
isko musiał opuścić Dawid Lan-

gner, a na placu gry zastąpił go 
Michał Łukasiak. Najprawdopo-
dobniej uraz Langnera nie okazał 
się poważny i napastnik z Nowo-
gardu powinien być gotów do gry 
w kolejnym meczu. 

Po zmianie stron obraz gry nie 
uległ zmianie. Pomorzanin był 
nieskuteczny, a Kłos wykorzy-
stał jeszcze jedną dogodną sytu-
ację. Po ładnie wyprowadzonej 
kontrze, prawym skrzydłem po-
pędził jeden z piłkarzy gospoda-
rzy, po czym dograł na 7 metr do 
swojego kolegi, który wślizgiem 
skierował futbolówkę do bram-
ki Pomorzanina obok bezradne-
go Sobolewskiego. Do ostatniego 
gwizdka sędziego wynik nie uległ 
już zmianie i podopieczni Rober-
ta Kopaczewskiego musieli pogo-
dzić się z porażką w Pełczycach. 

Pomimo utraty punktów, Po-
morzanin pozostał wiceliderem 
wojewódzkiej okręgówki. Wszyst-
ko za sprawą sensacyjnego wyni-
ku w Suchaniu. Broniący się przed 
spadkiem Orkan, który był skaza-
ny na pożarcie przez trzeciego w 
tabeli Jezioraka, niespodziewanie 
rozgromił przed własną publicz-
nością Szczecinian aż 5:0. Poza 
zasięgiem wydają się już być za-
wodnicy Piasta Chociwel, którzy 
zanotowali kolejne zwycięstwo. 

Tym razem lider wygrał na boisku 
w Ińsku 0:2 i ma już 11 punktów 
przewagi nad drugim w tabeli Po-
morzaninem.  W 19. kolejce No-
wogardzianie zagrają przed wła-

sną publicznością z Polonią Pło-
ty. Więcej o tym meczu w najbliż-
szym wydaniu DN. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę.                  KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
18. kolejka:
Orkan Suchań – Jeziorak Szczecin   5:0
Gavia Choszczno – Błękit Pniewo   4:0
Stal Lipiany – Morzycko Moryń   0:1
Ina Ińsko – Piast Chociwel   0:2
Unia Dolice – Zorza Dobrzany   1:1
Polonia Płoty – Sparta Węgorzyno  2:1
Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard  2:0
Flota II Świnoujście – Odrzanka Radziszewo 0:1

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

1 Piast Chociwel 18 47 46 13 15 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 18 36 30 20 11 3 4
3 Jeziorak Szczecin 18 35 36 28 11 2 5
4 Morzycko Moryń 18 30 29 19 7 9 2
5 Kłos Pełczyce 18 30 24 25 9 3 6
6 Stal Lipiany 18 30 42 27 9 3 6
7 Polonia Płoty 18 26 39 26 7 5 6
8 Zorza Dobrzany 18 25 39 24 5 10 3
9 Sparta Węgorzyno 18 25 26 23 7 4 7
10 Błękit Pniewo 18 24 30 46 7 3 8
11 Unia Dolice 18 19 35 32 4 7 7
12 Ina Ińsko 18 17 19 33 4 5 9
13 Flota II Świnoujście 18 16 31 45 5 1 12
14 Orkan Suchań 18 13 19 45 3 4 11
15 Gavia Choszczno 18 13 26 40 3 4 11
16 Odrzanka Radziszewo 18 12 19 44 3 3 12

Trener Robert Kopaczewski nie może być zadowolony z gry swojego zespołu. Po-
morzanin w 3 meczach wywalczył 4 punkty, nie zachwyca również styl gry jego 
piłkarzy.

Pomorzanin II wygrywa z Sowianką Sowno

Rezerwy kończą przygotowania
W niedzielę (29 marca), na stadionie w Płotach, drugi zespół Pomorzanina rozegrał swój ostatni mecz sparingowy. Rywalem byli zawodnicy Sowianki 
Sowno, na co dzień występujący w A Klasie. Pomorzanin II wygrał 2:1, prezentując momentami dobrą grę i teraz może już myśleć o inauguracji rundy 
wiosennej.  

Sowianka Sowno – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (1:1)
Gole: `Maciej Grzejszczak (rzut karny), `Sławomir Połatyński
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski, Maciej Grzejszczak, Grzegorz Skrzecz, Andrzej Piotrowicz – Sławomir Połatyński, Adam Mańka,  

Arkadiusz Balcer, Konrad Adamek – Marcin Skórniewski, Dariusz Iwaniuk; zmiany: Dawid Kurek, Błażej Bajerski, Michał Teodorczyk, Jakub Szczypień,  
Michał Jankowski, Max Pokorski. 

Sowianka Sowno na co dzień 
okupuje środek tabeli w A Kla-
sie i nie należy do zbyt wyma-
gających rywali. Pomorzanin 
II ponownie wystąpił w moc-
no odmłodzonym składzie, co 
nie przeszkodziło Nowogardzia-
nom kontrolować wydarzeń na 
boisku. Pierwszy gol dla „re-
zerwowych” padł po tym, jak w 

polu karnym nieprzepisowo po-
wstrzymywany był Adam Mań-
ka. Sędzia wskazał na „wapno”, a 
skutecznym egzekutorem „jede-
nastki” był Maciej Grzejszczak. 
Nowogardzianie nie ustrzegli 
się jednak błędów. Po ich skład-
nej akcji, futbolówkę przejęli za-
wodnicy z Sowna i wyprowadzi-
li szybką kontrę. Nowogardzia-

nie zastawili nieudaną pułapkę 
ofsajdową, przez co w sytuacji 
sam na sam napastnik Sowian-
ki nie dał szans na skuteczną in-
terwencję Michałowi Piątkow-
skiemu. Do przerwy wynik nie 
uległ już zmianie. W drugiej 
części gry w barwach Pomorza-
nina zaprezentowali się kolejni 
młodzi piłkarze. Nowogardzia-

nie zdecydowanie dominowa-
li, strzelili w sumie trzy bramki, 
jednak sędzia, który w tym me-
czu nie miał do pomocy „linio-
wych”, uznał tylko jedną z nich. 
Po kombinacyjnej akcji Pomo-
rzanina II, znajdujący się w ob-
rębie „szesnastki” Marcin Skór-
niewski, dograł do Sławomira 
Połatyńskiego, który pewnym 

strzałem ustalił wynik tego spo-
tkania. Dla Pomorzanina II był 
to już ostatni sparingpartner 
przed inauguracją rundy wio-
sennej w A Klasie. Przypomnij-
my, że „rezerwowi” pierwszy 
swój mecz rozegrają 11 kwiet-
nia, a ich rywalem będzie Po-
morzanin Przybiernów. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Gimnazjalisto, zapraszamy Cię 
do naszej szkoły!

23 i 24 marca członkowie szkol-
nego miniprzedsiębiorstwa (pro-
wadzonego przez Panią Ewę Ba-

lov i Sylwię Ostrowską - Ant-
czak)  – Mateusz Król, Katarzy-
na Dzierzbicka i Natalia promo-

wali naszą szkołę w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej. Aby zachęcić 
gimnazjalistów do podjęcia na-
uki w naszej szkole, uczniowie 
zaprezentowali charakterystykę 
wszystkich kierunków kształcenia 
oraz wyroby rękodzielnicze mini-
przedsiębiorstwa. Działanie pro-
mocyjne zostało zorganizowane 
przez nauczycieli z katedry eko-
nomicznej. 

Pielgrzymka 
maturzystów  
na Jasną Górę 

Dnia 27 marca grupa tegorocz-
nych maturzystów – Roksana Ga-
jewska, Aleksandra Grygowska, 
Natalia Kostrubiec,  Jan Maciej-
czak, Maciej Stańczyk, Mateusz 
Zięciak i Radosław Romańczuk    
wraz z księdzem Robertem Dą-
browskim udała się na pielgrzym-
kę do Częstochowy. Uczniowie 
wraz z innymi maturzystami z na-

szej archidiecezji wzięli udział w 
uroczystym apelu jasnogórskim 
oraz we wspólnym czuwaniu 
przed cudownym  obrazem Matki 
Boskiej. Uroczystości zakończyły 
się mszą świętą, której przewod-
niczył biskup Henryk Wejman.

Jan Maciejczak kl. IV THO  

Reklama

Spotkanie rodziców  
z pedagogiem 

25 marca pedagog szkoły Ewa Regina Krzak spotkała się z rodzicami uczniów, żeby porozmawiać o 
zagrożeniach jakie niesie ze sobą picie alkoholu i zażywanie środków odurzających. Spotkanie pt.: „Nar-
kotyki, alkohol? Na pewno nie moje dziecko!” odbyło się podczas zebrania otwartego szkoły i miało na 
charakter informacyjny – Pani Ewa Krzak mówiła o różnych rodzajach narkotyków oraz ich działaniu. 

Rodzice uczniów podczas prelekcji
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

2015 r. 1

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 6 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 9 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 13 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKA W 15 MINUT. 
Zero formalności. 

Promocja do 16 marca! 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

JAK OTRZYMAĆ 
SZYBKĄ POŻYCZKĘ? 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 27 marca! 
Zadzwoń: 914696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 30 marca! 
Zadzwoń: 914696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 
Zadzwoń: 914696001

3.03

6.03

10.03

13.03

17.03

20.03

24.03

27.03

31.03

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

R e K l A m A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165

PRzeKAż 1% PRoCeNT PoDATKu

Spotkanie z maturzystami 
24 marca tegorocz-

ni maturzyści spotkali się 
z referentem Wydziału Te-
ologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego Panem Krzysz-
tofem Wodzyńskim. Pan 

Krzysztof  zachęcał uczniów do 
podjęcia studiów na wydziale 
teologicznym  poprzez podanie 
informacji  o kierunkach, które 
znajdują się na wydziale (Nau-
ki o Rodzinie, Teologia i Ital-

ianistyka z Elementami Studiów 
nad Chrześcijaństwem) oraz 
przybliżenie obszarów zatrud-
nienia po zakończeniu nauki. 

Spotkanie z Panem Krzysztofem Wodzyńskim

Reklama

Literacko-satyryczna 

mieszanka Pana 

Franka

1. Nigdy nie kochaj całym sercem, 
bo to musi się skończyć wielkim bó-
lem .  Countee Cullen 

2. Nic, jest czasem dobrym lekar-
stwem. Hipokrates 

3. Kto nie potrafi po ludzku cier-
pieć - ten nie jest człowiekiem. An-
drzej Trepka 

4. Nie ma dotąd żadnego lekar-
stwa na choroby przewodu doktor-
skiego. Jacek Wejroch 

5. Jeśli ponosi nas temperament, 
jeśli rozpiera nas siła, jeśli tryska-
my zdrowiem - z łatwością możemy 
pozbyć się tego wszystkiego upra-
wiając sport. Kilkadziesiąt dyscy-
plin sportowych gwarantuje nam 
wszelkie możliwe, najbardziej nawet 
skomplikowane urazy. Jerzy Wittlin 

6. Rozhisteryzowanym dziewczę-
tom zalecam małżeństwo, ponieważ 
uleczyć je może ciąża. Hipokrates

7. Kobiety i lekarze wiedzą, kie-
dy kłamstwo jest wskazane i dobro-
czynne. Anatole  France 

8. Starzy ludzie cierpią na mniej 
chorób niż młodzi, ale za to te nigdy 
ich nie opuszczają. Hipokrates 

9. Nie powtarzaj tych samych błę-
dów, posądzą Cię o sklerozę…  An-
toni Regulski 

10. Największy jest ból, gdy rany 
zadają najbliżsi. Ezoab 

11. Jest bardzo wielu ludzi, któ-
rzy tak dużo czasu spędzają pilnu-
jąc swego zdrowia, że nie starcza im 
czasu na cieszenie się życiem. J. Bil-
lings 

12. Jednym z największych le-
karstw na dumę i afektację jest cho-
roba morska. Człowiek, który musi 
wymiotować, nigdy nie stara się im-
ponować. J. Billings 

13. Każdy człowiek ma jakąś ra-
cję, tylko nie każda racja wychodzi 
mu na zdrowie. Jerzy Andrzejewski 

14. Człowiek, gdy czuje się do-
brze, to uważa, że mu się to należy 
od natury, każde zaś cierpienie ma 
za niesprawiedliwość, które od niej 
doznaje.  Paul Tiry Holbach 

15. Czy ci, którzy wstydzą się po-
kazać swą prawdziwą twarz innym, 

pomyśleli kiedyś o chirurgii pla-
stycznej? Herbert Dune 

16. Rasa  ludzka wyginie ostatecz-
nie od choroby zwanej cywilizacją. 
R. W. Emerson 

17. Ku naszemu wiecznemu wsty-
dowi, nigdy kobieta nie jest tak do 
nas przywiązana, jak wówczas, gdy 
cierpimy. H. Balzac 

18. Większość kobiet nie chce 
ogierów, nawet stu procentowo wol-
nych od HIV. One chcą miłości. Eri-
ca Jong 

19. Jedynym mężczyzną, który 
nie może żyć bez kobiet jest gineko-
log. A. Szopechauer 

20. Każdy mężczyzna, który po-
zwala sobie cierpieć z powodu ko-
biet,  jest chory na coś równie nie-
uleczalnego jak rak. R. Hemingway

21. Człowiek może znosić ból w 
samotności. Ale musi być dwoje lu-
dzi, by zakosztować przyjemności. 
Elbert Hubbart 

22. Nigdy nie jesteśmy tak bardzo 
bezbronni wobec cierpienia jak wte-
dy, gdy kochamy. S. Freud   

22.  Miłość -  ze wszystkich cho-
rób jeszcze ta najzdrowsza. Eurypi-
des 

23. Miłość to zakon, to którego 
wstępuje się przez cierpienie. Ka-
rol. Kryl 

24. Im mniej nienawiści, tym wię-
cej zdrowia.  Ibn Ali  Abi  Talib 

25. Jakże silna jest miłość po 
przejściu ogniowego chrztu ciernia. 
Selma Lagernow 

26. Kto biegnie za przyjemnością, 
chwyta cierpienie. Montesqius 

27. Cierpienie to stan wewnętrz-
nej samotności, któremu nie może 
pomóc nic z zewnątrz. Michel Emil 
Cioran 

28. Nie tylko zadawanie, ale zno-
szenie pewnych rodzajów cierpienia 
poniża człowieka. Maria Dąbrowska 

29. Jedna godzina boleści więcej 
nas uczy, niż 100 dni radości. Ka-
rol Antoniewicz 

30. Namiętność jest zawsze cier-
pieniem, nawet zaspokojona. E. 
Fromm

Reklama

Zatrudnię kierowcę 
kat. C+E

transport krajowy
tel. 509 740 304

W.1.1Wt.scb 31.03
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oGŁo Sze NIA DRoB Ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, legalnie. 
19 marca zapraszamy na Dzień Brytyjski do naszego biura. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRuCHomoŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bardzo 
dobry Kikorze, ogród 2000 m. 668 
411 277 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 604 
284 597 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamieszka-
nia. Kilka kilometrów od Nowogar-
du, 30 minut do morza. Tel. 693 083 
124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 
w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropo-
kojowe. 602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 
przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z 
altanką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 
692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 
740 315 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 501 
343 040 

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 18 000 zł. 609 931 915

• Sprzedam garaż na Jana Pawła II. 
Cena 17500 zł. 607 580 172

• Do wynajęcia kawalerka 28 m2, czę-
ściowo umeblowana na ul. Leśnej 
w Nowogardzie. Mile widziane mał-
żeństwo. Cena 700 zł+liczniki+700 zł 
kaucja. Tel. 696 674 641 lub 783 794 
853

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe 
ul. Kościuszki. Tel. 606 401 128

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, działka 
78. Tel. 91 57 85 334 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbro-
joną. 660 010 540 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 
668 841 631

•	 Sprzedam garaż ul. zamkowa. 604 
60 69 60

• Wynajmę mieszkanie 4pokojowe, 

kaucja 1600 zł, czynsz 900 zł + opłaty. 
884 681 812 

• Wynajmę kawalerkę na ul. Leśnej, 
umeblowana. Tel 508 070 311

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 
76 53

• Kupię nieduży dom w Nowogardzie 
za rozsądną cene. 519 407 294 

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszo-
we, czteropokojowe, 90 m2 lub za-
mienię na mniejsze. 501 432 382 

• Sprzedam działki budowlane z wa-
runkami zabudowy, uzbrojone w No-
wogardzie na osiedlu Słonecznym, 
w otoczeniu lasu, jeziorka z bobrami, 
practwem wodnym i leśnym. Tel. 693 
850 197 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
Tel. 509 349 642 

moToRYzACjA

•  Mercedes C220 kombi, diesel, rocz-
nik 2000 kolor czarny, wyposażony w 
klimatyzację oraz hak, sprzedam. Tel. 
510 680 139

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908

• Sprzedam VW T-4 podwójna kabina. 
660 010 540

• Sprzedam alufelgi z oponami letnimi 
(bardzo dobry stan) 15stki od BMW. 
Tel. 889 474 133    

•  Sprzedam przyczepke. Wymiary 
130/230. Tel. 691 050 186 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

RolNICTWo

• Sprzedam kaczki skubane. 796 759 
414

•	 orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 KuRKI NIoSKI odchowane powy-
żej 7 tyg. Sprzedaż od 25.03.2015 r. 
GoSPDARSTWo RolNo-DRoBIAR-
SKIe żABoWo 13. Tel. 913910666, 
510127838

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751

•	 jAjA lęGoWe KuR „leGHoRN”. 
Tel. 91 39 20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sprzedam obornik. 661 751 296 

• Oddam za darmo obornik koński, za-
ładunek i wywóz we własnym zakre-
sie. 91 39 102 89, 661 791 150 

• Łubin słodki Sonet sprzedam. 505 
056 886 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840

• Sadzonkę do ziemniaków mało uży-
waną sprzedam. Tel. 795 916 988 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, 
Żabówko 18.Tel. 605 092 517 

uSŁuGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

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

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWA-
NÓW, WYKŁADzIN, TAPICeRKI me-
BloWej SAmoCHoDoWej/ SKÓ-
RzANej mATeRIAŁoWej / PoŚCIe-
lI WeŁNIANej / lANolINĄ/SPRzĄ-
TANIe: CzYSzCzeNIe FuG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	 NAPRAWY	 montaż	 pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 
772

•	 usługi mini koparką. 605 579 296 

• Docieplenie budynków. 607 654 692

• Usługi remontowo-budowlane i de-
karskie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewięcio-
osobowy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

• Docieplenia budynkow, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 
268 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH i 
POLIURETANOWYCH. Garaże, sklepy, 
kuchnie itp. 509 637 182 

•	 usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

PRACA

•	 •	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 
474 266 

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 
603 366 286 

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy, 
zarobki od 2000 zł netto. Tel. 696 034 
712

•	 Przyjmę pracowników budowla-
nych oraz pomocników, praca le-
galna. 785 931 513

• Przyjmę do pracy na fermę, dobre 
warunki płacowe. 502 56 23 78, 91 39 
103 15

• Zlecę obłożenie schodów płytkami, 
wykonanie ogrodzenia z klinkieru. 
Tel. 733 499 951

• Zatrudnimy kucharza. 507 953 705 
lub 507 951 313 

INNe

•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIeCe GAzoWe c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, skle-
pu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki 
cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

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

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

• • Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	
z Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknieta ko-
mora spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy czesci za-
mienne, serwis tel 691 686 772

•	 •	GRZEJNIKI	panelowe	c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, skle-
pu cena od 70 zl oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V	do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystycz-
ne (pełnowymiarowe, składane, gru-
by materac), nieużywane, oryginalnie 
zapakowane, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340

• Tanio sprzedam nowy rower składak. 
507 228 736

• Drzwi garażowe ocieplone białe   w 
solidnej ramie o wymiarach 240x210 
stan b. dobry tel. 509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. 
Tel 502 853 573

•	 Sprzedam telewizor plazma Pana-
sonic 46 cali z dekoderami. 91 39 
22 106, 00 49 15 75 1743054

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, 
orzech włoski, 180 i 200 cm dłu-
gości,  w obwodzie ok. 110 cm. Tel. 
508 105 333

• Atrakcyjne ceny: wyprzedaż worków 
do odkurzacza różne rodzaje, sztucz-
ne kwiaty, torebki na prezenty, pa-
miątki, parasolki polskich firm i inne 
artykuły. Zaprasza sklep A-zet w No-
wogardzie Kościuszki 2G

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KO-
MINKOWE. 667 788 820 

• Kupię poroże jelenia, daniela, łosia i 
kozła. Konkurencyjne ceny. Tel. 693 
344 667 



31.03-2.04.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGulARNA lINIA mI KRo Bu So WA SeRoCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRzeWÓz oSÓB - Ro mAN BIŃCzYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E),  
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SzCzeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKo - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GolCzeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GolCzeWo 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RozKŁAD jAzDY Bu SÓW

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)
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Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

Wizytówki
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Tytuł wpisany ręcznie

 

Nazywam się Sylwia Zielińska, mieszkam w Nowogardzie. W wieku 10 lat zdiagnozowano u mnie Rdzeniowy

Zanik Mięśni. Choroba spowodowała, że poruszam się na wózku. Wymagam całkowitej pomocy drugiej osoby.

Na tę chorobę nie ma żadnego leku, usprawnić mnie może systematyczna rehabilitacja, która jest kosztowna.

Choroba nie przeszkadza mi być osobą aktywną. Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na

Uniwersytecie Szczecińskim. W chwili obecnej jestem na IV roku studiów doktoranckich. Aktywnie działam

naukowo (wyjeżdżam na konferencje, publikuję artykuły naukowe, w ramach praktyk prowadzę zajęcia ze

studentami). Staram się, żyć tak jak zdrowi ludzie. Zebrane środki chcę przeznaczyć na rehabilitację oraz

zakup i montaż windy. W tej chwili by wyjść z domu mam do pokonania 40 schodów, dlatego ograniczam się

tylko do koniecznych wyjść (wyjazd na Uczelnie, konferencje).

PROSZĘ O POMOC W WALCE O SPRAWNOŚĆ

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Zielińska, 1951 pomagają mi

Państwo w moich codziennych zmaganiach.

Wszystkim, którzy zdecydują się mi pomóc oraz tym, którzy zrobili to w latach ubiegłych, z całego serca

szczerze dziękuję! 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

XII ogólnopolski memoriał im. Wojtka Chomińskiego

Walczyli szczypiorniści z podstawówek i gimnazjum
W dniach 20-22 marca 2015 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów, szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich 
Olimpijczyków w Nowogardzie, odbył się XII Ogólnopolski Memoriał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej chłopców w kategorii szkół podstawo-
wych i szkół gimnazjalnych. 

Kategoria Gimnazja
W kategorii szkół gimnazjal-

nych udział wzięło 8 zespołów. Po 
uroczystym otwarciu zawodni-
cy przystąpili do rywalizacji. Me-
cze rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym” – rozegrano 

28 spotkań. Klasyfikacja końco-
wa przedstawia się następująco: 
I miejsce – Gimnazjum w Ba-
niach, II miejsce - CKS Szczecin, 
III miejsce Gwardia Koszalin, IV 
miejsce – UKS - 3 Nowogard, V 
miejsce Gimnazjum nr 24 Szcze-

cin , VI miejsce UKS Drawian-
ka Drawno, VII m. Gimnazjum 
w Osinie i VIII Gimnazjum nr 
1 w Nowogardzie. W czasie tur-
nieju prowadzona była klasyfika-
cja w kategorii - najlepszy strze-
lec, został nim Kacper Banaszak – 
UKS Drawianka Drawno, najlep-
szy bramkarz – Damian Śmiałek 
– Gim. w Baniach. Miano najlep-
szego zawodnika turnieju otrzy-

mał –  Michał Retajczyk – CKS 
Szczecin. Warto nadmienić, iż po 
raz pierwszy w historii memo-
riału w dwóch zespołach wystą-
piły dziewczęta (Gim. nr 1 - No-
wogard i Gim. nr 24 – Szczecin – 
Dąbie).  

Drużyna Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Nowogardzie wy-
stąpiła w następującym składzie: 
Królik Julia, Gruda Wiktoria, Le-
wandowska Karolina, Królik Kac-
per, Ustyjańczuk Patryk, Kaź-
mierczak Michał, Głowicki Wik-
tor, Furmańczyk Hubert, Sierżant 
Paweł, Suszek Paweł, Śluz Hubert, 
Wojciechowski Klaudiusz,druży-
ny jest Bartosz Zdanowicz.

Kategoria Szkoły Podstawowe 
W tej kategorii w turnieju wzięły 
udział 4 zespoły:  SP nr 1 Nowo-
gard, SP nr 2 Nowogard,   SP nr 
3 Nowogard i SP nr 4 Nowogard. 
Turniej został rozegrany w piątek 
20 marca 2015 r.  Po uroczystym 
otwarciu zawodnicy przystąpili 
do rywalizacji. Mecze rozgrywa-

ne były systemem „każdy z każ-
dym”. Czas gry to 2 x 10 minut. 
Wszystkie wyniki oraz klasyfika-
cję końcową w rywalizacji szkół 
podstawowych publikujemy przy 
artykule. 

Drużyna Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Nowogardzie wystąpi-
ła w następującym składzie: Kac-
per Torzewski, Szymon Terefeń-
ko, Wiktor Krzysztoszek, Mateusz 
Dęga, Jakub Łokaj, Bartek Mar-
gas, Mateusz Wyczkowski, opie-
kunem drużyny jest Jacek Cieślak.

Podsumowując, w XII Memo-
riale im. Wojtka Chomińskiego 
w Piłce Ręcznej Chłopców brało 
udział  12 zespołów piłki ręcznej. 
Zawodnicy i trenerzy już teraz 
potwierdzili udział w XIII Memo-
riale, który odbędzie się w 2016 
roku na salach sportowych szkół 
nowogardzkich.

Ze sportowym pozdrowieniem – 
organizatorzy

Wyniki meczów w kategorii szkół podstawowych:

SP 3 Nowogard - SP 2 Nowogard 12:4
SP 1 Nowogard - SP 4 Nowogard 5:10
SP 2 Nowogard - SP 1 Nowogard 3:19
SP 4 Nowogard - SP 3 Nowogard 15:6
SP 4 Nowogard - SP 2 Nowogard 16:8
SP 1 Nowogard - SP 3 Nowogard 15:6

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP nr 4 Nowogard
II miejsce SP nr 1 Nowogard
III miejsce SP nr 3 Nowogard
IV miejsce SP nr 2 Nowogard

Najlepsi zawodnicy turnieju: 
Najlepszy strzelec turnieju:  Tracz Dawid- SP 4
Najlepszy zawodnik turnieju:  Wysocki Dawid- SP 1
Najlepszy bramkarz turnieju:  Torzewski Kacper- SP 3
Najlepszy zawodnik drużyny SP 1: Tandecki Jakub 
Najlepszy zawodnik drużyny SP 2: Górski Piotr 
Najlepszy zawodnik drużyny SP 3: Krzysztoszek Wiktor 
Najlepszy zawodnik drużyny SP 4: Dawid Hubert
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
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USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9s. 4s. 3

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

TUNEZJI, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Historia pisana 
z Brazylii

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

Uwaga na fałszywe  
faktury za prąd!

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

REKlAmA

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W.2.p.20.03

Z okazji 20-lecia działalności firmy, 
mamy dla nowych Klientów

- najniższe stawki OC i AC
- dodatkowe zniżki dla młodych kierowców

Nasze propozycje są  
nie do przebicia, 

sprawdźcie Nas. zapraszamy
700-lecia 6A (vis a vis NETTO)

tel. 91 391 01 17, 608 343 734
Fratczak

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

K.p.24.03-21.04

na rynku stomatologicznym 
o zredukowanej o 70% dawce promieniowania 

i najwyższej rozdzielczości
Cyfrowy telertg, rtg zatok oraz pantomogram

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

3D3D Nowa era w diagnostyce
Najnowszy TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Kolejne wydanie w piątek 10 kwietnia

Wydanie 

świąteczne

Nasi Przedsiębiorcy  -  
małgorzata 
i marek 
Stańczyk

Albert Pinkham Ryder - Resurrection

Zmartwychwstał
prawdziwie

Czytaj s. 6
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W skrócie

W dniu 1 kwietnia 2015 r., uczniowie klas szóstych szkół podstawowych 
w Nowogardzie, tak jak ich rówieśnicy w całym kraju, pisali swój pierw-
szy ważny egzamin na edukacyjnej drodze. Test jest sprawdzianem wiedzy 
podsumowujący okres nauki w szkole podstawowej.  W tym roku spraw-
dzian miał nową formułę i składał się z dwóch części: cz. 1 – j. polski i ma-
tematyka (80 minut), cz. 2 - j. angielski (45 minut). Na zdjęciu szóstoklasi-
ści z SP 3 w Nowogardzie piszący egzamin. W szkole tej do testu przystą-
piło 59 uczniów. Wyniki sprawdzianu zostaną przekazane do szkół na po-
czątku czerwca. J.B.

Szkoła Podstawowa w Strzelewie przywitała wiosnę. Wszyscy uczniowie 
przygotowywali się do tego ważnego wydarzenia: pracowali malując trans-
parenty, wykonując hałaśliwe instrumenty muzyczne, kolorowe kwiaty i 
oczywiście Marzannę. Pierwszego dnia wiosny wszystkie dzieci wraz z na-
uczycielami wyruszyli przez wieś w kolorowym i hałaśliwym korowodzie. 
Wznoszono okrzyki: „Precz zimo!” oraz „Witaj wiosno!”. Po przemarszu 
dzieci piekły przy ognisku kiełbaski oraz uczestniczyły w grach i zabawach 
na boisku szkolnym i placu zabaw. Inf. własna

REKlAmA

Nowogardzcy strażacy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyj-
nej. Siedziba jednostki ratowniczo-gaśniczej, przy ul. Kardynała Wyszyń-
skiego, została oflagowana. Powieszono także transparent z napisem „Ak-
cja protestacyjna”.  - Co chwila dokładają nam jakichś nowych zadań i obo-
wiązków, tylko o pieniądzach nie pamiętają. Obecnie na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 13 z 21 komend powiatowych PSP, bierze udział 
w akcji protestacyjnej strażaków – informuje Łukasz Stefański z Regional-
nego Zarządu NSZZ Solidarność w Szczecinie. 
Akcja to wznowienie protestu sprzed roku. Jest odpowiedzią na brak poro-
zumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w zakresie płac. Strażacy 
domagają się m.in. waloryzacji funduszu płac od 2009r oraz wzrostu płacy 
za nadgodziny z 60% na 100%. MS, fot. JB

Radni zadecydowali

Będzie oświetlenie zapomnianej ulicy
Na ostatniej sesji, radni zadecydowali o przeznaczeniu środków na wykonanie oświetlenia 
zapomnianego odcinka drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Boh. Warszawy 54. Sprawę 
rozpoczął, złożony kilka tygodni temu, wniosek radnego Piotra Słomskiego. 

Kilka tygodni temu pisaliśmy o 
interwencji, jaką radny Piotr Słom-
ski podjął na wniosek  mieszkań-
ców ulicy Boh Warszawy 54, lokato-
rów posesji zamieszkiwanych przez 
10 rodzin  i usytuowanych na tere-
nie, gdzie kiedyś znajdował się Za-
kład Rolny. Oprócz fatalnego sta-
nu drogi dojazdowej, mieszkańcy 
skarżyli się wówczas na brak oświe-
tlenia tej ulicy, co przy  dziurawej 
jezdni stwarza i realne zagrożenia 
wypadkiem, nie wspominając też o 
tym, że „egipskie ciemności” tu pa-
nujące potęgują wieczorami odczu-
cie ogólnego zagrożenia.   Mówio-
no też, że temat nie jest załatwiony 
od lat mimo wielokrotnie zgłasza-
nia problemu.   Radny Piotr Słom-
ski skierował więc w tej sprawie in-
terpelację, w wyniku której bur-
mistrz na ostatniej sesji wniosko-
wał o zatwierdzenie sfinansowania 
dokumentacji na wykonanie oświe-
tlenia. Rada uchwaliła niezbędną na 
to kwotę w wysokości 5000 zł. Po-
zostaje mieć  nadzieję, że po zakoń-
czeniu procedury dokumentacyj-
nej, UM niezwłocznie przystąpi do 
realizacji tego zadania.               Red.

W 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II

Wojcieszyn oddał hołd 
Papieżowi Polakowi 
Wczoraj, tj. 2 kwietnia, w 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II, w Wojcieszynie odsłonięto tablicę pa-
miątkową na cześć św. Papieża Polaka. W ten sposób mieszkańcy tej wsi oddali hołd Świętemu. 

Tablica stanęła tuż obok przy-
drożnego krzyża stojącego we wsi. 
Wyryto na niej napis: „Boże w 
Trójcy Przenajświętszej dziękujemy 
Ci za św. Jana Pawła II. W roczni-
cę odejścia do Pana wierni z Woj-
cieszyna. 2 kwietnia 2015 r”.  Za-
nim kamienna płyta została odsło-
nięta w miejscowej kaplicy odbyła 
się specjalna, wieczorna msza św. 
Tuż po niej grupa wiernych śpie-
wając „Barkę” udała się pod krzyż, 
gdzie ustawiono tablicę. Po od-
słonięciu płyta została  poświęco-
na przez ks. proboszcza Grzegorza 
Legutkę.  Następnie zgromadzeni 
odmówili modlitwę „Ojcze Nasz”. 

Nie od dziś wiadomo, że św. Jan 
Paweł II jest szczególnie wielbiony 
przez mieszkańców Wojcieszyna. 

Dlatego też jeszcze w tym roku ma 
ruszyć budowa kościoła w tej wsi, 
którego patronem ma być właśnie 
Święty Papież Polak. 

Warto dodać, że wczoraj, czyli 
w  Wielki Czwartek, obchodzono 
również dzień ustanowienia Eu-
charystii i  sakramentu kapłań-
stwa zwany potocznie świętem ka-
płanów. Tego dnia duchowni od-
nawiają przyrzeczenia kapłańskie. 
Z tej okazji redakcja DN Życzy 
Wszystkim Księżom z terenu De-
kanatu Nowogard wszelkiego Bło-
gosławieństwa Bożego. 

Marcin  Simiński
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Sprzedam 
mieszkanie 
na parterze 62 m2 po 

generalnym remoncie 
3-pokoje własne, ogrzewanie 

piec CO, z garażem przed 
mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł). 

Tel 606 265 333

REKlAmA REKlAmA

Nowogardzcy przedsiębiorcy naciągani przez oszustów

Uwaga na fałszywe faktury za prąd!
W ostatnich dniach, kilku właścicieli punktów handlowych z terenu naszej gminy otrzymało fałszywe faktury za energię elektryczną. Oszuści podszywają 
się pod firmę Enea, wysyłając do klientów rachunek za prąd wraz z listem przewodnim podpisanym rzekomo przez jednego z dyrektorów firmy. Podobne 
faktury otrzymali klienci Enea w całej Polsce. Sprawę bada już policja. Enea natomiast wydała specjalne oświadczenie, ostrzegając ludzi przed naciągacza-
mi.  My również apelujemy do wszystkich, którzy mogą otrzymać podobną korespondencje, o szczególną ostrożność. 

Na zdjęciu faktura nadesłana przez oszustów do właścicielki jednego z nowogardzkich sklepów

 Pierwszy sygnał otrzymali-
śmy już w poniedziałek (30 mar-
ca). Odwiedziliśmy właścicielkę 
jednego ze sklepów w Nowogar-
dzie, aby zapoznać się z fakturą. 
Kobietę zdziwiło to, że rachunek 
za energię wygląda inaczej niż te, 
które otrzymywała do tej pory. W 
związku z tym skontaktowała się z 
dostawcą energii elektrycznej oraz 
z policją, dzięki temu  upewni-
ła się, że ma do czynienia z oszu-
stwem. Następnego dnia wpłynęły 
do nas kolejne sygnały od właści-
cieli sklepów z terenu całej gmi-
ny. Wszystkie faktury nadesłane 
przez oszustów opiewają na kwotę 
338,75 zł i dołączony jest do nich 
list mówiący o tym, że nastąpi-
ły zmiany warunków rozliczenia 
opłat dystrybucyjnych za przesył 
energii elektrycznej. Na piśmie 
widnieje data: Poznań, 19.03.2015 
oraz jest podpisane przez Łukasza 
Pawłowskiego, Dyrektora Depar-
tamentu Sprzedaży Enea Opera-
tor SP. z o.o. 

Sprawie przygląda się już poli-
cja. - Policjanci z Goleniowa i No-
wogardu przyjęli kilka zgłoszeń 
dotyczących fałszywych faktur za 
prąd, wystawionych rzekomo przez 
firmę Enea. Zachodzi podejrze-
nie, że mamy do czynienia z próbą 
usiłowania wyłudzenia pieniędzy, 
przede wszystkim od przedsiębior-
ców, będących klientami Enea. W 
zgłoszonych sprawach, wystawione 
faktury mają ten sam numer i wid-
nieje na nich identyczna kwota do 
zapłaty. Firma Enea potwierdza, że 
takich faktur nie wystawiała, a po-
dany numer konta nie należy do ich 
firmy - mówi asp. Julita Filipczuk.

Policja apeluje, aby przed do-
konaniem każdej wpłaty dokład-
nie sprawdzić numer konta, na 
jaki przekazujemy swoje pienią-
dze, przez porównanie go ze star-
szymi fakturami. Warto korzystać 
ze stron internetowych firmy, ce-
lem sprawdzenia wspomnianych 

numerów kont lub w przypad-
ku braku takich możliwości za-
dzwonić na infolinię, czy też udać 
się pod adres określonej placów-
ki i upewnić się czy podany nu-
mer konta jest prawdziwy. Pro-
ceder ma miejsce na terenie ca-
łej Polski, w związku z tym Enea 
wystosowała specjalne oświad-
czenie, które na naszą prośbę na-
desłała do redakcji DN. -  Oszuści 
co jakiś czas próbują naciągać nie-
których Klientów Enei. Przysyłają 
im pocztą fałszywe faktury. Doty-
czy to zwłaszcza Klientów bizne-
sowych. Firma otrzymuje sygna-
ły o przypadkach takich prób fał-
szowania dokumentów i wyłudze-
nia pieniędzy. Dlatego Enea prosi 
o szczególną ostrożność przy do-
konywaniu wpłat za energię elek-
tryczną. Naciągacze wykorzystu-
ją fałszywe dokumenty, które bar-
dzo przypominają oryginalne pi-
sma od Enea i Enea Operator. Do-
datkowo posługują się także nie-
prawdziwymi podpisami pracow-
ników firmy. Załącznikiem do ta-
kiego pisma jest zwykle sfałszowa-
na faktura, która zawiera wylicze-
nia rzekomej należności na rzecz 
firmy. Każdy taki ujawniony przy-
padek jest natychmiast zgłasza-
ny organom ścigania. Wszystkich 
swoich Klientów, zwłaszcza biz-
nesowych, Enea prosi o szczegól-
ną ostrożność i sprawdzanie nu-
merów kont na rachunkach przez 
porównanie ze starszymi faktura-
mi. Numer konta można również 
sprawdzić dzwoniąc na Infolinię 
Enea 611 111 111  lub Enea Ope-
rator 61 856 19 99 oraz w Biurach 

Obsługi Klienta . Firma planuje w 
tym roku zmianę numerów klienc-
kich kont bankowych. Działanie to 
zostanie jednak poprzedzone sze-
roką akcją komunikacyjną. Wszy-
scy Klienci, z odpowiednim wyprze-
dzeniem, otrzymają szczegółowe 

informacje o zakresie zmian. Enea 
będzie o tym szeroko informowała 
także m.in. za pośrednictwem me-
diów, internetu i dodatkowych ma-
teriałów dostępnych w jej biurach – 
mówi Sławomir Krenczyk, Rzecz-
nik Prasowy ENEA.

Pozostaje wierzyć, że mieszkań-
cy naszej gminy nie dali się oszu-
kać i nie wpłacili pieniędzy na 
wskazane konto. Wierzymy, że na-
ciągacze szybko zostaną ujęci i od-
powiedzą za swój czyn. 

KR
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Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem.

Czekamy następnych
Z wielkim w sercu

Wzruszeniem. 
Z okazji 35 rocznicy ślubu

Dla Zofii i Janusza 
Szymańskich 

moc najserdeczniejszych 
życzeń

składają Śniegowscy

Kochanej 
siostrze i cioci 

Genowefie Barcz 
w dniu 

60 urodzin, 
spełnienia 

marzeń 
i wszystkiego najlepszego 

życzą 
siostry Ewa i Teresa 

z rodzinami 

ŻyCzENIAŻyCzENIA

Historia pisana z Brazylii 

W tym budynku mieszkał 
mój dziadek…
Tak pisał kilka lat temu, w jednym z listów skierowanych do burmistrza Nowogardu,  pre-
fekt brazylijskiego miasta  Pomerode. Co łączyło włodarza tej dalekiej ponad dwudziestu-
-tysięcznej miejscowości z wyburzonym ostatnio  nowogardzkim budynkiem przy ulicy 
Dąbrowszczaków? O tym w tekście powstałym po rozmowie z Kazimierzem Ziembą. 

Historia jak zwykle niesie wie-
le niespodzianek, ale też  po od-
kryciu faktów dostarcza  intry-
gujących wyjaśnień. Wyburzany 
w ostatnich tygodniach stary bu-
dynek, przy ulicy Dąbrowszcza-
ków  w Nowogardzie, budził  już 
od dawna zainteresowanie miło-
śników   przeszłości. W trakcie 
prac rozbiórkowych odkryto tutaj 
kilka interesujących detali w które 
wyposażony był obiekt m.in. sta-
re wykonane ręcznie, kute zawiasy 
do drzwi i okienne klamki. Znale-
ziono też deskę, na której wyryto 
napis: Anno Domini 1820. 

Okazało się, że z budynkiem 
związana jest też mało znana hi-

storia, o której opowiedział nam 
były burmistrz Nowogardu Ka-
zimierza Ziemba. - W 1995 roku 
otrzymałem napisany po niemiec-
ku list, od  prefekta brazylijskiego 
miasta Pomerode, w którym pro-
si on o kontakt, ponieważ  poszu-
kuje śladów po swoim dziadku, by-
łym mieszkańcu  jeszcze niemiec-
kiego Nowogardu. 

 W trakcie dalszej korespon-
dencji okazało się, że dziadek pi-
szącego do burmistrza Nowogar-
du  prefekta Nelsona Kickohoefe-
la, wraz ze swoją rodziną opuścił  
nasze miasto w trakcie którejś z 
kolejnych w drugiej połowie XIX 
wieku fal niemieckiej emigracji 

zarobkowej kierującej się głównie 
do Ameryki Północnej, ale tak-
że w pewnej niewielkiej części do 
Ameryki Południowej. 

- Prefekt poinformował mnie 
również, że miasteczko Pomerode, 
w którym pełni funkcję odpowia-
dającą mojej w Nowogardzie, to 
prawie w całości  miejscowość  za-
mieszkana  przez  obywateli pocho-
dzenia niemieckiego (23 tysiące na 
25 tysięcy ogółem) z których wielu  
to potomkowie  emigrantów, któ-
rzy w drugiej połowie XIX wieku 
wyjechali do Brazylii z pomorskich 
miejscowości (stąd nazwa Pomero-
de) głównie  takich jak Nowogard, 
Połczyn Zdrój i Białogard. Popro-
sił mnie również, abym pomógł mu 
w ustaleniu, gdzie jego dziadek Ja-
han mieszkał - kończy K. Ziemba . 

Po kwerendzie starych ksiąg 
meldunkowych okazało się, że ad-
res zamieszkania rodziny brazylij-
skiego prefekta mieścił się właśnie 
w budynku przy ulicy Dąbrowsz-
czaków. Ostatni materialny świa-
dek losów tamtych mieszkańców, 
ale też powojennych już polskich  
lokatorów, zniknął w ostatnich 
dniach z powierzchni ziemi. Na 
tym miejscu staną nowe budyn-
ki w których zamieszkają kolej-
ne pokolenia, i to do nich tę opo-
wieść kierujemy szczególnie. 

Redakcja

Ożywić legislację  
w sejmiku i powiecie 
Tydzień temu na konferencji prasowej w Szczecinie ogłosiliśmy, 
iż zaczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do przewodniczą-
cej sejmiku, o wpisanie do statusu województwa prawa do wno-
szenia projektów uchwał przez mieszkańców województwa. Za-
pis ten zwie się Obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

Dziś prawo wnoszenia projektów uchwał na po-
ziomie województwa przysługuje jedynie marszał-
kowi, zarządowi, komisji rady, klubowi radnych 
oraz grupie co najmniej 3 radnych. Nie ma nato-
miast zapisu o inicjatywie grupy mieszkańców. 
Warto zaznaczyć, że takie prawo w swoich statutach 
daje wiele (w tym i nasz nowogardzki, gdzie 250 
mieszkańców może wnieść własny projekt uchwa-
ły pod obrady rady miejskiej). Prawo do wnosze-

nia uchwał przez obywateli posiada także parlament, gdzie odpowiedni-
kiem inicjatywy uchwałodawczej jest inicjatywa ustawodawcza obywate-
li. (wymagane jest poparcie 100 tys. podpisów ).

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sejmiku zapewni mieszkań-
com wiele korzyści przede wszystkim jest szansą, iż pod obrady sejmiku 
zaczną trafiać projekty uchwał dzisiaj z wielu względów niepodejmowane 
przez radnych, a dotyczące spraw  trapiących  mieszkańców. Oczywiście 
projekty, które będą kierowane pod obrady na drodze inicjatywy uchwa-
łodawczej mieszkańców, muszą mieścić się w ramach kompetencji sej-
miku.  A te małe nie są, sejmik odpowiada między innymi za plany zago-
spodarowania przestrzennego województwa, szpitale wojewódzkie, dro-
gi wojewódzkie, komunikację zbiorową na terenie województwa w tym 
za przewozy regionalne(i tu np. grupa mieszkańców uzbierając wcześniej 
odpowiednią liczbę podpisów, może złożyć projekt uchwały o zwiększe-
nie liczby pociągów do swojej miejscowości) i za wiele innych.  

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w sejmiku, to przede wszyst-
kim korzyści dla małych i średnich miejscowości z których często nie 
pochodzą bądź nie mają z nimi związku radni wojewódzcy.  Tak  też jest 
w przypadku naszego miasta. Ostatnio radnych w sejmiku mieliśmy 13 
lat temu, a byli to (Andrzej Malanowski (SLD) i Marek Słomski (AWS) 
w międzyczasie radnym sejmiku wybierany był Kazimierz Zięba, ale w 
związku z wyborem na burmistrza nie przyjmował mandatu.  Dlatego 
nie ma kto wnieść pod obrady sejmiku, chociażby takiej sprawy jak  brak 
ronda na drodze wojewódzkiej przy ulicy Bohaterów Warszawy i Ponia-
towskiego.

Prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, to 
istotny zapis w statusie każdej jednostki samorządowej. W nowogardz-
kiej radzie, gdzie inicjatywa jest obecna od 2008 roku, złożono  dotąd 
wiele ważnych społecznie projektów. Między innymi w tym trybie skła-
dano podpisy i zgłoszono projekt  w sprawie zmiany nazwy powiatu, bu-
dowy fermy norek, czy ostatnio uchwały intencyjnej wniesionej przez 
pracowników firmy wodno-kanalizacyjnej PUWIS.  Równolegle z akcją  
umożliwienia mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej  do sejmiku, za-
czynamy zbiórkę podpisów pod petycją w tej samej sprawie, ale skiero-
waną do rady powiatu goleniowskiego. Tam także w statucie brakuje za-
pisu o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców. Chcielibyśmy to zmie-
nić miejmy nadzieję, że będą chcieli tego także samorządowcy zasiada-
jący w powiecie. 
Więcej o inicjatywie www.facebook.com/pages/TAK-dla-wprowadzenia-
inicjatywy-uchwałodawczej-mieszkańców-w-sejmiku

Paweł Słomski

10 kwietnia - 5 rocznica katastrofy smoleńskiej 

Nowogardzkie obchody tragicznej daty 
Za tydzień,10 kwietnia, minie dokładnie pięć lat od tragicznego wypadku pod Smoleń-
skiem, w którym zginęło 96 osób, w tym m.in. ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński wraz 
z małżonką Marią. Na ten dzień  członkowie nowogardzkiego koła PiS przygotowali pro-
gram obchodów kolejnej rocznicy katastrofy. 

Obchody rozpoczną się  o godz. 
16:00, na Placu Ofiar Katynia, ape-
lem pamięci, w którym przywołane 
zostaną wszystkie osoby tragicznie 
zmarłe w Smoleńsku. Następnie gru-
pa mieszkańców przejedzie na teren 
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, 
gdzie o godzinie 18  weźmie udział  
w Mszy Świętej   w intencji ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej. Po Mszy Świę-
tej złożone zostaną kwiaty pod dę-
bem upamiętniającym  Prezydenta 
Lecha  Kaczyńskiego i ofiary wypad-
ku posadzonym w pierwszą roczni-
cę Smoleńska.  

Warto dodać, że grupa mieszkań-

ców zorganizowana przez członków 
Prawa i Sprawiedliwości spotyka 
się każdego miesiąca na Mszy świę-
tej poświęconej tym, którzy zginęli 
pod Smoleńskiem.

Przypomnijmy, że do katastro-
fy doszło 10 kwietnia, o godz. 8:41, 
naszego czasu. Zginęło w niej 96 
osób, wśród nich: prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką Marią, 
ostatni prezydent RP na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorowski, wice-
marszałkowie Sejmu i Senatu, gru-
pa parlamentarzystów, dowódcy 
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 
RP, pracownicy Kancelarii Prezy-

denta, szefowie instytucji państwo-
wych, duchowni, przedstawicie-
le ministerstw, organizacji komba-
tanckich i społecznych oraz oso-
by towarzyszące i załoga samolo-
tu. Polska delegacja leciała na uro-
czystości związane z obchodami 70. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Była 
to druga pod względem liczby ofiar 
katastrofa w historii polskiego lot-
nictwa. 

Przyczyny wypadku do dziś nie 
są jasne, a wokół tego jak i dlaczego 
do niego doszło, wciąż toczy się de-
bata publiczna.  

MS                                                                                     
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Zdrowych, pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy 

dla mieszkańców 
i gości Ziemi Nowogardzkiej 

życzy 
Zarząd Miejsko-Gminny 

Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Nowogardzie

ŻyCzENIA

Tuż przy drodze, do której spra-
wy ponownie wracamy na łamach 
DN, znajduje się boisko. Plac gry 
po zimie nie prezentuje się naj-
lepiej. Przy jednej z bramek po-
wstało mnóstwo kretowisk, a po 
całym boisku walają się śmieci. 
W tej sprawie do redakcji DN za-
telefonował jeden z naszych Czy-
telników. - Te wszystkie śmieci leżą 
tutaj od bardzo dawna. Impre-
za na wiosnę była zorganizowa-
na i nikt nie pomyślał o tym, by 
po niej posprzątać – mówi miesz-

kaniec Czermnicy, chcący zacho-
wać anonimowość. O reakcję w 
tej sprawie poprosiliśmy panią 
Monikę Nagły, która pełni funk-
cję sołtysa. - U mnie w tej sprawie 
nikt nie był... Jeżeli jest jakiś pro-
blem, to naprawdę każdy może do 
mnie przyjść i o nim powiedzieć. 
Niech mi pan uwierzy, że na tym 
boisku co roku są organizowane 
spartakiady, odkąd wróciliśmy do 
tej tradycji i boisko jest sprzątane, 
no może nie teraz gdy była zima, 
ale mogę powiedzieć, że na pew-
no się tym zajmiemy. Jeżeli chodzi 
o śmieci,to wiem, że one tam teraz 
są, mam jedną panią, która jest na 
pracach społeczno-użytecznych, 
więc na pewno zadzwonię do tej 
pani, żeby poszła tam i to sprzątnę-
ła – oświadczyła sołtys wsi, Moni-
ka Nagły. Wierzymy, że pani soł-
tys dotrzyma słowa i mieszkańcy 
Czermnicy nie będą musieli oglą-
dać już zaśmieconego boiska. 

Droga ich dzieli...
Niestety, zarówno sołtys jak i 

przewodniczący Rady Sołeckiej, 
mówią już innym językiem na te-
mat zniszczonej drogi nr 45, która 
skutecznie utrudnia życie miesz-
kańcom Czermnicy. Przewodni-
czący Rady Sołeckiej, Jan Arte-
miuk, przekonuje mieszkańców 
wsi do poparcia w sprawie po-

zyskania środków unijnych, któ-
re zostaną przeznaczone na re-
mont drogi. Natomiast Monika 
Nagły, która w minionych wybo-
rach startowała z listy SLD na rad-
nego rady powiatu, wraz z burmi-
strzem Nowogardu przyjęła inną 
koncepcję, według niej drogę wy-
remontuje gmina przy wsparciu 
społecznie pracujących miesz-
kańców. - Jeżeli chodzi o ten od-
cinek drogi, to ta droga nie jest w 
swoim miejscu. Ona idzie zupeł-
nie obok, w miejscu w którym ro-

sną drzewa. Te drzewa mają po 
20-30 lat. Ta sprawa teraz wygląda 
tak, że tam są już naniesione gra-
nice, gdzie ta droga powinna być. 
Oprócz tego już są złożone papiery 
w Starostwie o pozwolenie na wy-
cięcie tych drzew. Tak jak ustalili-
śmy na zebraniu wspólnie z bur-
mistrzem i mieszkańcami, jeżeli te 
drzewa będą już wycięte itd., wte-
dy będziemy załatwiać materiał. 
Jest tutaj pan, który pomoże nam 
zrobić tę drogę, bo ma sprzęt, na-
tomiast gmina załatwi materiał i 
po prostu ten pan pomoże nam tę 
drogę zrobić, tak żeby wszyscy mo-
gli sobie tamtędy spokojnie przeje-
chać – mówi Monika Nagły. 

Z wyborem takiej opcji nie zga-
dza się natomiast przewodniczą-
cy Rady Sołeckiej. - Temat tej dro-
gi i kilku innych znany jest każde-
mu z mieszkańców. Nie pamiętam 
zebrania wiejskiego, na którym te-
mat ten nie był poruszany. Pro-
blemem jak zwykle zawsze okazy-
wały się pieniądze, których nasza 
gmina, jak wiadomo, nie ma zbyt 
wiele. Na początku tego roku prze-
glądałem nowy Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich PROW 2014-
20, gdzie znalazłem kilka działań, 
dzięki którym można byłoby sfi-
nansować nie tylko budowę dróg 
w naszej wiosce, ale chodniki, sieć 

kanalizacyjną, zagospodarowanie 
przestrzeni pod wypoczynek czy-
li ławki, stoliki, ogniska czy na-
wet budowa plaży i pomostu na je-
ziorem, o ile Lasy Państwowe zgo-
dziłyby się na dzierżawę tego tere-
nu i zezwoliły na takie inwestycje. 
Skontaktowałem się w tej sprawie 
z Przewodniczącą ds. pozyskania 
środków unijnych p. Jowitą Paw-
lak, która była miło zaskoczona, że 
choć jeszcze nie ma podanego ter-
minu przyjmowania wniosków dla 
PROW 2014-20, Czermnica już 
ustawia się jako pierwsza w kolej-
ce i na dodatek deklaruje pomoc 
w napisaniu właściwego wnio-
sku. Zdaję sobie sprawę i miesz-
kańcy również, że nie udałoby się 
nam nakłonić gminę do realizacji 
wszystkich pomysłów, ale wspólnie 
moglibyśmy wybrać chociaż jeden 
realny do wykonania w tym roku, 
jak np. wspomniana droga nr 45 – 
opowiada Jan Artemiuk. 

Jak się jednak okazało, bur-
mistrz przekonał mieszkańców do 
innego rozwiązania... Monika Na-
gły nie wystąpiła do Roberta Cza-
pli i Rady Miejskiej na uzyska-
nie zgody na którąś z wymienio-
nych inwestycji, nie wzięła rów-
nież udziału w zebraniu, które 
Zorganizował Jan Artemiuk. Za-
miast pozyskać środki unijne, soł-
tys oraz burmistrz wolą zaangażo-
wać w pracę mieszkańców wsi. - 
W niecały miesiąc po naszym Ze-
braniu, pani Sołtys zwołała kolej-
ne Zebranie, w którym uczestniczył 
burmistrz i przedstawiciele gminy 
w osobach: p. Jakubcewicz, p. Czer-
nikiewicz i p. Fiejdasz. Wspólnie z 
burmistrzem przedstawili pomysł – 
budowa dróg w Czermnicy w czynie 
społecznym. Wymienione zostały 
drogi o łącznej długości przekracza-
jącej 2 km. Zapytałem czy nie lepiej 
starać się o środki Unijne dedyko-
wane na takie cele? Pani sołtys nie 
podjęła tematu, a burmistrz stwier-
dził, że nie zawsze korzystanie ze 
środków unijnych jest z korzyścią 
dla mieszkańców, a czyn społeczny 
wielokrotnie już się sprawdził. Je-
den z mieszkańców posiadający fa-
dromę stwierdził, że może zebrać 
starą i nawieźć nową nawierzch-
nię, burmistrz ma dostarczyć mate-
riał na drogę, a reszta mieszkańców 
przyjdzie z grabiami i łopatami, by 
to wszystko równać. Dla nich takie 
to proste... I po co nam ta cała Unia 
Europejska i jej miliardy Euro?- 
mówi przewodniczący Rady So-
łeckiej, Jan Artemiuk. 

To tylko jedno miejsce, w którym leżą śmieci, puste butelki porozrzucane są wokół 
całego boiska. Wierzymy, że sołtys dotrzyma słowa i bałagan zostanie uprzątnięty

Zrobił drogę, po której nikt 
nie chodzi 

Jak się okazuje, już w 2012 roku, 
gmina wyremontowała około 100 
metrowy odcinek tej drogi, szko-
da tylko, że w miejscu, w którym 
niemal nikt się nie porusza... Zo-
stał tam utwardzony grunt oraz 
wykonane oświetlenie. Trudno 
wyjaśnić w jakim celu został wy-
remontowany ten niewielki frag-
ment drogi zaczynający się i koń-
czący w miejscach  najmniej ocze-
kiwanych przez samych miesz-
kańców wsi. - Ten fragment dro-
gi zaczęto remontować jakieś 40 
m od drogi asfaltowej, a kończy się 
ona przed pierwszą posesją, która 
jest na dodatek nie zamieszkana. 
Tam gdzie kończy się położona na-
wierzchnia i zaczynają się kałuże 
zamontowano lampy uliczne, któ-
re jak się domyślam mają na celu je 
oświetlać, by ktoś w nie nie wpadł. 
A poza tym to nie o ten fragment 
drogi mieszkańcy się dopominali, 
bo jest to droga alternatywna do 
ich posesji. Dlaczego właśnie ten 
fragment drogi został wyremonto-
wany, nie wiem. Musi Pan o to za-
pytać panią sołtys – mówi J. Arte-
miuk. 

W krótkiej rozmowie z Moni-
ką Nagły, pani sołtys przyznała, 
że również nie uczęszcza tym od-
cinkiem jezdni, jednak o jego re-
mont prosili mieszkańcy. - Dru-
ga część tej drogi została zrobio-
na za 43 tys. zł. W 2012 roku, w 
miejscu w którym było najbardziej 
mokro, gdzie było najbardziej za-
lane. Ja z tej drogi nie korzystam, 
to mieszkańcy chcieli tę stronę dro-
gi, bo tam była najbardziej ta krzy-
żówka zalana. Tam było najgorzej, 
więc gmina zrobiła tamtą cześć 
drogi. Teraz mieszkańcy mają ja-
kieś dziwne pretensje... - mówi soł-
tys wsi, Monika Nagły.  

Jak widać, mieszkańcy Czerm-
nicy są podzieleni na tych, którzy 
walczą o środki unijne na remont 
drogi oraz tych, którzy popierają 
pomysł burmistrza, według któ-
rego mieszkańcy własnymi siłami 
mają sobie drogę naprawić. Któ-
rą koncepcję ostatecznie wybio-
rą dla swojej wsi? Pośrednio od-
powiedzią na to pytanie będą za-
pewne zbliżające się wybory do 
władzy sołectwa. 

KR

Mieszkańcy Czermnicy mówią jednym głosem na temat tego, że trzeba wyremon-
tować drogę. Problem pojawia się jak należy to zrobić

Czermnica – jedna droga, dwie koncepcje

Naprawią w czynie społecznym?
Powracamy do tematu, który na łamach DN pojawił się po raz pierwszy pod koniec listopada 2014 r. Mieszkańcy Czermnicy domagają się remontu zde-
wastowanej drogi prowadzącej przez wieś (nieopodal boiska). Przewodniczący rady sołeckiej przygotował plan działania pozyskania środków na napra-
wę drogi z dotacji unijnych, jednak sołtys wsi pani Monika Nagły, podjęła z burmistrzem Robertem Czaplą na zebraniu wiejskim decyzję, że drogę wyre-
montują... sami mieszkańcy w czynie społecznym. Odwiedzając Czermnicę, zapytaliśmy panią sołtys również o śmieci porozrzucane na boisku, w sprawie 
których telefonował do nas jeden z mieszkańców. 
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Tego samego dnia dwaj z nich byli 

w drodze do wsi, zwanej Emaus, od-
dalonej sześćdziesiąt stadiów od Je-
rozolimy. Rozmawiali oni z sobą o 
tym wszystkim, co się wydarzyło. 
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z 
sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł 
z nimi. Lecz oczy ich były niejako na 
uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś 
ich zapytał: Cóż to za rozmowy pro-
wadzicie z sobą w drodze? Zatrzy-
mali się smutni. A jeden z nich, imie-
niem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywają-
cych w Jerozolimie, który nie wie, co 
się tam w tych dniach stało. Zapy-
tał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli 
Mu: To, co się stało z Jezusem Naza-
rejczykiem, który był prorokiem po-
tężnym w czynie i słowie wobec Boga 
i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 
przywódcy wydali Go na śmierć i 
ukrzyżowali. A myśmy się spodzie-
wali, że On właśnie miał wyzwo-
lić Izraela. Tak, a po tym wszystkim 
dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 
Nadto jeszcze niektóre z naszych ko-
biet przeraziły nas: były rano u gro-
bu, a nie znalazłszy Jego ciała, wró-
ciły i opowiedziały, że miały widze-
nie aniołów, którzy zapewniają, iż 
On żyje. Poszli niektórzy z naszych 
do grobu i zastali wszystko tak, jak 
kobiety opowiadały, ale Jego nie wi-
dzieli. Na to On rzekł do nich: O nie-
rozumni, jak nieskore są wasze ser-
ca do wierzenia we wszystko, co po-
wiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie 
miał tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały? I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wy-
kładał im, co we wszystkich Pismach 
odnosiło się do Niego. Tak przybli-
żyli się do wsi, do której zdążali, a 
On okazywał, jakoby miał iść da-
lej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zo-
stań z nami, gdyż ma się ku wieczo-
rowi i dzień się już nachylił. Wszedł 
więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z 
nimi miejsce u stołu, wziął chleb, od-
mówił błogosławieństwo, połamał go 
i dawał im. Wtedy oczy im się otwo-
rzyły i poznali Go, lecz On zniknął 

im z oczu. I mówili nawzajem do sie-
bie: Czy serce nie pałało w nas, kie-
dy rozmawiał z nami w drodze i Pi-
sma nam wyjaśniał? W tej samej go-
dzinie wybrali się i wrócili do Jerozo-
limy. Tam zastali zebranych Jedena-
stu i innych z nimi, którzy im oznaj-
mili: Pan rzeczywiście zmartwych-
wstał i ukazał się Szymonowi. Oni 
również opowiadali, co ich spotkało 
w drodze, i jak Go poznali przy ła-
maniu chleba.

Rozmawiałem dziś z kimś bar-
dzo udręczonym niczym Jezus wy-
szydzony i skazany na śmierć… 
Miałem łaskę towarzyszenia oso-
bie, w której Jezus ponawia swoją 
mękę dla zbawienia wielu. Ot jed-
na z wielu pięknych osób współ-
cierpiących z Jezusem. Wszyscy 
Ci bowiem, którzy idą za Nim, w 
mniejszym czy większym stopniu 
tego doświadczają. Wierność Jezu-
sowi prowadzi na krzyż. Na krzyżu 
z kolei nie jesteśmy sami, jesteśmy 
z Nim i to jest coś najpiękniejsze-
go co nam się może wydarzyć. Być 
jedno z Bogiem w miłości, pośród 
doświadczeń naszego życia, w któ-
rych On nas nie opuszcza, w któ-
rych dodaje nam sił. Widząc Jego, 
widząc Ukrzyżowaną i Zmartwych-
wstała Miłość w naszym życiu wie-
my, że możemy znieść wszystko. 
Możemy „wszystko w Tym, który 
nas umacnia”(por. Flp 4,13) i któ-
ry wzór nam zostawił jak kochać i 
przebaczać… W tym miejscu, przy-
chodzi mi na myśl Marta Robin, 
o której już kiedyś wspominałem. 
Stygmatyczka XX wieku, która mia-
ła łaskę współcierpienia z Chrystu-
sem. Piękna postać, kobieta z krwi 
i kości, przeżywająca wszystko bar-
dzo po ludzku, jak człowiek, któ-
ry się boi, któremu trudno przyjąć 
cierpienie, który wzdryga się przed 
nim… Przeżywała mękę Jezusa co 
tydzień. W czwartek kiedy rozpo-
czynało się Jej cierpienie, mówiła do 
swojego Ojca duchownego - o. Fi-
net: „…ja nie dam rady Ojcze!”. On 
odpowiadał:”…ależ dasz radę moje 
dziecko”. Marta powtarzała: „…nie 
dam rady, Ojcze!”. O. Finet odpo-
wiadał: „…dasz radę moje dziec-
ko!”. Po czym wchodziła w mękę, w 
której cierpiała wszystko to co wy-
cierpiał Jezus łącznie ze śmiercią na 
krzyżu, po której była jakby umar-
ła, aż do niedzieli, kiedy wpadała w 
ekstazę zmartwychwstania. Przez to 
co wycierpiała, jak i przez łaskę po-
wstawania z martwych w łączno-
ści z Jezusem, Marta przypomina 

nam wszystkim, że jesteśmy powo-
łani do przeżywania swojego życia z 
Nim. Swoje cierpienia mamy prze-
żywać w łączności z Nim. Mamy 
powstawać z grobu naszych grze-
chów pozwalając aby On nas zba-
wiał, aby Jezus nas podnosił i da-
wał nam nowe życie pełne obfitości 
Jego miłości! To dla Niego, dla Jezu-
sa żyjemy. On przyszedł na ziemie 
dla naszego zbawienia. On żył dla 
nas na ziemi abyśmy żyli dla Niego. 
On umarł i zmartwychwstał poko-
nując grzech i śmierć, abyśmy mogli 
mieć udział w życiu wiecznym już 
dziś, tu i teraz, a po doczesnym ży-
ciu mogli oglądać Boga, Miłość Mi-
łosierną w wiecznej chwale, na za-
wsze! Nikt nie ma większej miło-
ści! Nikt z wyjątkiem Jezusa, któ-
ry umarł i zmartwychwstał, żyje, 
towarzyszy nam i prowadzi tak jak 
uczniów idących do Emaus, abyśmy 
Go poznali i uwierzyli Jego miłości, 
abyśmy cieszyli się życiem i nadzie-
ją zmartwychwstania. Mamy wspa-
niałego Boga, kochanego Zbaw-
cę, który nie tylko kocha każde-
go z nas ale ma również wspaniały 
plan na nasze życie doczesne i przy-
szłe, które stoi otworem dla nas! Je-
śli zatem Bóg pokonał śmierć w Je-
zusie Chrystusie Ukrzyżowanym, to 
nie ma dla Niego problemu, smut-
ku, którego by nie rozwiązał i ży-
cia, którego nie napełniłby szczę-
ściem. Widząc tak wielkie dzie-
ła Boga możemy być pewni, że On 
pragnie szczęścia każdego i każdej z 
nas, niezależnie od tego czy życie ja-
kie mamy wydaje nam się udane czy 
też nie. W każdym czasie wszystko 
może się odmienić! Na potwierdze-
nie powyższego twierdzenia przy-
wołam chociażby przykład piosen-
karki Tiny Turner, która dopiero w 
wieku pięćdziesięciu lat rozpoczę-
ła swoją karierę. Stało się to dopiero 
wtedy, gdy zerwała toksyczny zwią-
zek z mężczyzną, który był alkoho-
likiem. Niemal natychmiast po tym 
weszła na szczyty list przebojów i 
trzyma się świetnie po dzień dzi-
siejszy przyćmiewając swoim talen-
tem i pełnymi widowni koncertami 
nie jedną młodszą od Niej gwiazdę. 

A zatem moi kochani! Jeśli Chry-
stus Zmartwychwstał wszystko jest 
możliwe! Jeśli On żyje, to najlepsze 
cały czas przed nami! Cieszmy się 
Jego zmartwychwstaniem! Raduj-
my się naszym życiem!   

ks. Robert Szyszko

Program duszpasterski 
na święta

PaRafIa PW. ŚW. Rafała KaLINOWSKIEGO 
W NOWOGaRDZIE

Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczęliśmy 
Wielki Tydzień.

- Okazja do spowiedzi, można przyjść spokojnie po pracy, aby skorzy-
stać z Sakramentu Miłosierdzia Bożego, w Piątek i Sobotę po Nabożeń-
stwach wieczornych i Wielką Sobotę od 9.00 do 12.00.

- Wielki Piątek - dzień śmierci Pana Jezusa. Adoracja Pana Jezu-
sa w Ciemnicy od godz. 9.00, dzieci od godz.10.00, młodzież od godz. 
10.30, o godz.15.00 Droga Krzyżowa. Nabożeństwo Adoracji Krzyża o 
godz.18.00. Po Nabożeństwie adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22. 
00. Pamiętajmy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.

- Wielka Sobota - dzień pobytu Pana Jezusa w Grobie, Adoracja Pana 
Jezusa w Grobie: od godz. 9.00, dzieci od 10.00, młodzież od 10.30, od 
17.00 adorują Matki Różańcowe, a od godz. 18.00 Ruch Rodziny Naza-
retańskiej.

- Nabożeństwo Wielkiej Soboty rozpocznie się o godz. 20.00 tak, aby-
śmy już po pracy rozpoczęli świętować radosne święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Na to Nabożeństwo przychodzimy z gromnicami. W 
Wielką Sobotę dziękujemy Bogu za sakrament Chrztu św.

- Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz.12.00 do 15.00, 
co pół godziny

Poświęcenie pokarmów: 
- Sąpolnica o godz.10.00 
- Konarzewo o godz.10.30 
- Jarchlino o godz.10.45 
- Kulice o godz.11.00
- Niedzielę Wielkanocną rozpoczniemy Adoracją Najświętszego Sa-

kramentu o godz.5.00. O godz. 6,00 Msza św. Zmartwychwstania Pań-
skiego poprzedzona procesją wokół kościoła. Prosimy dzieci, aby przy-
szły na tę procesję w swoich Strojach liturgicznych. W tym dniu nie bę-
dzie Mszy św. o godz. 7.30. Zapraszamy jeszcze na Mszę św. o godz. 9.00, 
11.00, 12.30, 15.00 Chrzcielną i na godz.18.00

- Wielkanocny Poniedziałek
Msze św. według porządku niedzielnego

PaRafIa PW. WNMP W NOWOGaRDZIE
WIELKI PIĄTEK
W tym dniu obowiązuje post ścisły.
 Liturgia o godz. 19.00 i adoracja Jezusa w Grobie Pańskim do 23.00
Spowiedź święta w piątek od 8.00 do 10.00 oraz od 18.00 do 19.00 i po 

wieczornym nabożeństwie do 23.00 
WIELKa SOBOTa
Adoracja od godz. 8.00 do 20.00 
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10.00 do 

14.00 co pół godziny.
Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.30.
NIEDZIELa ZMaRTWYCHWSTaNIa PaŃSKIEGO
O godz. 6.00 procesja rezurekcyjna dookoła kościoła i pierwsza Msza św.,
Kolejne Msze św. o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 (chrzcielna), oraz 18.00
WIELKaNOCNY PONIEDZIałEK
Msze św. według porządku niedzielnego

PaRafIa PW. MB faTIMSKIEJ W NOWOGaRDZIE
Wielki Piątek – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Nowogardzie 

o godz. 15.00, w Miętnie o godz. 14.00 i w Lestkowie o godz. 14.30.                                                                                                                       
Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.00 i adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim.

Wielka Sobota – Poświęcenie pokarmów: 
Nowogard o godz. 10.30, 10.45 i 11.00. 
-  Miętno o godz. 11.15 
 -  Lestkowo o godz. 11.30. 
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Adoracja Pana Jezusa przy 

Grobie Pańskim w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do godz. 20.00
Niedziela Wielkanocna:  Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00, Msza 

św. o godz. 12.00  i chrzty święte. 
W Miętnie Msza św. o godz. 10.30 i w Lestkowie Msza św. o godz. 

13.00. 
Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w niedzielę 
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PaRafIE WIEJSKIE I ICH KOŚCIOłY fILIaLNE

W PaRafII PW. ŚW. aNNY  W DłUGOłęCE 
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.30 i adoracja Pana Jezusa 

przy 
Grobie Pańskim do 21.00, 
Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00, adora-

cja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.10:00 – do godz. 18:00
Poświęcenie pokarmów w: 
-  Długołęce o godz. 9:30 
-  Wyszomierzu - o godz. 9:00
-  Krasnołęce - o godz. 10:00
-  Godowie - o godz. 11:00
-  Redle - o godz. 10:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Długołęce o godz. 6:30

W PaRafII PW. ŚW. SYLWESTRa W STRZELEWIE
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.00 i adoracja Pana Jezusa 

przy 
Grobie Pańskim do godz. 22:00, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 

Strzelewie o godz. 15.00
Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21:00, adora-

cja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.8:00 – do godz. 20:45
Poświęcenie pokarmów w: 
-  Czermnicy o godz. 13:00
- Węgorza o godz. 13:30
- Kościuszki o godz. 14:00
-  Strzelewie o godz. 14:30
-  Świerczewie o godz. 15:00
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Strzelewie o godz. 6.00 i Msza św. o godz. 

10:30.

W PaRafII PW. MB RóżaŃCOWEJ W żaBOWIE
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 17.00 i adoracja Pana Jezusa 

przy Grobie Pańskim, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Żabowie o 
godz. 16.30

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 17:00, adora-
cja

Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.9:00 – do godz. 20:00
Poświęcenie pokarmów w: 
- Żabowie o godz. 10:00 i 12:00
- Maszkowie – o godz. 11:45
- Wyszogórze – o godz. 11:00
-  Potulińcu – o godz. 11:15
-  Brzozowie – o godz. 10:30
-  Boguszycach – o godz. 10:45
-  Żabówku – o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Żabowie o godz. 6.00

W PaRafII PW. NIEPOKaLaNEGO POCZęCIa NMP 
W WIERZBIęCINIE

- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00 i adoracja Pana Jezusa 
przy Grobie Pańskim, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wierzbięci-
nie o godz. 15.00

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20:00, adora-
cja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.10:00 – do godz. 20:00

Poświęcenie pokarmów w:
-  Wierzbięcinie o godz. 10:00 i 13:00
-  Słajsinie - o godz. 10:30
-  Beniczkach - o godz. 11:00
-  Ostrzycy - o godz. 11:30
Niedziela Wielkanocna
Msza św. Rezurekcyjna w Wierzbięcinie o godz. 6:00 i Msza św. o 

godz. 11:15
W Poniedziałek Wielkanocny Msze świąteczne we wszystkich Ko-

ściołach
Parafii wiejskich i ich kościołach filialnych, tak jak w każdą nie-

dzielę.
Opr. MR

PODzIĘKOWANIA

      Serdeczne podziękowania 

Ks. Proboszczowi 
Grzegorzowi Legutko 

kolegom ze Straży Pożarnej 

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
           w ostatniej drodze

                                      śp. Czesława florkowskiego 

składa Żona i Dzieci z rodzinami

Helena Olechnowicz: lat 88, 
zmarła 30.03.2015 r., pogrzeb od-
był się 01.04.2015 r., na cmentarzu 
w Nowogardzie

Mirosława Sudoł: lat 71, zmar-
ła 01.04.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 03.04.2015 r., o godz. 14:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie

Maria żałobowska: lat 89, zmar-
ła 01.04.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 03.04.2015 r., o godz. 12:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług 
Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach

odeszli do Wieczności 

„Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie 
każdy wymaga!”

Sukcesy uczniów z Nowogardu
18 marca 2015 roku, odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego orga-
nizowanego już po raz siedemnasty przez Komendę Główną Państwową Straży Pożarnej. Ha-
słem konkursu w tym roku było: Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Starosta Goleniowski To-
masz Kulinicz, Członek Zarzą-
du Powiatu Leszek Soroczyński, 
Agnieszka Rutkowska z Wydzia-
łu Administracji i Bezpieczeń-
stwa, Urszula Kaniuk z Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Sporu oraz 
przedstawiciel Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Goleniowie Dariusz Tapper, wy-
brała najlepsze spośród nadesła-
nych do Starostwa prac ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

26 marca, podczas IV sesji Rady 
Powiatu w Goleniowie, Przewod-
niczący Kazimierz Ziemba i staro-
stowie Tomasz Kulinicz i Tomasz 

Stanisławski, wręczyli nagrody 
i wyróżnili laureatów konkursu. 
Gratulujemy i życzymy powodze-
nia w kolejnym etapie konkursu. 
Przy artykule prezentujemy listę 
nagrodzonych uczniów biorących 
udział w konkursie. 

Info: własna

Lista nagrodzonych
I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:
I miejsce - Natalia Kacprzak - klasa III SP w Dębi-

cach, opiekun: Aneta Bobrowska
II miejsce - Wiktoria Woźniak - klasa II SP w Dę-

bicach, opiekun: Aneta Bobrowska
III miejsce - Wioleta Sikora - klasa III SP nr 1 w 

Nowogardzie, opiekun: Elżbieta Kwiatkowska

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych:
I miejsce - Karolina Przybyłek - klasa IV SP nr 3 w 

Nowogardzie, opiekun: Arleta Bartosik
II miejsce - Dobrosława Danielenko - klasa IV SP 

nr 4 w Goleniowie, opiekun: Ewa Soroczyńska
III miejsce - Jagoda Jackowska - klasa IV SP nr 3 w 

Nowogardzie, opiekun: Arleta Bartosik

III grupa - uczniowie gimnazjów:
I miejsce - Emilia Butkiewicz - klasa I gimnazjum, 

ZSP w Mostach
II miejsce - Szymon Wójtowicz - klasa I gimna-

zjum, ZSP w Mostach
III miejsce - Angelika Pudławska - klasa III gimna-

zjum, ZSP w Mostach

IV grupa - uczniowie i wychowankowie ośrodków 
szkolno-wychowawczych:

I miejsce - Patryk Bieńko - klasa II gimnazjum, 
SOSW w Nowogardzie

II miejsce - Iwona Oraczyńska - klasa VI SP, SOSW 
w Nowogardzie

III miejsce - Aleksandra Reformat - klasa VI SP, 
SOSW w Nowogardzie
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Wszystkim mieszkańcom 
miasta i gminy Nowogard

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych, spokojnych 

i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.
składa 

Piekarnia - Ciastkarnia „Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Goleniowie 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Pragniemy złożyć 

Naszym Klientom, Przyjaciołom, 
Parnerom i Współpracownikom

najserdeczniejsze życzenia
dużo zdrowia, wiosennego optymizmu

oraz pełnych ciepła chwil
spędzonych przy świątecznym stole 

wśród najbliższych
w imieniu własnym i pracowników

życzy

Życzenia 
radosnych 

Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych 

nadzieją budzącej się 
do życia wiosny 

i wiarą w sens życia, 
pogody ducha 

życzy
Rada Nadzorcza, 

Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego 

w Goleniowiewww.bsgoleniow.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój 

i wielka nadzieja odradzającego się życia

Wesołego Alleluja!
życzy

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
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Postawili na kury 
Kurze jajo – symbol nowego życia, to także produkt królujący na wielkanocnych stołach Polaków. Jak wiele trudu i zaangażowania trzeba włożyć w to, aby-
śmy mogli w święta zjeść smaczne i zdrowe jajka, wiedzą najlepiej państwo Małgorzata i Marek Stańczyk z żabowa, którzy od trzech  lat zajmują się pro-
dukcją jaj od kur z wolnego wybiegu. Na temat produkcji jaj i hodowli kur niosek rozmawiamy z panią Małgorzatą  w ramach  naszego stałego cyklu „Nasi 
przedsiębiorcy”.  

Dziennik Nowogardzki:  Pani 
Małgorzato proszę mi powie-
dzieć, czy łatwiej w naszej gmi-
nie jest robić kogoś „w jajo‘’, czy 
może produkować właśnie jaja ?

Małgorzata Stańczyk: Wyczu-
wam lekki podtekst związany z lo-
kalną polityką i życiem w Nowo-
gardzie (śmiech). Wiem z moje-
go punktu widzenia, że  jest lepiej 
produkować jaja, niż robić kogoś w 
to przysłowiowe jajo. Sama należę 
do osób bardzo konkretnych i słow-

nych, i nigdy nie robiłam nic, by 
wyszły z tego przysłowie jaja.

To pytanie, od zarania wie-
ków, każdy sobie zadaje - co było 
pierwsze, jajko czy kura?

No wie pan? Zadawać takie py-
tania na które nie ma jasnej od-
powiedzi. Dlatego, żeby powie-
dzieć  że pierwsze było jajo, to py-
tam skąd wzięła się kura? Ale mó-
wiąc już zupełnie poważnie, to ja 
uważam, że pierwsza jednak była 
kura, bo w tworzeniu świata Pan 

Bóg najpierw stworzył zwierzę, by 
później powstało jajo. Dlatego ja 
stawiam na kurę.

Przed nami Święta Wielkanoc-
ne. Kulinarnym hitem tych świąt 
jest niewątpliwe jajko, tak jak w 
wigilię karp, czy barszcz z uszka-
mi...

To prawda. Symbolika świą-
teczna ma zawsze w tradycji pol-
skiej szczególny wydźwięk. Wyda-
je mi się, że właśnie to jajko w na-
szym polskim zwyczaju symbolizu-
je nowe życie. Chrześcijanie przy-
sposobili ten symbol i wpletli je w 
tradycję wielkanocną, by wyrazić 
także cud zmartwychwstania pań-
skiego.

a gdy bierze pani jajko do 
ręki, to co wówczas pani czuje?

Co czuję? Że jest to jajko, któ-
re zostało wytworzone przez kurę, 
która chowana jest w wolnym wy-
biegu, więc jej składniki są bardzo 
zdrowe i posiadają mniejszą ilość 
cholesterolu. A jeżeli chodzi o tę 
jeszcze inną, egzystencjalną stronę, 
to dla mnie takie jajko to niewąt-
pliwie symbol nowego życia.

Porozmawiajmy o państwa 
hodowli. Jak to się wszystko za-
częło?

Niespełna trzy lata temu zdecy-
dowaliśmy się z mężem Markiem  
na wprowadzenie kur niosek do 
naszego gospodarstwa w Żabowie. 
Wybór padł na rasę „Rosa”.

Dlaczego, akurat ta rasa?
Bo jest to rasa, która potrafi żyć i 

wykorzystywać naturalne warunki 
na wolnym wybiegu. Wbrew pozo-
rom nie jest to takie proste nauczyć 
tego tę kurę, która od pokoleń ro-
dziła się w inkubatorach i grzała 
pod lampą zwaną „kwoką”, a także 
żyła w klatkach i nie miała możli-
wości wyjścia na zewnątrz.  Nasze 
kury potrafią najlepiej ze wszyst-
kich pierwotnych ras korzystać z 
pastwiska. Oddalają się od kurni-
ka i wracają same na noc, ale by 
ich kondycja była odpowiednia, 
muszą mieć dobre warunki  chowu 
i zapewnioną non stop wodę i na-
turalną paszę.

Zawsze ciekawiło mnie, co 
oznaczają numerki na jajkach?

Już mówię. Pierwsze cyfry kodu 
0, 1, 2, 3 to informacja dla konsu-
menta, z  jakiego chowu, od jakiej 
kury pochodzi jajko. Co oznaczają 
więc te cyferki,  „zerówki” to jaja z 
hodowanych ekologicznie kur, któ-
re biegają wolno i znoszą jaja raz 
na 2-3 dni, ale nie codziennie. W 

naszym gospodarstwie są kury, 
które znoszą jaja klasy 1. To ozna-
cza, że kury chodzą sobie po wy-
biegu, gdzie mają dostęp do świa-
tła, paszy, wody i pożywienia, któ-
re same odgrzebią sobie w glebie.

Spotkałem się również z  ter-
minem „jajko z wolnego wybie-
gu”. Co to oznacza? 

Jaja od kur z chowu z wolnym 
wybiegiem są oznaczane symbo-
lem 1, czyli od kur hodowanych 
pod naturalnym słońcem, na świe-
żym powietrzu i na wybiegu, gdzie 
same sobie wyszukują pokarm. Ta-
kie jaja właśnie my produkujemy. 
Są one oznaczone numerem wete-
rynaryjnym 1PL32041301., któ-

ry jest umieszczony na pieczątce. 
Warto dać, że nasze gospodarstwo 
jest jedynym producentem jaj w 
gminie Nowogard klasy 1 PL. Na-
tomiast jeżeli chodzi o Powiat to 
jest jeszcze jedno gospodarstwo, w 
Maszewie.

Proszę powiedzieć, czy miesz-
kańcy gminy Nowogard i miej-
scowości żabowo, lubią jajka i 
ile ich trafia do sprzedaży?

Tutaj pana zawiodę, bo miesz-
kańcy Nowogardu czy Żabowa ku-
pują jaja tylko od tzw. „święta”. 
Mój rynek zbytu to głównie odbior-
cy ze Szczecina, gdzie nasze jaja 
odstawiamy do dwóch punktów 
handlowych. Również odbiorcami 
naszych jaj są przejezdni z drogi, 
m.in. obywatele Niemiec,  Francji, 

i inni, którzy często przejeżdżają tą 
trasą nad morze.

a ile jaj powstaje na pani fer-
mie? 

Dzienna produkcja jaj, w na-
szym gospodarstwie, to ok. 700 
sztuk, przy stadzie około 1000 
sztuk kur.  Wiem, że  mieszkańcy 
gminy Nowogard liczą się z każ-
dym groszem, gdyż  jest im chyba 
dość ciężko, a powodem jest nieste-
ty brak miejsc  pracy. Więc jeżeli 
nie mają pracy i w rezultacie godzi-
wych   pieniędzy, to nie stać ich na 
wiele rzeczy, w tym na lepszej kla-
sy jajka, które są właśnie w moim 
gospodarstwie. Mimo wszystko, ko-
rzystając z możliwości, jaką dała 

mi gazeta DN, zapraszam wszyst-
kich tu do Żabowa, po zakup wła-
śnie naszych  jaj na Święta Wielka-
nocne. Zapewniam, że są one bar-
dzo smaczne i z pewnością doda-
dzą odpowiedniego, wyrafinowa-
nego, smaku do świątecznych dań 
i sałatek.

 Już niedługo Wielkanoc. Na 
co zwracać uwagę, kupując jaja?

Zdecydowanie na oznaczenia na 
skorupkach. Czyli symbol PL i cy-
frę. Korzystając z okazji chciała-
bym wraz z mężem złożyć wszyst-
kim Czytelnikom DN oraz Konsu-
mentom naszych jaj -  Najserdecz-
niejsze Życzenia z okazji nadcho-
dzących Świąt Wielkanocnych.  

Jarosław Bzowy 

Nasi Przedsiębiorcy  -  Małgorzata i Marek Stańczyk z żabowa

Państwo Stańczyk mają wiele pracy w kurniku, w którym mieści się stado

Pani Małgorzata zaprasza wszystkich do Żabowa, by przekonali się, jak smakują 
prawdziwe jaja

Stado liczy około 1000 sztuk
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. V
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek V opracowania. 

1 marca 1945 roku rozpoczęła się 
ofensywa Armii Czerwonej. Rosja-
nie z 61 armii generała P. Biełowa 
wraz z 7 gwardyjskim korpusem 
kawalerii (generał M. Konstanti-
now) i tzw. szybką grupą frontu na 
którą wyznaczono 2 armię pancer-
ną gwardii (generał S. Bogdanow) 
przerwali umocnienia linii rzeki 
Iny w rejonie Recza i przez Nowo-
gard uderzyli na Kamień Pomorski, 
Goleniów i Wapnicę.

Szybko posuwające się w głąb 
Pomorza Zachodniego oddzia-
ły Armii Czerwonej zagroziły od-
cięciem broniącym się w głębi Po-
morza oddziałom niemieckim oraz 
praktycznie uniemożliwiały prze-
prowadzenie skutecznej ewaku-
acji ludności cywilnej. W tej sytu-
acji, aby powstrzymać tempo po-
suwania się atakujących oddziałów 
sowieckich dowódca 3 Armii Pan-
cernej generał Erhard Raus posta-
nowił, że 10  Dywizja Grenadierów 
Pancernych SS Frundsberg odbije 
linię Regi i utrzyma ją do czasu wy-
cofania, znajdującego się w rejonie 
Pomorza Środkowego X Korpusu 
SS. W nocy z 2 na 3 marca generał 
major Heinz Harmel dowódca 10 
Dywizji SS skierował w rejon Płot 
– Nowogardu cześć 21 i 22 Pułku 
Grenadierów Pancernych SS wraz 
z częścią 10 Pancernego Dywizjonu 
Rozpoznawczego SS1. 

Obrona Nowogardu została po-
wierzona Sturmbannfürhrerowi 
(majorowi) Fridrichowi Richtero-
wi, który dysponował 3 kompania-
mi z III batalionu 21 pułku grena-
dierów pancernych SS (w sumie 
około 20 czołgów). Mimo, że do-
wódca (członek SS od 1934 roku) 
był zaprawionym w walkach ofice-
rem, walczył od 1941 roku na fron-
cie wschodnim, w 1944 r w Ho-
landii (m.in. z Polakami pod Arn-
hem), to jego żołnierze nie przed-
stawiali wielkiej wartości bojowej. 
Pochodzili ze świeżego zaciągu, 
byli słabo wyszkoleni, nie posiada-
jący żadnego doświadczenia bojo-
wego.

Jak wspomina F. Richter: Znaj-
dowałem się przy grenadierach, któ-
rzy stali ze swoimi pancerfaustami 
za domami wzdłuż ulicy. Z przera-
żeniem stwierdziłem, że wśród nich 
znajdują się tacy, którzy nigdy, na-
wet na ćwiczeniach nie strzelali z tej 
broni.

  Pierwsze niemieckie czołgi do-
tarły do miasta 3 marca o godzinie 
21.45. Do tej pory Nowogard, poza 
oddziałami lokalnego Volksstur-
mu, był praktycznie pozbawiony 
obrońców. Stanowisko dowodze-
nia obrony miasta zostało zorgani-
zowane w gabinecie dentystycznym 
na drugim piętrze kamienicy przy 

miejskim rynku. Pierwsze mel-
dunki o zbliżających się jednost-
kach sowieckich zaczęły pojawiać 
się w po południu 3 marca. Czołgi 
T-34 pojawiły się w okolicach Ra-
dosławia. Rankiem 4 marca rozpo-
czął się szturm miasta. „Po 830 wy-
nurzają się w odległości około 2000 
m. za wzgórza 4 sztuki T-34 razem 
z konną piechotą. Toczą się powoli 
w stronę Nowogardu. Kiedy zbliżyli 
się na około 900 metrów nasze czoł-
gi otworzyły ogień. Wszystkie poci-
ski trafiły. Dwa T-34 zapaliły się na-
tychmiast, trzeci zawrócił i uszedł, 
jednakże gdy ostatni chciał zawró-
cić, gdy tylko pokazał swój bok na-
mierzyliśmy także.” 

Po tym, jak okazało się że miasto 
jest bronione i nie da się go zająć z 
marszu, Rosjanie przygotowali się 
do ponownego szturmu. Nastąpił 
on o godzinie 10.30 w rejonie gdzie 
dzisiaj jest Szkoła Podstawowa nr 3. 

W tempie marszowym od Rado-
sławia wtaczały się trzy T 34, za 
nimi chmara piechoty i dalej piecho-
ta siedząca na czołgach. Z przodu 
na masce czołgu z obu stron dzia-
ła, były przywiązane za stopy półna-
gie niemieckie łączniczki. Wyraźnie 
widzieliśmy jak w pierwszym czołgu 
jeden z żołnierzy rosyjskich z otwar-
tego włazu wieży uderzał dziewczy-
ny batem. Dziewczyny zwijały się 
z bólu. W ten sposób informowano 
nas, że jeszcze żyją. 

Tym razem walki trwały około 
godziny, przy użyciu czołgów i cięż-
kich karabinów maszynowych atak 
został odparty. Zginęło 2 żołnierzy 
niemieckich, ale o wiele groźniej-
sza okazała się panika, która ogar-
nęła nieprzygotowanych do walki 
rekrutów.

Po drodze w tamtym kierun-
ku natknąłem się na grenadierów, 
których przeraził ostrzał pancerny. 
Kilku zdołałem zatrzymać i skiero-
wać na stanowiska. Z zatroskaniem 
stwierdziłem, że dowódcy poszcze-
gólnych oddziałów nie mają kon-
troli nad swoimi ludźmi. (…) Mo-
jemu adiutantowi poleciłem wyła-
pać rozproszonych żołnierzy i dołą-
czyć ich do swoich oddziałów oraz 
dostarczyć raport z sytuacji w tej 
części miejscowości.

 Po południu po godzinie 16 na-
stąpił ponowny szturm miasta. 

Tym razem Rosjanie rozdzieli się, 
część obeszła silnie bronione punk-
ty przy dzisiejszej ulicy Bohate-
rów Warszawy i uderzyła od stro-
ny ulicy Poniatowskiego i 15 Lu-
tego. Śladem tych walk był znisz-
czony czołg w rejonie bloku Ponia-
towskiego 27. Te działania zmusi-
ły Niemców do wycofywania się, 
wzdłuż ulicy Bohaterów Warsza-
wy. W toku tych walk zniszczone 
zostały budynki Starostwa (dzisiaj 
PZMot) oraz Urzędu Pracy (piz-
zernia Fantazja). Obrona niemiec-
ka pod naporem doświadczonych, 
dobrze wyposażonych i znacznie 
liczniejszych oddziałów rosyjskich, 
słabła. Przez krótki okres próbowa-
no ją zorganizować wzdłuż linii ko-
lejowej Kołobrzeg – Goleniów. Bar-
dzo silne walki rozgorzały w rejonie 
dworca kolejowego ich skutkiem 
stało się zniszczenie m.in. gmachu 
kasy oszczędnościowej (naprzeciw 
NETTO). 

Z sytuacji w mieście zdawało so-
bie sprawę dowództwo niemieckie. 
Stąd też po południu 4 marca ge-
nerał major Heinz Harmel dowód-
ca 10 dywizji grenadierów pancer-
nych SS skierował do Nowogardu 
posiłki. Jednak jechały one z przy-
godami. Pociąg transportowy wio-
zący żołnierzy 22 pułku grenadie-
rów pancernych SS został ostrzela-
ny przez rosyjskie czołgi, które do-
tarły do szosy Nowogard – Redło 
- Maszewo. W tej sytuacji koleja-
rze uciekli a pociąg stanął. Dopie-
ro jeden z żołnierzy uruchomił po-
ciąg i podstawił go w miejsce, gdzie 
warunki terenowe były sprzyjające 
do rozładunku. Niemieckie czołgi 
pantery zostały wyładowane prosto 
z wagonów i przystąpiły do kontr-
ataku. „Udało nam się odeprzeć 
wroga, który prawie całkowicie opa-
nował Nowogard. Miasto jest na-
dal pełne uchodźców, rozgrywają się 
wprost niewyobrażalne sceny, wielu 
z nas płacze z bezradnej wściekłości, 
co daje nam siłę, pomimo całego na-
szego wyczerpania, aby wyprzeć Ro-
sjan ponownie z Nowogardu. Wiel-
kim osiągnięciem było uwolnienie 
wszystkich uchodźców znajdują-
cych się w mieście i umożliwienie im 
ucieczki. Między innymi uwalniamy 
200 dzieci, które przebywają w jed-
nym domu. Jednak presja ze strony 
Rosjan staje się jeszcze silniejsza, a 
nas jest coraz mniej na skutek odnie-
sionych strat. Zerwana jest komuni-
kacja z obszarem, który znajduje się 
przed nami. 

Posiłkom nie udało się nawiązać 
łączności z 3 kompaniami F. Rich-
tera, które broniły się w centrum 
miasta w obrębie murów miejskich. 
Nowe siły niemieckie odzyskały 
część miasta położone po drugiej 

stronie torów kolejowych oraz re-
jon obecnej ulicy 3-go Maja, a ich 
stanowisko dowodzenia znajdo-
wało się: w bocznej uliczce niedale-
ko głównej ulicy, w kierunku Gole-
niowa”2.

Tymczasem pierścień atakują-
cych miasto wojsk rosyjskich za-
ciskał się wokół miasta. Około 18 
rozpoczął się atak od strony Woj-
cieszyna (Eberstein). Rozpoczęły 
się coraz bardziej chaotyczne walki 
o miasto. Przed północą już toczyły 
się na nowogardzkim rynku.

„najcięższe walki toczyły się o 
dworzec i północną część miasta. 
W rejonie dworca Rosjanie ponie-
śli ciężkie straty. W północnej czę-
ści miasta doszło do ciężkich walk 
ulicznych. Kiedy Rosjanie w swoich 
czołgach znaleźli się blisko naszego 
stanowiska dowodzenia, także do-
wódca przystąpił do walki. (…). Po-
tem nadszedł meldunek, że dowód-
ca plutonu czołgów zginął. Jeden z 
żołnierzy z okna mieszkania na gór-
nym piętrze ostrzeliwał rosyjskie 
czołgi przy pomocy pancerfaustów. 
Miasto płonęło jak okiem sięgnąć, 
a walczący na północ od Naugard 
wciąż donosili o kolejnych utraco-
nych domach i ulicach, jednak posił-
ki nie nadchodziły. Nagle przez ry-
nek prosto na nas ruszyły dwa czoł-
gi nieprzyjaciela. Jeden z nich został 
zniszczony przez nasz pancerfaust, 
jednak drugi pocisk chybił. Richter 
rozkazał wtedy ,,zmianę pozycji”, 
podczas której obaj zostaliśmy ran-
ni. 

Po kilku godzinach Richter ze 
względu na otrzymaną ranę prze-
kazał dowodzenie najstarszemu 
oficerowi. Był to lotniczy wojskowy 
lekarz. Ranny F. Richter dotarł do 

dowództwa dywizji o godzinie 3.30, 
oceniał możliwości obrony miasta 
na maksymalnie 5 - 10 godzin. 

Generał SS - Brigadeführer Har-
mel, o mało nie postawił go przed 
sądem polowym za dezercję. Osta-
tecznie jednak zgłosił go do odzna-
czenia. Za te walki F. Richter otrzy-
mał krzyż rycerski

Przedłużające się walki zakoń-
czyły się w nocy z 4 - na 5 marca, 
gdyż zmieniła się sytuacja strate-
giczna. Armia Czerwona zdobyła 
Stargard, a oddziały niemieckiej 10 
dywizji grenadierów pancernych, 
zamiast wesprzeć walczących o No-
wogard, zostały skierowane do wio-
ski Jarosławki koło Maszewa, aby 
utrzymać komunikację między No-
wogardem i Goleniowem. Oddzia-
ły niemieckich esesmanów F. Rich-
tera broniących Nowogardu wyco-
fały drogą na Kościuszki w kierun-
ku Goleniowa, zaś posiłki drogą na 
Goleniów. 

1. Literatura polska na temat walk o Nowog-
ard w 1945 roku opiera się na opracowaniu 
Завьялов А. С., Калядин Т. Е. Восточно-
померанская наступательная операция 
советских войск. Февраль-март 1945 
г. Военно-исторический очерк.  — М.: 
Воениздат, 1960, które nie poświęca wielkiej 
uwagi walkom o Nowogard. Dopiero poznanie 
literatury związanej z broniącymi miasta od-
działami 10 dywizji grenadierów pancernych  
SS Frundsberg umożliwia poznanie szczegółów. 
Patrz: Rolf Michaelis – Frundsberg, Warszawa 
2006, Ritterkreuzträger Fiedrich Richter seine 
Kriegserinnerungen, 2007, Пономаренко Р.О. 
10-я танковая дивизия СС «Фрундсберг». 
Москва 2009.  In the Firestorm of the Last Years 
of the War, II. SS-Panzerkorps with the 9. and 10. 
SS-Divisions «Hohenstaufen» and «Frundsberg» 
by Wilhelm Tieke (Hardcover - July 1999)
2. In the Firestorm of the Last Years of the War, II. 
SS-Panzerkorps with the 9. and 10. SS-Divisions 
“Hohenstaufen” and “Frundsberg” by Wilhelm 
Tieke (Hardcover - July 1999) s. 354 - 355

Takim sprzętem posługiwali się Niemcy 
w walkach o Nowogard

Szkic sytuacyjny wykonany przez dowódcę Obrony Nowogardu 3,03.45 r.
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Wypracowania Mistrzów Opowiadań 2015 
Poniżej publikujemy opowiadania, które zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu „Mistrz Opowiadań i ładnego pisania”, jaki odbył się 13 marca. Przy-
pomnijmy, że organizatorami konkursu, poza Dziennikiem Nowogardzkim, był Sklep „Biurex” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana żeromskie-
go. Publikacja opowiadań na łamach DN, to nagroda dla autorów najlepszych wypracowań. Za tydzień opublikujemy za to prace, które zostały wyróżnio-
ne przez komisję konkursową. Red. 

Temat: „Jestem mistrzem”
Czasy są złe. Na nic nie ma czasu. Jesteśmy tak zafa-

scynowani sobą, że nie mamy czasu spojrzeć na mora-
ły innych. Praca, dom, rodzina, a gdzie my? ... Jestem 
sześćdziesięcioletnią fryzjerką. To moja pasja. Zawsze o 
tym marzyłam, a moje marzenie naprawdę się spełniło. 
Emerytka - to takie smutne. Bynajmniej ja nią nie je-
stem. Jestem pełnowartościową kobietą i nie uważam, 
że czegoś w moim życiu nie wypada. Szpilki, mała czar-
na i czerwona szminka od lat nie odstępują mnie na 
krok. Wszystko to daje całość pikanterii. Kradnąca ser-
ca wielu mężczyzn kobieta, opiekuńcza babcia i kocha-
jąca żona. Tak, to moja duma. Jak wspominałem wcze-
śniej, jestem fryzjerką. Od klasycznych, aż po bujne fry-
zury. Mój zakład oferuje także, farbowanie, strzyżenie 
i stylizacje wieczorowe. To moje  największe wyzwania. 
Jestem mistrzem w tym, co robię. Zawsze uśmiechniętą, 
pełna  energii, a przede wszystkim  spełniona zawodowo 
i prywatnie babuleńka... . Jestem  siedemdziesięciolet-
nią staruszką. Już  brak mi sił na pracę. Szpilki, mała 
czarna i czerwona szminka nie podkreślają atutów, bo 
i one przeminęły. Przemija wszystko. Jaka będę, kiedy 
czas przestanie pędzić z prędkością wiatraka? Boję się 
przyszłości, a ten strach paraliżuje moją równowagę 
duchową. To coś, z czym nie potrafię się uporać... . Ży-
cie daje nadzieję, lecz nie na długo. Obojętnie, już bez 
wyruszeń  - dobranoc. 

Wiktoria Kozłowska
Gimnazjum nr 1 

                                                                                               
                                       

Temat: "List otwarty w najważniejszej dla siebie sprawie"
Nowogard - moja mała ojczyzna. Z dnia na dzień, za spra-

wą lokalnych władz samorządowych, żyje się lepiej.  Pan Bur-
mistrz - Robert Czapla w czasie trwania kadencji, zrobił dla 
naszego miasta wiele dobrego m.in. utworzył skate-park, zmo-
dernizował drogi, chodniki, czy też słynne boisko „Dolne”. Lecz 
warto zastanowić  się nad tym, czy te działania w swojej for-
mie są wystarczające do tego, by Nowogard  był miejscem ide-
alnym do zamieszkania. Gdzie jest miejsce na bezpieczeństwo 
mieszkańców? Co krok słyszmy w lokalnych mediach o wypad-
kach  samochodowych lub tych z udziałem pieszych. Z czego 
one wynikają? Chciałabym zaznaczyć, że przejścia dla pieszych 
są słabo oświetlone . W momencie kiedy to dochodzi do owego 
wypadku, winnego na próżno szukać - piesi oskarżają kierow-
ców, a kierowcy przysłowiowo „rozkładają ręce”  lub zrzucają 
odpowiedzialność na wcześniej wymienione „niekorzystne wa-
runki”. Nowogard jako miasto walczące o status powiatu, po-
winno także zadbać o nowe miejsca pracy, bo co to za powiat, 
w którym dobrej pracy należy ze świecą szukać, prawda?  Jeśli 
powstałby zakłady ludzie (mieszkańcy) nie musieliby rozważać 
konieczności wyjazdu np.za granicę. Mając pracę  na miejscu, 
wolny czas spędzaliby podziwiając piękno równiny nowogardz-
kiej, spacerując pięknymi- co najważniejsze- zadbanymi alej-
kami nad jeziorem, korzystaliby z uroków czystej plaży, czy też 
spędzali aktywnie czas wykorzystując ścieżkę rowerową. Mimo 
kilku zastrzeżeń do tego, czy Nowogard to idealne miejsce do 
zamieszkania, nie zamieniałbym go na żadne inne miasto. To 
właśnie tutaj jest mój  mały raj na ziemi.  I chciałabym, by 
każdy mieszkaniec tego miasta miał takie samo zdanie.  Miesz-
kanie w Nowogardzie to prawdziwa duma! 

Kinga Domańska   LO nr 2 

 Temat: „Jestem mistrzem...”
Jestem mistrzem tańca. To moje wielkie marze-

nie. Wiem, że trzeba dążyć do spełnienia swoich ma-
rzeń. Do tego potrzebna jest odwaga, wiara we wła-
sne możliwości  i miłość do tańca. Kocham taniec, 
ale wiem, że niestety brakuje mi odwagi i wiary we 
własne możliwości. Często w telewizji oglądam pro-
gramy taneczne, a później w sowim pokoju ukła-
dam programy taneczne. Wytrwale ćwiczę, ale na 
razie prezentuję się własnej rodzinie. Taniec jest dla 
mnie okazją do pokazania ukrytych we mnie emo-
cji. Często będąc w domu, czy w szkole skrywamy je 
w sobie i nie  mamy okazji, by wydobyć je na ze-
wnątrz. Taniec nam to ułatwia. Może on być ra-
dosny, szalony, beztroski, przejmujący, a nawet 
smutny.  Marzę o tym , by zamiast niektórych lek-
cji  były lekcje tańca. Może udałoby się przetań-
czyć cała szkołę podstawową. Na koniec roku za-
miast  świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, 
dostałbym świadectwo ukończenia kursu tańca. Tyl-
ko trochę strach, bo gdzie  dalej do szkoły? Nieste-
ty chociaż mam tylko 13 lat, wiem, że całego ży-
cia nie da się przetańczyć, ale taniec pomaga w ży-
ciu. Jestem  tylko dzieciakiem, ale patrząc na świat 
dorosłych wiem, że taniec potrzeby jest również do-
rosłym.  

Julia Florczak
SP 2 w Nowogardzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Twórczość  poetycka  „Serce...” 
Dnia 31 marcaa 2015 roku, w SP nr 2, odbyło się uroczyste podsumowanie piątej edycji 
gminnego konkursu twórczości poetyckiej „ Serce…”. 

W tym roku do konkursu zgło-
siło się pięć szkół podstawowych z 
gminy Nowogard, z poziomu na-
uczania  I - III  i  IV - VI , SP1, 
SP2, SP3, SP4, SP Orzechowo. Za-
daniem uczniów było napisanie 
wiersza na temat „ Serca...”. Pra-
ce były naprawdę zróżnicowa-
ne i bardzo ciekawe. Oceny wier-
szy, jak w każdym roku, podjęli 
się pracownicy Biblioteki Publicz-
nej w Nowogardzie. Przewodni-
czyła w tej ocenie pani D. Baran i 
pani W. Parzybut. Na dzisiejszym 
apelu gościem była pani D. Baran, 
pracownik Biblioteki Publicznej 
oraz reprezentanci poszczegól-
nych szkół. Pani D. Baran udzie-
liła porad i wskazówek, zachęci-
ła do rozwijania tej pięknej pasji 
pisarskiej. Następnie z organiza-
torką konkursu panią K. Gradzik 
wręczyła zwycięzcom nagrody i 
dyplomy. Przy artykule prezentu-
jemy wyniki konkursu.

Info: własna 

W kategorii kl. I – III: 
I miejsce – Ala Wilk kl. Ia  SP2 op. 

K. Gradzik

II miejsce – Agata Kapella kl. Ic  
SP2 op. G. Potyrańska

III miejsce – Leon Marcinkowski 
kl. Ib SP2 op. U. Zajda

Wyróżnienia:
Ada Skobyranda kl. Ib SP2 op. U. 

Zajda
Karolina Gurazdowska kl. IIc SP3 

op. M. Kijowska
Maja Kowalczyk kl. IIc SP3 op. M. 

Kijowska
W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Hubert Jasiński kl. V 

SP Orzechowo op. L. Kamieniak 

II miejsce – Wiktoria Andrzejew-
ska kl. VIa SP1 op. M. Rogala – Bator

III miejsce – Kaja Kowalska kl. VI 
SP4 op. R. Lisowska

Wyróżnienia:
Żaneta Pasik kl. V SP Orzechowo 

op. L. Kamieniak
Angelika Sikora kl. IVc SP1 op. E. 

Kamińska

Organizator konkursu K. Gra-
dzik dziękuje wychowawcom szkół 
za udział w konkursie i zaprasza do 
udziału w przyszłym roku szkolnym.

Dzień Teatru w „Krainie fantazji”
Teatr powinien inspirować się dzieckiem” – z tą myślą 26 marca 
br., Krasnale z artystycznego Przedszkola „Krainy fantazji” w 
Nowogardzie, obchodziły Międzynarodowy Dzień Teatru. 

Prywatne Artystyczne Przedszko-
le „Kraina Fantazji”, to miejsce, w 
którym dzieci mają możliwość na-
uki, zabawy, poznawania oraz wyra-
żania siebie w różnych formach eks-
presji twórczej w zakresie aktywności 
teatralnej, muzycznej i plastycznej. 
Nasi mali odkrywcy sztuki z ogrom-
nym zainteresowaniem uczestniczy-
li w obchodach Dnia Teatru. Wszyst-
ko to za sprawą młodych aktorów te-
atru „Fonem”, amatorskiego ruchu 
artystycznego działającego w NDK. 
Istotne było to, że zaproszeni go-
ście nie byli sobą, tylko postaciami 
ze znanego przedszkolakom widowi-
ska pt. „Niedowiarek”. Młodzi akto-
rzy opowiedzieli dzieciom o trudnej, 
ale pasjonującej roli aktora-amatora, 
a następnie wszyscy razem pociągiem 
prowadzonym przez 
Złą Królową Anabelę, 
wyruszyli do krainy 
teatralnych zabaw. 
Każda stacja, na któ-
rej zatrzymywał się 
pociąg stawiała przed 
dziećmi aktorskie za-
dania. Każdy przed-
szkolak mógł wcielić 
się w rolę zabawnego 
Szmacianego Pajaca 
Rampampama, mógł 
zatańczyć, jak Por-

celanowa Pozytywka, bądź zezłościć 
się, jak to często bywało u Złej Kró-
lowej Anabeli. A kiedy pociąg dotarł 
do ostatniej stacji, wówczas wszyscy 
uczestnicy imprezy rozpoczęli two-
rzenie masek teatralnych, za które 
czekała ich nagroda. Chociaż nie ma 
piękniejszej nagrody niż sam fakt ob-
cowania ze sztuką, bycie jej odbiorcą, 
a także małym twórcą… „bo teatr jest 
po to, żeby wszystko było inne niż do-
tąd…”.

Przedszkolaki, nauczyciele i dyrek-
cja Krainy Fantazji, pragną podzię-
kować Marcelowi Marchewce, Kor-
nelii Cieślak oraz Weronice Kozieł za 
wspólne tworzenie teatru na scenie 
zwanej przedszkolnym dywanem! 

Info: własna
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski   
Szpital Nowogard

Filip syn Małgorzaty 
Szewczyk ur. 28.03.2015 
ze Szczecina

Hania córka Joanny i 
Wojciecha ur. 2.04.2015 
z Nowogardu

Mikołaj syn Martyn Ża-
beckiej ur. 30.03.2015 z 
Nowogardu

Mieszko syn Katarzyny 
Sowul ur. 30.03.2015 z 
Nowogardu

Ksawery syn Elżbiety Mi-
siewicz ur. 25.03.2015 z 
Poradz

Ksawery syn Kamili MIl-
czarek ur. 22.03.2015 z 
Pyrzyc

Liliana córka Ur-
szuli Kaczmarek  ur. 
26.03.2015 z Bieniczek

Iga córka Anety Bedna-
rek ur. 1.04.2015 z Łobza

Inauguracja sezonu zachodniej ligi mTB – Nierzym 2015

Nowogardzianie na podium
W niedzielę (29 marca), kolarze wyścigiem w Nierzymiu (koło Gorzowa Wlkp.) zainaugurowali sezon MTB w 2015 roku. W imprezie wystartowało 5 re-
prezentantów Nowogardu, którzy w swoich kategoriach zajęli bardzo dobre miejsca. 

W inauguracji Zachodniej Ligi 
MTB wystartowało pięciu kola-
rzy z Nowogardu: Michał Urt-
nowski, Arkadiusz Pietruszew-
ski, Janusz Pietruszewski, Jan Ba-
ran i Anna Kłos. Wyścig miał cha-
rakter kontroli formy przed sezo-
nem i sprawdzenia się z rywala-
mi. Nowogardzcy kolarze amato-
rzy uplasowali się na całkiem do-
brych miejscach w swoich katego-
riach wiekowych. Trasa biegła do-
okoła dwóch jezior co sprawiło, że 
była bardzo szybka i wymagająca. 

Jedyna przedstawicielka płci 
pięknej, która jeździ w LKK No-
wogard, wystartowała w kategorii 
K1, w której zajęła 1. miejsce. Czas 
który uzyskała pozwolił jej na za-
jęcie 4. miejsca w Open Kobiet. 

Również bardzo dobrze zaprezen-
tował się Michał Urtnowski, który 
podczas tego wyścigu reprezen-
tował barwy zespołu Rowery Tu-
rowski Team. Michał startował w 
kategorii M2 i wywalczył 2. miej-
sce. W całej kategorii Open został 
sklasyfikowany na 10. pozycji. 

W kategorii M6 wystartował 
jeżdżący w barwach LKK No-
wogard Janusz Pietruszewski. W 
swoim przedziale wiekowym wy-
walczył miejsce na najniższym 
stopniu podium, a jego czas w kla-
syfikacji Open dał mu 73. pozy-
cję. W tej samej kategorii pojechał 
również Jan Baran, który przekro-
czył linię mety na 7. miejscu, co 
pozwoliło mu zająć 91. miejsce w 
klasyfikacji Open. Na zakończe-

nie pozostał nam jeszcze Arka-
diusz Pietruszewski, który star-
tował w kategorii M4. W swoim 
przedziale wiekowym reprezen-

tant LKK Nowogard uplasował się 
na 12. miejscu, a jego czas sklasy-
fikował go w Open na 57. pozycji. 

Gratulujemy naszym reprezen-

tantom udanych startów i życzy-
my jeszcze lepszych wyników w 
dalszej części sezonu. 

KR

Michał Urtnowski w swojej kategorii zajął 2. miejsce, a jego 
czas pozwolił mu uplasować się w pierwszej dziesiątce Open

Na zdjęciu Jan Baran przemierzający malowniczą trasę inau-
guracyjnego wyścigu Zachodniej Ligi MTB

W sobotę zagrają z Polonią Płoty

Niewygodny rywal
W najbliższą sobotę (4 kwietnia) o godzinie 13:00, Pomorzanin Nowogard, na wła-
snym boisku zagra z Polonią Płoty, w ramach 19. kolejki rozgrywek wojewódzkiej 
okręgówki. W rundzie jesiennej, podopieczni Roberta Kopaczewskiego przegrali w 
Płotach 5:2, zatem zapewne zechcą się zrewanżować rywalom za tamten mecz. Jednak 
patrząc na historię pojedynków obydwu zespołów, kibice z Nowogardu mogą być peł-
ni niepokoju tego, czy Pomorzanin jest w stanie wygrać... 

Przez ostatnich kilka lat w Po-
morzaninie zmieniali się trene-
rzy i piłkarze, nie zmieniało się 
natomiast jedno: Polonia Pło-
ty „nie leży” nowogardzkim pił-
karzom. W ostatnich dziewięciu 
meczach, Pomorzanin w konfron-
tacjach z Polonią Płoty 2 razy wy-
grał, 6 razy przegrał, natomiast je-
den mecz zakończył się remisem. 
Wszystko to przy 18 strzelonych 
i 31 straconych bramkach. W 
ostatnim pojedynku, który miał 
miejsce we wrześniu 2014 roku, 
podopieczni Roberta Kopaczew-
skiego przegrali w Płotach 5:2. Je-
śli wciąż chcą pozostać na 2. miej-
scu w tabeli, w sobotę muszą wy-
krzesać z siebie wszystko co naj-

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
19. kolejka:
Flota II Świnoujście – Stal Lipiany  (04.04; 11:30)
Odrzanka Radziszewo – Unia Dolice (04.04; 13:00)
Zorza Dobrzany – Ina Ińsko  (04.04; 13:00)
Piast Chociwel – Gavia Choszczno (04.04; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty (04.04; 13:00)
Sparta Węgorzyno – Orkan Suchań (04.04; 13:00)
Jeziorak Szczecin – Morzycko Moryń (04.04; 13:00)
Błękit Pniewo – Kłos Pełczyce  (04.04; 16:00)

W rundzie jesiennej Poloniści rozbili na własnym boisku Pomorzanin 5-2. W sobotę 
przekonamy się czy nowogardzianie wezmą rewanż za tamten mecz

lepsze i wygrać z tym niewygod-
nym rywalem. Polonia w trzech 
meczach rundy jesiennej zgroma-
dziła 4 punkty. Obecnie w ligo-
wej tabeli zajmuje 7. miejsce z 26 
punktami na koncie. Mają bardzo 
zły bilans gier na wyjazdach. Po-
loniści, jak do tej pory, nie odnie-
śli jeszcze zwycięstwa na boiskach 
rywali. W dziewięciu wyjazdo-
wych meczach, piłkarze z Płotów, 
cztery razy zremisowali oraz pię-
ciokrotnie przegrywali. Wszystko 
to przy 11 strzelonych i 18 stra-
conych golach. Ostatni raz Po-
morzanin przed własną publicz-

nością wygrał z Polonią 8 czerw-
ca 2011 roku! Wówczas nowogar-
dzianie pokonali rywali 3:1, a gole 
strzelali Krystian Miklas, Ma-
ciej Dobrowolski i Marcin Skór-
niewski. Żaden kibic w Nowogar-
dzie nie będzie miał nic przeciw-
ko temu, aby piłkarze Pomorzani-
na powtórzyli ten wynik. Jak bę-
dzie? Przekonamy się o tym już w 
najbliższą sobotę (4 kwietnia), o 
godzinie 13:00. Przy artykule pre-
zentujemy komplet gier 19. kolej-
ki wojewódzkiej okręgówki. 

KR

Z okazji Świąt Wielkanocnych, najlepsze życzenia dla wszystkich 
numizmatyków, kolekcjonerów oraz grupy spadochroniarzy składa: 

Prezes PTN Koło Nowogard -Tadeusz Łukaszewicz 
oraz 

 Dyrektor Stowarzyszenia byłych Żołnierzy 
I Batalionu Szturmowego – Ryszard Horniak

ŻyCzENIA
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Wszystkim naszym 
Pasażerom

oraz 
mieszkańcom Gminy

radosnych, spokojnych i ob�tych
Świat Wielkanocnych

oraz mokrego dyngusa
życzy 

właściciel �rmy 
Adam Fedeńczak

Radosnych i spokojnych,
Świąt Wielkanocnych,

wszystkim członkom i mieszkańcom 
Spółdzielni Mieszkaniowej „CISY”

życzy 
Zarząd i Rada Nadzorcza S.M. „Cisy”

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

W.6.pt.27.03-10.04

Radosnych i pełnych spokoju 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

wszystkim mieszkańcom
życzą pracownicy, Zarząd

oraz Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO” w Nowogardzie
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PIASEK, PIASEK 
PRzESIEWANy, 

ŻWIR, CzARNOzIEm, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
z DOWOzEm 
DO KlIENTA

A/0

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. BohaterówWarszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: praca.arno@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy

4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie organizuje w dniu 12.04. 2015 

zawody wędkarskie spławikowe 
„Mistrzostwo Koła’’ w Kamieniu Pomorskim 

wyjazd z ul. 5 Marca godz. 6.30. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 9.04.2015. 

Startowe 10 zł. 
    Zarząd

Kulturyści Pomorzanina rozpoczęli sezon

Udane starty Nowogardzian
Sportowcy z sekcji kulturystyki i fitness Pomorzanina Nowogard, na dobre rozpoczęli już 
sezon 2015. Nowogardzianie bardzo ładnie zaprezentowali się na dotychczasowych zawo-
dach, o czym więcej w artykule poniżej. Cieszy również fakt, jak prężnie rozwija się sekcja, 
o czym świadczą nazwiska nowych zawodników reprezentujących Pomorzanin. 

Pierwszą dużą imprezą, pod-
czas której startowali kultury-
ści z Nowogardu, były rozgrywa-
ne w dniach 28 lutego-1 marca w 
Gdańsku, Debiuty PZKFiTS. Pod-
czas zawodów na scenie zapre-
zentował się Michał Śniegowski, 
Przemysław Kowalczyk oraz Na-
talia Goc. Bardzo duży sukces od-
niósł Przemysław Kowalczyk, któ-
ry wygrał całe zawody, wywalcza-
jąc złote medale w kategorii kul-
turystyka mężczyzn +90 kg oraz 
Open. Swoje debiuty bez kwali-
fikacji do finału zaliczyli Michał 
Śniegowski w kulturystyce kla-
sycznej mężczyzn 180 cm oraz 
Natalia Goc w bikini fitness ko-
biet 163 cm. Zawodniczka Pomo-
rzanina wywalczyła w Gdańsku 
14. miejsce.    

Następnie 8 marca, w Żelistrze-
wie, odbył się XI Puchar Ziemi 
Puckiej w Kulturystyce. Na scenie 
ponownie zaprezentował się Mi-

chał Śniegowski, któremu niewie-
le zabrakło, aby awansować do fi-
nału zawodów. Ostatecznie kultu-
rysta z Nowogardu uplasował się 
na 8. miejscu. Bardzo dobrze z ko-
lei wypadł Krzysztof Skryplonek, 
startujący w kulturystyce do 90 
kg. Utytułowany zawodnik Pomo-
rzanina wywalczył na tej imprezie 
srebrny medal. 

Z kolei w minioną niedzielę (29 
marca), w Bytowie, odbyły się VI 
Otwarte Mistrzostwa Pomorza 
w Kulturystyce i Fitness Kobiet i 
Mężczyzn. Podczas zawodów No-
wogard reprezentowało 5 kultury-
stów. Mistrzostwa stały na bardzo 
wysokim poziomie. Zawodnicy 
rywalizujący w poszczególnych 
kategoriach wypracowali bardzo 
dobrą formę. Najlepiej zaprezen-
tował się Krzysztof Skryplonek, 
który tak jak w Żelistrzewie, w 

kulturystyce mężczyzn do 90 kg 
wywalczył srebrny medal. W tej 
samej kategorii startowali jeszcze 
inni reprezentanci Pomorzanina- 
Kamil Strzeszewski oraz Paweł 
Drzewiecki, którzy nie wywalczyli 
awansu do finału, zajmując odpo-
wiednio 11. i 12. miejsce. W kate-
gorii kulturystyka klasyczna męż-
czyzn, na 14. miejscu sklasyfiko-
wany został Michał Śniegowski. 
W Bytowie, ponownie w barwach 
Pomorzanina na scenie zaprezen-
towała się Natalia Goc. Jej start 
w kategorii bikini fitness kobiet 
można uznać za udany. Repre-
zentantka Nowogardu awansowa-
ła do finału i ostatecznie uplaso-
wała się na wysokim 5. miejscu. 
Za pośrednictwem redakcji, kul-
turyści Pomorzanina pragną po-
dziękować Nowogardzkiemu Do-
mowi Kultury za pomoc w przy-

gotowaniach. - Chciałbym w imie-
niu wszystkich kulturystów repre-

Przemysław Kowalczyk z dominował 
swoje kategorie podczas Debiutów 
PZKFiTS, które odbyły się w Gdańsku

Krzysztof Skryplonek zdążył już 
wszystkich przyzwyczaić do tego, że z 
zawodów przywozi medale. Na zdjęciu 
kulturysta Pomorzanina podczas Mi-
strzostw w Bytowie

Na zdjęciu Natalia Goc, podczas zawo-
dów w Bytowie, na których wywalczyła 
5. miejsce

zentujących Pomorzanin, podzię-
kować pani dyrektor oraz obsłu-
dze Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry, za udostępnienie nam sali bale-
towej z lustrami, dzięki której mo-
gliśmy trenować układy dowolne 
– mówi zawodnik Pomorzanina, 
Krzysztof Skryplonek.  

Teraz kulturyści Pomorzani-
na przygotowują się do kolejnych 
zawodów, które odbędą się już w 
kwietniu. O wynikach naszych 
reprezentantów poinformujemy 
na bieżąco.                                  KR

Informacja
Koło Numizmatyczne oddział w Szczecinie, informuje swoich człon-

ków tych obecnych i dawnych, którzy należeli do naszego towarzystwa od 
13.01.1980 r. do chwili obecnej, że dnia 24.04.2015 r. (piątek), odbędzie się 
jubileuszowe spotkanie z okazji 35-lecia naszego nowogardzkiego Koła Nu-
mizmatycznego. W związku z tym prosimy naszych dawnych i obecnych 
członków o kontakt telefoniczny, w sprawie wyrażenia chęci wzięcia udzia-
łu w tym wydarzeniu. Jednocześnie prosimy o różnego rodzaju materiały z 
działalności naszego Koła w latach 1980-2015 r., które zostaną wykorzystane 
podczas wystawy upamiętniającej nasz jubileusz. Jednocześnie prosimy na-
szych sympatyków oraz Czytelników Dziennika Nowogardzkiego, o przeka-
zywanie informacji o naszym spotkaniu tym osobom, które należały kiedyś i 
należą obecnie do naszego towarzystwa, a z którymi obecnie nie mamy kon-
taktu (niektórzy wyjechali z Nowogardu lub zmienili adres zamieszkania). 
Apelujemy więc o pomoc w nawiązaniu z nimi kontaktu, celem zaproszenia 
na nasze spotkanie.  Kontakt: prezes Koła Tadeusz Łukaszewicz (tel. 506 999 
902, 91 39 22 558), redakcja Dziennika Nowogardzkiego, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Nowogardzie (dział czytelniczo-prasowy). 

Czekamy na jak najszybszą informację! 
Zarząd Koła PTN Nowogard  
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(REGION) Nawiązując do pierwszej części, w której 
zaprezentowano sprawę możliwych nieprawidłowości przy 
przeprowadzaniu przetargów przez prezentujemy kolejne 
szczegóły tego tematu.

Sprzedaż ziemi rolnej zasobów Skarbu Państwa regulują 
następujące przepisy:

- ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
30 kwietnia 2012 r. w sprawie  szczegółowego trybu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i 
ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek 
szacunkowych gruntów;

 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek 
odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania 
w tych sprawach;

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzeda-
ży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych;

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkła-
dania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości 
oprocentowania rozłożonej na raty należności.

Ważnymi ustawami odnoszącym się do kwestii udziału w 
przetargach i nabywania własności ziemi  są poniższe ustawy 
i rozporządzenia:

- o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (UGNRSP);

- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (UKUR);

- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (weszła w życie 
03.12.2011 r.).

- rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprze-
daży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny 
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
oraz stawek szacunkowych gruntów (RSTSN).

W myśl UGNRSP Agencja jest powołana w pierwszej kolej-
ności do gospodarowania gruntami Skarbu Państwa poprzez 
ich sprzedaż. Sprzedaż odbywać się powinna w pierwszej ko-
lejności w formie przetargów ustnych, potocznie zwanych licy-
tacjami. Są to przepisy wystarczające do sprzedaży ziemi przez 
Agencję. Nie mniej jednak pod koniec 2012 roku następuje 
uaktywnienie rolników z powiatów łobeskiego, pyrzyckiego i 
stargardzkiego, o czym swego czasu było głośno w mediach i 
na ulicach. Efektem ich działań było sporządzenia i podpisanie:

- 11.01.2013 r. Ustaleń pomiędzy Ministrem Rolnictwa, 
ANR, i Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rol-
ników Województwa Zachodniopomorskiego (MKRPWZ) 
reprezentowanym przez m.in. Edwarda Kosmala;

- 19.03.2013 r. Porozumienia między Zachodniopomor-
ską Izbą Rolniczą w Szczecinie (ZIR), reprezentowaną przez 
Prezesa Juliana Sierpińskiego oraz Dyrektorem Oddziału 
Terenowego ANR w Szczecinie Panem Jackiem Malickim;

- 08.09.2013 r. Aneksu do powyższego Porozumienia.
W ww. dokumentach czytamy, że ZIR ( Zachodniopomor-

ska Izba Rolnicza) uzyskał następujące tzw. uprawnienia:
1. odwoływania przetargów,
2. składania uzasadnionych gospodarczo wniosków ZIR 

o przeprowadzenie przetargów ograniczonych ofertowych,
3. monopolistycznego ustalania kryteriów przetargów 

ograniczonych ofertowych,
4. wnioskowania o skorzystanie z prawa odkupu, pier-

wokupu oraz nabycia, co skutkuje ujawnianiem przez ANR 
szczegółów transakcji dotyczącej wyłącznie ANR i podmiotu 
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kupującego,
5. wprowadzenia dodatkowych zobowiązań nabywcy 

ziemi w przetargach ograniczonych w postaci: osobiste 
prowadzenie gospodarstwa prze okres min. 10 lat, infor-
mowanie ANR o zamiarze zbycia ziemi, zakaz ustanawiania 
hipoteki bez zgody ANR, i kara w wysokości 40% ceny naycia 
nieruchomości w przypadku naruszenia któregokolwiek z 
powyższych warunków (znamienne, że powyższe nie do-
tyczy zstępnych, przysposobionego lub krewnego w linii 
bocznej rolnika),

6. wydawania zgody na wyłączne zabezpieczenie ceny 
zakupu nieruchomości w formie hipoteki i weksla własnego 
in blanco,

7. udziału w pracach komisji przetargowych ANR,
8. wydawania pisemnych opinii dotyczących obrotu zie-

mią dla ANR,
9. dostępu do harmonogramów przetargów organizo-

wanych przez ANR,
10. dostępu do informacji o zasobach ANR,
11. udziału w gospodarowaniu mieniem ANR,
12. wymiany informacji dotyczących zainteresowania 

kupnem lub dzierżawą,
13. odbywania cyklicznych spotkań przedstawicieli ZIR 

i OT ANR Szczecin,
14. wpływania na decyzje dotyczące trwających umów 

dzierżaw oraz wyłączeń części areału z umów dzierżaw.
Większość rolników uważa, że żadna z ww. ustaw nie daje 

uprawnień tak ANR do przekazania części kompetencji na 
rzecz podmiotu zewnętrznego jakim jest ZIR, jak i ustawa o 
izbach rolnych (IR) nie daje żadnych uprawnień ZIR do uczest-
nictwa w przetargach, decydowaniu o umowach dzierżaw, 
skorzystania z praw pierwokupu, odkupu lub nabycia jak też 
ingerowania w umowy osób trzecich. 

O podstawy prawne takich działań zostało skierowane 
zapytanie do  Rzecznika Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Witolda Katnera. W tej chwili trwa oczekiwanie 
na  odpowiedź.

To jeszcze nie koniec. Jak wiadomo tylko w uzasadnio-
nym względami gospodarczymi przypadku Agencja może 
organizować przetargi ofertowe, co wynika z art. 29 ust 3 
UGNRSP. Analiza przetargów organizowanych w Oddziale Te-
renowym w Szczecinie wskazuje, że przetargi ofertowe stały 
się podstawową formą sprzedaży nieruchomości rolnych, 
wbrew przepisom ustawy. Należy zdać pytanie dlaczego 
ANR OT w Szczecinie decydując się na tą formę przetargów 
nie kieruje się zapisami ustawy UGNRSP (pomija np. art. 29 
ust 3c) lub nie organizuje w ogóle przetargów na utworzenie 
gospodarstwa rolnego – np. art. 29 ust 3b pkt 2 UGNRSP.

Rodzi się dalsze pytanie, dlaczego doszło do obniżenia 
kryterium ceny w przetargach ofertowych, która pierwotnie 
nie mogła być mniejsza niż 80%, następnie została obniżona 
do 50%, następnie do 20%, a obecnie do 10%. Nasi rozmówcy 
uważają, że cena zaoferowana w przetargu ograniczonym 
ofertowym nie ma praktycznie wpływu na wybór kandydata 
na nabywcę, co jest oczywistą szkodą w majątku Skarbu 
Państwa, gdyż oferent nie musi składać oferty z wysoką ceną 
zakupu aby stać się właścicielem nieruchomości. 

Oto przykłady, podczas których w ocenie  osób informu-
jących mogło dojść do nieprawidłowości.

- W dniu 04.08.2014 r. Oddział Terenowy ANR w Szcze-
cinie przeprowadza przetargi ofertowe na sprzedaż 5 dzia-
łek rolnych w obrębie Lesięcin. Wieść gminna już dawno 
przed przetargiem niosła, że przetargi są przygotowane pod 
umówionych rolników. Na listach uczestników pojawiły się 
dla każdej z działek te same nazwiska tj. te same osoby – 
mówi informator w sprawie. - Wadium i oferty na każdą z 
działek złożyła tylko jedna osoba. Pozostałe nie. W efekcie 
działki zostały sprzedane za cenę niemalże wywoławczą, bez 
udziału konkurentów. Dwa dni później w dniu 06.08.2014 r. 
miał się odbyć przetarg na dwie działki Nr 113/14 i 115/10 
w obrębie Lesięcin o łącznej powierzchni 91,0138 ha. Po-
nownie na liście zainteresowanych pojawiły się prawie te 
same osoby jak na przetargu w dniu 04.08.2014 r. Z tej samej 
grupy osób ofertę złożył we wtorek do godziny 15.00 tylko 
jeden oferent ale wpłynęła też druga oferta – kontynuuje 
jeden z zainteresowanych rolników. - Jakie było zdziwienie 
Komisji Przetargowej OT ANR Szczecin, kiedy przed rozpo-
częciem przetargu zaplanowanego na godzinę 9.00 rano w 
dniu 06.08.2014r. Pani Notariusz dostarczyła nie jedną ale 
dwie koperty z ofertami. Komisja Przetargowa, która po-
winna samodzielnie rozstrzygać przetarg, poinformowała 
o tym fakcie Dyrektora, który Zarządzeniem Nr 738/2014 z 
dnia 06.08.2014 r. odstąpił od przeprowadzenia przetargu 
ograniczonego ofert pisemnych na ww. nieruchomość w 
m. Lesięcin. W efekcie czego Komisja nie dokonała otwarcia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – mówi rolnik. - Rodzi 
się pytanie, kto wygrałby ten przetarg, gdyby Dyrektor nie 
odstąpił od jego przeprowadzenia. Rodzi się kolejne pyta-
nie: czy Dyrektor Oddziału działał w interesie rolnika czy w 
interesie Skarbu Państwa? A warto wspomnieć, że mowa tu 

o sprzedaży nieruchomości na poziomie 2 mln. zł.
Kilka dni później w dniu 13.08.2014 r. odbyły się kolejne 

przetargi na pozostałe działki w Lesięcinie. O szczegóły ich 
sprzedaży zapytano  w ANR i na razie trwa oczekiwanie  na 
odpowiedź. 

Warto zwrócić uwagę na okoliczności dotyczące przy-
gotowania ww. przetargów i okoliczności odwołania prze-
targu z dnia 06.08.2014 r. - W myśl ustaleń i porozumienia 
szef ZIR zatwierdza tzw. programy wtórnej restrukturyzacji 
nieruchomości rolnej. Taki też program z pewnością został 
opracowany i zaakceptowany dla działek z przetargu w dniu 
06.08.2014 r. Do tego w dniu 27.06.2014 r. ZIR kieruje for-
malny wniosek do ANR, ze wskazaniem 3 rolników jakoby 
zainteresowanych zakupem tej nieruchomości oraz kryte-
riami jej zakupu. Agencja przygotowuje przetarg, według 
kryteriów jak zawnioskował szef ZIRu. Ale żaden z “zaintere-
sowanych” rolników wymienionych w piśmie ZIRu nie złożył 
nawet wniosku o dopuszczenie do przetargu na zakup tej 
nieruchomości. Wnioski złożyła znów ta sama grupa rol-
ników. A w momencie złożenia w przetargu nie jednej, a 
dwóch ofert na zakup tej nieruchomości, Dyrektor odstępuje 
od przeprowadzenia przetargu – mówią rolnicy. - Powstaje 
pytanie w jakim celu to robi? 

Z przedstawionych  zestawień wynika, że na listach prze-
targowych w dniu 04.08.2014 r. pojawiają się dokładnie te 
same osoby, ale tylko jedna z nich złożyła ofertę, wpłaciła 
wadium i ostatecznie zakupiła ziemię. - Analizując listę kupu-
jących i położenie działek na mapie można podejrzewać, że 
kupujący mogli porozumieć się co do tego, kto jaką działkę 
nabywa. - Myślimy, że nie jest to dziełem przypadku – twier-
dzą rolnicy. Szczególnie, że powierzchnia działek z przetargu 
w dniu 06.08.2014 r. była około cztery razy większa niż średnia 
powierzchnia działek oferowanych w przetargach w dniach 
04.08.2014 r. i 13.08.2014 r. O szczegóły sprzedaży tych dzia-
łek zapytano  także w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Trzeba tutaj zadać też pytanie, w jakim celu Dyrektor Od-
działu Agencji w Szczecinie odstępuje w ostatniej chwili od 
przeprowadzenia przetargu, na który wpływają dwie oferty, 
a przeprowadza przetargi, na które wpływa tylko jedna ofer-
ta i to za najniższą cenę? Czy nie można sądzić po znanych 
szczegółach sprawy, że to umówione i celowe działanie, 
które przynosi szkodę dla Skarbu Państwa? Średnia cena 
wywoławcza w tych przetargach za jeden ha wynosi około 17 
tys. zł. i jest ceną znacznie poniżej średniej w województwie. 
Dlaczego Agencja zbywa ziemię za tak niską cenę i w jakim 
celu Dyrektor Agencji w Szczecinie odstąpił od przeprowa-
dzenia przetargu w dniu 06.08.2014 r.?

Nasi rozmówcy przedstawiają powiązania biznesowo 
– rodzinne pomiędzy pracownikami ANR, przedstawiciela-
mi ZIR oraz rolnikami. W tych powiązaniach dopatrują się 
sytuacji kryminogennych, na przykład pomocy w nabywa-
niu gruntów na bardzo preferencyjnych warunkach przez 
członków ich rodzin.

Rolnicy domagają się wnikliwego wyjaśnienia spraw, 
gdyż uważają, że dochodzi do tolerowanej “prywaty” ze 
szkodą dla wszystkich podatników i części rolników.

Nasi rozmówcy dodają kolejny ważny aspekt w sprawie 
przetargów, to jest formy płatności i sposobu jej zabezpie-
czenia. Najkorzystniejszy dla rolników jest system ratalny to 
jest wpłata 10% ceny zakupu i rozłożenie na maksymalnie 
14 rat rocznych pozostałej części ceny. Ta pozostała część 
ceny musi być zabezpieczona. Płatność tą zabezpiecza się na 
wiele sposobów – patrz rozporządzenia Ministra Rolnictwa. 
Z całej listy zabezpieczeń wymienionych w rozporządzeniu 
najkorzystniejszą dla rolnika formą zabezpieczenia jest usta-
nowienie  hipoteki i to wyłącznie na nabywanej nierucho-
mości oraz weksel in blanco. – Ale uzyskanie zgody Agencji 
na taką formę zabezpieczenia jest możliwe tylko i wyłącznie 
po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu ZIR – mówi jeden 
z rolników. Część rolników uważa, że kryteria wydawania 
takiej opinii nie są przejrzyste jak i niepewne. 

Nasi rozmówcy dziwią się, że do tej pory nikt nie przyjrzał 
się przedstawionym sytuacjom, szczególnie, że w myśl §3 
punkt 1 ustęp a i b zawartego w dniu 19.03.2013 r. Porozu-
mienia, ze strony ZIR wydaje zgody na powyższe i decyduje 
jednoosobowo nie kto inny jak Prezes ZIR.

tekst sponsorowany

tekst sponsorowany
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OGŁO SzE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

Mieszkanie 13 km morza
4 pokoje na parterze, 80 m  , cena 117 tys. 2

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGaRD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Do wynajęcia
 mieszkanie 

od zaraz. 
Tel. 601 328 360

NIERUCHOmOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 130 m2 stan bardzo 
dobry Kikorze, ogród 2000 m. 668 
411 277 

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan 
bardzo dobry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowogardu, 30 
minut do morza. Tel. 693 083 124 po 
15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 
o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropoko-
jowe. 602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 
przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z altan-
ką  przy  ul; Zamkowej.Tel. 692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 740 
315 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 501 
343 040 

• Do wynajęcia kawalerka 28 m2, częścio-
wo umeblowana na ul. Leśnej w No-
wogardzie. Mile widziane małżeństwo. 
Cena 700 zł+liczniki+700 zł kaucja. Tel. 
696 674 641 lub 783 794 853

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe 
ul. Kościuszki. Tel. 606 401 128

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, działka 
78. Tel. 91 57 85 334 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną. 660 010 540 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 668 
841 631

•	 Sprzedam garaż ul. zamkowa. 604 
60 69 60

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 
76 53

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszowe, 
czteropokojowe, 90 m2 lub zamienię na 
mniejsze. 501 432 382 

• Sprzedam działki budowlane z warun-
kami zabudowy, uzbrojone w Nowo-
gardzie na osiedlu Słonecznym, w oto-
czeniu lasu, jeziorka z bobrami, prac-
twem wodnym i leśnym. Tel. 693 850 
197 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. Tel. 
509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
trzecie piętro częściowo umeblowane. 
533 355 991 lub 694 849 187 

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Asnyka. 888 275 787 

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
dwupokojowe 4 piętro na mniejsze do 
1 piętra. 91 39 105 18 

• Mieszkanie do wynajęcia dwupokojo-
we. 697 426 905 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojo-
ne od 12-15 arów. Kościuszki. 602 267 
382

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 908 098 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne. Tel. 603 555 532 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie I p 87 m+weranda zadaszona 12 
m+2 piwnice+ podwórko, bezczyn-
szowe 159 tys. do negocjacji. 606 783 
027 

mOTORyzACJA

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan 
dobry. 605 576 908 

•  Sprzedam przyczepke. Wymiary 
130/230. Tel. 691 050 186 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

ROlNICTWO

• Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• KURKI NIOSKI odchowane powyżej 7 
tyg. Sprzedaż od 25.03.2015 r. GOSP-
DARSTWO ROLNO-DROBIARSKIE ŻA-
BOWO 13. Tel. 913910666, 510127838

•	 JAJA lĘGOWE KUR „lEGHORN”. TEl. 
91 39 20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sprzedam obornik. 661 751 296 

• Łubin słodki Sonet sprzedam. 505 056 
886 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840

• Sadzarkę do ziemniaków mało używa-
ną sprzedam. Tel. 795 916 988 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Ża-
bówko 18.Tel. 605 092 517

•  Sprzedam prosięta. 695 980 439 

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewiane-
go. Tel. 600 653 124 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-

wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• • Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWA-
NÓW, WyKŁADzIN, TAPICERKI mE-
BlOWEJ SAmOCHODOWEJ/ SKÓ-
RzANEJ mATERIAŁOWEJ / POŚCIElI 
WEŁNIANEJ / lANOlINĄ/SPRzĄTA-
NIE: CzySzCzENIE FUG.TEl.604 373 
143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	NAPRAWY	montaż	pieców gazowych 
Vaillant –  serwis tel 691 686 772

•	 Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Docieplenie budynków. 607 654 692

• Usługi remontowo-budowlane i dekar-
skie. 601 227 631

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewięcio-
osobowy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

• Docieplenia budynkow, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH i 
POLIURETANOWYCH. Garaże, sklepy, 
kuchnie itp. 509 637 182 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

PRACA

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 
474 266 

• Zatrudnię stolarza lub pomocnika. 603 
366 286 

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy, za-
robki od 2000 zł netto. Tel. 696 034 712

•	 Przyjmę pracowników budowlanych 
oraz pomocników, praca legalna. 
785 931 513

• Zlecę obłożenie schodów płytkami, 
wykonanie ogrodzenia z klinkieru. Tel. 
733 499 951

• Zatrudnimy kucharza. 507 953 705 lub 
507 951 313 

• Mechanika do warsztatu samochodo-
wego w Goleniowie zatrudnię. 606 948 
278 

• Zatrudnimy emeryta, rencistę z kat. 
prawo jazdy B. Tel. 507 951 313 lub 507 
953 705

INNE

•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIECE GAzOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VAILLANT	z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spala-
nia np.gdy brak komina lub wentylacji 
zapewniamy czesci zamienne, serwis 
tel 691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec malo 

używane do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody na prad 
380V	do lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystycz-
ne (pełnowymiarowe, składane, gruby 
materac), nieużywane, oryginalnie za-
pakowane, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Tanio sprzedam nowy rower składak. 
507 228 736

• Drzwi garażowe ocieplone białe  w so-
lidnej ramie o wymiarach 240x210 stan  
b. dobry tel. 509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

•	 Sprzedam telewizor plazma Pana-
sonic 46 cali z dekoderami. 91 39 22 
106, 00 49 15 75 1743054

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, 
orzech włoski, 180 i 200 cm długo-
ści,  w obwodzie ok. 110 cm. Tel. 508 
105 333

• Atrakcyjne ceny: wyprzedaż worków 
do odkurzacza różne rodzaje, sztucz-
ne kwiaty, torebki na prezenty, pamiąt-
ki, parasolki polskich firm i inne artyku-
ły. Zaprasza sklep A-zet w Nowogardzie 
Kościuszki 2G

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KO-
MINKOWE. 667 788 820 

• Kupię poroże jelenia, daniela, łosia i ko-
zła. Konkurencyjne ceny. Tel. 693 344 
667 

• Sprzedam telefon kom. SONY Xperia i 
tablet (nowe). 502 119 960 .
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne 

tel. 722 121 959
W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GaBINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLaRIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORaDY BEZPłaTNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

K75.2m.czb.do

A11.4.ś-czb.d/o

TOYOTa KOZłOWSKI SP. Z O.O. 
ODDZIał W NOWOGaRDZIE

ZaTRUDNI:  
STaNOWISKO:  KSIęGOWY 

(pełna księgowość)

Od kandydata oczekujemy:
1. wykształcenie ekonomiczne (finanse,rachunkowość)
2. minimum 3 lata doświadczenia  w obsłudze finansowo-księgowej
3. znajomość zagadnień:
    finansowo-ksiegowych, podatkowych i sprawozdawczych
4. znajomość obsługi komputera (programów księgowych)
5. dobra organizacja pracy, systematyczność, samodzielność

Wybranym kandydatom  oferujemy:
1. umowa o pracę
2. wynagrodzenie premiujące aktywność i skuteczność

Oferty prosimy wysyłać pod adres : kadry@jmmk.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Znani i lubiani sportowcy 
ponownie w Szczecinie 

30 maja odbędzie się Mecz Gwiazd, w którym tradycyjnie zobaczymy 
reprezentantki i reprezentantów Polski w siatkówce, a także medalistów 
mistrzostw świata w skokach narciarskich.

- Nie zabraknie oczywiście siatkówki na wysokim poziomie, ale też in-
nych gier i konkurencji, ale niech to pozostanie dla widzów niespodzian-
ką.

Liczy się przede wszystkim dobra zabawa – przekonuje Maciej Sośnic-
ki, prezes stowarzyszenia Siatkarze Dla Hospicjum, które jest organizato-
rem Meczu Gwiazd.

Impreza po raz pierwszy odbędzie się w hali Azoty Arena. Po raz 
pierwszy też wejściówki będzie można nabyć bez wychodzenia z domu, 
czy prosto z pracy - wystarczy odwiedzić stronę azotyarena.pl i tam do-
konać zakupu online lub bezpośrednio w biurze Areny Operatora. Sprze-
daż rusza od godziny 12. Ceny za bilety wynoszą jedynie 10 i 20 złotych.

- Po raz pierwszy imprezę organizujemy w tak dużej hali. Przed nami 
jeszcze większe wyzwanie niż dotychczas. Mamy nadzieję że, uda nam się 
to osiągnąć dzięki wsparciu naszych sportowych przyjaciół - wedle ho-
spicyjnego hasła - Pomagamy Dzięki Twojej Pomocy – dodaje Maciej So-
śnicki.

W gronie potwierdzonych sportowców takie osobistości jak Łukasz 
Kadziewicz, Daniel Pliński, Katarzyna Mróz czy bracia Kot. Kolejne na-
zwiska poznamy w ciągu najbliższych tygodni.

Impreza odbędzie się pod patronatem prezydenta Szczecina, 
a dochód jak co roku, zostanie przekazany podopiecznym 

Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Szkic terenu

Zazdrośnik

Ryba

Dziura
oblana

żelazem

Wyje 
na prerii

Litera
grecka

Najcięższy
z fluoro-
wców

Stronica

Obiadowe

Żyjątko

Jezioro w 
Himalajach

Np. atar

Iluzjon

Topiona wiosną

Żona
Adama

Bez pana,
to ronin

Część
uprzęży

Wykres,
tabela

Skraj

Trzecia
żona

Kaudiusza

Leśna
droga

Równik
Elastyczny

torlen

Ojciec
malca

Brazylijska
jaszczurka

Nocny
motyl

Uran
lub 

mars

Jedna z 
bohaterek
„Trzech 
sióstr”

 Czechowa

Karol
Świer-

czewski

Stolica
Turcji

Bruce
Lee

Potrzebna
do handlu

Przezro-
czysta
tkanina

Element
masażu

Żona
Zeusa

Płaksa,
mazgaj

Poży-
wienie

jedwab-
nika

Narząd
wzroku Ok. 2,5 cm 

Część świątyni

Zastrzyk

Carl, optyk

Nielot

Pomaga
narko-
manom

Na czole
Hinduski

Uraz żywej 
tkanki

Popłoch

Patent
Rubika

Mgła
Mączka

skrobiowa
z palmy

Gotuje 
na statku

Laskowy

8

9

6

11

2

5

3

7

1 

10

4

6 71 2 3 4 5 8 9 10 11

Wieje zimą
w Dalmacji

Powstanie
szlachty

ZADATKIEM ZMARTWYCHWSTANIA

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają 
do waszych drzwi a Wielkanoc przyniesie pomyślność,

                   szczęście i piękny uśmiech każdego dnia

                               tego życzy 

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Poeci są jasnowidzami
Maria Kloch, Halina Stefańska, Iwona Kochelska, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, Natalia Kursnierk, 

Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Krystyna Gęglawa, Barbara Bartosik, Stanisława Pokorska, Halina 
Szwal, Wiesław Borowik, Anna Huget, Marianna Machocka, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy: Alicja Wypych, Barbara Bartosik, Maria Kloch
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Burak, dom
Madzia Skowrońska, Julia Furmańczyk, Ela Goc, Miłosz Wielgus, Madzia Kusiak, Natalia Chruściel
Zwycięzca: Madzia Kusiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORmATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRzEWÓz OSÓB - RO mAN BIŃCzyK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SzCzECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCzEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCzEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o
P4.2.O.d/o

P3.2.O.do

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

Viz.27.03, 3.04

SZWACZKI,
KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: GOLENIÓW,  zapewniamy dowóz
Wymagania:

  wykształcenie zasadnicze zawodowe: krawiec,
  doświadczenie w zawodzie szwaczka w dużym 

    zakładzie pracy,

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36

lub o wysłanie CV na adres e-mailowy: 
Wioleta@irontech.com.pl 

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych 

do podjęcia pracy w charakterze

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 9s. 5s. 3

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

TUNEZJI, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Ile zapłaciliśmy  
za służbowe 
 komórki  
urzędników?

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

Pomylili 
zwłoki 
kobiet

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

ReKlama

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W.2.p.20.03

Z okazji 20-lecia działalności firmy, 
mamy dla nowych Klientów

- najniższe stawki OC i aC
- dodatkowe zniżki dla młodych kierowców

Nasze propozycje są  
nie do przebicia,  

sprawdźcie Nas. zapraszamy
700-lecia 6a (vis a vis NETTO)

tel. 91 391 01 17, 608 343 734
Fratczak

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

K.p.24.03-21.04

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Kolejne wydanie w piątek 10 kwietnia

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Nasi Przedsiębiorcy  

-  „Tęczak” 
sklep 
z akcesoriami 
wędkarskimi

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

na rynku stomatologicznym 
o zredukowanej o 70% dawce promieniowania 

i najwyższej rozdzielczości
Cyfrowy telertg, rtg zatok oraz pantomogram

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

3D3D Nowa era w diagnostyce
Najnowszy TOMOGRAF KOMPUTEROWY

W.4.P.P.27.03 do

Zatrudnię kierowcę kat. B
z doświadczeniem, trasy międzynarodowe Ue

tel. 882 042 732 

Rozmowa z Bożeną Kawicką i anną Borkowską

Tam potrzebują naszej pomocy

Czytaj s. 7
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W skrócie

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz 
do nas o każdej porze. 

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

ReKlama

Waleria Pietrzak: lat 86, zmarła 02.04.2015 r., pogrzeb odbył się 04.04.2015 r., na cmentarzu w Żabowie
Czesław Macełko: lat 62, zmarł 03.04.2015 r., pogrzeb odbył się 08.04.2015 r.,  na cmentarzu w Dobrej
Czesława Borowska: lat 62, zmarła 07.04.2015 r., pogrzeb odbył się 09.04.2015 r.,  na cmentarzu w Dobrej
Zofia Szukalska: lat 85, zmarła 07.04.2015 r., pogrzeb odbył się 09.04.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie
Marianna Jawna: lat 89, zmarła 06.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się 10.04.2015 r., o godz. 14:00 na cmenta-
rzu w Dobrej

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przylot pierwszych  w 
tym roku bocianów, za-
obserwował czytelnik z 
Warnkowa - „Widząc kle-
koczące boćki od razu zro-
biłem im zdjęcie, by po-
dzielić się tą informacją 
i oznajmić, że napraw-
dę przyszła już wiosna 
do gminy Nowogard i do 
Warnkowa - mówi w roz-
mowie. Boćki na począt-
ku ubiegłego tygodnia po-
jawiły się na kilka godzin, 
ale po jakimś czasie znik-
nęły. Dopiero niedawno 
boćki wybrały gniazdo i 
miejmy nadzieję, że już 
osiedliły się na dobre. JB

Spacerującego, nad ranem po plaży miejskiej, mieszkańca Nowogardu 
zaniepokoił przewód elektryczny wystający kilka centymetrów nad wodą, 
przy brzegu. Czytelnik uwiecznił na fotografii swoje odkrycie i przesłał fo-
tografię do DN z prośbą o interwencję. Jak dowiedziała się redakcja DN, 
tajemniczym kablem zajmują się już miejscy urzędnicy. Zlecili zbadanie 
przewodu firmie Arka z Nowogardu, zajmującą się konserwacją infra-
struktury elektrycznej w mieście. Na razie fachowcy, po wstępnych oglę-
dzinach, przypuszczają, że odkryty przez mieszkańca kabel, to stary prze-
wód oświetleniowy o niskim napięciu, który niegdyś biegł kilka metrów od 
linii brzegowej jeziora. Przewód jest prawdopodobnie nieczynny. Elektry-
cy uspakajają, że nawet gdyby było inaczej, to nie zagraża to życiu ludzi. Do 
tematu wrócimy, gdy sprawa zostanie dokładnie zbadana. Ma to nastąpić 
dziś, tj. piątek, 10 kwietnia. MS

W pochmurny kwietniowy dzień, w Zielonym Przedszkolu zaświeciło 
bajeczne słońce wprowadzając wszystkich w miły nastrój. Z okazji Dnia 
Książki w progach placówki zagościł Zielony Kapturek, Wilk, Pinokio, 
była też Królowa Śniegu, Kot w butach, a nawet Dziewczynka z zapałkami. 
Dzieci zafascynowane przedstawionym światem z przyjemnością uczest-
niczyły w rozmaitych grach i zabawach. Na chwilę mogły się przenieść w 
bajkowy świat i zamienić w postacie ze znanych książek, między innymi w 
pracowite krasnoludki, Kopciuszka czy Czerwonego Kapturka. Ten wyjąt-
kowy dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

Jak finansujemy urzędnicze absurdy 

Listy od burmistrza Nowogardu 
dotarły także do… Osiny
Wbrew stanowisku radnych, wyrażonym w uchwale rady dotyczącym negatywnej oceniy postępo-
wania UM w trakcie organizacji przetargu na administrowanie przez najbliższe 15 lat siecią wod-
no-kanalizacyjną gminy,  burmistrz Nowogardu nie ustaje w tym temacie w robieniu ludziom wody 
z mózgu. W czwartek, mieszkańcy otrzymali do skrzynek czterostronicowe pismo.  Jak się okazuje, 
urząd burmistrza (reprezentowany przez wiceburmistrza) wysłał to pismo nie tylko do mieszkań-
ców gminy Nowogard, ale także „pouczył” obywateli gminy Osina.  

W czwartek, w redakcji  rozdzwo-
nił się telefon. - Kto pozwala trwonić 
pieniądze na te p…ły - mówi zde-
nerwowanym głosem jeden z Czy-
telników. Te p…ły , które tak zde-
nerwowały wielu obywateli No-
wogardu, to czterostronicowe pi-
smo będące wywiadem z samym 
sobą (nowatorska forma literac-
ka!)  podpisane przez wiceburmi-
strza Krzysztofa Kolibskiego.  Wice-
burmistrz odpowiada tam na posta-
wione sobie samemu zagadnienia, 
próbując  udowodnić po raz kolej-
ny, że białe to czarne, a oddanie nie-
mieckiej firmie (przypomnijmy w 
tzw. Wodociągach Nowogardzkich 
Wal- Betrieb  Sp. z oo - 100 pro-
cent udziałów mają Niemcy) to naj-
większe szczęście jakie spotkać mo-
gło mieszkańców Nowogardu . Czas 
więc aby to szczęście wreszcie zro-
zumieli zarówno mieszkańcy, ale i 
tracący źródło utrzymania  pracow-
nicy PUWiS  i w konsekwencji bez 
szemrania wycofali się z obrony lo-
kalnego biznesu i własnych miejsc 
pracy. Jak się okazuje mają to zro-
zumieć również niczemu nie win-
ni mieszkańcy gminy Osina, gdzie 
również trafił list burmistrza dru-
kowany szybko i bez ceregieli w za-
kresie miarkowania kosztów. Py-
tany przez nas wójt Osiny powie-
dział, że nie  upoważniał gminy No-
wogard do kierowania jakichkol-
wiek informacji dotyczących  PU-

WiS, do mieszkańców gminy Osina: 
PUWiS wykonuje u nas usługi wod 
–kan od lat – mówi wójt Szwedo- 
jesteśmy zadowoleni z jakości tych 
usług i współpracy z nowogardzką 
firmą. Czas więc, aby burmistrz No-
wogardu zrozumiał, że w tzw. spra-
wie wody nie chodzi tylko o to, że   
Wanda Niemca nie chciała, ale o to, 
że ma płacone prawie 12 000 tys. 
miesięcznie, aby zabezpieczał inte-
res społeczności samorządowej, a tę 
tworzą wszyscy mieszkańcy gminy, 
a nie grono jego popleczników. Ja-
kie pieniądze na te czterostronico-
we  p….ły wydano z naszej kasy?  o 
tym wkrótce.                                Red. 

Zdziwiło mnie, dlaczego w mojej 
skrzynce znalazł się ten list - mówi rad-
ny gminy Osina, Zdzisław Doszczeczko

List trafił nie tylko do skrzynki radnego Doszczeczki, ale też do innych mieszkań-
ców Gminy Osina
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Sprzedam 
mieszkanie 
na parterze 62 m2 po 

generalnym remoncie 
3-pokoje własne, ogrzewanie 

piec CO, z garażem przed 
mieszkaniem (wspólnota 

mieszkaniowa opłaty 350 zł). 

Tel 606 265 333

ReKlama ReKlama

Rodzina przeżyła horror - omal nie pochowali obcej osoby

Pomylili zwłoki kobiet 
-To było jak w jakimś horrorze – mówi syn zmarłej kilka dni temu 79-letniej kobiety, której pogrzeb odbył się w miniony wtorek na nowogardzkim cmen-
tarzu. Gdy na godzinę przed ceremonią otwarto wieko trumny, okazało się, że leży w niej zupełnie obca dla niego kobieta.  Rodzina zmarłej do dziś jest 
wstrząśnięta zaistniałą sytuacją. 

Rodzina  śp. Walentyny Ka-
niowskiej, zleciła pochówek 
zmarłej Salonowi Pogrzebowe-
mu Kredo z Nowogardu.  O godz. 
14.00, w dniu 7 kwietnia, zapla-
nowane było wystawienie zwłok 
w kaplicy na cmentarzu w Nowo-
gardzie. Później tradycyjnie miała 
odbyć się liturgia pogrzebowa od-
prawiona przez księdza. 

Około południa pracownicy fir-
my Kredo udali się do przyszpital-
nego prosektorium, by odebrać i 
przygotować ciało zmarłej do po-
grzebu. Zwłoki kobiety wydał pra-
cownik firmy Jerzego Furmańczy-
ka, która na podstawie umowy 
ze szpitalem zarządza chłodnią, 
gdzie przechowuje się zmarłych 
do czasu pochówku. Ciało przy-
gotowane do pogrzebu już przez 
firmę Kredo zostało w trumnie  
przetransportowane karawanem  
tejże firmy  na cmentarz. Kiedy w 
kaplicy zebrała się rodzina, graba-
rze otworzyli wieko trumny. Wte-
dy rodzina zorientowała się, że 
w trumnie, zamiast zmarłej pani 
Walentyny, leży zupełnie obca im 
kobieta. 

-To było jak w jakimś horrorze 
– mówi Marek Kaniowski, syn 
śp. Walentyny, który jako pierw-
szy zauważył, że coś jest nie tak. 
- Kobieta, która leżała w trumnie 
nie przypominała w ogóle mojej 
mamy. Początkowo myśleliśmy, że 
mama tak się zmieniła po śmierci, 
ale gdy bliżej  przyjrzeliśmy się tej 
kobiecie, byliśmy pewni, że zaszła  
pomyłka i to nie jest moja mama– 
opowiada łamiącym się głosem 
mężczyzna. 

Wstrząśnięta odkryciem ro-
dzina, zaalarmowała natychmiast 
pracowników zakładu Kredo. Ci 
zatelefonowali do zarządcy pro-
sektorium z pytaniem, czy oby 
w chłodni nie ma drugiego ciała. 
Okazało się, że leży tam jeszcze 
jedna zmarła. 

-Pojechałem na miejsce, otwar-
to worek, a w nim właśnie leżała 
moja mama – mówi  M. Kaniow-
ski. 

Zaraz po potwierdzeniu tożsa-
mości zmarłej przez jej syna, pra-
cownicy Kredo przygotowali już 
właściwe ciało do pochówku, a 
następnie przewieźli je na cmen-
tarz. To, które wcześniej omyłko-
wo przetransportowano do kapli-
cy, wróciło z powrotem do pro-

sektorium. Wszystkiemu przyglą-
dała się policja, którą na miejsce 
wezwał przedstawiciel firmy Kre-
do. - Policjanci pilnowali jedynie, 
aby wszystko przebiegało spraw-
nie. Na tym nasza rola się zakoń-
czyła. Nie prowadzimy w sprawie 
żadnego postępowania – mówi Ju-
lita Filipczuk, rzecznik policji. 

Po naprawieniu przykrego błę-
du, pochówek odbył się już bez 
żadnych incydentów. 

Pozostaje jednak pytanie, jak 
mogło dojść do takiej fatalnej po-
myłki? Obie firmy  mają swoją 
wersję wydarzeń. 

- Nasz pracownik dopytywał 
pracowników Kredo, czy to na 
pewno to ciało. Ci, trzymając jakąś 
zwiniętą kartkę w ręku potwierdzi-

li, że tak. Z jednej strony wina więc 
leży po naszej stronie, bo mogliśmy 
to dokładniej sprawdzić, ale z dru-
giej strony pracownicy Kredo naj-
wyraźniej nie wiedzieli, po któ-
re ciało do prosektorium przyje-
chali – mówi Sebastian Furmań-
czyk, syn zarządcy przechowalni 
zwłok przy szpitalu w Nowogar-
dzie. Firma p. Furmańczyka  prze-
prosiła rodzinę zmarłej i wypłaci-
ła też finansowe zadośćuczynienie 
za straty moralne. 

Kredo ma swoją wersję wy-
darzeń i nie czuje się w żadnym 
stopniu winne zaistniałej sytuacji.

-My nie odpowiadamy za to, ja-
kie zwłoki zabieramy. To oni po-
winni być pewni, jakie ciało wywo-
żą ze szpitala i później wydają do 
pochówku. Wydali nam akurat pa-
nią, którą następnego dnia pocho-
wano w Dobrej. Nie mamy sobie 
nic do zarzucenia – mówi Jarosław 
Maćkowiak, właściciel Salonu Po-
grzebowego Kredo. 

Syn zmarłej śp. Walentyny, od-
powiedzialność za zaistniałą sy-
tuację rozkłada na dwie firmy po 
równo. Zapowiada jednak, że nie 
będzie sprawy kierował na drogę 
sądową. 

-Nikomu nie życzę tego, co my 
przeżyliśmy. Nie mamy jednak za-
miaru ciągać się po sądach. Obie 
firmy, moim zdaniem, są tutaj 
winne. Wszystko wskazuje na to, 
że zwłoki były źle oznaczone. Mnie 
jako syna, nie obchodzi jednak jak 
do tego doszło. To się nie powinno 
w ogóle wydarzyć. Nawet nie chcę 
myśleć, co by było, gdyby pogrzeb 
odbywał się przy zamkniętej trum-

nie. Przykro mi tylko, że firma Kre-
do nawet mnie nie przeprosiła za tę 
sytuację, tak jak zrobił to pan Se-
bastian Furmańczyk. Do tego jesz-
cze chce, żebym zapłacił za dodat-
kowe ubranie, które musieli wy-
korzystać by odziać moją mamę. 
Na pewno na to się nie zgodzę. Te 
koszty obie firmy powinny wyrów-
nać między sobą. Nie widzę powo-
du, dla którego miałbym ponosić 
jeszcze dodatkowe opłaty za czyjeś 
błędy –  kończy Marek Kaniowski.

Jak poinformował nas Kazi-
mierz Lembas, dyrektor szpitala w 
Nowogardzie, zgodnie z procedu-
rą osoba przyjmowana do szpita-
la otrzymuje opaskę na rękę, któ-
rą zakłada  personel szpitala. Opa-
ska ta pozostaje na ręku pacjen-
ta również po jego śmierci  i jest 
ściągana ewentualnie dopiero, gdy 
zwłoki szykowane są do pochów-
ku. Ponadto, zanim ciało zmarłe-
go pacjenta trafi do prosektorium, 
jeszcze na oddziale jest wkłada-
ne do worka,  na który przykle-
jane jest urzędowe pismo z na-
zwiskiem osoby zmarłej, godziną 
zgonu, pieczęcią oddziału i podpi-
sem osoby wydającej zwłoki. Dy-
rektor szpitala, w rozmowie z DN, 
powiedział ponadto, że nie przy-
pomina sobie, aby kiedykolwiek 
doszło do pomylenia zwłok, tym 
bardziej, że praktycznie nie zda-
rza się, aby w ciągu jednej doby 
w szpitalu zmarły dwie osoby, co 
też wyklucza możliwość błędne-
go oznaczenia ciała jeszcze przez 
personel szpitala. 

Marcin Simiński

R e K l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Kolejny wypadek na pasach 

Autobus wiozący dzieci 
potrącił kobietę
W minioną środę, tj. 8 kwietnia, o godz. 8.00, przy ul. Boh. Warszawy (na wysokości hur-
towni elektrycznej TWN) doszło do potrącenia pieszej przechodzącej przez pasy. W 58-let-
nią kobietę wjechał szkolny autobus wiozący dzieci na zajęcia. 

Autobusem kierował 58-letni 
kierowca, mieszkaniec Golenio-
wa. Zdaniem policji, nie zachował 
on należytej ostrożności i wjechał 
w prawidłowo przechodzącą po 
pasach 58-letnią kobietę z Nowo-
gardu. 

-W wyniku zdarzenia kobie-
ta doznała urazu głowy i została 
przetransportowana do szpitala w 
Nowogardzie. Sprawa została za-
kwalifikowana, jako wypadek dro-
gowy i została przekazana do pro-
kuratury – mówi asp. Julita Filip-
czuk, rzecznik policji. 

O tam jaka kara zostanie wy-
mierzona kierującemu autobu-
sem, zdecyduje długość leczenia 
kobiety i stopień doznanego w 
wyniku wypadku uszczerbku na 

zdrowiu. Z pewnością okoliczno-
ścią łagodzącą dla kierowcy jest 
fakt, że mężczyzna był trzeźwy i 
jechał z prawidłową prędkością. 
Alkoholu nie wykryto również w 
organizmie poszkodowanej. 

Dodajmy, że w ostatnich kilku 

tygodniach jest to kolejny wypa-
dek z udziałem pieszych, do jakie-
go doszło w Nowogardzie. Dwa 
podobne zdarzenia miały miejsce 
przy ul. 700-lecia oraz 3 Maja. 

Apelujemy o ostrożność. 
MS

Sygnały czytelników 

Nowa droga,  
a woda stoi…
Dlaczego woda zamiast spływać do studzienki, stoi na dro-
dze tworząc ogromne kałuże? Z takim pytaniem zadzwonił 
do redakcji jeden z mieszkańców ul. Kard. Wyszyńskiego, 
słusznie zauważając, że ulica ta dopiero co była remontowa-
na, więc brak drożnego dopływu dla deszczówki jest co naj-
mniej zastanawiający.  

- Nie bardzo rozumiem, dlacze-
go woda stoi zamiast spływać do 
studzienki? Przecież wydano na 
ten remont chyba nie małe pienią-
dze?  -pyta retorycznie  czytelnik.  

Po tym co widać na zdjęciu, py-
tanie to jak najbardziej jest zasad-
ne. Publicznie stawiamy je więc 
nowogardzkim władzom, licząc, 
że te w najbliższym czasie wyja-
śnią, dlaczego na wyremontowa-
nej przed wyborami drodze zale-
ga opadowa woda?  Przypomnij-
my,  że inwestycja niewątpliwie 
była gminna  o czym informowała 
postawiona  tutaj  pioniersko ta-
blica ( każdy wjeżdżający z Ko-
ścielnej miała ją tuż przed oczy-
ma)  z  odpowiednim tekstem 
podpisanym- Burmistrz Nowo-
gardu Robert Czapla.   Gdy ją wy-

konywano w tekście pt. „Robić, 
robić... myśleć będziemy później”, 
ostrzegaliśmy, że wykonywanie 
pospiesznie, przed wyborami tej 
inwestycji, może skutkować nie-
dociągnięciami.  Jak widać okaza-
ło się, że mieliśmy rację.                                                                                                          

KR

Policja  wyjaśnia 

Istnieje prawdopodobieństwo, 
że... zrobiła zakupy 
Na początku stycznia, redakcja DN otrzymała informację, że policyjny samochód służbo-
wy posłużył pani Komendant do dokonania prywatnych zakupów w centrum Nowogardu. 
Na skierowaną przez nas  do policji prośbę o wyjaśnienie, otrzymaliśmy odpowiedź pod ko-
niec marca.

W odpowiedzi, którą  podpisa-
ła rzecznik prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji asp. Julita  Fi-
lipczuk czytamy m.in.

(…)  W dniu 3 stycznia 2015r, 
pani Komendant Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie, w godz. 11.00 
–  14.00 użytkowała pojazd służ-
bowy marki Kia nr rej. ZGL 01SL, 
którym przejechała łącznie 7 km. 
W przedmiotowym dniu, podob-
nie jak w każdym innym, podczas 
pełnienia dyżuru, dokonała kon-
troli podległych służb w terenie, 
a także sprawowała nadzór nad 
przeprowadzonymi interwencjami 
miejsc, w których najczęściej do-
chodzi do kradzieży. Istnieje praw-
dopodobieństwo, że w trakcie po-
wrotu do jednostki zrobiła zakupy. 
Nadmieniam, że w trakcie pełnie-
nia służby, każdemu policjantowi 
zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie rozkładu czasu 
służby policjantów z dnia 18 paź-
dziernika 2001r., należy się prze-
rwa, a komendant jest również po-
licjantem. 

Dalej Pani rzecznik przeprasza 

za długi czas oczekiwania na od-
powiedź  uzasadniając to wzglę-
dami organizacyjno-techniczny-
mi.  Wracając do wyjaśnień  w 
sprawie  sposobu używania  sa-
mochodu służbowego  pozosta-

wiamy  ich ocenę  naszym Czytel-
nikom zwłaszcza tym, którzy byli 
świadkami  sytuacji z dnia 3 stycz-
nia 2015 roku.    

Red

Co robić, gdy 
znajdziemy niewypał?
Na naszym terenie wciąż można natknąć się na pozostałości po 
działaniach wojennych. Ostatnio, pan Tomasz z Błotna, przy 
okazji prac prowadzonych w lesie, znalazł granat. Przy okazji tej 
sytuacji poprosiliśmy rzecznika policji, asp. Julitę Filipczuk, by 
napisała, co zrobić kiedy znajdziemy niewybuchy? Poniżej odpo-
wiedź pani Rzecznik. 

- Za przedmioty wybuchowe uważa 
się wszelkiego rodzaju przedmioty po-
chodzenia wojskowego, które ze wzglę-
du na swoje właściwości wybuchowe 
grożą niebezpieczeństwem przy nie-
właściwym obchodzeniu się z nimi. Są 
to w szczególności: zapalniki, pociski, 
bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i 
karabinowe, pancerzownice, granaty, 
miny wszelkich  typów, ładunki mate-
riałów wybuchowych, złom metalowy 
zawierający resztki  materiałów wybu-
chowych. 

Nie zachowanie należytych środków 
bezpieczeństwa po odnalezieniu  nie-
wypału lub niewybuchu, niewłaści-
we postępowanie wynikające z braku  
świadomości o grożącym niebezpie-
czeństwie może doprowadzić do wie-
lu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet 
śmierci.

Miejsce znalezienia niewybuchu 
należy w sposób wyraźny oznaczyć, 
zabezpieczyć przed dostępem osób po-
stronnych i niezwłocznie przekazać 
informację o znalezisku Policji, któ-
ra sprawdzi czy znaleziony przedmiot 
jest wybuchowy i niebezpieczny, a na-
stępnie zawiadomi o tym fakcie patrol 

saperski i zabezpieczy miejsce do cza-
su ich przybycia. 

Znalezionych niewybuchów katego-
rycznie nie wolno podnosić, odkopy-
wać, przenosić, wrzucać do ogniska, 
ani do miejsc takich jak stawy, jeziora 
czy głębokie rowy.

Informując Policję należy: :
- precyzyjnie określić miejsce odna-

lezienia
- określić co zostało znalezione, wy-

gląd, ogólne gabaryty, ilość
- podać telefon /adres kontaktowy/ 

do osoby informującej o znalezisku
asp. Julita Filipczuk, opr. MS/DN

Zdjęcie niewypału, który w lesie pod 
Błotnem znalazł pan Tomasz. 

Pani Komendant, po zakupach w sklepie mięsnym, wraca do samochodu służbowe-
go będącego na wyposażeniu KP w Nowogardzie
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Najlepsze życzenia 
z okazji 

60-tych urodzin 

dla Bogumiły 
Czupryńskiej 

dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i uśmiechu 

na każdy dzień 
życzy 

koleżanka 
Halina 

ŻyCZenIa

Chce wybudować stację i parking dla tirów

Czy radni pójdą przedsiębiorcy „na rękę”? 
Stanisław Mosiniak, znany nowogardzki przedsiębiorca, chce wybudować na terenie byłej przesypowni stację paliw, a przy niej wielki parking dla tirów, hotel, bar i myj-
nię dla samochodów. Inwestycja, wyceniana na 5 mln złotych, stoi jednak pod znakiem zapytania, bo według dokumentacji urbanistycznej, w tym miejscy stacji pa-
liw być nie może. Przedsiębiorca zwrócił się więc do rady miejskiej o zmianę niekorzystnych dla niego zapisów i zapowiada, że w razie negatywnej odpowiedzi zreali-
zuje inwestycję w gminie Cerkwica. 

Stanisław Mosiniak prowadzi już 
jeden „cepeen”. Znajduje się on na 
końcu ulicy Nadtorowej. Od ponad 
roku szuka miejsca na kolejną sta-
cję, tym razem dużo większą i ca-
łodobową z parkingiem na 80 ti-
rów, myjnią dla ciężarówek i oso-
bówek, a nawet częścią gastrono-
miczno-hotelarską. Całość ma po-
chłonąć 5 mln złotych i dać zatrud-
nienie nawet 16 osobom. Najpierw 
przedsiębiorca planował, że wybu-

duje obiekt przy ul. Młynarskiej 
(na działce po byłym „Przełomie”). 
Okazało się jednak, że ten obszar 
nie posiada planu zagospodarowa-
nia. W praktyce oznacza to, że każ-
da inwestycja może być zaskarżona 
przez sąsiadów. Ci od razu zapo-
wiedzieli ponoć przedsiębiorcy, że 
na stację zgody nie będzie. 

-Prawdopodobnie mimo sprze-
ciwów właścicieli sąsiednich dzia-
łek i tak bym stację tam postawił. 
Nie chciałem jednak wchodzić w 
konflikt z ludźmi, a do tego rozpa-
trywania skarg i uznanych stron w 
postępowaniu administracyjnym 
trwałoby przynajmniej dwa lata. To 
dla mnie za długo - mówi Przedsię-
biorca. 

Stanisław Mosiniak postanowił 
więc zrealizować swoją inwestycję 
w innym miejscu – tam gdzie sta-
cja nie powinna nikomu przeszka-
dzać. 

-Podjąłem decyzję, by inwestycję 
wykonać przy ul. Górnej, na tere-
nie po byłej przesypowni – mówi St. 
Mosiniak. 

Udał się do starostwa w Gole-
niowie by zapowiedzieć, że będzie 

zwracał się o wydanie pozwolenia 
na budowę. Tam, jak twierdzi, do-
wiedział się, że na wskazanej przez 
niego działce stacja paliw powstać 
nie może. Jest to bowiem niezgod-
ne z planem zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonym przez 
Radę Miejską w 2010 roku. Urba-
nista umieścił bowiem w planie 
możliwość budowy na tym terenie 
terminali paliwowych, czyli bazy 
paliw a nie stacji. Takie obiekty są 
obłożone o wiele większymi ob-
ostrzeniami niż „cepeeny”. Wyda-
wało się więc, że nie będzie proble-
mu z budową stacji paliw. A jed-
nak okazało się, że jest inaczej. 

-Sądziłem, że jeśli jest terminal, 
to ze stacją paliw nie  będzie proble-
mu. Okazało się, że stacja paliw ma 
inny symbol - mówi Stanisław Mo-
siniak.

Jedynym rozwiązaniem jest te-
raz zmiana zapisów w przyjętym 
w 2010 roku planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Według 
wstępnych wyliczeń koszty tej ad-
ministracyjnej przeróbki to ok. 40 
tys. zł. 

- Zwróciłem się do radnych o 

zmianę w planie zagospodarowa-
nia. Teraz czekam na decyzję rady- 
mówi St. Mosiniak. 

Przedsiębiorca zapowiada, że 
jeśli w Nowogardzie nie otrzyma 
zgody na budowę stacji i hotelu 
zrobi to w innej gminie.  

- Jestem bardzo zdeterminowa-
ny. Dlatego szukam alternatywne-
go miejsca na inwestycję. Posiadam 
grunty koło ronda za Cerkwicą. 
Mam już zgodę na wykonanie zjaz-
dów od dyrekcji dróg w Koszalinie, 

a wójt obiecał, że odstąpi od rapor-
tu oddziaływania na środowisko. 
Jeżeli nie dostanę zgody na budowę 
w Nowogardzie, idę do Cerkwicy - 
kończy stanowczo przedsiębiorca.

Jak dowiedział się DN, wnio-
sek przedsiębiorcy o zmianę pla-
nu przestrzennego ma być rozpa-
trywany na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej, zaplanowanej na 21 
kwietnia. 

MS

Tu chcę wybudować stację paliw - pokazuje Stanisław Mosiniak
Przedsiębiorca alternatywnie na miejsce 
swojej inwestycji przygotował działkę w 
gminie Cerkwica

Kosztowne telefony 

Ile zapłaciliśmy za służbowe komórki urzędników? 
Prawie 12 tysięcy złotych – tyle zapłacono w zeszłym roku za służbowe telefony pracowników naszego Urzędu Miejskiego. Najwięcej nadzwonił wiceburmistrz Nowo-
gardu Krzysztof Kolibski. Drugi po nim jest jego przełożony, burmistrz Robert Czapla. Rachunki obu panów wyniosły razem prawie 6 tys. 800 zł. 

O przekazanie wykazu pracow-
ników ratusza, którzy posiadają te-
lefony służbowe, do Urzędu Miej-
skiego zwrócił się Dziennik Nowo-
gardzki. Poprosiliśmy również o 
przedstawienie zestawienia kosz-
tów, jakie poniósł budżet miasta z 
tytułu użytkowania tych telefonów 
w zeszłym roku.

Poinformowano nas, że telefony 
służbowe posiada w UM w Nowo-
gardzie dziewięć osób. Poza bur-
mistrzem R. Czaplą i jego zastęp-
cą K. Kolibskim, z przywileju tego 
korzystają m.in. urzędnicy z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska, tj. Wojciech Szponar i Ar-
tur Bajerski na czele z ich kierow-
nikiem, Tadeuszem Fiejdaszem. 
Służbową komórkę posiada poza 
tym Stanisław Pietrzycki, kierow-
nik Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego, gminny 
kierowca Edmund Kwiecień, a tak-
że przewodniczący Rady Miejskiej 
– obecnie St. Saniuk, poprzednio 
Antonii Bielida. 

Najwięcej w zeszłym roku wy-
dzwonił Krzysztof Kolibski. Za 

jego rozmowy przez telefon gmi-
na zapłaciła łącznie 4072,60 zł, 
czyli średnio 340 zł miesięcznie. 
Rachunki za telefon użytkowany 
przez burmistrza R. Czaplę wynio-
sły w tym samym okresie 2677,07 
zł. 

1360,16 zł wyniósł koszt utrzy-
mania telefonu używanego przez T. 
Fiejdasza. Nieco mniej, bo 1171,02 
zł miasto zapłaciło za rozmowy 
jego zastępcy-Wojciecha Szponara. 
Bardziej oszczędni byli Agnieszka 
Biegańska-Sawicka i Antonii Bieli-
da. Za ich telefony zapłacono kolej-
no 726,88 zł i 680,45 zł. 

Rachunki pozostałych trzech 
pracowników gminy (St. Pietrzyc-
ki, A. Bajerski, E. Kwiecień) były o 
wiele mniejsze i nie przekroczyły 
400 zł, co daje ok. 40 zł miesięcz-
nie. 

Sekretarz Gminy Agnieszka Bie-
gańska-Sawicka odmówiła nato-
miast podania numerów służbo-
wych telefonów urzędników, uzna-
jąc, że nie jest to informacją pu-
bliczną. Swoje stanowisko podpar-
ła wyrokiem, jaki zapadł w 2013 
roku przed warszawskim sądem 

administracyjnym w sprawie po-
dania numeru telefonu Prokurato-
ra Generalnego. Sąd uznał, że brak 
udostępnienia tego numeru do pu-
blicznej wiadomości nie uniemoż-
liwia obywatel swobodnego kon-
taktowania się z urzędnikiem. 

Okazuje się jednak, że orzecznic-
two w tej sprawie jest niespójne- 
co kraj to obyczaj. W takiej samej 
sprawie orzekał  również WSA w 
Szczecinie w 2012 roku, z powódz-
twa Stowarzyszenia Szczecinia-
nie Decydują. Szczecińscy urzęd-

nicy odmówili tej organizacji po-
dania numeru telefonu prezydenta 
miasta, toteż stowarzyszenie złoży-
ło skargę do sądu. Sędziowie uzna-
li, że telefon służbowy (komórko-
wy) prezydenta miasta służy nie-
wątpliwie wykonywaniu przez nie-
go czynności służbowych, a więc 
jest narzędziem służącym do wy-
konywania powierzonych mu pra-
wem zadań publicznych. Informa-
cja o numerze tego telefonu spełnia 
zatem kryteria uznania jej za infor-
mację publiczną – podobnie jak to 

jest z innymi telefonami Urzędu 
Miejskiego podanymi w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Szczecina. 

Mimo iż redakcja DN podała 
kontrprzykład do wykładni przy-
toczonej przez Sekretarz Gminy, 
urzędniczka potrzymała swoje sta-
nowisko i numerów telefonów uży-
wanych przez pracowników urzę-
du nam nie podała – co kraj, to oby-
czaj. 

MS

Nasz komentarz
Nikt nie kwestionuje zasadności posiadania przez urzędników służ-

bowych telefonów mobilnych, zwłaszcza, gdy wymaga tego specyfika 
ich stanowiska pracy. Zastanawiające są jednak koszty, jakie z tego tytu-
łu ponieśli podatnicy. Przecież dzisiaj wiele sieci komórkowych oferu-
je tzw. pakiety „bez limitu”, czyli płacimy tylko abonament (zwykle ok. 
60 zł). Nie wspominając już, że przy umowach na kilka numerów (tzw. 
oferty biznes) ceny abonamentów są dużo bardziej korzystniejsze niż 
dla klientów detalicznych. Zdaje się więc, że najwyższy czas aby ratusz 
pomyślał o zmianie warunków umów, jakie podpisał niegdyś z opera-
torami telefonii komórkowej. Bo zawsze lepiej wydać mniej niż więcej i 
to za to samo, szczególnie gdy mowa o pieniądzach publicznych. W tym 
wypadku to mniej może oznaczać kilka ładnych tysięcy w skali roku– 
które na przykład można przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych.                                                                          Red. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae... Już zbyt późno na naukę – 

została nam modlitwa…
Mimo gorącego okresu przedmaturalnego w dniach 26-28 
marca br., odbyła się coroczna pielgrzymka maturzystów z  
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

Jej głównym celem był udział 
w czuwaniu na Jasnej Górze i za-
wierzenie Matce Boskiej Często-
chowskiej, przed obliczem której 
modliliśmy się o dobre wyniki eg-
zaminu maturalnego, a także we 
własnych, indywidualnych inten-
cjach. Uczniom II LO w Nowo-
gardzie towarzyszyli koledzy z I 
LO oraz z Maszewa. Ksiądz Mar-
cin Gudełajski, „ojciec dyrektor” 
wyjazdu, zadbał również o od-
powiednią opiekę – oprócz niego 
pieczę sprawowali nad nami ks. 
Daniel Sacik – wikariusz z Masze-
wa, kl. Łukasz Szumski i kl. Mate-
usz Tschech - alumni Archidiece-
zjalnego Seminarium Duchowne-
go w Szczecinie. 

Nocna trasa, którą zaczęli-
śmy modlitwą do św. Krzyszto-
fa  doprowadziła nas rankiem  do 
Oświęcimia, gdzie zwiedzaliśmy 
miejsce pamięci i muzeum Au-
schwitz. Nie trudno było zauwa-
żyć, że bardzo poruszyła nas obo-
zowa rzeczywistość, której nie-
mal, że namacalnie mogliśmy 
doświadczyć. Kolejnym punk-
tem naszej pielgrzymki było jed-
no z piękniejszych polskich miast 
– Kraków. Zobaczyliśmy Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie- Łagiewnikach, a także 
Centrum Jana Pawła II, w którym 
mieliśmy przyjemność  uczestni-
czyć we Mszy Świętej koncelebro-
wanej przez naszych opiekunów. 
Następnie udaliśmy się do ośrod-
ka naszego zakwaterowania, aby 
trochę się odświeżyć i przygoto-
wać na dalsze zwiedzanie. W go-
dzinach wieczornych mieliśmy 
szansę zobaczyć krakowski Stary 
Rynek z kościołem Mariackim i 
Sukiennicami na czele. 

W piątek od samego rana pra-
cowaliśmy na wysokich ob-
rotach. Zaczęliśmy od wi-
zyty w Kurii Archidiece-
zji Krakowskiej, poran-
nej mszy i spotkaniu 

z księdzem kardynałem Stanisła-
wem  Dziwiszem, który opowie-
dział nam o papieżu Janie Paw-
le II. Po opuszczeniu budynku 
dostaliśmy trochę czasu wolne-
go, który mogliśmy wykorzystać 
na kupno pamiątek czy skonsu-
mowanie posiłku, gdyż czekała 
nas dalsza część podróży. Pierw-
szym przystankiem, podczas dro-
gi na Jasną Górę, była Kalwaria 
Zebrzydowska, w której znajdu-
je się sanktuarium wpisane na li-
stę światowego dziedzictwa kul-
turowego UNESCO. Tego dnia 
nie zabrakło również wizyty w 
Wadowicach i degustacji prze-
pysznych papieskich kremówek. 
Stamtąd wyruszaliśmy już do na-
szego punktu docelowego – Czę-
stochowy. Tam czekali już na nas 
maturzyści z naszej archidiecezji, 
abyśmy mogli razem uczestniczyć 
w Apelu Jasnogórskim i nocnym 
czuwaniu, jak również skorzy-
stać z sakramentu pokuty i mo-
dlić się na Mszy Świętej w „czę-
stochowskim wieczerniku” zano-
sząc wspólną intencję, o zdanie 
egzaminu dojrzałości i dobrego 
rozeznania drogi życiowej.

Po zregenerowaniu sił podczas 
snu, byliśmy gotowi na drogę po-
wrotną. Mimo tak krótkiego cza-
su pielgrzymki mieliśmy możli-
wość do umocnienia swojej wia-
ry. Poza tym, dobrze się bawili-
śmy. Dbali o to nasi opiekunowie, 
którzy starali się zintegrować gru-
pę, a także pokazać nam, że „nie 
taki ksiądz straszny, jak go malu-
ją”.  Dziękujemy za mile spędzony 
czas na modlitwie, rozmowach, a 
także za rozbawianie nas do łez. 
Jeśli (nie daj Boże!) musiałabym 
pisać maturę za rok, z pewnością 
chciałabym jeszcze raz uczestni-

czyć w takiej pielgrzym-
ce. 

(BG)

(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierw-

szego dnia tygodnia, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed Ży-
dami, przyszedł Jezus, stanął po-
środku i rzekł do nich: Pokój wam! 
A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: Pojmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane. Ale Tomasz, jeden z Dwu-
nastu, zwany Didymos, nie był ra-
zem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do nie-
go: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł 
do nich: Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie wło-
żę palca mego w miejsce gwoździ, 
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
Pokój wam! Następnie rzekł do To-
masza: Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan 
mój i Bóg mój! Powiedział mu Je-
zus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, któ-
rzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele 
innych znaków, których nie zapisa-
no w tej książce, uczynił Jezus wo-
bec uczniów. Te zaś zapisano, aby-
ście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wie-
rząc mieli życie w imię Jego.

Bardzo lubię Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego i powyższą Ewan-
gelię. Ten dzień i słowo Boże dają 
poczucie bliskości Boga mimo 
wszystko, pomimo naszej słabo-

ści, niewierności, braku wiary. On 
jest blisko każdego z nas. Dla Nie-
go jesteśmy w centrum Jego miło-
ści. Jak pięknie mówił św. Jan Pa-
weł II: „Nie jesteśmy sumą na-
szych słabości i upadków; jeste-
śmy sumą ojcowskiej miłości do 
nas i naszej rzeczywistej możli-
wości bycia obrazem Jego Syna-
”(spotkanie młodych - Toron-
to 2002r.) Każdy z nas jest źreni-
cą w oku Boga. On nas nieustan-
nie otacza swoją czułą troską, za-
biega o nasze dobro, abyśmy byli 
naprawdę wolni… 

Doświadczyli tego apostołowie, 
którzy zalęknieni i zamknięci uj-
rzeli Zmartwychwstałego Pana. 
Przecież wcześniej nie stanęli na 
wysokości zadania w godzinie 
Krzyża. Bali się również o swoje 
życie, o to, że z nimi Żydzi uczynią 
to samo co z Jezusem. Do takich 
właśnie apostołów: zalęknionych 
i słabych, zatrwożonych o swoje 
życie przychodzi Jezus i nie czy-
niąc im żadnych wymówek mówi: 
”Pokój wam!”. Jezus z nich nie 
zrezygnował! Tak samo nie rezy-
gnuje z nas, nie odrzuca, nie od-
pycha od siebie choć tak wiele w 
naszym życiu upadków. On przy-
chodzi do nas nieustannie przy-
nosząc pokój i pragnąc abyśmy 
go przyjęli. Co więcej, popatrz-
my, że Jezus nie tylko przynosi ra-
dość i pokój swoim apostołom ale 
także tych tak słabych ludzi posy-
ła mówiąc: „Jak Ojciec Mnie po-
słał, tak i Ja was posyłam”. Słabość 
apostołów nie stoi na przeszko-
dzie łaski, tak samo jak i nasza sła-
bość nie stoi na przeszkodzie ła-
ski Bożej. Nie raz tego doświad-
czyłem jako ksiądz, który także 
doświadcza swojej grzeszności. 
Niekiedy były to bardzo bolesne 
doświadczenia, odbierające na-
wet chęć do modlitwy. Jezus jed-
nak ze mnie nie rezygnował i nie 
raz dawał poznać, że mnie potrze-
buje, że chce się mną posługiwać. 
To jest piękne doświadczenie wi-
dzieć, że moc nie jest z nas, ale z 
Boga i że my nosimy ten skarb w 
naczyniach glinianych jakimi je-
steśmy. Ale to trzeba przeżyć jak 
apostołowie, którzy doświadczy-
li miłości miłosiernej Boga w Je-
zusie Zmartwychwstałym, który 
ich nie odrzucił ale posłał uposa-
żając mocą Ducha Świętego. Czy 
mamy jednak wiarę? Wiarę w to, 

że jesteśmy Bogu potrzebni, że On 
nas pragnie, że jest blisko nas go-
tów wyzwalać z każdego lęku w 
jakim żyjemy, że chce nas posyłać 
abyśmy czynili dzieła Boże? Jezus 
jest Panem rzeczy niemożliwych! 
Jeśli pokonał śmierć to czy jest ja-
kikolwiek problem, którego nie 
potrafiłby rozwiązać? Nie ma! Jak 
ukazuje postać św. Tomasza Bóg 
może przemienić nawet naszą 
niewiarę w wyznanie: „Pan mój i 
Bóg mój!” Trzeba tylko chcieć Go 
dotknąć, szukać całym sercem… 
Pozwólcie, że w tym miejscu po-
dzielę się swoim zmaganiem o 
wiarę w obecność Jezusa w Eu-
charystii. Było to w czasie Semi-
narium Duchownego, na pierw-
szych latach formacji. Widziałem, 
że intelektualnie przyjmuję praw-
dę o realnej obecności Chrystusa 
pod postacią chleba i wina ale, w 
sercu czegoś mi brakowało. Bra-
kowało mi pełnego przekonania, 
że tak naprawdę jest. Zacząłem 
zatem szukać w różnych książ-
kach historii świętych, którzy do-
świadczyli nadzwyczajnych zja-
wisk w relacji do Jezusa w Eucha-
rystii. Chciałem mieć pewność, 
by nie uprawiać w kapłaństwie 
aktorstwa, kiedy będę sprawował 
Eucharystię. Najistotniejsze jed-
nak było pytanie z jakim chodzi-
łem i z którym przychodziłem do 
kaplicy: „Jesteś tam Jezu? Pod po-
stacią tego białego chleba? Jesteś 
tam naprawdę? No i któregoś razu 
kiedy mieliśmy wykłady w kapli-
cy, z racji na to, że były dość nud-
ne, wróciłem do swojego pytania i 
wołałem w sercu patrząc na taber-
nakulum… W pewnym momen-
cie doświadczyłem czegoś nie-
zwykłego. Trudno to opisać, ale 
jeden z kolegów z roku dostrzegł, 
że zostałem dotknięty i skomen-
tował: „ale odpłynąłeś!” Podkre-
ślam, że nic nigdy nie brałem żad-
nych środków odurzających. Od 
tego momentu nie mam wątpli-
wości, że to jest On. 

Próbuj szukać u Pana odpowie-
dzi na wszystkie nasze pytania. 
Przychodź do Niego z niewiarą, 
słabością, lękiem… On się Tobą 
nie gorszy i nie skandalizuje. Je-
zus - Miłość Miłosierna - wszyst-
ko Ci wyjaśni. Nie bój się!

ks. Robert Szyszko
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Serdeczne 
podziękowania 

ks. Proboszczowi 
Grzegorzowi Legutko 

oraz wszystkim 
znajomym i sąsiadom, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Marii 
Żałobowskiej 

składa rodzina

POdZIęKOWanIa

Rozmowa z Bożeną Kawicką i anną Borkowską,  
psychoterapeutkami z nowogardu, na temat ich pobytu w Kijowie 

Jesteśmy w takiej samej rzeczywistości jak Ukraińcy...
Bożena Kawicka i Anna Borkowska, psychoterapeutki ze Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich rodzin z Nowogardu, w 
dniach 23-30 marca br., przebywały w stolicy Ukrainy, Kijowie, gdzie szkoliły tamtejszych psychologów, lekarzy, wolontariuszy i pracowników socjalnych, 
mających kontakt z osobami dotkniętymi konfliktem zbrojnym. Poniżej rozmowa z obiema paniami, które na łamach DN, podzieliły się swoimi doświad-
czeniami, jakie przywiozły z tygodniowej wizyty w Kijowie. 

Dziennik Nowogardzki: Czy w 
Kijowie czuje się wojnę? 

Bożena Kawicka: Pozornie nie. 
Ludzie normalnie pracują, jeżdżą 
metrem, robią zakupy, chodzą do 
restauracji. Działają teatry, kina. 
Jeśli jednak rozmawia się z tymi 
ludźmi, czuje się, że tkwi w nich 
ogromne napięcie. Widzi się jak 
chowają swój lęk i wciąż marzą, 
żeby wróciło poczucie bezpieczeń-
stwa. Chcą, żeby to się wreszcie 
skończyło, nie ważne nawet jak. 

Anna Borkowska: Ja myślę, 
że dużo jest również takich real-
nych sytuacji, szalenie trudnych 
do zniesienia. Ceny mocno pod-
skoczyły do góry, zarobki stoją w 
miejscu, ciągle się słyszy o nowych 
ofiarach konfliktu. Telewizja bom-
barduje sprzecznymi informacja-
mi. Tymczasem w każdej ukraiń-
skiej rodzinie jest osoba mówią-
ca po rosyjsku, bądź jest Rosjani-
nem. Tak naprawdę nagle okazuje 
się, że jest dużo okoliczności, które 
przynoszą dodatkowe cierpienia. I 
nad tym najtrudniej zapanować. 
Gdyby to było takie proste, że „tam 
nas z tyłu napadli, a my musimy 
się bronić”, pewnie byłoby łatwiej. 
Tu jednak napadli nas ci, z który-
mi wiele lat byliśmy przyjaciółmi, 
żyliśmy z nimi blisko, mamy ich w 
swoich rodzinach, mieszkamy na 
jednym osiedlu. 

Dzisiaj  Rosjanie wśród Ukra-
ińców nie są już postrzegani jak 
przyjaciele? 

AB: Trudno to określić. My się 
spotkaliśmy z ludźmi szalenie wy-
kształconymi, którzy potrafią róż-
nicować, że to nie naród tylko po-
jedynczy ludzie stoją za tym kon-
fliktem. 

Nie wierzę jednak, że podczas 
kolacji w restauracji czy space-
rze po mieście, nie zauważyły 
panie jakichś przejawów niena-
wiści do Rosjan? 

BK: Przede wszystkim wi-
dać zmęczenie ludzi całą tą sytu-
acją. Niewątpliwie jednak istnieje 
obawa przed Putinem. I tu znów 
sprawa się komplikuje, bo Rosja-
nie uwielbiają swojego przywódcę, 
także ci, którzy mieszkają w  Kijo-
wie. To powoduje dodatkowy mę-
tlik. 

Nie obawiały się panie o swoje 
zdrowie i życie?

AB: Gdy po raz pierwszy jecha-
łyśmy na Ukrainę to zastanawia-
łyśmy się, jak zostaniemy przyję-
te. W tym roku już jechałyśmy do 
przyjaciół, którzy nas oczekiwa-
li. Więc raczej się nie bałyśmy. Je-
dyne co przypominało nam, że jest 
wojna, to lotniska, na których kon-
trola bagaży odbywa się już przed 
drzwiami wejściowymi, a nie od-
prawie. Szczególnie dotyczy to 
młodych mężczyzn.

Wiem, że była to już druga 
wizyta pań na Ukrainie. Proszę 
opowiedzieć jak do tego doszło? 

AB: W tamtym roku nawiąza-
łam znajomość z panią, która pro-
wadzi na Ukrainie centrum pomo-
cy dla kobiet, które doświadczyły 
przemocy. Wówczas powstała  pro-
pozycja wymiany dobrych prak-
tyk. W ramach tego, po raz pierw-
szy rok temu udałyśmy się do Ki-
jowa. Tegoroczny wyjazd to konty-
nuacja tej współpracy. 

Na czym polega ta współpra-
ca? 

AB: Zarówno w tamtym roku, 
jak i w tym przeprowadziłyśmy 
szereg warsztatów i wykładów 
pracy superwizyjnej z własnego 
doświadczenia, z osobami, któ-
re na co dzień pracują albo z we-
teranami, albo z cywilnymi ofia-
rami konfliktu zbrojnego, wolon-
tariuszami udzielającym pomo-
cy psychologicznej bądź pracow-
nikami socjalnymi. Na dobrą spra-
wę nasza praca polegała na szkole-

niu fachowców pracujących z oso-
bami poszkodowanymi zarówno w 
trakcie wydarzeń jakie miały miej-
sce na Majdanie jak i tymi, którzy 
w sposób pośredni bądź bezpośred-
ni poniosły konsekwencje konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie. 

Zastanawia mnie jak ci, którzy 
mają pomagać innym przetrwać 
kryzys, sami sobie z nim radzą? 

BK: Do tego właśnie służyły su-
perwizje, o których wspomnia-
ła Ania, czyli czas poświęcony ich 
własnej pracy. W trakcie tych zajęć 
nasi słuchacze opowiadali nam, 
jak sobie radzą z danymi sytuacja-
mi, z czym mają trudności. Wtedy 
mówili też o własnych osobistych 
doświadczeniach, nie tylko zawo-
dowych. 

Gdy mówili co jest dla nich 
najtrudniejsze, to o czym opo-
wiadali? Z czego się zwierzali? 

AB: Nie do końca nam wypada o 
tym mówić, ale na pewno najwięk-
szym dramatem jest to czego na co 
dzień nie doświadczamy, czyli po-
czucie utraty kontroli. Nam się wy-
daje, że wiedziemy stabilne życie. 
Jest gdzie pójść do pracy, mamy 
samochody, domy, jesteśmy bez-
pieczni. To wszystko dla nas jest 
naturalne i trwałe. Jesteśmy prze-
konani, że jak zapłacimy rachu-
nek to będzie prąd. Wydaje nam 
się, że wszystko mamy pod kon-
trolą. W momencie jednak, kiedy 
przydarza nam się jakaś katastro-
fa czy stajemy w centrum konflik-
tu zbrojnego, doświadczamy tego 
jak jest naprawdę. A naprawdę 
jest tak, że nie mamy nad niczym 
kontroli, a także wpływu na wiele 
wydarzeń w naszym życiu. To jest 
nasza fantazja na temat rzeczywi-
stości. My tu w Polsce, jesteśmy na 
dobrą sprawę w dokładnie takiej 
samej rzeczywistości jak Ukraińcy, 
oczywiście w sferze poczucia kon-
troli. Wystarczy bowiem, że gdy-
bym dzisiaj wracając z pracy ule-
gła wypadkowi samochodowe-
mu, okazałoby się, że niczego nie 
kontroluję. W przypadku konflik-
tu zbrojnego jest tak, że ludziom 
na to bardzo szeroko otwierają się 
oczy. I w zależności od tego jakie 
posiadają własne kompetencje, to 
tak sobie z tym radzą. Bo ci, któ-
rzy będą mieli tendencję do racjo-
nalizacji sytuacji, to powiedzą: nie 
zmienimy tego; trzeba się pako-
wać i uciekać. I to będą ci, którzy 
nie poniosą żadnych konsekwen-
cji emocjonalnych. Będą jednak 

też tacy, którzy powiedzą: stracili-
śmy wszystko; nasze życie nie ma 
już sensu; może lepiej popełnić sa-
mobójstwo; bo nie ma sensu dalej 
żyć; nie będę czekał aż mnie zabi-
ją. To są ludzie, którzy z tym kry-
zysem sobie nie poradzą. 

A jak Ukraińcy reagują na Po-
laków? 

AB: Nie miałyśmy żadnego 
przykrego doświadczenia w tym 
obszarze, wręcz przeciwnie reakcja 
była bardzo pozytywna. Dla tych 
ludzi było ważne, że ktoś w ogóle 
do nich przyjechał z zewnątrz. Czy 
byłybyśmy angielkami, francuski-
mi, czy Niemkami to nie miałoby 
chyba znaczenia. Dla nich ważne 
jest, że ludzie z Europy Zachodniej 
nie boją się tego Kijowa, co daje 
poczucie Ukraińcom wspólnoty 
europejskiej. Wówczas bardzo zni-
ka poczucie wyobcowania i odizo-
lowania, które często towarzyszą 
konfliktom zbrojnym.  

Wiem też, że Kijów sprawił na 
paniach ogromne wrażenie? 

BK: Myślę, że to jest wyjątkowe, 
światowe miasto. Urzeka wielko-
ścią. Jest też pięknym miejscem do 
spędzania wolnego czasu dla Ki-
jowian. Wystarczy wspomnieć, że 
w mieście działa 26 czynnych te-
atrów. Kijów, jako stolica jest przy-
gotowana na każdym polu, czy to 
kulturalnym, czy sportowym. 

A czego panie się nauczyły 
podczas wizyty w Kijowie? Czy 
dziś patrzycie na pewne sprawy 
inaczej, mimo tego, że jesteście 
osobami umiejącymi fachowo 
wytłumaczyć sobie różne sytu-
acje, też te trudne?

AB: Myślę, że to są szalenie waż-
ne doświadczenia. Nie występuje-
my w życiu w jednej roli. Nie je-
steśmy tylko psychoterapeutka-
mi. Myślę, że dla każdej z ról, 
które pełnimy, te doświadczenia 
mają inne znaczenie. Ja osobi-
ście utwierdziłam się w przekona-
niu,  jakim sukcesem naszego kra-
ju jest, że od tylu lat nie ma rozle-
wu krwi, mimo wielu sytuacji kry-
zysowych, niesnasek i goryczy, któ-
ra w nas jednak tkwi. Można to 
docenić dopiero, kiedy pojedzie się 
w takie miejsce jak właśnie Ukra-
ina. Z drugiej strony na tym co się 
tam dzieje, można próbować pro-
gnozować jak to zmieni ten kraj i 
jego naród. Widzieliśmy np. place 
zabaw pomalowane w narodowe 
barwy Ukrainy. Jak mocno ta dzi-
siejsza sytuacja odbije się na tych 

ludziach, którzy dzisiaj tego do-
świadczają. Bo przecież wielu lu-
dzi zginęło, jest uznanych za za-
ginionych, wzrasta poziom bie-
dy, przestępczości. Ile lat przyjdzie 
ponosić konsekwencje tych strasz-
nych wydarzeń?

BK: To jest bardzo ciekawe, o 
czym mówi Ania. Rok temu nie 
było tak mocno widać, że wszyst-
ko jest żółte i niebieskie. Po upły-
wie roku panuje tam wielki patrio-
tyzm. Ukraińcy utożsamiają się z 
ojczyzną. Gdy się na to patrzy, aż 
ciarki przechodzą po plecach. Po-
malowane płoty, place zabaw, wy-
stawy. Wszystko wchodzi samo w 
oczy i świadczy o ogromnej iden-
tyfikacji Ukraińców ze swoim pań-
stwem. Kiedy więc przyjechałam 
do domu doceniłam prawdziwie w 
jakim żyję kraju, że mam dom, ro-
dzinę, przyjaciół. Co jest napraw-
dę ważne, w odniesieniu do tego co 
dzieje się tam, u naszych wschod-
nich sąsiadów? Natomiast zawo-
dowo mogłyśmy wzbogacić zasób 
doświadczeń, o te, które w naszych 
warunkach nie są osiągalne. 

Czy planują panie kolejne wy-
jazdy na Ukrainę? 

AB: Pewnie, że planujemy. To 
jest dla nas pole wymiany cieka-
wych doświadczeń. Uważam też, 
że to ważne, by utrzymywać kon-
takty. Tym bardziej, że my może-
my się podzielić naszą wiedzą, któ-
ra jak się przekonaliśmy jest przez 
nich wykorzystywana w praktyce. 

BK: Dzięki tej współpracy zo-
stało przeszkolonych już kilkaset 
osób. Jeśli czekały one na nas, by 
wziąć w tym udział po raz drugi, 
to myślę, że zadziało się coś nie-
zwykle pożytecznego i ważnego. 

Dziękuję rozmowę. 
Rozmawiał: 

Marcin Simiński
 

Anna Borkowska oraz Bożena Kawicka
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Poparcie dla 
mieszkańców Olszycy
Na adres mailowy redakcji DN, jeden z naszych czytelników na-
desłał list, który jest poparciem dla mieszkańców Olszycy, w spra-
wie remontu drogi, która znajduje się w bardzo opłakanym sta-
nie. Wielokrotnie  poruszaliśmy już ten temat , również publiko-
waliśmy  stanowiska sołtysa i miejskich urzędników. Poniżej pu-
blikujemy treść obecnie nadesłanego listu.

- Zwracam się z poparciem dla 
mieszkańców Olszycy, w sprawie, 
która była przedstawiana na ła-
mach Dziennika Nowogardzkiego. 
Okoliczni mieszkańcy apelują o 
pomoc w poprawie nawierzchni 
tej drogi. Ale prawda jest taka, że 
kto ma kolegów w Urzędzie Mia-
sta, to załatwi wszystko. Zwracam 
się z zapytaniem dotyczącym par-
kingów przy ul. Kościuszki, na któ-
re nie szkoda burmistrzowi 50 tys. 

zł., choć (jak twierdzi)na poprawę 
drogi gminnej nie ma funduszy… 
Jestem mieszkańcem Dąbrowy No-
wogardzkiej, co dzień borykam się 
z problemem dojazdu z Dąbrowy 
do mojego miejsca pracy w Czerm-
nicy. Gmina nie reaguje na prośby 
mieszkańców Olszycy. Więc posta-
nowiłem się również do nich przy-
łączyć.

(Dane do wiadomości redakcji)
Oprac: KR 

„MAŁA ZAGŁADA” ANNY 
JANKO  to przejmująca opowieść 
o tym, że wojna nigdy nie umiera 
… Mocna, jak najbardziej współ-
czesna rozprawa z traumą pierw-
szego powojennego pokolenia na-
znaczonego strachem. Mała wieś 
Sochy leży w dolinie na Roztoczu 
na Zamojszczyźnie, otacza ją raj-
ski krajobraz. O świcie, 1 czerw-
ca 1943 roku, zboczami ze wzgórz 
zeszli Niemcy. Wszystkie zabudo-
wania i wszystkie podwórka mieli 
jak na dłoni. Strzelali z karabinów 
maszynowych do uciekających lu-
dzi, a kulami zapalającymi do do-
mów. Gdy już znaleźli się na dole, 
dobijali mieszkańców i podpalali 
to, co jeszcze zostało. Potem nad-
leciało dziewięć samolotów, które 
dokończyły dzieła. Pośród zglisz-
czy pozostał jeden dom, z garst-
ką ocalonych dorosłych i dzie-
ci. Wśród nich – dziewięcioletnia 
Terenia Ferenc, matka Anny Jan-

ko. Ona i jej młodsze rodzeństwo 
patrzyli na śmierć matki i ojca, 
na pożar wsi, na tę apokalipsę … 
Przeżyli cudem. Odeszli stamtąd 
jeszcze tego samego dnia w zu-
pełnym milczeniu, mijając trupy i 
dopalające się resztki zabudowań.

„Nie zamierzałam pisać doku-
mentu czy reportażu, ani też kla-
sycznej powieści wojennej. Pra-
gnęłam ocalić fakty, możliwie 
wszystkie, z tamtego pamiętnego 
pierwszego dnia czerwca 1943 r. 
Ale opowiedzieć je współcześnie 
i zarazem jak gdyby poza czasem. 
Dlatego używam różnych spo-
sobów narracji: języka domowe-
go, ludowego „gadania”, scenopi-
su filmowego, w komentarzach 
także sarkazmu i ironii, szczegól-
nie w kwestii niesprawiedliwych 
dla nas rozstrzygnięć i opinii. By-
wam obcesowa i „niepoprawna 
politycznie”, bo pomysł, aby rzecz 
przedstawić jako rozmowę z mat-

ką, dał mi takie właśnie możliwo-
ści. Chciałam pokazać ów dzień w 
Sochach w kontekście nigdy nie-
kończącej się wojny, bo w skali 
światowej wciąż jest wojna – da-
lej czy bliżej” – powiedziała w jed-
nym z wywiadów Anna Janko.

„Mała zagłada” to książka o 
znaczeniu uniwersalnym i bardzo 
mądry traktat o istocie zła. O po-
trzebie zrozumienia i przebacze-
nia, o Bogu. Wojna nie umiera, 
upomina się o swoje. Janko zro-
biła piękny ukłon w stronę oca-
lonych i pomordowanych. Książ-
ka przepełniona niezwykłą wraż-
liwością. Gorąco polecam. 

Z poważaniem
Zofia Pilarz

„Zabrałam ci twoją historię, 
mamo, twoją apokalipsę. Karmi-
łaś mnie nią, gdy byłam mała, 
szczyptą, po trochu, żeby mnie tak 
całkiem nie otruć. Ale się uzbiera-
ło. Mam ją we krwi …”

Anna Janko

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Nasi Przedsiębiorcy - „Tęczak” sklep z akcesoriami wędkarskimi

Wędkarstwo to styl życia 
Sklep  „Tęczak” działa od 2008 roku i mieści się przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie, a prowa-
dzony jest przez państwa Marzenę i Wojciecha Kaźmierczak. Sklep oferuje sprzęt wędkarski oraz 
wszelkiego rodzaju akcesoria do wędkowania. Stale posiada w sprzedaży szeroką gamę asortymen-
tów dla pasjonatów wędkowania oraz bez problemu dostarcza, w razie potrzeby,  każdemu, kto wy-
każe taką chęć, dobrany indywidualnie produkt. Dlatego z okazji wiosny i zbliżającego się sezonu 
wędkarskiego, rozmawiamy z panią Marzeną Kaźmierczak współwłaścicielką sklepu wędkarskiego. 

Dziennik Nowogardzki: We-
dług wielu źródeł, wędkarstwo 
to rodzaj hobby i sportu, polega-
jący na łowieniu ryb na wędkę. A 
tak faktycznie, to, czym jest we-
dług pani wędkarstwo?

Marzena Kaźmierczak: Najle-
piej, wydaje mi się, na to pytanie 
odpowiedzieć by mógł mój mąż 
Wojciech, który wędkarstwo po-
strzega, jako niemal styl życia i 
bez którego nie może żyć, tak jak... 
właśnie ryba bez wody. Niestety, 
ale dzisiaj na pańskie pytania będę 
musiała jednak odpowiadać sama, 
gdyż w tej chwili małżonek jest w 
pracy za granicą. Wędkarstwo we-
dług mojej oceny i osób, które tu 
przychodzą, to przede wszystkim 
czynność dająca oderwanie się 
od dnia codziennego i relaks. To 
ono właśnie gwarantuje wędka-
rzom przebywanie nad wodą i to 
nie tylko mężczyznom, ale i kobie-
tom, które coraz chętniej obserwu-
ją połowy swoich mężów i spędza-
ją z nimi czas np. przy grillu. Bywa 
też coraz częściej, że panie same 
również zarzucają wędki i niejed-
nokrotnie wyciągają bardzo ładne 
okazy ryb. 

Wkrótce zaczyna się kolejny 
sezon wędkarski? 

Tak to prawda. Widać to po 
większym ruchu w moim sklepie, 
klienci coraz chętniej tu zachodzą i 
kompletują powoli swój ekwipunek 
wędkarski. Sezon dla wędkarza za-
czyna się właśnie od połowy kwiet-
nia, ale to wszystko też zależy od 
aury pogodowej i powiem, że nie 
chodzi tu bynajmniej o wiosenne 
słońce. Bo dajmy na to taka ryba 
drapieżna jak szczupak, lubi pogo-
dę pochmurną i wietrzną. 

Skąd pomysł, aby otworzyć 
właśnie sklep wędkarski?

Tutaj znów najlepiej mógłby o 
tym opowiedzieć mój mąż. Ten 
sklep był jego marzeniem, które 
chciał zrealizować, no i zrealizo-
wał. Wędkowanie jest, było i bę-
dzie jego pasją, które uprawia od 
6 roku życia. Tę pasję rozbudził w 
nim jego dziadek i tak już zostało 
do dziś. Jego czas dzielony jest na 
dwie podstawowe sprawy, to jest 
czas dla rodziny i czas, gdzie cho-
dzi na ryby nad wodę. 

Dowiedziałem się, że sklep po-
wstał 1 kwietnia 2008 roku?. Ta 
data chyba nie była przewrot-
nym żartem wobec klienteli 
wędkarskiej? 

Jak najbardziej, że nie był to 
żart, a powiem więcej, że ten dzień 
to również dzień rocznicy nasze-
go ślubu. Puentując dalej tę część 
pytania dodam, że zamarzyliśmy 
właśnie o własnym interesie, któ-
rego działalność będzie oparta na 
pasji męża, a także da możliwość 
uczciwego zarobkowania i utrzy-
mania. 

Z jakimi kosztami trzeba się 
liczyć otwierając sklep wędkar-
ski i jakie w Nowogardzie jest za-
potrzebowanie na tego typu ak-
cesoria?

To dość trudne pytanie, kosz-
tem oprócz zakupu towaru są jesz-

cze podatki nałożone przez gmi-
nę, które są bardzo niekorzystne 
nie tylko dla mnie, ale i dla innych 
nowogardzkich przedsiębiorców. 
Dzierżawa, jaką tu płacę nie jest 
zbyt wygórowana, dlatego mogę się 
wciąż rozwijać i inwestować w na-
szą działalność. Co do zapotrzebo-
wania to, jak pan wie, w Nowogar-
dzie są dwa tego typu sklepy. Więc 
każdy punkt działa indywidual-
nie i wydaje mi się, że bez kłopotu 
jest w stanie na siebie zarobić. Naj-
większy ruch, dla tego typu dzia-
łalności, odczuwamy właśnie w 
tym miesiącu.

 Czy trzeba spełnić jakieś spe-
cjalne wymagania, aby otworzyć 
taki sklep dla wędkarzy i jaki po-
winien być w nim asortyment, 
by przyciągał klientów?

Wymagań do prowadzenia tego 
rodzaju biznesu w zasadzie nie 
trzeba mieć żadnych, poza tym jed-
nym, o którym już wspomniałam, 
czyli pasję do wędkarstwa. A jeżeli 
chodzi o asortyment to jest on na-
prawdę przebogaty i różnoraki, a w 
matematycznych pozycjach han-
dlowych jest to cyfra około 1000. 
W swojej ofercie handlowej posia-
damy sprzęt i akcesoria producen-
tów wyposażenia wędkarskiego, na 
kieszeń każdego wędkarza, który 
może w naszym sklepie kupić: za-
nęty, wędki, kołowrotki, podbiera-
ki, spławiki, żyłki różnych grubości 

czy też obuwie i odzież wędkarska. 
Chcę jeszcze dodać, że realizuje-
my także indywidualne zamówie-
nia klientów. Dlatego serdecznie 
zapraszam wszystkich nowogardz-
kich, i nie tylko, wędkarzy do na-
szego sklepu przy ul. Waryńskiego. 
Niektórzy klienci, którzy są dość 
dobrze zorientowani w tej dzie-
dzinie, często sami podpowiadają, 
jaki interesuje ich asortyment, któ-
ry chcieliby kupić. To bardzo uła-
twia mi pracę. Dlatego bardzo ser-
decznie im za tę współpracę dzię-
kuję i mam nadzieję, że ta współ-
praca będzie miała wciąż taki sam 
miły charakter, jak dotychczas, da-
lej.

Wędkarze zawsze chcą mieć w 
posiadaniu odpowiedni, dobrej 
klasy sprzęt, który mogą kupić 
tu u pani w sklepie, ale i w Inter-
necie? 

Tak, to prawda. Ale tego typu za-
kupów nie polecam w sieci. Ponie-
waż w Internecie nie ma możliwo-
ści sprawdzić tego sprzętu, a zda-
rza się też, że nie do końca jest on 
sprawny pod względem technicz-
nym. Toteż zdecydowanie polecam 
jednak kupować w sklepie węd-
karskim. Tutaj można na miejscu 
obejrzeć sprzęt i zapoznać się z jego 
sposobem działania oraz spraw-
dzić jego techniczne możliwości, o 
których może nam również opo-
wiedzieć sprzedawca.

A akcesoria wędkarskie z su-
permarketów, czy jest to dobry 
wybór ? 

Uważam, że raczej nie. Tutaj 
będę argumentowała swoją wy-
powiedź również głosami klien-
tów, którzy z tego, co się zorien-
towałam raczej wybierają skle-
py profesjonalne, w których kupu-
ją taki sprzęt, jaki im pasuje i na 
jaki ich stać. Owszem w marke-
tach taki sprzęt jest nieco tańszy, 
ale czy jego, jakość jest zadowala-
jąca? Różnice tutaj mogą być bar-
dzo konkretne m.in. w postaci np. 
wagi wędki czy rękojeści. W wędce 
„marketowej” wędka może być np. 
grubsza i zrobiona z gorszego ma-
teriału. Nie mniej są one w sprze-
daży i dopuszczone do użytku.

Wędkarstwo niejako trakto-
wane jest też, jako sposób na 
smaczne danie na rodzinny stół, 
ale dla większości jest to jednak 
tylko relaks, efektem, czego jest 
m.in. wypuszczenie złowionej 
ryby na wolność? 

Faktem jest, że wędkarstwo w 
ostatnim czasie przechodzi pewną 
przemianę i to tę pozytywną. Przy-
wiązuje się tu dużą wagę do ochro-
ny przyrody, jako wspólnego do-
bra, dlatego zachęca się łowiących, 
aby ryby były wypuszczane na wol-
ność, by mogły dalej sobie rosnąć i 
dawać frajdę innym wędkarzom. 
Osobiście ten typ wędkowania bar-

dzo mi się podoba, ale to nie zna-
czy, że ja sama po złowieniu ryby 
jej nie zjadam, gdyż jak wiemy 
ich mięso jest dla naszego organi-
zmu bardzo zdrowe. Moją ulubio-
ną rybą jest m.in. karp, ale by trafił 
on na patelnię powinien mieć od-
powiedni wymiar i wagę. Ten wy-
miar jest bardzo ważny, ponieważ 
ryba niewymiarowa powinna po 
odłowieniu być wypuszczona. 

Jezioro w Nowogardzie sta-
nowi z pewnością największą 
atrakcję turystyczno - rekreacyj-
ną. Ale ja chciałbym tym razem 
zapytać o jego odwieczny pro-
blem, który związany jest zakwi-
tami roślinności wodnej, jaka od 
lat pojawia się w okresie letnim. 
A ryby, mam nadzieję, że jeszcze 
w nim są? 

Dlaczego ma pan nadzieję? Zde-
cydowanie potwierdzam, że ryba 
w naszym jeziorze jest, czego przy-
kładem są wyławiane dość spore 
okazy, czego potwierdzeniem są te 
oto fotki w naszym sklepie na ścia-
nie. Inną sprawą jest rzeczywiście 
kwitnąca roślinność, która w okre-
sie letnim jest zdecydowanie naj-
bardziej uciążliwa dla życia je-
ziora. Owszem po jeziorze pły-
wa aerator, ale jego „ dostrzegalna 
działalność” dla jeziora może być 
rozłożona jeszcze na kilka lat. Ko-
lejną sprawą, jaka jest zła dla na-
szego jeziora, jest wykarczowanie 
roślinności moczarowej, która na-
stępnie jest pozostawiona na plaży, 
co powoduje jej niekontrolowane 
rozprzestrzenianie się razem z wie-
jącym wiatrem. 

To ja zapytam panią jeszcze 
bardziej wnikliwie - co najbar-
dziej szkodzi rybom w naszym 
jeziorze? 

Zdecydowanie ścieki, które do 
niego spływają. Namacalnym 
przykładem, który każdy widzi, są 
te właśnie nieczystości, które spły-
wają po każdej większej ulewie? 
Dlatego nie dziwi mnie fakt, że 
wędkarze po złowieniu ryby, cza-
sami nie mają ochoty ich usma-
żyć tylko wypuszczają je z powro-
tem do jeziora. To jest dość duży 
problem, który występuje w Nowo-
gardzie od wielu lat, toteż dobrze 
by było, aby został wreszcie roz-
wiązany definitywnie. Mamy pięk-
ne jezioro, a jego zasoby rybne, na 
dzień dzisiejszy jeszcze są. Dlate-
go dbajmy o nie i ingerujmy w jego 
ekosystem, ale tylko z mądrą gło-
wą. 

Koło wędkarskie „Tęczak” w 
Nowogardzie, choć ma jedną na-
zwę, to ma dwóch prezesów? 

To prawda. W Nowogardzie 
funkcjonują dwa koła wędkarskie 
„Tęczak”, których prezesami są pa-
nowie Edward Paszkiewicz i Zyg-
munt Heland. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Klient,w ofercie sklepu, znajdzie m.in. kołowrotki, spławiki i inne akcesoria wędkarskie

Mąż pani Marzeny -  Wojciech podczas 
wędkowania potrafi złowić taaaaką rybę

Sklep Tęczak mieści się w Nowogardzie przy ul. Waryńskiego 12
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. VI
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek VI opracowania. 

Zdjęcia wykonane na terenach okupowanych przez Rosjan

Zajęcie miasta i okolic oczami 
niemieckich cywilów

Tak walki o Nowogard wspomi-
nają mieszkańcy miasta, którym nie 
udało się uciec: 

- „W niedzielę (4 marca) przed 
południem zanieśliśmy jeszcze tro-
chę bielizny i odzieży do piwnicy, zaś 
po południu udaliśmy się z naszy-
mi sąsiadami do schronu. Robiło się 
coraz ciemniej. Słychać było z ulicy 
ochrypłe głosy obcych ludzi. Czyżby 
Rosjanie byli w Nowogardzie? Sły-
chać było jakieś dziwne odgłosy. By-
łyśmy ciekawe z siostrą i poszłyśmy 
razem na zwiad. Nagle pojawił się 
za oknem promień ognia i siostra 
powiedziała – „zostałam trafiona” i 
rzeczywiście jej lewy kciuk krwawił.

Po chwili wszystko ucichło i wy-
szliśmy wszyscy z piwnicy – schro-
nu – do swoich domów. W naszym 
mieszkaniu wszystkie okna były 
zniszczone, a drzwi wypadły z ram.

Z sąsiadującego z naszym miesz-
kaniem sklepu obuwniczego ładowa-
no buty na samochód ciężarowy, w 
pobliżu palił się budynek handlowy. 
Również dom mieszkalny oraz biura 
Kreissparkasse (bank) stały w ogniu 
(dziś ulica 3-go Maja obok obecnej 
Opieki Społecznej).

Nastała cisza, nie przeczuwali-
śmy, że to będzie ostatnia noc w na-
szym domu. Następnego rana weszli 
Rosjanie do naszego mieszkania py-
tając: „Czy są tutaj niemieccy żołnie-
rze?” Następnie weszli do drugiego 
pokoju, otworzyli szafę i wyciągnę-
li z niej, a następnie zabrali ze sobą, 
czarną jedwabną sukienkę naszej 
matki, do której przywiązywaliśmy 
wielką wagę.

Wkrótce przybyli następni Rosja-
nie przetrząsając wszystkie kąty. Za-
brali ze sobą zegary. (…) W tym cza-
sie inni żołnierze załadowali wielki 
wóz z naszymi rzeczami znajdujący-
mi się na strychu i w piwnicy.

W poniedziałek 5 marca, wcze-
snym popołudniem, nasza sąsiadka 
- pani Elisa Schimmelpfennig, popro-
siła moją siostrę, aby poszła po leka-
rza, gdyż jej mąż został postrzelony. 
Siostra pobiegła po lekarza na Goll-
nower Straße, niestety nie zastała go, 
a jego dom był pełen Rosjan.

A oto jak ten moment w historii 
miasta wspomina nowogardzki ap-
tekarz: 

-Po południu (4 marca) rozpo-
czął się ostrzał artyleryjski, nie wy-
rządził jednak większych szkód. Pod 
wieczór nastąpiły nasilające się cięż-
kie ataki. Uciekłem do piwnicy w na-
dziei, że wszystko wkrótce ucichnie. 
Hałas stawał się jednak coraz gorszy, 

szczególnie gdy przez miasto jecha-
ły czołgi, a w okna wrzucano ręcz-
ne granaty. Potrafiłem odróżnić nie-
mieckie czołgi od rosyjskich. Rów-
nież ataki artyleryjskie coraz bar-
dziej przybierały na sile. Gdy cięż-
ki atak zniszczył najwyższe piętro 
mojej apteki uciekłem na ulicę a po-
tem nad jezioro, w obawie, że zo-
stanę pogrzebany pod zgliszczami. 
Domy stały w płomieniach. Ludzi 
nie było widać. Wokół jeziora biegła 
piękna aleja kasztanowa równolegle 
do starych murów miejskich. Pano-
wał tu straszny bałagan. Grube ga-
łęzie zwalone przez ogień artyleryj-
ski spadały na ziemię blokując doj-
ście do promenady. Przedarłem się 
przez zarośla próbując uciec przed 
wciąż silnym ogniem. (…) Za mia-
stem spotkałem wracający oddział 
niemieckiej piechoty, ostrzeliwany z 
drugiego brzegu jeziora. (…). 

W dalszej wędrówce przyłączy-
ło się do mnie starsze małżeństwo, 
on rozbity, ona energiczna i odważ-
na. Powoli szliśmy szosą w kierunku 
domu opieki dla chorych na gruźli-
cę Waldfielde, aż do następnej wio-
ski Hindenburg (Kościuszki). Tutaj 
znajdowało się niemieckie wojsko i 
czołgi. Wszystkie domy stały otwo-
rem. Weszliśmy do jednego z nich i 
spędziliśmy tam noc. Rano wojsko 
i czołgi się wycofały. Nie wiedzieli-
śmy co dalej mamy robić. Ucieczka 
do Szczecina była co najmniej nie-
bezpieczna, bo na oddalonej szosie 
panował duży ruch i nie można było 
odróżnić czy to Rosjanie czy Niemcy. 
Poza tym zaczęliśmy odczuwać głód. 
Opuściłem Nowogard, tak jak  sta-
łem, bez ubrań i żywności.

Stara babcia podzieliła się ze mną 
swoim ostatnim kawałeczkiem chle-
ba. Pojedynek artyleryjski odbywał 
się nad naszymi głowami. Myśleli-
śmy, że będziemy bezpieczniejsi na 
otwartym polu, wolno skierowali-
śmy się do stojącego na uboczu bu-
dynku. Właściciel uciekł. W kurniku 
znaleźliśmy 4 jajka, w domu trochę 
boczku. Niestety nikt nie miał zapa-
łek, musieliśmy więc wszystko spo-
żyć na surowo. Pozostaliśmy tu do 
4 po południu, a potem postanowi-
liśmy wrócić do Nowogardu. W dro-
dze strzelał do nas Rosjanin z wie-
ży pomiarowej, nie udało mu się jed-
nak nas trafić. 

Walki o miasto dla ludności cy-
wilnej, której nie udało się opuścić 
miasta było to traumatyczne prze-
życie. Pożar, strach przed śmiercią 
oraz hordy pijanych żołnierzy ro-
syjskich, dla których nie było żad-
nych świętości, żadnych hamul-

ców. Dokonywali gwałtów, kra-
dzieży i mordów na oczach swoich 
zwierzchników. 

-W tym czasie w mieście działy 
się straszne rzeczy: gwałty, mordy i 
szabrownictwo. Kobiety przeżywa-
ły potworności, wiele z nich skaka-
ło do jeziora i tonęło, niektóre rato-
wali Rosjanie. Wiele z nich zapadło 
na choroby weneryczne, tak że póź-
niej musiał powstać specjalny dom, 
w którym były leczone. (…) Su-
perintendent (Lohoff) opowiadał o 
udrękach pozostałej ludności, szcze-
gólnie o wymordowaniu całej rodzi-
ny Schwichtenberg: rodzicach, córce 
z trójką dzieci, teściowej, szwagier-
ki (była pielęgniarką) i drugiej córki 
z małym dzieckiem, łącznie 9 osób, 
które zostały zamordowane w be-
stialski sposób. Za wyjątkiem mat-
ki rocznego dziecka. Owa kobieta 
pani Jolitz dotarła z przestrzelonym 
udem do Waldfielde, gdzie została 
opatrzona przez pielęgniarkę Lisę. 
Zmarli zostali pochowani na miej-
scu zbrodni dopiero po 4 tygodniach”

Oto co się wydarzyło:
-„W niedzielę, 4 marca 1945, 

Nowogard znajdował się pod ra-
dzieckim obstrzałem. (…) znaleźli-
śmy schronienie w piwnicy (…). W 
nocy strzelanina stawała się jeszcze 
straszniejsza. (…) O świcie radziec-
cy żołnierze weszli do domu szuka-
jąc niemieckich żołnierzy. Coraz to 
nowe oddziały przychodziły i w koń-
cu zabrały wszystko, co było moż-
liwe: akordeon, zegar stołowy, la-
tarki, świece, itd. (…) przyszło kil-
ku Rosjan, chcieli zabrać nas (mło-
de kobiety) do pracy: Anni, Hildę i 
mnie. Mama jednak bała się o mnie 
i poszła zamiast mnie, żebym ja mo-
gła pilnować 4 dzieci. Po pełnych 
strachu dwóch godzinach mama, 
Anni i Hilda w końcu wróciły. Zo-
stały rozdzielone, każda z nich mu-
siała sprzątać w innym domu, na 
końcu zostały zamknięte i zgwałco-
ne w jakiejś izbie na poddaszu. (…) 

Wszędzie na ulicach i w domach ro-
iło się Rosjan. Kto tych mas nie wi-
dział, nie jest w stanie sobie tego wy-
obrazić. (…) Poszliśmy na Promena-
dę (…) za nami biegli Rosjanie, gro-
żąc, że zaczną strzelać. (…) Posta-
nowiliśmy schronić się w altanie w 
ogrodzie Hartmannów, która sta-
ła samotnie w polu. (…) W altanie 
wybite były niemal wszystkie szyby, 
więc okna musieliśmy zasłonić pielu-
chami itp., aby zabezpieczyć się jako 
tako przed mrozem! (…) Z powodu 
zimna dzieci często się budziły i za-
czynały płakać. Musieliśmy im wte-
dy zasłaniać usta, aby nie zdradziły 
nas przed Rosjanami. Wszyscy leże-
liśmy na ziemi (…)  Stopniowo świ-
tało. W nocy rosyjska strzelanina 
ucichła i w mieście paliły się wszę-
dzie domy. (…) nagle pojawiło się 
(…) trzech Rosjan (…) chcieli nas 
kobiety wyciągnąć z kąta, do którego 
w międzyczasie wpełzłyśmy, aby nas 
nie zgwałcić. Znowu zdecydowa-
nie się sprzeciwiłyśmy i wyjaśniły-
śmy im, że wszystkie wolimy umrzeć. 
W końcu dwóch z nich wyciągnęło 
Anni z jej kąta przed altanę. Wkrót-
ce usłyszałyśmy trzy strzały i Rosja-
nie wrócili do altany. Jeden z nich 
wyjaśnił, że Anni jest martwa. (…)   
Teraz chcieli wyciągnąć mnie z mo-
jego kąta, lecz ja również bardzo się 
broniłam, przy czym bardzo wspie-
rał mnie tatuś. (…) rozległ się strzał i 
tatuś osunął się bezgłośnie – nie wy-
dając z siebie ani jednego dźwięku 
(…). Tuż potem rozległ się kolejny 
strzał, przeznaczony dla babci, któ-
ra równie cicho osunęła się ze swo-
jej ławki. (…) Przyszła kolej na nas 
– kobiety i dzieci. (…) Hilde trzyma-
ła swoich trzech chłopców w ramio-
nach. Mamusia siedziała pochylona 
przede mną na ziemi, a Helga leża-
ła w swoim wózku. (…) Rosjanin po-
nownie załadował broń i w altanie 
rozlegały się strzał za strzałem. (…) 
Na próżno czekałam na swój strzał, 

jednak nagle poczułam coś gorącego 
w moim lewym udzie. Poruszyłam 
lekko nogą i zrozumiałam, że mamy 
strzał w głowę odbił się i przeszył 
moją nogę. Wszyscy leżeli nierucho-
mo, tylko Gisela charczała w swo-
im kącie, gdyż kula nie zabiła jej od 
razu. (…) Tymczasem Rosjanin siłą 
wyciągnął mnie z mojego kąta i po-
pchnął do wyjścia. (…) Broniłam się 
zaciekle (…)  wziął broń i kolbą ude-
rzył mnie z całej siły w głowę. (…) 
Uznał, że jestem nieprzytomna, bo 
zostawił mnie i zajął się tatusiem, 
przeszukał wszystkie kieszenie, a po-
tem wysypał zawartość naszych to-
rebek. Zabrał wszystko, co uznał za 
wartościowe – pieniądze jednak po-
zostawił. Potem podszedł ponownie 
do mnie, (…) i zgwałcił mnie. Po-
tem zajrzał do wózka i stwierdził, że 
Helga jednak żyje. Cofnął się i przez 
przykrycie oddał trzy celne strza-
ły bezpośrednio w głowę Helgi. Na-
stępnie opuścił altanę pozostawiając 
mnie wśród trupów. (…) Poszłam na 
ulicę Amtsstraβe, która była wyjąt-
kowo mocno ruchliwa. Zapytałam 
rosyjskiego oficera o opatrunek na 
moje przestrzelone udo. Nakazał mi 
usiąść i przysłał do mnie rosyjską sa-
nitariuszkę, aby mi opatrzyła ranę. 
Gdy w kilku zdaniach opowiedzia-
łam temu oficerowi o tym, co się wy-
darzyło, zapytał, gdzie ów żołnierz 
(…)  Wielu innych oficerów przysłu-
chiwało się mojej relacji, (…) pod-
szedł do mnie jeden z oficerów, przy-
słuchujących się mojej historii. Ze 
słowami „Kobieto, chodź ze mną” 
zaciągnął mnie znowu do domu 
babci, od razu na poddasze, (…) i 
mnie zgwałcił. Gdy mnie w końcu 
uwolnił, poszłam na naszą dział-
kę. Po drodze żołnierze wielokrotnie 
wołali za mną: „Kobieto, chodź ze 
mną”, ale przysięgłam sobie, że nie 
przekroczę już progu żadnego domu.

dokończenie za tydzień
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Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza  

Zaczynamy zbierać podpisy!
Zgodnie z zapowiedzią  wygłoszona podczas  konferencji  prasowej w Szczecinie 26.03.2015 rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do przewodniczącej Sejmiku 
Wojewódzkiego o dokonanie  zmiany w statucie umożliwiającej  mieszkańcom wnoszenie projektów uchwał pod obrady sejmiku wojewódzkiego. Jednocześnie zbiera-
my  podpisy pod wnioskiem dotyczącym  wprowadzenia Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej również w statucie rady powiatu goleniowskiego

Dziś prawo wnoszenia projektów 
uchwał na poziomie województwa 
przysługuje jedynie marszałkowi, 
zarządowi, komisji rady, klubowi 
radnych oraz grupie co najmniej 
3 radnych.  Nie ma natomiast za-
pisu o inicjatywie grupy mieszkań-
ców.  Również nie ma możliwości 
zgłaszania przez  grupę obywate-
li projektów uchwał  w radzie po-

wiatu goleniowskiego. Taka moż-
liwość  daje natomiast  już  wie-
le samorządów gminnych  w na-
szym regionie są to między innymi: 
Szczecin, Stargard, Gryfino, Nowo-
gard. Prawo do wnoszenia uchwał 
przez obywateli posiada także par-
lament, gdzie odpowiednikiem ini-
cjatywy uchwałodawczej jest ini-
cjatywa ustawodawcza obywateli. 

(wymagane jest poparcie 100 tys. 
podpisów).

Obywatelska inicjatywa uchwa-
łodawcza  zapewni mieszkańcom 
wiele korzyści przede wszystkim 
jest szansą, iż pod obrady sejmiku 
bądź powiatu zaczną trafiać projek-
ty uchwał dzisiaj z wielu względów 
niepodejmowane przez radnych. 
Oczywiście projekty, które będą kie-

rowane pod obrady na drodze ini-
cjatywy uchwałodawczej mieszkań-
ców, muszą mieścić się w ramach 
kompetencji sejmiku bądź powia-
tu. Szerzej o tych kompetencjach i 
możliwościach pisałem już w po-
przednich tekstach zamieszczonych 
w DN. Pisały i mówiły o tym rów-
nież inne media regionalne i krajo-
we.  Zachęcamy państwa do pomo-

cy w zbiórce podpisów. Pod arty-
kułem publikujemy dwie listy (jed-
na do sejmiku druga do powiatu- 
podpisać należy jedną i drugą listę )  
które wypełnioną będzie można zo-
stawić lub przesłać do redakcji  DN.  

Paweł Słomski
h ttp s : / / w w w. f a c e b o o k . c om / p a g e s /
TAK-dla-wprowadzenia-inicjatywy-
uchwalodawczej-mieszkancow-w-sejmiku

Wniosek do przewodniczącego rady powiatu goleniowskiego

My niżej podpisani mieszkańcy powiatu goleniowskiego popieramy wniosek o wprowadzenie do statutu powiatu  instytucji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej mieszkańców.

nr Imię i Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

Pełnomocnik inicjatywy Paweł Słomski, slomski.pawel@vp.pl

Wniosek do przewodniczącej sejmiku województwa zachodniopomorskiego

My niżej podpisani mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego popieramy wniosek o wprowadzenie do statutu województwa instytucji obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

nr Imię i Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

Pełnomocnik inicjatywy Paweł Słomski, slomski.pawel@vp.pl
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Podział punktów z Polonią Płoty

Pomorzanin traci 2. miejsce
W sobotę (4 kwietnia), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, rozpoczął się mecz 
pomiędzy Pomorzaninem a Polonią Płoty. Pomimo dobrej gry gospodarzy, szczególnie w 
drugiej połowie, nowogardzianie ponownie nie potrafili ograć piłkarzy Polonii. Remis 1:1 
pozbawił podopiecznych Roberta Kopaczewskiego 2. miejsca w tabeli, które gwarantuje 
awans do IV Ligi. 

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:1 (0:0)
`86 min. Rafał Makarewicz (rzut karny)
Skład: Michał Piątkowski – Michał Soska (c), Rafał Makarewicz, Maciej Dobro-

wolski, Natan Wnuczyński – Wojciech Borek, Gracjan Wnuczyński, Michał Łuka-
siak (Dominik Wawrzyniak), Fernando Maia Batista – Hubert Pędziwiatr, Kamil 
Lewandowski (Dawid Langnr). 

Jak pisaliśmy we wcześniejszym 
wydaniu DN, Polonia Płoty zde-
cydowanie „nie leży” piłkarzom 
Pomorzanina. Sobotni mecz był 
świetną okazją, aby wreszcie po-
konać Polonistów. Zespół z No-
wogardu zagrał bez pierwszego 
bramkarza Pawła Sobolewskiego, 
a jego miejsce między słupkami 
zajął młodziutki Michał Piątkow-
ski. Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego w pierwszej połowie 
bardzo dobrze zagrali w obronie, 
a potwierdzeniem tych słów niech 
będzie fakt, że Polonia przez 45 
minut nie oddała ani jednego cel-
nego strzału. Nowogardzianie też 
nie rozpieszczali swoich kibiców 
licznymi akcjami, jednak mie-
li okazję, by zdobyć dwa gole. Na 
początku meczu, w 6. minucie w 
dogodnej sytuacji w polu karnym 
znalazł się Michał Łukasiak, któ-
rego strzał z 10 metrów pofrunął 
nad poprzeczką. W 10. minucie 
Gracjan Wnuczyński odebrał go-
ściom piłkę w środku pola, na-
stępnie podał ją do rozpędzonego 
Huberta Pędziwiatra. Napastnik 
Pomorzanina wyłożył futbolówkę 
Fernando, który uderzył technicz-
nie z około 20 metrów w okien-
ko bramki Polonii, jednak efek-
towną paradą popisał się bram-
karz gości, wybijając piłkę na rzut 
rożny. Najlepszą okazję do zdoby-
cia gola Pomorzanin wypracował 
sobie w 22. minucie. Gospodarze 
wyprowadzili szybką kontrę, pił-
ka trafiła na 25 metr do Kamila 
Lewandowskiego, który natych-
miast idealnym podaniem uru-
chomił Wojciecha Borka. Pomoc-
nik Pomorzanina wpadł z piłką w 
pole karne i będąc w sytuacji „sam 
na sam” zdołał jedynie tylko lekko 
trącić piłkę, którą nogami zatrzy-
mał golkiper Polonii. To by było 
na tyle jeśli chodzi o pierwszą po-
łowę, w której przeważała walka i 
brutalne wejścia piłkarzy obydwu 
drużyn. Po przerwie jednak, kibi-
ce oglądali szybki i emocjonujący 
mecz.   

W 48. minucie Hubert Pędzi-
wiatr, po ładnym dryblingu, wy-
pracował sobie miejsce i dograł 
prostopadłą piłkę do niepilnowa-
nego na 15 metrze Kamila Lewan-

dowskiego. Napastnik gospoda-
rzy mając przed sobą tylko bram-
karza, uderzył za słabo pozwalając 
golkiperowi złapać futbolówkę. 
Trzy minuty później, zawodnik z 
Płotów popędził prawym skrzy-
dłem i mocno uderzył z narożni-
ka pola karnego po długim słup-
ku bramki strzeżonej przez Mi-
chała Piątkowskiego. Na szczęście 
futbolówka o metr minęła bram-
kę Pomorzanina. W 53. minu-
cie, długie dośrodkowanie z wła-
snej połowy w wykonaniu Micha-
ła Soski minęło całą linię defensy-
wy gości, do piłki dopadł Gracjan 
Wnuczyński, który pomimo du-
żego kąta zdołał oddać strzał na 
bramkę rywali. W efekcie jedy-
nie rzut rożny dla Pomorzanina. 
Trener Robert Kopaczewski prze-
prowadził dwie zmiany, na boisku 
pojawili się Dawid Langner i Do-

minik Wawrzyniak, którzy jeszcze 
bardziej podkręcili tempo w tym 
meczu. W 74. minucie zabrakło 
centymetrów do tego, by Pomo-
rzanin objął prowadzenie. Woj-
ciech Borek podał na lewe skrzy-
dło do Natana Wnuczyńskie-
go, ten ładnie zacentrował w pole 
karne. Futbolówka minęła Pędzi-
wiatra i Langnera, po czym trafiła 
pod nogi zamykającego akcję Do-
minika Wawrzyniaka. Filigrano-
wy pomocnik Pomorzanina ude-
rzył bardzo niecelnie, ale na tyle 
szczęśliwie, że nabił futbolówką 
jednego z piłkarzy „kotłujących” 
się na 5 metrze. Piłka nieuchron-
nie zmierzała do bramki, jednak 
po ofiarnej interwencji, bramkarz 
Polonii złapał ją na linii bramko-
wej. W 78. minucie zawodnik go-
ści mocno uderzył z rzutu wol-
nego z około 30 metrów, a futbo-

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
19. kolejka:
Flota II Świnoujście – Stal Lipiany  1:3
Odrzanka Radziszewo – Unia Dolice 3:2
Zorza Dobrzany – Ina Ińsko   3:3
Piast Chociwel – Gavia Choszczno 2:0
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 1:1
Sparta Węgorzyno – Orkan Suchań 6:0
Jeziorak Szczecin – Morzycko Moryń 2:1
Błękit Pniewo – Kłos Pełczyce   2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 19 50 48 13 16 2 1
2 Jeziorak Szczecin 19 38 38 29 12 2 5
3 Pomorzanin Nowogard 19 37 31 21 11 4 4
4 Stal Lipiany 19 33 45 28 10 3 6
5 Kłos Pełczyce 19 30 25 27 9 3 7
6 Morzycko Moryń 19 30 30 22 7 9 3
7 Sparta Węgorzyno 19 28 32 23 8 4 7
8 Polonia Płoty 19 27 40 27 7 6 6
9 Błękit Pniewo 19 27 32 46 8 3 8
10 Zorza Dobrzany 19 26 42 27 5 11 3
11 Unia Dolice 19 19 37 35 4 7 8
12 Ina Ińsko 19 18 22 36 4 6 9
13 Flota II Świnoujście 19 16 32 48 5 1 13
14 Odrzanka Radziszewo 19 15 22 46 4 3 12
15 Orkan Suchań 19 13 19 51 3 4 12
16 Gavia Choszczno 19 13 26 42 3 4 12

Kamil Lewandowski miał swoje okazje do zdobycia gola, jednak zabrakło mu sku-
teczności

Rafał Makarewicz popełnił błąd, który kosztował jego zespół utratę gola. Chwilę 
potem zrehabilitował się skutecznie wykonując rzut karny

Pomorzanin często wyprowadzał szybkie kontry, ale od początku sezonu brakuje 
osoby, która potrafi je skutecznie wykończyć

lówka poszybowała nad okien-
kiem bramki miejscowych. W 81. 
minucie goście wyszli na prowa-
dzenie, po błędzie piłkarza, któ-
ry w tym sezonie nie popełniał 
takich gaf. Poloniści dograli pił-
kę na prawe skrzydło, tam walkę 
o futbolówkę wygrał Rafał Maka-
rewicz, który zastawił się i chciał 
rozegrać piłkę. Jak się jednak oka-
zało, powinien ją wybić w aut, 
gdyż zawodnik Polonii skutecznie 
mu ją odebrał i pobiegł pod linię 
końcową, po czym zagrał wzdłuż 
pola karnego. Futbolówka nie-
uchronnie zmierzała do czekają-
cego metr od bramki zawodni-
ka Polonii, sytuację starał się ra-
tować Maciej Dobrowolski, który 
ostatecznie uprzedził piłkarza go-
ści i wbił piłkę do własnej bram-
ki. Pomorzanin się jednak nie za-
łamał i natychmiast rzucił się na 
swoich rywali, próbując odrobić 
straty. W 85. minucie w pole kar-
ne gości wpadł Hubert Pędziwiatr, 
który został sfaulowany po tym, 
jak wykonał zwód mijając obroń-
cę i tym samym wypracowując so-

bie sytuację „sam na sam”. Sędzia 
wskazał na „wapno”, a piłkę na je-
denastym metrze ustawił Rafał 
Makarewicz chcący odkupić swo-
je winy za błąd sprzed kilku mi-
nut. Makarewicz uderzył precy-
zyjnie po ziemi, zmylając bramka-
rza Polonii i zdobył bramkę dają-
cą Pomorzaninowi remis. Wynik 
nie uległ już zmianie, choć No-
wogardzianie ambitnie walczyli 
o kolejną bramkę. Mimo tego, że 
Pomorzanin nie wygrał, to w dru-
giej części gry zaprezentował naj-
lepsze 45 minut gry w rundzie re-
wanżowej. Niestety remis spowo-
dował, że Jeziorak Szczecin, który 
wygrał swój mecz, zepchnął dru-
żynę z Nowogardu na 3. miejsce w 
tabeli. W niedzielę (12 kwietnia), 
Pomorzanin zagra z Orkanem Su-
chań, więcej na temat tego meczu 
w tekście zapowiadającym naj-
bliższe spotkania w poszczegól-
nych ligach. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR
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Uprzejmie proszę o przekazanie l % podatku dochodowego na konto 
mojego męża,które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji 

"DOBRO POWRACA". Numer KRS 0000 33 88 78 
SKIBA ZDZISŁAW NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczalną jak do tej pory 
chorobę - stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabilitacja 
(co najmniej 2 razy w roku) 

powoduje, że stan jego zdrowia 
z roku na rok pogarsza się, 
lecz w zwolnionym tempie, 

co pozwala mu na samodzielne poruszanie 
się tak do 50 metrów

 o kulach jednak do dalszych 
odległości konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Bardzo proszę o pomoc w zebraniu pieniędzy 
na rehabilitację medyczną w postaci 1% z podatku

Nr konta: 
51 2130 0004 2001 0405 

6198 0002
Dopisek: PLIR JOANNA 

KAWCZYŃSKA
KRS: 0000083356

Dane konta 
dla darowizn:

Polskie Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa
Nr konta 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646

Dopisek: Dar dla Joanna Kawczyńska (Jurek)

1-wszy zespół i „Pomorzanki” zagrają z outsiderami

Inauguracja w A-Klasie
W najbliższy weekend, na regionalne boiska wybiegną trzy drużyny seniorskie Pomo-
rzanina. Piłkarki z Nowogardu oraz zawodnicy pierwszego zespołu zagrają z drużyna-
mi, które okupują dolne strefy ligowych tabel. W A Klasie na inaugurację rundy wio-
sennej, „rezerwowi” przed własną publicznością podejmować będą Pomorzanin Przy-
biernów. 

Jako pierwsze o ligowe punkty 
powalczą piłkarki Pomorzanina. 
Zawodniczki prowadzone przez 
Pawła Błaszczyka, w sobotę (11 
kwietnia), o godzinie 13:00, 
przed własną publicznością za-
grają z LUKS-em Przecław. Ry-
walki zajmują przedostatnie 
miejsce w tabeli z 6 punkta-
mi na koncie. W dotychczaso-
wych 7 meczach strzeliły 6 goli, 
tracąc przy tym 25 bramek. W 
pierwszym meczu tych drużyn 
„Pomorzanki” pewnie wygra-
ły w Przecławiu 0:6. Chyba nikt 
nie wierzy w to, że podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka walczące 
o II ligę mogą stracić punkty w 
sobotnim meczu. Wierzymy w 
wysokie zwycięstwo i ładną grę 
piłkarek z Nowogardu. 

Również przed własną pu-
blicznością, ale w niedzielę (12 
kwietnia), o godzinie 15:00, 
rundę wiosenną w A Klasie za-
inaugurują piłkarze drugiego 
zespołu Pomorzanina. Ich ry-
walami będą zawodnicy z Przy-
biernowa. Tamtejszy Pomorza-
nin zajmuje 4. miejsce w tabeli z 
17 punktami na koncie. Przypo-
mnijmy, że „rezerwowi” plasują 
się na przedostatnim miejscu z 7 
punktami. W pierwszym meczu 
Przybiernów pokonał „rezerwy” 
z Nowogardu 2:1. Pozostaje wie-
rzyć, że odmłodzony zespół Po-
morzanina II powalczy o punkty 
z wymagającym rywalem. 

Także w niedzielę, ale o go-
dzinie 16:00, w Suchaniu, zagra-
ją podopieczni Roberta Kopa-

czewskiego. Ich rywale zajmu-
ją 15. miejsce w tabeli i walczą 
o utrzymanie. Trzeba sobie po-
wiedzieć szczerze, że jeśli nowo-
gardzianie nie wygrają tego me-
czu, to nie mają czego szukać w 
IV Lidze...  Orkan Suchań do tej 
pory uzbierał 13 punktów, strze-
lając w 19 meczach 19 goli, a tra-
cąc przy tym aż 51 bramek. To 
najgorszy wynik w całej lidze. 
Orkan na swoim boisku dwu-
krotnie wygrał, trzy razy zre-

misował oraz zanotował cztery 
porażki. To jedyny mecz woje-
wódzkiej okręgówki zaplanowa-
ny na 12 kwietnia, zatem zespół 
Pomorzanina będzie już znał sy-
tuację w tabeli. W ostatnim me-
czu obydwu zespołów, Pomo-
rzanin pewnie wygrał 3:1. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
gier zaplanowanych na najbliż-
szy weekend. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
20. kolejka:
Stal Lipiany – Jeziorak Szczecin (11.04; 15:00)
Gavia Choszczno – Zorza Dobrzany (11.04; 15:00)
Ina Ińsko – Odrzanka Radziszewo (11.04; 15:00)
Unia Dolice – Flota II Świnoujście (11.04; 15:00)
Polonia Płoty – Błękit Pniewo (11.04; 16:00)
Kłos Pełczyce – Piast Chociwel (11.04; 16:00)
Morzycko Moryń – Sparta Węgorzyno (11.04; 17:00)
Orkan Suchań – Pomorzanin Nowogard (12.04; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
12. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Wicher Reptowo (11.04; 11:00)
Euroinsbud Goleniów – Hanza Goleniów (11.04; 13:00)
Chemik II Police – Znicz Niedźwiedź (11.04; 15:30)
Orzeł Łożnica – Zalew Stepnica (11.04; 16:00)
Pomorzanin II – Pomorzanin Przybiernów (12.04; 15:00)
Vielgovia Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze (12.04; 16:00)

III Liga Kobiet 2014/2015
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – LUKS Przecław (11.04; 13:00)
Vielgovia Szczecin – Orzeł 2010 Wałcz (12.04; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Zalew Stepnica (12.04; 13:00)
Olimpia II Szczecin – Kotwica Kołobrzeg (12.04; 13:30)
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części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. BohaterówWarszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: praca.arno@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy

4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

6m.3-10.04

Zatrudnimy do ochrony obiektu 
w parku przemysłowym Goleniów. 

Mile widziane Panie.  Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Telefon: 727-001-958.

Zatrudnimy osoby do ochrony zaplecza 
placu budowy niedaleko lotniska w Goleniowie. 

Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Telefon:  727-001-958.

Firma nerse Jelenia Góra 
dystrybutor wody mineralnej 

zatrudni przedstawiciela handlowego 
na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

Wymagania: 
• minimum średnie wykształcenie, 
• prawo jazdy kat. B, 
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.

CV proszę wysłać na adres e-mail aquacristal@o2.pl. 
Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 535 741 123

(k82.4m.czb.10.04-14.04) 

Informacja
Koło Numizmatyczne oddział w Szczecinie, informuje swoich członków tych obecnych i dawnych, którzy na-

leżeli do naszego towarzystwa od 13.01.1980 r. do chwili obecnej, że dnia 24.04.2015 r. (piątek), odbędzie się ju-
bileuszowe spotkanie z okazji 35-lecia naszego nowogardzkiego Koła Numizmatycznego. W związku z tym pro-
simy naszych dawnych i obecnych członków o kontakt telefoniczny, w sprawie wyrażenia chęci wzięcia udzia-
łu w tym wydarzeniu. Jednocześnie prosimy o różnego rodzaju materiały z działalności naszego Koła w latach 
1980-2015 r., które zostaną wykorzystane podczas wystawy upamiętniającej nasz jubileusz. Jednocześnie prosi-
my naszych sympatyków oraz Czytelników Dziennika Nowogardzkiego, o przekazywanie informacji o naszym 
spotkaniu tym osobom, które należały kiedyś i należą obecnie do naszego towarzystwa, a z którymi obecnie nie 
mamy kontaktu (niektórzy wyjechali z Nowogardu lub zmienili adres zamieszkania). Apelujemy więc o pomoc 
w nawiązaniu z nimi kontaktu, celem zaproszenia na nasze spotkanie.  Kontakt: prezes Koła Tadeusz Łukasze-
wicz (tel. 506 999 902, 91 39 22 558), redakcja Dziennika Nowogardzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna w No-
wogardzie (dział czytelniczo-prasowy). 

Czekamy na jak najszybszą informację! 
Zarząd Koła PTN Nowogard  

Gimnazjum nr 3 w nowogardzie

Młodzież w Lasach Europy
Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie najlep-
sza w powiecie w konkursie YPEF (Young People in European Forests) - Młodzież w Lasach 
Europy.

26 marca 2015r., w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Sze-
regów w Nowogardzie odbyły się 
eliminacje do międzynarodowego 
konkursu wiedzy o lasach i leśnic-
twie „YPEF –Młodzież w Lasach 
Europy”, którego organizatorem 
było Towarzystwo Przyjaciół Lasu  
oraz Lasy Państwowe. Do konkur-
su przystąpiło 5 drużyn: cztery z 
Gimnazjum nr 1 i jedna z Gimna-
zjum nr 3. 

Zespół Gimnazjum nr 3 w 
składzie: Klaudia Pasik, Natalia 
Osmelak i Marcin Ogiewa (wszy-
scy z kl. III b) podjął próbę opa-
nowania materiału w języku an-
gielskim na temat lasów i leśnic-
twa w Europie, dzielnie przygoto-

wując się do eliminacji krajowych. 
Pomimo tego, że nie udało się za-
kwalifikować do finału krajowego 
w Warszawie, to trzeba przyznać, 
że  drużyna odniosła ogromny 
sukces, uzyskując największą ilość 
punktów w powiecie. Ważne jest 
też osiągnięcie celu, czyli pogłę-
bienie wśród młodych ludzi wie-
dzy o lasach i leśnictwie europej-
skim i to w języku angielskim. By-
cie Europejczykiem zobowiązuje. 

Pytania konkursowe, z którymi 
zmagali się nasi uczniowie i pra-
widłowe odpowiedzi można zo-
baczyć pod adresem http://ypef.
eu/odpowiedzi_YPEF_2015_
etap_krajowy.pdf. 

Inf.: własna

ZZPn informuje

Kursy Trenerów  
piłki nożnej UEFA 
Wydział Szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w II półro-
czu 2015 r. (czerwiec/lipiec br.) odbędą się kursy dla trenerów piłki nożnej.

Kursy odbędą się według nastę-
pującego harmonogramu:

1. KURS TRENERÓW UEFA C 
– dla nowych kandydatów na tre-
nerów piłki nożnej 

Planowany termin: 20.06 – 
12.07.2015 r. /liczba miejsc: 32, se-
sje weekendowe/ 

oraz 2. KURS TRENERÓW 
UEFA B WYRÓWNAWCZY – 
dla trenerów instruktorów spor-
tu/ II klasy.

Planowany termin: 14.06 – 
04.07.2015 r. /liczba miejsc: 32, se-
sje weekendowe/.

UWAGA! Zgodnie z uchwałą 
PZPN nr VI/116 z dn. 24.06.2014 
§4 pkt. c – od 01.07.2015 r. będzie 
obowiązywał w przypadku trene-

rów zespołów Kl. Okręgowej wy-
móg posiadania min. licencji 
UEFA B.

Wszyscy kandydaci, którzy 
chcą obecnie zdobyć uprawnienia 
trenerskie do prowadzenia dru-
żyn w rozgrywkach klasyfikowa-
nych PZPN i ZZPN zobowiąza-
ni są do ukończenia kursów zgod-
nie z międzynarodową konwen-

cją UEFA. Wnioski na kursy i po-
zostałe informacje dostępne są na 
stronie www.zzpn.pl - w zakładce 
SZKOLENIA oraz pod nr tel. 504 
855 750 (Paweł Podgórski – trener 
Edukator ZZPN). 

Na podstawie uchwał Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz w obec-
nej sytuacji prawnej po wejściu w 
życie ustawy z dnia 13.06.2013 r., 
która dereguluje zawód trenera 
piłki nożnej, nie honorowane są 
żadne dyplomy (instruktora czy 
trenera piłki nożnej), wydawane 
absolwentom kursów rozpoczę-
tych po 23 sierpnia 2013 roku, or-
ganizowanych przez jakiekolwiek 
instytucje spoza struktur PZPN.

Info: własna
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Syndyk masy Upadłości PBO GRInBUd Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w nowogardzie 

ogłasza przetarg pisemny ofertowy  na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości:
1. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca 

zaświadczenie o samodzielności) numer 5 położona w 
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22B o powierzchni 
48,90 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 11,41 metra 
kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jed-
nak niż kwota: 82.326,30 złotych netto;

2. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca 
zaświadczenie o samodzielności) numer 2 położona w 
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 
49,26 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 13,90 metra 
kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jed-
nak niż kwota: 82.932,50 złotych netto;

3. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca 
zaświadczenie o samodzielności) numer 5 położona w 
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 
36,56 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 9,44 metra 
kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jed-
nak niż kwota: 55.322,80 złotych netto;

4. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca 
zaświadczenie o samodzielności) numer 1 położona w 
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22d o powierzchni 
49,26 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 13,90 metra 
kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jed-
nak niż kwota: 82.932,50 złotych netto;

5. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca 
zaświadczenie o samodzielności) numer 5 położona w 
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22d o powierzchni 
48,87 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 12,92 metra 
kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jed-
nak niż kwota: 82.275,90 złotych netto;

6. nieruchomość lokalowa (niewyodrębniona posiadająca 
zaświadczenie o samodzielności) numer 6 położona w 
Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22d o powierzchni 
46,24 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 10,57 metra 
kwadratowego, nieruchomość nie posiada założonej księgi 
wieczystej - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jed-
nak niż kwota: 71.378,45 złotych netto; 

7. nieruchomość lokalowa numer 6 położona w Węgorzynie 
przy ul. Grunwaldzkiej 22B o powierzchni 36,52 metrów 
kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym – 
piwnicą o powierzchni użytkowej 9,44 metra kwadratowe-
go, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz prawie 
własności części budynku i urządzeń, które nie służą wy-
łącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posia-
da księgę wieczystą numer: SZ1L/00025793/2 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Gryficach, IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Łobzie - za najwyższe zaoferowane 
ceny nie niższe jednak niż kwota: 55.262,35 złotych netto;

8. nieruchomość lokalowa numer 1 położona w Węgorzynie 
przy ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 49,26 metrów 
kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym – 
piwnicą o powierzchni użytkowej 15,11 metra kwadratowe-
go, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz prawie 
własności części budynku i urządzeń, które nie służą wy-
łącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która posia-
da księgę wieczystą numer: SZ1L/00025791/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Gryficach, IX Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Łobzie - za najwyższe zaoferowane 
ceny nie niższe jednak niż kwota: 82.932,50 złotych netto;

9. nieruchomość lokalowa numer 3 położona w Węgorzynie 
przy ul. Grunwaldzkiej 22C o powierzchni 49,17 metrów 
kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym 
– piwnicą o powierzchni użytkowej 12,92 metra kwadra-
towego, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz 
prawie własności części budynku i urządzeń, które nie słu-
żą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która 
posiada księgę wieczystą numer: SZ1L/00025792/5 prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Gryficach, IX Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie - za najwyższe zaofe-
rowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 82.780,60 złotych 
netto;

10.  nieruchomość lokalowa numer 32 położona w Wrzosowie 
numer 71 gmina Kamień Pomorski o powierzchni 43,22 
metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależ-
nym – piwnicą o powierzchni użytkowej 6,65 metra kwa-
dratowego, wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – któ-
ra posiada księgę wieczystą numer: SZ1K/00033099/5 pro-
wadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejsco-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim - za 
najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 
94.615,50 złotych netto;

11. nieruchomość lokalowa numer 39 położona w Wrzosowie 
numer 71 gmina Kamień Pomorski o powierzchni 52,77 
metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależ-
nym – piwnicą o powierzchni użytkowej 7,66 metra kwa-
dratowego, wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – któ-
ra posiada księgę wieczystą numer: SZ1K/00030998/6 pro-
wadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejsco-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim - za 
najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 
118.810,30 złotych netto;

12. nieruchomość lokalowa numer 42 położona w Wrzosowie 
numer 71 gmina Kamień Pomorski o powierzchni 52,64 
metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależ-
nym – piwnicą o powierzchni użytkowej 7,94 metra kwa-
dratowego, wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – któ-
ra posiada księgę wieczystą numer: SZ1K/00033101/3 pro-
wadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, IX Zamiejsco-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim - za 
najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 
112.779,80 złotych netto;

13. nieruchomość lokalowa numer 4 położona w nowogar-
dzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a o powierzchni 
51,82 metrów kwadratowych wraz z pomieszczeniem przy-
należnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 5,34 metra 
kwadratowego, wraz z udziałem w prawie własności grun-
tu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli nieruchomości – 
która posiada księgę wieczystą numer: SZ1O/00051941/9 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział 
Ksiąg Wieczystych - za najwyższe zaoferowane ceny nie 
niższe jednak niż kwota: 100.352,70 złotych netto;

14.  nieruchomość lokalowa niemieszkalna (lokal użytkowy) 
numer U1 położona w nowogardzie przy ul. Bohaterów 
Warszawy 6a o powierzchni 92,64 metrów kwadratowych 
wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz prawie 
własności części budynku i urządzeń, które nie służą wy-
łącznie do użytku właścicieli nieruchomości – która po-
siada księgę wieczystą numer: SZ1O/00051942/6 prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe 
jednak niż kwota: 186.774,70 złotych netto;

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej 
oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jed-
nego na ręce Sędziego komisarza SSR Bartosza Przybyła, Sąd 
Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. 
Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - 
Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z 
dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości PBO GRINBUD Sp. z o.o. w 
Nowogardzie, sygn. akt XII GUp 6/14 – nieruchomość …. (na-
leży wskazać, której nieruchomości dotyczy oferta) do dnia 7 
maja 2015 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a.	 oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nie-

ruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b.	 imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (do-

tyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej,

c.	 oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg 
z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Reje-
stru Sądowego),

d.	 dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej netto, 

e.	 zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i 
opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umo-
wy sprzedaży,

f.	 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym 
i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem 
przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach 
planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłącze-
nie rękojmi za wady,

g.	 podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta 
nie będzie rozpatrywana.
Inne postanowienia: 
1.	 Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do: 

a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaofero-
wanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest 
brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,

b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialne-
go w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie 
dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty,

c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem 
umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, 
sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,

d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy 
sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody 
MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa. 

2.	 Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez na-
liczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po 
dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, które-
go oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na po-
czet ceny nabycia. 

3.	 Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetar-
gu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia nota-
rialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży 
przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka ter-
minie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyzna-
czonym przez  syndyka terminie.

4.	 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unie-
ważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn, a także 
zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty. 

5.	 Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w 
formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego 
komisarza.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są 
w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zo-
bowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne 
są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po 
uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222). 
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto (w tytule 
wpłaty należy wskazać, której nieruchomości dotyczy wpłata 
wadium) należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu banko-
wego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znaj-
dować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek 
bankowy prowadzony dla masy upadłości: PBO GRINBUD Spół-
ki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie, 
numer rachunku:  04 1140 2017 0000 4302 1307 9912.

Ponadto syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki – za 
najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza:
1) samochód VW Transporter ZGL 00312, rok produkcji 1991 
cena wywoławcza: 2.800 zł brutto;
2) samochód Opel astra ZGl 00413, rok produkcji 2000 
cena wywoławcza: 2.150 zł brutto;
3) samochód FSC lublin ZGL Y 740, rok produkcji 1999 (nie-
kompletny) cena wywoławcza: 200 zł brutto; 
4) 160 udziałów w spółce prawa handlowego: INWEST 
DOM Spółka z o.o. z siedzibą w  Nowogardzie, ul. Górna 2, 72-
200 Nowogard, KRS: 0000301790, NIP: 8561795627, REGON 
320469976 cena wywoławcza: 40.000 zł brutto.

Kupujący ruchomości i udziały winien złożyć oświadczenie, 
że stan faktyczny i prawny przedmiotu umowy jest mu znany 
i nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku 
do syndyka i upadłego, wyraża zgodę na wyłączenie odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi oraz zrzeka się możliwości docho-
dzenia wszelkich roszczeń na drodze sądowej. Ponadto syndyk 
informuje, iż zgodnie z umową spółki sprzedaż udziałów wy-
maga zgody Zgromadzenia Wspólników, którym przysługuje 
prawo pierwokupu udziałów wystawionych na sprzedaż.          
dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, rucho-
mości i udziałów można uzyskać pod numerem telefonu: 
(888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl. 
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OGŁO SZe nIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Dom 15 km od Nowogardu

125 m  po remoncie, na działce 38 ar, cena 130 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

nowogard
ul. 700-lecia 20D

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Do wynajęcia
 mieszkanie 

od zaraz. 
Tel. 601 328 360

nIeRUCHOmOŚCI

•	 najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ulica 
Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan bar-
dzo dobry, do zamieszkania. Kilka kilome-
trów od nowogardu, 30 minut do morza. 
Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropokojowe. 
602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 przy ul. 
700 lecia. 501 549 818 

• SPRZEDAM  - działkę  ogrodową  z altanką  
przy  ul; Zamkowej.Tel. 692361374

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  powierzchni  
100m2 – Łobez.Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na cele pro-
dukcyjne lub magazynowe. Obiekt posiada 
trafostacje. 607 288 835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą mieszkanie 
77m2 na 48m2. Tel. 725 740 315 

• Do wynajęcia kawalerka 28 m2, częściowo 
umeblowana na ul. Leśnej w Nowogardzie. 
Mile widziane małżeństwo. Cena 700 zł+licz-
niki+700 zł kaucja. Tel. 696 674 641 lub 783 
794 853

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, działka 78. Tel. 
91 57 85 334 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 668 841 
631

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 604 60 69 60

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 76 53

• Sprzedam działki budowlane Karsk. Tel. 509 
349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe trzecie 
piętro częściowo umeblowane. 533 355 991 
lub 694 849 187 

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Asny-
ka. 888 275 787 

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie dwupo-
kojowe 4 piętro na mniejsze do 1 piętra. 91 
39 105 18 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojone od 
12-15 arów. Kościuszki. 602 267 382

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 908 098 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ładne. 
Tel. 603 555 532 

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 m2 + 
garaż przy domu. Cena do negocjacji. 726 
020 862 

• Wynajmę stoisko 30 m2  z dużą witryną. Tel. 
604 410 983 

• Sprzedam dom 110m2 z garażem. 608 853 
710 

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem Nowo-
gard. 723 777 511 

• Do wynajęcia kawalerka w Mostach. Na dłuż-
szy czas. 501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe czę-
ściowo umeblowane ul 15 lutego cena 180 
000 zł. 608 396 636 

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 pokoje ume-
blowane od zaraz. 788 726 456 

•	 Sprzedam zdecydowanie dom w cichym 
centrum o pow. 170m2 z zadbaną dział-
ką 700m2, pomieszczeniem 25 m2na dzia-
łalność. Garaż, taras itp. Cena 410 tys. Tel. 
889 133 88

• KRUS – działkę rolną pod ubezpieczenie ok. 
1,50 ha w IV kl. Tel. 660 206 833

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 697 
426 905 

• Wynajmę pomieszczenie handlowo-biurowe. 
Tel. 510 065 169

• Sprzedam mieszkanie Nowogard, 4 pokoje, 
Zamkowa, II piętro. Tel. 609 757 444

•	 Sprzedam mieszkanie na parterze 62m2 
po generalnym remoncie 3-pokoje wła-
sne, ogrzewanie piec CO, z garażem przed 
mieszkaniem (wspólnota mieszkaniowa 
oplaty 350 zł). Tel. 606 265 333

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na I piętrze 
60 m2 Tel. 730 315 621

• Nowogard – sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej.601 808 410 

mOTORyZaCJa

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan dobry. 
605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam skuter SPINO o poj. 50 cm3, prze-
bieg 4150 km, rok produkcji 2007, stan bar-
dzo dobry. 91 39 105 20 

ROlnICTWO

• Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 608 
01 39 95

• KURKI NIOSKI odchowane powyżej 7 tyg. 
Sprzedaż od 25.03.2015 r. GOSPDARSTWO 
ROLNO-DROBIARSKIE ŻABOWO 13. Tel. 
913910666, 510127838

•	 JaJa lęGOWe KUR „leGHORn”. Tel. 91 39 
20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sprzedam obornik. 661 751 296 

• Sadzarkę do ziemniaków mało używaną 
sprzedam. Tel. 795 916 988 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517

•  Sprzedam prosięta. 695 980 439 

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewianego. Tel. 
600 653 124 

•	 mŁOde KURKI, OdCHOWane, wolny wy-
bieg, GOSPOdaRSTWO ROlnO-dROBIaR-
SKIe ŻaBOWO 13. Tel. 91 39 106 66, 510 
127 838 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

•  Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRanIe-maGIel,PRanIe dyWanÓW, Wy-
KŁadZIn, TaPICeRKI meBlOWeJ SamO-
CHOdOWeJ/ SKÓRZaneJ maTeRIaŁO-
WeJ / POŚCIelI WeŁnIaneJ / lanOlInĄ/
SPRZĄTanIe: CZySZCZenIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 naPRaWy montaż pieców gazowych Vail-
lant –  serwis tel 691 686 772

•	 Usługi mini koparką. 605 579 296 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Wyjazdy zagraniczne bus dziewięcioosobo-
wy. 725 023 854 

• TRANSPORT OD A-Z, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Docieplenia budynkow, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, ada-
ptacje poddaszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH i POLIURE-
TANOWYCH. Garaże, sklepy, kuchnie itp. 509 
637 182 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocieplenie 
budynków, malowanie natryskowe. 731 517 
928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735

PRaCa

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 474 266 

•	 Przyjmę pracowników budowlanych oraz 
pomocników, praca legalna. 785 931 513

• Zlecę obłożenie schodów płytkami, wykona-
nie ogrodzenia z klinkieru. Tel. 733 499 951

• Zatrudnimy kucharza. 507 953 705 lub 507 
951 313 

• Mechanika do warsztatu samochodowego w 
Goleniowie zatrudnię. 606 948 278 

• Zatrudnimy emeryta, rencistę z kat. prawo 
jazdy B. Tel. 507 951 313 lub 507 953 705

• Zaopiekuję się osobą starszą niepełnospraw-
ną, leżącą. Tel. 601 52 26 94

• Poszukujemy do pracy fizycznej w sklepie me-
blowym. Transport oraz montaż mebli. Wyma-
gane prawo jazdy kat.B, wysoka kultura osobi-
sta, zaangażowanie w pracy. Mogą być rów-
nież osoby na  emeryturze. Prosimy o wysyła-
nie CV na adres e-mail sklep@kwadratmeble.
pl. Skontaktujemy się z wybranymi osobami

• Potrzebny pan do dorywczych prac przydo-
mowych i ogrodowych 6 km od Nowogardu. 
660 206 833

• Praca w lesie poszukuje kierowcy z samocho-
dem. 531 950 488

• Zatrudnię sprzedawcę. 602 677 563

• Zatrudnię na staż do sklepu, a po stażu możli-
wość zatrudnienia na stałe. 602 677 563  

Inne

•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 PIeCe GaZOWe c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	 z Niemiec 
używane z gwarancja i montażem do miesz-
kania ,domu, sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl wer-

sja kominowa lub z zamknieta komora spala-
nia np.gdy brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, serwis tel 691 686 772

•	 •	GRZEJNIKI	panelowe	c.o. 1- 2 plytowe, roz-
ne rozmiary, z Niemiec malo używane do 
mieszkania, domu, sklepu cena od 70 zl oraz 
elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prad 380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystyczne (pełno-
wymiarowe, składane, gruby materac), nie-
używane, oryginalnie zapakowane, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Tanio sprzedam nowy rower składak. 507 228 
736

• Drzwi garażowe ocieplone białe   w solidnej 
ramie o wymiarach 240x210 stan b.dobry 
tel.509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 502 
853 573

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, orzech wło-
ski, 180 i 200 cm długości,  w obwodzie ok. 
110 cm. Tel. 508 105 333

• Atrakcyjne ceny: wyprzedaż worków do od-
kurzacza różne rodzaje, sztuczne kwiaty, to-
rebki na prezenty, pamiątki, parasolki pol-
skich firm i inne artykuły. Zaprasza sklep A-
-zet w Nowogardzie Kościuszki 2G

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KOMINKO-
WE. 667 788 820 

• Kupię poroże jelenia, daniela, łosia i kozła. 
Konkurencyjne ceny. Tel. 693 344 667 

• Sprzedam telefon kom. SONY Xperia i tablet 
(nowe). 502 119 960 

• Sprzedam meble biurowe tel. 510 065 169
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne 

tel. 722 121 959
W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

K75.2m.czb.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

8m. czb.10.04

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Zlecę wykonanie 
tarasu w domu 

jednorodzinnym. 
507 021 889 lub 

503 119 036
k80.1m.czb.10.04 – 14.04

Sprzedam palety 
200 sztuk. 

Palety znajdują się 
na terenie Nowogardu. 

Tel. 535 741 123
(k81.1m.czb.10.04-14.04)

ZaGUBIOnO klucz 
do samochodu na trasie 
Nowogard ul. Kościuszki 

– Dąbrowa Nowogardzka. 

Tel. 601 89 35 14

Specjalistyczna Poradnia Terapeutycz-
na dla Dzieci, Młodzieży i ich rodzin  

ZaTRUdnI PSyCHOlOGa 
na 1/2 etatu. Osoby zainteresowane 
ofertą proszone są o składanie CV w 
siedzibie Placówki przy ul. 3 Maja 44 
w Nowogardzie.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Założył
Kraków

Kwestio-
nariusz

Wyspa
indone-
zyjska

Jednostka
długości

Zjawa

Dopływ
Wisły

Palenie
wdów

Parking
statków

Tucznik

Władca
starożyt-

nego
Egiptu

Wykusz,
baszta

Żałobna
tkanina

Ogon
cietrzewia

Niemiaro-
wość tętna

Odmiana

Ziemia
wolna

od lenna

Autorka

„Chora”
rzeka

Natarcie

Siekierka

Egipski
faraon

Stała
posada
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łan
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króla

Czyści
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Śpiewak cerkiewny

Usterka,
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mienia

Pośrednik
złodziei
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obrus Kabina

Eden

Dziecko
sarny

Hutniczy
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Naczynie
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Obraz w
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Sklep z
wyrobami
ludowymi
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Antaba

Łobuz, gagatek

Rodzaj
sieci

Ustęp
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Wał ziemi

Angielskie
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Okres
rządów
papieża

Meteor

Sługa
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Jest chrzest 
Krystyna Gęglawa, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Alicja Wypych, Natalia Furmań-

czyk, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Lucyna Andrzejczak, Józef Kochelski, Christiana Syfert, Natalia 
Kursnierk, Anna Huget, Pelagia Feliksiak, Jolanta Kozioł, Edward Bachor

Zwycięzcy: Anna Huget, Edward Bachor, Halina Szwal
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Jakubek, dzień bez komórki
Nadia Grenda, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Krystian Paluszkiewicz, Kamil Feliksiak, Daria Felik-

siak, Ania Kusiak 
Zwycięzca: Milosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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InFORmaTOR lOKalny - nOWOGaRd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlaRna lInIa mI KRO BU SO Wa SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO man BIŃCZyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

nd - SZCZeCIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIn - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

nd - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁad JaZdy BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
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 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o
P4.2.O.d/o

Projekt • Przegotowanie wniosków • Montaż / Serwis

kom. 723 975 435, 693 88 90 90
e-mail: info@provsolar.com • tel./fax 91 482 40 50

Dotacje do 40%

www.provsolar.com

Kolektory słoneczne
Fotowoltaika
Pompy ciepła

PROSUMENT

W257.4.O. do 31.03

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

W.6.pt.27.03-10.04

PIaSeK, PIaSeK PRZeSIeWany, ŻWIR, 
CZaRnOZIem, POSPÓŁKa 

 ŻWIROWnIa dŁUGOŁęKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z dOWOZem dO KlIenTa

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 10

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

s. 5

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W1.P.24-3.04

s. 6

reklama

reklama

reklama

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Taki widok  
na „Smoczaku”

„Zerówki” jednak 
nie wszędzie

kolejne pewne 
zwycięstwo 
„Pomorzanek”

reklama

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

Czy ktoś ukradł armaty?

Czytaj s. 3

Ile dostaną 
na swoją 
działalność? 

3
Co (i kto) pływało 
po jeziorze?    

4
Święto tańca 
już w najbliższy 
weekend  

7
rozmowa  
z księdzem 
Tadeuszem 
Isakowiczem-
Zaleskim

9

Uczcili ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

Czytaj s. 6

W miniony piątek, 10 kwiet-
nia, w 5 rocznicę katastro-
fy lotniczej pod Smoleń-
skiem w Rosji, grupa działaczy 
nowogardzkiego koła Prawa i 
Sprawiedliwości spotkała się 
na Placu Ofiar Katynia, by od-
dać hołd ofiarom tego tragicz-
nego wypadku. 



- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, 
    lodówkę oraz sofę i bojler na  wodę ciepłą, dywany  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne
   i kuchnie gazową, bojler   na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- oddam wannę 140 cm w bardzo dobrym stanie - wiadomość w sklepie DEZAR 
- Oddam lodówkę Polar i telewizor 29 cali - tel. 697612848

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Nasza sonda

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Zofia Tębłowska: lat 98, zmarła 09.04.2015 r., 
pogrzeb odbył się 11.04.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie
Irena Przybylak: lat 87, zmarła 11.04.2015 r., pogrzeb odbył się
13.04.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie
Zofia Kułak: lat 77, zmarła 10.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się
14.04.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Maria Wawrzyniak: lat 83, zmarła 11.04.2015 r., pogrzeb odbędzie
się 15.04.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk

Wyjaśnienie do kroniki policyjnej z 31 marca 2015 roku:
Chciałam poinformować w związku z artykułem kroniki policyjnej z 

dnia 31 marca, iż w opisanej kolizji z ul. Poniatowskiego z dnia 28 mar-
ca, pomylono kolejność aut. To ja zadzwoniłam na policję, informując że 
samochód Tiko uderzył w Matiza, a nie odwrotnie. Prosiłabym o spro-
stowanie tej informacji.

Od redakcji:
Przy okazji informujemy czytelników, że kronika policyjna jest w ca-

łości tworzona przez pracownika KP Nowogard.

Za niecały miesiąc, 10 maja,  odbędą się wybory, które wyłonią przyszłego Prezydenta Pol-
ski. O fotel głowy państwa ubiega się jedenastu kandydatów.  Dlatego tym razem zapytali-
śmy naszych respondentów z Osiny i Nowogardu, czy będą uczestniczyć w tych wyborach 
oraz czy śledzą losy kampanii prezydenckiej poszczególnych kandydatów?

Pan Henryk - Jak na razie nie mam jeszcze żadnego wybranego kan-
dydata, ponadto nie śledzę ich programów wyborczych, ale na wybory 
raczej pójdę i  oddam swój głos na odpowiedniego, moim zdaniem, kan-
dydata. 

Wanda Cisowska - Mam już wybranego kandydata, na którego od-
dam swój głos. Co do kampanii prezydenckiej to śledzę ją umiarkowanie, 
a właściwe tylko wtedy, gdy mam czas. W wyborach będę uczestniczył na 
pewno. 

Józef Janik - Jak dla mnie to ta kampania jest trochę taką chyba szar-
paniną. Dlatego raczej nie śledzę kampanii poszczególnych kandydatów. 
Co do kandydatów, a właściwe kandydata, to nie mam na razie jeszcze 
tego, na którego oddam swój głos. Owszem jest kilku dość przekonywują-
cych, ale trudno jest mi jeszcze coś konkretnego o nich stwierdzić. 

Zdzisław Marszałek - W moim odczuciu to ta kampania przebiega 
zbyt cicho, a wręcz niemrawo. Tak się składa, że śledzę poszczególne pro-
gramy kandydatów i oceniam ich, że są zbyt cisi. Dlatego nie podjąłem 
jeszcze ostatecznej decyzji na kogo będę głosował, bo muszę się bardziej 
zastanowić. Tu pewnie pana zaskoczę, ale pokrótce znam wszystkie pro-
gramy wyborcze kandydatów na prezydenta, ale nie będę zdradzał tego, 
który najbardziej mnie przekonuje, i na którego oddam swój głos. 

Pan Zbigniew - Jeszcze nad tym tematem się zastanawiam i dość wni-
kliwe go obserwuję. Jest jeden kandydat, który mnie dość przekonuje do 
to tego ważnego stanowiska w Państwie. Jest on młody, wykształcony, 
ambitny i ma dobre zaplecze polityczne. Dlatego nad tą kandydaturą się 
poważnie zastanowię. Co do innych, to raczej nie będę już brał ich pod 
uwagę przy oddawaniu głosu. Sama kampania, według mnie, jest dość 
chaotyczna, więc w maju zobaczymy jaki będzie jej finał i kto zostanie 
prezydentem RP  na kolejną kadencję. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

06.04.2015 r. 
godz. 12.00
Zgłoszenie uszkodzenia samo-

chodu marki Opel Astra na ul. Woj-
ska Polskiego, przez inny pojazd. 

07.04.2015 r. 
godz. 11.30 
W miejscowości Orzechowo 

podpalono pojemniki na odpady 
selektywne. 

godz. 12.40 
Pracownik sklepu Biedronka 

przy ul. Warszawskiej, powiadomił 
o zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. 

godz. 14.50 
Na ul. Gen. Bema dokonano wła-

mania do autobusu marki Renault, 
skąd dokonano kradzieży oleju na-
pędowego oraz dwóch sztuk aku-
mulatorów. Ponadto z obok zapar-
kowanego pojazdu marki Jelcz do-
konano zaboru akumulatorów. 

godz. 19.30
Uszkodzenie drzwi samochodu 

marki Mercedes Sprinter, na par-
kingu hotelu przy ul. Kościuszki. 

08.04.2015 r. 
godz. 13.50 
W sklepie Żabka przy ul. Gen. 

Bema, nieletni sprawca dokonał 
kradzieży. 

godz. 15.30 
Powiadomienie o kradzieży ole-

ju napędowego ze zbiornika auto-
busu marki Setra, dokonanej przy 
ul.3 Maja. 

godz. 18.30
Policjanci Ogniwa Patrolowo In-

terwencyjnego, podczas kontroli 
pojazdu marki Fiat Punto ujawnili, 
że kierujący samochodem Norbert 
K., nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. 

09.04.2015 r. 
godz. 10.10
Kolizja drogowa na ul. Armii 

Krajowej, pomiędzy pojazdami 
Mercedes ora Toyota. 

10.04.2015 r. 
godz. 11.00
Kradzież z włamaniem do altanki 

ogrodowej przy ul. Armii Krajowej. 
godz. 13.20 
Powiadomienie o włamaniu do 

garażu przy ul. Gen. Bema, skąd 
dokonano kradzieży piły spalino-
wej marki NAC, szlifierki kontowej 
marki Skill, kompresora powietrz-
nego oraz piły do cięcia żywopłotu. 

godz. 15.00
Powiadomienie o włamaniu do 

altanki ogrodowej przy ul. T. Ko-
ściuszki, skąd sprawca dokonał za-
boru słupków ogrodzeniowych, 
siatki, różnego rodzaju narzędzi 
oraz innych przedmiotów. 

godz. 18.40 
Adam Z. na ul. Górnej kierował 

samochodem marki Opel Astra, 
posiadając aktywny zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 

godz. 19.00
Powiadomienie o włamaniu do 

kontenera metalowego stojącego na 
budowie w miejscowości Miętno, z 
wnętrza którego dokonano kradzie-
ży elektronarzędzi, kabla elektrycz-
nego oraz oleju napędowego. 

11.04.2015 r. 
godz. 17.15 
Na ul. Poniatowskiego, Policjan-

ci Patrolu OPI ujawnili kierującego 
motorowerem, Patryka W. który nie 
posiada ubezpieczenia OC pojazdu. 

12.04.2015 r. 
godz. 16.40 
Na stacji paliw HL, kierujący po-

jazdem marki VW Sharan dokonał 
zaboru paliwa. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń  

kronika 
policyjna
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Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

Czy ktoś ukradł 
armaty?
Z takim pytaniem do redakcji DN zadzwonił jeden z  na-
szych Czytelników. Okazało się, że przyczyna „zniknięcia” 
zabytkowych dział jest na szczęście o wiele bardziej proza-
iczna. 

Jak się dowiedział DN, arma-
ty zostały przetransportowane do 
garażu Zarządu Budynków Ko-
munalnych. Były już w tak złym 
stanie, że zagrażały bezpieczeń-
stwu. Tam będą czekać do czasu, 
aż Urząd Miejski znajdzie firmę, 
która podejmie się renowacji ar-
mat. W tej chwili trwa zbieranie 
i porównywanie ofert cenowych.

Ciekawostką jest fakt, że jedna 

z armat rzeczywiście jest orygi-
nalną, XIX wieczną bronią, którą 
używano niegdyś w trakcie bata-
lii wojennych w okolicach Nowo-
gardu. Druga to jedynie replika.

O szczegółach renowa-
cji i kosztach zabiegu odno-
wy armat poinformujemy, gdy 
działa wrócą na swoje miej-
sca, już w dawnym blasku.  
                                                      MS 

Oprócz Armat naprawy wymaga też miejsce na którym, są posadowione.

Ciężarówka w rowie 
Wczoraj, między Sąpolnicą a zjazdem na Ostrzycę, z drogi 
wypadła wywrotka załadowana żwirem. 

Samochód jechał od strony 
Stargardu w kierunku Nowogar-
du. Około 200 metrów przed do-
jazdem do Sąpolnicy, kierowca 
stracił panowanie nad ciężarów-
ką, po czym wpadł do przydroż-
nego rowu. W chwili gdy wyko-
nywaliśmy fotografię, naczepę le-

żącego na boku Tira, opróżniano 
ze żwiru jaki był nim transporto-
wany. Na miejscu nie było służb 
ratunkowych. Nie ma informacji 
o tym, czy ktoś został poszkodo-
wany w wyniku tego zdarzenia. 
Ruch na drodze odbywał się płyn-
nie.                                            Red. 

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w posiadaniu 
interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o 

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

Podzielili pieniądze dla społeczników

Ile dostaną na swoją działalność?
W miniony weekend zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych. Jak już informowaliśmy wcześniej, w tym roku dla społeczników przezna-
czono 696 tys. zł. Po ogłoszeniu wyników nie zabrakło tych, którym przyznano mniej środ-
ków, jak i tych, którzy otrzymali więcej pieniędzy na działalność. Nie zabrakło również no-
wych stowarzyszeń, jak np. Nowogardzki Klub Biegacza Endorfina.

Dofinansowania przyznawa-
ne były dla organizacji pozarzą-
dowych, które działają na terenie 
Gminy Nowogard w następują-
cych obszarach: wspieranie inicja-
tyw społecznych i koordynowa-
nie pracy organizacji pozarządo-
wych, wspieranie, organizowanie 
i upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu, działalność w zakresie 
opieki społecznej, rozwój wsi oraz 
organizacja i upowszechnianie 
dóbr kultury w społeczności wiej-
skiej, ochrona i promocja zdro-
wia, ochrona środowiska i eduka-
cja ekologiczna, działalność w za-
kresie prowadzenia zajęć dla dzieci 
i młodzieży, działalność w zakresie 
organizacji wsparcia dla emerytów 
i rencistów, działalność w zakre-
sie wspierania przedsiębiorczości 
i rozwoju gospodarczego. Jak co 
roku, najwięcej środków przezna-
czono na sport. Lwia część trafiła 
do Pomorzanina Nowogard, który 
w tym roku otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 220 tys. zł. Kwota 

ta jednak nie może  cieszyć preze-
sa klubu, gdyż w 2014 roku Pomo-
rzanin na swoją działalność otrzy-
mał o 20 tys. zł więcej. Uwzględ-
niając ewentualny awans pierwsze-
go zespołu seniorów oraz druży-
ny kobiecej do wyższych lig, kosz-
ty utrzymania tych drużyn wzro-
sną i druga połowa roku, może 
się okazać pod względem finanso-
wym dość trudna. Jak zawsze na 
drugim miejscu burmistrz stawia 
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Nowo-
gardzie. W tym roku LZS otrzyma-
ło 45 tys. zł. Cieszy fakt, że na liście 
docenionych stowarzyszeń widnie-
ją te najmłodsze, jak Nowogardzki 
Klub Biegacza Endorfina, który na 
swoją działalność otrzymał 3 tys. 
zł. Ponownie, przez Olimpię No-
wogard, konkursy ofert traktowa-
ne były jako próba reaktywacji klu-
bu. Prezes wnioskował o nieco po-
nad 70 tys. zł, burmistrz Olimpię 
wycenił na 6 tys. złotych... Reakty-
wować uda się natomiast Wiejskie 

Kluby Sportowe, które od kilku 
lat nie otrzymywały dofinansowa-
nia. Tym razem prezes stowarzy-
szenia Andrzej Kania, na działal-
ność WKS otrzymał 5 tys. zł, to o 
wiele mniejsza kwota niż ta o którą 
stowarzyszenie wnioskowało, jed-
nak pozwoli już na zorganizowanie 
może kilku spartakiad. Ponownie 
Wiejskie Kluby Sportowe składały 
wniosek w imieniu Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, jed-
nak burmistrz Robert Czapla naj-
wyraźniej nie chce, aby kilkuset 
piłkarzy amatorów z naszej gmi-
ny rywalizowało w halowych roz-
grywkach, gdyż jak poinformował 
redakcję prezes Wiejskich Klubów 
Sportowych, wniosek został od-
rzucony. Wierzymy, że przyznane 
środki pozwolą wszystkim organi-
zacjom pozarządowym wytrwać w 
swoich działaniach przez 2015 rok.  
Poniżej prezentujemy pełną listę 
stowarzyszeń, którym przyznano 
dotacje na swoją działalność.

KR 

„Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy Nowogard”

- Nowogardzkie Forum Organizacji 
Pozarządowych – 30.000 zł

„Działalność w zakresie organizacji 
wsparcia dla emerytów i rencistów na 
terenie gminy Nowogard”

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w No-
wogardzie – 9.500 zł

„Wspieranie przedsiębiorczości i roz-
woju gospodarczego wśród mieszkań-
ców gminy Nowogard”

- Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „Profit” Szczecińskiej Fundacji Ta-
lent-Promocja-Postęp w Nowogardzie 
-– 22.000 zł

„Wspieranie działalności w zakresie 
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzie-
ży na terenie gminy Nowogard”

- Stowarzyszenie „Przystanek Trzech-
el” - 3.500 zł

- Stowarzyszenie Klub Żeglarski 
„KNAGA” - 3.500 zł

- Stowarzyszenie „Jutrzenka”  
- 3.000 zł

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - 
Kamieńskiej – 1.200 zł

„Wspieranie działalności w zakresie 
ochrony środowiska i edukacji ekolo-
gicznej na terenie gminy Nowogard”

- Stowarzyszenie „Przystanek  
Trzechel” - 3.500 zł

- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 
OFFROAD FACTORY – 1.000 zł

- Liga Ochrony Przyrody Okręg w 
Szczecinie – 12.000 zł

 „Wspieranie działalności w zakresie 
opieki społecznej na terenie gminy No-
wogard”

- Stowarzyszenie dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Serduszko” - 8.000 zł

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko- 
Kamieńskiej – 1.500 zł

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko- 
Kamieńskiej – 9.000 zł

- Kościół Ewangelicznych Chrześci-
jan Zbór w Nowogardzie – 12.000 zł

- Polski Komitet Pomocy Społecznej 
– 13.000 zł

„Wspieranie działalności w zakre-
sie rozwoju wsi oraz organizacji i upo-
wszechniania dóbr kultury w społecz-
ności wiejskiej na terenie gminy Nowo-
gard”

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko - 
Kamieńskiej – 1.600 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Woj-
cieszyna „Nasz Wojcieszyn” - 2.875 zł

- Stowarzyszenie „Jutrzenka”  
- 3.025 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Dą-
browy „Dąb” - 4.500 zł

„Wspieranie działalności w zakresie 
ochrony zdrowia ludzkiego na terenie 
gminy Nowogard”

- Samorządowa Fundacja Opieki Me-
dycznej „ZDROWIE” - 28.000 zł

- Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Koło Nowogard – 8.500 zł

- Stowarzyszenie Kobiet z Problema-
mi Onkologicznymi „Lila-róż” w Nowo-
gardzie – 8.500 zł

„Wspieranie działalności w zakresie 
organizowania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu na terenie gminy 
Nowogard”

- Stowarzyszenie Klubu Żeglarskie-
go „KNAGA” w Nowogardzie – 10.000 zł

- Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 
OFFROAD FACTORY – 3.500 zł

- Stowarzyszenie Promocji Sportu 
„Szansa” - 10.000 zł

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Nowogardzki Klub Tańca Sportowego 
FLESZ – 15.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwój-
ka” w Nowogardzie – 4.000 zł

- Klub Motorowy „CISY” w Nowogar-
dzie – 22.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Panorama Chrabąszcze” w Nowogar-
dzie – 30.000 zł

- Stowarzyszenie Wiejskie Kluby 
Sportowe – 5.000 zł

- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” 
Nowogard – 6.000 zł

- Stowarzyszenie Nowogardzki Klub 
Biegacza ENDORFINA – 3.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Gimna-
zjum Trójka” - 5.000 zł

- Ludowy Klub Sportowy „POMO-
RZANIN” Nowogard – 220.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedy-
neczka” Nowogard – 6.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Czwórka” w Nowogardzie – 5.000 zł

- Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe w Nowogardzie

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„SIATKARZ” w Nowogardzie – 5.000 zł

- LOK KSS „Tarcza Goleniów” Sekcja 
Strzelecka w Nowogardzie – 10.000 zł

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
TOP Wierzbięcin – 25.000 zł

- Stowarzyszenie Akademia Wspie-
rania Inicjatyw Społecznych „AWIS” - 
5.500 zł
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Sonda z Osiny
Za niecały miesiąc, 10 maja,  odbędą się wybory, które wy-
łonią przyszłego Prezydenta Polski. O fotel głowy państwa 
ubiega się jedenastu kandydatów.  Dlatego tym razem za-
pytaliśmy naszych respondentów z Osiny i Nowogardu, 
czy będą uczestniczyć w tych wyborach oraz czy śledzą losy 
kampanii prezydenckiej poszczególnych kandydatów?

Pan Roman - Kampanię prezy-
dencką oczywiście w miarę moich 
możliwości śledzę. Ale jak do tej 
pory, to jeszcze żadnego konkret-
nego kandydata nie mam wybrane-
go. Dlatego staram się, od czasu do 
czasu, w wiadomościach obserwo-
wać poszczególne poczynania kan-
dydatów, biorących udział w wy-
ścigu o fotel prezydencki. Ta kam-
pania, z tego co widzę, jest bardzo 
spokojna, a wręcz powiem bardzo 
normalna. 

Pani Urszula - Jak do tej pory  
to jeszcze żadnych wiadomości w 
tej sprawie nie obserwowałam, bo 
miałam zepsuty telewizor. Ale co 
nieco wiem na ten temat i z pew-
nością przyjedzie taki czas, że będę 
wiedziała, na kogo głosować. Jak na 
razie jeszcze nie mam swojego fa-
woryta, ale w wyborach na pewno 
będę uczestniczyć i oddam głos na 

odpowiednią osobę.

Michał Majchrzak - Na temat 
kampanii prezydenckiej już, co nie-
co słyszałem, ale jeszcze nie wybra-
łem spośród wszystkich kandyda-
tów tego najbardziej odpowiednie-
go. Wśród moich znajomych krążą 
różne opinie na temat kandydatów, 
ale ja mimo tych głosów jeszcze 
sam nie podjąłem decyzji na kogo 
oddam swój głos w majowych wy-
borach prezydenckich. 

Sylwester Babiarz – Czasami 
udaje mi się oglądać wiadomości 
m. in. na temat wyborczej kampanii 
prezydenckiej, ale powiem szczerze, 
że ten temat zbytnio mniej nie inte-
resuje. Na obecną chwilę jeszcze nie 
mam konkretnego kandydata i ra-
czej nie spodziewam się, by osoba, 
która wygra coś konkretnego i do-
brego zmieniła w naszym Państwie. 
Do wyborów najprawdopodobniej 
jednak pójdę.  

Agnieszka Pakulska - Powiem 
panu, że w wyborach prezydenc-
kich z pewnością będę brała udział. 
Co do samych programów poszcze-
gólnych pretendentów, to oceniam 
ich w stopniu, jak na razie, bardzo 
skromnym, a to z powodu zwyczaj-
nego braku czasu. Co do uczestnic-
twa w wyborach to z pewnością 
będę brała w nich udział.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Na czym polega służba publiczna

Komornik który zgodnie z prawem okradł nawet nie dłużnika, ale 
osobę zupełnie nie podlegającą egzekucji, sędzia który zgodnie z pra-
wem skazał niepełnosprawnego na karę więzienia, lekarz który zgodnie 
z prawem odesłał karetkę z ciężko chorym itd. itd. Dlaczego się tak dzie-
je, że „zgodnie z prawem” wyrządza się wielkie szkody i to szkody, któ-
re wydaje  się, że powinny być  oczywiste, a i co gorsze są często nieod-
wracalne? Wielu szukając odpowiedzi na to pytanie, ponownie grzebie 
w prawie: prawo należy zmienić – mówią- zaostrzyć, poszerzyć regula-

cję, uszczegółowić, jednym słowem wyprodukować kolejne przepisy i na dodatek zwiększyć 
kontrolę. Ale są też tacy, którzy apelują o opamiętanie i  wzywają do odwoływania się jednak, 
w wielu sytuacjach, nie do regulacji prawnych, ale do etyki i zdrowego rozsądku. To bowiem 
ten wewnętrzny regulator i wskaźnik co jest dobre, a co złe, jaki każdy powinien w sobie wy-
robić, najlepiej zabezpiecza przed czynieniem zła w określonych sytuacjach życiowych. Nie-
stety obywatelskie sumienie tak ważne szczególnie w niektórych tzw. misyjnych zawodach, 
jakby umarło. Dlaczego dzisiaj sędzia, lekarz, nauczyciel, prawnik, policjant, urzędnik pu-
bliczny, zamiast dawać obywatelom w swoim zakresie kompetencji poczucie bezpieczeń-
stwa, tak często swoim działaniem, na ogół „zgodnym z prawem”, powoduje nie tylko real-
ną krzywdę, ale także ogólną frustrację i potęgujące się wrażenie, że na nikogo już liczyć się 
nie da. A to dlatego, że zanika zatrważająco szybko ethos  służby publicznej. Zjawisko to w 
jakże jaskrawej skali  obserwujemy tuż obok nas w naszej gminie, że cóż o etyce urzędniczej 
może powiedzieć  bowiem ktoś, kto obywatela traktuje jak intruza, a urząd zobowiązany do 
służby (i to w  zakresie określonym również ustawami), jako poletko do uprawiania osobi-
stych zachcianek,  rozgrywania prywatnych uprzedzeń, okazji do napchania własnej i kum-
pli kieszeni. Cóż o etyce urzędniczej może wiedzieć ktoś, kto jako urzędnik właśnie nie jest 
w stanie rzetelnie  zlokalizować i rozwiązać ważnych społecznie problemów, a zamiast tego 
za pieniądze podatnika zajmuje się żałosnymi wojenkami z tymi, o paradoksie, którym wi-
nien służbę? Ale jeszcze o jedno trzeba zapytać - gdzie by trzymano na urzędzie kogoś, kto 
jako urzędnik obraża obywatela, kto go publicznie szkaluje, kto nawołuje innych do  prezen-
towania w stosunku do niego niechęci, uzależniając od tego załatwianie spraw będących w 
istocie jego obowiązkiem i ustawowym i etycznym. Odpowiedź jest prosta – nigdzie w świe-
cie, gdzie  obywatele szanują swoją wolność - taka osoba nie zagrzałaby miejsca na publicz-
nym etacie ani minuty. Ale tam publiczne to są urzędy, a u nas ….

Marek Słomski

Co (i kto) pływało po jeziorze?   
W niedzielę, na nowogardzkim jeziorze, można było zobaczyć majestatycznie poruszający 
się po jego tafli oryginalny wehikuł wodny. 

Jak się dowiedzieliśmy, ta pły-
wająca altanka należy do jednego 
z nowogardzkich przedsiębior-
ców, mieszkających nad jeziorem 
przy ulicy Promenady. Na pływa-
ku wykonanym z beczek z two-
rzywa sztucznego zamontowany 
jest stół i siedliska,  nad którymi 
rozciąga się osłona w kształcie 
baldachimu. Wyposażenie cało-
ści uzupełnia silnik i  girlandowe  
oświetlenie zasilane z akumula-
tora. Wszystko wygląda rzeczy-
wiście oryginalnie  i pojawienie 
się takiego sympatycznego pły-
wającego obiektu nie tylko oży-
wia jezioro, ale także stanowi ja-
kąś estetyczną przeciwwagę dla  
pływającego tutaj także już od 
dawna monstrum zwanego aera-
torem. Tenże rzekomo, zdaniem 
nowogardzkiego włodarza (no-
tabene dzisiaj to już znanego sze-
roko specjalisty także od innych, 
równie skutecznych efektów spe-
cjalnych), miał zlikwidować za-
rastanie naszego akwenu. Jak na 
razie to zamiast straszyć glony, 
straszy nadjeziornych spacerowi-
czów.                                        Red. 
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rada swoje, Burmistrz swoje...

„Zerówki” jednak nie wszędzie 
Wbrew obowiązującym przepisom i braku zgody Rady Miejskiej na likwidację zerówek w szkołach na terenie miasta już wiadomo, że przynajmniej w 
dwóch podstawówkach rekrutacja 6-latków się nie odbędzie. Tak wynika przynajmniej z komunikatu, jaki 10 kwietnia opublikował na swojej stronie in-
ternetowej Urząd Miejski w Nowogardzie. 

„Uprzejmie informuję, że w 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Nowogard 
rozpoczyna się rekrutacja dzieci 
na rok szkolny 2015/2016. Na te-
renie miasta Nowogard rekrutacja 
będzie prowadzona w Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz Szkole Podsta-
wowej nr 3. Zapraszamy rodziców 
dzieci urodzonych w latach 2010, 
do składania wniosków o przy-
jęcie dzieci do oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych” – czytamy we fragmencie 
komunikatu, pod którym podpi-
sała się sekretarz gminy, Agniesz-
ka Biegańska-Sawicka, odpowie-
dzialna w gminie za oświatę. 

Wynika z tego, że dwie pozosta-
łe szkoły podstawowe tj. nr 2 przy 
ul. Żeromskiego i nr 4 na osiedlu 

Bema, sześciolatków przyjmować 
nie mogą. Czy to znaczy, że w tych 
placówkach od września nie bę-
dzie oddziałów zerowych?

-Tak. Te szkoły nie mogą prowa-
dzić rekrutacji dzieci urodzonych 
w latach 2010. Z naszych wyli-
czeń wynika, że dzieci pomieszczą 
się w tych dwóch szkołach i przed-
szkolach. Chcieliśmy uniknąć sytu-
acji, gdy ze względu na małą liczbę 
zapisanych dzieci, w jakiejś szko-
le będzie trzeba dzieci we wrze-
śniu przenieść do innej szkoły– po-
twierdza sekretarz Agnieszka Bie-
gańska-Sawicka. 

Pytanie tylko na jakiej podsta-
wie oszacowano, że akurat w tych 
konkretnych a nie innych szko-
łach, zainteresowanie zerówkami 
jest największe? Wybrane szko-

ły, w przeciwieństwie do przed-
szkoli, którym burmistrz pozwo-
lił przyjmować dzieci już kilka ty-
godni temu, oficjalnie rekrutację 
prowadzą dopiero od wczoraj tj. 
13 kwietnia. Wcześniej mogły je-
dynie informować, że nabór pro-
wadzony jest w przedszkolach, a 
szkoły oczekują na decyzję Bur-
mistrza. 

Likwidacja mimo wszystko?
Trudno nie powiązać tej decyzji 

urzędników z projektem uchwały, 
zakładającym całkowitą likwida-
cję „zerówek” w miejskich podsta-
wówkach, który burmistrz próbo-
wał przeforsować już pod koniec 
stycznia. Pisaliśmy o tym w lu-
tym. Przypomnijmy tylko, że we-
dług tego projektu, oddziały zero-
we miały pozostać tylko w szko-
łach wiejskich i przedszkolach na 
terenie gminy Nowogard. W po-
zostałych szkołach miały zostać 
„wygaszone”. Gmina tłumaczyła, 
że zmiany te są konieczne, bo ro-
dzi się co raz mniej dzieci. Poza 
tym, zgodnie z nowelizacją usta-
wy o oświacie, wszystkie dzieci 
urodzone w 2010 roku miały iść 
do szkoły, co mogło spowodować, 
że braknie jednego całego roczni-
ka. Radni uznali jednak, że pro-
jekt powinien być najpierw pod-
dany konsultacjom społecznym, 
przeprowadzonym wśród rodzi-
ców. W końcu to oni będą decy-

dować, gdzie chcą posłać swoje 
dzieci. Konsultacje, wbrew decy-
zji radnych, jednak się nie odby-
ły, bo jak uznała wówczas sekre-
tarz Biegańska-Sawicka, było na 
to za mało czasu, a szkoły muszą 
rozpocząć rekrutację. -Rada nie 
określiła terminu w jakim Urząd 
Miejski powinien przeprowadzić 
konsultacje, natomiast, moim zda-
niem, robienie tego teraz jest już 
pozbawione sensu. Gonią nas ter-
miny. W przeciągu najbliższych 
dni szkoły muszą rozpocząć rekru-
tację uczniów. Nie ma już czasu na 
reorganizację – mówiła wówczas 
sekretarz A. Biegańska-Sawicka. 

Szkoły czekały więc aż bur-
mistrz wyda zarządzenie, które 
pozwoli ruszyć z naborem sze-
ściolatków, skoro projekt uchwa-
ły trafił do przysłowiowej „szufla-
dy”. Tymczasem najpierw urucho-
miono nabór w przedszkolach, o 
szkołach nic nie wspominając, za-
praszając, na stronach UM i biule-
tynie Wiadomości Samorządowe, 
rodziców do składania wniosków 
o przyjęcie dzieci już 20 marca 
(kiedy rekrutacja miała rozpocząć 
się dopiero 30 marca). Dopiero 
teraz, gdy w przedszkolach prak-
tycznie już nie ma miejsc, wy-
dano komunikat o rekrutacji do 
oddziałów zerowych w szkołach 
podstawowych – tyle, że jedynie w 
dwóch, czyli SP 1 i SP 3. Czy w ta-

kim razie, mimo braku zgody rad-
nych, podjęto próbę częściowej 
realizacji przez urzędników kon-
cepcji likwidacji zerówek? - To tyl-
ko wyłącznie pańska interpretacja 
– odpowiedziała pytana o to przez  
DN, A. Biegańska-Sawicka. 

Już dziś się martwią...
Pytanie tylko, jaki wpływ na li-

czebność uczniów klas pierw-
szych, dla szkół, którym odmó-
wiono prawa przyjmowania sze-
ściolatków, będzie miał ten za-
bieg? Już dziś dyrektorzy obawia-
ją się, że mogą mieć problemy ze 
skompletowaniem odpowiedniej 
liczny uczniów na rok szkolny 
2016/17.

Wiadomo, że jak dziecko za-
cznie naukę w klasie „zerowej” 
w jednej szkole to rodzice będą 
chcieli, aby ich pociecha w tej pla-
cówce kontynuowała naukę rów-
nież w klasie pierwszej. A to może 
mieć konkretne przełożenie na 
zatrudnienie nauczycieli wycho-
wania wczesnoszkolnego, których 
po prostu wobec braku wystar-
czającej ilości dzieci będzie trzeba 
zwolnić. 

Niezależnie od wszystkich oko-
liczności ci rodzice, którzy chcą 
posłać swoje dzieci do „zerówki” 
w SP1 lub SP3 mają na to czas do 
najbliższego piątku, 17 kwietnia. 

Marcin Simiński

W SP 2 od września "zerówki" nie będzie.

Zamiast fabryk reklama  

Strefa tablic
 Radni nie zgodzili się, aby na terenie strefy przemysłowej 
pod Nowogardem, ustawić tablicę  informacyjną za 38 tys. 
zł. Burmistrz przekonywał, że nowa tablica jest potrzebna 
bo poprzednią reklamę wykonaną w zeszłym roku za około 
16 tys. zł, zniszczył wiatr. 

Temat tablicy pojawił się na 
ostatniej sesji, 26 marca i stał się 
przyczynkiem do debaty na temat 
strefy. 

Radny M. Wiatr (niezależny) 
uznał,  że strefę należy najpierw 
uzbroić w media, a nie ozdabiać 

tablicami. Podobnego zdania był 
również radny Roman Kwiatkow-
ski (PSL). Ten przy okazji dysku-
sji o tablicy, dopytywał również 
burmistrza o to, co gmina robi 
aby do strefy przyciągnąć inwe-
storów. Pytał też o skuteczność 
tych działań.  

Z kolei radni ze Wspólnego No-
wogardu (Bogumił Gała i Andrzej 
Kania) uznali, że tablica jest po-
trzebna. Mieli jednak wątpliwości 
co do wysokich kosztów jej wyko-
nania (burmistrz oparł kwotę na 
wycenie dokonanej przez jedną z 
nowogardzkich agencji reklamo-
wych). Zwracali także uwagę na 

zagłosowało przeciwko temu 
wnioskowi. Reszta radnych (po-
zostali z WN) wstrzymała się od 
głosu.

MS 

fakt, że burmistrz nie przedstawił 
radzie wizualizacji reklamy mają-
cej stanąć na terenie strefy. 

Burmistrz kolejno odpowiadał 
na pytania i wątpliwości radnych. 
Poinformował, że stara tablica nie 
wytrzymała naporu silnego wia-
tru i się połamała.(swoją drogą, 
jak na 16 tys. kosztu, to coś ona 
słabowita była). Natomiast nowa, 
cztery razy większa, ma być wy-
trzymalsza i lepiej spełniać swo-
ją funkcję. R. Czapla odniósł się 
także do kwestii braku uzbroje-
nia strefy. W kwestii wodocią-
gów i kanalizacji, jako winnego 
tej sytuacji wskazał Przedsiębior-
stwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych, które to jego zdaniem mia-
ło na terenie strefy przeprowadzić 
rury z wodą i te odprowadzające 
kanalizację. Wobec tego wspólnie 
z urzędnikami uznał, że gmina 
musi to zrobić sama. Dodał też, 
że nie jest przekonany, czy strefę 
należy najpierw uzbrajać a potem 
szukać inwestorów, czy odwrot-
nie. Zdaniem Burmistrza, może 
to bowiem spowodować wzrost 
ceny działek w strefie i zniechęcić 

inwestorów to lokowania na jej 
terenie własnych fabryk. 

Radny M. Wiatr złożył w koń-
cu wniosek, aby nie wydawać pie-
niędzy na nową tablicę, a trzy-
mać  je na wypadek, gdyby po-
jawił się inwestor i trzeba będzie 
szybko przygotować dokumen-
tację na doprowadzenie mediów 
do nowego zakładu pracy.  Radni 
większością głosów poprali wnio-
sek Wiatra (11 za – PSL plus klub 
PiR-PiS). Jedynie czterech rad-
nych (SLD plus A. Kania z WN) Tablica wykonana w zeszłym roku za 

16 tys . zł

Widok na strefę z lotu ptaka ( strefa oznaczona liniami)
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PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

Pokazujemy kolejne dzikie wysypisko 

Taki  widok na  „Smoczaku”! 
O tym, że nielegalne wysypiska śmieci wciąż stanowią poważny problem w naszej gminie, 
piszemy praktycznie w każdym tygodniu. Tym razem nasz Czytelnik, zwrócił naszą uwagę 
na rosnące wysypisko wokół toru motocrossowego, popularnie zwanego przez mieszkań-
ców „Smoczakiem”. 

-Często tu przyjeżdżam ze swo-
im psem lub na rowerze, aby od-
począć, ale jak mam to robić, gdy 
jest tu taki, krótko mówiąc, „ syf ”. 
Dlatego proszę to pokazać, może 
wówczas tym osobom przyjdzie 
do głowy, że nie będą wyrzucali tu 
śmieci. Może w końcu się opamię-
tają i zaczną dbać o ten teren, któ-
ry przecież jest idealnym miejscem 
do odpoczynku -  mówi Grzegorz, 
młody mieszkaniec Nowogardu, 
który zaalarmował redakcję DN 
o dzikim wysypisku na „Smocza-
ku”.  By zobrazować naszym Czy-
telnikom, jak wygląda to miejsce 
udaliśmy się tam wraz z aparatem 
fotograficznym. Widok  rzeczy-
wiście jest przytłaczający, co wi-
dać na zdjęciach. Samochodowe 
zderzaki, opony, fragmenty sie-
dzisk, ale także plastykowe krze-
sła, ubrania oraz maskotki itd. 

Zgodnie z Ustawą o odpadach 
z 2001 r. za pozbycie się odpadów 
wbrew przepisom dotyczącym 

gospodarowania nimi, grozi kara 
10 tys. zł.  Gdy czyn ten zagraża 
życiu, zdrowiu ludzi lub prowadzi 
do znacznego zanieczyszczenia 
środowiska, Kodeks Karny prze-
widuje nawet karę pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat 
więzienia. 

 Pozostaje mieć nadzieję, że po 
naszej interwencji odpowiednie 
służby, dzikie wysypisko jak naj-
szybciej usuną, a przy pomocy 
policji może i znajdą właścicieli 
odpadów? 

Jarek Bzowy 

Nowogardzkie obchody tragicznej daty 

Uczcili ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 
W miniony piątek, 10 kwietnia, w 5 rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w Rosji, grupa działaczy nowogardzkiego koła Prawa i Sprawiedliwo-
ści spotkała się na Placu Ofiar Katynia, by oddać hołd ofiarom tego tragicznego wypadku. 

Skromne uroczystości pierwszy 
raz odbyły się na Placu Ofiar Ka-
tynia, znajdującym się na skrzy-
żowaniu ulic Warszawskiej, Ko-
ściuszki i Wojska Polskiego. Gru-
pa działaczy PiS zgromadziła 
się przy krzyżu zbitym z młodej 
brzózki, ustawionym nieopodal 
tablicy z nazwą Placu. Wszystkich 
przybyłych przywitał Tadeusz Fi-
lipczak, członek nowogardzkiego 
PiS, prosząc na początku o uczcze-

nie minutą ciszy tych, którzy zgi-
nęli w Smoleńsku.  - Spotykamy 
się na Placu Ofiar Katynia, który 
jest symbolem śmierci i zabijania 
Polaków. Mam nadzieję, że wkrót-
ce wszczepimy w to miejsce pamięć 
o katastrofie pod Smoleńskiem – 
mówił T. Filipczak. 

Następnie Magdalena Zarębska 
- Kulesza, przewodnicząca lokal-
nego PiS, odczytała przemówie-
nie, jakie 10 kwietnia 2005 roku w 

Katyniu miał wygłosić prezydent 
Lech Kaczyński. Tuż po tym, wy-
czytała listę ofiar tragicznego wy-
padku. Po czym wszyscy trzy razy 
krzyknęli „Cześć ich pamięci”. W 
dalszej części uroczystości złożo-
no wiązankę pod krzyżem z brzo-
zy. Następnie wspólnie zaśpiewa-
no pieśń patriotyczną. 

Wcześniej radny Bogusław 
Dziura  przypomniał, że z inicja-
tywy PiS, złożył w ratuszu projekt 

inicjatywy obywatelskiej w spra-
wie budowy „pomnika Smoleń-
skiego”, właśnie na Placu Ofiar 
Katynia. Według koncepcji miał-
by tam stanąć kamienny obelisk 
w kształcie skrzydła samolotu, a 
na nim nazwiska wszystkich ofiar 
lecących 10 kwietnia do Katynia. 
Więcej o tej inicjatywie napiszemy 
w przyszłym tygodniu, po tym jak 
zajmą się nią miejscy radni. 

Z Placu Ofiar Katynia grupa 

działaczy i sympatyków PiS uda-
ła się do Kościoła pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego. Tam o godz. 
18.00, odprawiona została Msza 
św. w intencji ofiar katastrofy z 10 
kwietnia. Po Mszy Świętej złożo-
ne zostały kwiaty pod dębem upa-
miętniającym Prezydenta Lecha  
Kaczyńskiego i ofiary wypadku, 
posadzonym w pierwszą rocznicę 
Smoleńska.  

MS

Tadeusz Filipczak i Magdalena Zarębska-Kulesza
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artur Gałęski dla DN z rybak…

Polacy z Ukrainy zdali egzaminy
Artur Gałęski, mieszkaniec Nowogardu, a zarazem dyrektor Instytutu Edukacyjnego Wspólnoty Polskiej, poinformował nas o zakończeniu trzymiesięcz-
nego kursu języka polskiego, jaki dla rodzin ewakuowanych przez rząd polski z Donbasu przeprowadził kierowany przez niego Instytut.

W Rybakach na Mazurach, 
gdzie przebywają polskie ro-
dziny ewakuowane w poło-
wie stycznia ze wschodniej 
Ukrainy, odbyły się w ubie-
głym tygodniu egzaminy z 
języka polskiego. Do testu 
podeszło 131 osób. Języka 
polskiego uczyli się od pra-
wie trzech miesięcy. Część 
przybyłych z Donbasu osób 
pochodzenia polskiego po-
sługiwała już się językiem 
polskim, ale poziom jego 
znajomości był zróżnicowa-
ny. Na kurs językowy skła-
dało się 180 godzin lekcyj-
nych, a zajęcia prowadzo-
ne były przez specjalistów 
ze Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”. Przypomnijmy, 

że prezesem Wspólnoty Pol-
skiej (organizacja d/s polo-
nii finansowana przez Senat 
RP) po tragicznie zmarłym 

w katastrofie smoleńskiej by-
łym marszałku Sejmu Macie-
ju Płażyńskim, został w 2010 
roku Longin Komołowski ze 

Szczecina. Nowogardzianin, 
Artur Gałęski, kieruje od kil-
ku miesięcy Instytutem Edu-
kacyjnym działającym w ra-

mach Wspólnoty Polskiej i to 
właśnie ten Instytut był od-
powiedzialny za organizację i 
przeprowadzenie kursów ję-
zykowych dla Polaków przy-
byłych z Ukrainy. Rząd Polski 
troszczy się również o dalszą 
przyszłość ewakuowanych 
rodzin. Aktualnie w banku 
ofert prowadzonym przez 
MSW, zarejestrowanych jest 
około 110 ofert dla ewaku-
owanych z Donbasu. Wśród 
wszystkich ofert są również 
propozycje mające charakter 
kompleksowy (łączące pra-
cę wraz z mieszkaniem). Na 
tym etapie przekazano oferty 
około 70 osobom. 

red

Uczestnicy i organizatorzy kursu. Pierwszy z  prawej w pierwszym rzędzie  artur Gałęski  

Do Nowogardu przyjedzie 
ponad dwa tysiące tancerzy 

Święto tańca już  
w najbliższy weekend 
W dniach 18-19 kwietnia 2015 r., w Nowogardzie, już po raz 
dwunasty odbędą się Nowogardzkie Spotkania Taneczne o 
Puchar Burmistrza Nowogardu. Miejscem zmagań tanecz-
nych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. 
Warszawy 78. 

Turniej ten jest znakiem roz-
poznawczym naszego miasta, na 
który zjeżdżają tancerze z całego 
kraju. Impreza ta jest największą 
imprezą taneczną w naszym wo-
jewództwie i jedną z największych 
w kraju.

W tegorocznych 
zmaganiach ta-
necznych wystar-
tuje ponad 2200 
tancerzy z całej 
Polski. Mamy na-
dzieję, że 18-19 
kwietnia, wspól-
nie obejrzymy 
niezwykłe wido-
wisko taneczne. 
Cena biletu dla 
publiczności: so-
bota 10 zł, niedzie-
la 5 zł. Organiza-
torami spotkań są: 
Urząd Miasta No-
wogard, Nowo-
gardzki Dom Kul-
tury i Nowogardz-
kie Stowarzyszenie 
Tańca Sportowego 
FLESZ Nowogard. 

Patronat medialny sprawu-
ją m.in. Dziennik Nowogardzki, 
TVP Szczecin oraz Kurier Szcze-
ciński.                                 

Opr. ms

Znów przejdą ulicami miast 
W dniu 14 maja, w Nowogardzie, po raz drugi obchodzony będzie Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem wydarzenia jest, podobnie jak w zeszłym 
roku, Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko” z Nowogardu. 

Wzorem pierwszej edycji obcho-
dy rozpoczną się kolorowym mar-
szem Godności Osób Niepełno-
sprawnych, który przejdzie ulicami 
miasta. 

-Marsz, przy dźwiękach orkiestry, 
wyruszy o godz. 10.00 spod siedziby 
Stowarzyszenia „Serduszko” mieszą-
cego się w Przedszkolu nr 3 przy ul. 
Poniatowskiego – mówi Dorota Ba-
nach, prezes „Serduszka”. 

Marsz przejdzie głównymi ulica-
mi miasta i zakończy się na Placu 
Szarych Szeregów. Tam odbędzie się 
część artystyczna obchodów. 

-Na scenie występować będą osoby 
niepełnosprawne. Dzięki temu chce-
my, aby pokazały one jak duże umie-
jętności mają w różnych dziedzi-
nach, że też żyją, mają swoje zainte-

resowania i chcą się bawić  – mówi 
D. Banach. 

Oprócz występów artystycznych, 
w programie obchodów Dnia Osób 
Niepełnosprawnych przewidziano 
też kiermasz. 

-W tym roku chcemy zejść trochę 
ze sceny, na której skupiliśmy się w 
zeszłym roku, by włączyć publicz-
ność do czynnego udziału w uroczy-
stości. Mamy już więcej doświadcze-
nia. Dlatego będzie można skorzy-
stać z poczęstunku, zjeść kiełbaskę, 
ciasto, obejrzeć wystawę prac miesz-
kańców DPS, zakupić rękodzieła wy-
konane przez niepełnosprawnych  – 
dodaje D. Wacławek, członek „Ser-
duszka”. 

Obchody odbędą się 14 maja br. 
Patronat nad imprezą objęli Staro-

sta Goleniowski i Burmistrz Nowo-
gardu. Patronem medialnym wyda-
rzenia jest Dziennik Nowogardzki. 
W marszu mają wziąć udział oso-
by niepełnosprawne z powiatu go-
leniowskiego oraz przedstawiciele 
zaproszonych instytucji i organiza-
cji działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych z województwa za-
chodniopomorskiego. 

Organizatorzy Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych zwracają 
się też z apelem o wsparcie imprezy. 
Pieniądze można wpłacać na konto 
Stowarzyszenia „Serduszko” nr 94 
1240 3884 1111 0010 3944 3451 z 
dopiskiem „Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych”. 

MS
fot. arch. 
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Uprzejmie proszę 
o przekazanie l % podatku dochodowego na konto mojego męża,

które jest prowadzone we Wrocławiu w Fundacji "DOBRO POWRACA".

Numer KRS 0000 33 88 78 SKIBA ZDZISŁAW 
W NOWOGARD

Mąż choruje na nieuleczal-

ną jak do tej pory chorobę - 
stwardnienie rozsiane.

Tylko kosztowna rehabili-
tacja (co najmniej 2 razy w 

roku) powoduje, że stan jego 
zdrowia z roku na rok pogar-

sza się, lecz w zwolnionym 
tempie, co pozwala mu na 

samodzielne poruszanie się 
tak do 50 metrów o kulach 

jednak do dalszych odległo-
ści konieczny jest wózek

Serdecznie z góry dziękuję Elżbieta Skiba

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Ks. J . Poniatowskiego 17 

Nowogard, 72-200 

Stowarzyszenie  
NASZE SZANSE 

przekaż 1%  KRS: 0000358077 

nr konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 
NIP: 856-18-34-729 

el: 91 3920108 

e-mail: naszeszanse@gmail.com 

http://www.soswnowogard.republika.pl 
 

- tworzymy i realizujemy  projekty  edukacyjne, ekologiczne, sportowe i pro-
filaktyczne, 

- organizujemy  cykliczne  imprezy: Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego,  

Nowogardzki Konkurs Ortograficzny, Bal Karnawałowy, 

- wspomagamy osoby  niepełnosprawne  i ich rodziny poprzez organizowa-
nie pomocy  

rzeczowej, pomocy zakresie rehabilitacyjnym, zbiórkę odzieży i środków czy-
stości, zakup sprzętu terapeutycznego, 

- włączamy osoby  niepełnosprawne  w nurt życia lokalnej społeczności po-
przez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów,  występów, konkursów, 

PrZekaż 1% PrOCeNT PODaTkU

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

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

Tel. 913 922 165Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7a tel. 91 392 21 65
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rozmowa z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

Dobre relacje z Ukrainą zbudujemy tylko na prawdzie…
Niedawno nasz region odwiedził ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. M.in. w auli Książnicy Pomorskiej w Szczecinie wygłosił prelekcję nt. Rzezi wołyńskiej, 
odnosząc się również do bieżącej sytuacji zwłaszcza w kontekście polskiej polityki wschodniej. Duchowny prezentował także swoje książki „Personalnik 
subiektywny” oraz „Żywa historia”.

Przybywa ksiądz z wykładem 
na temat Rzezi wołyńskiej. Zro-
zumiałe jest to, że temat ten wy-
wołuje w nas poruszenie…

…moja prelekcja o ludobój-
stwie na Kresach wschodnich nie 
jest jakimś aktem zemsty czy roz-
dzieraniem krwawych ran, ale 
pokazaniem, że przemilczenie w 
historii pewnych wydarzeń może 
zachęcić innych szaleńców do do-
konania podobnych rzeczy. Dla 
mnie ta sprawa jest bardzo waż-
na, ponieważ moi rodzice pocho-
dzą z Kresów wschodnich. Mój 
nieżyjący ojciec był naocznym 
świadkiem ludobójstwa dokona-
nego w jego rodzinnej wsi Koro-
ściatyn koło Monasterzysk w po-
wiecie Buczacz. Ojciec opisał te 
wydarzenia jako najbardziej trau-
matyczne doświadczenie swo-
jego życia. Bardzo często sąsie-
dzi mordowali sąsiadów w bar-
barzyński sposób. Niemcy oraz 
Sowieci byli okrutni, natomiast 
okrucieństwo oddziałów UPA i 
wspierających ich tzw. siekierni-
ków, czyli chłopów ukraińskich, 
pobuntowanych przez banderow-
ców do wyrzynania Polaków było 
nieprawdopodobne. Nie chodzi-
ło tylko o zabicie człowieka, ale 
o jak najgorsze umęczenie, np. 
poprzez nadzianie na sztachetę, 
kawałkowanie siekierami, prze-
rżnięcie piłą itd. Mój ojciec, który 
był zawsze życzliwie nastawiony 
do Ukraińców, znał ich język i lu-
bił kulturę ukraińską, często po-
tem powtarzał, że to antychryst 
wstąpił w ten naród i spowodo-
wał, że przynajmniej część tego 
narodu - skądinąd słowiańskiego, 
chrześcijańskiego, o bardzo pięk-
nych tradycjach, potrafiła dopu-
ścić się takiego barbarzyństwa. 
Mój ojciec napisał kiedyś w swo-
im pamiętniku, że Kresowian za-

bito dwukrotnie – raz przez ciosy 
siekierą, drugi raz przez przemil-
czenie. I dopisał, że śmierć przez 
przemilczenie jest jeszcze bar-
dziej okrutna; nie dożył czasów 
kiedy można mówić o prawdzie. 
Natomiast ja jako wnuk pomor-
dowanych mogę powiedzieć, że to 
co mnie najbardziej boli w III RP, 
to fakt, że ze względów stricte po-
litycznych przemilcza się prawdę 
o ludobójstwie dokonanym przez 
ukraińskich nacjonalistów na Po-
lakach. Uważam, że dla dobrych 
relacji polsko-ukraińskich trze-
ba wreszcie powiedzieć prawdę 
– tzn., że Stepan Bandera czy Ro-
man Szuchewycz, którym stawia 
się pomniki we Lwowie, w Tar-
nopolu, czy Stanisławowie – to 
zbrodniarze. Dobre relacje pol-
sko-ukraińskie będą tylko wtedy, 
gdy uszanuje się prawdę i potępi 
czyn zbrodniarzy, tak jak się po-
tępia sprawców Holokaustu. 

Faktycznie, wciąż musimy 
się konfrontować ze swoistym 
przejawem politycznej popraw-
ności w kontekście mordów do-
konanych przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach.

Do dziś zdecydowana więk-
szość pomordowanych przez 
UPA nie ma nawet pochówków 
chrześcijańskich. Niestety kolejne 
rządy III RP – zarówno prawico-
we jak i lewicowe milczą, chowają 
głowę w piasek, udają, że nie na-
leży o tym mówić. A ruch bande-
rowski, czy to w historii czy obec-
nie zawsze był antypolski, antyse-
micki a jednocześnie proniemiec-
ki. 

Jak miałby według księdza 
wyglądać prawidłowy dialog z 
Ukrainą w kontekście Rzezi wo-
łyńskiej?

Przede wszystkim nie można 
obciążać całego narodu ukraiń-

skiego, ponieważ to ludobójstwo 
było tylko w pewnych fragmen-
tach obecnej Ukrainy, to jest daw-
na Małopolska wschodnia czyli 
Galicja wschodnia, a więc tere-
ny dawnych województw – tar-
nopolskiego, stanisławowskiego, 
lwowskiego, Wołyń i część obec-
nego polskiego terytorium, czyli 
Podkarpacie i Lubelszczyzna. To 
właśnie tam dochodziło do ak-
tów ludobójstwa. Ale nie byli za 
nie odpowiedzialni mieszkańcy 
Żytomierza, Odessy, Kijowa czy 
Charkowa. To nie jest więc tak, 
że naród ukraiński wymordował 
naród polski, to wrzód, który po-
wstał na tym narodzie w posta-
ci UPA, SS-Galizien, czy innych 
formacji kolaboranckich, które 
współpracowały z Adolfem Hitle-
rem. Wśród pomordowanych są 
też sprawiedliwi, uczciwi Ukraiń-
cy, którzy tej ideologii nie popie-
rali i ratowali Polaków. Kilka ta-
kich tablic upamiętniających tych 
sprawiedliwych Ukraińców mia-
łem sposobność poświęcić, m.in. 
w sanktuarium Matki Bożej w 
Kałkowie-Godowie na ziemi sta-
rachowickiej. Szkoda tylko, że tak 
nie jest wszędzie. 

Co niepokojącego może dzi-
siaj świadczyć o tym, że ideolo-
gia banderowska nadal jest na 
Ukrainie obecna?

Myślę, że dziś nie można przy-
mykać oczu na to, że przy prze-
mianach na Ukrainie powstają 
na nowo odwołania do ideologii 
zbrodniczej UPA, co przejawia się 
np. czerwono-czarnymi flagami, 
pomnikami Bandery, które sto-
ją wszędzie na zachodniej Ukra-
inie, czy także to, że prezydent 
Ukrainy Petro Poroszenko ogła-
sza dzień powstania UPA 14 paź-
dziernika świętem narodowym. 
Trzeba szukać takiej Ukrainy i ta-

kiego porozumienia z Ukrainą, w 
którym nie będzie ani pochwały 
dla komunizmu ani pochwały dla 
ideologii banderowskiej. Ponadto 
trzeba stwierdzić, że rzeczywiście 
nie ma czegoś takiego jak mądra 
polityka wschodnia Polski. Ponie-
waż jest ona oparta o mity. Pierw-
szy z nich, to mit Jagiellonów, 
polegający na tym, że Polska bę-
dzie przewodziła wszystkim pań-
stwom tzw. międzymorza, mię-
dzy Bałtykiem a Morzem Czar-
nym, że niejako pozycja Polski 
zostanie rozbudowana jako he-
gemona w tym obszarze. To jest 
utopia, niektórzy Ukraińcy wręcz 
mówią, że polskie pany z Warsza-
wy chcą rządzić. Ponadto poku-
tuje jeszcze mit Jerzego Giedroy-
cia, a można go sprowadzić do ta-
kiego stwierdzenia – „Zapomnij 
o Kresach.” Dla dobrych relacji z 
Ukrainą, Litwą i innymi państwa-
mi trzeba po prostu zapomnieć 
i o tradycji, o kulturze, o histo-
rii a przede wszystkim o ogrom-
nej mniejszości polskiej tam za-
mieszkałej. Obecnie przykładem 
fałszu tego mitu jest Litwa, z któ-
rej zresztą pochodził Jerzy Gie-
droyć, gdzie bardzo spora liczeb-
nie, bo stanowiąca prawie 10 %, 
mniejszość polska jest autentycz-
nie prześladowana za swoją pol-
skość – sprawa języka, szkół, na-
zwisk wpisanych w paszporty. 
Mniejszość litewska w Polsce ma 
się bardzo dobrze, tak samo nie-
miecka i ukraińska. Byłem człon-
kiem komisji rządu ds. mniejszo-
ści narodowych, gdzie reprezen-
towałem Ormian, widziałem, że 
mniejszość ukraińska w Polsce 
jak przysłowiowy pączek w ma-
śle, opływa we wszystkie przy-
wileje, a równocześnie Polacy na 
Ukrainie tego w ogóle nie mają. I 
to jest chore, fałszywe. Dzisiaj kie-
dy mamy przed sobą wybory pre-
zydenckie i parlamentarne chęt-
nie bym zadał dwa zasadnicze py-
tania kandydatom, mianowicie: 
„Co chcą zrobić, żeby bronić Po-
laków na Kresach wschodnich?” i 
„Czy są za tym, żeby Polska wysy-
łała broń i pieniądze i sama brała 
udział w konflikcie na Ukrainie?” 
Do dzisiaj jakby na własne życze-
nie pchamy palce między drzwi. 
Zapomina się, że niedaleko w Ka-
liningradzie znajduje się rosyj-
ska baza wojskowa. Jak słyszę, że 
pani premier Kopacz chce prze-
pompować 100 milionów euro na 
Ukrainę, to po pierwsze tam jest 
tak straszliwa korupcja, że te pie-
niądze zostaną zdefraudowane, 

nie trafią do najbiedniejszych, a 
po drugie Ukrainą rządzą oligar-
chowie, ludzie nieprawdopodob-
nie bogaci, sam Petro Poroszenko 
zarobił półtora miliarda dolarów 
na produkcji czekolady. Ma kon-
cern posiadający fabryki w Rosji. 
Ihor Kołomojski, kolejny oligar-
cha a jednocześnie szef wspólnot 
żydowskich ma 6 czy 7 miliardów 
dolarów. Ci ludzie nie pomagają 
swojemu narodowi, nie dają tych 
pieniędzy na szpitale, na wojsko, 
a z polskiego budżetu mają te pie-
niądze popłynąć? Dzisiaj Polska 
niestety pozbyła się pozycji bez-
stronnego obserwatora, negocja-
tora, kogoś kto może być wiary-
godny dla jednej i drugiej stro-
ny. Polska od razu zaangażowała 
się po jednej stronie. Nie mając 
czołgów, pieniędzy, chce się bić. 
Jak to Zbigniew Bujak powiedział 
- trzeba się bić, jechać i walczyć. 
To niech weźmie karabin i się bije. 
Ale niech nie wysyła innych ludzi 
na wojnę. 

Nie po raz pierwszy odwiedza 
ksiądz Szczecin. Jakie wrażenia, 
refleksje wiążą się z tym miej-
scem?

Każdy przyjazd do Szczecina i 
do innych miast w Polsce północ-
nej czy zachodniej jest takim sen-
tymentalnym powrotem do spraw 
kresowych. Jest tak z dwóch po-
wodów: po pierwsze, mieszka tu-
taj bardzo dużo Kresowian, czę-
sto są to już dzieci, wnuki czy pra-
wnuki ludzi urodzonych w okoli-
cach Wilna, Grodna czy na Wo-
łyniu. A z drugiej strony Szczecin 
jest miastem kresowym w inny 
sposób, ponieważ znajduje się 
właśnie na kresach zachodnich. 
Obecnie obchodzimy 70’ rocz-
nicę konferencji w Jałcie, kiedy 
niestety nasi alianci – Anglicy i 
Amerykanie zdradzili nas, sprze-
dali Stalinowi za przysłowio-
wą „czapkę gruszek”. Zdecydo-
wali się również na „odrąbanie” 
Kresów wschodnich od Polski, 
a w zamian za to nasze państwo 
otrzymało tereny zachodnie i pół-
nocne. Tak więc to tym bardziej 
powoduje, że czytelnicy, którzy 
przychodzą na moje spotkania 
autorskie są wrażliwi na te tema-
ty, zarówno ze względu na swoje 
tradycje rodzinne jak i zrozumie-
nie dla tych terenów, które są na 
pograniczu różnych państw.

Serdecznie dziękuję za rozmo-
wę.

Piotr Słomski

Podczas rozmowy z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim 
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Przed pierwszym gwizdkiem 
sędziny, jedyną niewiadomą było 
to, jak wysoko wygrają piłkarki 
Pomorzanina. Trzeba przyznać, 
że potraktowały swoje rywalki z 
taryfą ulgową, gdyż wynik końco-
wy mógł wyglądać bardziej oka-
zale. Strzelanie rozpoczęła Anita 
Piotrowska, która w 11. minucie 
otrzymała podanie od Małgorza-
ty Labudy i pokonała bramkarkę 
z Przecławia precyzyjnym strza-
łem z dużego kąta z około 6 me-
trów. Nieoczekiwanie w 13. mi-
nucie bardzo ładną indywidualną 
akcją popisała się piłkarka przy-
jezdnych. Zawodniczka przedry-
blowała dwie Nowogardzianki, po 
czym potężnie uderzyła pod po-
przeczkę z około 23 metrów. Bro-
niąca pod słońce Paulina Torun 
nie zdołała obronić tego strzału i 
w takich okolicznościach, „Pomo-
rzanki” straciły swojego drugiego 
gola w tym sezonie. Po tej bram-
ce podopieczne Pawła Błaszczyka 
seryjnie stwarzały sobie kolejne 
sytuacje, jednak sprawiały wraże-
nie, jakby grały na „pół gwizdka”.  
To jednak wystarczyło do tego, 
aby jeszcze przed przerwą wyjść 
na prowadzenie. W 34. minucie 
bardzo ładną indywidualną akcję 
przeprowadziła Klaudia Korgiel, 
która rozpędziła się na prawym 
skrzydle mijając kilka rywalek, 
po czym dograła w pole karne do 
Aleksandry Mościńskiej. Nowa 

piłkarka Pomorzanina mając 
przed sobą tylko bramkarkę, pew-
nym strzałem zdobyła drugiego 
gola dla nowogardzkiej drużyny. 
Po przerwie piłkarki Pomorzani-
na potraktowały poważniej swo-
je rywalki i nie pozwoliły im już 
zagościć pod bramką strzeżoną 
przez Paulinę Torun. Nieumiejęt-
ność długiego wybicia futbolówki 
z piątego metra przez bramkarkę 
LUKS-u, okazała się sporym uła-
twieniem dla gospodyń. Po ta-
kiej sytuacji, w 51 minucie, wybi-
tą głową piłkę w stronę szesnastki 
dograła Małgorzata Labuda. Tam 
umiejętnie uprzedzając rywal-
kę wywalczyła ją Patrycja Kozioł, 

która wpadła w pole karne i moc-
nym precyzyjnym strzałem przy 
słupku z około 12 metrów, nie 
dała szans bramkarce na skutecz-
ną interwencję. Dwie minuty póź-
niej kibice oglądali najpiękniejszą 
bramkę w tym meczu, a kto wie 
być może i całego sezonu. Z le-
wej strony boiska rzut rożny wy-
konywała Anita Piotrowska. Gra-
jąca trenerka, która w tym meczu 
pełniła funkcję kapitana, zdecy-
dowała się na bezpośredni strzał 
na bramkę. Piłka po jej uderze-
niu pięknym rogalem wpadła pod 
poprzeczkę w długi róg bramki 
przyjezdnych. Takich goli strzelo-
nych bezpośrednio z rzutu rożne-
go, może pozazdrościć jej nie je-
den zawodowy piłkarz. To jednak 
nie koniec strzelania. Ponownie 
po wykopie z „piątki”, futbolówka 
dolatuje jedynie do 25 metra. Na 
lewej stronie piłkę przejmuje Ani-
ta Piotrowska, która podholowa-
ła ją do linii końcowej i wyłoży-
ła jak na tacy do Patrycji Kozioł, 
która nie mogła zmarnować takiej 
okazji. Wynik 5:1 to najmniejszy 
wymiar kary dla piłkarek z Prze-
cławia. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka, umocniły się na 1. miejscu 
w tabeli i wykonały kolejny krok 
w kierunku awansu do II Ligi Ko-
biet. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników 8. kolejki oraz 
aktualną tabelę.        

KR

kolejne pewne zwycięstwo „Pomorzanek”

Piękny gol Anity Piotrowskiej
W sobotę (11 marca), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, rozpoczął się mecz III 
Ligi Kobiet, pomiędzy Pomorzaninem Nowogard, a Luksem Przecław. Podopieczne Pawła 
Błaszczyka ponownie zdominowały swoje rywalki, pewnie wygrywając i umacniając się na 
1. miejscu w tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – LUKS Przecław 5:1 (2:1)
`11 min. Anita Piotrowska, `34 min. Aleksandra Mościńska, `51 

min. Patrycja Kozioł, `53 min. Anita Piotrowska, `66 min. Patrycja 
Kozioł

Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Ani-
ta Nowakowska, Martyna Stępień (Oliwia Czerewacz) – Wiktoria Gór-
ska (Joanna Dobosz), Patrycja Kozioł, Aleksandra Mościńska, Klaudia 
Korgiel (Wiktoria Tupko) – Anita Piotrowska (c), Małgorzata Labuda.

III Liga Kobiet 2014/2015
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – LUKS Przecław 5:1
Vielgovia Szczecin – Orzeł 2010 Wałcz 0:1
Fala Międzyzdroje – Zalew Stepnica 1:4
Olimpia II Szczecin – Kotwica Kołobrzeg 2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 8 22 33 2 7 1 0
2 Olimpia II Szczecin 8 18 36 7 6 0 2
3 Zalew Stepnica 8 15 27 14 5 0 3
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 8 13 16 18 4 1 3
5 Fala Międzyzdroje 8 12 14 6 3 3 2
6 Vielgovia Szczecin 8 7 11 13 2 1 5
7 LUKS Przecław 8 6 7 30 2 0 6
8 AP Kotwica Kołobrzeg 8 0 1 55 0 0 8

Anita Piotrowska wciąż zachwyca, tym razem oczarowała wszystkich kibiców pięk-
nym golem strzelonym bezpośrednio z rzutu rożnego

Patrycja Kozioł zagrała bardzo dobre zawody, strzeliła dwa gole i nieustannie nę-
kała defensywę rywalek

mistrzostwa Województwa 
kadetów oraz Juniorów

Medale tenisistów
W niedzielę (12 kwietnia), w Międzyzdrojach, odbyły się Mi-
strzostwa Województwa Kadetów/Kadetek oraz Juniorów/Junio-
rek. Barwy klubu LUKS Top Wierzbięcin reprezentowało trzech 
zawodników: Adrian Kurenda, Szymon Rutkowski (kadeci) i Se-
bastian Jemilianowicz (Junior). 

Zawody były na wysokim po-
ziomie. Wszyscy reprezentan-
ci Wierzbięcina rozpoczęli bar-
dzo dobrze, zdobywając pierwsze 
krążki w grze podwójnej: Adrian 
wraz z Szymonem zdobyli brąz 
natomiast Sebastian w parze z Ja-
kubem Leśniewskim (UKS Czar-
ni Pieszcz) zapisał na swoim kon-
cie złoty medal. Następnie pod-
opieczni Józefa Korkosza walczyli 
o kolejne medale w grze mieszanej 
oraz pojedynczej. W grze miesza-
nej jedynie Sebastian Jemiliano-
wicz, który grał wraz z Pauliną Ko-
misarską ( UKS Chrobry Międzyz-
droje) wywalczył srebrny medal 
ulegając Jakubowi Leśniewskiemu 
i Laurze Siwińskiej. W grze poje-
dynczej największą niespodziankę 
sprawił Adrian Kurenda pokonu-
jąc na swojej drodze zawodników 
z wyższym rankingiem Ogólno-
polskim i Wojewódzkim awansu-
jąc do finału, niestety w finale uległ 
Dawidowi Kosińskiemu (UKS Za-
lew Stepnica). Warto zauważyć 
fakt, że w najważniejszej impre-
zie sezonu najmłodszy zawodnik 
LUKS Top osiągnął najwyższy wy-
nik w tym sezonie. Wicemistrzo-
stwo Województwa Kadetów dało 
Adrianowi awans do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Kro-
śnie, która odbędzie się w dniach 
20-24 maja. Szymon Rutkowski 
odpadł po wyrównanym pojedyn-
ku o 1/8 finału z Tomaszem Wierz-
bickim. Gra pojedyncza Juniorów 
przebiegała bez jakichkolwiek nie-
spodzianek. Sebastian Jemiliano-
wicz doszedł do finału, ale niestety 
po zaciętym pojedynku finałowym 
nie sprostał lepiej dysponowane-
mu tego dnia Jakubowi Leśniew-
skiemu 1:3. Dodajmy, iż Sebastian 
awans do Mistrzostw Polski Junio-
rów, które odbędą się w Krakowie 
od 29 kwietnia do 3 maja, miał za-

pewniony dzięki dobremu wystę-
powi na 3 Grand Prix Polski, zaj-
mując tam 16. miejsce. Podsumo-
wując Mistrzostwa Województwa 
Juniorów i Kadetów można uznać 
za udane. Łącznie zawodnicy 
LUKS Top Wierzbięcin przywieźli 
z nich 6 medali: 1 złoty, 3 srebrne 
oraz 2 brązowe. Zawodnikom gra-
tulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów. Przy artykule prezentujemy 
klasyfikację końcową w poszcze-
gólnych kategoriach. 

Oprac: KR

Na zdjęciu Adrian Kurenda, który w 
Międzyzdrojach wywalczył srebrny i 
brązowy medal

Kadeci:
Gra pojedyncza
Adrian Kurenda – 2. miejsce (awans 

do OOM)
Szymon Rutkowski – 12. miejsce
Gra podwójna
Adrian Kurenda / Szymon Rutkow-

ski – 3. miejsce
Juniorzy:
Gra pojedyncza
Sebastian Jemilianowicz – 2. miej-

sce (limit PZTS)
Gra podwójna
Sebastian Jemilianowicz / Jakub Le-

śniewski – 1. miejsce
Gra mieszana
Paulina Komisarska / Sebastian Je-

milianowicz – 2. miejsce
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Pomorzanin traci punkty w Suchaniu

Dobrze zaczęli, potem było już gorzej...
W niedzielę (12 kwietnia), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard, w Suchaniu, podejmo-
wał tamtejszy Orkan. Choć rywale bronią się przed spadkiem i powinni być „przystawką” 
dla walczących o IV ligę piłkarzy z Nowogardu, to Pomorzanin stracił w Suchaniu punkty. 
Przy takich wynikach, trudno wierzyć w awans w tym sezonie...

Orkan Suchań – Pomorzanin Nowogard 2:2 (1:1)
`2 min. Dawid Langner, `88 min. Kamil Lewandowski
Skład: Michał Piątkowski – Rafał Makarewicz, Gracjan Wnuczyński (c) 

, Maciej Dobrowolski, Natan Wnuczyński – Wojciech Borek, Michał Łu-
kasiak (Piotr Hanuszkiewicz), Fernando Maia Batista, Dominik Wawrzy-
niak (Kamil Lewandowski) – Dawid Langner (Patryk Marcinkowski), Hu-
bert Pędziwiatr.

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
20. kolejka:
Stal Lipiany – Jeziorak Szczecin  2:0
Gavia Choszczno – Zorza Dobrzany 6:3
Ina Ińsko – Odrzanka Radziszewo 1:0
Unia Dolice – Flota II Świnoujście 5:0
Polonia Płoty – Błękit Pniewo  1:1
Kłos Pełczyce – Piast Chociwel  1:3
Morzycko Moryń – Sparta Węgorzyno 3:1
Orkan Suchań – Pomorzanin Nowogard 2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 20 53 51 14 17 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 20 38 33 23 11 5 4
3 Jeziorak Szczecin 20 38 38 31 12 2 6
4 Stal Lipiany 20 36 47 28 11 3 6
5 Morzycko Moryń 20 33 33 23 8 9 3
6 Kłos Pełczyce 20 30 26 30 9 3 8
7 Błękit Pniewo 20 28 33 47 8 4 8
8 Polonia Płoty 20 28 41 28 7 7 6
9 Sparta Węgorzyno 20 28 33 26 8 4 8
10 Zorza Dobrzany 20 26 45 33 5 11 4
11 Unia Dolice 20 22 42 35 5 7 8
12 Ina Ińsko 20 21 23 36 5 6 9
13 Gavia Choszczno 20 16 32 45 4 4 12
14 Flota II Świnoujście 20 16 32 53 5 1 14
15 Odrzanka Radziszewo 20 15 22 47 4 3 13
16 Orkan Suchań 20 14 21 53 3 5 12

Nie dzieje się dobrze w pierw-
szym zespole Pomorzanina... W 
piątkowym wydaniu DN, w ar-
tykule zapowiadającym ten mecz 
napisaliśmy, że jeśli nowogardzia-
nie nie wygrają tego meczu, to nie 
mają czego szukać w IV Lidze. 
Przypomnijmy, że Orkan przed 
tym meczem zajmował przed-
ostatnie miejsce w tabeli, i miał 
na koncie najwięcej straconych 
goli. Ktoś może powiedzieć, że w 
Suchaniu wysoko przegrał Jezio-
rak i nie jest to łatwy teren, ale po-
wiedzmy sobie szczerze, druży-
na walcząca o awans nie może się 
oglądać na innych i pewnie wy-
grywać w meczach z outsiderami. 

W niedzielę, Pomorzanin roz-
począł bardzo dobrze. Już w 
pierwszej akcji tego meczu, po 

ładnej kontrze, piłka trafiła do 
Huberta Pędziwiatra, który wyło-
żą ją jak na tacy do Dawida Lan-
gnera. Napastnik Pomorzanina 
zrobił co do niego należało i zdo-
był gola. Później pomimo przewa-
gi Nowogardzian, nikt nie był w 
stanie podwyższyć tego wyniku. 
Na domiar złego, ponownie po-
ważny błąd, tak jak w meczu z Po-
lonią Płoty, popełnił Rafał Maka-
rewicz. Ostatni stoper gości, wdał 
się w drybling nieopodal własne-
go pola karnego, stracił piłkę, a 
napastnik gospodarzy znalazł się 
w sytuacji sam na sam nie dając 
szans golkiperowi z Nowogardu. 
Rafał Makarewicz jeszcze przed 
przerwą miał szansę na rehabilita-
cję, gdyż tak samo jak przed tygo-
dniem z Polonią, egzekwował rzut 

karny, po tym jak w polu karnym 
nieprzepisowo powstrzymywany 
był Dominik Wawrzyniak. Histo-
ria lubi się powtarzać, jednak nie 
w tym przypadku... Golkiper go-
spodarzy wyczuł intencje strzel-
ca i obronił strzał Makarewicza, 
a obydwie drużyny schodziły do 
szatni przy remisie 1:1. 

Po zmianie stron tym razem to 
gospodarze stanęli przed szansą 
zdobycia bramki z „jedenastki”, 
po tym jak w polu karnym swoje-
go rywala faulował Gracjan Wnu-
czyński. Piłkarz z Suchania oka-
zał się skuteczniejszy od Rafała 
Makarewicza i wyprowadził swój 
zespół na prowadzenie. Pomorza-
nin rzucił się do ataku i seryjnie 
marnował kolejne stuprocentowe 
okazje. Drobnego urazu nabawił 

się Dominik Wawrzyniak, które-
go na boisku zastąpił Kamil Le-
wandowski. Zmiana ta zaowoco-
wała w końcówce spotkania. Le-
wandowski otrzymał podanie w 
pole karne i precyzyjnym strza-
łem zapewnił Pomorzaninowi je-
den punkt. Z remisu zdecydowa-
nie bardziej cieszyli się gospoda-

rze, a Pomorzanin choć powró-
cił na 2. miejsce w tabeli, po tym 
jak Jeziorak przegrał w Lipianach, 
musi ostro wziąć się do pracy, bo 
z taką skutecznością awansu nie 
będzie... Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę.     

KR 

Udana inauguracja drugiego zespołu

Wygrali w dziesiątkę
W niedzielę (12 kwietnia), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie rozpoczął się 
mecz pomiędzy Pomorzaninem II Nowogard, a Pomorzaninem Przybiernów. Zawodnicy 
„rezerw” bardzo ładnie zainaugurowali rundę wiosenną, wygrywając z wyżej notowanym 
rywalem. Zwycięstwo jest tym bardziej cenne, że między słupkami stał zawodnik z pola, 
który obronił karnego, a nowogardzianie od 25. minuty grali w osłabieniu.

Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 1:0 (0:0)
Gol: Tomasz Szafran
Skład: Max Pokorski – Krzysztof Domanowski (c) , Andrzej Piotrowicz (To-

masz Szafran (Błażej Bajerski)), Jakub Szczypień, Grzegorz Skrzecz – Krystian 
Kubicki, Arkadiusz Balcer, Konrad Adamek (Sebastian Suchy), Sławomir Poła-
tyński – Marcin Skórniewski, Dariusz Iwaniuk.

To co działo się w niedzielę na 
stadionie w Nowogardzie, moż-
na nazwać niewyobrażalnym. Już 
przed pierwszym gwizdkiem sę-
dziego „rezerwowi” mieli pod gór-
kę. Na skutek absencji bramkarza 
pierwszego zespołu, w Suchaniu 
zagrał Michał Piątkowski. Kontu-
zje wykluczyły innych bramkarzy i 
tak jak niedawno w sparingu, mię-
dzy słupkami Pomorzanina II sta-
nął Max Pokorski, dla którego był 
to drugi występ w tej roli. Goście 
byli zdecydowanym faworytem 
tego meczu, jednak przez więk-
szość meczu walili głową w mur. 
Los się do nich uśmiechnął po 25 
minutach gry. Wówczas za zagra-
nie ręką w polu karnym czerwoną 
kartkę otrzymał Sławomir Poła-

tyński. Sędzia wskazał na „wapno” 
i Max Pokorski miał przed sobą 
nie lada zadanie. Piłkarz Pomo-
rzanina II zachował się tak, jakby 
od wielu lat strzegł bramki i obro-
nił strzał zawodnika z Przybierno-
wa. Pomimo dużej przewagi go-
ści, wynik do przerwy nie uległ 
już zmianie. Drugi zespół Pomo-
rzanina bardzo dobrze przeorga-
nizował się w defensywie, co sku-
tecznie utrudniło rywalom możli-
wość zdobycia bramki. Mało tego, 
Nowogardzianie sami zagraża-
li rywalom. Po jednym ze stałych 
fragmentów gry, piłkę w pole kar-
ne dośrodkował Arkadiusz Bal-
cer, ta trafiła do Krzysztofa Doma-
nowskiego, który nie potrafił wy-
korzystać dogodnej sytuacji. Na 

szczęście tuż za nim był Tomasz 
Szafran, który skutecznie uderzył 
na bramkę, dając Pomorzanino-
wi II niespodziewane prowadze-
nie. Dodajmy, że Szafran pojawił 
się na boisku zastępując Andrze-
ja Piotrowicza, który zderzył się 
głową ze swoim rywalem i został 
przetransportowany do szpitala. 
Piłkarzowi z Nowogardu życzymy 
szybkiego powrotu do zdrowia. 
Do ostatniego gwizdka sędziego 
wynik już nie uległ zmianie i tak 
po ambitnej i wyczerpującej walce, 
grający przez większość meczu w 
osłabieniu piłkarze z Nowogardu, 
pokazali, że jeśli chcą, to potrafią 
wygrać z każdym.  Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
12. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Wicher Reptowo   2:2
Euroinsbud Goleniów – Hanza Goleniów   1:1
Chemik II Police – Znicz Niedźwiedź   6:0
Orzeł Łożnica – Zalew Stepnica    2:1
Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin Przybiernów 1:0
Vielgovia Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 12 29 37 9 9 2 1
2 Chemik II Police 12 27 59 13 9 0 3
3 Wołczkowo – Bezrzecze 12 26 32 13 8 2 2
4 Wicher Reptowo 12 18 26 24 5 3 4
5 Pomorzanin Przybiernów 12 17 24 25 5 2 5
6 Orzeł Łożnica 12 17 15 23 5 2 5
7 Znicz Niedźwiedź 12 15 24 28 4 3 5
8 Zalew Stepnica 12 14 29 36 4 2 6
9 OKS Euroinsbud Goleniów 12 14 29 27 3 5 4
10 Vielgovia Szczecin 12 13 15 26 3 4 5
11 Pomorzanin II Nowogard 12 10 8 36 3 1 8
12 Orzeł Grzędzice 12 2 10 48 0 2 10
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Literacko-satyryczna 

mieszanka Pana Franka

TARGI PRACY I EDUKACJI

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w dniu 
22 kwietnia 2015 r. organizuje Targi pracy i Edukacji w HALI Sportowej   Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Nie-
podległości 1 w Goleniowie. 

W programie Targów m.in.:
●   Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
●   Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
●   Konsultacje eksperta z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
●   Konsultacje eksperta z zakresu korzystania ze środków PFRON dla pracodawców i osób 

bezrobotnych,
●   Konsultacje eksperta z Wojewódzkiego urzędu Pracy w zakresie zatrudnienia cudzo-

ziemców oraz pośrednictwa pracy zagranicznego EURES,
●   Wyższe uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Goleniowskiego z ofertą eduka-

cyjną, 
●   Instytucje szkolące z ofertą szkoleniową

Celem Targów jest pomoc osobom bezrobotnym poszukującym pracy w tym osobom nie-
pełnosprawnym w znalezieniu  zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to również okazja zapo-
znania pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Targi Pracy 
mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwiedzających jak i udział wystawców jest bez-
płatny.

Patronat nad Targami: Tomasz Kulinicz- Starosta Goleniowski
Patronat Honorowy: Olgierd Geblewicz- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie Zapraszamy

Aforyzmy, cycaty, 
maksymy, sentencje o zdrowiu, cho-
robie, bólu lekarzu, szpitalu. 

1. Rzeczywisty ból wystarcza, aby 
nas wyleczyć z cierpień urojonych. 
S.T Colerigde 

2. Co za bzdura, że cierpienie 
wzbogaca. Znacznie więcej uczymy 
się, kiedy jesteśmy szczęśliwi.  F.Qu-
qoirez, pseudonim F. Saganka 

3. Niech pociechą dla nas będzie 
to, iż żaden ból na świecie nie trwa 
wiecznie. Kończy się cierpienie, po-
jawia się radość -  tak równoważą się 
nawzajem. A. Camus 

4. Radość często bywa początkiem 
naszego bólu. N. Ovidius 

5. Charakter oszlifowany cierpie-
niem ma wartość brylantu. A. Re-
gulski 

6. Dla cierpiących najmniejsza ra-
dość jest wielkim szczęściem. Sokra-
tes 

7. Jakże ubogie jest życie, które nie 
było bogate w cierpienie. von Marie  
Ebner Escebanch 

8. Każdą przyjemność musi po-
przedzać cierpienie, ono jest zawsze 
pierwsze. I. Kant 

9. Człowiek cierpi, zadaje cierpie-
nia. A, najnieszczęśliwszy nie zawsze 
jest ten, który cierpi. R. Rolland  

10. Cierpienie wymaga więcej od-
wagi, niż śmierć. N. Bonaparte 

11. Nie wszystkie cierpienia będą 
nam policzone. M. Gogol 

12. W cierpieniu jest tysiąc krotnie 
więcej doświadczenia, niż przyjem-
ności. S. Rushdie 

13. Najszlachetniejsze życie jest 
cierpieniem. A. Świętochowski 

14. Radość często bywa począt-
kiem naszego bólu. N. Ovidius 

15. Obojętność na cudze cierpienie 
nie jest dowodem hartu. K. Bunsch 

16. Człowiek nie boi się śmierci, 
lecz cierpienia. W . Gąbrowicz 

17. Zawsze istnieje człowiek bar-
dziej cierpiący od Ciebie. EZOB 

18. Przyjemność jest sama przed 
się  dobrem. A cierpienie złem. J. 
Banthan 

19. Cierpienie daje prędką dojrza-
łość.  T.J. Korzeniowski 

20. Jednym nieuleczalnym cier-
pieniem jest to, które sobie samemu 
stwarza egoizm. M. Maeterlinck 

21. Gdyby cierpienie uszlachet-
niało, byłoby cnotą je zadawać. K. 
Bunsch 

22. Czas może jest najlepszym le-
karzem, ale beznadziejnym chirur-
giem kosmetycznym. E.Hove 

23. Przypadkowa przechadza po 
szpitalu wariatów pokazuje, że wiara 
nie dowidzi niczego. H. Heine 

24. Kto zatraca się w cierpieniu, 
nie może być człowiekiem wolnym. 
Pitagoras 

25. Wolność i zdrowie  są do sie-
bie podobne; zna się dobrze ich cenę, 
kiedy nam ich brak. H. Becqu 

26.  Aborcja to kij o dwóch koń-
cach. Drugim jest eutanazja. r. Bastek 

27. Narkomania jest rozkoszowa-
niem się śmiercią przez długie lata. 
F. Mariac 

28. Pozostaw ból swemu losowi. A. 
Mello 

29. Cierpienie i przeciwności losu 
nie zmniejszają w zasadzie chęci do 
życia; zaszczepiają  chyba jego smak. 
W. James 

30. Życie jest chorobą, cały świat 
szpitalem, a śmieć lekarzem. H. Ha-
ine 

PrZekaż 1% PrOCeNT PODaTkU

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2015 r., przy ul. 
Wyszyńskiego, pomiędzy blokami, ujawniono rower 
górski, koloru szaro-niebieskiego. Właściciel zguby 

proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji  
w Nowogardzie. 
 st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Firma Stimex 
Spółka z o.o. z 

siedzibą w Osowie 
13, 72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 

(prawo jazdy kat. C+E) 
tel. 91 39 27-322 

kom. 502 671 607,
502 671 609

Zatrudnię kierowcę 
kat. C+E

transport krajowy
tel. 509 740 304

W.1.1Wt.scb 31.03

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

1 . Przedstawiciel Handlowy (rynki zagraniczne)
         WYMAGANIA:
         - dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub norweskiego 
            lub włoskiego lub innego

poszukuje osób na stanowiska:

P.H. ARNO Sp. z o.o. 
producent okien, drzwi PCV i ALU, 

w związku z dynamicznym rozwojem �rmy, 

OFERTY CV prosimy składać w siedzibie �rmy 
przy ul. BohaterówWarszawy 7a 

lub pod adresem mailowym: praca.arno@gmail.com

2 . Montażystów stolarki PCV i ALU
         (praca Polska, Niemcy)

3 . Szklarzy

4 . Okuwaczy 
         WYMAGANIA:
         doświadczenie zawodowe

6m.3-10.04

Zatrudnimy do ochrony obiektu 
w parku przemysłowym Goleniów. 

Mile widziane Panie.  Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Telefon: 727-001-958.

Zatrudnimy osoby do ochrony zaplecza 
placu budowy niedaleko lotniska w Goleniowie. 

Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Telefon:  727-001-958.

Firma Nerse Jelenia Góra 
dystrybutor wody mineralnej 

zatrudni przedstawiciela handlowego 
na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

Wymagania: 
• minimum średnie wykształcenie, 
• prawo jazdy kat. B, 
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.

CV proszę wysłać na adres e-mail aquacristal@o2.pl. 
Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 535 741 123

(k82.4m.czb.10.04-14.04) 

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych

„NASZE SZANSE”  informuje:
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie aktywnie działa stowarzyszenie 

mające na uwadze integrację osób niepełnosprawnych. Do tej pory zorganizowało -  z myślą o dzieciach 
z Nowogardu i okolic - kilka imprez. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na pomoc dla rodzin ma-
jących dziecko niepełnosprawne,  na turnus rehabilitacyjny naszej uczennicy oraz na „zieloną szkołę” w 
Starym Kaleńsku dla jednej z klas ośrodka. Mogą na nas liczyć też absolwenci, bo im też pomagamy. Przy-
szedł czas na kolejną inicjatywę, czyli:

V NOWOGARDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY!
Nie, nie… to nie żarty, lecz ubiegłoroczne doświadczenia sprawiają, że ponownie mamy chęć zorganizo-

wania i przeprowadzenia takiego konkursu. Wspieranie nas przez władze miasta oraz liczba uczestników 
biorących udział świadczy o zainteresowaniu ortografią i potwierdza, że warto kontynuować oraz trakto-
wać jako nowogardzką tradycję. Mikołaj Rej na pewno by się ucieszył, bo jak sam stwierdził: „… Polacy 
nie gęsi, i swój język mają”, a skoro mają, to niech dbają.  Poprawne wysławianie się, zarówno w mowie, jak 
i w piśmie, świadczy o kulturze człowieka.  Warto jest korzystać ze słowników ortograficznych oraz doty-
czących poprawnej polszczyzny. 

Z pewnością, nie jest to niczym wstydliwym. Tego zdania są nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale 
również Burmistrz Nowogardu. To wspólnie z p. Robertem  Czaplą już teraz zachęcamy do sięgania po 
słowniki ortograficzne, a tym samym po tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Nowogardzkiej. Każdy będzie 
mógł sprawdzić swoje umiejętności w dziedzinie ortografii, ale tylko jeden mieszkaniec naszej gminy 
otrzyma ten zaszczytny tytuł oraz atrakcyjną nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza Nowogardu. Tą na-
grodą będzie laptop. Im więcej uczestników, tym ciekawsze zmagania. W końcu: do odważnych świat na-
leży! Niech zachętą stanie się fakt, że wyniki konkursu pozostaną tajemnicą, nawet dla sprawdzających. 
Do publicznej wiadomości zostanie podane tylko nazwisko zwycięzcy, a tym samym Mistrza Ortografii 
Ziemi Nowogardzkiej. Konkurs odbędzie się 09 maja 2015r. o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie przy Placu Wolności.

Czasu jest dużo na przypomnienie, odświeżenie i utrwalenie swojej wiedzy z zakresu ortografii. Orga-
nizatorzy proszą o jak najszybsze zgłaszanie udziału

w konkursie w celu ułatwienia przygotowań. Można to zrobić osobiście,  
telefonicznie: 663 366 399 lub pocztą mailową soswnowogard@op.pl Jeśli zbyt mała liczba osób wyrazi 

chęć uczestniczenia, konkurs nie odbędzie się. Byłoby żal.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć 
czy też wykonywany zawód. Nie ma żadnych ograniczeń, ale jest jeden warunek: osoba zamierzająca 

wziąć w nim  udział zobowiązana jest - w dniu konkursu -  przekazać 15 zł na rzecz stowarzyszenia. Pro-
simy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie: www.soswnowogard.re-
publika.pl

Patronem medialnym naszego konkursu - po raz kolejny - jest Dziennik Nowogardzki.  
Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, Tel. 91 39 20 108
Numer konta: 03 9375 1012 4200 4157 2000 0010 

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11 d.o 
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OGŁO SZe NIa DrOB Ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIerUCHOmOŚCI

•	 jtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamiesz-
kania. kilka kilometrów od No-
wogardu, 30 minut do morza. Tel. 
693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie cztero-
pokojowe. 602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 
przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 
740 315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, dział-
ka 78. Tel. 91 57 85 334 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 
668 841 631

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 
35 76 53

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
Tel. 509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we trzecie piętro częściowo ume-
blowane. 533 355 991 lub 694 849 
187 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul. Asnyka. 888 275 787 

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
dwupokojowe 4 piętro na mniejsze 
do 1 piętra. 91 39 105 18 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Kościusz-
ki. 602 267 382

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 908 
098 

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 
41,49 m2 + garaż przy domu. Cena 
do negocjacji. 726 020 862 

• Wynajmę stoisko 30 m2  z dużą wi-
tryną. Tel. 604 410 983 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 
608 853 710 

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem 
Nowogard. 723 777 511 

• Do wynajęcia kawalerka w Mo-
stach. Na dłuższy czas. 501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe częściowo umeblowane ul 15 
lutego cena 180 000 zł. 608 396 636 

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 
pokoje umeblowane od zaraz. 788 
726 456 

•	 Sprzedam zdecydowanie dom w 

cichym centrum o pow. 170m2 z 
zadbaną działką 700m2, pomiesz-
czeniem 25 m2na działalność. Ga-
raż, taras itp. Cena 410 tys. Tel. 
889 133 882

• KRUS – działkę rolną pod ubezpie-
czenie ok. 1,50 ha w IV kl. Tel. 660 
206 833

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 697 426 905 

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
wo-biurowe. Tel. 510 065 169

• Sprzedam mieszkanie Nowogard, 4 
pokoje, Zamkowa, II piętro. Tel. 609 
757 444

•	 Sprzedam mieszkanie na parte-
rze 62m2 po generalnym remon-
cie 3-pokoje własne, ogrzewanie 
piec CO, z garażem przed miesz-
kaniem (wspólnota mieszkanio-
wa oplaty 350 zł). Tel. 606 265 
333

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
na I piętrze 60 m2 Tel. 730 315 621

• Nowogard – sprzedam dom w za-
budowie szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, trze-
ci od schodów, szeroki. 603 072 257

• Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

• Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 
ok. 100m2 wraz z działką o pow. 400 
m2 przy ul. Boh. Warszawy, Nowo-
gard. 604 775 976 , 503 037 310 

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam skuter SPINO o poj. 50 
cm3, przebieg 4150 km, rok produk-
cji 2007, stan bardzo dobry. 91 39 
105 20 

• Sprzedam skuter RS 1100, poj. 125, 
2009 rok. Cena do uzgodnienia. Tel. 
793 054 932

• Sprzedam samochód Toyota Corol-
la rok 1989, diesel tel. 696 848 881

rOlNICTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 JaJa lĘGOWe kUr „leGHOrN”. 
Tel. 91 39 20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 
573 

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sadzarkę do ziemniaków mało uży-
waną sprzedam. Tel. 795 916 988 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, 
Żabówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa prze-
wianego. Tel. 600 653 124 

•	 mŁODe kUrkI, ODCHOWaNe, 
wolny wybieg, GOSPODarSTWO 
rOlNO-DrOBIarSkIe żaBOWO 
13. Tel. 91 39 106 66, 510 127 838 

USŁUGI

•	 Potrzebne korepetycje z j. an-
gielskiego. 668 844 738

•	 remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona „złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• • Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWeJ SamOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	NAPRAWY	montaż	pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Docieplenia budynkow, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacje pod-
daszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic EPOKSYDO-
WYCH i POLIURETANOWYCH. Ga-
raże, sklepy, kuchnie itp. 509 637 
182 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, 
ocieplenie budynków, malowanie 
natryskowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

• Torty na zamówienie. 600 151 353 

• Matematyka.668 17 12 12 

• Wyjazdy zagraniczne Bus 9-cio 
osobowy 725 023 854

PraCa

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

•	 Przyjmę pracowników budow-
lanych oraz pomocników, praca 
legalna. 785 931 513

• Zatrudnimy kucharza. 507 953 
705 lub 507 951 313 

• Zatrudnimy emeryta, rencistę z 
kat. prawo jazdy B. Tel. 507 951 
313 lub 507 953 705

• Zaopiekuję się osobą starszą nie-
pełnosprawną, leżącą. Tel. 601 52 
26 94

• Poszukujemy do pracy fizycznej 
w sklepie meblowym. Transport 
oraz montaż mebli. Wymagane 
prawo jazdy kat.B, wysoka kultura 
osobista, zaangażowanie w pracy. 
Mogą być również osoby na  eme-
ryturze. Prosimy o wysyłanie CV 
na adres e-mail sklep@kwadrat-
meble.pl. Skontaktujemy się z wy-
branymi osobami

• Potrzebny pan do dorywczych 
prac przydomowych i ogrodo-
wych 6 km od Nowogardu. 660 
206 833

• Praca w lesie poszukuje kierowcy 
z samochodem. 531 950 488

• Zatrudnię sprzedawcę. 602 677 
563

• Zatrudnię na staż do sklepu, a po 
stażu możliwość zatrudnienia na 
stałe. 602 677 563

•   Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na kuch-
nię. 530 395 368

• Sprzedam maszyny rolnicze: kul-
tywator, opryskiwacz, siewnik, 
dmuchawę do zboża i przetrzą-
sarko-zgrabiarkę. Ceny do uzgod-
nienia 506 353 926

INNe

•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 PIeCe GaZOWe c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 

c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• • Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wysokość 
140 cm, tzw. fest, dwuszybowe, 
białe, PCV, cena do uzgodnienia, 
stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VAILLANT	
z Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V	 do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-tury-
styczne (pełnowymiarowe, skła-
dane, gruby materac), nieużywa-
ne, oryginalnie zapakowane, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Drzwi garażowe ocieplo-
ne białe   w solidnej ramie 
o wymiarach 240x210 stan  
b.dobry tel.509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową bia-
łą. Tel 502 853 573

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, 
orzech włoski, 180 i 200 cm dłu-
gości,  w obwodzie ok. 110 cm. 
Tel. 508 105 333

• Atrakcyjne ceny: wyprzedaż wor-
ków do odkurzacza różne rodza-
je, sztuczne kwiaty, torebki na 
prezenty, pamiątki, parasolki pol-
skich firm i inne artykuły. Zapra-
sza sklep A-zet w Nowogardzie 
Kościuszki 2G

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE 
KOMINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam meble biurowe tel. 510 
065 169

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 
101
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E),  
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

 rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)
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www.dzienniknowogardzki.pl

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty

                   Wizytówki  35 zł za 100 sztuk 
Gazety, Książki

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydawca:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

- Nawozy i narzędzia
ogrodnicze

- Kosiarki AL-KO
- Sznurek rolniczy

- Artykuły jeździeckie

SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

pon. - pt. 7-17 • sob. 8 - 14
Z A P R A S Z A M Y

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Mistrzostwa Polski Story Cubes
31 marca 2015 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1, odbyły się Międzyszkolne Mistrzostwa 
Polski Story Cubes. Wzięło w nich udział 45. uczniów naszej szkoły. 

Story Cubes to prosta w założe-
niach i jednocześnie genialna gra 
stanowiąca trening pomysłowości 
i wyobraźni. Jej twórcą jest Rory 
O’Connor – irlandzki trener kre-
atywności i twórczego rozwiązy-
wania problemów.

Zadaniem uczniów było napisa-
nie opowiadania na podstawie ze-
stawu ilustracji wygenerowanych 
w wyniku rzutu kostkami Story 
Cubes. Słowa nawiązujące do ko-
stek nie musiały być bezpośrednią 
nazwą rysunku, a kolejność po-
jawiania się kostek w opowiada-
niu mogła być  dowolna. Powsta-
ło wiele ciekawych i niepowta-

rzalnych opowieści. Jury w skła-
dzie: Agnieszka Czyżak, Magda-
lena Dawidowska i Anna Ochoc-
ka miało naprawdę trudne zada-
nie, aby wybrać tylko trzy prace, 
po jednej w każdym poziome, bo 
jak mówią organizatorzy: Nie ma 
złych odpowiedzi, jedyne co Cię 
ogranicza, to Twoja własna wy-
obraźnia. Obudź ją w sobie i daj 
się jej ponieść, a fantastyczne opo-
wieści same zrodzą się w Twojej 
głowie! Ostatecznie w konkursie 
wyróżniono 3 prace, które można 
przeczytać na stronie http://www.
storycubes.pl w zakładce opowia-
dania konkursowe. 19 kwietnia, 

wszyscy uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i inni internauci mogą od-
dawać głosy na najlepsze, wg nich, 
opowiadania (po jednym gło-
sie na każą grupę wiekową).Każ-
dy może oddać głos raz dziennie. 
Poniżej podajemy autorów i linki 
do wyróżnionych w naszej szko-
le prac.

Zdarzenie w sklepie  autorstwa 
Jakuba Rabijewskiego (klasa I) 
http://www.storycubes.pl/kon-
kurs_glosuj.php?glosuj=tak&o-
powiadanie=412

Przygody Roshia autorstwa Mi-
chała Buriaka (klasa II) http://
www.storycubes.pl/konkurs_glo-

suj.php?glosuj=tak&opowiada-
nie=413

Ze skali ziemskiej na skalę Ga-
laktyki autorstwa Igi Bajkowskiej 

(klasa III)   http://www.storycu-
bes.pl/konkurs_glosuj.php?glosu-
j=tak&opowiadanie=414

Sandra Dąbrowska

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Dni otwarte
W piątek (10 kwietnia), w oddziale przedszkolnym w Szkole 
Podstawowej w Strzelewie, odbył się dzień adaptacyjny dla 
dzieci, które od września br. zasilą szeregi naszych uczniów.

Dzieci nowo przyjęte do przed-
szkola miło spędziły czas na 
wspólnych zabawach, w sali, 
wraz z rodzicami oraz wycho-
wawczynią panią Katarzyną Sza-
fran. Wzięły również udział w za-
jęciach dydaktycznych oraz za-

bawach rytmiczno - ruchowych 
przy muzyce. Na pytania rodzi-
ców odpowiadała dyrektor szkoły 
pani Agnieszka Forgiel, która tak-
że była obecna na spotkaniu. 

Info: własna

reklama

międzynarodowe Zawody Strzeleckie  
– Wrocław 2015

„Puchar Wiosny”
W dniach 9-12 kwietnia 2015 roku, we Wrocławiu, zostały zorganizowane międzynarodo-
we zawody strzeleckie pod kryptonimem „Puchar Wiosny”. 

W tych zawodach udział wzię-
ło trzech strzelców z klubu LOK 
Tarcza Goleniów- Marcin Maj-
ka z sekcji strzeleckiej Goleniów 
oraz Przemysław Ostaszewski 
i Jakub Cieplak z sekcji strze-
leckiej Nowogard, wytypowa-
nych do szerokiej kadry na-
rodowej przez Polski Zwią-
zek Strzelectwa Sportowego 
(PZSS). Pierwszy start w tym 
roku nie wyszedł im najlepiej, 
i tak: - w konkurencji karabin 
pneumatyczny 60 strzałów na 
odległość 10 m, zajęli następu-
jące miejsca:

11. Marcin Majka z wyni-
kiem 601,8 pkt., 22. Przemy-
sław Ostaszewski z wynikiem 
587,3 pkt., 29. Jakub Cieplak z 
wynikiem 582,3 pkt. Zwycięz-
ca w tej konkurencji Rafał Łuka-
szyk z Zawiszy Bydgoszcz uzy-
skał wynik 621,5 pkt.

W konkurencji karabin dowol-
ny (kbks) 3x40 strzałów na od-
ległość 50m w trzech postawach 
(klęcząca, leżąca, stojąca) zawod-

nicy Tarczy zajęli następujące 
miejsca: 9. Marcin Majka z wy-
nikiem 1145 pkt. (K=382, L=395, 

S=388), 16. Przemysław Osta-
szewski z wynikiem 1096 pkt. 
(K=364, L=388, S=344), 21. Ja-
kub Cieplak z wynikiem 1072 

pkt. (K=364, L=391, S=317). 
Zwycięzca w tej konkurencji 
Bartosz Jasiecki kadrowicz 
PZSS uzyskał wynik 1158 
pkt. (K=392, L=398, S=388).

Natomiast w konkurencji 
karabin dowolny (kbks) 60 
strzałów leżąc na odległość 
50 m nasi reprezentanci skla-
syfikowani zostali na nastę-
pujących miejscach: 11. Mar-
cin Majka z wynikiem 614,8 
pkt., 20. Jakub Cieplak z wy-
nikiem 608,5 pkt., 23. Prze-
mysław Ostaszewski z wyni-
kiem 606,4 pkt. Zwycięzca w 
tej konkurencji Daniel Czer-

wiński kadrowicz PZSS uzyskał 
wynik 625,3 pkt. 

Info: własna



Wizualizacja S6 na odcinku Goleniów - Nowogard

Piątek 
17 kwietnia 2015 r. 
Nr 28 (2360)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9s. 7s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

TUNEZJI, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Masz 
talent 
- płać

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

Czy rada  
parafialna  
złamała  
prawo?

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

ReKlAmA

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W.2.p.24.04

Z okazji 20-lecia działalności firmy, 
mamy dla nowych Klientów

- najniższe stawki OC i AC
- dodatkowe zniżki dla młodych kierowców

Nasze propozycje są 
Nie do przebicia, sprawdźcie Nas. 

ZaprasZamy

700-lecia 6A (vis a vis NETTO)

tel. 91 391 01 17, 608 343 734Fratczak

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

K.p.24.03-21.04

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Nasi Przedsiębiorcy: A. Koladyńska 

W świecie róż 
i gerberów

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozemCzytaj s. 3

Zatrudnię brukarzy, murarzy
od zaraz

tel. 665 063 165
W.17.04

ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE

A 
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

dzieci w wieku 2,5-4 lata

Zapisy i szczegółowe informację: nr tel.: 660-797-838

Godziny otwarcia przedszkola 6:30-17:00

KRAINA F Z

Adres: ul. Gen. J. Bema 14, 72-200 Nowogard

A JN IT

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Nowogardzkie PRD też bierze udział w przetargu

Kto wybuduje S6  
koło Nowogardu? 
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W skrócie

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz 
do nas o każdej porze. 

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

ReKlAmA

WYJAŚNIeNIe
W dn. 04-04-2015 r. Pan Marek  Kaniowski zlecił mojej firmie  wykonanie usługi pogrzebowej: pochówku Jego matki śp.  Walentyny Kaniowskiej 

zmarłej  04-04-2015 r. w szpitalu w Nowogardzie.  W dn. 07-04-2015 r. pracownik mojego zakładu złożył stosowne papiery do zarządcy prosektorium 
szpitala w Nowogardzie tj. akt zgonu zmarłej, upoważnienie do odbioru zwłok z godziną  odbioru ciała i rezerwację pomieszczenia do ubierania.  

W dn. 07-04-2015r. pracownicy mojego zakładu udali się do prosektorium w celu ubrania zwłok śp.  Walentyny Kaniowskiej i przewiezienia 
do Kaplicy cmentarnej na cmentarz w Nowogardzie. Pracownik zarządcy prosektorium wydał ciało, które zostało uszykowane 

do pochówku i przewiezione na cmentarz. O godz. 14:00  w Kaplicy  trumna została otwarta. Wstrząśnięta rodzina poinformowała pracowników 
mojego zakładu, że osoba w trumnie nie jest śp. Walentyną Kaniowską. Natychmiast, o zaistniałej  sytuacji, został poinformowany zarządca  prosektorium,  
a  moi pracownicy wraz z synem zmarłej udali się ponownie do prosektorium. Na miejscu okazało się, że pracownik zarządcy prosektorium wydał  niewła-

ściwe ciało. Poinformowaliśmy o zaistniałej sytuacji policję w Nowogardzie, która  podjęła działania wyjaśniające.  
Niestety zarządca prosektorium nie mógł skontaktować się ze swoim pracownikiem (nie  odbierał On telefonów) ani nie potrafił podać  adresu zamieszkania. 

Śp. Walentyna Kaniowska została uszykowana przez moich pracowników do pochówku i przewieziona na cmentarz, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa.  
Moi pracownicy przeprosili Pana Marka Kaniowskiego za zaistniałą sytuację chociaż nie wynikała ona z naszej winy. 

Podkreślam, ciało w prosektorium szpitala zostało wydane przez pracownika zarządcy prosektorium, co należy do jego obowiązków. 
Jestem zbulwersowana zaistniałą, nie z naszej winy, sytuacją ponieważ uważam, że najważniejszym celem działania zakładu

pogrzebowego jest ułatwienie rodzinie  przetrwania tak tragicznego zdarzenia  jakim jest śmierć najbliższej osoby. 
Zakład Pogrzebowy Kredo

Właściciel Bogumiła Maćkowiak

Od kilku dni, na terenie całego miasta, drogowcy łatają dziury w as-
falcie. Po tegorocznej zimie, choć stosunkowo łagodnej, w wielu miej-
scach powykruszała się nawierzchnia ulic. W ramach bieżących re-
montów dróg, prace wykonuje firma AZBUD z Nowogardu, wyłonio-
na do tego zadania w drodze przetargu, zorganizowanego przez Urząd 
Miejski. Na zdjęciu roboty przy ul. Dworcowej. JB

Już po raz kolejny grupa uczniów z nowogardzkich gimnazjów - nr 
1 i nr 3 wraz z nauczycielkami: Magdaleną Dawidowską, Anną Ochoc-
ką, Katarzyną Falkowską - Simińską i Katarzyną Pietrzak, postanowi-
ła spędzić swój wolny czas w Teatrze Polskim w Szczecinie. Tym razem 
młodzież obejrzała sztukę Ray’a Conney’a pt. „Mayday”.  Komedia opo-
wiadająca losy taksówkarza bigamisty, bardzo przypadła młodzieży do 
gustu. Już 5 maja znów spotkają się z Johnem Smithem podczas spekta-
klu „Mayday 2”.  Inicjatywa prowadzona przez nowogardzkich nauczy-
cieli ma na celu zachęcenie młodzieży do wizyty w teatrze. Ma też po-
kazać, że jest to doskonała forma spędzenia wolnego czasu. Inf. własna

70 -lecie I liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

Będą wspominać i świętować
Dzisiaj (piątek, 17 kwietnia) I Liceum Ogólnokształcące świętuje swoje 70 -lecie działalno-
ści. Uroczystości rozpoczną się wspólnym przemarszem uczestników obchodów spod bu-
dynku Szkoły do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, gdzie odprawiona zo-
stanie uroczysta Masz św. celebrowana przez metropolitę Archidiecezji Szczecińsko-ka-
mieńskiej arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. 

Msza św. rozpocznie się o godz. 
9.00.  Po wspólnej modlitwie 
uczestnicy obchodów udadzą się 
na cmentarz komunalny w No-
wogardzie, gdzie złożone zostaną 
kwiaty w hołdzie zmarłych pra-
cowników i absolwentów Liceum. 

Stamtąd wszyscy udadzą się 
z powrotem do szkoły,by wziąć 
udział w jubileuszowym apelu. 
Rozpoczęcie uroczystej akademii 
zaplanowane jest na godz. 11.30. 
Po zakończeniu oficjalnej uroczy-
stości przewidziano czas na poczę-
stunek i spotkania absolwentów w 
klasach. W tym czasie będzie też 
można zwiedzić szkołę, a także na-
być pamiątki przygotowane spe-
cjalnie z okazji 70 urodzin I LO. 

Jubileusz zakończy „bal absol-
wentów”, który ma odbyć się wie-
czorem w Wilii Zbyszko w Warn-
kowie. 

Na relację z obchodów 70-le-
cia I LO zapraszamy do kolejnego, 
wtorkowego wydania DN.

Marcin Simiński
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAmA ReKlAmA

ReKlAmA

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Nowogardzkie PRD też bierze udział w przetargu

Kto wybuduje S6 koło Nowogardu? 
Rozpoczął się 2 etap przetargu na projekt i budowę drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard - poinformował redakcję DN, Mateusz Grzeszczuk, rzecz-
nik prasowy szczecińskiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wśród firm zakwalifikowanych do udziału w przetargu jest także  Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych S.A. z Nowogardu. 

W pierwszym etapie przetargu 
zostały sprawdzone przez GDKiA 
wnioski o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu. 

-Pozytywnie zweryfikowano do-
świadczenie, potencjał organiza-
cyjny i ekonomiczny 20 podmiotów 
biorących udział w postępowaniu. 
W dniu dzisiejszym (14.04.2015), 
wysłano zaproszenia do składa-
nia ofert cenowych wraz ze Specy-
fikacją Istotnych Warunków Za-
mówienia i załącznikami. Na pod-
stawie tych materiałów wykonaw-
cy określą cenę, za jaką zaprojektu-
ją i zbudują ten odcinek drogi – in-
formuje M. Grzeszczuk z GDKiA 
w Szczecinie.

Na liście tych podmiotów jest 20 
firm z Polski i zagranicy. Wśród 
nich także PRD Nowogard. Spół-
ka startuje do przetargu jako part-
ner innej, większej spółki o nazwie 
Bilfinger Infrastructure z Warsza-
wy, wchodzącej w skład między-
narodowego koncernu budowla-
nego. Oba podmioty złożą wspól-

ną ofertę, jako konsorcjum - poin-
formowano nas w PRD S.A. No-
wogard. Firmy miały już okazję ze 
sobą współpracować przy moder-
nizacji pasa startowego na lotni-
sku pod Goleniowem. 

Odcinek od Goleniowa do No-
wogardu jest pierwszym z sześciu 
zaplanowanych, na którym rozpo-
czął się już drugi etap postępowa-
nia przetargowego. 

-Zamawiający wybierze najko-
rzystniejszą ofertę na podstawie 
kryteriów: 90% cena, 5 % czas re-
alizacji i 5 % udzielona gwarancja. 
Podpisanie umowy planowane jest 
na IV kwartał tego roku, prace bu-
dowlane powinny ruszyć w pierw-
szej połowie 2017 roku, a dro-
gą ekspresową S6 na tym odcinku 
powinniśmy pojechać w I połowie 
2019 roku – zapewnia M. Grzesz-
czuk. 

W toku są postępowania prze-
targowe na zaprojektowanie i bu-
dowę kolejnych odcinków dro-
gi S6 od Goleniowa do Koszalina 

oraz na budowę obwodnicy Ko-
szalina i Sianowa. Łącznie jest to 
niemal 140 km drogi ekspresowej 
S6, która wzdłuż wybrzeża bałtyc-
kiego połączy Szczecin z Gdań-
skiem. Odcinek Goleniów-No-
wogard będzie miał długość 19,2 
km. Dwujezdniowa droga ekspre-
sowa będzie biegła w zbliżeniu do 
obecnego przebiegu drogi krajo-

wej nr 6, a na pewnych odcinkach 
istniejąca droga stanie się jedną z 
jezdni nowej S6. Droga rozpocz-
nie się od węzła Goleniów Północ 
z drogą S3, który zostanie rozbu-
dowany. Powstanie również wę-
zeł Goleniów Wschód, zapewnia-
jący połączenie z portem lotni-
czym Szczecin – Goleniów. Dalej 
na wschód zostanie zlokalizowany 

węzeł Kikorze. Odcinek zakończy 
się na włączeniu w istniejącą ob-
wodnicę Nowogardu.

Pozostaje trzymać kciuki, by 
przy realizacji tej potężnej inwe-
stycji, niezwykle ważnej dla na-
szego regionu, swój czynny udział 
miała spółka PRD z Nowogardu. 

Marcin Simiński

Naprawiali wodociąg pod osłoną nocy

Poszło zgodnie z planem 
W nocy ze środy na czwartek (15/16 kwietnia), pracownicy PUWiS Nowogard, usuwali dość 
skomplikowaną logistycznie awarię. Uszkodzeniu uległ główny wodociąg na ujęciu wody 
przy ul. Wojska Polskiego. Usuwanie usterki przebiegło sprawnie i w planowanym czasie. 
Udało się też uniknąć zapowiadanych przerw w dostawie wody. 

piętrach budynków wielorodzin-
nych oraz mieszkańcy wsi. 

Po zakończeniu robót włączono 
zasilanie wody z głównego ujęcia 

znajdującego się na stacji wodo-
ciągowej przy ul. Wojska Polskie-
go i wszystko wróciło do normy. 

MS

Rura o średnicy pół metra, sta-
nowiąca główne zasilenie dla ca-
łej sieci wodociągowej na terenie 
gminy, uległa pęknięciu tuż przy 
samej stacji wodociągowej. Awa-
ria była na tyle poważna, że ko-
nieczne było wycięcie fragmen-
tu rury, a w jego miejsce wsta-
wienie nowego odcinka wodocią-
gu. Wcześniej wykonano odkryw-
kę, wykopując „krater” o głębo-
kości kilku metrów i takiej samej 
średnicy. Prace remontowe rozpo-
częły się około godz. 22.00 i trwa-

ły do godziny 5 nad ranem. Ro-
boty prowadzone były pod osło-
ną nocy, by w jak najmniejszym 
stopniu odczuli to mieszkańcy. 
Wcześniej spółka przygotowa-
ła również alternatywne zasilanie 
w wodę z „wieży ciśnień” przy ul. 
Nadtorowej i zbiorników znajdu-
jących się m.in. w  Karsku. Dzię-
ki temu, wbrew ostrzeżeniom wy-
dawanym przez Urząd Miejski o 
możliwym wielogodzinnym, cał-
kowitym braku wody w kranach, 
PUWiS zapewnił ciągłość dostawy 

wody u swoich odbiorców na te-
renie Gminy Nowogard. W czasie 
usuwania awarii spadło jedynie 
ciśnienie i jakość wody, co szcze-
gólnie odczuwały osoby mieszka-
jące w lokalach na najwyższych Na zdjęciu pracownicy PUWiS wycinają  fragment wodociągu na odcinku, który 

uległ pęknięciu. 

Wizualizacja - jeden z odcinków nowej drogi mającej powstać koło Nowogardu
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Bodzęcin: ujawnili dane mieszkańców bez ich zgody  

Czy rada parafialna złamała prawo?
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, wszczął postępowanie w sprawie umieszczenia danych osobowych przez Radę Parafialną 
na tablicy ogłoszeń kościoła filialnego św. Mikołaja w Bodzęcinie. O incydencie Inspektora zawiadomił były radny Gminy Osina, mieszkaniec Bodzęcina, 
Jerzy Salwa, którego nazwisko również znalazło się na felernej liście. 

Do zdarzenia doszło w zeszłym 
roku. Najpierw w kwietniu, na-
stępnie w drugiej połowie 2014 
roku, na tablicy ogłoszeń w przed-
sionku kościoła, została wywie-
szona lista mieszkańców, dokład-
nie 41 nazwisk, która zdaniem 
rady zobligowana jest do sprzą-
tania świątyni. Na liście znalazły 
się praktycznie wszyscy miesz-
kańcy Bodzęcina, także ci, którzy 
nie wyrazili zgody na dysponowa-
nie ich danymi. Byli też tacy, co 
do Kościoła Katolickiego nie nale-
żą. Nie dość tego, że podane były 
nazwiska oraz adresy osób, to li-
sta opatrzona była czerwoną ad-
notacją, informującą o braku ter-
minowego sprzątania kościoła 
przez wskazane osoby. Zdaniem 
Jerzego Salwy jest to próba poni-
żenia osób w oczach lokalnej spo-
łeczności i m.in. to jest przedmio-
tem badania warszawskiego GIO-
DO. - Takie działanie ma na celu 
poniżenie osób, które nie sprzątały 

w kościele, w oczach lokalnej spo-
łeczności niezależnie, czy osoby są 
tam podkreślone słusznie, czy nie. 
Jeśli lista miałaby służyć tylko eg-
zekwowaniu kolejki sprzątania, to 
powinna znać ją jedynie Rada, a 
nie cała wieś – czytamy we wnio-
sku do GIODO o zajęcie się spra-
wą, jaki J. Salwa wysłał w listopa-
dzie 2014 roku. 

Generalny Inspektor Ochro-
ny Danych Osobowych, wszczął 
postępowanie na początku bieżą-
cego roku. Tym samym podzie-
lił zastrzeżenia wnioskodawcy Je-
rzego Salwy, dotyczące wywiesze-
nia danych osobowych w miejscu 
publicznym przez członków Rady 
Parafialnej działającej przy ko-
ściele w Bodzęcinie. W pierwszej 
kolejności, warszawscy urzędni-
cy, wezwali do złożenia wyjaśnień 
miejscowego księdza Tomasza 
Pietrzaka. Duchowny poinformo-
wał GIODO, że decyzja o wywie-
szeniu listy parafian była podjęta 

przez radę bez konsultacji z nim. 
Wierni zrzeszeni w radzie nie po-
informowali o swoich zamiarach, 
ani swojego księdza,  ani nikogo 
innego z Parafii pw. św. Katarzyny 
w Goleniowie, pod którą należy 
kościół w Bodzęcinie. Ksiądz po-

informował również, że zdyscy-
plinował radę parafialną, co miało 
ponoć usatysfakcjonować J. Salwę. 
Ten jednak nie uważa, aby sprawa 
była załatwiona i ponownie wnio-
skuje do inspektora danych oso-
bowych o wyjaśnienie wszyst-

kich okoliczności zeszłorocznego 
incydentu. - Odpowiedź wikariu-
sza Parafii św. Katarzyny w Gole-
niowie, ks. Tomasza Pietrzaka, tyl-
ko utwierdza mnie w przekonaniu, 
że doszło do złamania przepisów 
dotyczących przetwarzania moich 
danych osobowych. Tym bardziej 
bulwersujący jest fakt, że moje 
dane osobowe znalazły się w rę-
kach osób niepowołanych i wywie-
szone na tablicy ogłoszeń kościo-
ła filialnego w Bodzęcinie, celem 
poniżenia osób, które zostały tam 
wskazane. Poza tym, do tej pory 
nie  zaproponowano mi żadnego 
polubownego rozwiązania sprawy. 
Nie usłyszałem też od nikogo prze-
prosin, choć to ja jestem osobą po-
szkodowaną.  – mówi Jerzy Salwa 
z Bodzęcina. 

O tym jak potoczy się ta historia 
będziemy informować na bieżąco. 

Marcin Simiński

Tablica w przedsionku kościoła w Bodzęcinie, a na niej lista mieszkańców wsi zobli-
gowanych przez radę parafialną do sprzątania świątyni...

Zapraszamy  
na Nowogardzkie 
Spotkania Taneczne
Jak już informowaliśmy, w najbliższy weekend (18-19 kwietnia)  
w Nowogardzie, już po raz dwunasty odbędą się Nowogardzkie 
Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu. Miej-
scem zmagań tanecznych będzie tradycyjnie sala sportowa Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78. 

W tegorocznych 
zmaganiach tanecz-
nych wystartuje po-
nad 2200 tancerzy z 
całej Polski. Mamy 
nadzieję, że 18-19 
kwietnia, wspólnie 
obejrzymy niezwykłe 
widowisko taneczne. 
Cena biletu dla pu-
bliczności: sobota 10 
zł, niedziela 5 zł. Or-
ganizatorami spo-
tkań są: Urząd Mia-
sta Nowogard, No-
wogardzki Dom Kul-
tury i Nowogardzkie 
Stowarzyszenie Tań-
ca Sportowego FLESZ 
Nowogard. 

Patronat medial-
ny sprawują m.in. 
Dziennik Nowo-
gardzki, TVP Szcze-
cin oraz Kurier Szcze-
ciński. Opr. ms

35-lecie Koła Numizmatycznego Nowogard 

Już za tydzień wspaniała uroczystość
W piątek (24 kwietnia), będzie miała miejsce wspaniała uroczystość mająca na celu upa-
miętnienie 35-lecie Koła Numizmatycznego w Nowogardzie. Już dziś zapraszamy wszyst-
kich na to wydarzenie. 

Uroczystości zaplanowane na 
piątek (24 kwietnia), rozpoczną się 
Miejskiej Bibliotece w Nowogar-
dzie. Zapoczątkuje ją wystawa ko-
lekcjonerska poświęcona 35-leciu 
Koła Numizmatycznego Nowogard. 
Otwarcie wystawy zaplanowano na 
godzinę 15:00. Następnie w jednym 
z nowogardzkich lokali odbędzie 
się spotkanie dawnych i obecnych 
członków Koła. W związku z tym, 
Koło Numizmatyczne Nowogard 
prosi swoich dawnych i obecnych 
członków o kontakt telefoniczny z 
prezesem Koła Tadeuszem Łuka-

szewiczem (tel. 506 999 902, 91 39 
22 558), w sprawie wyrażenia chę-
ci wzięcia udziału w tym wydarze-
niu. Organizatorzy proszą również 
o różnego rodzaju materiały z dzia-
łalności Koła w latach 1980-2015 r., 
które zostaną wykorzystane pod-
czas wystawy upamiętniającej nasz 
jubileusz. Na uroczystość zostali już 
zaproszeni znakomici goście z całej 
Polski. Jednym z nich jest Stanisław 
Sobczak, dawny mieszkaniec No-
wogardu, a obecnie Sekretarz Za-
rządu Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego w Ka-

liszu. Stanisław Sobczak jest rów-
nież, m.in. autorem książki zatytu-
łowanej „Jak samodzielnie i szybko 
uczyć się języków obcych”. Nieste-
ty, ta barwna postać najprawdopo-
dobniej nie będzie brała udziału w 
jubileuszu, S. Sobczak poinformo-
wał o tym prezesa nowogardzkiego 
Koła oraz redakcję DN, w liście na-
desłanym do nas w tym tygodniu, w 
którym sekretarz kaliskiego oddzia-
łu PTN, pisze m.in. o tym, że nowo-
gardzkie Koło jest jednym z najlep-
szych w Polsce.  Treść listu w całości 
publikujemy poniżej.                  KR

Szanowni koledzy Koła Numizmatycznego w Nowogardzie.
Z okazji 35-lecia Koła Numizmatycznego w Nowogardzie, pragnę przekazać serdeczne życzenia, dalszej 

owocnej pracy kol. Prezesowi Koła, Tadeuszowi Łukaszewiczowi, jak i jego członkom. 
Zaproszenie do udziału w tej wspaniałej uroczystości sprawiło mi ogromną radość. Moje uczestnictwo by-

łoby trochę nietrafne. Nie jestem przecież członkiem tego Koła, ani też znaczącym mieszkańcem tego miasta. 
To prawda, że w latach 60-tych, jako nowogardzianin zajmowałem się numizmatyką, lecz wtedy działalność 
ta nie miała form organizacyjnych. Pamiętam doskonale, że oprócz mnie kolekcjonerstwem szeroko rozumia-
nym zajmowali się koledzy: dyr. Chudziński, lek. Chomiński/posiadali cenny zbiór monet rzymskich, Mizior-
ko, Flis, Stankiewicz, jak i w późniejszym okresie wielu innych. Gdy zamieszkałem w Kaliszu w 1976 roku, po-
wstawał oddział PTN, do którego od samego początku wstąpiłem otrzymując legitymację nr 9. Do dziś jestem 
aktywnym członkiem i działaczem. Z tego też względu podziwiam tę ożywioną działalność Koła PTN w No-
wogardzie, która jest zasługą jego prezesa. Niestety, tu w Kaliszu, jak i zapewne w wielu innych miejscowo-
ściach, działalność Towarzystwa systematycznie zanika, z różnych zresztą powodów. Cieszę się ogromnie, że w 
moim ukochanym Nowogardzie działa Koło, które zaliczam do jednego z najlepszych kół numizmatycznych w 
Polsce. Serdecznie pozdrawiam.

Sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Kaliszu Stanisław Sobczak 
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Z okazji 
6 urodzin 

  dla Antosi
z najlepszymi 

życzeniami wielu 
serdeczności 

i radosnych dni 
życzą 

rodzice Ewa i Marcin 
oraz Lenka, Max, Hania, 

Sabina i Dominika

ŻYCZeNIA

W Redle walczą o prawa właścicielskie

Stoi dom, który nie istnieje... 
Do redakcji DN, z prośbą o pomoc zwróciło się małżeństwo z Redła,  walczące o odzyskanie 
gruntów, które rzekomo ich dziadek oddał na Skarb Państwa. Wszystko by było w porząd-
ku, gdyby nie fakt, że Skarb Państwa nie posiada dokumentów mówiących o tym, że pier-
wotny właściciel sprzedał działki. Małżeństwo od wielu lat walczy o odzyskanie ziemi, w 
najbliższym czasie planuje również domagać się swoich działek w sądzie.  

Aby dokładnie wyjaśnić w czym 
rzecz, musimy cofnąć się do 7 
maja 1958 roku. Wówczas, w No-
wogardzie, działająca w imieniu 
Rzeczpospolitej Polskiej Minister-
stwa Rolnictwa Powiatowa Ko-
misja Ziemska, nadała Leonardo-
wi Sulikowskiemu gospodarstwo 
rolne nr 17 we wsi Redło (gmi-
na Osina), o powierzchni 9,55 ha. 
Niemal 4 miesiące później, Sąd 
Powiatowy w Nowogardzie Od-
dział ksiąg wieczystych założył 
księgę wieczystą dla tegoż to go-
spodarstwa rolnego z zabudowa-
niami. W dniu 4 lipca 1988 roku, 
Leon Sulikowski zmarł. Zgodnie z 
postanowieniem Sądu Rejonowe-
go w Goleniowie Wydział I Cywil-
ny z 19 grudnia 2001 roku, spadek 
po zmarłym odziedziczyły dzie-
ci po 1/4 części. Spadkodawca był 
członkiem Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Redle i wniósł do 
Spółdzielni posiadany grunt jako 
wkład. Gdy spadkobiercy upo-
mnieli się o zwrot należnych im z 
mocy testamentu gruntów, okaza-
ło się, że nie mają żadnych praw. 
Spadkobiercom nie pozostało nic 
innego, jak zgłosić w Prokuratu-
rze Rejonowej fakt popełnienia 
przestępstwa, to jednak nic nie 
pomogło, gdyż dwukrotnie umo-
rzono postępowania. W 2012 
roku  spadkobierca wystąpił pi-
semnie do Urzędu Gminy w Osi-
nie o wyjaśnienie podstaw sprze-
daży Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Redle, ziemi należą-

cej nie do Skarbu Państwa, ale do 
spadkodawcy. Z pisemnej odpo-
wiedzi wynikało, że w 1986 roku 
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Te-
renów Rolnych w Szczecinie, Re-
jonowy Oddział w Nowogardzie, 
w wytworzonej przez siebie do-
kumentacji pozbawiło Leona Su-
likowskiego prawa do swojej wła-
sności. Następnie po kolejnych pi-
smach do PODGiK w Golenio-
wie oraz Starostwa Powiatowego, 
spadkobiercy otrzymywali wymi-
jające odpowiedzi. Podsumowu-
jąc, analiza posiadanych doku-
mentów jednoznacznie wskazu-
je, iż w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych urzędnicy pań-
stwowi oraz przy porozumieniu z 
zarządem spółdzielni (czego w ża-
den sposób wykluczyć nie moż-
na), wykorzystując nieznajomość 
prawa pozbawili Leona Sulikow-
skiego jego własności. Pozosta-
wiono jemu jedynie działkę o po-
wierzchni 0,71 ha. Spadkobiercy 
zatem nie zamierzają zaprzestać 
walki o zwrot należących się im 
gruntów o powierzchni 8,86 ha.

Historia, którą przytoczyliśmy 
pochodzi z pisma skierowanego 
w 2012 roku do Wojewody Za-
chodniopomorskiego w Szczeci-
nie. Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z wójtem gminy Osina, 
Krzysztofem Szwedo, który przy-
znał, że doskonale jest mu zna-
ny ten temat. W imieniu wójta 
na nasze pytania dotyczące wyja-
śnienia stanu prawnego nierucho-

mości należących według księ-
gi wieczystej do  Leona Sulikow-
skiego, odpowiedział  Bogusław 
Grodź, z wydziału Urzędu Gmi-
ny w Osinie, ds. rolnictwa, gospo-
darki nieruchomościami i geode-
zji. - Przedmiotowa sprawa jest 
nam znana, gdyż spadkobiercy L. 
Sulikowskiego zwracali się do tu-
tejszego Urzędu o udzielenie in-
formacji i wyjaśnień w szczegól-
ności o ustalenie z jakiego powo-
du i na jakiej podstawie wykreślo-
no z ewidencji gruntów Leona Su-
likowskiego i w jego miejsce wpi-
sano Skarb Państwa -  informu-
je Bogusław Grodź. Pracownik 
UG w Osinie, powiedział rów-
nież w jaki sposób gmina starała 
się pomóc spadkobiercom. - Po-
moc ze strony tutejszego Urzędu  
sprowadzała się do udostępnienia 
wszelkich dokumentów znajdują-
cych się w aktach uwłaszczenio-
wych założonych dla gospodar-
stwa rolnego należącego do L. Su-
likowskiego. Organ administra-
cji publicznej jakim jest Gmina 
może potwierdzać fakty wynika-
jące tylko z posiadanych ewiden-
cji, rejestrów bądź innych danych 
znajdujących się w jego posiada-
niu. Zatem na wniosek zaintere-
sowanych możemy udostępniać z 
akt wszelkie dokumenty znajdu-
jące się w naszym posiadaniu tj. 
z akt gospodarstwa. Jednocześnie 
informuję, że Gmina nie udzie-
la poradnictwa prawnego oso-
bom fizycznym – mówi Bogusław 

Grodź, z wydziału Urzędu Gminy 
w Osinie, ds. rolnictwa, gospodar-
ki nieruchomościami i geodezji. 

Małżeństwo, które odwiedziło 
naszą redakcję z prośbą opisania 
ich walki z urzędami, nie może 
się nadziwić, jak mogło dojść do 
tak kuriozalnej sytuacji. Tym bar-
dziej, że dom znajdujący się na 
jednej z działek, w którym od kil-
kudziesięciu lat mieszkają człon-
kowie rodziny, na mapach geode-
zyjnych wcale nie istnieje... - Te-
raz to wszystko wygląda tak, że 
stoi mieszkanie, ma już kilkadzie-
siąt lat, my płacimy podatki za to 
mieszkanie, a na mapce geodezyj-
nej nie ma tego mieszkania. Mój 
brat chciał się tam zameldować, no 
i dowiedział się, że nie może być 
zameldowany, bo na mapie geode-
zyjnej to mieszkanie nie istnieje... 
- opowiada wnuk spadkodawcy, 
Tomasz Sulikowski. 

- Jedną z naszych działek gmi-
na Osina zakupiła od Skarbu Pań-
stwa, choć jej właścicielem był 
dziadek męża i nie ma żadnego do-
kumentu mówiącego o tym, w jaki 
sposób Skarb Państwa stał się wła-
ścicielem tych działek. W księdze 
wieczystej dziadek nadal widnieje 

Pan Tomasz Sulikowski przez te wszystkie lata zgromadził spory plik dokumentów 
dotyczących gruntów, których jego rodzina  jest prawnym spadkobiercą

jako właściciel tych działek – do-
daje żona pana Tomasza.    

Do tematu nieistniejącego na 
mapach domu również odnie-
śli się urzędnicy z Osiny. W usta-
leniu dlaczego tak się stało, po-
móc tutaj powinno Starostwo Po-
wiatowe. - Na podstawie zdalne-
go dostępu do bazy danych ewi-
dencji gruntów i budynków Sta-
rostwa Powiatowego w Golenio-
wie ustalono, że na mapie ewi-
dencyjnej obejmującej działkę 
siedliskową nie ma wrysowanego 
budynku mieszkalnego. Wszel-
kie zmiany stanu na gruncie, pra-
ce geodezyjne czy inwentaryza-
cja mogą być wykonywane tylko 
na wniosek właścicieli nierucho-
mości. Ustalenie, dlaczego na ma-
pie nie ma wrysowanego budyn-
ku mieszkalnego jest możliwe tyl-
ko w oparciu o powiatowy zasób 
geodezyjny - informuje Bogusław 
Grodź.

Teraz dzieci zmarłego, prawo-
witego właściciela gruntu, posta-
nowili udać się do sądu, aby ten 
rozstrzygnął całą sprawę. Trud-
no nie zgodzić się z naszymi roz-
mówcami, że sytuacja z domem, 
który nie widnieje na mapach 
jest kuriozalna i należy wszyst-
ko czym prędzej wyjaśnić. Wie-
rzymy, że pan Tomasz Sulikow-
ski wraz ze swoją rodziną do-
pnie swego i przy pomocy sądu, 
po wielu latach walki, w końcu 
odzyska należące się mu grunty. 
Nie wykluczone, że do tej sprawy 
jeszcze wrócimy na łamach DN. 

KR

Fotopstryk

Kiedy przytną 
te drzewa?
Redakcję DN zaalarmowali mieszkańcy osie-
dla Radosław, zwracając uwagę na stare nie 
przycięte topole, które stają się niebezpiecz-
ne dla otoczenia.  

Niewiele trzeba, aby ro-
snące wzdłuż ulicy Rado-
sława (droga przy byłej 
odlewni metali) topole za-
częły pukać mieszkańcom 
pobliskich domów do 
okien. Stare i przerośnię-
te drzewa, prawdopodob-
nie nigdy nie przycina-
ne, zagrażają też biegną-
cej pod nimi linii telefo-

nicznej. Mieszkańcy ulicy 
skarżą się także, że w cza-
sie wietrznych dni na dro-
gę spadają spore fragmen-
ty łamiących się gałęzi to-
poli. Za pośrednictwem 
DN apelują do władz mia-
sta, by uporządkowały ro-
snący przy ulicy, stary, za-
niedbany drzewostan. 

JB
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Vox Ecclesiae...

Pomóżmy sobie

(Łk 24,35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spo-

tkało w drodze, i jak poznali Jezu-
sa przy łamaniu chleba. A gdy roz-
mawiali o tym, On sam stanął po-
śród nich i rzekł do nich: Pokój 
wam! Zatrwożonym i wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha. Lecz 
On rzekł do nich: Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? Popa-
trzcie na moje ręce i nogi: to Ja je-
stem. Dotknijcie się Mnie i przeko-
najcie: duch nie ma ciała ani ko-
ści, jak widzicie, że Ja mam. Przy 
tych słowach pokazał im swoje ręce 
i nogi. Lecz gdy oni z radości jesz-
cze nie wierzyli i pełni byli zdumie-
nia, rzekł do nich: Macie tu coś do 
jedzenia? Oni podali Mu kawałek 
pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec 
nich. Potem rzekł do nich: To wła-
śnie znaczyły słowa, które mówiłem 
do was, gdy byłem jeszcze z wami: 
Musi się wypełnić wszystko, co na-
pisane jest o Mnie w Prawie Mojże-
sza, u Proroków i w Psalmach. Wte-
dy oświecił ich umysły, aby rozu-
mieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie, w 
imię Jego głoszone będzie nawróce-
nie i odpuszczenie grzechów wszyst-
kim narodom, począwszy od Jerozo-
limy. Wy jesteście świadkami tego.

„…w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom…”

Tak, tak moi drodzy. Odpuszcze-
nie grzechów jest tylko w Jezusie 
i ten wspaniały dar niesie w sobie 
Kościół. Nigdzie indziej nie znaj-
dziemy pojednania z Bogiem i po-
koju serca jak tylko w konfesjona-
le. To w imię Jezusa rozgrzeszają 
nas księża. Mnie – księdza – tak-
że a spowiadam się raz na dwa ty-
godnie. W niedzielę Miłosierdzia 
Bożego mogliśmy usłyszeć sło-
wa Jezusa skierowane do aposto-
łów: ”Komu odpuścicie będzie od-
puszczone a komu zatrzymacie bę-
dzie zatrzymane”(por. J 20,23). Sa-
krament pokuty i pojednania jest 
zatem z ustanowienia Bożego, jest 

darem Chrystusa, nikogo innego! 
To nie Watykan, biskupi czy księ-
ża wymyślili spowiedź ale sam Je-
zus Chrystus! Co więcej, jeśli chce-
my żyć święcie w zjednoczeniu z 
Chrystusem to nie ma innej drogi 
jak regularna spowiedź, która jest 
istotnym filarem pracy nad sobą. 
Jeśli ktoś mi nie wierzy, że tak jest 
to niech popatrzy na życie Św. Jana 
Pawła II. Spowiadał się raz w tygo-
dniu i najwyraźniej miał z czego. 
Zresztą im bardziej człowiek zbli-
ża się do Boga tym bardziej widzi 
swoje grzechy. Św. Jan Paweł II był 
mistykiem, który w świetle miło-
ści Boga widział każdy najmniejszy 
pyłek kurzu na swej duszy...W tym 
momencie może niektórzy z nas 
pomyślą :”ja spowiadam się Bogu, 
nie potrzebuję spowiadać się księ-
dzu!”. Taka spowiedź nie skutku-
je jednak pojednaniem z Bogiem, 
bo to z woli Jezusa księża otrzyma-
li władzę odpuszczania grzechów 
i tylko dzięki ich posłudze może-
my się z Nim jednać. Dla przykła-
du: spadek od kogoś bliskiego staje 
się naszym udziałem dopiero wte-
dy gdy okażemy stosowne doku-
menty potwierdzające naszą toż-
samość. Aby zatem móc korzystać 
z dóbr materialnych nam zapisa-
nych trzeba dopełnić określonych 
warunków, które pozwolą na reali-
zację testamentu bliskiej nam oso-
by. Samo powiedzenie sobie: „je-
stem bogaty” nie skutkuje tym, że 
rzeczywiście mam pieniądze, któ-
re ktoś mi ofiarował. Trzeba po nie 
pójść! Nie ma tak samo pojedna-
nia z Bogiem bez szczerej spowie-
dzi sakramentalnej. 

Kolejną kwestią, na którą war-
to zwrócić uwagę jest częstotliwość 
spowiedzi. Wielu z nas (o zgro-
zo!) spowiada się tylko okazjonal-
nie albo jak „poczują potrzebę”. 
Trzeba powiedzieć sobie jasno, ze 
nie jest to droga do rozwoju! Spo-
wiedź z okazji świąt to wskrzesza-
nie umarłego! Zresztą krótki czas 
po spowiedzi zacznie się życie w 
grzechu do następnych świąt. Ja-
kieś kilka miesięcy bez komunii 
świętej. Obłęd! Jezus woła: „Trwaj-
cie we mnie a ja będę trwał w wa-
s”(por. J 15,4). Mamy trwać w łasce 
Bożej. I jeśli zdarzy się nam „ob-
suwa” w grzech, to z pokorą trze-
ba do Boga powrócić nie czekając 
na święta! Można się ich zwyczaj-
nie nie doczekać. A wtedy co? Sta-
niesz przed Bogiem i…? Kochani! 
Nie ma sensu takie czekanie ze spo-
wiedzią. Należy spowiadać się re-
gularnie raz na miesiąc, dwa mie-

siące góra, nie z poczucia potrzeby 
ale przez decyzję na regularną spo-
wiedź. Owszem może być w kimś 
tak, że ciągle powtarza te same 
grzechy i to zniechęca, aby przystę-
pować do spowiedzi częściej, ale… 
Moi drodzy! Czy jeśli komukol-
wiek z was psułyby się stale te same 
zęby to przestałby chodzić do den-
tysty!? Pewnie, że nie! Tak samo 
jest ze spowiedzią. Z resztą, nie jest 
ona tylko pojednaniem z Bogiem 
ale także sakramentem umocnie-
nia w tym co dobre. Chyba war-
to przychodzić po to umocnienie... 
Regularna spowiedź sakramental-
na będzie przynosić dobre owoce 
pokoju, radości, umocnienia, czy-
stości serca itp. Potrzeba jednak de-
cyzji. Tylko decyzje zmieniają życie 
a spowiedź jest bardzo ważną decy-
zją pracy nad sobą i kształtowania 
swojego sumienia właśnie w tym 
pięknym sakramencie. Bez tego 
daleko nie zajedziemy. Popatrzmy, 
że obecnie kiedy robi się co raz cie-
plej wszystko zaczyna rozkwitać. 
Cały świat się zieleni nie dlatego, 
że chce (bo roślinki są bezwolne) 
tylko dlatego, ze słońce wyciąga tę 
zieleń na zewnątrz. Podobnie jest z 
nami. Jeśli otwieramy swoją duszę 
na działanie promieni miłości mi-
łosiernej Boga wszystko w naszym 
sercu zaczyna kwitnąć. To Bóg jest 
tym słońcem dla naszej duszy, któ-
re sprawia, że w naszym sercu wy-
bucha wiosna. Jeśli nie spowiada-
my się, to można sobie wyobrazić 
w jak opłakanym stanie jest ogród 
naszej duszy i jakie zapachy w niej 
dominują. Nasz Anioł Stróż zatyka 
sobie wtedy nos i ciężkie ma z nami 
życie… Zwróćmy uwagę, że niepo-
trzebnie, nie raz, fundujemy sobie 
długie okresy życia bez Boga. Ser-
ce mamy całe potrzaskane i zamiast 
wrócić do Jezusa, w którym jest na-
sze uzdrowienie, żyjemy w zupeł-
nej obojętności na łaskę Jego miło-
sierdzia, która mamy na wyciągnię-
cie ręki. Księży póki co jest dużo w 
Polsce i raczej pod tym względem 
nie żyjemy na pustyni. Dlaczego 
więc nie powracamy do źródła? 
Zauważmy, że dziecko kiedy potłu-
cze sobie kolana czy zedrze ręce od 
razu woła o obecność i pomoc mat-
ki czy ojca. My też możemy prosić 
o miłosierdzie i trzeba to czynić jak 
dziecko z pokorą i ufnością wo-
bec miłości miłosiernej Boga, któ-
ry zawsze jest gotów nas przyjąć, 
wesprzeć i darować nam wszystkie 
grzechy. To jest droga do wolności. 
Nie gubmy jej!

ks. Robert Szyszko

Kazimierz Zdunowski: lat 63, zmarł 13.04.2015 r., pogrzeb odbył się 
15.04.2015 r., na cmentarzu w Niechorzu

Bartosz Michalczuk: lat 15, zmarł 12.04.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 17.04.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Strzelewie

Mirosław  Wieczorek: lat 67, zmarł 16.04.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 18.04.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Grabinie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodów-

kę oraz sofę i bojler na wodę ciepłą, dywany  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne 

i kuchnie gazową, bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- Oddam wannę 140 cm w bardzo dobrym stanie - wiadomość w sklepie DEZAR 
- Oddam lodówkę Polar i telewizor 29 cali - tel. 697612848
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Święto Caritas 

Zaproszenie  
na festyn parafialny 

W najbliższą niedzielę kończy 
się Tydzień Miłosierdzia. W tym 
dniu obchodzone jest również  
Święto Caritas. Z tej okazji zapra-
szamy wszystkich wiernych na fe-
styn parafialny, podczas które-
go będzie można zakupić domo-
we wypieki i papieskie kremów-
ki. Dochód ze sprzedaży łakoci 
zasili konto Caritas Archidiece-

zji Szczecińsko-Kamieńskiej. Po-
nadto na Mszy św. o godz. 11.00 
odbędzie się uroczyste przyjęcie 
nowych wolontariuszy do szkol-
nych kół Caritas, działających 
pod opieką Parafialnego Zespołu 
Caritas przy parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. 

ks. proboszcz Grzegorz Legutko 

 
                      Nowogard, dnia 31.03.2015 r. 

 

           Dzień Dziecka z Policją  

                                            
 

Komisariat Policji w Nowogardzie z okazji Dnia Dziecka                                   
zaprasza do rywalizacji w konkursie, którego nagrodą jest objęcia funkcji 

Komendanta Komisariatu Policji w dniu 02.06.2015 r.  
 

 
poprzez  wykonanie pracy artystycznej pt.: „Pieszy na drodze” 

  
 
Pracę artystyczną oraz kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć do 27.05.2015 r. do Pedagoga lub Dyrektora w Twojej szkole 

 
 
 
 
 
   PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU:  
   - w programie m.in. – Sprawowanie funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie; Kierowanie odprawą  
                                       Policjantów; Zapoznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie;    
                                       Udział w patrolowaniu miasta; Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.  
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NDK -  dom kultury dla wszystkich, czy komercyjny salon hobbystów?

Masz talent - płać
Nowogardzki Dom Kultury, jak wyczytujemy z propagowanych przez niego informacji, oferuje wiele rodzajów systematycznych zajęć dla różnych grup 
wiekowych. Niestety prawie wszystkie, dla chcących wziąć w nich udział, są odpłatne.

Co i za ile ?
Czytamy więc, że NDK oferu-

je  zajęcia w kilkunastu grupach, 
w których można rozbudzić i roz-
winąć własne talenty. Ale że talent 
rzecz cenna, to NDK w Nowogar-
dzie postanowił także   zarobić na 
osobach obdarowanych szczegól-
nie jakimś rodzajem uzdolnienia. 
Gdzie więc nie chcielibyśmy po-
ćwiczyć tam zapłacić trzeba: 

1 Zespół Tańca Współczesnego 
Ar Deor - 40 zł miesięcznie

2 Grupa Flesz Dance II- 40 zł 
/m-cznie

3 Nauka gry na gitarze- zajęcia 
grupowe 2 razy w tygodniu - 40 zł 
/m, zajęcia indyw. -70zł /m 

4 Pracownia ceramiczna-  50 zł 
/m, dla dzieci do lat 5 -60 zł/m

5 Pracownia plastyczna- 50 
zł/m

6 Studio wokalne- zajęcia gru-
powe – 40 zł/m , zajęcia indywi-
dualne- 70 zł/m 

7 Teatr Fonem – opłata mie-
sięczna 40 zł.

8 Rytmika Wesołe Paluchy -  40 
zł /m

9 Akademia Malucha  (zabawy 
plastyczne dla dzieci do lat 5) – 40 
zł /m 

10 Animando Estrada Doro-
słych – zajęcia indywidualne  60 zł

11 Zespoły taneczne Feniks -  
40 zł /m

12 Pracownia kolory grafiki (od 
6 lat)- 60 zł /m

13 Flesz Dance Kids, taniec dla  
dzieci 5-8 lat - opłata  miesięczna 
40 złotych

14  Studio  wokalne Ground 
Group, profesjonalna nauka śpiew 
u- 70-80 zł i więcej w zależności 
od umówionej z instruktorem ilo-
ści godzin                  

(Wszystkie  powyższe dane moż-
na znaleźć na stronie NDK )

Poczujesz się jak w Domu, jak 
cię na to stać … jak nie, to pozo-
staje ulica

Domy Kultury, jako instytucja, 
to twór powstały jeszcze za po-
przedniego słusznego  społecznie 
systemu. Pominiemy tutaj ukry-
te ideologiczne funkcje, jakie po-
stawiono przed   Domami Kultu-
ry. Wiadomo natomiast, że ofi-
cjalnym celem tejże instytucji, po-
siadającej swoje placówki w set-
kach  miejscowości w Polsce, było 
umożliwienie społeczności  upra-
wiana wszelkich rodzajów sztu-
ki zwłaszcza na poziomie amator-
skim, ale także i uzyskania, tutaj 
głównie przez  młodzież, pewnych 
podstaw do działań również    pro-

fesjonalnych . Ideą DK była tak-
że ich otwartość i dostępność dla 
młodzieży ubogiej. Osoby które 
na to było stać, już za komuny ko-
rzystały bowiem z bardziej efek-
tywnych, odpłatnych form, choć-
by zamawiając naukę gry na in-
strumentach u prywatnych na-
uczycieli.  Dom Kultury stwarzał 
więc pewne możliwości dla uta-
lentowanych, szczególnie dzieci i 
młodzieży, niezależnie od stanu 
kieszeni ich rodziców. Tak było, a 
przynajmniej tak było w przypad-
ku Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry. Dzisiaj w NDK nie ma zmiłuj, 
nawet dla największego talentu - 
trzeba płacić.

Zmiana formuły czy brak po-
mysłu?

Jak wiadomo NDK jest placów-
ką podległą Gminie Nowogard. 
Jako więc instytucja, na  którą  co-
rocznie w budżecie gminy prze-
znacza się poważne kwoty, po-
winna tym bardziej realizować ja-
kiś sensowny społecznie pomysł 
na lokalną kulturę. Wiemy już, że 
na razie jest to pomysł na zarabia-
nie na talentach. Ale taki pomysł 
trudno traktować jako składnik 
misji publicznej. Zaraz na począt-
ku  poprzedniej kadencji obecne-
go burmistrza (znanego nowatora 
otwierającego, nie tylko dosłow-
nie, nowe drogi ludzkości), zmie-
niono dyrektora  Domu Kultury. 
W pierwszych  miesiącach  nowa 
władza nowogardzkiej placówki 
kultury, wyraźnie poszukiwała ja-
kiejś oryginalności na siłę. Mieli-
śmy więc zamiast kultury ekspe-
rymenty z kulturą … fizyczną, na-
uką ratownictwa czy stołem do 
grania Snooker’a (odmiana bilar-
da).  Nie trzeba dodawać, że eks-
perymenty te nie powiodły się i 

po stratach wynikających z utraty 
fałszywie rozbudzonych nadziei 
kosztów zbędnych adaptacji i nie-
małych kosztów bieżących  z tych 
działań, pozostało tylko smętne 
wspomnienie „utraconego cza-
su”. Kolejne lata nie przyniosły już 
„szalonych zmian”, natomiast do-
precyzowaniu uległ system pobo-
ru opłat i rozwinęła się poważnie 
grupa beneficjentów tych opła-
ta (współpracownicy). Poza co-
dzienną działalnością odpłatnych 
grup, zespołów, kontynuowano 
również, choć bez większego po-
lotu, dotychczasowe sztandarowe 
imprezy NDK, jak Festiwal Fil-
mów Ekologicznych i Lato z Mu-
zami. NDK wyraźnie też zacieśnił 
współpracę z władzą samorządo-
wą i to bynajmniej nie jako zain-
teresowany wspomaganiem usta-
wowych zadań samorządu w za-
kresie krzewienia kultury, ale jako 
bardziej lub mniej afiszujący się 
piewca wybitnych osiągnięć bur-
mistrza miasta i bojownik stojący 
na czele frontu walki o głoszenie 
należnej mu chwały. Często za-
miast więc kultury dla ludu mamy 
tutaj uprawianie za publiczne pie-
niądze subkultury, czyli kultu jed-

nostki. Znających historię to nie 
dziwi, w komunie bowiem (a SLD 
to bezpośredni  ideowy i mental-
ny następca tejże) zawsze do tego 
się sprowadzał cały wywoływa-
ny przez  towarzyszy, rzekomo w 
imię postępu i dobra ludu, zamęt. 
Ostatnio odnotowujemy oznaki 
kolejnego dryfowania koncepcyj-
nego NDK. Z powodów, których 
można się tylko domyślać,  Dom 
Kultury wprowadził od pewnego 
czasu propagowanie … czytelnic-
twa. Odbywa się to   w formie sta-
łych  spotkań z czytelnikami. Za-
wsze nam się wydawało, że czytel-
ników to spotkamy raczej w sąsia-
dującej z NDK, Miejskiej Bibliote-
ce – gdzie zresztą podobnych spo-
tkań z Czytelnikami od lat odby-
wa się bez liku. Czyżby NDK za-
brakło widzów i uczestników od-
płatnych działań i zaczął  podbie-
rać bibliotece Czytelników?...  A 
być może jest to przygotowanie 
do podporządkowania Bibliote-
ki, gdzie od dawna króluje książ-
ka, Domowi Kultury gdzie królu-
je Najjaśniejszy? Jeśli by tak było, 
powstałby wtedy godny najlep-
szej komuny, kombinat kultu-
ry z obecną dyrekcją NDK za-

pewniającą pożądany profil ide-
owy całości. Gdyby do tego zi-
ściły się (chodzące już po koryta-
rzach magistratu) pomysły usado-
wienia w strukturze Domu Kul-
tury gminnych biuletynów pro-
pagandowych (ratowanych w ten 
sposób przed cięciami finansowy-
mi ze strony radnych), to mieliby-
śmy wzorcowe wprowadzenie w 
życie marzeń wszystkich komu-
chów, aby nobilitować propagan-
dę poprzez  skuteczne nadanie jej 
rangi kultury.  

Epilog
Oceniając krytycznie koncep-

cje pracy NDK, odnosimy się z 
pełnym szacunkiem do osób  roz-
wijających tam swoje artystycz-
ne uzdolnienia i pasje. Trzeba też 
z uznaniem przyjąć  wysiłki któ-
re pozwalają trwać, a nawet roz-
wijać się, nowogardzkiemu kinu. 
Ale funkcją prasy jest meryto-
rycznie krytyczny, a nie naiwnie 
gloryfikujący stosunek do rzeczy-
wistości, również do tej rzeczy-
wistości z obszaru kultury, będą-
cej wszak podstawowym wyra-
zem  fenomenu człowieczeństwa. 
Pozostaje mieć nadzieję, że nie-
zbędna dyskusja publiczna nad 
formułą funkcjonowania NDK 
zostanie wkrótce zainicjowana, 
liczymy zwłaszcza na radnych.  
Nowa Rada Miejska już parokrot-
nie dała bowiem wyraz temu, że 
w odróżnieniu od rady poprzed-
niej kadencji (tamta ograniczała 
się do klepania burmistrzowych 
przedłożeń) ma  zamiar wykony-
wać swoje ustawowe uprawnie-
nia, jako organ stanowiący (tzn. 
określający m. in. kierunki strate-
giczne). Ma zamiar również, jako 
ustawowy organ kontrolny, rozli-
czać burmistrza za zgodność po-
dejmowanych przez niego dzia-
łań z otrzymaną od Rady  dyspo-
zycją. Oby w tych zamiarach zna-
lazł się czas i miejsce na nowo-
gardzką kulturę, w tym kulturę 
w wykonaniu NDK. Pod rozwa-
gę radnych przedkładamy zwłasz-
cza kwestie odpłatności za zajęcia. 
Wiele samorządów gminnych w 
kraju dokonało selektywnego(dla 
najuboższych) zwolnienia z kosz-
tów korzystania z miejskich pla-
cówek (w tym Domów Kultury) 
w ramach Gminnych Kart Dużej 
Rodziny. W Nowogardzie, mimo 
pewnych przedwyborczych obie-
canek, gmina do Krajowej Karty 
Dużej Rodziny, jak dotąd, nic ze 
swojej strony nie dorzuciła.   

sm
fot. ndk

Praca z gliną na zajęciach w pracowni ceramicznej

Dziecięce koło plastyczne podczas zajęć
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Zawody wędkarskie spławikowe w Kamieniu Pomorskim

Wystartowało 66 wędkarzy
W niedzielę (12 kwietnia), na wodach rzeki Świniec w Kamieniu Pomorskim, odbyły się zawody spławikowe o Mistrzostwo 
Koła Miejsko-Gminnego nr 36 z Nowogardu.

W zawodach startowało ogółem 
66 zawodników, w tym 4 junio-
rów. Po przybyciu do Kamienia 
Pomorskiego, zawodników powi-
tał zastępca Prezesa Koła, Kazi-
mierz Ziemba. Następnie sędzia 
główny zawodów - Jan Leśniew-
ski, omówił podstawowe zasady 
regulaminu zawodów i przedsta-
wił skład Komisji Sędziowskiej. 

Po rozlosowaniu numerów star-
towych i zajęciu stanowisk, przy 
słonecznej pogodzie i dość pory-
wistym wietrze, rozpoczęła się w 
sportowej atmosferze rywalizacja 
o zwycięstwo. W kategorii junio-
rów, 1. miejsce zdobył Miłosz Ko-
walczyk, który uzyskał 1140 pkt. 
Na 2. miejscu uplasował się Jakub 
Załuski z liczbą 1100 punktów na 

koncie. Na trzecim stopniu po-
dium sklasyfikowany został zdo-
bywca 980 pkt.- Marcin Mrówka. 
Gratulujemy młodzieży i zapra-
szamy do liczniejszego udziału w 
podobnych imprezach. 

W kategorii seniorów bezkon-

kurencyjny był Kazimierz Ziem-
ba, który uzbierał 5220 punktów 
i wywalczył tym samym mistrzo-
stwo. Zaraz za nim, na 2. miejscu 
sklasyfikowany został Janusz Za-
mara, który uzyskał 4140 pkt. Na 
3. miejscu sklasyfikowany został 

zdobywca 4000 pkt.- Łukasz Olej-
nik. 

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary i upominki. Na-
grody trafiły również do zawod-
ników, którzy zdobyli najwięk-
szą ilość punktów do 20. miejsca 

włącznie. Po zakończeniu zawo-
dów, wręczaniu pucharów i upo-
minków wszyscy uczestnicy im-
prezy zostali poczęstowani pie-
czoną kiełbaską, przygotowaną 
przez Zygmunta Stępniewskie-
go. Dokumentację zawodów pro-
wadził Sędzia Sekretarz- Tadeusz 
Siembida. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła MG

Na zdjęciu zwycięzcy w kategorii senio-
rów i juniorów. Stoją od lewej- Łukasz 
Olejnik, Kazimierz Ziemba, Janusz Za-
mara, na dole od lewej- Miłosz Kowal-
czyk, Jakub Załuska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Mistrzostw Koła Miejsko Gminnego organizowanych w Kamieniu Pomorskim

UWAGA mIeSZKAŃCY 
NOWOGARDU I OKOlIC!!!

I znów niespodzianka. A jak duża, to zależy od was 
I waszej inicjatywy, bo my podjęliśmy już pewne działania zachęcają-
ce do zainteresowania się polską ortografią.  Przygotowujemy dla was, 
drodzy mieszkańcy, V Nowogardzki Konkurs Ortograficzny.
Po raz kolejny ktoś ma szansę zostać Mistrzem ortografii ziemi no-
wogardzkiej W dziejach naszego miasta!
Ten ktoś ma też szansę wygrać laptopa ufundowanego przez burmi-
strza Nowogardu.
Z szansy tej można będzie skorzystać 09 Maja 2015 r., o godz. 10.00 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie.
To konkurs dla wszystkich chętnych, nie ma żadnych ograniczeń.
Aby wziąć udział w konkursie należy:
Zapoznać się z regulaminem konkursu, który umieszczony jest na 
stronie internetowej www.soswnowogard.republika.pl
Zgłosić chęć uczestnictwa osobiście: SOSW, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard
Telefonicznie:  663 366 399, ew. 913920 108
Pocztą mailową: soswnowogard@op.pl
W dniu konkursu przekazać 15 zł na rzecz stowarzyszenia „nasze 
szanse”.

Zarząd i członkowie 
Stowarzyszenia na rzecz integracji

Osób niepełnosprawnych „Nasze szanse”

Krzywice

Otrzęsiny sołeckie
W dniu 11.04.2015 r., od godz. 15.00, na placu przy świetlicy wiejskiej w Krzywicach, odby-
ło się, zorganizowane przez mieszkańców Krzywic, spotkanie integracyjne „Otrzęsiny Soł-
tysów i Rad Sołeckich Gminy Osina”. 

W spotkaniu, obok nowo wy-
branych Sołtysów i Rad Sołeckich 
Gminy Osina, udział wzięli: Wójt 
Gminy Krzysztof Szwedo, Sekre-
tarz Gminy Emilian Pisarek, Rad-
ni Gminy Osina, Radny Powia-
tu Bogusław Grodź, byli Sołtysi, 
mieszkańcy Krzywic i mieszkań-
cy okolicznych miejscowości. Po 
krótkim powitaniu, Wójt Gmi-

ny skierował słowa podziękowa-
nia dla byłych Sołtysów i wręczył 
pamiątkowe statuetki. Spotka-
nie miało przebieg artystyczno – 
konkursowy. Mieszkańcy Krzywic 
przygotowali występy artystyczne: 
specjalnie napisaną na tę okazję 

piosenkę „Bo w Krzywicach jest 
świetnie”, taniec w czarno – bia-
łych strojach, a także nieoficjalny 
hymn Krzywic, którym jest pio-
senka Maryli Rodowicz „Rozmo-
wa przez ocean”. Nowe Rady So-
łeckie i nowi Sołtysi brali udział w 
zabawach i konkursach, m.in. w 
karacie, w liczeniu sołeckich pie-
niędzy poprzez dotyk w zawiąza-
nej skarpecie. Wójt i Sołtysi zo-
stali poddani także wyroczni, któ-
ra przepowiadała przyszłość ka-
dencji. Zwieńczeniem otrzęsino-
wej zabawy był wspólny taniec 
integracyjny „Belgijka”. Po czę-
ści oficjalnej Sołtysi i Rady Sołec-
kie otrzymali z rąk Wójta i Sekre-
tarza Gminy, przygotowane przez 
mieszkańców Krzywic, dyplomy 
przejścia otrzęsin i symboliczne 
klucze do bram sołectw. 

Do późnych godzin nocnych 
trwała dyskoteka, podczas której 
królowała polubiona „Belgijka”. 
Serdeczne podziękowania rów-
nież za finansowe wsparcie nale-

żą się Gminie Osina, a także po-
szczególnym Sołectwom i miesz-
kańcom Krzywic. 

Anna Zehner  
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Nasi Przedsiębiorcy - Agnieszka Koladyńska, ale i Czesław Polewiak

W świecie róż i gerberów 
Natura budzi się do życia. Za kilka tygodni na przydomowych rabatach, czy też w balkono-
wych skrzynkach, zakwitną kwiaty. Są jednak tacy, którzy by podziwiać piękno barwnych 
roślin, nie muszą czekać na przyjście wiosny. Mają je wokół siebie na co dzień. Mowa o pani 
Agnieszce Koladyńskiej i jej ojcu, panu Czesławie Polewiaku, którzy w ramach naszego sta-
łego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, opowiadają o kulisach produkcji kwiatów i prowadzeniu 
kwiaciarni. Mówią o początkach działalności, swojej pasji do ogrodnictwa, ale także trud-
nościach z jakimi borykają się jako producenci i przedsiębiorcy. 

Dziennik Nowogardzki: Jakie 
były początki państwa działalno-
ści gospodarczej?

Czesław Polewiak: Hodowali-
śmy kwiaty z myślą o ich sprzedaży 
w naszej szklarni, tu w Olchowie, 
gdzie mieszkamy z całą rodziną 
od 1972 roku. Wtedy z ich zbytem 
było bardzo ciężko, dlatego wpa-
dliśmy na pomysł, aby otworzyć 
własną kwiaciarnię, która pomo-
że nam w sprzedaży kwiatów przez 
nas produkowanych. Wiedzieliśmy, 
że w odróżnieniu od innych kwia-
ciarni będzie nas wyróżniać fakt, że 
sprzedawane tam kwiaty będą tra-
fiać do klientów od razu po ścięciu, 
prosto z hodowli. Wiedzieliśmy, że 
sprzedaż kwiatów z własnej szklar-
ni będzie dużą ich zaletą, ponieważ 
do klientów trafią one bezpośrednio 
po ścięciu. Nie ukrywam też, że za-
jąłem się tym biznesem, bo po za-
kończeniu mojej kariery kolarskiej, 
trzeba było się zastanowić co robić 
dalej. Sportowcem zawodowym nie 
da się być całe życie. Wybór padł 
właśnie na hodowlę kwiatów i ich 
sprzedaż. 

A dlaczego akurat wybrał pan 
kwiaty?

Cz P:  Jeszcze jako zawodnik, 
myślałem właśnie o tym biznesie. 
Podczas wyścigów w innych kra-
jach podpatrywałem, jak wygląda-
ją takie obiekty do hodowli kwia-
tów i co należy zrobić, by je wybu-
dować tu w Polsce. Pomógł mi w 
tym również mój  kolega, z którym 
rywalizowałem podczas wyścigów, 
i w wolnym czasie to on pokazał mi 
tajniki tego biznesu. Dlatego po ze-
braniu wszystkich informacji oraz 
zgromadzeniu niezbędnych formal-
ności, postanowiliśmy, że tu w Ol-
chowie wybudujemy nasze szklar-

nie, w których będziemy „produko-
wać” kwiaty na sprzedaż. Początki 
były, jak na owe czasy, dość trudne, 
bo przecież nie było tak nowocze-
snych materiałów do budowy tego 
typu obiektów jak dziś. Był rów-
nież kłopot z doborem odpowied-
nich fachowców, którzy podjęliby 
się tego zadania. Nie mniej ten trud 
opłacił się, bo nasze szklarnie sto-
ją po dzień dzisiejszy i dają uczciwe 
utrzymanie. Powierzchnia, na któ-
rej sadzimy kwiaty to około 1000 
metrów kwadratowych, a rosną tu 
takie kwiaty jak: róża, gerber, chry-
zantema, strelicja, storczyk, wcze-
śniej były również lilie i goździki, 
które troszkę straciły na popularno-
ści. Ale kwiatem, który najbardziej 
lubimy hodować i sprzedawać jest 
bezapelacyjnie kwiat róży. 

Pani Agnieszko, zastanawiała 
się pani kiedyś od jak dawna lu-
dzie wręczają sobie kwiaty?

Agnieszka Koladyńska: Zasko-
czył mnie pan tym pytaniem, bo 
odpowiedź nie jest taka oczywista. 
Zwyczaj wręczania kwiatów, jak 
sądzę, znany jest od dawnych cza-
sów. Muszę jednak powiedzieć, że 
ostanie 40 lat dość  spowodowały, 
że  technika hodowli kwiatów ule-
gła transformacji, co zaowocowało 
nowymi możliwościami w tworze-
niu nowych odmian, czy też ich ho-
dowli w bardziej zawansowanych 
technologicznie szklarniach, gdzie 
proces rozwoju roślin czy kwiatów 
jest sterowany przy pomocy kom-
puterów.

Zawsze zastanowiło mnie, czy 
są jakieś zasady wręczania bukie-
tu kwiatów? 

AK: Oczywiście, że są i jest ich 
bardzo wiele. Dlatego w tym miej-
scu chciałabym przypomnieć czy-

telnikom te najważniejsze, które 
sprawią, że kupiony przez nas bu-
kiet będzie podany w sposób wła-
ściwy i z klasą. Otóż przyjęła się 
taka zasada, że kupując bukiet lub 
wiązankę dla kogoś bliskiego za-
wsze musi być w nim najlepiej nie-
parzysta ilość kwiatów, bowiem pa-
rzysta ich liczba jest zarezerwowa-
na na te smutniejsze uroczystości, 
jak np. pogrzeb. Następną jest to, że 
wręczając kwiaty powinniśmy pa-
miętać, aby to właśnie mężczyzna 
trzymał bukiet, szczególnie, jeśli tą 
osobą obdarowywaną jest kobieta. 
I tą chyba najważniejszą zasadą 
jest to, że podczas powitania kwiaty 
nie powinny być owinięte w papier, 
a powinny być trzymane i wręcza-
ne zawsze pąkami do góry.

A czy kwiatem można przepro-
sić? Jeżeli tak, to jakim? 

AK: Zdecydowanie tak, i to naj-
lepiej królową wszystkich kwia-

tów, czyli czerwoną różą, która 
wśród panów ma szczególne wzię-
cie. Kwiat chyba najbardziej prze-
mawia do kobiet. Jak pan wie, 
róża, w szczególności ta czerwona, 
jest symbolem miłości. Taki okaza-
ły bukiet niewątpliwe działa bar-
dzo kojąco i proszę mi wierzyć, że 
czasami staje się przyczynkiem do 
szczęścia i bywa, że do załagodze-
nia jakiejś trudnej sytuacji.

Pani kwiaciarnia działa przy  
ul. 5-go Marca w Nowogardzie, 
już od  25 lat. Ale chyba był czas, 
że nie tylko kwiatami pani tu 
handlowała?

AK: To prawda. Przed sprzeda-
żą kwiatów handlowaliśmy także 
artykułami sportowymi, a to po-
niekąd dzięki mojemu tacie, który 
przecież uprawiał kolarstwo. Ten 
sprzęt sportowy i jego sprzedaż były 
dla taty, niejako taką kolejną bar-

dzo ważną formą kontaktu ze spor-
tem po zakończeniu czynnej karie-
ry. Ale ostatecznie postawiliśmy 
jednak na sprzedaż kwiatów i in-
nych drobiazgów związanych wła-
śnie z roślinami. W naszej kwia-
ciarni klient może kupić oprócz 
kwiatów, jeszcze wiele innych upo-
minków okolicznościowych. Dlate-
go wypada mi wszystkich klientów 
serdecznie zaprosić do naszej kwia-
ciarni. 

Czy zakres tej działalności 
opiera się tylko na sprzedaży 
kwiatów? 

AK: Nic podobnego. Nasza kwia-
ciarnia świadczy wiele usług dla 
klientów, do których należy m.in. 
tworzenie bukietów ślubnych, oko-
licznościowych, sprzedaż kwiatów 
ciętych oraz wiązanek pogrzebo-
wych i wieńców. Ponadto układa-
my kompozycje kwiatowe i prowa-
dzimy wystrój wnętrz na imprezy 
okolicznościowe. Dodatkowo mo-
żemy przystroić samochód do ślubu 
lub na inną okoliczność. Kończąc 
muszę również wspomnieć o moż-
liwości skorzystania z naszej pocz-
ty kwiatowej.

Tworzenie bukietów to nie 
lada sztuka. Najpierw sama mu-
siała pani zdobyć doświadczenie 
florystyczne, by później je prze-
kazać swoim pracownikom.

AK: Tak to prawda. Ta praca nie 

mogłaby być dobrze wykonywa-
na, gdyby nie moje dwie pracow-
nice- panie Ola i Marta. Obie pra-
cują w kwiaciarniach, jedna tu w 
Nowogardzie, a druga w Dobrej, 
gdzie również prowadzę działal-
ność. Co do ich pracy to mogę jedy-
nie powiedzieć, iż są to panie bar-
dzo kompetentne, co w tej działal-
ności jest bardzo ważne, bowiem 
oprócz umiejętności układania bu-
kietów, potrzebna jest miła apary-
cja i uprzejmość. Toteż nie pozosta-

je mi nic innego, jak również ser-
decznie podziękować im za dobrze 
wykonywane obowiązki. 

Praca w kwiaciarni, oprócz 
zdolności manualnych i wy-
obraźni, ma też tę szczególną ce-
chę, jaką jest zapach?

AK: To prawda, bo przecież każ-
dy kwiat ma swój indywidualny 
zapach i niepowtarzalny kolor. Ale 
praca w kwiaciarni to także praca 
bardzo ciężka, która wymaga od-
powiedniej sprawności manualno-
-fizycznej oraz kreatywności.  Inną 
kwestią jest praca w szklarni, któ-
ra trwa 24 godziny. Proszę mi wie-
rzyć, że tam jest dopiero całe mnó-
stwo pracy, i nie jest ona łatwa, bo 
wymaga wiele poświęcenia a tak-
że czasu, a może przede wszystkim 
czasu oraz dobrego zdrowia i tęży-
zny fizycznej. 

Mam wrażenie, że przy tego 
typu działalności myśli się o niej 
przez cały czas, bowiem kwiaty 
to bardzo delikatny towar, wy-
magający chyba wielu wyrzeczeń 
zarówno pani, jak i rodziców, 
którzy mieszkają tu w Olchowie i 
zajmują się pracą w szklarni? 

AK: Moja działalność nie mo-
głaby funkcjonować, gdyby nie od-
danie i ogromne poświęcenie, po-
przez tę ciężką pracę w szklarni, 
moich rodziców. To oni zaszczepi-
li we mnie to, że trzeba być praco-
witym, ale też sprawiedliwym i ser-
decznym dla ludzi, bo dzięki tym 
wszystkim wartościom i cechom ży-
cie ludzkie ma głębszy sens. Toteż 
ta moja praca, a także działalność 
nie byłaby tak udane, gdyby nie ich 
ofiarność i poświęcenie. Dlatego 
najpiękniej jak potrafię chciałabym 
za pośrednictwem gazety DN, im z 
całego serca podziękować i życzyć, 
by ich życie obfitowało w zdrowie 
i dawało im tę szczególną radość 
do tego, co robią. Te słowa również 
kieruję wobec mojego męża, a tak-
że syna. Wiem, że moi rodzice bar-
dzo kochają kwiaty, a w szczegól-
ności róże. Dlatego może one wła-
śnie tak pięknie rosną i są takie 
okazałe w naszych szklarniach. 

W Nowogardzie działa przy-
najmniej kilka kwiaciarni. Jak 
scharakteryzowałaby pani ten 
rynek?

AK: Rynek sprzedaży kwiatów w 
Nowogardzie, jest naprawdę dość 
liczebny, ale w moim odczuciu nie 
ma tu jakiejś szczególnej rywaliza-
cji, tylko bardziej powiedziałabym, 
że jest współpraca. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pan Czesław -  tata pani Agnieszki, w szklarni, każdego dnia obsewuje jak kwiaty 
rosnął

Pani Ola, jest jedną z 2 pracownic pani Agnieszki.JPG

Wyjaśnienie 
W numerze DN, z dnia 10 kwietnia, na str. 9, w wywiadzie z właścicielami Sklepu 

„Tęczak”, w ramach naszego stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” podaliśmy błęd-
ną informację na temat funkcjonujących w Nowogardzie kół wędkarskich. Prawdą 
jest, jak napisaliśmy, że w naszej gminie funkcjonują dwa stowarzyszenia zrzeszają-
ce wędkarzy, lecz mają one dwie różne nazwy, a nie jak napisaliśmy jedną. Jedno to 
PZW „Tęczak”, którego prezesem jest p. Zygmund Heland, a drugie to Koło Miej-
sko-Gminne PZW na czele z p. Edwardem Paszkiewiczem. 

Za pomyłkę przepraszamy, szczególnie wędkarzy. Red.
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Jan Kopyciński

Historia Liceum im Emilii 
Gierczak w Nowogardzie 
Z okazji obchodzonego w tych dniach 70 –lecia  powstania  I liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie   prezentujemy fragmenty I rozdziału  historii tej szkoły napisanej 20 lat temu 
(przy okazji Zjazdu Absolwentów na 50-lecie liceum) przez  historyka  Jan Kopycińskie-
go  będącego zarazem   absolwentem  potem wieloletnim nauczycielem historii w tej szkole.

Organizowanie pracy szkoły w la-
tach 1945 - 1947

 Późną wiosną 1945 roku, kiedy pol-
skie władze cywilne stopniowo organi-
zowały administrację w Nowogardzie, 
nie myślano jeszcze o rozwoju szkolnic-
twa. Wtedy najważniejszym problemem 
była sprawa bezpieczeństwa i aprowiza-
cji nielicznych, stanowiących mniej-
szość na tym terenie, polskich osadni-
ków. Dopiero pod koniec czerwca, już 
po wysiedleniu za Odrę większości za-
mieszkujących tu Niemców oraz po 
przejęciu administracji przez Polaków 
z rąk radzieckiej Komendantury Woj-
skowej, zaczął organizować się Powiato-
wy Inspektorat Szkolny, na czele które-
go stanął Eugeniusz Ilnicki.

Późnym latem 1945 roku, wraz z na-
pływem dużej fali osadników, pojawił 
się problem, młodzieży pragnącej zdo-
być wykształcenie. Misją zorganizowa-
nia i pokierowania szkołą średnią zajęli 
się Bernard Lipski oraz Jan Jakubowiak; 
ludzie co prawda bez wykształcenia, ale 
oddani sprawie.

Oto jak wspomina początki dzia-
łalności szkoły jeden z ówczesnych 
uczniów:

„Siedzibą gimnazjum był budynek 
obecnej szkoły zawodowej przy ul. Jed-
ności Narodowej. Na początku powstały 
dwie klasy pierwsze i druga, razem nas 
było około 20 uczniów.”

Według pierwszego wpisu w dzien-
niku, zajęcia szkolne w naszym liceum 
rozpoczęły się we wtorek 4 września 
1945 roku uroczystym nabożeństwem 
szkolnym, które odprawił pierwszy no-
wogardzki proboszcz Stanisław Szcze-
panowski TChr. 

Początkowo było to prywatne gim-
nazjum, które nie posiadało uprawnień 
szkoły publicznej. Jej pierwszym dyrek-
torem został Bernard Lipski. Były to 
jednak czasy niespokojne i burzliwe, a 
młodzież miała za sobą doświadczenia 
wojenne. Praca w szkole nie przebiegała 
więc tradycyjnie wyznaczonym torem. 
Charakterystyczne dla tamtych czasów 
były powody, dla których pierwszy dy-
rektor zrezygnował ze swojego stano-
wiska: 

„Pan Lipski musiał zrezygnować z 
pracy ponieważ został spoliczkowany 
przed szkołą przez ucznia z Płot. Wów-
czas do szkoły uczęszczali tacy ucznio-
wie, którzy nosili przy sobie broń.”

Jego następcą został Jan Jakubowiak.
W październiku 1945 roku Kura-

tor Okręgu Szkolnego Szczecińskie-
go wpisał nowogardzkie liceum do re-
jestru jako 14 w województwie (przy-
pomnijmy, że wtedy obejmowało one: 
województwo szczecińskie i koszaliń-
skie oraz część gorzowskiego i pilskie-
go). Wtedy zaistniała możliwość rozpo-
częcia starań o budynek poniemieckie-
go gimnazjum. 

„Obecny budynek szkoły średniej był 
nieczynnym lazaretem (szpitalem woj-

skowym) z napisem   WSTĘP WZBRO-
NIONY - po rusku i po polsku. (...) Z kil-
koma kolegami przez okno weszliśmy do 
środka. Zastaliśmy tam łóżka szpitalne i 
wielki bałagan, a w dwóch pomieszcze-
niach zniszczone przyrządy laboratoryj-
ne chemiczne i fizyczne oraz wiele map 
geograficznych w języku niemieckim. O 
tym wszystkim powiadomiliśmy dyrek-
tora Jakubowiaka z postulatem, że nasza 
szkoła będzie przy ulicy Wojska Polskie-
go. Nie było żadnej informacji o przenie-
sieniu szkoły, postanowiliśmy sami zająć 
budynek lazaretu na gimnazjum. Było 
to pod koniec października 1945 roku, 
wtedy to zdecydowano ogłosić pierwszy 
strajk w Nowogardzie. Rano, przed lek-
cjami, na tablicy szkolnej napisano wiel-
kimi literami - STRAJKUJEMY - IDZIE-
MY DO SZKOŁY PRZY UL. WOJSKA 
POLSKIEGO. i tak zrobiliśmy. Około 30 
minut później za nami przybył biegiem 
dyrektor szkoły pan Jakubowiak, zabie-
rając nas na lekcje. Z naszego występku 
byliśmy zadowoleni i my i nasz dyrek-
tor, bo sprawa nabrała rozgłosu i w cią-
gu kilkunastu dni przekazano budynek 
na siedzibę Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego.”

Największym problemem szkoły w 
pierwszym okresie jej istnienia był brak 
wykwalifikowanej kadry nauczyciel-
skiej. Nauczycielom pierwszą stałą wy-
płatę wypłacono jesienią 1946 roku, 
po wizytacji kuratoryjnej. Do tej pory 
otrzymywali nieregularnie zaliczki i za-
pomogi pieniężne. Podstawą ich utrzy-
mania były posiłki w szkolnym interna-
cie, w którym także za darmo mieszkali 
oraz podobnie jak inni urzędnicy otrzy-
mywali przydziały deficytowych towa-
rów, a przede wszystkim spirytusu, któ-
ry w tym pierwszym okresie pełnił rolę 
waluty.

W pierwszym roku w szkole uczy-
li: Bernard Lipski (pierwszy dyrektor, 
przedmioty humanistyczne) oraz Jan 
Jakubowiak (matematyka, fizyka), Sta-
nisława Dreling (język francuski), brat 
Stanisław Podemski (religia) oraz pan 
Kleischnist. W 1946 roku dzięki in-
terwencji kuratorium do Nowogar-
du przybyli: Mieczysław Gołembiow-
ski (historia), Elżbieta Nanowska (język 
polski i język francuski) oraz Anasta-
zja Nowak (biologia, chemia i język ro-
syjski) wreszcie sam dyrektor ściągnął 
do szkoły matematyka Albina Makow-
skiego. Liczba uczniów się powiększa-
ła. Już na przełomie 1946/1947 było 135 
uczniów. W tym też roku zorganizowa-
no tzw. popołudniówkę. Co to było i jak 
wyglądała tam nauka wspomina jedna 
z uczennic:

„Wobec faktu, że również dość znacz-
na liczba osób dorosłych nie posiada-
ła podstawowego lub też średniego wy-
kształcenia, zorganizowano dla nich 
kursy dokształcające. 

Początkowo ludzi tych reprezentowała 
około trzydziestoosobowa grupa uczęsz-

czająca do szkoły po południu, zazwy-
czaj na godzinę 16.00. Lekcje miały cha-
rakter skrócony po 3 - 4 godziny dzien-
nie. Obowiązywały ich takie przedmio-
ty, jak: polski, matematyka, geografia, 
historia, biologia i języki: niemiecki lub 
francuski. Rok szkolny był ograniczony, 
gdyż trwał pół roku, tak więc całość na-
uczania trwała dwa lata. Nie otrzymy-
wali oni świadectwa po każdej klasie, 
lecz dopiero na koniec po zdaniu matu-
ry. Ta trzydziestoosobowa grupa posia-
dała tylko jedną klasę, w której odbywa-
ły się wszystkie lekcje. Ławki w klasach 
były długie po 5 osób, połączone z siedze-
niami. Na koniec edukacji, tak jak i dziś, 
odbył się egzamin dojrzałości." 

Pod koniec 1946 roku pogorszyła 
się sytuacja kadrowa szkoły. W okresie 
świąt zmarł Albin Makowski, a Mieczy-
sław Gołembiowski został aresztowany 
w okresie kampanii przedwyborczej do 
Sejmu Ustawodawczego za to, że: „nad-
używał swoich kompetencji, publicz-
nie wyrażał się w obelżywych słowach o 
ustroju demokratycznym, rozsiewał fał-
szywe plotki oraz nawoływał przeciw so-
juszniczej jedności Państwa Polskiego ze 
sprzymierzonym Związkiem Radziec-
kim.”

Reakcja uczniów na to wydarzenie 
była gwałtowna. Zorganizowani przez 
Elżbietę Nanowską rozpoczęli protest. 
Oto jak po latach wspomina to wy-
darzenie jeden z najaktywniejszych 
uczestników Tadeusz Żmudzki:

“Jak bomba do klasy wpadł jeden z 
uczniów oznajmiając, że lekcji historii 
nie będzie, gdyż Urząd Bezpieczeństwa 
(UB) zamknął historyka. Zaczęliśmy 
się zastanawiać, co było przyczyną za-
mknięcia wykładowcy pana Gołembiow-
skiego. Jeden z uczniów napomknął, że za 
często mówił, że Wilno i Lwów było pol-
skie i będzie polskie. W tym okresie po-
wstało w naszym gimnazjum koło ZWM 
(Związku Walki Młodych). Była to orga-
nizacja młodzieżowa Polskiej Partii Ro-
botniczej. (...) Według niektórych danych 
wywnioskowaliśmy, że niektórzy człon-
kowie koła ZWM współpracują z Urzę-
dem Bezpieczeństwa.

Po licznych rozmowach doszliśmy do 
wniosku, że musimy pomóc naszemu hi-
storykowi. Nie pamiętam, kto rzucił ha-
sło “idziemy pod UB uwolnić naszego 
profesora”. Na przerwie zwerbowano po-
zostałe klasy i ruszyliśmy pod Urząd Bez-
pieczeństwa. Niektórzy nauczyciele po-
pierali nasz pomysł. Pani Nanowska po-
wiedziała “idźcie i manifestujcie niech 
społeczeństwo się dowie, że zamykają za 
prawdę.” Idąc ulicami miasta pod Urząd 
Bezpieczeństwa przez cały czas krzycze-
liśmy - “oddajcie nam naszego profeso-
ra, który mówił prawdę.” Pod bramę UB 
przybyło całe gimnazjum, wszystkie kla-
sy (oczywiście bez wykładowców). Stali-
śmy na chodniku po przeciwnej stronie 
budynku UB manifestując głośno. Po ja-
kimś czasie postanowiono wyłonić dwóch 

przedstawicieli szkoły, którzy będą nego-
cjować w sprawie wypuszczenia nauczy-
ciela. Wybór padł na mnie i Mundka Fi-
tasa (w tym czasie jego ojciec był burmi-
strzem miasta Nowogard). Wartownicy 
zaraz nas nie wpuścili do szefa UB. Do-
piero po pewnym okresie czasu przyjął 
nas zastępca szefa UB. Sprawę stawiali-
śmy twardo o wypuszczenie naszego na-
uczyciela. A on nam odpowiada - “nie 
martwcie się chłopcy, damy wam nowe-
go nauczyciela”, a my na to - “takiego po 
czterech klasach szkoły powszechnej, któ-
ry będzie nam mówił, że Wilno i Lwów 
były zawsze radzieckie”. To go zaszoko-
wało, otworzył szufladę biurka, za któ-
rym siedział i zaczął w szufladzie prze-
kładać z ręki do ręki pistolet. My wte-
dy powiedzieliśmy żeby nas nie straszył: 
“Niech pan rzuci okiem na ulicę ilu nas 
tam jest”. Po tych ostrych słowach nastą-
piło pewne rozładowanie atmosfery. Za-
stępca szefa UB powiedział nam, że szef 
Urzędu pojechał w tej sprawie do Szcze-
cina i tam zapadnie decyzja. “Wam ra-
dzę weźcie swoich kolegów i idźcie do 
szkoły.”(...) Po opuszczeniu biura zastęp-
cy szefa UB zdecydowano nie odchodzić 
od budynku. Ja natomiast postanowiłem 
pójść do Starostwa by skonsultować się z 
hufcowym K. Tadeją oraz innymi urzęd-
nikami Starostwa, którzy uczęszczali do 
wieczorowego gimnazjum i popierali 
nasz protest. 

Postanowiono zrobić przerwę obiado-
wą, a o godzinie 17.00

 
zalecono zbiórkę 

w celu wciągnięcia do manifestacji gim-
nazjum wieczorowego, co nam się uda-
ło. Po sprawdzeniu listy obecności okaza-
ło się, że nawet chorzy nie zawiedli. Oko-
ło godziny 17.30

 
wyruszyliśmy wraz z 

gimnazjum wieczorowym ulicami miasta 
pod UB, następnie pod siedzibę PPR (Pol-
skiej Partii Robotniczej). W oknach bu-
dynku PPR-ustali ludzie uzbrojeni w ka-
rabiny, ktoś rzucił kamieniem w okno i 
stłukł szybę, ale do większych incydentów 
nie doszło. W połowie ulicy Jedności Na-
rodowej zawrócono w kierunku UB. Gdy 
zbliżaliśmy się pod UB zostaliśmy zaata-
kowani z jednej strony przez milicję, a z 
drugiej przez UB. Było ciemno, zasko-
czeni taką interwencją szybko zostaliśmy 
rozbici. Złapano i zatrzymano w Powia-
towej Komendzie MO Edmunda Fitasa i 
ze szkoły wieczorowej brata komendanta 
posterunku MO w Nowogardzie. 

Po rozbiciu manifestacji część uczest-
ników zwerbowałem do pójścia pod Ko-
mendę Powiatową MO, by wypuszczono 
naszych kolegów. Było nas tam około 20 
osób. Otrzymaliśmy zapewnienie, że po 
przesłuchaniu obaj zatrzymani zostaną 
zwolnieni. Czekaliśmy do około godzi-
ny 2.00 w nocy. Tak zakończyła się nasza 
manifestacja. Lekcji nie mieliśmy jeszcze 
koło tygodnia.”

Uczniowie okazali solidarność, dzię-
ki której nie tylko nie nastąpiły nowe 
aresztowania, ale także w kilka tygodni 
później zwolniono z aresztu M. Gołem-
biowskiego. 

Ważnym problemem szkoły stali się 
uczniowie, którzy przez okres 6 lat albo 
wcale nie uczęszczali do szkół, albo też, 
mimo że je formalnie skończyli, nie 
zdobyli tego zasobu wiedzy, który by im 
umożliwiał rozpoczęcie nauki w szko-
le średniej. Dlatego też organizowano 
różnego rodzaju klasy wstępne i wy-
równawcze, aby te zaległości nadrobić. 
Przypomnijmy, że w wyniku przerwy 
wojennej w jednej klasie obok siebie w 
ławce zasiadali uczniowie 13 - 14-letni 
oraz dwudziestokilkuletni, za którymi 
były takie przeżycia jak powstanie war-

szawskie czy służba wojskowa. 
Poważne utrudnienie stanowił brak 

podręczników i zeszytów. Oto w jaki 
sposób uczniowie ten problem rozwią-
zywali:

„Nauka w szkole oparta była wyłącz-
nie na wykładach. Uczniowie nie posia-
dali podręczników szkolnych. Pojedyncze 
egzemplarze mieli nauczyciele. Książki 
te udostępniano uczniom na określany 
czas. Treść wykładów notowano w zeszy-
tach zrobionych „własnoręcznie” ze zdo-
bytego gdzieś papieru z nadrukiem nie-
mieckim. Notatki były podstawą ucze-
nia się. Na lekcjach jęz. polskiego zapi-
sywaliśmy teksty wierszy i uczyliśmy się 
ich na pamięć (np. A. Mickiewicz: „Świ-
teź”, „Pani Twardowska”, „Powrót taty”, 
fragm. „Pana Tadeusza” oraz wiele in-
nych). Lektury były czytane w klasie, na-
stępnie omawiane. Ponieważ uczniowie 
mieli bardzo niestaranny charakter pi-
sma, nauczycielka jęz. polskiego p. Elż-
bieta Nanowska wprowadziła kaligrafię. 

Uczniowie zamiejscowi mieszkali w 
internacie, który początkowo znajdo-
wał się w szkole. Zajmował on 14 klas 
na drugim piętrze. Później został prze-
niesiony do obecnego Domu Starców, 
przy ulicy Piłsudskiego, a następnie roz-
dzielono dziewczęta i chłopców (zostali 
przeniesieni do harcówki)

„Łóżka w internacie były żelazne z 
siennikami ze słomy. W każdej sali znaj-
dowało się po dziesięć osób, nie było ła-
zienek tylko na korytarzu znajdowała 
jedna umywalka. Jadalnia była w piw-
nicy, a nauka wspólnie odbywała się na 
świetlicy, dzięki czemu wielu uczniów nie 
mających własnych podręczników mogło 
korzystać z pożyczonych.”

Zimą 1946 roku budynek szkolny nie 
był ogrzewany. 

W 1947 roku zorganizowano piece. 
Były to tzw. kozy.

Szkoła to nie tylko nauka. Nowo-
gardzcy licealiści, już w 1945 roku, zor-
ganizowali niezwykle prężną harcerską 
drużynę żeglarską. Na początku liczy-
ła ona 15 członków w tym, m. in. Ta-
deusz Żmudzki, Wiesław Żakowski, 
Zenon Kowalski. Często organizowane 
były spotkania, ogniska z piosenkami i 
skeczami. Jedno z nich w sposób dra-
matyczny zapisało się w historii szkoły:

„Na świętego Jana (24. 06. 1946r.) 
zorganizowaliśmy festyn nad jeziorem 
oraz pokazy walk na wodzie i puszcza-
nie wianków. (...) Pomimo choroby, se-
kretarz drużyny, Henryk Andrzejewski, 
przyszedł nad jezioro ze swoją sympatią. 
Puścili wianek, po chwili świeczka zga-
sła, a wianek odpłynął. Henryk rozebrał 
się i skoczył do wody, by powtórnie zapa-
lić świeczkę, ale już nie wypłynął. Dru-
żyna i cała szkoła wakacje miały w ża-
łobie.”

W 1949 roku odbyła się pierwsza ma-
tura w Nowogardzie. Jej przebieg wspo-
mina uczeń:

„Zdawało nas trzynaścioro - cała na-
sza klasa. Komisja egzaminacyjna była z 
kuratorium, ze Szczecina, maturę zda-
waliśmy z matematyki, polskiego i języ-
ka francuskiego. Egzaminy były pisem-
ne i ustne. 

Niekiedy padały śmieszne odpowiedzi, 
które stały się potem anegdotami: na po-
południówce, ucznia zdającego maturę 
z języka niemieckiego (obecnie jest zna-
nym polskim dziennikarzem) zapytano: 

- „Kim był Beethoven ?” 
On odpowiedział: 
- „Bett to jest łóżko, Ofen to jest pie-

cyk, ale nie mogę skojarzyć co to będzie 
razem.”  cdn.
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„Pomorzanin Cup” o Puchar Prezesa lKS

Młodzi nowogardzianie ze srebrem
W niedzielę (29 marca), w hali ZSO przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie, odbył się 
pierwszy turniej o Puchar Prezesa Pomorzanina Nowogard „Pomorzanin Cup”, rocznika 
2006 i młodsi. Wzięło w nim udział 8 zespołów rozlosowanych w dwie grupy. Młodzi piłka-
rze z Nowogardu zaprezentowali się bardzo dobrze zajmując w nim 2. miejsce. 

 Organizatorem imprezy był 
brazylijski trener szkółki piłkar-
skiej Brazil Da Bola działającej w 
Pomorzaninie - Roberto Mendes 
oraz Pomorzanin Nowogard, przy 
wsparciu rodziców młodych pił-
karzy. Oprócz gospodarzy, w tur-
nieju udział wzięły następujące 
drużyny: Brazil Da Bola Stargard, 
MOS Błękitni Stargard, Akade-
mia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg, 
Akademia Piłkarska Mewa Resko, 
Ina Ińsko, Junior Różanki, Spar-
ta Gryfice. Zespoły zostały rozlo-
sowane do dwóch grup, z których 
dwie najlepsze drużyny awanso-
wały do półfinału. Pomorzanin 
Nowogard wystąpił w następują-
cym składzie: Cyprian Marchew-
ka, Max Labocha, Miłosz Nowik, 
Maciej Gach, Miłosz Orpel, Kacper 
Danicki, Mateusz Połatyński, Hadi 
Yahfouf, Maciej Płachecki. 

W pierwszym meczu młodzi 
piłkarze z Nowogardu zagrali z 

drużyną MOS Błękitni Stargard. 
Było to bardzo trudne spotkanie, 
które ostatecznie wygrali gospo-
darze 1:0. Następnie na drodze 
do półfinału, stanęli adepci zespo-
łu Junior Różanki. W tym meczu 
poszło już o wiele łatwiej młodym 
Nowogardzianom, którzy roz-
gromili swoich rywali 6:0. Przed 

ostatnim meczem Pomorzanin 
po dwóch zwycięstwach musiał 
przynajmniej zremisować aby być 
już pewnym awansu do półfina-
łu. Niestety, w trzecim pojedynku 
przyszła porażka ze Spartą Gryfi-
ce 1:2. Sparta tak jak Pomorzanin 
i MOS Błękitni Stargard  wywal-
czyła 6 punktów, jednak o awansie 

Wyniki
Pomorzanin Nowogard – MOS Błękitni Stargard 1:0
Pomorzanin Nowogard – Junior Różanki  6:0
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  1:2
Półfinały:
AP Mewa Resko – MOS Błękitni Stargard  0:1
AP Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  0:4
Mecz o 7. miejsce:
Brazil Da Bola Stargard – Junior Różanki  2:0
Mecz o 5. miejsce:
Ina Ińsko – Sparta Gryfice   0:2
Mecz o 3. miejsce:
AP Mewa Resko – AP Kotwica Kołobrzeg  0:1
Finał:
Pomorzanin Nowogard – MOS Błękitni Stargard 0:1
Klasyfikacja końcowa:
1. MOS Błękitni Stargard
2. Pomorzanin Nowogard 
3. AP Kotwica Kołobrzeg

nie decydował bezpośredni mecz, 
tylko liczba bramek. A tych naj-
więcej za sprawą wysokiego zwy-
cięstwa w drugim meczu miał Po-
morzanin. 

W półfinale zawodnicy z No-
wogardu zagrali z Kotwicą Koło-
brzeg. To był koncertowy mecz 
naszych młodych reprezentan-
tów, którzy po pewnym zwycię-
stwie 4:0, awansowali do finału. 
W decydującym pojedynku rywa-
lami ponownie byli piłkarze Błę-
kitnych. Choć Pomorzanin ograł 
stargardzian w grupie, tym ra-

zem to goście strzelili zwycięskie-
go gola. Drugie miejsce na tak sil-
nie obsadzonej imprezie jest ko-
lejnym dużym sukcesem młodych 
nowogardzkich piłkarzy. 

Nagrody i medale wręczał wi-
ceprezes LKS Pomorzanin No-
wogard, Zdzisław Zdeb oraz Ewa 
Mendes. Organizatorzy pragną 
podziękować rodzicom za pomoc 
przy organizacji turnieju, za przy-
gotowanie pysznych ciast oraz 
opiekę medyczną.

KR

Szczecińska liga Wojewódzka – młodzik rocznik 2002

Pomorzanin gromi Energetyka Gryfino
Na łamach DN, nie piszemy za często o młodzieżowych piłkarzach Pomorzanina Nowogard. Dziś jednak zrobimy wyjątek, 
gdyż bardzo ładnie rundę wiosenną rozpoczęli podopieczni Macieja Dobrowolskiego z rocznika 2002. Piłkarze Pomorza-
nina rozgromili na własnym boisku Energetyk Gryfino 7:1. Zespół młodzików z rocznika 2002, zyskał ostatnio również no-
wego sponsora, dzięki któremu młodzież zagrała w tym meczu w nowych strojach. 

W niedzielę (12 kwietnia), roz-
poczęła się runda wiosenna szcze-
cińskiej ligi wojewódzkiej mło-
dzik - rocznik 2002. Zawodni-
cy Pomorzanina Nowogard zain-
augurowali ligę bardzo okazałym 
zwycięstwem nad Energetykiem 
Gryfino, wygrywając na własnym 
boisku 7:1. Hat-trickiem popisał 
się Dominik Pisarek, dwie bramki 
dołożył kapitan drużyny Mateusz 
Herka oraz po jednej Szymon Te-
refeńko i Marcel Wlaźlak. Dwóch 
pierwszych zawodników w okre-
sie zimowym przeszli testy piłkar-
skie w szczecińskiej szkółce pił-
karskiej Football Academy, któ-
ra prowadzi nabór do gimnazjum 
sportowego. Warto przypomnieć, 
że w tej szkółce piłkarskiej trenują 
już od ponad pół roku wychowan-
kowie Pomorzanina i byli pod-
opieczni Macieja Dobrowolskie-
go z rocznika 2001, Michał Woź-
niak i Szymom Emche. W meczu 
z Energetykiem piłkarze wystąpi-
li w nowych dresach sportowych, 
sponsorowanych przez Ośrodek 
Wczasowy „Familijni” w Dziw-
nówku, państwa Magdy i Mariu-
sza Koniecznych. Należy także 

wspomnieć, że dzięki działaniom 
Mariusza Koniecznego i Prezesa 
Pomorzanina Nowogard Marci-
na Skórniewskiego, nowym part-
nerem klubu oraz głównym spon-
sorem drużyny rocznika 2002, bę-
dzie Okręgowy Związek Hodow-
ców Zwierząt Futerkowych. Mło-
dzi nowogardzianie przygoto-
wywali się do nowej rundy przez 
całą zimę. Treningi odbywały się 
3 razy w tygodniu. Drużyna wy-
stąpiła w kilku turniejach halo-
wych w Szczecinie oraz Policach. 
Tak owocne przygotowania do se-
zonu odbyły się dzięki wsparciu 
finansowemu i organizacyjnemu 
Mariusza Koniecznego, Tomasza 
Rączki, Jowity Pawlak, Sebastia-
na Labochy, Przemysława Pawla-
ka, Maćka Herki oraz Krzyszto-
fa Dobrowolskiego. Trener Maciej 
Dobrowolski opowiedział nam o 
przygotowania drużyny do sezo-
nu i o pierwszym meczu swoich 
podopiecznych. - Dzięki wsparciu 
kilku osób mogliśmy w optymal-
nych warunkach przygotować się 
do wiosennej rundy, pojechać na 
turnieje halowe, na których wszyst-
kie drużyny prezentują wysoki po-

ziom. Jeśli chodzi o pierwszy mecz, 
bardzo się cieszę z postawy całej 
drużyny, która systematycznie tre-
nuje. Jednak nie ma co popadać w 
hurraoptymizm, ponieważ jeszcze 
sporo pracy przed nami, aby pre-
zentować się na boisku jeszcze le-
piej. Tylko systematyczność i pra-
cowitość na treningach pozwoli, 
aby wszyscy zawodnicy podnosili 
swoje umiejętności. Oczywiście za-
praszam wszystkich chłopców, któ-

rzy kochają piłkę nożną i chcieli-
by spróbować swoich sił na boisku. 
Niestety nasze treningi odbywają 
się w różnych miejscach takich jak 
Orlik, prywatne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią Państwa Koniecz-
nych, a w ostateczności na stadio-
nie miejskim. Jest to spowodowa-
ne tym, że warunki na stadionie 
do treningów dla młodych chłop-
ców nie są najlepsze, dlatego za-
wsze staram się znaleźć optymal-

Na zdjęciu Pomorzanin Nowogard z zaprzyjaźnioną drużyną Brazil Da Bola ze 
Stargardu Szczecińskiego

Górny rząd od lewej: kierownik drużyny Przemysław Pawlak, Jakub Tandecki, Szymon Terefeńko, Hubert Skorupa, Wiktor 
Krzysztoszek, Mateusz Rączka, Marcel Wlaźlak, Eryk Iwanów, Magda Konieczny, Mariusz Konieczny, trener Maciej Dobrowolski.
Dolny rząd od lewej: Nikodem Pawlak, Dawid Tracz, Nicky Labocha, Jakub Łokaj, Dawid Sikorski, Dominik Pisarek, Jakub Ko-
nieczny, Mateusz Herka.

ne miejsca do trenowania. Szkoda, 
że nie mamy pełnowymiarowego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
które zdecydowanie ułatwiłoby 
pracę z dziećmi co procentowało-
by w przyszłości. Miejmy nadzieję, 
że w najbliższym czasie będą pod-
jęte jakieś decyzje w sprawie bu-
dowy sztucznego boiska – Maciej 
Dobrowolski. 

Drużyna Pomorzanina rocz-
nik 2002 trenuje w poniedział-
ki o godz. 18:00 na Orliku, gdzie 
można zapisać się do zespołu. Na-
tomiast w najbliższą sobotę pod-
opieczni Macieja Dobrowolskie-
go wybiorą się do Barlinka, gdzie 
zagrają z tamtejszą Barlinecką 
Akademią Futbolu. Wierzymy, że 
nasi młodzi wrócą „z tarczą” z da-
lekiego wyjazdu.

KR                  



Nr 28 (2360)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
IWONA SASIN. Gratuluję.

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Nowe perspektywy
Na początek mały quiz. Co to takiego jest acne vulgaris ? a) mroczne zaklęcie powodujące czerwone krosty i wypryski, używane przez bohaterów fantastycz-
nej powieści o sympatycznym czarodzieju Harrym Potterze; b) choroba społeczna o podłożu psychologicznym objawiająca się m. in. utratą pewności siebie, 
unikaniem kontaktów z innymi ludźmi; c) hormon agresji, którego śladowa ilość wywołuje przemożną chęć rozdrapania sobie twarzy; d) gad z rodziny zło-
śliwych, posiadający znaczną ilość odmian i podgatunków, obsesyjnie przywiązujący się do człowieka. Uprzedzam, że bardziej niż wykształcenie biologicz-
ne przyda się tutaj wiedza życiowa. Podpowiem jeszcze, że w przekładzie na polski acne vulgaris znaczy trądzik pospolity. 

Trądzik bez względu na rodzaj 
jest uciążliwym i przewlekłym 
schorzeniem. Najłagodniejsza for-
ma to liczne zamknięte lub otwar-
te zaskórniki. Na kolejnych pozio-
mach są wypukłe grudki, krosty, 
stany zapalne, aż po ropne torbie-
le, których gojenie kończy się bli-
znami. Walka z nim, bez względu 
na formę jest przewlekła i żmud-
na. Wymaga systematyczności i 
konsekwencji. Zachowania szcze-
gólnej higieny, sterylnych warun-
ków, specjalnych kosmetyków, 
maści, zabiegów, leków, antybio-

tyków. Pomocni i dobrze zorien-
towani w problemie powinni być 
kosmetolodzy, kosmetyczki, le-
karze w szczególności dermato-
lodzy, farmaceuci, a nawet psy-
chologowie. Laboratorium pięk-
na również dysponuje specjali-
styczną wiedzą i dobrze wyposa-
żonym arsenałem, do którego nie-
dawno dołożyłam nową, innowa-
cyjną broń do walki z niedosko-
nałościami. Zabieg, którego głów-
ną zaletą jest szybkość działania. 
Długotrwałe efekty w postaci zde-
cydowanie gładszej, mniej zaczer-

wienionej, wyraźnie wyciszonej i 
promiennej twarzy, widać już po 
pierwszym razie. Zabieg ten w po-
równaniu do innych metod wyko-
nuje się bez użycia jakiejkolwiek 
aparatury. Nie odczuwamy też 
uczucia pieczenia, jak w przypad-
ku kwasu. Skóra po zabiegu nie 
łuszczy się, nie ciągnie. Musi być 
jednak poprzedzony manualnym 
oczyszczaniem twarzy. Przygoto-
wujemy naszą skórę na działanie 
substancji aktywnych. Ujścia gru-
czołów łojowych powinny być od-
blokowane, pozbawione zaskór-
ników, nadmiaru sebum. Cała 
ta część jest mało przyjemna, ale 
niezmiernie ważna i konieczna. 

Zabieg właściwy polega na na-
łożeniu na twarz preparatu zawie-
rającego m. in. chlorowodorek li-
zozymu i glikol pentylenowy. To 
właśnie odpowiednie połączenie 
i dawka substancji skutecznie za-
trzymuje rozwój drobnoustrojów 
oraz zapobiega ich namnażaniu. 
Cała procedura nie kończy się w 
gabinecie. Do około 12 godzin po 
wizycie twarz jest bardzo chłon-
na i chętnie przyswoi wszystko, co 

jej zaoferujemy. Ważne więc, aby 
było to tylko to, co najlepsze. Za-
chowanie podstawowej higieny to 
za mało. Staramy się nie dotykać 
twarzy rękami i innymi przedmio-
tami. Telefon odbieramy w trybie 
głośnomówiącym, zabezpieczamy 
włosy i śpimy tak, żeby twarz nie 
dotykała poduszki. Większą sku-
teczność zabiegu osiągamy po-
przez właściwą pielęgnację. Dla-
tego też otrzymają Państwo ode 
mnie preparaty do pielęgnacji do-
mowej. Substancje w nich zawar-
te ściśle współpracują z tymi za-
stosowanymi podczas postępo-
wania w gabinecie. Zawierają one 
składniki przeznaczone do specja-
listycznej walki ze zmianami trą-
dzikowymi bez zbędnych konser-
wantów, barwników i substancji 
zapachowych. 

Brzmi skomplikowanie i wyma-
ga nieco poświęcenia, ale czego się 
nie robi dla gładkiej cery. Wraca-
jąc do naszej zagadki. Rację mie-
li wszyscy. Każda odpowiedź pa-
suje, gdy pomyślimy trądzik. Cza-
sem jedna krosta doprowadza do 
szału. Pojawiła się jednak nadzie-

ja na to, żeby negatywne myśli zo-
stały tylko wspomnieniem. Bar-
dzo chętnie odpowiem na wszyst-
kie pytania i wątpliwości co do za-
biegu. 

Zapraszam serdecznie. 

Zespoły Pomorzanina zagrają z silnymi rywalami

Piłkarska sobota w Nowogardzie
Już w najbliższy weekend zostaną rozegrane kolejne serie gier w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Szczególnie ciekawie zapowiada się sobota. Na 
stadionie w Nowogardzie odbędą się dwa mecze, najpierw z Morzyckiem Moryń powalczą podopieczni Roberta Kopaczewskiego, następnie na murawę 
wybiegną piłkarze drugiego zespołu, których rywalami będą zawodnicy Chemika II Police. W niedzielę, kobieca drużyna wybierze się do Wałcza, gdzie 
zmierzy się z zespołem Orła. 

W sobotę (18 kwietnia), o go-
dzinie 14:30, Pomorzanin No-
wogard zagra przed własną pu-
blicznością z Morzyckiem Mo-
ryń. Mecz zapowiada się niezwy-
kle interesująco. Morzycko zajmu-
je w ligowej tabeli 5. miejsce, ma 
na koncie 33 punkty, czyli tylko 
o pięć mniej od drugiego Pomo-
rzanina. Piłkarze z Morynia wciąż 
mają apetyt na awans, dlatego No-
wogardzianie będę mieli bardzo 
trudne zadanie. Morzycko w tym 
sezonie tylko dwa razy przegrało 
na boiskach rywali. W dotychcza-
sowych 10 meczach wyjazdowych, 
sobotni rywale Pomorzanina, 2 
razy wygrali i 6 razy zremisowali, 
strzelając przy tym 13 goli i tracąc 
14 bramek. W rundzie jesiennej 
Morzycko ograło podopiecznych 
Roberta Kopaczewskiego 2:1. Po-
morzanin po wpadce w Suchaniu 
będzie miał zatem świetną okazję, 
aby się zrehabilitować i wygrać z 
silnym rywalem. Wierzymy, że ki-
bice z Nowogardu w końcu zoba-

czą większe zaangażowanie w po-
czynaniach miejscowych piłkarzy. 

Zaraz po meczu pierwszego ze-
społu, na rozgrzewkę wybiegną 
„rezerwowi”, którzy podejmować 
będą o godzinie 17:00, zawodni-
ków Chemika II Police. Policzanie 
w rundzie jesiennej ośmieszyli za-
wodników z Nowogardu, ogrywa-
jąc ich aż 10:0, zresztą Chemik II, 
w tym sezonie A Klasy, bije rekor-
dy strzeleckie. Drużyna ta po 12. 
kolejkach zajmuje 2. miejsce w ta-
beli, ze stratą dwóch punktów do 
lidera, notując 9 zwycięstw i 3 po-
rażki, a wszystko to przy fanta-
stycznej skuteczności- 59 strzelo-
nych i 13 straconych goli. Pomo-
rzanin II po ambitnej walce i nie-
oczekiwanym zwycięstwie nad 
Pomorzaninem Przybiernów, te-

raz będzie miał jeszcze trudniej-
sze zadanie. Zachęcamy wszyst-
kich do tego, aby najbliższą sobotę 
spędzili na stadionie przy ul. Woj-
ska Polskiego. 

Z kolei w niedzielę (19 kwiet-
nia), o godzinie 16:00, piłkarki 
Pomorzanina zagrają w Wałczu z 
tamtejszym Orłem. Rywalki „Po-
morzanek” z meczu na mecz grają 
coraz lepiej i nie jest to już druży-
na, która w rundzie jesiennej prze-
grała w Nowogardzie 7:0. Obec-
nie Orzeł zajmuje w ligowej ta-
beli 4. miejsce z 13 punktami na 
koncie. Dla podopiecznych Paw-
ła Błaszczyka, piłkarki z Wałcza to 
kolejna przeszkoda na drodze do 
II Ligi. Wierzymy, że Nowogar-
dzianki staną na wysokości zada-
nia i przywiozą z obcego terenu 3 
punkty. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
21. kolejka:
Zorza Dobrzany – Kłos Pełczyce   (18.04; 11:00)
Błękit Pniewo – Orkan Suchań   (18.04; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń (18.04; 14:30)
Unia Dolice – Stal Lipiany   (18.04; 15:00)
Odrzanka Radziszewo – Gavia Choszczno  (18.04; 16:00)
Piast Chociwel – Polonia Płoty   (18.04; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Jeziorak Szczecin  (18.04; 17:00)
Flota II Świnoujście – Ina Ińsko   (19.04; 12:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
13. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Łożnica  (18.04; 11:00)
Pomorzanin II Nowogard – Chemik II Police (18.04; 17:00)
Pomorzanin Przybiernów – OKS Goleniów (18.04; 17:00)
Zalew Stepnica – Znicz Niedźwiedź  (18.04; 17:00)
Hanza Goleniów – Orzeł Grzędzice  (18.04; 14:00)
Wicher Reptowo – Vielgovia Szczecin  (18.04; 16:00)
III Liga Kobiet 2014/2015
9. kolejka:
LUKS Przecław – Zalew Stepnica   (17.04; 17:00)
Olimpia II Szczecin – Fala Międzyzdroje  (19.04; 11:00)
Orzeł 2010 Wałcz – Pomorzanin Nowogard (19.04; 16:00)
Kotwica Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin  (19.04; 17:00)
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

W.6.pt.27.03-10.04

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Jakub syn Malwiny i Ra-
fała ur. 5.04.2015 z No-
wogardu

Antoni syn Doroty i Ma-
riusza Kałużnych ur. 
3.04.2015 z Nowogardu

Antoś syn Sandry i Ma-
riusza ur. 6.04.2015 z No-
wogardu

Filip syn Weroniki i Seba-
stiana ur. 10.04.2015 z 
Nowogardu

Marcin syn Anny Maras  
ur. 15.04.2015 z Chwarst-
nowa

Wojtuś syn Katarzyny i 
Mariusza Sokołowskich 
ur. 4.04.2015 z Boguszyc

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski   
Szpital Nowogard
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W poprzednich tekstach wspomniano o zabiegach róż-
nych organizacji rolników aby zapobiec  wykupowaniu ziemi 
przez tzw. słupy. Czy przyjęte regulacje służą jednak w praktyce 
tylko słusznej ochronie obrotu ziemią? Są ku temu poważne 
wątpliwości.

Wydaje się, zwłaszcza w kontekście postawionego na wstę-
pie pytania, że reakcja Dyrektora Oddziału Agencji w Szcze-
cinie na przebieg przetargów ofertowych na nieruchomości 
rolne w m. Lesięcin w dniach 04.08.2014 i 06.08.2014 r. jest co 
najmniej niezrozumiała.

Szukając uzasadnienia dla tych zdarzeń udało się ustalić, 
że na przetargi w dniach 04.08.2014 r. i 06.08.2014 r. doku-
menty złożył również syn prezesa ZIR. Pomimo tego, że był 
on na listach uczestników na przetargach w dniu 04.08.2014 
r., to złożył ofertę i wpłacił wadium wyłącznie na przetarg w 
dniu 06.08.2014 r. na jedną pozycję przetargową obejmującą 
dwie działki w Lesięcinie o powierzchni łącznej 91,0138 ha. 
Jak już wcześniej wspominaliśmy działki te mają powierzchnię 
średnio 4 razy większą od powierzchni pozostałych działek 
sprzedawanych przez Agencję w Lesięcinie.

Z porozumienia zawartego pomiędzy ZIR i Oddziałem 
Agencji w Szczecinie w dniu 19.03.2014 r. wynika, że we wza-
jemnych kontaktach ZIR jest reprezentowany osobiście przez 
Prezesa Juliana S., a Oddział Agencji reprezentowany jest przez 
aktualnego Dyrektora Oddziału. W Agencji tylko Dyrektor Od-
działu jako organizator przetargu jest władny podjąć decyzję o 
odstąpieniu od jego przeprowadzenia. I właśnie tenże Dyrek-
tor zarządzeniem z dnia 06.08.2014 r. odwołał przetarg z dnia 
06.08.2014 r. Tylko w jakim celu odwołał on właśnie przetarg 
na który wpłynęły dwie oferty? Można wysnuć podejrzenie, że 
działanie takie jest wbrew interesom Agencji reprezentującej 
Skarb Państwa.

Zwraca uwagę fakt, że przetargi na działki w Lesięcinie (jak 
i wiele innych) były organizowane na wniosek, za wiedzą i 
akceptacją Prezesa ZIR-u, oraz na warunkach ustalonych przez 
ZIR. Na przykład warunki przetargu ograniczonego oferto-
wego z dnia 06.08.2014 r. określił Prezes ZIR w piśmie z dnia 
27.06.2014 r. skierowanym do Agencji w Szczecinie. W myśl 
zawartych w dniu 11.01.2013 r. tak zwanych „Ustaleń” oraz 
zawartego w dniu 19.03.2013 r. „Porozumienia”,  ZIR może 
wnioskować o odwołanie danego przetargu. Z całą pewnością 
tak też i było w przypadku przetargu z dnia 06.08.2014r. w Le-
sięcinie, bo ZIR skierował taki wniosek do Agencji o odwołanie 
przetargu. Nasuwa się pytanie: dlaczego i na jakiej podstawie 
faktycznej ZIR złożył wniosek o odwołanie akurat tego przetar-
gu, ale nie innych przetargów na działki w Lesięcinie?

Jeżeli ZIR złożył wniosek o odwołanie przetargu, to zna-
czy, że w jakiś sposób pozyskał wiedzę o rolniku, który zło-
żył nieoczekiwanie drugą ofertę. Ponadto ZIR musiał mieć 
„wątpliwości” co do tego rolnika jako uczestnika przetargu. 
Nasuwa się kolejne pytanie: skąd i na jakiej podstawie ZIR 
uzyskał informacje o tym rolniku? 

Należy sobie zadać kilka podstawowych pytań, dotyczą-
cych m.in. sposobu ustalania kryteriów jakie decydują o po-
wstaniu „wątpliwości” co do kandydata na uczestnika prze-
targu, sposobu postępowania w takim przypadku członka 
Komisji Przetargowej ze strony ZIR-u, sposobu pozyskiwania 
informacji o uczestnikach przetargów oraz o sposobie infor-
mowania Agencji o tak zwanych „uzasadnionych wątpliwo-
ściach co do osoby kandydata” na uczestnika przetargu.

Na pewno jednym z oferentów na przetargu w dniu 
06.08.2014 r. był syn Prezesa ZIR-u. Bulwersujące jest, że uczest-
nikiem przetargu ograniczonego ofertowego jest syn Prezesa 
ZIRu, który wnioskował do Agencji o przeprowadzenie tego 
przetargu i który ustalał kryteria tego przetargu. Bez wątpienia 
to również na wniosek Prezesa ZIR-u Dyrektor Agencji odwołał 
przetarg z dnia 06.08.2014 r. Zadajemy pytanie dlaczego ZIR 
zawnioskował o odwołanie przetargu i skąd pozyskał wie-
dzę, że akurat na ten przetarg wpłynęła jeszcze druga oferta 
oprócz oferty syna Prezesa ZIR-u? Przecież wniosek o odwo-
łanie przetargu musiał wpłynąć do Dyrektora Agencji przed 
dniem otwarcia ofert. Jaki był w tym przypadku cel działania 
Prezesa ZIR-u oraz Dyrektora Oddziału?

Czy w kontekście tej i także innych znanych spraw nie 
jest stanowczo zbyt szeroki zakres decydowania o sposobie 
gospodarowania  nieruchomościami Skarbu Państwa przez 
Prezesa ZIR-u  i to bez wątpienia korzystającego w tym celu 
z możliwości pozyskiwanych informacji jakie daje mu zajmo-
wane stanowisko. Rodzi się pytanie, czy w ogóle potrzebny 
jest w Oddziale Terenowym Agencji Dyrektor, skoro decyzje 
o zagospodarowaniu ziemi rolnej zapadają poza Agencją? A 
może należy rozważyć możliwość przekazania całego zasobu 
Oddziału Terenowego Agencji w ręce Prezesa ZIR-u? Cała spra-
wa kwalifikuje się naszym zdaniem w sposób jednoznaczny 
do zbadania przez kontrolne organy Państwa.

Wracając do szczegółów przetargów zebrane informa-
cje wskazują, że wspomniana już uprzednio „wieść gminna” 
okazała się być wielce prawdopodobną , tj. nieruchomości 
sprzedawane przez Agencję zostały nabyte przez naszym 
zdaniem „umówionych” rolników, za najniższą cenę. Wyjąt-
kiem w zaplanowanej w tej sprawie akcji jest jeden przetarg, 

WALKA O ZIEMIĘ CZ. III
– SŁUPY?

ten o którym piszemy w tym tekście,  którego przebieg został 
niespodziewanie zakłócony przez drugą ofertę złożoną przez 
innego rolnika. Na ten przetarg wpłynęła również druga ofer-
ta, a mimo to Skarb Państwa nie uzyskał dochodu rzędu 2 
milionów złotych, bo jak wspomnieliśmy Dyrektor Agencji na 
wniosek ZIR-u przetarg odwołał. 

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się sylwetce kandydata 
na uczestnika przetargu z dnia 06.08.2014 r. zwłaszcza jako 
rolnika. Oto kilka rewelacyjnych faktów.

Wojciech S. stał się właścicielem gruntów rolnych, w postaci 
dwóch małych działek oddalonych od siebie, które nabył daro-
wizną i umową kupna od swoich rodziców w dniu 06.03.2012 
r.  Łączna powierzchnia tych działek wynosi około 6,5 hektara.

Dwa lata później Wojciech S. składa ofertę w dniu 06.08.2014 
r. na zakup ponad 91 hektarów ziemi za kwotę około 2 milio-
nów złotych. Oznacza to, że w międzyczasie musiał znacznie 
powiększyć areał swojego „gospodarstwa rodzinnego”. Jako 
kandydat do zakupu kolejnych 91 hektarów musiał przecież 
mieć całość kwoty na ten zakup. Ewentualnie musiał mieć za-
planowane dochody z upraw, pozwalające na spłatę rat wraz 
z odsetkami, jak czyni to większość rolników. Jednak żadne 
znane nam informacje nie pozwalają przyjąć, aby przystępując 
do przetargu w dniu 06.08.2014 r. był właścicielem większej 
ilości hektarów aniżeli wspomniane 6,5 hektara.

Tu dochodzimy do kolejnej bardzo interesującej sprawy. 
Jak w przypadku takiego „rolnika” Agencja zabezpieczyłaby 
rozłożoną na raty cenę zakupu? W myśl zarządzenia Prezesa 
Agencji, rolnik zobowiązany jest przedłożyć dodatkowe za-
bezpieczenia zapłaty ceny. Najczęściej tym zabezpieczeniem 
jest hipoteka na nieruchomościach stanowiących własność 
rolnika. Tu z całą pewnością 6,5 hektara nie wystarczyłoby do 
zabezpieczenia ceny zakupu 91 hektarów, co wynika wprost z 
wartości gruntów i prostych obliczeń matematycznych. Oka-
zuje się, że w i tej sprawie z pomocą przychodzi nie kto inny 
a Prezes ZIR-u. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli „rolnik” uzyska 
pozytywną opinię ZIRu co do możliwości zabezpieczenia ceny 
zakupu wyłącznie hipoteką na kupowanej nieruchomości oraz 
wekslem – to przestaje istnieć problem dodatkowych zabez-
pieczeń. Zakładamy, że także w tym przypadku – odmiennie 
niż w odniesieniu do innych rolników - nie było by najmniej-
szego problemu z uzyskaniem pozytywnej opinii ZIRu co do 
możliwości zabezpieczenia ceny zakupu wyłącznie hipoteką 
i wekslem. W końcu opinię wydałby nie kto inny jak Prezes 
ZIR – ojciec kupującego ziemię Wojciecha S. Inna ewentual-
ność była taka, że Wojciech S. dysponował taką kwotą, która 
pozwalałaby mu kupić ziemię za gotówkę. Tylko jak na areale 
6,5 hektara zarobić 2 miliony złotych w dwa lata?

Tu podkreślenia wymaga fakt, że Agencja nie weryfikuje 
stanu finansowego rolników kupujących ziemię. Agencja bę-
dąc pod naciskiem strajków i mediów zgodziła się, aby nie wy-
magać dodatkowych zabezpieczeń ceny zakupu ziemi od tych 
rolników, którzy uzyskają z ZIR-u tak zwaną „pozytywną opinię” 
w tym zakresie. W efekcie to Prezes ZIRu, w sposób niczym nie-
uzasadniony uzyskał wpływ na tryb i możliwość zakupu ziemi 
przez wielu rolników. Odbywa się to w ten sposób, że Prezes 
ZIR-u nie szkodzi  poprzez nie kwestionowanie ich kwalifikacji 
do uczestnictwa w przetargach, oraz poprzez wydawanie po-
zytywnych opinii co do sposobu zabezpieczenia ceny zakupu. 
Ale taka przychylność ZIR-u dotyczy naszym zdaniem tylko 
nielicznych rolników, o czym wkrótce napiszemy w kolejnej 
części artykułu. Czy ktokolwiek  zgodziłby się na to aby o jego 
pracy zawodowej mógł decydować konkurent z branży? Więc 
w jakim celu dopuszczają do takiej sytuacji odpowiedzialni za 
państwową Agencję działacze partyjni z PSL?

Jak wynika z informacji dostępnych w Gminie Łobez Woj-
ciech S. do roku 2013 nie składał w ogóle wniosków o zwrot 
akcyzy do paliwa rolniczego. Dane za rok 2014 będą dopie-
ro opublikowane w maju br. Skoro Wojciech S. nie domagał 
się zwrotu akcyzy, to oznacza, że najprawdopodobniej nie 
zużywał w ogóle oleju napędowego, czyli nie dysponował 
własnymi maszynami, czyli w ogóle nie prowadził produkcji 
rolnej samodzielnie. 

Fakt, że Wojciech S. zamieszkuje dokładnie pod tym samym 
adresem, co pozostali członkowie jego rodziny, niejako po-
twierdza powyższe ustalenia, iż nie prowadził on samodzielnie 
gospodarstwa rodzinnego. Kto więc prowadził w latach po-
przednich i prowadzi obecnie samodzielnie odrębne gospo-
darstwo rolne? Czy Wojciech S., nie mający maszyn, nie kupu-
jący nasion, nawozów, oleju napędowego, środków ochrony 
roślin i tego wszystkiego, co jest niezbędne do prowadzenia 
gospodarstwa? Czy może sam Prezes ZIR? Czy może siostra 
Emilia L., która mieszka i pracuje na co dzień w Szczecinie (na 
stanowisku koordynatora w Agencji Nieruchomości Rolnych) i 
która jest właścicielką około stu hektarów ziemi rolnej? A może 
Wojciech S. po prostu pracował i pracuje w gospodarstwie 
swoich rodziców  – jak by nie było u Prezesa ZIR-u, mocno 
zajętego wyjazdami i spotkaniami z czołowymi politykami 
PSL-u, tym samym rzadko przebywającego na gospodarstwie?

Powyższe fakty są nie tylko ważne ze względu na uczest-
nictwo tego „rolnika” w przetargach na nieruchomości w m. 
Lesięcin lub powiązań rodzinnych z Prezesem ZIR-u, lecz także 

ze względu na fakt jego aktywnego uczestnictwa w innych 
wcześniejszych przetargach na nieruchomości w Zachełmiu, 
Przyborzu, Lesięcinie, Dobieszewie, Krosinie czy Karwowie, i 
to od marca 2012 r.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, w dniu 03.12.2011 r. 
weszła w życie ustawa, która zmieniła kryteria kwalifikowania 
rolników do udziału w przetargach ograniczonych, organizo-
wanych przez Agencję. Nie wdając się w szczegóły, wejście w 
życie ustawy spowodowało powstanie niejako dwóch „grup” 
rolników indywidualnych. Jedna grupa to rolnicy którzy przed 
datą 03.12.2011 r. prowadzili gospodarstwa i mieli ziemię rolną. 
Druga grupa to rolnicy, na których ustawodawca nałożył dodat-
kowe kryterium w postaci okresu minimalnego zamieszkiwania 
przez okres 5 lat w gminie, w której położona jest nieruchomość 
będąca częścią gospodarstwa, oraz (uwaga) dodatkowe kryte-
rium w postaci osobistego prowadzenia przez okres 5 lat tego 
gospodarstwa. Dla wyjaśnienia podajemy, że w myśl ustawy 
osobiste prowadzenie gospodarstwa polega na pracowaniu w 
tym gospodarstwie, podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczą-
cych prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie. 
Bez wątpienia, w świetle powyższych regulacji, Wojciech S. na-
leży do drugiej grupy rolników, gdyż stając się właścicielem 
ziemi dopiero w marcu 2012 roku (po dniu 03.12.2011r.) nie 
ma prawa uczestniczyć w przetargach ograniczonych przez 
najbliższe pięć lat – tak jednoznacznie stanowi ustawa.

Zgromadzone informacje w żaden sposób nie pozwa-
lają stwierdzić, że „rolnik” Wojciech S. na dzień 03.12.2011 
r. samodzielnie prowadził własne gospodarstwo rodzinne. 
Najprawdopodobniej nie był właścicielem ziemi, nie składał 
wniosków o dopłaty, nie pobierał zwrotu akcyzy do paliwa, 
nie przynależał do ZIR, nie wiadomo czy płacił podatek rolny 
i KRUS, czyli nie należał do pierwszej grupy rolników. A mimo 
to bez żadnych zastrzeżeń był wielokrotnie kwalifikowany do 
przetargów ograniczonych i to już od początku 2012 roku. Czy 
nie mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem tak zwa-
nego „SŁUPA”, którego nie kto inny jak Prezes ZIR-u w ostatnich 
latach tak intensywnie szukał i zwalczał?

Powyższe fakty skłaniają do postawienia pytania: na jakiej 
podstawie „rolnik” Wojciech S. wielokrotnie uczestniczył w 
przetargach ograniczonych? Jest nieprawdopodobne, by speł-
niał ustawowe kryteria rolnika, a także  w jaki sposób uzyskiwał 
poświadczenia w Gminie Łobez i uczestniczył w przetargach 
ograniczonych? Kwestia dopuszczenia i udziału w przetargach 
ograniczonych wymaga dokładnego sprawdzenia, czy nie do-
szło tu do jakiś nieprawidłowości lub złamania prawa.

Na koniec mała wisienka na torcie. Wojciech S. uczestniczył 
między innymi w przetargu ograniczonym w dniu 28.11.2012 
r. na sprzedaż działki Nr 73/2, obręb Przyborze, gmina Ło-
bez. Na przetargu tym odbyła się długa licytacja, w której 
ostatecznie licytowało się trzech rolników w tym Wojciech 
S. i Anna M.. W czasie tej licytacji Wojciech S. zaoferował za 
działkę o powierzchni 44,5343 ha kwotę 1.300.000,00 zł., po-
nad dwukrotnie wyższą niż cena wywoławcza – 648.340,00 zł. 
Każdy rozsądny człowiek zada sobie to proste, a jakże ważne 
pytanie: skąd młody „rolnik”, który stał się właścicielem ziemi 
rolnej o powierzchni zaledwie 6,5 ha, po upływie zaledwie 
siedmiu miesięcy pozyskałby 1.300.000,00 zł na zakup działki 
o pow. 44,5343 ha, gdyby ten przetarg wygrał? W jaki sposób 
chciałby na tej działce prowadzić dochodową działalność 
rolniczą? Wniosek jest prosty - musiałby mieć inne źródło po-
chodzenia pieniędzy aniżeli z działalności rolniczej. Chyba, że 
uczestnicząc w przetargu w sposób bezprawny utrudniał jego 
przeprowadzenie i celowo podbijał cenę, aby nie dopuścić 
innych rolników do zakupu ziemi. Albo spowodować by kupili 
ją po znacznie zawyżonych wartościach (dyscyplinowanie 
konkurentów).

Znamiennym jest też, że Komisja Przetargowa dopuszcza 
do licytowania tak wysokich cen nieruchomości, bez spraw-
dzenia możliwości finansowych oferentów. A skoro Agencja 
tak postępuje to znaczy, że z góry zakłada, że cenę zakupu 
rozłoży na raty, a dany rolnik będzie miał jak zabezpieczyć 
zapłatę ceny.

Jednak czy taka sytuacja nie jest czasem zamierzonym dzia-
łaniem rolników z takim zamysłem i nastawieniem, że teraz 
kupują ziemię od Agencji za jakąkolwiek cenę, ale rozłożoną na 
raty, a za jakiś czas sprzedadzą ją z zyskiem? Przecież przeciwko 
takim właśnie praktykom protestowali rolnicy przed siedzibą 
między innymi Agencji w Szczecinie lub blokując drogi.

Przedstawione wyżej okoliczności prowadzą do wniosku, 
że walka o interesy gospodarstw rodzinnych jest w gruncie 
rzeczy pozorna. Wiele wskazuje na to, że tak na prawdę dba się 
o interesy gospodarstw rodzinnych „rolników”, powiązanych 
z ZIR oraz politykami PSL-u.
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Uwaga Wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.04.2015  r. 
Organizuje zawody spławikowe 
o tytuł Mistrza Koła w Stepnicy 

(powtórka zawodów) zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.05.2015r. 

Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00. 

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Klub żeglarski KNAGA 
zaprasza wszystkich członków klubu 

w dniu 25.04.2015 r.  o godzinie 15.00 
na otwarcie sezonu żeglarskiego 

i wybory uzupełniające

TARGI PRACY I EDUKACJI

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w dniu 
22 kwietnia 2015 r. organizuje Targi pracy i Edukacji w HALI Sportowej   Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Nie-
podległości 1 w Goleniowie. 

W programie Targów m.in.:
●   Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
●   Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
●   Konsultacje eksperta z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
●   Konsultacje eksperta z zakresu korzystania ze środków PFRON dla pracodawców i osób 

bezrobotnych,
●   Konsultacje eksperta z Wojewódzkiego urzędu Pracy w zakresie zatrudnienia cudzo-

ziemców oraz pośrednictwa pracy zagranicznego EURES,
●   Wyższe uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Goleniowskiego z ofertą eduka-

cyjną, 
●   Instytucje szkolące z ofertą szkoleniową

Celem Targów jest pomoc osobom bezrobotnym poszukującym pracy w tym osobom nie-
pełnosprawnym w znalezieniu  zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to również okazja za-
poznania pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Targi Pra-
cy mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwiedzających jak i udział wystawców jest bez-
płatny.

Patronat nad Targami: Tomasz Kulinicz- Starosta Goleniowski
Patronat Honorowy: Olgierd Geblewicz- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie Zapraszamy

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Firma Nerse Jelenia Góra 
dystrybutor wody mineralnej 

zatrudni przedstawiciela handlowego 
na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

Wymagania: 
• minimum średnie wykształcenie, 
• prawo jazdy kat. B, 
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.

CV proszę wysłać na adres e-mail aquacristal@o2.pl. 
Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 535 741 123

(k82.4m.czb.10.04-14.04) 

Sprzedam palety 
200 sztuk. 

Palety znajdują się 
na terenie Nowogardu. 

Tel. 535 741 123
(k81.1m.czb.10.04-14.04)

Przedszkole nr 4 w Nowogardzie

Dzień Marchewki
W piątek (10 kwietnia), w nowo-

gardzkim Przedszkolu nr 4, został 
zorganizowany Dzień Marchewki. 
W tym dniu dzieci oraz wszystkie 
panie przyszły ubrane na poma-
rańczowo. Wszyscy bawiliśmy się, 
rozwiązywaliśmy zagadki, ukła-
daliśmy puzzle, robiliśmy sałatkę, 
piliśmy sok zrobiony przez dzieci 
oraz zajadaliśmy się ciastem mar-

chewkowym. Nie zabrakło rów-
nież rozmów o charakterze proz-
drowotnym, które pokazały, jak 
wiele dzieci wiedzą na temat war-
tości odżywczych tego warzywa 
oraz wykorzystania jego w życiu 
codziennym. Dzień ten poszerzył 
wiedzę dzieci na temat korzyści 
płynących ze spożywania warzyw 
i owoców, rozwinął umiejętności 

współdziałania w zespole. Wszyst-
kie działania były związane tema-
tycznie z marchewką. Ten dzień 
był wyjątkowy, zdrowy, witamino-
wy, pomarańczowy, marchewko-
wy. Po takiej dawce witamin, śmie-
chu i zabawy na pewno wszystkie  
przedszkolaki z „czwórki” będą 
piękne, zdrowe oraz uśmiechnięte.

Katarzyna Rogowska
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Mieszkanie 2 pokojowe w OSINIE

42 m , I piętro cena: 93 500 zł

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRUCHOmOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe uli-
ca Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan 
bardzo dobry, do zamieszkania. Kilka 
kilometrów od Nowogardu, 30 minut 
do morza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 
o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropoko-
jowe. 602 474 266 

• Sprzedam lub wynajmę garaż 15 m2 
przy ul. 700 lecia. 501 549 818 

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  po-
wierzchni  100m2 – Łobez.Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na cele 
produkcyjne lub magazynowe. Obiekt 
posiada trafostacje. 607 288 835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą miesz-
kanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 740 315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam działkę ogród 2, działka 
78. Tel. 91 57 85 334 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 668 
841 631

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 76 
53

• Sprzedam działki budowlane Karsk. Tel. 
509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
trzecie piętro częściowo umeblowane. 
533 355 991 lub 694 849 187 

• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Asnyka. 888 275 787 

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
dwupokojowe 4 piętro na mniejsze do 1 
piętra. 91 39 105 18 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojone 
od 12-15 arów. Kościuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 
m2 + garaż przy domu. Cena do nego-
cjacji. 726 020 862 

• Wynajmę stoisko 30 m2  z dużą witryną. 
Tel. 604 410 983 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 
853 710  

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
częściowo umeblowane ul 15 lutego 
cena 180 000 zł. 608 396 636 

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 pokoje 
umeblowane od zaraz. 788 726 456 

•	 Sprzedam zdecydowanie dom w ci-
chym centrum o pow. 170m2 z zadba-
ną działką 700m2, pomieszczeniem 
25 m2na działalność. Garaż, taras itp. 
Cena 410 tys. Tel. 889 133 882

• KRUS – działkę rolną pod ubezpieczenie 
ok. 1,50 ha w IV kl. Tel. 660 206 833

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we. 697 426 905 

• Sprzedam mieszkanie Nowogard, 4 po-
koje, Zamkowa, II piętro. Tel. 609 757 444

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe na I 
piętrze 60 m2 Tel. 730 315 621

• Nowogard – sprzedam dom w zabudo-
wie szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, trzeci od 
schodów, szeroki. 603 072 257

• Sprzedam działkę ogrodową za Szkołą 
Podstawową nr 2. Tel. 607 289 667

• Sprzedam tanio mieszkanie o pow. ok. 
100m2 wraz z działką o pow. 400 m2 przy 
ul. Boh. Warszawy, Nowogard. 604 775 
976 , 503 037 310 

• Wynajmę kawalerkę po remoncie. Tel. 
602 405 64

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
87 m+12 m weranda+ 2 piwnice+ po-
dwórko, bezczynszowe I piętro, 155 tys. 
do negocacji. 606 783 027

•  Sprzedam pawilon handlowy przeno-
śny, ocieplany z płyty obornickiej o pow. 
36 m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 601 642 
390

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 60 
m2  Wierzbięcin z własnym podwórkiem. 
Tel. 513 106 389 

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma mieszka-
niami i garażem nad jeziorem. 722 300 
700 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. Le-
śna. Tel. 500 545 008 

• Sprzedam dom po remoncie we wsi 
Brzozowo z budynkiem gospodarczym 
i działką 1,80 h. Tel. 665 523 647 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum 
miasta. Tel. 693 128 069 

mOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan 
dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam skuter RS 1100, poj. 125, 2009 
rok. Cena do uzgodnienia. Tel. 793 054 
932

ROlNICTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

•	 JAJA lĘGOWe KUR „leGHORN”. Tel. 
91 39 20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sadzarkę do ziemniaków mało używaną 
sprzedam. Tel. 795 916 988 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Ża-
bówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewiane-
go. Tel. 600 653 124 

•	 mŁODe KURKI, ODCHOWANe, wolny 
wybieg, GOSPODARSTWO ROlNO-
-DROBIARSKIe ŻABOWO 13. Tel. 91 
39 106 66, 510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICeRKI meBlOWeJ 
SAmOCHODOWeJ/ SKÓRZANeJ mA-
TeRIAŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIANeJ 
/ lANOlINĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZCZe-
NIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych 
Vaillant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Docieplenia budynkow, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH i PO-
LIURETANOWYCH. Garaże, sklepy, kuch-
nie itp. 509 637 182 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocieple-
nie budynków, malowanie natryskowe. 
731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735

• Torty na zamówienie. 600 151 353 

• Matematyka.668 17 12 12 

• Docieplenia budynków. Tel. 607 654 692

•  Remonty – malowanie, kładzenie pły-
tek. Tel. 728 801 246

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 785 
635 000 

PRACA

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 
474 266 

•	 Przyjmę pracowników budowlanych 
oraz pomocników, praca legalna. 785 
931 513

• Zatrudnimy kucharza. 507 953 705 lub 
507 951 313 

• Zatrudnimy emeryta, rencistę z kat. pra-
wo jazdy B. Tel. 507 951 313 lub 507 953 
705

• Zaopiekuję się osobą starszą niepełno-
sprawną, leżącą. Tel. 601 52 26 94

• Poszukujemy do pracy fizycznej w skle-
pie meblowym. Transport oraz montaż 
mebli. Wymagane prawo jazdy kat.B, wy-
soka kultura osobista, zaangażowanie w 
pracy. Mogą być również osoby na  eme-
ryturze. Prosimy o wysyłanie CV na adres 
e-mail sklep@kwadratmeble.pl. Skon-
taktujemy się z wybranymi osobami

• Zatrudnię sprzedawcę. 602 677 563

• Zatrudnię na staż do sklepu, a po sta-
żu możliwość zatrudnienia na stałe. 602 
677 563

•   Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na kuchnię. 530 
395 368

• Przyjmę do pracy brukarzy. Tel.886 456 
377 

INNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części zamien-
ne grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 

fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VAILLANT	z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci zamienne, serwis 
tel 691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody na prad 
380V	do lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystyczne 
(pełnowymiarowe, składane, gruby ma-
terac), nieużywane, oryginalnie zapako-
wane, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Drzwi garażowe ocieplone białe   w so-
lidnej ramie o wymiarach 240x210 stan  
b.dobry tel.509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, orzech 
włoski, 180 i 200 cm długości,  w ob-
wodzie ok. 110 cm. Tel. 508 105 333

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KOMIN-
KOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam drzwi starego typu, siedem 
sztuk, różne rozmiary. Tel. 693 732 485 

• Sprzedam łódź Laminat dł. ; 230 cm szer. 
130 cm. Do amatorskiego połowu ryb. 
Cena do uzgodnienia. 667 994 240 

• Wałek stalowy Fi 16/0,4 cm sprzedam. 
Tel. 794 957 680. 
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Zlecę wykonanie 
tarasu w domu 

jednorodzinnym. 
507 021 889 lub 

503 119 036
k80.1m.czb.10.04 – 14.04

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń 
w budynku Starostwa Powiatowego 

 w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych 
w  obrębie 3, 6, 5 m. Nowogard i obrębie Strzelewo gm. Nowogard. 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 202 II piętro) lub 
tel. (91) 471-02-38. Wykaz znajduje się na stronie BIP 

spow.goleniow.ibip.pl

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Klątwa
kościelna

24047 m

Dawny
władca
Rosji

Włoska
rzeka

Kanion,
wąwóz

Czyni
złodzieja

Ziółko

Kapitan
arki

Bije
waleta

Dmuchany
do spania

Afrykańskie
drzewo

Australijski
torbacz

Domek
pasterzy

Pomoc
finansowa

Czasem kręci się 
w oku

1000 kg

Skarbiec
baśniowy

Piłka
z gumy

Drogowy
lub

zodiaku

Talerz
na owoce

Możny
pan

Lisia
jama

Kuzyn
kaczki

Nudna
przemowa

Stan
w Indiach

Kolega
Barbie

Lek przeciwbólowy

Wziątka
brydżowa

Błazny,
arlekiny

Piękny
i modry

Przymusowe
odosobnienie

W ręku
Temidy

Lotnik
Lema

Brzask,
świt

Gatunek
jabłek Uzależ-

nienie
od leku

Pogłos,
echo

Tłuszcz
z wala

Rzym

Willa

Kraj
imama

Pracuje
pod wodą

Miasto
w płn.
Zambii

Cicho
delikatnie
w muzyce
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Na dziurze

Laik Prądnica

Lennik
króla

Facjata

Przyrząd 
elektroniki 
kwantowej

Powieść
o rodzie

17 1812 14 14 15 16 19 20

Podłoga
z gliny

Liceum

Rosyjski aparat
fotograficzny
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

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

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Powodzenie rodzi niedbalstwo
Edward Bachor, Grażyna Siedlecka, Natalia Kursnierk, Alicja Wypych, Marek Kozioł, Anna Husarz, Barba-

ra Bartosik, Halina Szwal, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, Krystyna Gęglawa, Agata Kochelska, Ma-
ryla Piątek, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Teresa Januszonek, Michał Wdowiński, Malwina Bryndza, 
Lucyna Karbowiak, Stanisława Pokorska, Janina Grudzińska 

Zwycięzcy: Janina Grudzińska, Maryla Piątek, Michał Wdowiński 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Natalia Wdowińska, Miłosz Wielgus, Karolina Gurazdowska, Madzia Skowrońska, Ania Kusiak, Kinga Fe-

liksiak, Nadia Grenda, Natalia Chruściel, Klaudia Paluszkiewicz, 
Zwycięzca: Kinga Feliksiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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Takie plakaty mieszkańcy Sikorek powiesili w swojej miejscowości na znak protestu budowy fermy norek w okolicy

Wtorek
21 kwietnia 2015 r. 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91

PRY
WA

TN
EP

U B
LIC

ZN
E LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

22 kwietnia 2015 r.
od 9.00 - 10.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7As. 4

Czytaj s. 10, 11, 16

Czytaj s. 7

na sklepy i gabinety
(np. kosmetyczny)

tel. 91 392 81 40

STOISKA do wynajęcia

s. 6

ReKlAmA

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Święto  
tańca  
w Nowogardzie

Bobry  
w mieście

Justyna  
Kaczmarek  
z tytułem

ReKlAmA

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą PUR
tel. 504 595 424

W434.21.04

ZATRUDNIMY HANDLOWCA
tel. 606 821 725

Kolejny społeczny protest 

Mieszkańcy  
nie chcą  
ferm norek

Czarna seria na krajowej 
 „szóstce” 

Zginął pieszy,  
a później  
rowerzystka Czytaj s. 4

Czytaj s. 3

Robert Czapla 
wiceszefem 
SlD

SPORT
Porażki 
drużyn
Pomorzanina
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w posiadaniu 
interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o 

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

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Jacek Gałecki: lat 58, zmarł 17.04.2015 r., pogrzeb odbył się 
20.04.2015 r., na cmentarzu w Trzechlu

Andrzej Szwarczewski: lat 61, zmarł 17.04.2015 r., pogrzeb odbę-
dzie się 21.04.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Lucjan Rydzewski: lat 91, zmarł 19.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
22.04.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę i    
   bojler na wodę ciepłą, dywany  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową,
   bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- Oddam wannę 140 cm w bardzo dobrym stanie - wiadomość w sklepie DEZAR 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Tydzień temu, we wtorek, informowaliśmy o podziale środków na kluby sportowe, jakiego 
dokonał burmistrz Robert Czapla. Tym razem postanowiliśmy zapytać mieszkańców No-
wogardu, na jaką dyscyplinę sportu i infrastrukturę przeznaczyliby najwięcej pieniędzy, 
gdyby mieli na to wpływ?

Rudolf Kral  -  Dla mnie osobiście gmina powinna pomyśleć o pływa-
niu, a konkretnie o wybudowaniu basenu, chociaż wiem, że są to ogromne 
koszty utrzymania, ale pomimo tego, powinno się wziąć to pod rozwagę. 
Chyba lepiej mieć basen tu na miejscu i korzystać z niego rekreacyjnie, niż 
jeździć do Goleniowa i niepotrzebnie tam płacić pieniądze, które przecież 
mogłaby pozostać tu na miejscu w Nowogardzie. Inną sprawą jest to, że 
nasza nowogardzka młodzież, oprócz grania w piłkę, mogłaby dodatkowo 
rozwijać swoje umiejętności w pływaniu, ale by je odnaleźć w sobie i kształ-
cić, potrzebny jest basen…, no cóż, czasami marzenia się spełniają.

Łukasz Jakubowski - Uważam, że gmina powinna więcej przeznaczać 
środków na dofinansowanie do naszej nowogardzkiej piłki i drużyn, któ-
re oprócz lepszego stadionu, powinny mieć także bardziej profesjonal-
ne treningi. Drużyny te powinny trenować nie tylko tu w Nowogardzie, 
ale również  na wyjazdach kondycyjnych zgrupowań. Uważam, że jest 
to konieczne, jeżeli zawodnicy z Nowogardu chcą osiągać odpowiednio 
dobre wyniki. 

Pani Danuta z córką Paulą – Wraz z córką uważamy, że tu w Nowo-
gardzie mógłby powstać basen, który sprawiłby, że byłoby to atrakcyjne 
miejsce do rekreacji. U nas nie ma takiego miejsca, które jednoczyłoby 
młodzież i osoby dorosłe. Co z tego, że jest skate park, jeżeli jest on tyl-
ko zarezerwowany dla młodzieży. A basen, pogodziłby i młodzież i star-
szych oraz tych tęższych i szczuplejszych. To miejsce byłoby dla wszyst-
kich. 

Adam Krysiak - Zdecydowanie w Nowogardzie powinno się rozwinąć 
piłkę nożną i kolarstwo. Tym bardziej, że gmina dysponuje odpowiednimi 
środkami finansowymi na ten cel. W drużynie „Pomorzanina” grałem 14 lat 
i uważam, że ten sport powinno się szczególnie mieć na uwadze. Ta dyscy-
plina sportu, w moim odczuciu, ma u nas konkretne braki, m.in. w sprzęcie. 
Zawodnicy również powinni cały czas się rozwijać i kształcić swoje umiejęt-
ności, chociażby poprzez odpowiednie treningi, które mogłyby się odbywać 
na specjalnych treningach wyjazdowych. Uważam, że jest to możliwe, do-
brym przykładem są tu zawodnicy „ Błękitni” Stargard, którzy oprócz woli 
walki, dysponują odpowiednimi środki finansowymi. Ale oprócz piłki nożnej, pomyślałbym również o na-
szym kolarstwie, bo przecież ma ono swoje głębokie korzenie i tradycje. Reprezentowali nasze miasto m.in.  
Czesław Polewiak czy Rajmund Zieliński. Dlatego w tej dyscyplinie też widziałabym, by nastąpił konkretny 
rozwój, który spowodowałby z pewnością dobre i znaczące osiągnięcia. 

Pan Artur - Wydaje mi się, że skupiłbym się właśnie na piłce nożnej. 
Mam wrażenie, że nasza młodzież, mimo, że ma potencjał do kopania, 
to nie ma za bardzo gdzie grać. Ten stadion jest taki, jaki jest... 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

14.04.2015 r. 
godz. 10.30
W miejscowości Jarchlino, z 

pomieszczenia gospodarczego 
dokonano kradzieży piły spalino-
wej marki Sthil.  

godz. 10.40 
Na parkingu przy ul. Poniatow-

skiego, doszło do zarysowania 
powłoki lakierniczej samochodu 
marki  VW Passat.

godz. 15.15 
Na ul. Młynarskiej doszło do 

kolizji drogowej pomiędzy pojaz-
dami Audi A6. 

godz. 21.00
Policjanci  Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego w miejscowości 
Miętno, zatrzymali nietrzeźwego 
rowerzystę ( 2,53 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu). 
Grzegorz M. posiada również ak-
tywny zakaz prowadzenia rowe-
rów.  

15.04.2015 r. 
godz. 10.10
Do kolizja drogowej doszło na 

ul. Żeromskiego, pomiędzy po-
jazdami Renault Laguna i Nissan 
Primera. 

godz. 17.00
Uszkodzenie rogatek na prze-

jeździe kolejowym w miejscowo-
ści Żabowo, przez zespół pojaz-
dów TIR. 

godz. 17.00
Kradzież profili aluminiowych 

okiennych przy ul. Boh. Warsza-
wy. 

godz. 19.00
W miejscowości Ostrzyca za-

trzymano nietrzeźwego rowerzy-
stę. Czesław D. kierował rowerem 

znajdując się  w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,32 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

16.04.2015 r. 
godz. 16.10
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie, podczas kon-
troli drogowej w miejscowości 
Kościuszki, ujawnili nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki 
Ford. Zygmunt D. miał 1,96 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.04.2015 r. 
godz. 16.40  
Powiadomienie o kradzieży ko-

smetyków  w sklepie Natura przy 
ul. 700 Lecia. 

18.04.2015 r. 
godz. 17.40 
Przestępstwo narkotykowe w 

Zakładzie Karnym w Nowogar-
dzie.

godz. 18.20 
Nietrzeźwy kierujący samocho-

dem marki VW Golf ujawniony 
został przez Policjantów Ogniwa 
Patrolowo Interwencyjnego na ul. 
Żeromskiego. Jacek W. miał 3,03 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

19.04.2015 r. 
godz. 22.45
Przed miejscowością Żabowo 

doszło do kolizji drogowej, w któ-
rej uczestniczył pojazd marki VW 
Carravelle  oraz inny, który odje-
chał z miejsca zdarzenia. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń
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PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

Kolejny społeczny protest 

Mieszkańcy nie chcą ferm norek
Dzisiaj odbędzie się kolejna odsłona protestu mieszkańców Sikorek wobec rozpoczęcia, tuż przy zabudowaniach wsi, budowy fermy norek. Niestety to nie 
koniec, jak się dowiadujemy, w tych dniach wydano decyzję o pozwoleniu na budowę kolejnej fermy, tym razem w Glicku, położonej w niewielkim odda-
leniu od tej budowanej w Sikorkach.

Trochę historii 
Już w 2012 roku (poprawione w 

2013), burmistrz Nowogardu  Ro-
bert Czapla wydał warunki  zabu-
dowy dla wniosku złożonego przez 
inwestora planowanej  fermy  w Si-
korkach. To ta decyzja przesądziła, 
że po spełnieniu przez wniosku-
jącego wszystkich uwarunkowań,   
pozwolenie na budowę musiało 
zostać wydane. Potwierdza to wo-
jewoda w piśmie, w którym usto-
sunkowuje się do skierowanej do 
niego, w  marcu 2015 roku,  skargi  
mieszkańców Sikorek:

….Inwestor spełnił wszystkie wy-
magania wynikające z treści art. 
32-35 ustawy Prawo budowlane, 
do wniosku dołączył 4 egzempla-
rze projektu budowlanego wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami i opi-
niami oraz posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Projekt spełnia 
warunki określone decyzją Burmi-
strza Nowogardu nr 53/WZ/2012 
z 25 czerwca 2012 roku oraz z de-
cyzji zmieniającej z 18 lutego 2013 
roku. W sytuacji gdy inwestor speł-
ni wyżej określone wymogi, organ 
(starostwo –dop. red.) nie może od-
mówić wydania decyzji o pozwole-
niu na budowę, stosownie do tre-
ści art. 35 ust. 4 ustawy Prawo bu-
dowlane. V… czytamy w odpowie-
dzi wojewody na skargę. I właśnie 
z tych formalnych powodów, jak 
tłumaczy Wojewoda, nie może na 
aktualnym etapie inwestycji w Si-
korkach  nic w sprawie protestu 
mieszkańców zrobić.

Cały proces wydania warunków, 
przeprowadzony przez burmi-
strza Nowogardu Roberta Czaplę 
w 2012 roku, odbył  się w praktyce 
bez udziału mieszkańców, dlatego 
mimo że wyrażali oni zdecydowa-
ny sprzeciw od początku, to pod-
jęli intensywne działania formalne 
(m.in. wspomniana skarga do wo-
jewody) dopiero, gdy na rozpoczę-
tej już budowie pojawił  pierwszy 
sprzęt. W początkowej fazie przy-
gotowania inwestycji  w roku 2012 
-2013, nie reagowała także ówcze-
sna Rada Miejska. Tylko w DN 
ukazały się dwa teksty, w którym  
szczegółowo przedstawiliśmy to 
co w owym czasie udało się ustalić, 
tak w zakresie zamierzeń  inwesto-
ra, jak i widocznym zdecydowa-
nym braku akceptacji społecznej 
dla tej  inwestycji.

Budowa trwa, a protest się za-
ostrza 

Oprócz skargi do wojewody,  
która z powodów formalnych opi-

sanych wyżej, nie mogła skutko-
wać unieważnieniem pozwolenia 
na budowę, mieszkańcy złożyli do 
obecnej Rady Miejskiej obywatel-
ski projekt uchwały, w której  za-
pisano m.in.:

  § 2. 1. W ramach kształtowania i 
prowadzenia polityki przestrzennej 
na terenie Gminy Nowogard wy-
znacza się burmistrzowi stosowanie 
następujących zasad i kierunków w 
procesie zlecania opracowywania 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego oraz miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego: 
pkt 1: Całkowity zakaz lokalizacji 
ferm norki amerykańskiej na tere-
nie Gminy Nowogard.

Jeśli radni przyjmą  dzisiaj ten 
projekt i ostatecznie  uchwała wej-
dzie w życie, to nie będzie możli-
we dalsze wydawanie zgody na fer-
my (oczywiście jeśli nie przewidu-
ją takiej  możliwości  istniejące już 
dokumenty planistyczne, jeśli tak 
- należałoby je skorygować).  Nie-
stety nie będzie ta uchwała mia-
ła znaczenia dla już istniejących 
ważnych formalnie pozwoleń  na  
norkowe  inwestycje, a wśród tych 
oprócz tej rozpoczętej w Sikor-
kach jest również ta, na którą po-
zwolenie zostało wydane 23 mar-
ca tego roku i będzie realizowana  
tuż obok w Glicku. Jest to ferma o 
wielkości 59 DJP, czyli większa od 
tej z Sikorek(39 DJP) 

Dlaczego mamy problem
Według danych Inspektoratu 

Weterynarii z lutego 2015, na te-
renie województwa  zachodniopo-
morskiego znajdują się 72 fermy 
zwierząt futerkowych, z czego po-
nad połowa to fermy norek. Więcej 
takich inwestycji znajduje się tylko 
w Wielkopolsce. Na terenie zaś po-
wiatu goleniowskiego umiejsco-
wionych jest 12 ferm zwierząt fu-
terkowych, z czego aż 11 to fermy 
norek: siedem z nich znajduje się 
w gminie Nowogard (m.in.Wy-
szomierz, Wołowiec, Maszkowo, 
Nowe Wyszomierki, Słajsino). Od 
2012 toczy się pięć kolejnych po-
stępowań o ustalenie warunków 
zabudowy dla ferm norek, z cze-
go 2 są obecnie zawieszone. Wie-
lu uważa, że taki kierunek rozwoju 
stanowi zagrożenie dla charakteru  
gminy:

Wynika z tego, że gmina Nowo-
gard jest na dobrej drodze, by stać 
się zagłębiem hodowli norek. Taki 
kierunek rozwoju jest w stanie na 
długie lata zdeterminować charak-
ter gminy Nowogard, jako miejsca 

nieprzyjaznego turystom i niekom-
fortowego dla mieszkańców - pisze 
p. Alicja Skrzypińska, ze Stowarzy-
szenia Otwarte Klatki. Stowarzy-
szenie to od dawna wspiera prote-
sty społeczności  sprzeciwiających 
się takiej skali rozrostu hodowli 
norek w Polsce. Pani Alicja Skrzy-
pińska natomiast szczególnie zaj-
muje się nowogardzkimi proble-
mami w tym zakresie. W piśmie, 
które otrzymaliśmy ze stowarzy-
szenia, a podpisanym  przez p. Ali-
cję czytamy, że zagrożenia związa-
ne z norkami mają podstawy w na-
turze tych zwierząt:

-Norka w warunkach natural-
nych jest w stanie przebyć wiele ki-
lometrów w celu znalezienia odpo-
wiedniego łowiska, a jej podstawo-
wą potrzebą jest dostęp do zbiorni-
ków wodnych. To drapieżne zwierzę 
nie posiada naturalnych wrogów w 
naszym polskim środowisku natu-
ralnym. Oznacza to, że gatunek ten 
rozmnażając się i polując na wol-
ności może zagrażać rodzimym ga-
tunkom, zwłaszcza ptaków. Szcze-
gólnie dotkliwe straty wyrządza 
na specjalnych obszarach ochrony 
siedlisk, a do takich należy obszar 
Natura 2000 Ostoja Goleniowska. 
Całkowite wyeliminowanie zjawi-
ska ucieczki norek z ferm jest wy-
kluczone ze względu na sprawność 
fizyczną tych zwierząt oraz błędy 
ludzkie. Również mieszkańcy gmi-
ny Nowogard zgłaszali już Stowa-
rzyszeniu Otwarte Klatki, ataki no-
rek na przydomowe stada drobiu.  
Podstawowym zmartwieniem są-
siadów ferm staje się emisja odorów 
z ferm. Towarzyszy ona procesom 
biodegradacyjnym zachodzącym w 
miejscach, w których w otwartym 
systemie pawilonowym przetrzy-
muje się masę zwierząt fizjologicz-
nie przystosowanych do znaczenia 
terytorium zapachem. Pod pawilo-
nami gromadzą się odchody z kla-
tek, będące głównym lecz nie jedy-

nym źródłem odorów na fermie. 
Do substancji emitowanych do po-
wietrza zalicza się między innymi 
amoniak i siarkowodór. Kontrole 
WIOŚ udowodniły również wypłu-
kiwanie szkodliwych substancji do 
gleby i zanieczyszczenie wód grun-
towych, które stało się np. przyczy-
ną znacznej degradacji środowiska 
w sąsiedztwie fermy w Radachowie. 

Co dalej?
Mieszkańcy Sikorek zapowie-

dzieli  czynny protest we wtorek 
na Placu Wolności w trakcie po-
siedzenia Rady Miejskiej, na której 
będzie głosowana uchwała złożo-
na przez nich w trybie inicjatywy 
obywatelskiej o całkowitym zaka-
zie wydawania zgód na nowe fer-
my norek na terenie naszej gminy. 

Po drugiej stronie sporu stoją 
hodowcy norek, którzy wielokrot-
nie na łamach DN, mówili o tym, 
jaki pozytywny wpływ (głównie 
ekonomiczny) mają ich zakłady 
rolne na lokalną gospodarkę. Fak-
tem jest, że fermy dają w sezonie 
zatrudnienie nawet około tysią-
ca pracownikom. Mają także swój 
udział w dochodach podatkowych 
dla gminy. 

Zakłady kooperują również z lo-
kalnymi podmiotami gospodar-
czymi np. świadczącymi usługi w 

zakresie instalacji i konserwacji 
sieci elektrycznej. Utrzymują re-
lacje z rolnikami, chociażby w ob-
szarze nawożenia pól odchodami 
wytwarzanymi przez zwierzęta ho-
dowane na futra. Hodowcy uważa-
ją też, że dzięki norkom z rynku 
można się w skuteczny sposób po-
zbyć poubojowych odpadów zwie-
rzęcych. Norki karmione są bo-
wiem mieszanką mięsno-kostną z 
tego, czego nie przerobią zakłady 
mięsne i rybne. Właściciele ferm 
zwierząt futerkowych odpierają 
też zarzuty anty-ekologiczne kie-
rowane w ich stronę. Głównie cho-
dzi o zjawisko przedostawania się 
do środowiska naturalnego ucie-
kających z ferm zwierząt. Zdaniem 
hodowców to fałszywe, a przynaj-
mniej wyolbrzymiane zjawisko, 
mające jedynie charakter incyden-
talny, za który zresztą winą obar-
cza się tzw. „hodowców niesolid-
nych”. Profesjonalny hodowca nie 
jest bowiem zainteresowany utra-
tą pogłowia zwierząt, którego pro-
dukcja ma przynieść mu zyski. 

Zdaje się więc, że spór wokół tej 
gałęzi rolnictwa będzie trwał tak 
długo, jak długo będą powstawa-
ły kolejne fermy wokół nas. Pro-
dukcja zwierząt na futra od zawsze 
budziła kontrowersje. Uważa się 
ją bowiem za biznes snobistycz-
ny, nie służący bynajmniej pro-
dukcji żywności, a więc idei, która 
od wieków przyświecała produk-
cji zwierząt (także tam, gdzie fu-
tra się nosi ze względu na warun-
ki klimatyczne). I w tym obszarze 
raczej trudno będzie zbudować 
pozytywny wizerunek hodowców, 
jako producentów rolnych, wśród 
opinii publicznej, zważywszy, że 
nawet sami rolnicy (przynajmniej 
zdecydowana większość) nie uwa-
żają ich za „swoich”. 

Red.

Tablica informująca o trwającej budowie fermy nower w Sikorkach
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Sonda z Osiny
Czy zdaniem mieszkańców, Gmina Osina wystarczająco 
dużo inwestuje w sport? Jakie dyscypliny sportowe powin-
ny być dofinansowane z budżetu gminy? Z takimi pytania-
mi zwróciliśmy się do mieszkańców Osiny. 

Kazimierz Małyszak -    
Uważam, że Gmina powinna 
mieć do dyspozycji jakąś więk-
szą kwotę na lepsze dofinanso-
wanie stowarzyszeń, bowiem 
to spowodowałoby lepszą ak-
tywność naszej młodzieży. 
Niestety, z tego co widzę, mło-
dzież nie bardzo garnie się do 
jakichś inicjatyw. Uważam, że 

jeżeli chce być aktywna, to musi też sama wykazywać odrobinę zainte-
resowania, a to wówczas spowoduje, że ewentualne środki z pewnością 
się znajdą. Kończąc wypowiedź twierdzę, że oprócz środków również po-
trzebne jest zainteresowanie i chęci. 

Stanisława Malicka -  Ja je-
stem już w dość zaawansowa-
nym wieku, dlatego trudno jest 
mi się wypowiadać na ten te-
mat. Ale uważam, że każde za-
interesowanie się sportem ze 
strony gminy, jest dobre i ko-
rzystne. Bo młodzież powinna 
mieć jakieś zainteresowania tu 
na miejscu, w Osinie, a nie myślała tylko o chuligaństwie. Dlatego je-
stem za tym, by te pieniądze oczywiście były większe, a to dałoby większe 
możliwości dla nich i ustatkowanie się. 

Pani Lucyna -  Zdecydo-
wanie jestem za tym, by gmi-
na zwiększyła dotacje dla 
funkcjonujących tu stowarzy-
szeń, co z pewnością pozwo-
liłoby na ożywienie młodych 
ludzi, którzy mieszkają tu w 
Osinie lub podległych gminie 
wioskach. Ale też jest „ druga 
strona medalu”,  która tkwi w 

samej młodzieży, która nie bardzo garnie się do jakiejkolwiek aktywno-
ści. Zwiększenie subwencji pozwoliłoby na lepszy jej kontakt oraz roz-
wój, ale by tak się stało potrzebne i konieczne jest też jej zaangażowanie. 

Marian Bojko - Uważam, że 
tych pieniędzy na działalność 
stowarzyszeń powinno być z 
gminy więcej. Na pewno dałoby 
to większą aktywność dla mło-
dzieży i spowodowałoby może 
większe ich zainteresowanie 
sportem czy innym hobby. 

Pan Czesław - Skąd mi to 
wiedzieć, czy te pieniądze po-
winny być większe czy mniej-
sze? Po mojemu to na pew-
no nie byłoby złe, gdyby tych 
pieniążków byłoby więcej na 
działalność tych stowarzyszeń, 
wówczas na pewno spowodo-
wałoby to, że młodzież mogła-

by robić coś więcej niż obijać się czy rozrabiać. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Czarna seria na krajowej „szóstce” 

Zginął pieszy, a później 
rowerzystka 
Do dwóch tragicznych zdarzeń na krajowej drodze nr 6, doszło w minionym tygodniu. Naj-
pierw w czwartek, 16 kwietnia, koło skrętu do Bodzęcina, zginął pieszy -mieszkaniec Gmi-
ny Goleniów. Następnego dnia, w piątek, tuż za  Olchowem, zginęła rowerzystka, miesz-
kanka Wyszomierza. 

Pierwsze zdarzenie miało miej-
sce około godzin 23.00. Paweł B. 
lat 25 ( zam. powiat myślibor-
ski) kierujący pojazdem m-ki Fiat 
Punto na drodze krajowej nr 6  
Nowogard - Goleniów,

koło miejscowości Bodzęcin, 
na prostym odcinku drogi ude-
rzył w mężczyznę, 62-letniego 
mieszkańca gm. Goleniów. 

-Mężczyzna  najprawdopodob-
niej wtargnął gwałtownie na jezd-
nię. Na skutek odniesionych obra-
żeń pieszy poniósł śmierć na miej-
scu. Na polecenie Prokuratora Re-
jonowego w Goleniowie, zwłoki 
zabezpieczono do badań sekcyj-
nych. Kierujący Punto był trzeźwy 
– informuje asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

Niestety następnego dnia, tj. 
piątek 17 kwietnia, również na 
drodze nr 6, doszło do kolejnego 
tragicznego w skutkach zdarze-
nia. Tym razem, kilkaset metrów 
za Olchowem w kierunku Szcze-
cina, przed godziną 20-tą, samo-
chód potrącił jadącą rowerem 
mieszkankę Wyszomierza. 

-Remigiusz K. lat 22 ( zam. po-
wiat goleniowski ) kierując pojaz-
dem m-ki Opel Vectra, na wys. m. 
Olchowo, w trakcie wykonywania 
manewru wyprzedzania, uderzył 
w wyprzedzaną kierującą rowe-
rem Grażynę J., 58-letnią miesz-
kankę Wyszomierza, która z nie-
wyjaśnionych przyczyn zjechała 
do osi drogi. W wyniku zdarzenia 
kierująca rowerem poniosła śmierć 
na miejscu. Kierujący Oplem był 
trzeźwy– relacjonuje tragiczne 
zdarzenie J. Filipczuk z policji. 

Policjanci z Nowogardu ustala-
ją okoliczności i przyczyny tych 
zdarzeń pod nadzorem goleniow-
skiej prokuratury. 

                                            MS fot. JB

W tym mioejscu w piątek potrącono śmiertelnie rowerzystkę

Bobry w środku miasta 
Zdjęcia szkód wyrządzonych przez bobry, przesłał nam jeden z naszych czytelników. Pan 
Stanisław natknął się na ślady po działalności tych zwierząt podczas spaceru, w okolicy Sar-
niego Lasu i ulicy Monte Casino. 

Bobry wprowadziły się na te-
ren rozlewiska, znajdującego się w 
tych okolicach, już kilka lat temu.  
Po skali ich działalności widać, 
że rodzina się rozrasta. - W zasa-
dzie zniszczone mam już wszystkie 
drzewa wokół stawku. Najpierw 
bobry zabrały się za drzewa cień-
sze, owocowe. Zjadły mi nawet 
plantację malin. Teraz obgryzają 
grube dęby i buki – mów właściciel 
terenu przy ul. Monte Casino, na 
którym położony jest staw. 

Istnieje prawdopodobieństwo, 
że drzewa mogą runąć na przy-
domowy ogród i stworzyć zagro-
żenie dla mieszkańców. Dlate-
go właściciel terenu, na którym 
mieszkają bobry, złożył wniosek o 
wycięcie drzewa do Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, zanim po-
czynią to bobry. Za wiele więcej 
zrobić się nie da. Bobry są pod 
ochroną. 

 - Dlatego nie robię im krzyw-
dy, ani nie przeszkadzam, chociaż 
powodują na moim ternie wiele 

szkód. Trzeba jakoś nauczyć się żyć 
w ich towarzystwie – mówi nieco 
zrezygnowany właściciel terenu. 

Różnorodność przyrody nie 
zawsze wiąże się z pozytywny-
mi wrażeniami. Być może warto, 
aby obecności bobrów w mieście 
przyjrzeli się nico uważniej urzęd-
nicy odpowiedzialni za ochronę 
środowiska naturalnego. Kto wie, 
czy za jakiś czas nie będzie trzeba 
zwierząt przesiedlić na teren bar-
dziej przyjazny i bezpieczny – za-
równo dla bobrów jak i ludzi. 

MS
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Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

TARGI PRACY I EDUKACJI

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w dniu 
22 kwietnia 2015 r. organizuje Targi pracy i Edukacji w HALI Sportowej   Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Nie-
podległości 1 w Goleniowie. 

W programie Targów m.in.:
•   Oferty pracy krajowe i zagraniczne,
•   Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
•   Konsultacje eksperta z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•   Konsultacje eksperta z zakresu korzystania ze środków PFRON dla pracodawców i osób 

bezrobotnych,
•   Konsultacje eksperta z Wojewódzkiego urzędu Pracy w zakresie zatrudnienia cudzo-

ziemców oraz pośrednictwa pracy zagranicznego EURES,
•   Wyższe uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Goleniowskiego z ofertą eduka-

cyjną, 
•   Instytucje szkolące z ofertą szkoleniową

Celem Targów jest pomoc osobom bezrobotnym poszukującym pracy w tym osobom nie-
pełnosprawnym w znalezieniu  zatrudnienia na rynku pracy. Będzie to również okazja zapo-
znania pracodawców z informacjami nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Targi Pracy 
mają charakter niekomercyjny, wstęp dla odwiedzających jak i udział wystawców jest bez-
płatny.

Patronat nad Targami: Tomasz Kulinicz- Starosta Goleniowski
Patronat Honorowy: Olgierd Geblewicz- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie Zapraszamy

 XII Nowogardzie Spotkania Taneczne za nami 

Rumba, walc i hip–hop  
- czyli święto tańca w Nowogardzie
W dniach 18-19 kwietnia 2015roku, odbyły się XII Nowogardzie Spotkania Taneczne o Pu-
char Burmistrza Nowogardu. Organizatorami tej imprezy byli Urząd Miasta Nowogard, 
Nowogardzki Dom Kultury oraz Klub Tańca Sportowego Flesz Nowogard. 

Jak co roku, impreza taneczna 
przyciągnęła wielu zawodników, 
ale i kibiców. Miejscem zmagań 
tanecznych była trakcyjnie hala 
sportowa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. W tym roku udział 
w turnieju wzięło około 2 tysięcy 
uczestników. Spotkania taneczne 
były podzielone na dwie części. 
W sobotę wystartowały pary to-
warzyskie, natomiast w niedzielę 
swoje zmagania miało kilkadzie-
siąt zespołów tanecznych w tań-
cu nowoczesnym.  -  Turniej jest z 
roku na rok coraz w lepszej odsło-
nie pod każdym względem organi-
zacji, bo oprócz organizatorów ma 
w składzie bardzo profesjonalnych 

sędziów, a także niezastąpionych 
rodziców, którym chciałabym  ser-
decznie podziękować za wkład w 
organizację – powiedział Mikołaj 
Kubiak z Klubu Tańca Sportowe-
go Flesz Nowogard. 

O swoich wrażeniach chętnie 
też mówili sami uczestnicy, czyli 
tancerze biorący udział w rywa-
lizacji. 

- Jesteśmy już po pierwszych 
tańcach i jak na razie czujemy się 
bardzo dobrze. Samba, Cha-Cha-
-Cha, to tańce które już tańczyli-
śmy – powiedzieli Wiktoria Usty-
jańczuk i Norbert  Machocki. 

Sobotnią galę wieczorną uświet-
nił wspaniały i zaskakujący pokaz 

w wykonaniu Marcela Marchew-
ki z dwiema partnerkami Klaudią 
Rafińską oraz Martyną Dworak. 
Klaudia od nowego sezonu będzie 
swoją taneczną karierę kontynu-
ować w Warszawie, dlatego był to 
ich ostatni wspólny taniec, para ta 
do tej pory wielokrotnie reprezen-
towała nowogardzki klub na are-
nie ogólnopolskiej oraz między-
narodowej, sławiąc nasze miasto. 
Będziemy bardzo mocno trzy-
mać za nią kciuki, natomiast Mar-
cel swoją dalszą karierę taneczną 
będzie kontynuował z Martyną i 
pokaz ten był łącznikiem między 
obiema tancerkami. 

Drugi dzień spotkań, to prze-

gląd  zespołów tanecznych. Hala 
była wypełniona po brzegi, a 
miejsca parkingowe wokół szko-
ły zajęte do ostatniego wolnego 
pola. W tym roku na parkiecie 
zaprezentowały się 94 grypy, co 
dało łącznie 1600 tancerek i tan-
cerzy. W dwudniowej rywalizacji 
wzięła udział rekordowa w histo-
rii nowogardzkich zmagań licz-
ba uczestników, bo sięgająca 2200 
tancerzy i tancerek, hala szczegól-
nie w niedzielę podczas prezen-
tacji zespołów, pękała w szwach, 
a większość parkingów w całym 
Nowogardzie została opanowana 
przez autokary. 

W pierwszym dniu, pary KTS Flesz 
Nowogard, działające przy Nowo-
gardzkim Domu Kultury, zajęły na-
stępujące miejsca:
KLASA H DO 7 LAT
1 Rosołowski Aleksander – Kędzia Zu-

zanna
1 Kokoszka Borys – Majcher Oliwia
2 Sieńkowski Antoni – Borzymowska 

Alicja, Marcyszyn Julia  
2 Bożek Antoni – Źróbek Alicja, Klusz-

czyńska Aleksandra 
2 Pietrzak Maciej – Dziekanowska Ju-

lia 
2 Rosołowski Aleksander – Jażdżew-

ska Amelia 
2 Rączka Jakub – Minda Zosia
KLASA H 8-9 LAT 
1 Jaworski Aleksander – Kasiubowska 

Oliwia
2 Urbański Kacper – Żabecka Nicola
2 Lewandowski Wojciech – Pisarek 

Zuzanna, Guz Tatiana
2 Kokoszka Borys – Błaszczyk Joanna
2. Krzyszkowski Michał – Białowąs 

Nadia
KLASA G 8-9 LAT
1 Pawelec Wiktor - Kowalczyk Korne-

lia 
1 Gała Bartłomiej – Nawara Marta, 

Sobczak Wiktoria 
3 Jurczak Konrad – Kubeczka Hanna, 

Cieplak Maja
3 Machocki Norbert - Dziekanowska 

Ola, Ustyjańczuk Wiktoria 
KLASA F 8-9 LAT
1 Jesionka Wojciech – Żminda Kaja
Wszystkie pary sportowe reprezentu-

ją Flesz Nowogard
KLASA E 10-11 LAT
9   Jadwiżyc Hubert – Oraczyńska Ga-

briela 

11 Błażewicz Antoni – Pędziszczak Zu-
zanna

14 Szafran Brajan – Marchewka Mar-
tyna 

KLASA E 12-13 LAT
10 Kuczyński Nikodem – Możdzeń 

Barbara
13 Żelazowski Piotr – Kwinta Paula
KLASA D 12-13 LAT
Miksa Kuba -Tębłowska Maja - 3 miej-

sce w tańcach standardowych i 4 
miejsce w tańcach latynoamerykań-
skich  

Marciniak Szymon - Koza Zuzanna  - 
5 miejsce 

Ciepliński Jakub - Wilanowska Marty-
na -  11 miejsce 

KLASA POW 15 D
2 miejsce tańce standardowe 
6 miejsce tańce latynoamerykańskie 

Zubek Jakub – Zielińska Weronika
KLASA C POW. 15 LAT
Gawroński Radosław -Staśkiewicz Ka-

tarzyna - 2 miejsce w tańcach stan-
dardowych i dzięki zgromadzonym 
punktom para to została przeklasy-
fikowana do klasy B

Podczas drugiego dnia konkursu no-
wogardzkie zespoły zajęły następują-
ce miejsca:
- Flesz Dance Kids z Nowogardzkiego 

Domu Kultury - I miejsce w katego-
rii 6-10 lat, instruktor Agata Kubiak

- Flesz Dance II z Nowogardzkiego 
Domu Kultury  - I miejsce w kate-
gorii 11-14 lat, instruktor Agata Ku-
biak.

Wszyscy uczestnicy przeglądu tanecz-
nego otrzymali medale zgodne z zajęty-
mi miejscami (I, II, III i wyróżnienie). 
Według Jury, najlepszymi formacjami 
tanecznymi XII Nowogardzkich Spo-
tkań Tanecznych o Puchar Burmistrza 
Nowogardu zostali:
- Zespół Impuls Inwictus ze Szczecina, 

instruktor Dorota Gaweł. Zespół ten 
otrzymał Mini Grand Prix.

- Grand Prix przypadło zespołowi Suk-
ces Show ze Szkoły Tańca Sukces 
przy SP nr 47 w Szczecinie, instruk-
tor Agnieszka Baginowska i Paulina 
Wójcik.
Uczestnicy turnieju wraz z instruk-

torami zapowiedzieli, że za rok znów 
zawitają do Nowogardu. Organizato-
rzy turnieju, za pośrednictwem DN, 
bardzo serdecznie dziękują wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do or-
ganizacji tak dużej imprezy tanecznej.

JB, MS
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Uroczystości rozpoczęły się 
wspólnym przemarszem uczestników 
spod I LO do Kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie. Tam, 
o godz. 9.00, odprawiona została 
uroczysta Msza św. koncelebrowana 
przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. 

-Pierwsze Liceum w Nowogardzie, 
chyba jako pierwsza ze szkół, wcho-
dzi na szlag tegorocznych jubileuszy i 
rocznic powstania państwowości pol-
skiej tuż po wojnie. Drodzy absolwen-
ci, niezależnie od tego czy macie tego 
świadomość czy nie, to właśnie w szko-
le otrzymaliście duchowość, która kie-
ruje was przez całe, dorosłe życie – 
mówił abp A. Dzięga. 

Po zakończeniu Mszy św., uczest-
nicy obchodów wrócili do siedziby 
szkoły. O godz. 11.30, w sali sąsiadu-
jącej z Liceum Szkoły Podstawowej nr 
1, rozpoczęła się uroczysta akademia. 
Apel prowadzili uczniowie - Kornelia 
Ławniczak oraz Patryk Podbiegło (na 
zdjęciu poniżej). 

- Stało się... . Minęło70 lat. Jesteśmy 
jedną z najstarszych szkół i nasza hi-
storia zajmuje pokaźny zbiór szkol-
nych kronik, zdjęć, wspomnień. W 
ciągu 70 lat w murach naszej szkoły 
uczyło się tysiące licealistów, uczniów 
szkół zawodowych i  liceum dla doro-
słych. Dzisiaj postaramy się przybliżyć 
Państwu, chociaż kilka kart historii, 

trochę zatartych wspomnień, wybla-
kłych zdjęć i notatek - mówili witając 
wszystkich gości uczniowie, oddając 
głos gospodarzowi obchodów dyrek-
tor I LO, Karinie Surmie.

- Mam zaszczyt od wielu już lat 
służyć tej wyjątkowej szkole, jako na-
uczyciel i jako dyrektor, a tym samym 
- pełnić dzisiaj obowiązki gospodyni. I 
ja w tym roku mam swój mały jubi-
leusz, ponieważ we wrześniu minie 20 
lat mojej pracy w tej szkole.(...) Kiedy 
mówimy: NASZA SZKOŁA, pamięć 
przywołuje twarze sprzed lat nieco 
zatarte przez czas. Łagodne, niekiedy 
groźne, budzące respekt profesorskie 
twarze. Dzisiaj już nikt nie zwraca się 
do nauczycieli szkoły średniej: Panie 
Profesorze. W 70-letniej historii na-
szej szkoły, placówką tą kierowało 13 
dyrektorów, a trud nauczania i wy-
chowania nowogardzkiej młodzieży 
podjęło tu ponad 200 pedagogów za-
trudnionych na pełnym etacie i drugie 
tyle, którzy pracowali na kilka godzin. 
W ponad 5-tysięcznym gronie naszych 
absolwentów jest liczna grupa nauczy-
cieli, lekarzy, urzędników, duchow-
nych, pracowników naukowych. Wie-
lu wniosło, inni nadal wnoszą, duży 
wkład w rozwój naszego miasta i re-
gionu. Jesteśmy z nich dumni – powie-
działa Karina Surma. 

Według zapisów w dziennikach 
lekcyjnych, pierwsze zajęcia dydak-
tyczne w liceum i gimnazjum odby-
ły się dnia 4 września 1945 roku, za-
raz po zakończonym nabożeństwie. 
Siedzibą szkoły w ówczesnym cza-
sie było prywatne gimnazjum bez 
uprawnień szkoły publicznej. W paź-
dzierniku roku 1945, ówczesny Kura-
tor Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 
wpisał nowogardzkie liceum do reje-
stru szkół, jako czternastą placówkę 
w województwie. 

Zimą 1946 roku, budynek szkolny 
nie był ogrzewany. Jak wspomina ów-
czesna wychowawczyni   w internacie 
i nauczycielka pani Anastazja Nowak, 
kiedy było szczególnie zimno: -”Mło-
dzież w takich chwilach spotykała się 
w świetlicy, włączali elektryczny pie-
cyk i było im cieplej, raźniej i wesoło. 
Na lekcjach siedzieli w rękawiczkach.”  
W 1947 roku zorganizowano piece. 
Były to tzw. kozy: „W okresie zimo-
wym klasy były ogrzewane żelaznymi 
piecami z rurami, uczniowie często dla 
hecy zatykali rury szmatami, wtedy w 

klasie gromadziło się dużo dymu, piece 
przestawały grzać, w związku z czym 
profesor zwalniał uczniów z lekcji, po-
wód takiego zadymienia często się po-
wtarzał i zawsze był ten sam, ale mimo 
to nikt nie podejrzewał o to pokornych 
licealistów.”

Szkoła przez wiele lat zmieniała 
swoje oblicze. W pierwszych latach 
zajmowała budynek obecnego gim-
nazjum nr 1. W roku 1980 decyzją 
władz lokalnych przeniesiono szko-
łę do obecnego budynku. W trakcie 
trwania akademii przywracano pa-
mięci kolejne okresy istnienia szko-
ły, przeplatając tę opowieść  krótkimi 
występami artystycznymi przygoto-
wanymi przez uczniów. 

Szczególnym wydarzeniem, zapi-
sanym w szkolnych kronikach,  był 
mecz o mistrzostwo w piłce nożnej. 
Zorganizował go nauczyciel wycho-
wania fizycznego Tadeusz Filipczak. 
Mecz odbył się 21 marca 1974 roku. 

Do boju o mistrzostwo w piłkę noż-
ną stanęli: klasa III a wyłoniona po 
całorocznych rozgrywkach jako naj-
lepsza w szkole oraz nauczyciele, któ-
rych do boju zagrzewała ich trener-
ka Stanisława Kopycińska. Mecz wy-
wołał niesłychane zainteresowanie w 
całym Nowogardzie i okolicach. Na 
miejski stadion ściągnęły tłumy wi-
dzów. Zmagania sportowe przerywa-
ne były okrzykami „Rydz do baletu, 
Szpon do fletu”. Spotkanie w regula-
minowym czasie zakończyło się re-
misem 3:3, w tej sytuacji prowadzący 
mecz sędzia Wiktor Mostowski, za-
rządził przeprowadzenie dogrywki. 
Ona także nie przyniosła spodziewa-
nego rozstrzygnięcia wyniku spotka-
nia. Ostatecznie musiały zdecydować 
rzuty karne, po których profesorowie 
ulegli jedynie jedną bramką. Mecz za-
kończył się wynikiem 4:3. W tym cza-
sie dyrektorem szkoły był Stanisław 
Świrski, który przybył na piątkowe 
uroczystości 70-lecia istnienia szkoły. 
To za jego kadencji szkoła otrzymała 
imię ppor. Emilii Gierczak i sztandar. 

Największy fragment całej, 70-let-

niej historii I LO, przypada na cza-
sy szarej komuny. Wspominano, że 
młodzież licealna brała udział w wy-
kopkach. Obowiązkowo też masze-
rowała w pochodach pierwszomajo-
wych. Nie zawsze było wesoło. Szcze-
gólną oprawę miała studniówka zor-
ganizowana w 1981 roku, gdy w Pol-
sce trwał stan wojenny. Wspominała 
to absolwentka I LO,  Bożena Ulchur-
ska-Jackowiak, obecnie dyrektor VI 
Liceum Ogólnokształcącego w Szcze-
cinie.

-To nasz rocznik miał zorganizowa-
ną studniówkę w pierwszym okresie 
stanu wojennego, a jednak zachowano 
klimat i czar. Przy szczelnie zakrytych 
oknach i zamkniętych drzwiach zorga-
nizowano ją w godzinach wczesno po-
południowych. Zakończono tuż po 21, 
abyśmy mogli przed godziną policyjną 
wrócić do domu. Wokół patrole milicji, 
które czuwały nad tym, aby studniów-
ka była pod kontrolą. Nie zdawaliśmy 

sobie wówczas sprawy ile zabiegów 
wymagało to grono pedagogiczne,  aby 
przekonać ówczesne władze, że stud-
niówka to ważne wydarzenia szkolne, 
a nie lekcja wychowawcza w tle prze-
prowadzona bez cenzury – mówiła w 
imieniu absolwentów, B. Ulchurska-
-Jackowiak. 

Dziś, w dużo spokojniejszych 
czasach w I LO pobiera naukę 228 
uczniów. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom młodzieży, szkoła poszerza 

swoją ofertę edukacyjną. Już po raz 
piąty na nowogardzkim Placu Wol-
ności uroczyste ślubowanie złożyli 
uczniowie klas policyjnych. W bieżą-
cym roku szkolnym dołączyli do nich 
uczniowie klasy ratowniczo-medycz-
nej. Poza zwykłymi lekcjami ucznio-
wie poznają specyfikę służb mundu-
rowych oraz poszerzają wiedzę z za-
kresu ratownictwa medycznego. O 
wszelkich działaniach podejmowa-
nych przez uczniów tych klasa moż-
na dowiedzieć się przeglądając szkol-
ne kroniki. W najbliższym czasie I LO 
przejdzie też gruntowny remont we-
wnątrz budynku. Inwestycja zostanie 
wykonana z budżetu Powiatu Gole-
niowskiego, który jest organem pro-
wadzącym placówkę. 

W akademii, poza społecznością 
szkolą, wzięły oczywiście udział wła-
dze na szczeblu powiatu i gminy, dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych placówek 
oświatowych, służb mundurowych, 
przedsiębiorców, duchownych i me-
diów. Obecna była także delegacja 
z Gimnazjum Oskar-Plicht w Pase-
walku, z którym I LO w Nowogar-
dzie współpracuje od 15 lat. W cza-
sie uroczystości uczczono też pamięć 
zmarłych nauczycieli, pracujących w 
I LO. Następnie dyrekcja I LO przy-
jęła od delegacji życzenia. Po zakoń-
czeniu akademii absolwenci udali się 
do swoich klas, by wspólnie z kole-
gami i koleżankami ze szkolnych ław 
powspominać czasy szkoły średniej. 
Wieczorem natomiast w Wilii Zbysz-
ko, odbył się uroczysty bal absolwen-
tów. Zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych. Tym samym I LO w 
Nowogardzie zapisało kolejną kartę 
do swojej historii – uroczystość 70-le-
cia istnienia szkoły. 

Redakcja DN życzy dyrekcji, pra-
cownikom i uczniom I LO pasma sa-
mych sukcesów na kolejne lata dzia-
łalności. 

Marcin Simiński

Karina Surma

abp. A. Dzięga głosi kazanie, po lewej absolwenci I LO - obecnie w stanie kapłańskim

Uczniowie i absolwenci I LO

Występy artystyczne uczniów

Okrągły Jubileusz I liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie

Stało się... minęło 70 lat
W miniony piątek, 17 kwietnia, I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie obchodziło 70-rocznicę istnienia. W tym dniu 
odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięła cała społeczność szkolna, zaproszeni absolwenci, emerytowani na-
uczyciele, dawni dyrektorzy placówki, a także przedstawiciele lokalnych władz. 
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Dyrektorzy 1 LO i ich kadencje 
Bernard Lipski – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1945- październik 1945
Jan Jakubowiak – dyrektor I LO w okresie:  październik 1945- sierpień 1947 
Mieczysław Gołembiowski – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1947- marzec 1950     
Ignacy Młodak – dyrektor I LO  w okresie: marzec 1950 – sierpień 1951 
Edward Chudziński  – dyrektor I LO  w okresie: wrzesień 1951 – sierpień 1970
Stanisław Świrski – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1970 – sierpień 1974
Włodzimierz Wowk – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1974 – sierpień 1982  
Jerzy Jagodziński – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1982 - sierpień 1989 
Konrad Andrzejewski – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1989 – sierpień 1991  
Stanisław Karman – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1991 – sierpień 1998  
Grażyna Wesołowska – dyrektor I LO w okresie: wrzesień 1998 – grudzień 1999
Irena Stasiewicz – dyrektor I LO w okresie: styczeń 2000 – sierpień 2009 
Karina Surma – dyrektor I LO od września 2009 

Lista zmarłych nauczycieli pracujących w I LO w Nowogardzie
 Jan Jakubowiak
Stanisław Dreling
ks. Bogdan Szczepanowski
Ilnicki Eugeniusz
Albin  Makowski
Elżbieta Nanowska
Anastazja Nowak
Stanisław Podemski
Stefania Wiercioch
Mieczysław Gołębiowski
Zbigniew Gust
Jan Pągowski
Maria Galińska
Stanisław Podemski
Stanisław Marynowski

Antoni Rudawski
Stanisława  Bargowa
Stanisław Rzeszowski
Edward Chudziński
Józef Szymański
Marian Roszak
Jan Wierszko
Aleksander Wiśniewski
Alina Ochman
Stanisław Steczek
Zenobia Majewska
Eugeniusz Wyroda
ks. Stanisław Bielski
Ryszard Fijałkowski
Ryszard Kopyciński

Roman Gruchała
Irena Szpytman
Antoni Rudawski
Konrad Andrzejewski
Franciszek Wójcik
Anna Rymarczyk
Stanisława Kamionka
ks. Bronisław Pisarek
Halina Chodakowska
Aleksander Kopyłowicz
Salomea Piórowska
Horyń Genowefa
Renata Górnik-Brzost
Grzegorz Górczewski
ks. Grzegorz Zaklika 

 Dyrekcja i pracownicy ZSO nr 1 I LO w Nowogardzie,  
składają serdeczne podziękowania sponsorom i ofiarodawcom oraz tym,  

którzy wsparli organizacyjnie uroczystość.
Tomasz Kulinicz – Starosta Goleniowski
Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu
Rada Rodziców przy I LO w Nowogardzie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowogard S.A.
Bank PKO S.A. Nowogard
P.H. ARNO Sp. z o.o. Nowogard
Pan Ireneusz Martyniuk
Piekarnia, Ciastkarnia – Waldemar Pędziszczak
NOWO-GLAS Sp.  J. Nowogard
P.H. Neptun Sławomir Wencel
BIUREX Nowogard
Jotes FH Szymczak Józef  
Państwo Bożena i Kazimierz Lewińscy
Pani Danuta Gutowska

ZPUH Demgrad Nowogard
Hurtownia Witter - Witalij Grebieniuk  
Metalzbyt II Nowogard
Składnica akt Sp. Zo.o. Mirosław  Chmielnicki
Studio reklamy vizart Paweł Skwarczyński
Zakład usługowy Domel, Pan Władysław Błażewicz
Kwiaciarnia „Róża” Nowogard  Anna Sławińska
Piekarnia Karsk s.c Bogumiła Lisiewicz  i Robert 

Ławniczak
Pan Henryk Grygowski
 Pan Jan Kopyciński
Staż Pożarna w Nowogardzie
Nowogardzki Dom Kultury
„Willa Zbyszko” w Nowogardzie

Lista pracowników rok szkolny 2014/2015
Baca Ewelina, Baszuk Irena, Borzeszkowska-Buriak Dorota, Gański Andrzej, Grygowski Emil, Jasek-No-

wak Marta, Juszkiewicz  Małgorzata, Kozak Barbara, 
Łuka Leszek, Machut Jolanta, Michalak Zbigniew, Papuszka Barbara, Pietruczyk Beata, Podemski Łukasz, 

Połetek Grażyna, Sadkowski Robert, Stasiewicz Irena,  Szkup Katarzyna, Surma Karina, Sztengiert-Kowal-
czyk Kornelia, Werner-Tomasikiewicz  Monika, Zając Grzegorz, Burewicz Jolanta, Gutowska Danuta, Kra-
szewski Marcin, Olesiejko Krystyna, Pietrzycki Artur. 

Administracja i obsługa
Bobrowska Grażyna, Burewicz Lucyna, Kwiatkowska Maria, Krystkiewicz Izabela, Pluta Emilia, Trościan-

ko Grażyna, Trościanko Ryszard.

Wspólne zdjęcie obecnych i emerytowanych pracowników I LO

Wybory władz regionalnych w partii 

Robert Czapla został 
wiceszefem SLD
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, został jednym z czte-
rech zastępców przewodniczącego SLD w regionie Dariusza 
Wieczorka. Wybory do władz partii odbyły się w minioną 
sobotę, podczas wojewódzkiej konwencji SLD w Szczecinie.

 Jak czytamy na stronie zachod-
niopomorskiego SLD, przewod-
niczącym struktur wojewódzkich  
partii  został wybrany radny Sej-
miku Województwa, Dariusz Wie-
czorek. Jego zastępcami zostali: Jo-
anna Agatowska (wiceprzewod-
nicząca krajowa SLD, przewodni-
cząca Rady Miasta w Świnoujściu),  
Jacek Kuś (przewodniczący SLD 
w Kołobrzegu),  poseł Stanisław 
Wziątek oraz Robert Czapla (bur-
mistrza Nowogardu i jednocześnie 
szefa koła SLD w Nowogardzie). 

Dalej partia donosi, że w jej 
wojewódzkiej konwencji wzięło 
udział 150 delegatów. Poza wybo-
rami nowych władz, delegaci przy-

jęli również stanowisko popierają-
ce w wyborach na prezydenta RP 
Magdalenę Ogórek. 

Czy awans Roberta Czapli w re-
gionalnych strukturach SLD ozna-
cza poprawę sytuacji najbiedniej-
szych mieszkańców gminy No-
wogard? Pytanie wydaje się reto-
ryczne zważywszy na to, że ugru-
powanie to zawsze opowiadało się 
za rozbudową oferty socjalnej pań-
stwa, mającej docelowo poprawić 
byt osób najuboższych, potrzebu-
jących i schorowanych. Pozostaje 
więc tylko czekać na pierwsze, po-
zytywne rezultaty politycznej pro-
mocji naszego burmistrza. 

MS

Robert Czapla oddaje głos w wyborach do władz SLD w regionie. Foto. Zachodnio-
pomorskie SLD

Urząd zlecił naprawę 
pogwarancyjną 
Po naszym artykule, wywołanym przez jednego z mieszkańców 
Nowogardu, w sprawie ulicy Kardynała Wyszyńskiego, a raczej po-
wstających tam po każdym opadzie deszczu zastoin wody, Urząd 
Miejski poinformował, że ulica przejdzie naprawę pogwarancyjną. 

Poniżej treść komunikatu, jaki w 
tej sprawie wydał Tadeusz Fiejdasz 
z UM w Nowogardzie. 

- Wykonawca robót, którym była 
firma AZBUD z Nowogardu wyko-
nała remont nawierzchni na ulicach: 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
Stolarskiej przy udziale podwyko-
nawcy PRD Nowogard. Na mocy za-
wartej umowy pomiędzy wykonaw-
cą a zamawiającym tj. Gminą No-
wogard wykonawca udzielił gwa-
rancji jakości wykonywanych robót 
na okres 36 miesięcy od daty odbio-
ru oraz rękojmi za wady w przed-
miocie umowy na okres 48 miesię-
cy. W tym okresie jest on zobowią-
zany do nieodpłatnego usuwania 
wszelkich usterek ujawnionych w 
czasie użytkowania wyremontowa-
nych dróg. W związku ze stwierdze-

niem występowania zastoin wody 
po opadach deszczu zamawiają-
cy w dniu 12 marca 2015 r. wezwał 
wykonawcę do wykonania prac po-
prawkowych w celu wyeliminowania 
tworzenia się kałuż na tych ulicach. 
Roboty te zostały rozpoczęte w dniu 
17.04.2015 r.
Z poważaniem, Tadeusz Fiejdasz

Kierownik Wydziału GKMiOŚ
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą tortów okolicznościowych.

Więcej wzorów na:
fototort@pedziszczak.pl
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/PiekarniaNowogard

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom !
Proponujemy torty Komunijne wraz z Opłatkiem. 

Wybierz wzór opłatka i zamów pewny i pyszny tort 
WŁAŚNIE U NAS. 
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
Pozyskane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Olimpiada Teologii Katolickiej 2015

Lucyna Kaczmarek z II LO z tytułem!
Od 16 do 18 kwietnia br., w Łomży, 123. uczniów reprezentujących 41 diecezji, uczestniczyło w Ogólnopolskim Finale XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, 
którego głównym organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a tegorocznym gospodarzem była diecezja łomżyńska.

Uczennica II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie, 
Lucyna Kaczmarek, zdobyła 14 
miejsce, uzyskując tytuł finali-
sty, a tym samym prawo przyjęcia 
bez rekrutacji na wyższe uczelnie 

w Polsce, m.in. na UKSW w War-
szawie, UAM w Poznaniu, Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, Uniwersytet Opol-
ski czy Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach. „Aniołem Stróżem” Lu-

cyny podczas wszystkich etapów 
tego konkursu był ks. Marcin Gu-
dełajski.

Celem Olimpiady jest popula-
ryzacja wiedzy religijnej. Temat 
tegorocznej olimpiady brzmiał: 
Sakramenty Uzdrowienia i ich 
rola w życiu Kościoła. Uczestnicy 
musieli wykazać się znajomością 
nie tylko Pisma Świętego, Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego, ale 
również znajomością dokumen-
tów kościelnych.

- Olimpiada to nie tylko zgłębia-
nie wiedzy, ale również rozwijanie 
wiary młodych ludzi. Te 123 osoby 
to są najlepsi z najlepszych – po-
wiedział na zakończenie dziekan 
Wydziału Teologicznego UKSW 
w Warszawie oraz przewodniczą-
cy Komitetu Głównego Olimpia-
dy, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik. 
-Warto również zauważyć, że w 
pierwszym szkolnym etapie wzię-
ło udział ponad 12 tys. uczniów. To 
niewątpliwie ogromna zasługa ka-
techetów i księży – mówił ksiądz 
dziekan.

Etap szkolny odbył się w listo-

padzie ubiegłego roku, a diece-
zjalny – na początku marca. W 
pierwszym dniu etapu ogólnopol-
skiego olimpijczycy uczestniczyli 
w gali otwarcia, która miała miej-
sce w Auli Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich w Łomży. Po 
przywitaniu gości przez gospoda-
rzy, finaliści wzięli udział w przed-
stawieniu przygotowanym przez 
Teatr Kotłowania z Ostrowi Ma-
zowieckiej pt. „Naszetwarze.pl”. 
W piątek rano przystąpili do czę-
ści pisemnej, którą stanowił test z 
35 pytań, które należało rozwią-
zać w ciągu sześćdziesięciu minut. 
Natomiast po południu uczestni-
cy wraz z opiekunami wyruszyli  
zwiedzać Synagogę w Tykocinie 
oraz mieli możliwość w Strękowej 
Górze zobaczyć „Polskie Termo-
pile” – historyczne miejsce walk 
polskich żołnierzy pod dowódz-
twem kpt. Władysława Raginisa.

Ostatni dzień rozpoczął się 
Mszą św. koncelebrowaną pod 
przewodnictwem Jego Ekscelen-
cji ks. biskupa Janusza Stepnow-
skiego oraz ogłoszeniem dzie-

siątki finalistów, których czekał 
jeszcze ustny etap olimpiady. W 
sumie w części pisemnej odpo-
wiadając na pytania można było 
zdobyć 76 pkt., bo dostać się do 
złotej dziesiątki trzeba było roz-
wiązać test przynajmniej na 58 
pkt. Po południu odbyła się Uro-
czysta Gala kończąca XXV Finał 
Olimpiady Teologii Katolickiej, 
podczas której uczestnicy wraz z 
opiekunami dostali nagrody i po-
dziękowania. Galę rozpoczął kon-
cert zespołu „Dzień dobry”, który 
zauroczył wszystkich zebranych 
swą muzyką i śpiewem. Na koniec 
przewodniczący komitetu głów-
nego olimpiady, ks. prof. Toma-
sik ogłosił Kolejny finał XXVI już 
Olimpiady Teologii Katolickiej za-
planowany w dniach 31marca – 2 
kwietnia 2016 roku, w Łowiczu, a 
temat brzmi: „Święty Jan Paweł II 
wychowawca młodych”.Gratuluje-
my Lucynie sukcesu i  trzymamy 
kciuki na przyszły rok.

Inf. własna 

VII Turniej Siatkówki Samorządowej o Puchar Starosty

Nowogard na ostatnim miejscu
W dniu 18.04.2015 roku, na Hali ZS nr 1 w Goleniowie, odbył się VII Halowy Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Goleniowskiego dla radnych i 
pracowników Gmin Powiatu Goleniowskiego.

W komplecie przybyły wszyst-
kie reprezentacje samorządów 
gminnych, aby przez ponad czte-
ry godziny walczyć o Puchar Sta-
rosty w piłce siatkowej. Turniej 
otworzył Tomasz Kulinicz, Staro-
sta Goleniowski, który następnie 
zagrał w drużynie Nowogardu, po 
kontuzji radnego Michała Wiatra. 
Po eliminacjach grupowych, wy-
równanej walce w grupie I, z kom-
pletem zwycięstw wygrał Przy-
biernów, druga lokata przypadła 
Stepnicy, a trzecie miejsce dla No-
wogardu. W grupie II zwycięży-
li siatkarze Goleniowa przed Ma-
szewem i Osiną. 

Następnie przystąpiono do wal-
ki o poszczególne pozycje. O 5. 
miejsce walczyli siatkarze Osiny i 
Nowogardu. Reprezentanci nasze-
go magistratu gładko przegrali 2:0 
(25:12, 25:17) i ostatecznie zakoń-

czyli turniej na ostatnim miejscu. 
O trzecią lokatę walczyli samo-
rządowcy Maszewa i Stepnicy. Po 
emocjonującym pojedynku zwy-
ciężyli Maszewianie 2:0 (25:17, 
25:20). Wreszcie o główne tro-
feum na parkiet wybiegły repre-
zentacje Przybiernowa i Golenio-

wa. Był to mecz, który wyzwolił 
wiele emocji, bo walka na parkie-
cie była zacięta i wyrównana od 
pierwszego do ostatniego gwizd-
ka sędziego. Zwycięstwo Golenio-
wian w setach 27:25 i 25:23 świad-
czy o dramaturgii tego spotkania.

Zespoły uhonorowane zostały 

pamiątkowymi dyplomami, a trzy 
które znalazły się na podium - pu-
charami. Starosta Goleniowski, 
Tomasz Kulinicz, na zakończenie 
podziękował wszystkim uczestni-
kom za przybycie na turniej i am-
bitną walkę na parkiecie. Zapro-
sił na kolejną, tym razem plażową 

edycję turnieju, która odbędzie się 
w czerwcu w Lubczynie.

Natomiast poczęstunek dla 
uczestników turnieju - samorzą-
dowców z gmin naszego powiatu, 
przygotowali uczniowie ZS nr 1 w 
Goleniowie.

Info: własna
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Pierwsza porażka kobiecej drużyny

Topnieje przewaga
Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, w niedzielę (19 kwietnia), rozgrywała swój mecz w Wałczu z tamtejszym Orłem. Pomimo miażdżącej przewa-
gi, podopieczne Pawła Błaszczyka przegrały swój pierwszy mecz w sezonie. Na skutek tego, przewaga nad drugą w tabeli Olimpią II Szczecin, stopniała 
już do 1 punktu. 

Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz – Pomorzanin Nowogard  2:1 (1:1)
`22 min. Katarzyna Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakowska, Martyna Stępień – Joanna Dobosz (Klaudia Korgiel),
 Katarzyna Piotrowska (c) , Patrycja Kozioł, Aleksandra Mościńska – Anita Piotrowska, Małgorzata Labuda. 

Już przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego, pewne było, że 
mecz z Orłem będzie bardzo 
trudny dla podopiecznych Pawła 
Błaszczyka. Na domiar złego z po-
mocą dla gospodyń przyszedł sę-
dzia, który przymykał oko na bru-
talne wejścia zawodniczek z Wał-
cza. W skrócie, by oddać przebieg 
tego meczu, wystarczy napisać, że 
„Pomorzanki” oddały kilkadzie-
siąt strzałów na bramkę rywa-
lek, natomiast gospodynie tylko... 
dwa. Wynik otworzyła wracająca 
po kontuzji Katarzyna Piotrow-
ska. Rzut rożny wykonywała jej 
siostra Anita, która dośrodkowała 
na „długi” słupek, akcję zamyka-
ła Katarzyna, która precyzyjnym 
strzałem głową zdobyła bramkę 
dla Pomorzanina. Niestety, dwie 

minuty później Wałcz wyrównał. 
Piłkarki gospodyń również wyko-
nywały rzut rożny. Po zbyt krót-
kim dośrodkowaniu, defensorki z 
Nowogardu wykopały futbolów-
kę przed swoją bramkę. Do piłki 
dopadła zawodniczka Orła, która 
podała prostopadle do partner-
ki, podopieczne Pawła Błaszczy-
ka ustawiły złą pułapkę ofsajdo-
wą i rywalka znalazła się w sytu-
acji sam na sam z Pauliną Torun i 
zdobyła bramkę na 1:1. W drugiej 
połowie „Pomorzanki” dosłow-
nie ostrzeliwały bramkę przeciw-
niczek, próbowały kolejno Anita 
Piotrowska, Patrycja Kozioł oraz 
Małgorzata Labuda. To jednak nie 
wystarczyło w zdobyciu gola, a do 
tego z ładną kontrą wyszły rywal-
ki. Po oskrzydlającej akcji dokład-

ne podanie otrzymała jedna z za-
wodniczek Orła i w sytuacji „oko 
w oko” z Pauliną Torun, ustaliła 
wynik tego meczu na 2:1 dla miej-
scowych.  Porażka w Wałczu bar-
dzo komplikuje Pomorzaninowi 
sytuację w ligowej tabeli. Nowo-
gardzianki mają już tylko 1 punkt 
przewagi nad Olimpią II Szczecin 
i jeśli zespół prowadzony przez 
Pawła Błaszczyka chce awanso-
wać do II ligi, nie może przegrać 
z Olimpią w bezpośrednim po-
jedynku. Wierzymy, że piłkarki z 
Nowogardu są w stanie utrzymać 
pozycję lidera do końca rozgry-
wek. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę.                                       

                                                 KR

III Liga Kobiet 2014/2015

9. kolejka:
LUKS Przecław – Zalew Stepnica   0:2
Olimpia II Szczecin – Fala Międzyzdroje  2:1
Orzeł 2010 Wałcz – Pomorzanin Nowogard 2:1
Kotwica Kołobrzeg – Vielgovia Szczecin  0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 9 22 34 4 7 1 1
2 Olimpia II Szczecin 9 21 38 8 7 0 2
3 Zalew Stepnica 9 18 29 14 6 0 3
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 9 16 18 19 5 1 3
5 Fala Międzyzdroje 9 12 15 8 3 3 3
6 Vielgovia Szczecin 9 10 15 13 3 1 5
7 LUKS Przecław 9 6 7 32 2 0 7
8 AP Kotwica Kołobrzeg 9 0 1 59 0 0 9

Szkoła Podstawowa nr 1

Weronika Lalik 
laureatką konkursu
Wojewódzki Finał Małego Konkursu Recytatorskiego 
już za nami. Dnia 11 kwietnia 2015 roku, recytatorzy 
prezentowali się na scenie Domu Kultury w Szczecin 
Dąbiu. 

W kategorii klas 4-6 
udział wzięło 23 uczestni-
ków. Szkołę Podstawową 
nr 1 w Nowogardzie repre-
zentowała Weronika La-
lik, która wcześniej poko-
nała wielu konkurentów w 
etapach: szkolnym, gmin-
nym i powiatowym. I tym 
razem Weronika wypadła 
doskonale zdobywając ty-
tuł Laureata. 

Jesteśmy dumni, że do 
naszej szkoły chodzą tak 
zdolni uczniowie.  Wero-
nikę do konkursu przygo-
towała Martyna Rogala-
-Bator. Weroniko, gratu-
lujemy Ci tytułu Laureata 
i życzymy dalszych sukce-
sów!!!

Info: własna

NDK przedłuża termin nadsyłania prac 
konkursowych

„Naświetl Historię”
W związku na wiele próśb osób zainteresowanych konkursem fotograficznym „Naświetl 
Historię”, Nowogardzki Dom Kultury przedłuża termin nadsyłania prac konkursowych do 
27 kwietnia 2015r. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia są dostępne pod adresem: 

http://ndk.pl/konkursy/naswietl-historie-2015 , zapraszamy do wzięcia udziału w konkur-
sie.                                                                                                                                           red.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 

Pomorzanin przegrywa z morzyckiem moryń

Lecą w dół...
W sobotę (18 kwietnia), o godzinie 14:30, Pomorzanin Nowogard podejmował przed własną publicznością piłkarzy Morzycka Moryń. Podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego zagrali bardzo słaby mecz i przegrali po golu z rzutu karnego w końcówce spotkania. Nowogardzianie spadli już na 4. miejsce w 
tabeli, a kibice powoli przestają poważnie myśleć o awansie swojej drużyny...

Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń  0:1 (0:0)
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski, Natan Wnuczyński – Rafał Makarewicz, Piotr Hanuszkiewicz, 
Hubert Pędziwiatr, Fernando Maia Batista – Dawid Langner (Michał Łukasiak), Kamil Lewandowski (Dominik Wawrzyniak). 

Sobotni pojedynek był bardzo 
ważny dla układu ligowej tabe-
li. Za plecami Pomorzanina na 
wpadkę Nowogardzian czekał Je-
ziorak i Stal Lipiany. Morzycko 
wygrywając w Nowogardzie, rów-
nież poważnie mogło zbliżyć się 
do miejsca premiowanego awan-
sem. Być może dlatego, kibice któ-
rzy tego dnia przyszli na stadion, 
oglądali mecz prowadzony głów-
nie w środku boiska. Jako pierw-
si zaatakowali gospodarze. W 10. 
minucie ładnie środkiem boiska 
przedarł się Rafał Makarewicz, 
który dograł w pole karne do Hu-
berta Pędziwiatra. Piłkarz Pomo-
rzanina przyjął futbolówkę i ude-
rzył z około 14 metrów, jednak o 
pół metra niecelnie. Pięć minut 
później, ten sam piłkarz uderzył 
mocno z około 18 metrów, jednak 
wysoko nad poprzeczką. Piłkarze 
gości pierwszy swój strzał oddali 
w 25. minucie meczu. Wówczas 
na zaskakujące uderzenie z około 
25 metrów zdecydował się piłkarz 
przyjezdnych, ale jego próba mi-
nęła spojenie słupka z poprzecz-
ką. Nowogardzianie mieli jeszcze 
jedną okazję wynikającą z błę-
dów obrońcy z Morynia, jednak 

ani Kamil Lewandowski, ani Hu-
bert Pędziwiatr nie potrafili ude-
rzyć piłki w światło bramki. W 42. 
minucie Morzycko wykonywało 
rzut wolny z lewej strony boiska, 
po ładnej centrze piłkarz gości 
uderzył głową obok bramki. W 
44. minucie, Pomorzanin marnu-
je najlepszą sytuację do zdobycia 
gola. Ładnym przerzutem z lewej 

na prawą stronę popisał się Hu-
bert Pędziwiatr. Piłka trafiła pod 
nogi Kamila Lewandowskiego, 
który znajdował się z prawej stro-
ny pola karnego. Napastnik Po-
morzanina przełożył sobie futbo-
lówkę na lewą nogę, gubiąc tym 
samym obrońcę i mocno uderzył 
pod porzeczkę, jednak bramkarz 
z Morynia popisał się ładną para-
dą wybijając piłkę na rzut rożny. 

Drugą połowę Pomorzanin za-
czął od wrzutek ze stałych frag-
mentów gry. Najpierw, w 52. mi-
nucie, Dawid Langner dośrodko-
wał z lewej strony boiska wprost 
na głowę niepilnowanego Rafa-
ła Makarewicza, który nie potra-
fił skierować futbolówki w świa-
tło bramki. Minutę później, dłu-
gie dośrodkowanie w wykona-
niu Fernando, trącił Michał So-
ska, jednak golkiper gości był na 
posterunku. W 73. minucie rzut 
rożny wykonywali przyjezdni, w 
polu karnym nikt nie pokrył jed-
nego z piłkarzy Morzycka, który 
uderzył głową z 10 metrów, jed-
nak wprost w rękawice bramkar-
skie Pawła Sobolowskiego. Czas 
leciał, a Pomorzanin nie był w sta-
nie stworzyć sobie akcji na wagę 3 
punktów. W 80 min. w pole kar-
ne wpadł napastnik gości, Maciej 
Dobrowolski próbując interwe-
niować fauluje swojego rywala, a 
sędzia decyduje się na odgwizda-
nie „jedenastki”. Rzut karny zo-
stał pewnie wykonany i Pomorza-
nin znalazł się w bardzo trudnej 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015

21. kolejka:
Zorza Dobrzany – Kłos Pełczyce   3:3
Błękit Pniewo – Orkan Suchań   2:3
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń 0:1
Unia Dolice – Stal Lipiany   1:2
Odrzanka Radziszewo – Gavia Choszczno  1:0
Piast Chociwel – Polonia Płoty   7:1
Sparta Węgorzyno – Jeziorak Szczecin  0:1
Flota II Świnoujście – Ina Ińsko   0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 21 56 58 15 18 2 1
2 Jeziorak Szczecin 21 41 39 31 13 2 6
3 Stal Lipiany 21 39 49 29 12 3 6
4 Pomorzanin Nowogard 21 38 33 24 11 5 5
5 Morzycko Moryń 21 36 34 23 9 9 3
6 Kłos Pełczyce 21 31 29 33 9 4 8
7 Błękit Pniewo 21 28 35 50 8 4 9
8 Polonia Płoty 21 28 42 35 7 7 7
9 Sparta Węgorzyno 21 28 33 27 8 4 9
10 Zorza Dobrzany 21 27 48 36 5 12 4
11 Ina Ińsko 21 24 24 36 6 6 9
12 Unia Dolice 21 22 43 37 5 7 9
13 Odrzanka Radziszewo 21 18 23 47 5 3 13
14 Orkan Suchań 21 17 24 55 4 5 12
15 Gavia Choszczno 21 16 32 46 4 4 13
16 Flota II Świnoujście 21 16 32 54 5 1 15

Piłkarze Pomorzanina muszą wziąć się w garść jeśli liczą na awans. Jak na razie w 6 meczach wywalczyli ledwie 5 punktów, 
strzelili 7 goli oraz stracili taką samą liczbę bramek.

sytuacji. Nowogardzianie rzuci-
li się do odrabiania strat, ale ani 
sytuacyjny strzał z pola karnego 
Pędziwiatra, ani potężne uderze-
nie Makarewicza z około 30 me-

trów, nie zaskoczyły dobrze tego 
dnia dysponowanego bramka-
rza gości. Na domiar złego, Po-
morzanin popełniał kolejne błę-
dy. W 86. minucie, Gracjan Wnu-
czyński będąc ostatnim obroń-
cą próbował przedryblować ry-
wala i stracił piłkę, napastnik z 
Morzycka miał przed sobą tylko 
Sobolowskiego, ale zabrakło mu 
koncentracji i kopnął futbolówkę 
wprost w bramkarza Pomorzani-
na. Wynik już nie uległ zmianie 
i sytuacja nowogardzkiego klubu 
wygląda coraz gorzej. Pomorza-
nin spada na 4. miejsce w tabeli, 
traci do drugiego Jezioraka już 3 
punkty, do Stali Lipiany 1 punkt, 
natomiast Morzycko Moryń do 
Pomorzanina traci już tylko dwa 
punkty. Z taką grą możemy spo-
dziewać się kolejnego spadku 
podopiecznych Roberta Kopa-
czewskiego w ligowej tabeli. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR 

Piotr Hanuszkiewicz przychodząc do Pomorzanina z Goleniowa miał być dużym 
wzmocnieniem w środku pola, tym czasem ponownie notuje bezbarwny mecz.
ReKlAmA
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DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
O tym, że warto rozpocząć naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
przekonali się uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy odwiedzili naszą szkołę podczas 
dnia otwartego. 

Przygotowania do dnia otwar-
tego szkoły rozpoczęły się na dłu-

go przed wyznaczonym termi-
nem, a wszystko po to, żeby po-
kazać przyszłym absolwentom 

gimnazjum, że warto rozpocząć 

naukę w naszej szkole. W tym 
roku ZSP odwiedzili gimnazjali-

ści z nowogardzkich szkół (Gim-
nazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i 
Gimnazjum nr 3) a także z oko-

licznych miejscowości – Masze-

wa, Radowa Małego, Reska oraz 
Dobrej Nowogardzkiej. Gimna-
zjaliści byli oprowadzani po szko-
le przez wyznaczonych przewod-
ników – odwiedzali oni poszcze-
gólne pracownie, w których mogli 
zapoznać się ze specyfiką kierun-
ków kształcenia. A trzeba przy-
znać, że oferta edukacyjna na-
szej szkoły jest imponująca! Ab-
solwent gimnazjum może rozpo-
cząć naukę na jednym z siedmiu 
kierunków kształcenia stając się 
uczniem technikum ekonomicz-
nego, handlowego, hotelarskiego, 
informatycznego, żywienia i usług 
gastronomicznych, logistycznego 
lub pojazdów samochodowych. 
Chętni uczniowie mogą  starać się 

o przyjęcie do Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej, która umożliwia 
kształcenie w zawodzie: mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
kucharz i pracownik pomocni-
czy obsługi hotelowej. Uczniowie 
naszej szkoły biorą udział w za-
jęciach pozalekcyjnych,  konkur-
sach, olimpiadach,  projektach, 
zawodach sportowych, wyciecz-
kach krajowych i zagranicznych 
oraz w wymianie uczniowskiej w 
ramach współpracy ze szkołą w 
Macedonii. W naszej szkole pa-
nuje dobra atmosfera – na pewno 
znajdziesz tutaj miejsce dla siebie! 

Gimnazjalisto! Jeśli chcesz 
zdobyć konkretny zawód, zapra-
szamy Cię do naszej szkoły!

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Stoisko Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Gimnazjaliści podczas zwiedzania pracowni żywienia 

Stoisko informatyczne na sali gimnastycznej

...witają gości 

Uczniowie ZSP...

Nasi goście w pracowni ekonomicznej 

Zwiedzanie warsztatów

Uczniowie zwiedzają warsztaty szkolne 

Słodki poczęstunek przygotowała klasa III TŻ:)
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnię kierowcę 
kat. C+E

transport krajowy
tel. 509 740 304

W.1.1Wt.scb 31.03

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-6.03

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

Zatrudnimy do ochrony obiektu 
w parku przemysłowym Goleniów. 

Mile widziane Panie.  Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Telefon: 727-001-958.

Zatrudnimy osoby do ochrony zaplecza 
placu budowy niedaleko lotniska w Goleniowie. 

Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Telefon:  727-001-958.

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11 d.o 

Nasi siatkarze najlepsi! 
Już po raz kolejny siatkarze z LUKS „SIATKARZ” Nowogard pokazali doskonałą sportową 
formę zdobywając I miejsce w finale Międzyszkolnej Ligi Halowej Piłki Siatkowej Chłopców. 

Pozostająca pod opieką Pana Marcina Wolnego drużyna dała z siebie wszystko i uczciwie  zapracowała na 
swój sukces. Na szczególną pochwałę zasługuje uczeń klasy IV TPS Łukasz Czarny, który zdobył tytuł najlep-
szego zawodnika ligi. 

Drugie miejsce zajęła drużyna z I LO w Nowogardzie (opiekun Pan Łukasz Podemski), na trzecim miejscu 
znalazła się drużyna z II LO w Nowogardzie (opiekun Pani Marta Żywicka).

Podziękowania dla dyrektor I LO Pani Kariny Surmy, dyrektora ZSP Pana Stefana Sitkowskiego i dyrektora 
ZSO Pana Leszka Beceli. Sędzią głównym zawodów był Pan Grzegorz Tandecki.   

Organizatorzy LUKS „SIATKARZ” Nowogard

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

                O G Ł A S Z A  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  
Lokalizacja , położenie : Nowogard  ul. 3 Maja 31e/2 (parter) 

 Kategoria lokalu   :    M-3 (2 pokoje) o  powierzchni użytkowej – 48,10m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu :  indywidualne gazowe 

 Cena wywoławcza – 126.000,00zł
Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2015r.  godz. 10.00

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie S-ni lub  tel. 0913925261
kom. 697 104 578

Uwaga Wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.04.2015  r. 
Organizuje zawody spławikowe 
o tytuł Mistrza Koła w Stepnicy 

(powtórka zawodów) zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.05.2015r. 

Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00. 

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Klub żeglarski KNAGA 
zaprasza wszystkich członków klubu 

w dniu 25.04.2015 r.  o godzinie 15.00 
na otwarcie sezonu żeglarskiego 

i wybory uzupełniające

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

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 9 maja 

2015 r.organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.

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

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Li-
dii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele sta-
tutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam, Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

OGŁOSZeNIe



Nr 29 (2361)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIA DROB Ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRUCHOmOŚCI

•	 Wynajmę kawalerkę po remon-
cie. Tel. 602 405 640

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 0033 78 78 
18 189

• • Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamiesz-
kania. Kilka kilometrów od No-
wogardu, 30 minut do morza. 
Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibo-
ra I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 
594.

• Wynajmę duże mieszkanie cztero-
pokojowe. 602 474 266 

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni 
na cele produkcyjne lub magazy-
nowe. Obiekt posiada trafostacje. 
607 288 835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 
740 315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 
668 841 631

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 
35 76 53

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. Tel. 509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we trzecie piętro częściowo ume-
blowane. 533 355 991 lub 694 849 
187 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Ko-
ściuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 
41,49 m2 + garaż przy domu. Cena 
do negocjacji. 726 020 862 

• Wynajmę stoisko 30 m2  z dużą wi-
tryną. Tel. 604 410 983 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 
608 853 710  

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe częściowo umeblowane ul 15 
lutego cena 180 000 zł. 608 396 636 

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 
pokoje umeblowane od zaraz. 788 
726 456 

•	 Sprzedam zdecydowanie dom 
w cichym centrum o pow. 170m2 
z zadbaną działką 700m2, po-
mieszczeniem 25 m2na działal-
ność. Garaż, taras itp. Cena 410 
tys. Tel. 889 133 882

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
na I piętrze 60 m2 Tel. 730 315 621

• Nowogard – sprzedam dom w za-
budowie szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, trze-
ci od schodów, szeroki. 603 072 257

•	 Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy 
przenośny, ocieplany z płyty obor-
nickiej o pow. 36 m2 z ladami za 5 
tys. zł. Tel. 601 642 390

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we 60 m2  Wierzbięcin z własnym 
podwórkiem. Tel. 513 106 389 

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma 
mieszkaniami i garażem nad jezio-
rem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
ul. Leśna. Tel. 500 545 008 

• Sprzedam dom po remoncie we 
wsi Brzozowo z budynkiem gospo-
darczym i działką 1,80 h. Tel. 665 
523 647 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w cen-
trum miasta. Tel. 693 128 069 

• Posiadam do wynajęcia bezczyn-
szową kawalerkę w Mostach na 
dłuższy czas minimum  rok. Cena 
850 zł + kaucja. Tel. 501 832 458 

• Sprzedam dom lub zamienię na 
mniejszy, Nowogard. Tel. 691 10 
02 49 

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
wo-biurowe. tel. 510 065 169

• SprzedamM3 pow 44m2 Nowo-
gard 784-060-058

• Mieszkanie do wynajęcia, umeblo-
wane, 37 m2, czynsz 800 zł + kaucja. 
Tel. 698 669 875

mOTORYZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam skuter RS 1100, poj. 125, 
2009 rok. Cena do uzgodnienia. Tel. 
793 054 932

• Sprzedam komplet kół letnich 13 
cali do Skody Felicji, Favorit. Tel. 
721 692 465

 • Sprzedam Fiat Brava 1.4SX, ’98, tanio. 
Tel.  602 524 313.

ROlNICTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 JAJA lĘGOWe KUR „leGHORN”. 
Tel. 91 39 20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 
573 

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam pszenicę. 668 316 103 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, 
Żabówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa prze-
wianego. Tel. 600 653 124 

•	 mŁODe KURKI, ODCHOWANe, 
wolny wybieg, GOSPODARSTWO 

ROlNO-DROBIARSKIe ŻABOWO 
13. Tel. 91 39 106 66, 510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469 

• Prosiaki sprzedam okolice Golenio-
wa. 602 536 366

•  Sprzedam półtora tony jęczmienia. 
661 633 977

• Jęczmień, owies, mieszankę sprze-
dam. 609 640 478 

• Sadzarkę do ziemniaków najnow-
szy typ sprzedam, Korytowo 38. 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• • Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CeRKI meBlOWeJ SAmOCHO-
DOWeJ/ SKÓRZANeJ mATeRIA-
ŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIANeJ / 
lANOlINĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 373 143 , 
794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	NAPRAWY	montaż	pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 
772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH 
i POLIURETANOWYCH. Garaże, 
sklepy, kuchnie itp. 509 637 182 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, 
ocieplenie budynków, malowanie 
natryskowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735

• Torty na zamówienie. 600 151 353 

• Matematyka.668 17 12 12 

• Docieplenia budynków. Tel. 607 
654 692

•  Remonty – malowanie, kładzenie 
płytek. Tel. 728 801 246

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 
785 635 000 

PRACA

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

•	 Przyjmę pracowników budowla-
nych oraz pomocników, praca le-
galna. 785 931 513

• Poszukujemy do pracy fizycznej w 
sklepie meblowym. Transport oraz 
montaż mebli. Wymagane prawo 
jazdy kat.B, wysoka kultura osobi-
sta, zaangażowanie w pracy. Mogą 
być również osoby na  emerytu-
rze. Prosimy o wysyłanie CV na ad-
res e-mail sklep@kwadratmeble.
pl. Skontaktujemy się z wybranymi 
osobami

•   Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy brukarzy. Tel.886 
456 377 

• Poszukuję opiekunki do dziecka z 
Nowogardu. Tel. 666 282 606 

•  Zatrudnię montażystę okien 
(może być emeryt, rencista). Zlecę 
montaże okien. 663 600 601

INNe

• Sprzedam meble biurowe , niskie 
ceny tel. 510 065 169

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

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

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

• • Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	
z Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne, serwis tel 
691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary, z Niemiec 
malo używane do mieszkania, 
domu, sklepu cena od 70 zl oraz 
elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do 
lazienki, kuchni cana 200zl tel 691 
686 772

• Sprzedam łóżko polowe-tury-
styczne (pełnowymiarowe, składa-
ne, gruby materac), nieużywane, 
oryginalnie zapakowane, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Drzwi garażowe ocieplone bia-
łe   w solidnej ramie o wymiarach 
240x210 stan 

• b.dobry tel.509861740

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. 
Tel 502 853 573

•	 Sprzedam dwie kłody drzewa, 
orzech włoski, 180 i 200 cm dłu-
gości,  w obwodzie ok. 110 cm. 
Tel. 508 105 333

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE 
KOMINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 
101

• Sprzedam drzwi starego typu, sie-
dem sztuk, różne rozmiary. Tel. 693 
732 485 

• Sprzedam łódź Laminat dł. ; 230 
cm szer. 130 cm. Do amatorskiego 
połowu ryb. Cena do uzgodnienia. 
667 994 240 

• Wałek stalowy Fi 16/0,4 cm sprze-
dam. Tel. 794 957 680 

• Sprzedam piłe tarczową dużą, ta-
nio. 91 39 22 990 

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 990 

• Sprzedam zbiornik 1000 l na wodę 
doskonale nadający się na działkę. 
Tel. 606 265 333
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)
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R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

- Nawozy i narzędzia
ogrodnicze

- Kosiarki AL-KO
- Sznurek rolniczy

- Artykuły jeździeckie

SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

pon. - pt. 7-17 • sob. 8 - 14
Z A P R A S Z A M Y

ReKlAmA

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Pomorzanin II nie sprostał rezerwom Chemika

Byli blisko remisu
W sobotę (18 kwietnia), o godzinie 17:00, rozpoczął się mecz drugiego zespołu Pomorzanina z rezerwami Chemika II Police. Młodzi piłkarze Pomorza-
nina postawili trudne warunki rozpędzonym Policzanom, jednak nie zdołali wywalczyć choćby jednego punktu. 

Pomorzanin II Nowogard – Chemik II Police 1:3 (0:1)
Gol: Krystian Kubicki
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak (c) , Arkadiusz Balcer, Adrian Wasyluk, Grzegorz Skrzecz (Patryk Marcinkowski) – Max Pokorski (Błażej Ba-

jerski), Konrad Adamek, Krystian Kubicki, Sebastian Suchy, Marcin Skórniewski (Michał Jankowski) – Dariusz Iwaniuk. 

Rozpędzony Chemik II Poli-
ce regularnie gromi swoich ry-
wali, toteż Policzanie byli zde-
cydowanym faworytem meczu 
w Nowogardzie. Młodzi piłka-
rze Pomorzanina starali się kre-
ować wszystkie akcje, grając pił-
ką od własnej bramki. Momen-
tami mogło się to podobać, tym 
bardziej, że piłkarze Chemika 
również umiejętnie „szanowali” 
piłkę. Po 30 minutach gry, ata-
kujący Chemik dopiął swego i 
po błędzie nowogardzkiej de-
fensywy, jeden z piłkarzy przy-
jezdnych pokonał Michała Piąt-
kowskiego. Do przerwy wynik 
już nie uległ zmianie, natomiast 
po zmianie stron, zawodnicy 
Pomorzanina odważniej zaata-

kowali swoich rywali. Nowo-
gardzianie zdołali wyrównać, 
po rzucie rożnym. Z narożnika 
boiska dośrodkował Arkadiusz 
Balcer, w polu karnym doszło 
do zamieszania, a najsprytniej-
szy okazał się Krystian Kubicki, 
który wbił futbolówkę do bram-
ki. Chemik rzucił się do odrabia-
nia strat i tak jak w przypadku 
pierwszego gola, z pomocą znów 
przyszła obrona Pomorzanina. 
Goście z Polic, po 75 minutach 
gry objęli prowadzenie 1:2, a w 
doliczonym czasie dobili Pomo-
rzanin strzelając trzeciego gola. 
Nowogardzianie po stracie dru-
giej  bramki mieli jeszcze swoją 
okazję do wyrównania, jednak 
Patryk Marcinkowski nie zdo-
łał pokonać bramkarza gości. 
W zespole „rezerwowych” zade-
biutował kolejny junior, w dru-
giej części gry Marcin Skórniew-
ski został zmieniony przez mło-

dziutkiego Michała Jankowskie-
go. Dodajmy jeszcze, że piłkarze 
Pomorzanina II wystąpili w tym 
meczu w nowych strojach, któ-
re ufundował Roman Szlachet-
ka, który również reprezentu-
je Pomorzanin w drużynie bry-
dżowej. Podsumowując, piłkarze 
drugiego zespołu zaprezentowa-
li się nie najgorzej na tle walczą-
cej o awans ekipy z Polic. Re-
gularne wprowadzanie do skła-
du juniorów z meczu na mecz 
procentuje, a „rezerwowi” coraz 
częściej popisują się składnymi 
akcjami. Przy artykule publiku-
jemy aktualną tabelę oraz kom-
plet wyników. 

KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015

13. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Łożnica  1:0
Pomorzanin II Nowogard – Chemik II Police 1:3
Pomorzanin Przybiernów – OKS Goleniów 1:2
Zalew Stepnica – Znicz Niedźwiedź  4:3
Hanza Goleniów – Orzeł Grzędzice  4:1
Wicher Reptowo – Vielgovia Szczecin  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 13 32 41 10 10 2 1
2 Chemik II Police 13 30 62 14 10 0 3
3 Wołczkowo – Bezrzecze 13 29 33 13 9 2 2
4 Wicher Reptowo 13 18 27 27 5 3 5
5 OKS Euroinsbud Goleniów 13 17 31 28 4 5 4
6 Pomorzanin Przybiernów 13 17 25 27 5 2 6
7 Orzeł Łożnica 13 17 15 24 5 2 6
8 Zalew Stepnica 13 17 33 39 5 2 6
9 Vielgovia Szczecin 13 16 18 27 4 4 5
10 Znicz Niedźwiedź 13 15 27 32 4 3 6
11 Pomorzanin II Nowogard 13 10 9 39 3 1 9
12 Orzeł Grzędzice 13 2 11 52 0 2 11

Młodzi piłkarze Pomorzanina ambitnie walczą o każdy centymetr boiska. Na zdjęciu Konrad Adamek odbierający piłkę zawod-
nikowi Chemika.

Na zdjęciu Maciej Grzejszczak walczący o odbiór piłki przy własnym polu karnym.
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9s. 5s. 2

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

TUNEZJI, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

A6.4.k.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

Zrezygnowali 
z dotacji

Trzydniowy maraton

gimnazjalistów

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

ReKlAmA

Przysięgłych i Technicznych

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 730 16 55 76
pn. - pt. 10:00-16:30

e-mail: tlumaczenia.nowogard@wp.pl

TŁUMACZEŃ
WSZYSTKIE JĘZYKI

CENTRUM

W.2.p.24.04

Z okazji 20-lecia działalności firmy, 
mamy dla nowych Klientów

- najniższe stawki OC i AC
- dodatkowe zniżki dla młodych kierowców

Nasze propozycje są 
Nie do przebicia, sprawdźcie Nas. 

ZaprasZamy

700-lecia 6A (vis a vis NETTO)

tel. 91 391 01 17, 608 343 734Fratczak

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Nasi Przedsiębiorcy: 
B. Bondarowicz 

Z książką  
nic nie  
wygra

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

Czytaj s. 3

ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE

A 
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

dzieci w wieku 2,5-4 lata

Zapisy i szczegółowe informację: nr tel.: 660-797-838

Godziny otwarcia przedszkola 6:30-17:00

KRAINA F Z

Adres: ul. Gen. J. Bema 14, 72-200 Nowogard

A JN ITZATRUDNIMY HANDLOWCA
tel. 606 821 725

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą PUR
dachy i stropy

tel. 504 595 424
W.332.p.24-28.04

Zakazu budowy ferm w gminie nie będzie

Norki  
dostały 
zielone światło
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W skrócie

ReKlAmA

W minioną środę, w ratuszu, odbyło się spotkanie radnych z dyrekto-
rem szpitala w Nowogardzie, Kazimierzem Lembasem. W zebraniu wzięło 
udział 8 radnych. Tematem spotkania była stara, niezagospodarowana od 
czasu przeniesienia pacjentów do nowej części, bryła placówki, którą rad-
ni zwiedzili dzień wcześniej. Rozmawiano również o kondycji finansowej 
szpitala i perspektywach ekonomicznych na następne miesiące. Mówiono 
oczywiście także o potrzebach placówki, głównie konieczności zakupu no-
wej sterylizatorni, której koszt pochłonie ok. 200 tys. złotych. W tej sprawie 
radni mają w najbliższym czasie przeanalizować budżet miasta. Spotkanie 
zakończyło się po około dwóch godzinach. Wspólnie ustalono, że podobne 
będą organizowane częściej. MS

W czwartek (23 kwietnia), o godzinie 13:00, rozpoczęły się obrady V se-
sji Rady Powiatu w Goleniowie. Podczas sesji radni podjęli uchwały m.in. 
w sprawie przyjęcia z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środ-
ków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowogardzie za rok 
2014, oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Pro-
gramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015 za 
rok 2014. Uchwalono również Program Polityki Rozwoju Powiatu Gole-
niowskiego na lata 2014-2020. Szerzej o przyjętych przez radnych uchwa-
łach napiszemy w kolejnych wydaniach DN. KR

Przy jednostce Straży Pożarnej,  przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
ustawiono nową, schludną  tablicę z logiem „instytucji”. Odremontowano 
też cokół, na których podświetlana witryna została zamontowana.  W ra-
mach wiosennych porządków odmalowano ogrodzenie wokół jednostki. JB

Nie każdy jest zadowolony z „hojności” burmistrza

Zrezygnowali z dotacji
Dofinansowania w ramach konkursów ofert zostały już przyznane, jednak nie każdy po podzie-
leniu środków przez burmistrza jest zadowolony z ich rozstrzygnięcia. Ludowy Klub Sportowy 
Olimpia Nowogard, ogłosił w oficjalnym oświadczeniu wysłanym do UM w Nowogardzie (tekst 
oświadczenia w całości poniżej), że rezygnuje z dotacji jaką otrzymał od miasta  w kwocie 6 000 zł.

„W wyniku niekorzystnego dla 
LKS Olimpia Nowogard rozstrzy-
gnięcia otwartych konkursów ofert 
w Gminie Nowogard, związanych 
z przyznaniem dotacji na działal-
ność w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu rezygnu-
jemy z realizacji zadania publicz-
nego pt. „Łączy nas piłka”.

Naszym założeniem w 2015 
roku, przy wsparciu Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, było zor-
ganizowanie pięciu drużyn, które 
przystąpiłyby do rywalizacji spor-
towej od sierpnia 2015 roku w gru-
pach żaków, orlików, trampkarzy, 
juniorów oraz seniorów. Na zada-
niu skorzystaliby mieszkańcy gmi-
ny zainteresowani piłką nożną. 
Tak się jednak nie stanie. Wniosek 
LKS Olimpia komisja konkurso-
wa oraz Burmistrz Robert Czapla 
ocenili jedynie na 6 000 zł. Wyso-
kość dotacji dla klubu jest na naj-
niższym poziomie od 2008 roku, 
czyli od momentu założenia sto-
warzyszenia.  Coroczne zmniejsza-
nie kwoty dotacji, a należy przy-
pomnieć, że w 2013 roku było to 
8 000 zł, rok temu 6 500 zł, nie 
sprzyja rozwojowi klubu, a tym sa-
mym młodym piłkarzom, na rzecz 
których realizowane są nasze dzia-
łania. W 2015 kwota jedynie 6 000 
zł nie starczy na całoroczne prowa-

dzenie nawet jednej drużyny ża-
ków.  Olimpia nie chce pobierać od-
płat za treningi od rodziców, tym 
bardziej, że nie ma zarejestrowanej 
statutowej działalności odpłatnej.  

Utworzenie i prowadzenie, tak 
jak w ubiegłym roku, tylko jed-
nej grupy żaków stwarza proble-
my, które są nie do udźwignięcia 
dla stowarzyszenia. Młodzi piłka-
rze oraz ich rodzice, którzy chcą 
dalej kontynuować treningi w star-
szej kategorii wiekowej, nie mogą 
tego uczynić w LKS Olimpia. Klub, 
poprzez ograniczenia finansowe 
stwarzane przez Burmistrza, nie 
jest w stanie zapewnić kontynuacji 
treningów w starszych kategoriach 
wiekowych w tym samym klubie i z 
tym samym trenerem.  Jest to o tyle 
dziwne, że Olimpia w 2015 roku 
otrzymała tych pieniędzy mniej, 
choć na wspieranie działań zwią-
zanych ze sportem ogólna kwota 
dostępnych środków była o 30 tys 
zł. większa, niż w zeszłym roku. nie 
jest w stanie dalej funkcjonować w 
sytuacji niepewności, że w kolej-
nym roku budżetowym na swoją 
działalność dostanie jeszcze mniej 
funduszy. Z powyższych powodów 
rezygnujemy z dotacji pochodzą-
cej z Urzędu Miasta w roku bieżą-
cym.” 

Od redakcji:
Przypomnijmy, że Ludowy 

Klub Sportowy Olimpia Nowo-
gard został utworzony w 2008 
roku. Od razu zgłosił do rozgry-
wek zespół seniorów, którzy w 
sezonie 2008-2009 walczyli w B 
Klasie, w której od razu uzyska-
li awans. Później przez 3. kolejne 
sezony Olimpia rywalizowała w A 
Klasie. W 2012 roku, miasto przy-
znało Olimpii 16 000 zł na swoją 
działalność, co pozwoliło jedynie 
dograć sezon 2011/2012. Od tam-
tej pory klub zajmował się tylko 
pracą z najmłodszymi piłkarza-
mi z roczników 2005 i 2006. W te-
gorocznym konkursie ofert Olim-
pia starała się reaktywować 5 swo-
ich drużyn w kategoriach od se-
niorów po żaków. Miało im w tym 
pomóc dofinansowanie w wyso-
kości nieco ponad 70 tys. złotych. 
Burmistrz ocenił jednak klub na 
6 000 zł, co i tak jest mniejszym 
dofinansowaniem niż w minio-
nym roku. Rezygnacja z tej „hoj-
nej” dotacji oznacza dla klubu cał-
kowite zaprzestanie całorocznego 
systematycznego szkolenia mło-
dzieży. Po tej decyzji burmistrza 
pewnym jest, że do treningów nie 
wróci nawet drużyna żaków, która 
liczyła 20 młodych piłkarzy. 

KR

Minimundial w Międzyzdrojach w 2014 roku, na zdjęciu drużyna żaków prowadzona przez Gracjana Golemę

Komunikat 
W związku z majowymi dnia-
mi wolnymi informujemy że 
w przyszłym tygodniu wyda-
nie  wtorkowe DN  będzie za-
razem wydaniem świątecznym. 
Wszelkie więc ogłoszenia które 
miałyby być edytowane w ma-
jowy weekend proszę dostar-
czyć do poniedziałku do godzi-
ny 15.

Wydawca    
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAmA ReKlAmA ReKlAmA

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 
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Zakazu budowy ferm w gminie nie będzie

Norki dostały zielone światło
Burzliwy przebieg miała wtorkowa sesja rady miejskiej, głównie za sprawą projektu uchwały inicjatywy obywatelskiej, w sprawie całkowitego zakazu bu-
dowy kolejnych ferm norek na obszarze gminy Nowogard. Inicjatorami wprowadzenia takiego zakazu byli mieszkańcy Sikorek, wsi przy której ma po-
wstać hodowla tych gryzoni. Ostatecznie, po kilkugodzinnej dyskusji, projekt uchwały nie został przyjęty – głosowanie zakończyło się wynikiem remiso-
wym. Tym samym w gminie Nowogard będą mogły powstawać kolejne fermy zwierząt futerkowych. 

Na sali obrad zebrało się kilku-
dziesięciu obywateli. Drugie tyle 
stało na korytarzach. Wśród nich 
ci, którzy protestowali przeciwko 
wprowadzeniu zakazu, czyli pra-
cownicy i właściciele ferm no-
rek oraz przedstawiciele Zachod-
niopomorskiego Związku Ho-
dowców Zwierząt Futerkowych. 
Po drugiej stronie wnioskodaw-
cy projektu oraz działacze organi-
zacji  Otwarte Klatki, sprzeciwia-
jący się hodowli tych zwierząt fu-
terkowych. Przyszło też kilku lo-
kalnych przedsiębiorców (głównie 
firm związanych z branżą budow-
laną) współpracujących z hodow-
cami norek. W tym samym czasie, 
pod ratuszem, trwała mini-pikie-
ta przeciwników hodowli zwierząt 
futerkowych. 

-Wystąpiliśmy w sprawie budo-
wy fermy norek w obrębie miej-
scowości Sikorki, ze względu na 
to, że zostaliśmy pominięci pod-
czas procesu wydawania pozwole-
nia na budowę tej fermy – refero-
wał Tadeusz Soroka z Sikorek, le-
karz medycyny weterynaryjnej, a 
także radny II i III kadencji Rady 
Miasta w Nowogardzie. -  Potrak-
towano nas jako „niebyt” i da-
lej uważam, że tak jesteśmy trak-
towani. Wszystko odbywało się w 
tajemnicy przed nami, a o tym co 
powstanie pod naszymi domami, 
dowiedzieliśmy się dopiero jak już 
wjechały buldożery. My nie jeste-
śmy przeciwni budowie ferm, miej-
scom pracy, ale niech one powstają 
w takich miejscach, gdzie nie będą 
uciążliwe dla społeczeństwa. Skoro 
jednak ktoś przyszedł do nas pod-

stępnie, nie będzie się już nigdy li-
czył z naszym zdaniem i zdro-
wiem – mówił T. Soroka. W cza-
sie jego wystąpienia  przedstawi-
cielka Otwartych Klatek pokazy-
wała na laptopie filmy, nakręcone 
ponoć na fermach norek w gmi-
nie Nowogard, mających stano-
wić dowód na łamanie przepisów 
o ochronie zwierząt, a także śro-
dowiska naturalnego. 

-W odpowiedzi na protest miesz-
kańców Wojewoda Zachodniopo-
morski napisał, że w obowiązują-
cym stanie prawnym, najbardziej 
skutecznym działaniem, ograni-
czającym powstawanie hodow-
li zwierząt, z różnych względów 
nie akceptowanych przez społecz-
ność danego obszaru, jest wpro-
wadzenie do miejscowych planów 
zapisów dotyczących ograniczenia 
ich lokalizacji. I właśnie o to cho-
dzi w całej tej uchwale. O to wal-
czą mieszkańcy Sikorek. My wiemy 
o co najmniej 70 podobnych prote-
stach. To też o czymś świadczy  – 
mówiła Alicja Skrzypińska ze Sto-
warzyszenia Otwarte Klatki. 

W dyskusję włączyli się też rad-
ni. Marcin Nieradka (PiR-PiS) 
przypomniał, jaka jest geneza ca-
łej sprawy. 

-Stroną sporu wcale nie są ani 
mieszkańcy Sikorek, ani ci, któ-
rzy nie godzą się na zakaz budo-
wy kolejnych ferm norek. Jest nią 
Urząd Miejski wydający warun-
ki zabudowy dla tej inwestycji. Bo 
to nie jest pierwszy przykład, kiedy 
Urząd Miasta po raz kolejny prze-
prowadza całą procedurę poza spo-
łeczeństwem. To gmina jest pierw-

szym ogniwem i ma różne narzę-
dzia, aby konsultować inwestycje z 
mieszkańcami. Praktyka jest jed-
nak inna, nikt nic nie wie, a do-
piero jak zaczyna się budowa to 
zaczyna się larum, wtedy, zupeł-
nie zrozumiałe. Uważam, że to 
jest bardzo złe. Jak tak ma wyglą-
dać budowa kolejnych zakładów, 
to rzeczywiście należy zakazać ich 
powstawania. Chodzi o to, żeby 
władza zaczęła szanować miejsco-
we społeczeństwo – mówił radny 
M. Nieradka. 

Ripostowała mu Jolanta Bedna-
rek z SLD. 

-Najlepiej winę zwalić na gmi-
nę, ale jeśli byłaby taka konsulta-
cja, to co by to dało. Jedni by chcie-
li fermy, inni nie. Jak my jako radni 
mamy się do tego odnieść? Mamy 
całkowicie zabronić budowy ferm? 
A co mamy zrobić z tymi ludźmi, 
co tutaj przyszli? Chwała, że ci lu-
dzie mają gdzie pracować, a kury 
to i pies może zagryźć. Spójrzmy 
z innej strony, gdzie mamy popar-

cie tych hodowców, jak np. pana 
M. Koniecznego, który dał 200 tys. 
na szpital, gdzie budują się Norli-
ki, gdzie my jako sołtysi dostajemy 
sponsoring – mówiła radna, będą-
ca jednocześnie sołtysem Strzele-
wa. 

-To nie jest uchwała likwidująca 
obecne miejsca pracy – poprawił 
radną Bednarek, radny Dariusz 
Kielan (niezrzeszony). 

Arkadiusz Ciechanowski, rad-
ny ze Wspólnego Nowogardu, od-
niósł się również do braku kon-
sultacji urzędników ze społeczeń-
stwem w tak ważnych sprawach. 

-W dniu 24 marca, gmina ustali-
ła warunki zabudowy dla kolejnej 
fermy, w odległości 200-300 me-
trów od tej, która powstaje w Si-
korkach,100 metrów od jeziora w 
Orzechowie, 100 m od ujęcia wody 
w Glicku i znowu nikt nic nie wie, 
nikt z nikim nie rozmawiał. Dla-
czego pan burmistrz nie korzysta z 
możliwości konsultacji tych inwe-
stycji z regionalną dyrekcją środo-

wiska – pytał radny z Orzechowa. 
Do odpowiedzi na to pytanie 

burmistrz Czapla wytypował kie-
rownika Wydziału Architektury, 
Budownictwa i Planowania Prze-
strzennego, Pawła Krugłego. 

-Zarówno inwestor, wnioskujący 
o wydanie warunków zabudowy, 
jak i urząd je wydający ma swo-
je prawa i obowiązki. Każda decy-
zja była wydana zgodnie z przepi-
sami prawa. W przypadku Sikorek 
czy Glicka, te wnioski były na taką 
ilość zwierząt, która nie wyma-
ga decyzji środowiskowych i jej nie 
żądamy – mówił kierownik Archi-
tektury. 

Jego wypowiedź uzupełni-
ła Agnieszka Biegańska-Sawicka, 
sekretarz gminy, stwierdzając, że 
poza dokumentacją środowisko-
wą przepisy nie nakazują też prze-
prowadzania konsultacji ze społe-
czeństwem na temat budowy ferm 
norek. 

-Postępowanie o wydanie wa-
runków zabudowy fermy i pozwo-
lenie, podlega ściśle kodeksowi po-
stępowania administracyjnego i 
przepisy tej ustawy oraz ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym, 
nie przewidują czegoś takiego jak 
konsultacje społeczne. To jest sfor-
malizowane postępowanie – po-
wiedziała A. Biegańska-Sawicka. 

Maciej Buczek, prezes Okrę-
gowego Związku Producentów 
Zwierząt Futerkowych, przyznał 
jednak, że lokalizacja fermy no-
rek w Sikorkach jest niefortunna. 
Skrytykował też samego inwesto-
ra. 

-To nie jest hodowca w na-
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szym pojęciu, tylko ktoś spoza 
branży kto sobie wymyślił, że 

będzie produkował norki. W na-
szym kodeksie dobrych praktyk na 
pierwszym miejscu są konsulta-
cje społeczne i akceptacja inwesty-
cji u ludzi. Dopiero wtedy zaczyna-
my budowę. Jeśli inwestor tego nie 
zrobił, to my jako związek go nie 
popieramy. Mamy hodowców ta-
kich jak my i producentów, którzy 
nie stosują naszego kodeksu. Boli 
nas tylko, że konsekwencje ich za-
chowań i uchwały nad jaką pań-
stwo dzisiaj debatujecie mogą ude-
rzyć w nas, solidnych hodowców – 
mówił M. Buczek. 

-Czy zdaje sobie pan sprawę z 
tego, że nieruchomości przy fermie 
norek, tracą na wartości – mówił 
radny Dariusz Kielan.  

-Jeżeli tak jest to moim zdaniem 
tylko dlatego, że robi się wokół tego 
aferę – odpowiedział prezes Bu-
czek. 

W miarę merytoryczną dys-
kusję przerwał burmistrz Robert 
Czapla. 

-Państwo chcą pokazać, że No-
wogard to jest złe miejsce dla two-
rzeniem miejsc pracy. I ci, którzy 
dzisiaj poprą tą uchwałę będą od-
powiedzialni za jakość gospodarki 

lokalnej za kilka lat oraz za to, czy 
nasi mieszkańcy będą mieli pra-
ce.   A was mieszkańcy zachęcam 
do tego, abyście pilnie obserwowali, 
którzy radni jak głosują i przeka-
zali to w swoich sołectwach – na-
woływał do obecnych na sali pra-
cowników ferm, burmistrz Robert 
Czapla. 

- Pan burmistrz mówi jedno, że 
zrobi „Eldorado gospodarcze” w 
gminie, jak wybuduje jeszcze kil-
kadziesiąt  ferm norek. Do tej pory 
wydawał jednak grube miliony na 
zupełnie inne cele. Przez  4 lata nie 
zrobił nic, żeby uzbroić strefę w 
Nowogardzie, gdzie mogłyby po-
wstać miejsca pracy. A dziś nam 
mówi, że jak nie będzie norek, to 
gmina nie będzie się świetnie roz-
wijać. Skoro pan burmistrz uwa-
ża, że to jest przyszłość naszej gmi-
ny, to niech to powie otwarcie – od-
powiedział burmistrzowi M. Nie-
radka. 

Na słowa radnego, Burmistrz 
postanowił zareagować w znanym 
dla siebie stylu.

 - Jeżeli pan Nieradka mówi, że 
nie uzbrajam strefy ekonomicznej, 
to chcę powiedzieć, że pan radny 
Nieradka kłamie i do tego mani-
puluje. Bo to nie kto inny jak bur-

mistrz Czapla zawnioskował do 
rady poprzedniej kadencji o zapro-
jektowanie drogi do strefy ekono-
micznej. Wiecie, kto był przeciw? 
Radny Nieradka – wykrzyczał Ro-
bert Czapla. 

- Pan jest normalnie jak Gomuł-
ka!- powiedział zażenowany za-
chowaniem włodarza, T. Soroka. 
- Przyszliśmy tutaj załatwić kon-
kretną sprawę, panie burmistrzu 
tak nie można się zachowywać – 
dodał były radny z Sikorek. 

Głos  zabrał radny Piotr Słom-
ski, próbując ostudzić temperatu-
rę debaty. 

- Emocje są zrozumiałe, ale spró-
bujemy je opanować. Tutaj nikt nie 
jest przeciwko nikomu. Nie mu-
simy wchodzić w tę sferę. Miejsca 
pracy, ma pan rację, panie burmi-
strzu. Ale jeśli jednym zapewni-
my miejsca pracy, to drugim mu-
simy zapewnić możliwość życia w 
zdrowiu. I to orzech do zgryzie-
nia dla lokalnej władzy, której fun-
damentalnym zadaniem jest inte-
gralny rozwój społeczności lokal-
nej. Oczywiście możemy stosować 
skrajne rozwiązania, obliczone na 
szybki efekt. To jednak do niczego 
nie doprowadzi. Bo z tego nas roz-
liczą następne pokolenia. One nas 

zapytają czy zadbaliśmy tak samo 
o tych co mają pracę, i tych którzy 
mają prawo żyć w zdrowiu. Wów-
czas odpowiedzi mogą być różne -  
powiedział P. Słomski. 

Po tej wypowiedzi emocje nie-
co zmalały. Zanim jednak rad-
ni przystąpili do głosowania nad 
uchwałą, wcześniej zagłosowa-
li nad wnioskiem o przeniesienie 
uchwały do pracy na komisji. W 
wyniku remisowego wyniku gło-
sowania, wniosek został odrzu-
cony. Tuż po tym odbyło się już 
głosowanie nad właściwym pro-
jektem. I tu też wynik był remiso-
wy. 7 radnych poparło obywatel-
ską uchwałą i tyle samo zagłoso-
wało przeciw niej. 4 radnych się 
wstrzymało od głosu. 

 - Będziemy walczyć dalej. Mam 
nadzieję, że ta nasza inicjatywa 
dała do myślenia również tym, 
którzy nie mają z norkami nic 
wspólnego– podsumował Tadeusz 
Soroka. 

Jedno mieszkańcy Sikorek już 
„ugrali”. Po sesji z wiejskiego bo-
iska usunięto hałdy odchodów 
norek, o których uprzątnięcie po-
noć prosili burmistrza już niejed-
nokrotnie. 

W gminie za to, bez przeszkód 

będą powstawały kolejne fermy 
norek. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Trudno, poza głównym te-

matem wtorkowej sesji, ja-
kim była niewątpliwie inicjaty-
wa obywatelska w sprawie za-
kazu budowy kolejnych ferm 
norek, przejść obojętnie obok 
tego, jaki spektakl zafundowa-
ła nam władza. Oto bowiem, 
przy przyzwoleniu przewodni-
czącego Rady Miejskiej, bur-
mistrz urządził sobie na oczach 
ludzi wyborczy wiec, a do tego, 
publicznie zlinczował radnego 
wykrzykując, że ten „kłamie” i 
„manipuluje”. I nie ma tu zna-
czenia, czy burmistrz miał pod-
stawy by tak powiedzieć, czy 
nie i czy miał rację, czy też jej 
nie miał. Najbardziej w tym 
wszystkim smutne jest to, że to 
w ogóle zrobił. I to nie bacząc 
jakie wrażenie co niektórzy wy-
niosą z wtorkowej wizyty w ra-
tuszu, którego właśnie to Ro-
bert Czapla jest gospodarzem. 
Jednak jaki pan, taki kram...

Redakcja

Norki dostały zielone światło

Kadencje minęły, a urząd nie organizuje zebrań 

Kiedy wybory sołeckie?
Z końcem marca, dobiegły końca kadencje sołtysów i rad sołeckich. Burmistrz wciąż jednak 
zwleka z ogłoszeniem terminów wyborów sołeckich. 

W naszej gminie jest 36 sołectw. 
W każdej z nich, na cztery lata, 
wybierany jest sołtys i rada sołec-
ka. Wybory władz odbywają się 
na zebraniach wiejskich zwoły-
wanych przez burmistrza. Musi w 
nich wziąć udział wymagana licz-
ba mieszkańców. Ostatnie takie 
wybory przeprowadzono w 2011 
roku. Wtedy także Urząd Miejski 
nie kwapił się z ogłoszeniem 
ich terminów. Osta-
tecznie przepro-
wadzono je dopie-
ro w maju. Wszyst-
ko wskazuje na to, 
że tak będzie i tym 
razem. Choć kaden-
cje władz sołeckich 
zakończyły się w mar-
cu, to burmistrz wciąż 
nie wyznaczył terminów 
zebrań wiejskich, na któ-
rych mieszkańcy wsi będą 
mogli wybrać swoje lokalne 
„władze”. Dzieje się tak, choć 
już 20 marca, podczas spotkania 
w Strzelewie odbyła się podniosła 
uroczystość podczas której bur-
mistrz podziękował sołtysom za 

ich kadencję. Wówczas też zapo-
wiedział, że wybory do władz so-
łeckich odbędą się najpóźniej w 
połowie kwietnia. 

Ciszą w temacie wiejskich wy-
borów zaniepokoił się radny Ar-
kadiusz Ciechanowski (WN), 
który sam na wsi mieszka, 
a dokładnie w 

Orzecho-
wie. Podczas ostatniej 

sesji, zapytał czy istnieje już har-
monogram wyborów sołeckich i 
czy mieszkańcy danych wsi sto-
sunkowo wcześnie zostaną o nich 
poinformowani. 

-Harmonogram jest w przygoto-
waniu. Zgodnie z przepisami, każ-
da wieś otrzyma informacje o da-
cie zebrania na 7 dni przed – od-
powiedziała radnemu, Ewa Jakub-
cewicz, kierownik Wydziały Go-

spodarki Nierucho-
mościami, Geode-
zji i Rolnictwa, ko-
mórki współpra-
cującej z władza-
mi sołeckimi. 

Na informa-
cję o termi-
nie zebrania 
nie muszą 
czekać już 
mieszkań-
cy Masz-
kowa. Ci 

sołtysa wy-
brali już kilka tygo-

dni temu. Został nim ponownie 
Krzysztof Bernach. Wybory w tej 
miejscowości musiały być prze-
prowadzone wcześniej, ze wzglę-
du na terminy związane z pracą 
sołtysa. 

MS

Sygnały czytelników

„Kandydat” Czapla 
nadal wisi 
Jak widać na zdjęciu przesłanym przez naszego czytelnika, 
po tylu miesiącach jeszcze w naszej gminie można natknąć 
się na plakaty z okresu wyborów samorządowych. 

Na zdjęciu witryna w Wierz-
chach. A na niej dwa plakaty z wi-
zerunkiem Roberta Czapli. Choć 
wybory odbyły się w listopadzie ze-
szłego roku, plakaty wiszą w najlep-
sze. Nie wiadomo tylko, czy ktoś o 
nich zapomniał, czy też pozostawił 
w tym miejscu na dowód swoistego 
uwielbienia, jakiemu niekiedy pod 
wpływem osobowości i niekwestio-
nowanych zasług naszego włodarza 
co niektórzy ulegają? Nawet sami 
czytelnicy, mieszkańcy wsi, nie zna-
ją odpowiedzi na to pytanie. 

-Ten plakat wisi tu od samych wy-
borów i nie rozumiem, dlaczego jesz-
cze nie został usunięty? Przecież 
kampania się już dawno skończyła, 

burmistrz został już wybrany i to ten 
z plakatu - mówi czytelnik  z Wierz-
chów, który nadesłał nam to zdjęcie. 

Żarty, żartami, ale zgodnie z 
przepisami kodeksu wyborczego, 
tego typu materiały, wieszane w 
celu prowadzenia agitacji wybor-
czej, winny być zdjęte przez dane-
go kandydata (lub jego pełnomoc-
nika) w 30 dni po wyborach. Wi-
dać jednak burmistrz Czapla daw-
no w Wierzchach nie był – przynaj-
mniej od listopada.  Być może do 
rangi symbolu tej sytuacji prawnej 
dorasta fakt, że R. Czapla znajduje 
się  tutaj  „za kratami”.

JB
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Trzydniowy maraton gimnazjalistów 

Matematyka 
była dość trudna... 
Miniony tydzień upłynął gimnazjalistom pod znakiem egzaminów. Uczniowie pisali test 
będący sprawdzianem wiedzy zdobytej przez ostatnie trzy lata. W naszej gminie do testu 
przystąpiło 265 uczniów z trzech szkół. 

Egzamin był podzielony na trzy 
części. We wtorek uczniowie pi-
sali test z przedmiotów humani-
stycznych (polski, WOS, historia). 
W środę z matematyki i przyro-
dy, a wczoraj, tj. w czwartek zma-
gali się w językiem obcym. Gim-
nazjaliści odpowiadali na pytania 
otwarte i zamknięte, posegrego-
wane w dwa pakiety – podstawo-
wy i rozszerzony. 

O to, jak poszły gimnazjalistom 
testy, zapytaliśmy ich samych w 
drugim dniu egzaminów, odwie-
dzając Gimnazjum nr 1. 

Kornelia Maślana uczenni-
ca kl. III - Matematyka była dość 
trudna. A jeżeli chodzi o wczoraj-
szy test z języka polskiego, historii 
i WOS to te testy były proste. Opo-
wiadanie, które mieliśmy zadane, 
nie było zbyt trudne. Na egzami-
nie nie było jakichś szczególnych 
sytuacji, które by mnie zaskoczy-
ły. Przede mną jeszcze test z języ-
ka obcego i tu też mam nadzieję, 
że będzie wszystko dobrze, bo czu-
ję się bardzo dobrze przygotowana. 

Martyna Czubaj uczennica kl. 

III D- Test z języka polskiego, hi-
storii i WOS przebiegł bardzo po-
myślenie.  Jak dla mnie zaskocze-
niem było opowiadanie z języka 
polskiego, bo z tego co mi wiado-
mo, to wszyscy byli przygotowani 
na rozprawkę. Co do matematyki, 
to był odczuwalny stres, ale nie na 
tyle duży, by go nie opanować.  Po-
zostaje jeszcze język angielski, ale 
tu nie przewiduję, by wystąpiły ja-
kieś kłopoty. Wszystkim gimnazja-
listom oczywiście życzę powodze-
nia i samych sukcesów. 

Dominik Grudzień uczeń kl. 
III - Stres oczywiście był, ale pora-

dziłem sobie dość dobrze i rozwią-
zanie testów zajęło mi niecałą go-
dzinę. Testy, jak dla mnie, były ła-
twe. WOS, historia i język polski 
były dość łatwe. Co do pytań, to 
były one proste i zrozumiałe, toteż 
poradziłem sobie z nimi bez kłopo-
tu, bo solidnie się przygotowywa-
łem. Jeszcze przede mną język an-
gielski, ale tu mam nadzieję, że bę-
dzie też dobrze.

Wyniki egzaminu gimnazjalne-
go ogłoszone zostaną w czerwcu. 
Do tego czasu pozostaje już tyl-
ko  mocno trzymać kciuki za po-
myślność wszystkich gimnazjali-
stów i wierzyć, że wszystkim się 
powiodło, czego Redakcja gaze-
ty Dziennik Nowogardzki gorą-
co życzy. W Nowogardzie, łącz-
nie, egzamin gimnazjalisty zda-
wało 265 osób, z tego w Gimna-
zjum nr 1 -  78 uczniów, Gimna-
zjum nr 2 – 151 osób i  Gimna-
zjum nr 3 -   36 osób.   

Jarek Bzowy

Anna Wiąz (SlD)  
o pozytywnych efektach 
wdychania fetoru 

Radna  
specjalistką  
od smrodu
Radna Anna Wiąz (SLD) stwierdziła podczas ostatniej sesji, 
że wdychanie smrodu z oczyszczalni miało zdrowotny wpływ 
na rozwój i zdrowie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 
Piotra Słomskiego (PiR-PiS). Do takiej konkluzji radna do-
szła podczas debaty na temat projektu uchwały, zakładające-
go zakaz budowy kolejnych ferm norek w gminie Nowogard. 

W trakcie dyskusji radny Piotr 
Słomski, wypowiedział się na  te-
mat negatywnego, jego zdaniem, 
wpływu wynikającego z działal-
ności ferm norek na komfort ży-
cia i zdrowia ludzi mieszkających 
w bliskim sąsiedztwie tych zakła-
dów. 

- Kiedyś spotkałem pana, który 
mieszkał w pobliżu fermy norek. I 
kiedy zimą jest względny spokój, to 
latem na jego posesji fruwały setki 
tysięcy muszek, a w domu panował 
ogromny fetor nie do wytrzymania 
(…). Będąc tam wówczas dowie-
działem się jakie ten pan ponosił 
z tego względu konsekwencje zdro-
wotne – mówił radny P. Słomski. 

Radna komentując wypowiedź 
wiceprzewodniczącego rady, 
stwierdziła, że jest on najlepszym 
dowodem na to, że smród ma ra-
czej pozytywny wpływ na rozwój i 
zdrowie człowieka. 

- Pracowałam również na 
oczyszczalni ścieków. Tam zdaje 
się nie pachnie. Zdaje się jednak, 
że pan tam mieszkał i pana rodzi-
na. Wyrósł pan na całkiem zdro-
wego i fajnego faceta. Czy te zapa-
chy tak naprawdę nie oddziałują 
zdrowotnie na ludzi?  – skomen-
towała wypowiedź P. Słomskiego, 
radna Anna Wiąz. 

- Rozumiem, że w takich mo-
mentach pojawiają się argumen-
tacje w stylu ad personam. Jest on 
mi dobrze znany i nie będę go ko-
mentował. A kto na kogo wyrósł 
jest zupełnie drugorzędne. Pamię-
tam tylko, że jako kilkuletnie dzie-
ci tam mieszkające zorganizowali-
śmy pod bramą rozbudowywanej 
oczyszczalni protest, który zresz-
tą opisały lokalne media – odniósł 
się do wypowiedzi radnej z SLD, 
P. Słomski i dodał: dzięki temu, że 
dała mi pani ten argument, jeszcze 
bardziej mogę zrozumieć miesz-
kańców Sikorek. Wiem, co to zna-
czy wąchać odory, które przecież 
zawierają w swoim składzie odpo-
wiednie związki chemiczne. Za to 
pani dziękuję. 

Radna Anna Wiąz nie zdradzi-
ła obecnym na sali, skąd jej wie-
dza na temat zbawiennego wpły-
wu wdychania smrodu (zarówno 
z oczyszczalni, jak i z fermy no-
rek) na życie młodych ludzi. 

Ostatnio, radną Wiąz wy-
brano na prezesa Stowarzysze-
nia na rzecz Szpitala w Nowo-
gardzie. Być może wkrótce rad-
na będzie chciała przekonać leka-
rzy nowogardzkiego szpitala, do 
stosowania tej odkrywczej meto-
dy na pacjentach oddziału pedia-
trycznego? Okazuje się, że pomysł 
ten może zdobyć w pewnych krę-
gach swoich zwolenników, zwa-
żywszy, że w tej samej dyskusji 
na sesji, radna Lidia Bogus (nie-
gdyś pracująca jako pielęgniarka 
w szpitalu) stwierdziła: „od smro-
du to jeszcze nikt nie umarł, a od 
zimna tak”. I tutaj radna  nieste-
ty się myli ponieważ smród jest  
oznaką występowania konkret-
nych związków chemicznych na 
ogół szkodliwych dla zdrowia a 
na  futra z norek na pewno nie 
stać tych którym grozi śmierć z 
powodu zimna (notabene to rów-
nież nie jest problem w naszych 
klimatach)  

MS

Oświadczenie 
Oświadczam, że Jan Kopyciński nie brał udziału w pracy nad redakcją okolicznościowego opraco-

wania – Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie 1945-2015. 
Nazwisko Jana Kopycińskiego, jako współautora publikacji, zostało umieszczone bez jego wiedzy i 
nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za treść.

Jednocześnie informuję, że Jan Kopyciński był autorem opracowania na 50-lecie szkoły, którego 
treści, za jego zgodą, zostały umieszczone w tej publikacji." 

Karina Surma
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Pomóżmy sobie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Grażyna Jędrysek: lat 58, zmarła 17.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

25.04.2015 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Romualda Kuczałaj: lat 88, zmarła 20.04.2015 r., pogrzeb odbędzie 

się 24.04.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej
Zofia Bocian: lat 52, zmarła 21.04.2015 r., pogrzeb odbył się 

23.04.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie
Dorota Rybicka: lat 45, zmarła 21.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

25.04.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Zbigniew Pindral: lat 56, zmarł 22.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

25.04.2015 r.,  o godz. 11:00 na cmentarzu w Bienicach
Wanda Głowińska: lat 88, zmarła 23.04.2015 r., Msza św. odbędzie 

się 25.04.2015r., o godz. 11:00 w kaplicy cmentarnej, pochówek urny 
odbędzie się 27.04.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

(J 10,11-18)
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym 

pasterzem. Dobry pasterz daje ży-
cie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, 
kto nie jest pasterzem, którego owce nie 
są własnością, widząc nadchodzącego 
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je 
porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ 
dlatego, że jest najemnikiem i nie za-
leży mu na owcach. Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Oj-
ciec, a Ja znam Ojca. życie moje odda-
ję za owce. Mam także inne owce, któ-
re nie są z tej owczarni. I te muszę przy-
prowadzić i będą słuchać głosu mego, i 
nastanie jedna owczarnia, jeden pa-
sterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja 
życie moje oddaję, aby je /potem/ znów 
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz 
Ja od siebie je oddaję. Mam moc je od-
dać i mam moc je znów odzyskać. Taki 
nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

IV Niedziela Wielkanocna, z której 
zaczerpnięta jest powyższa Ewange-
lia, nazywana jest Niedzielą Dobrego 
Pasterza. W związku z tym, w sposób 
naturalny nasze myśli biegną ku po-
wołanym do służby Bożej kapłanom, 
którzy mają za zadanie być pasterza-
mi wobec ludzi, prowadząc ich do 
Pana. Jacy są? Różni, jak różni są lu-
dzie i jak różni byli ci pierwsi zgroma-
dzeni wokół Jezusa apostołowie. Sta-
tystycznie rzecz biorąc jeden na dwu-
nastu jest nieudany! Tak było w szko-
le Jezusa, gdzie On sam był rektorem i 
ojcem duchownym seminarium, któ-
re prowadził dla dwunastu w trwającej 
trzy lata formacji. Nie było to nazbyt 
doskonałe towarzystwo. Ludzie pro-
ści i grzeszni, pełni światowych am-
bicji, spierający się ze sobą kto z nich 
jest najważniejszy. Byli bardzo słabi a 
jednak z pomocą Bożą wszyscy osią-
gnęli świętość z wyjątkiem tego jedne-
go, z którym się to nie udało bo oka-
zał się zdrajcą i sam sobie wymierzył 
karę odbierając sobie życie. Tak jest po 
dzień dzisiejszy. Spotykamy różnych 
księży, którzy bardziej czy mniej stają 
na wysokości swojego zadania. Pamię-
tajmy, że to nie herosi już doskonali i 
święci, ale ludzie w drodze do świę-
tości tak samo jak my wszyscy. Jed-
nym wychodzi to lepiej, innym gorzej, 
a i zdarzy się jeden na dwunastu, któ-
ry się bardzo pogubi. Tak jak my, tak i 
księża mają prawo do grzechu, upad-
ku, pobłądzenia (co nie oznacza za-
chęty czy zgody na grzech). Na szczę-
ście w Kościele jest Ten, który z naj-

większego nawet zła potrafi wyprowa-
dzić dobro i który jest wystarczająco 
mocny, aby każdego uczynić świętym. 
Świadczy o tym rzesza kapłanów wy-
niesionych już do chwały ołtarzy-m.
in. Św. Jan Paweł II, Św. Ojciec Pio, Św. 
Jan Maria Vianney itd.. Są także święci 
żyjący pośród nas, których podziwia-
my i których życie bardzo pozytywnie 
rezonuje pośród wiernych im powie-
rzonych. Przypomina mi się tutaj hi-
storia pewnego proboszcza, który był 
bardzo poczciwym, podeszłym już w 
latach człowiekiem w parafii mojego 
przyjaciela. Wszyscy go bardzo lubili i 
szanowali choć nie miał On zbytniego 
daru do remontowania czy budowa-
nia, ale był po prostu dobrym człowie-
kiem. Z powodu braku daru do pro-
wadzenia jakichkolwiek prac budow-
lanych księża z jego otoczenia wielo-
krotnie nastawali na niego wypomi-
nając, że nic nie robi. Pomimo złośli-
wych uwag pod swoim adresem ni-
gdy nic złego nie powiedział na żad-
nego z księży, którzy go atakowali, ni-
gdy się też nie bronił. Gdy odszedł do 
wieczności, w jego pokoju znaleziono 
mnóstwo przekazów pieniężnych dla 
ubogich dzieci i młodzieży, co obiło 
się szerokim echem pośród wiernych. 
Zaraz po śmierci tego księdza czterech 
chłopców z tej parafii poszło do semi-
narium, pociągnięci przykładem swo-
jego proboszcza. Piękne, boże życie 
wydało swoje owoce… Takich księży i 
dobra, które czynią jest naprawdę wie-
le wokół nas. Wielu z nas jednak kon-
centruje się na tym co jest skandalem 
czy medialnym newsem. Niestety dziś 
bardziej widzi się i słyszy huk drzewa, 
które się przewróciło a nie dostrzega 
się tych, które dalej stoją…

Nie sposób też w tym kontekście od-
nieść się do tematu, który co jakiś czas 
pojawia się w mediach, które w sposób 
bardzo nieuczciwy mówią o pedofilii 
wśród osób duchownych. Od razu za-
znaczę, że nie twierdzę, że takich przy-
padków nie i że się nie zdarzają. Nie-
stety mają miejsce i każda taka sytu-
acja jest czymś strasznym, ale nie do-
tyczy wszystkich duchownych, tak jak 
to próbują od jakiegoś czasu wdruko-
wać w nasze myślenie media! Sugestią, 
która jest z tym przekazem złączona 
jest ukazywanie Kościoła jako skan-
senu zła, który generuje tego rodzaju 
postawy i który za to odpowiada! Mó-
wiąc wprost przekaz brzmi: wszyscy 
księża to pedofile a źródłem pedofilii 
jest Kościół. Dla porównania chciał-
bym podkreślić, że w pewnej stacji 
odkryto niedawno przypadek mole-
stowania seksualnego za co dzienni-
karz został usunięty ze stanowiska. 
Nie sugeruje się jednak w odniesie-
niu do tej sytuacji, że wszyscy dzien-
nikarze molestują osoby podwładne i 
że źródłem takich zachowań jest sama 
stacja, w której miało to miejsce. Nie 
mówi się, że winę ponosi stacja telewi-
zyjna ani nie pociąga się jej do odpo-

wiedzialności. To chyba pokazuje wy-
raźnie różnicę w traktowaniu Kościo-
ła przez media i ludzi mediów przez 
nie same. Zresztą skuteczność takie-
go a nie innego stawiana spraw- przez 
co budzi się nienawiść do księży i sa-
mego Kościoła- jest bardzo duża. Cał-
kiem niedawno, kiedy jeszcze uczest-
niczyłem w Szkole Spowiedników pod 
Krakowem, miałem możliwość spo-
tykać księży z różnych miejsc Polski. 
Podczas ostatniego zjazdu, rozmawia-
jąc z księżmi z Katowic, dowiedziałem 
się o bardzo smutnej historii pewne-
go księdza, który prowadził w swo-
jej parafii przygotowanie młodzieży 
do bierzmowania. W związku z tym, 
że nie wszyscy spełniali określone wy-
magania zostali skreśleni z listy kan-
dydatów do tego sakramentu. Jedną z 
takich osób była pewna dziewczyna, 
która w akcie zemsty razem ze swoją 
mamą, wymyśliła, że oskarży księdza 
o pedofilię. Sprawą oczywiście, bar-
dzo szybko zajęły się media oskarżając 
na podstawie kłamstwa- Bogu ducha 
winnego księdza- o ten niecny proce-
der. Efekt był tragiczny. Podeszła już 
w latach mama oskarżonego księdza, 
kiedy otworzyła gazetę i zorientowa-
ła się co jest wypisywane w gazetach o 
jej synu, dostała zawału serca i zmarła. 
Kto za to odpowie? Media, które bez-
krytycznie zaufały wymyślonej histo-
rii? Nie! A powinny! 

Takich kłamstw mógłbym jeszcze 
trochę powypisywać, ale może niech 
Wam, drodzy bracia i siostry wystar-
czy zestawienie tego co macie w swo-
ich głowach „dzięki” mediom ze sta-
tystykami dotyczącymi problemu pe-
dofilii. Mianowicie! Problem pedofi-
lii dotyczy przede wszystkim rodzin! 
Na 1000 przypadków aż 600 z nich to 
nadużycia, które mają miejsce w ro-
dzinach ze strony dziadka, ojca, mat-
ki, wujka itd. Czy zatroskane o dzie-
ci media o tym mówią? Dalej idąc, 
prawie 400 przypadków pedofilii na 
wspomniany 1000 to sytuacje, któ-
re są wynikiem działań wobec dzie-
ci ze strony osób homoseksualnych! 
O nie!? O tym media to już na pew-
no nie będą mówiły bo to przecież nie 
wypada. Temat niepoprawny politycz-
nie. I uwaga! Na 1000 przypadków 1 
z nich jest to ksiądz. Jeden na tysiąc! 
A biskupi przepraszają za grzech pe-
dofilii w Kościele nie wspominając o 
tym, że problem jest marginalny! Do-
brze, że przepraszają, szkoda tylko, że 
nie mówiąc o marginalności przypad-
ków pedofilii wśród osób duchownych 
utwierdzają ludzi w błędnych przeko-
naniach ukształtowanych przez me-
dia. Resztę pozostawiam refleksji in-
teligentnych przecież czytelników, 
których pokornie proszę o modlitwę 
w intencji wszystkich księży podczas 
zbliżającej się Niedzieli Dobrego Pa-
sterza i nie tylko... 

ks. Robert Szyszko

Już w niedzielę w kościele WNmP 

Opowiedzą  
o życiu w Afryce 
Już w najbliższą niedzielę, parafię pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie odwiedzą dwie dziewczynki z Afryki wraz 
ze swoim opiekunem. Wierni będą mogli spotkać się z gość-
mi z „czarnego lądu” po każdej Mszy świętej. 

Jak już informowaliśmy, przy-
jazd dzieci zorganizował ks. Ro-
bert Szyszko, wikary z parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie. 12 letnia Esther Nabage-
reka z Ugandy i 14 letnia Kaijage 
Enatha Agonza z Tanzanii  razem 
z dyrektorem szkoły Kakooge w 
Ugandzie, panem Twongyeirwe 
Johnmary Vianney są w Polsce 
już od wtorku. Najpierw zwiedzi-
li Warszawę. Dzisiaj mają przybyć 
do Szczecina, gdzie zostaną do 
niedzieli, by nad ranem wyruszyć 
do Nowogardu. U nas zostaną do 

poniedziałku w domu gościnnych 
parafian. Po każdej Mszy św. od-
prawianej w niedzielę w Kościele 
pw. WNMP, goście z Afryki będą 
opowiadać o swoim życiu. Zapla-
nowano też wspólne spotkanie 
scholii i ministrantów. 

W imieniu ks. Roberta i gości 
mających odwiedzić Nowogard, 
serdecznie zapraszamy wszyst-
kich wiernych do udziału w spo-
tkaniach i wysłuchania opowie-
ści o tym, jak żyje się w dalekiej 
Afryce. 

MS

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę 

oraz sofę i bojler na wodę ciepłą, dywany  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchen-

ne i kuchnie gazową, bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- Oddam wannę 140 cm w bardzo dobrym stanie - wiadomość w sklepie DEZAR 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na ad-

res mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  



24-27.04.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Serdeczne podziękowania 
dla Rodziny, Przyjaciół, 
ks. Krzysztofa Pawlika,  

Nadleśnictwa Nowogard oraz 
Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego

za wsparcie i udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Jacka Gałeckiego 
składa Rodzina

PODZięKOWANiA

Zapraszam dziś do odbycia 
wspaniałej podróży z TOMKIEM 
MICHNIEWICZEM – dzienni-
karzem, fotografem, autorem na-
gradzanych książek reporter-
skich, który przez ostatnie 13 lat 
zwiedził 52 kraje. „Jako jedyny 
do tej pory Polak został wpusz-
czony na pokład największej fir-
my poszukującej skarbów. Badał 
rytuały magiczne górskich ple-
mion w Laosie, tropił przemyt-
ników dzieł sztuki w Kambo-
dży i rozbił zambijski gang han-
dlarzy kości słoniowej. Dostał 
się do zamkniętego obozu party-
zantki maoistów w Nepalu, a za-
wodowi szulerzy pokazali mu, jak 
oszukują kasyna”. Czytamy w not-
ce o autorze. Książka, którą ostat-
nio wydał to: „SWOJĄ DROGĄ. 
Opowieść o trzech podróżach po 
inne życie”. Te trzy podróże od-
był: z przyjacielem do Kamerunu, 
z żoną do Arabii Saudyjskiej oraz 
z ojcem do Nowego Orleanu. Trzy 
zupełnie różne osoby, trzy miej-
sca o różnym charakterze, trzy 
odmienne wyprawy, które miały 
zmienić życie. Chciał pokazać im 
miejsca, które mogli wybrać sobie 
sami lub zdać się na jego wybór. 
Podróż rozpoczynamy wyprawą 
w głąb czarnego lądu. Przedsta-
wiony niewielki fragment Afryki 
i jej mieszkańców jest opisany tak 
plastycznie, tak obrazowo a zara-
zem tak prosto, że czujemy prawie 
podmuch gorącego powietrza na 

plecach i oczami wyobraźni wi-
dzimy mieszkańców plemienia 
Baka przy ich zajęciach. Bardzo 
zaskoczył mnie rozdział o Arabii 
Saudyjskiej, z którego dowiedzia-
łam się o przyczynach pewnych 
praw i obyczajów, o tym dlaczego 
kobiety chodzą w takich strojach 
i jak się z tym czują, dlaczego se-
gregacja jest tam tak daleko posu-
nięta i nadal utrzymywana. Każda 
strona zaskakuje, tym bardziej, że 
autor opisuje wszystko bez mora-
lizowania, bez sądzenia, bez wy-
bierania tego, co jest lepsze lub 
gorsze. „Swoją drogą” poszerzy 
nasze wiadomości o krajach do 
których pewnie nie pojedziemy, 
a liczne kolorowe zdjęcia zmoty-
wują, by jednak nie poprzestawać 
na marzeniach.

Z poważaniem
Zofia Pilarz

„WSZYSTKO ZACZYNA 
SIĘ OD DECYZJI”

Tomek Michniewicz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
28 kwietnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie  z Panem Jackiem Stróżyńskim
na temat  ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Program spotkania Jubileuszowego 
35-lecia Koła Numizmatycznego Nowogard 

24 kwietnia 2015 r. (piątek)
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie (Plac Wolności 8)
- wystawa kolekcjonerska poświęcona 35-leciu Koła Numizmatycznego Nowogard 
Otwarcie wystawy godzina 15:00
Uroczyste spotkanie z okazji naszego Jubileuszu 
- wręczanie legitymacji nowym członkom naszego Koła
- uhonorowanie założycieli naszego Koła oraz dawnych i obecnych członków poprzez pamiątkowe książ-

ki, odznaki, dyplomy oraz banknoty 
Spotkanie zaplanowano na godzinę 16:30 lub 17:00 w jednym z lokali w Nowogardzie
(zapewniamy możliwość zarezerwowania noclegu)

Organizatorzy proszą o po-
twierdzenie swojego przyby-
cia telefonicznie bądź  w formie 
korespondencji do 10 kwietnia 
2015 r. 

Kontakt:
tel. 506 999 902, tel. 91 39 22 558
adres do korespondencji: 
Prezes Koła Tadeusz Łukaszewicz
ul. Bohaterów Warszawy 69/2
72-200 Nowogard 
Dziękujemy i czekamy na przybycie
Koło Numizmatyczne Nowogard
Oddział w Szczecinie 

Zielone Przedszkole

Obchodzili Dzień Ziemi
„Posprzątajmy ziemię posprzątajmy świat” pod tym hasłem dnia 23.04.2015 r., w Zielonym 
Przedszkolu obchodzono Dzień Ziemi.

Najstarsze grupy przygotowa-
ły przedstawienie pt.”Królewna 
Przyroda i siedmiu krasnoludków” 
opowiadające o tym, jak ważna 
jest postawa ekologiczna w życiu 
codziennym każdego człowieka.  
Na uroczystość zaproszono pre-
zesa Ligi Ochrony Przyrody pana 
Marka Haisera, który pasował 
pięcioletnie dzieci na członków 
przedszkolnego koła LOP. Dobry 
nastrój towarzyszył wszystkim 
uczestnikom, a wielobarwne stro-
je i dopracowana sceneria dodat-
kowo wzmacniały efekt. Bardzo 
dziękujemy rodzicom za zaanga-
żowanie i wspólną pracę włożoną 
w przygotowanie dzieci. (Monika 
Huget i Justyna Kwiecińska)

Info: własna
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ReKlAmA

Policja informuje

Droższe mandaty
Od 11 kwietnia 2015 roku, kierowcy muszą się liczyć z wyższymi mandatami. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych 
za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym. 800 zł za parkowanie na „kopercie”, 500 zł dla nietrzeźwego rowerzysty i 100 zł za brak odblasków, za-
płacą kierowcy i piesi łamiący przepisy. 

Kierowcy, którzy nie mając do 
tego uprawnień, zaparkują na 
miejscu przeznaczonym dla oso-
by niepełnosprawnej, muszą się 
liczyć z mandatem karnym w wy-
sokości 800 zł (dotychczas był to 
mandat w wysokości 500 zł). Za 
samo nieuprawnione posługiwa-
nie się kartą parkingową dla osób 
niepełnosprawnych grozi 300 zł 
mandatu.

Nowy taryfikator dotyczy tak-
że pieszych. Ci, którzy będą poru-
szać się bez odblasków po drodze 
po zmierzchu i poza obszarem za-
budowanym, muszą liczyć się z 
mandatem w wysokości do 100 
zł. Za nie zachowanie należytej 
ostrożności na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu i spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym przez osobę znajdującą się w 
stanie po użyciu alkoholu lub po-
dobnie działającego środka, grozi 
mandatem w wysokości do 500 zł.

Projekt zmian reguluje także 
kwestie mandatów dla m.in. nie-

trzeźwych rowerzystów. Od li-
stopada 2013 r., kierowanie po-
jazdem, innym niż mechanicz-
ne, pod wpływem alkoholu jest 
wykroczeniem, a nie przestęp-

stwem. Zgodnie z nowymi prze-
pisami, nietrzeźwy rowerzysta bę-
dzie mógł zostać ukarany man-
datem w wysokości 500 zł, nato-
miast za stan po użyciu alkoholu 

(od 0,2 do 0,5 promila) grozić bę-
dzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł 
dostaną także osoby, które poru-
szają się tzw. czterokołowcem (np. 

quadem) bez kasku ochronne-
go. Taka sama kara dotyczy prze-
wożenie pasażera bez kasku na 
wspomnianych pojazdach. Kara 
100zł grozi rodzicom, którzy bez 
uprawnień, będą przewozić dzieci 
coraz popularniejszym wózkiem 
rowerowym.

Zmiany dotyczą także kierow-
ców ciężarówek, którzy wjadą na 
ulicę z zakazem wjazdu dla cię-
żarówek lub złamią zakaz doty-
czący wjazdu pojazdów o masie 
większej niż określona w zakazie. 
Dotychczas w taryfikatorze man-
datów za to wykroczenie przewi-
dziano mandat w wysokości 350 
zł, teraz będzie to 500 zł.

Zmiany określa Rozporządze-
nie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 9 kwietnia 2015 r., zmie-
niające rozporządzenie w spra-
wie wysokości grzywien nakła-
danych w drodze mandatów kar-
nych za wybrane rodzaje wykro-
czeń. http://www.dziennikustaw.
gov.pl/du/2015/506/

asp. Julita Filipczuk
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Nasi Przedsiębiorcy - Bożena Bondarowicz, księgarnia „Małgorzata”

Z książką nic nie wygra!
Kto lubi czytać zapewne choć raz był w księgarni, by kupić np. jakąś interesującą książkę.

Jednak w czasach, kiedy internet 
jest coraz bardziej popularny, moż-
na nabyć literaturę nie wychodząc z 
domu. Ale, czy przed zakupem bę-
dziemy mogli wcześniej taką książ-
kę obejrzeć, przeczytać kilka aka-
pitów, poczuć jej zapach? Tego do-
wiemy się w kolejnej odsłonie z cy-
klu „Nasi Przedsiębiorcy”,  gdzie 
rozmówczynią jest pani Bożena 
Bondarowicz, która od 2014 roku 
prowadzi, i jest właścicielką księ-
garni „ Małgorzata”, u której pracu-
je pani Henryka Cybulska.

Dziennik Nowogardzki: Jak to 
jest być księgarzem w Nowogar-
dzie, zwłaszcza w dniu 23.04.2015? 
Ta data jest związana z rocznicą 
urodzin, ale i śmiercią kilku wiel-
kich i znanych pisarzy, m.in. Szek-
spira, Cervantesa, Druona, Nabo-
kova. Dlatego została ustanowio-
na przez UNESCO, jako Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich.

Bożena Bondarowicz - Zgadzam 
się, w dniu 23 kwietnia obchodzimy 
święto książki, dlatego mamy nadzie-
ję, że dziś właśnie książka będzie tym 
szczególnym przedmiotem, który dla 
czytelnika i potencjalnego klienta, bę-
dzie zauważalnym w sposób bardzo 
specjalny. Co do zawodu księgarza, to 
jest to zawód piękny, ale bardzo cięż-
ki, zwłaszcza w tak małym mieście, a 
dlaczego?  Powodem tego jest niestety 
duże bezrobocie i widoczna emigracja 
nowogardzian za „przysłowiowym 
chlebem”. Książka dla nowogardzian 
jest niestety towarem dość drogim, a 
może wręcz luksusowym. Cena, jaką 
narzucają  wydawnictwa, dość sku-
tecznie odstrasza potencjalnego klien-
ta. Kupuje on więc książkę, niestety 
nie w miejscu w którym  powinna ona 
być, czyli księgarni, tylko w marke-
cie, gdzie jest ona niemal rzucona na 
jakąś półkę, i nie wyeksponowana w 
stosownym, ładnym regale. 

Henryka Cybulska - Wydaje mi 
się, że książka mimo współczesnych 
technologii do których należą np. au-
diobooki, zawsze zwycięży, bo jest 
wszakże to książka, która ma lite-
ry, ładną okładkę, interesującą treść 

i przede wszystkim zapach, którego 
na próżno szukać w mediach. Dlatego 
m.in. księgarnia „Małgorzata” w No-
wogardzie jest  idealnym miejscem, 
by spotkać się z książką, obejrzeć ją, 
poczuć jej zapach i zakupić jeżeli nas 
zainteresuje. Internet jest bardzo do-
brym i potrzebnym narzędziem, ale 
niestety książka tutaj odczuwa jego 
zagrożenie, które jest bardzo niepoko-
jące, bowiem cena, jaka jest pomiędzy 
tymi „światami sprzedaży książek” 
radykalnie się różni. Mała księgarnia 
nie obawia się konkurencji np. innej 
księgarni, jaka jest w tak małym mie-
ście jak Nowogard, lecz właśnie inter-
netu i księgarni internetowych.  

Znajdujemy się właśnie w księ-
garni w Nowogardzie. Czy mogłaby 
pani w kilku słowach przybliżyć hi-
storię tego miejsca?

BB: Księgarnia „Małgorzata” zo-
stała otworzona w styczniu 2014 
roku. Natomiast sam budynek wybu-
dowany był w 1984 roku. Najpierw 
prowadziłam tu sprzedaż odzieży, na-
stępnie artykułów spożywczych, a te-
raz jest tutaj właśnie ta księgarnia, 
której korzenie wywodzą się z dawnej 
księgarni „Atlas”, w której pracowała 
pani Henryka. W międzyczasie zmie-
nił się jej właściciel, co spowodowało 
przeniesie obrotu w inną lokalizację, 
a konkretnie przy dyskoncie NETTO, 
które dla tamtej księgarni okazało się 
jednak dość pechowym miejscem, bo 
tamtejsza księgarnia niestety ogłosiła 
upadłość. Wówczas na jej miejscu po-
wstała księgarnia „Małgorzata”, któ-
ra rządzi się swoimi zasadami i bu-
duje swoją historię. Obecnie też dla 
mnie pracuje pani Henryka, która nie 
ukrywam jest  bardzo dobrą pracow-
nicą. Dlatego tak jak inni pracodawcy, 
ja też chciałabym jej za wszystko ser-
decznie podziękować i mam nadzie-
ję, że nasza współpraca będzie nadal 
rozwijać się dobrze.

Dlaczego książki, w tym pod-
ręczniki szkolne, są takie drogie?

HC: Wydaje mi się, że odpowie-
dzią na pana pytanie, są narzuca-
ne ceny wydawnictw i naliczane tan-
tiemy. Kolejną sprawą jest włączenie 

„zielonego światła” dla wydawnictw 
na wydawanie podręczników, a które 
wydają ich mnóstwo. Jedno wydaw-
nictwo potrafi wydać 2-3 książki np. 
do przyrody dla szkoły podstawowej, 
co generuje koszty. Dlatego dochodzi 
do takich sytuacji, że księgarnie otrzy-
mawszy książki, mają m.in. niena-
rzucane ceny, w których jest zawarta 
kwota dla wydawnictwa. Chcąc przy-
ciągnąć klienta bywa, że księgarnie 
czasami lekko obniżają te ceny lub je 
zwyczajnie zatrzymują. Puentując to 
pytanie chcę jasno powiedzieć, że ceny 
za książki ostatecznie dyktuje wydaw-
nictwo. 

BB: Staramy się, by klientowi za-
proponować zadowalającą dla nie-
go cenę za książkę, po to, by po jej za-
kupie, chciał kiedyś przyjść po kolej-
ną. Dlatego, by klient mógł mieć wy-
bór, współpracuję z pięcioma hurtow-
niami, które zaopatrują moją księgar-
nię w interesujące książki i podręczni-
ki. A przy okazji chciałabym tym hur-
towniom serdecznie podziękować. 

 To może przez moment poroz-
mawiajmy o interesujących książ-
kach. Książka pt. „Ludzie czy bogo-
wie”,  to książka autorstwa Dariu-
sza Kortko i Krystyny Bochenek, 
poświęcona wywiadom z najsłyn-
niejszymi lekarzami w Polsce. Już 
jej tytuł jest wystarczającym powo-
dem, by zajrzeć do księgarni i ją ku-
pić.

HC: Wiem, że ta książka już krą-
ży po księgarniach i jest bardzo intere-
sująca, bo jest w niej kilkanaście roz-
mów z lekarzami różnych specjaliza-
cji. My tej książki jeszcze nie mamy w 
sprzedaży, ale to kwestia czasu, bo z 
pewnością niebawem się u nas rów-
nież  pojawi. Ale, jeżeli już rozma-
wiamy o tej tematyce, to klient może 
u nas kupić film DVD pt. „Bogowie”, 
a także książkę o życiu profesora Reli-
gi. Warto dodać, że ta pozycja, wśród 
Nowogardzian, bardzo dobrze się 
sprzedawała, a sam film również miał 
swoich nabywców. 

To pytanie jest dobrym wstępem 
do innych pozycji, które tu w księ-
garni się znajdują. 

HC:  W księgarni klient może ku-

pić książki z zakresu literatury dzie-
cięcej, polskiej, fantastycznej, ob-
cej, kryminalnej, sensacyjnej. Kolej-
ną pozycją wartą polecenia jest dział 
biograficzny i literatura faktu. Osob-
ny regał stanowią książki historycz-
ne oraz o podróżach. Posiadamy rów-
nież słowniki i książki do nauki języ-
ków obcych. Ale liderem w sprzedaży 
są bez wątpienia podręczniki. Muszę 
również wspomnieć o wszelkich ar-
tykułach szkolnych, do których nale-
ży plecak szkolny, puzzle, gry planszo-
we, piórnik, długopis, plastelina, ołó-
wek, zeszyt itp. Ciekawostką jest fakt, 
że oprócz kredek, tych nieco tańszych, 
w sprzedaży mamy także kredki za 
np. 100 zł, które cieszą się, o dziwo, 
bardzo dobrym powodzeniem wśród 
klientów. Ponieważ są one bardzo do-
brej jakości i taką ich szczególną ce-
chą jest to, że jedna kredka potra-
fi mieć cztery odcienie koloru. Ale by 
nie było tak, że „mamy wszystko” to 
powiem, że w sprzedaży nie ma mate-
riałów biurowych.

Młode pokolenie, od małego, 
wychowane na dostępie do no-
woczesnych technologii i gadże-
tów, najprawdopodobniej nie czu-
je potrzeby czytania, uczenia się, 

bo całą wiedzę ma na wyciągnięcie 
ręki. Czy pani również podziela to 
twierdzenie?

HC:  Technologie technologiami, 
ale chcę powiedzieć, że to na szczęście 
rodzice w całym tym zachwycie tech-
nologiami nie zapominają o kupowa-
niu książek i książeczek dla dzieci, co 
jest bardzo dobrą postawą. Inną spra-
wą jest, że obecna młodzież, która za-
miast przeczytać książkę woli prze-
czytać, niestety, streszczenie np. w in-
ternecie. Dlatego tak pozyskana wie-
dza i informacje w tzw. „pigułce”, nie 
do końca są korzystne dla wyobraźni i 
wiedzy młodego człowieka. 

BB:  Myślę, że przykrą sprawą jest 
fakt kiedy słyszymy, że młodzież woli 
kupować „notatniki” streszczenia, za-
miast czytać książki. Książka, oprócz 
zawartej w niej dobrej treści, może 
być świetną, wartościową pozycją w 
domowej biblioteczce. Poza tym, nie 
ma bardziej charakterystycznego w 
domu zapachu, od zapachu nowej 
książki i nie zastąpi go nawet najno-
wocześniejszy gadżet elektroniczny z 
dużą pamięcią.   

Miesiąc sierpień to dobra passa 

dla księgarni, również tych inter-
netowych. Coraz więcej rodziców 
decyduje się jednak na zakup pod-
ręczników drogą wysyłkową, żeby 
zaoszczędzić choćby kilka złotych 
na sklepowej marży. 

HC: Tutaj się z panem zgodzę, bo 
wiele klientów kupuje przez internet i 
mają zupełnie do tego prawo. Ale czy 
zawsze otrzymają oni to, co chcą? Tu 
w księgarni każda książka jest obej-
rzana przez klienta, a sprzedawca  
zazwyczaj ma bardzo dużo wspólne-
go z książkami, co oznacza, że mo-
żemy go zapytać czy interesująca nas 
książka jest tą, o którą nam konkret-
nie chodzi.

Czy wśród klientów zdarzają się 
tacy, którzy szukają jakichś specjal-
nych książek wolumenów i ilu ich 
przychodzi do księgarni „Małgo-
rzata”?

HC: Są klienci, którzy np. zama-
wiają książki w języku angielskim, co 
oznacza dla nas, jako sprzedawców, 
dość wzmożoną pracę logistyczną po 
hurtowniach, bowiem w księgarni ra-
czej książek w języku angielskim nie 
ma. Frekwencja jest naprawdę dość 
zróżnicowana, dlatego mówienie o 
konkretnych liczbach jest dość kło-
potliwe. Ale u nas każdy klient, któ-
ry nas odwiedzi, zawsze jest bardzo 
dobrze obsłużony, i kupi taką książkę 
czy podręczniki jakie potrzebuje. Dla-
tego wraz z moją szefową wypada mi 
wszystkich Nowogardzian bardzo ser-
decznie zaprosić do księgarni „Mał-
gorzata” przy ul. 700 Lecia. Księgar-
nia jest czynna codziennie od 09:00 
do 17:00, a w soboty od godz. 09:00 
do 13:00.

Wszyscy wiemy, że gmina Nowo-
gard nie należy do rajów podatko-
wych. Dlatego zapytam panią, czy 
ten fakt jest również dostrzegalny 
w pani biznesie?

BB:  Niestety, dla nas przedsiębior-
ców tutaj w Nowogardzie jest to bar-
dzo smutna sprawa, ale cóż podat-
ki trzeba płacić. Chociaż podatki ni-
gdy nie były dobrze widziane, a już w 
szczególności te wysokie. Myślę jed-
nak, że dobrze byłoby, gdyby w naszej 
gminie były one nieco mniejsze. Nad-
to, dość niezrozumiałą dla mnie spra-
wą  jest fakt, że niektóre większe firmy 
funkcjonujące tu w Nowogardzie, od 
wielu lat robią uniki w płaceniu po-
datków, zmieniając co rusz m.in. na-
zwę firmy. To jest dla mnie  mocno 
niezrozumiałe.

Na koniec naszej rozmowy pro-
szę o polecenie jakichś ciekawych 
książek, które nasi Czytelnicy 
mogą znaleźć tu w księgarni „Mał-
gorzata”.

HC:  Nasza oferta jest skierowa-
na do każdego klienta. Jednak, jak 
wiemy, wkrótce rozpoczną się matu-
ry, dlatego w księgarni „Małgorzata” 
przygotowaliśmy kilkanaście pozycji 
podręczników, które z pewnością jesz-
cze bardziej przybliżą zagadnienia te-
gorocznym abiturientom. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy
Foto: Julia Pawelec

Matury rozpoczną się już wkrótce, dlatego księgarnia Małgorzata  przygotowała 
również kilka pozycji dla tegorocznych maturzystów

Księgarnia Małgorzata mieści się przy ul. 700 Lecia 27a w Nowogardzie



Nr 30 (2362)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Zdobywcy w poszukiwaniu 
obrońców przeszukali systema-
tycznie każdy ocalały dom, przy 
okazji ograbiając ich mieszkań-
ców, a ograbione budynki dewa-
stowali lub wręcz podpalali. 

(…) W naszym domu Rosjanie 
penetrowali wszystkie pomieszcze-
nia, zauważyli zapas jaj i zabrali 
się do jedzenia jakby nie wiadomo 
jak byli wygłodzeni.

Inny Rosjanin z zewnątrz zabrał 
nam naszą walizkę, w której znaj-
dowały się najpotrzebniejsze rzeczy 
na podróż.

(…) Robiło się już ciemno, ale i 
czerwono. Gdzieś się paliło i ja mó-
wię do swojej siostry: „spójrz, czy to 
nie nasz dom!” To dom, z którego 
kradziono buty. Więc poszłyśmy z 
siostrą do naszych piwnic, aby stąd 
zabrać załadowane kosze. Wszyst-
ko zostało przez Rosjan poprzew-
racane. Butelki z sokami zabrudziły 
naszą bieliznę, ale mimo to ile dały-
śmy radę nieść zabrałyśmy. (…)

W nocy słyszałyśmy, że ktoś się 
kręci po kuchni i (…) na schodach. 
Obserwowałyśmy i zauważyłyśmy, 
że to był Rosjanin, który z załado-
waną do pełna powłoczką oddalił 
się w kierunku naszego podwórka. 
Wtedy zobaczyłyśmy, że nasz dom, 
z którego poprzedniego dnia wszyst-
ko wynosiłyśmy – stał w ogniu.

Gdybyśmy się nie zatrzymały u 
sąsiadów, prawdopodobnie spaliły-
byśmy się. Widziałyśmy jak Rosja-
nie stali na dachu i wzniecali ogień, 
aby się szerzej paliło.

Teraz szukałyśmy jakiegoś lo-
kum, żeby się na dłużej móc zatrzy-
mać. Poszłam w kierunku Kleine 
Seestraße (…).

W domu mistrza stolarskiego 
Spreemanna otwarte były drzwi do 
piwnicy, w której leżał trup. (…) był 
on pełen dymu, a pod schodami już 
się paliło. (…) uciekłyśmy z palące-
go się domu. (…) Pan Schimmelp-
fennig udał się do stajni, ale koni 
już tam nie było. Było jednak spo-
ro miejsca, żeby się tam ulokować, 
więc zabrałyśmy tam swoje kosze i 
pierzyny. Było sporo słomy. Siostra 
miała też swój leżak. Znalazła się 
jakaś kuchnia do gotowania. Ogro-
dzenie naszego ogrodu (…) było 
zniszczone i z łatwością można było 
wejść do ogrodu Spremanna. Sio-
stra weszła na werandę, drzwi do 
mieszkania nie były zamknięte i tak 
znalazła się też w kuchni, gdzie pod 
stołem stały ziemniaki oraz pusz-
ka z mieloną kawą, trochę płatków 
owsianych i marmolady. Wszystko 
to zostawili uciekający mieszkańcy. 
W ogrodzie i w szopie znalazłyśmy 
trochę materiału na rozpałkę. Sio-
stra ugotowała kartofle w mundur-

kach, które spożyłyśmy z kawą. (…)
Wszystkich mężczyzn przeby-

wających w Nowogardzie, zdol-
nych do noszenia broni, zamknię-
to w piwnicach willi Devitzów przy 
ulicy Wojska Polskiego, zaś jeńcy 
zostali umieszczeni w więzieniu.

Po zajęciu Nowogardu przez 
wojska rosyjskie, przez pierwszych 
kilka dni panował zupełny chaos. 
Żołnierze rosyjscy grabili opusz-
czone przez Niemców domy, któ-
re po splądrowaniu podpalali. Ci 
Niemcy, którzy nie zdążyli, lub nie 
mogli uciec wspominają ten okres, 
jak najgorszy koszmar. Pijani żoł-
nierze gwałcili kobiety, grabili, 
niszczyli i zabijali niemieckich cy-
wilów. 

„Pani Buss została zastrzelona 
przez jednego z Rosjan za stawianie 
oporu przy próbie gwałtu.”

Nie było żadnej kontroli nad 
ich poczynaniami. „Starszy pan 
Schimmelpfennig przechowywał w 
swojej piwnicy serwis obiadowy na 
24 osoby, który przysłała mu, w celu 
uchronienia przed bombardowa-
niem, córka ze Szczecina. Rosjanie 
chcieli go zabrać, ale starszy 80-let-
ni pan był temu przeciwny, tłuma-
cząc, że to nie jest jego. Wkrótce 
przyszedł rosyjski komisarz, doszło 
do wymiany zdań i Rosjanin oddał 
strzał trafiając Schimmelpfenniga w 
szyję z lewej strony.”

Podobnie było na okolicznych 
wsiach

- Rosjanie przyszli do domu, wy-
gnali nas na podwórko i przeszuka-
li dom. Uciekliśmy do piwnicy od 
strony podwórka. Przytuliliśmy się 
do siebie i w strachu czekaliśmy, co 
będzie dalej. Sąsiedzi też przyszli do 
nas. Jak żołnierze rosyjscy zobaczyli 
w garażu nasz samochód marki Ad-
ler Triumf Junior, to dopiero się za-
częło. Wyciągnęli mnie z piwnicy i 
musiałam im pokazać jak go uru-
chomić. Później odjechali naszym 
samochodem. (…). Bardzo czę-
sto wyganiali nas z naszego domu 

pod gołe niebo w dzień i noc. Szu-
kaliśmy noclegu w oborach. Parę 
razy próbowaliśmy uciekać do ko-
lonii, do znajomych i rodzin. Do-
chodziło do gwałtów. (…) Nawet 
to, że miałam dziewięciomiesięczne 
dziecko nie było w stanie mnie wy-
bronić. Nocami nas szukali w stodo-
łach, pod snopami, pod słomą, (…). 
Jak byłam już całkiem wykończona, 
wzięłam żyletkę i poszłam do pobli-
skiego lasu. Chciałam sobie podciąć 
żyły. Długo leżałam na ziemi i sobie 
wszystko przemyślałam. Co będzie 
z synem? Nie zrobiłam tego i wróci-
łam z powrotem do naszej rodziny.

Co do jedzenia to żyliśmy z tego, 
co sobie wcześniej pochowaliśmy i 
co zostało. Dzieci było ciężko wyży-
wić, bo nie było żywności dla dzie-
ci. Dzieci moje i siostry były coraz 
słabsze. Krótko przed wygnaniem 
czułam, że jestem w ciąży. Nie wol-
no mi było jej usunąć”

„7 marca 1945 roku wraca-
li pierwsi uchodźcy z Lestkowa – 
przez naszą wieś. Wszystko stra-
cili. Pozostało tylko to, co mieli na 
sobie. Opowiadali o swoich okrop-
nych przeżyciach na szosie Golcze-
wo – Wolin.

Pani Horn (…) musiała pozosta-
wić swoją postrzeloną matkę w le-
sie, zgubiła też swoją córkę. 

Wszędzie błąkali się (…) nocą za 
jedzeniem niemieccy żołnierze. 

Trwało to krótko, gdyż Rosja-
nie już okrążyli wieś. Każde go-
spodarstwo przeszukano (…). Pani 
Ida Wend, nasza kościelna, chcia-
ła się chować i została postrzelona. 
Wkrótce zmarła na naszych oczach. 
Dziadek Wolfgram pochował ją 
w swoim ogrodzie. Zabudowania 
Otto Edermanna spalono. Ukry-
wający się w stodole trzej niemiec-
cy żołnierze zostali wzięci do nie-
woli, dwóch zastrzelono. Paul Bre-
ademühl pochował ich w pobliżu na 
polu. Ponieważ jego gdzieś wywie-
ziono, zginęły również znaczki roz-
poznawcze żołnierzy.

(…) kilku mieszkańców (…) 
Gräfenbrück (Zatocze – k. Wołow-
ca) przeszło przez naszą wieś. Mie-
li się stawić w Miętnie w Komen-
danturze celem rejestracji. Podczas 
gdy (…) byli w drodze (…) rosyjskie 
wojsko podpaliło wieś. Wszystkich 
pozostałych tam starych ludzi cho-
rych i dzieci zastrzelono. Był to od-
wet za niemieckich żołnierzy, któ-
rzy ukrywali się w okolicznych la-
sach.”

3 marzec 1945 – (…) wieczorem, 
sama pojechałam do domu (…). 
Drogi w kierunku Dobrej były cał-
kowicie zatłoczone. Nieznani ludzie 
wraz z rowerami, wózkami, taczka-
mi i ciągnikami (…) jechali w stro-
nę Nowogardu, ażeby ominąć rosyj-
skie oddziały. Niemożliwością było 
przejść w kierunku młyna (Kulice), 
leżał jeszcze śnieg. Kiedy dotarłam 
do domu było już ciemno. Po dro-
dze przeszłam koło dwóch czołgów, 
kolejny czołg stał na wjeździe na 
nasze podwórko. Obok leżał prze-
wrócony, załadowany wóz. Słysza-
łam tylko hałas, krzyki i płacz. (…). 
Moja mama (…) nie mogła uwie-
rzyć w to, że dotarłam,  miała na-
dzieję, że zawczasu udałam się w 
kierunku zachodu. (…) U nas na 
podwórku było straszne zamiesza-
nie. Obcy ludzie wchodzili i wycho-
dzili z naszego domu. Moi rodzice 
byli opanowani, a w szczególności 
moja mama, która próbowała po-
radzić sobie w tym chaosie i jeszcze 
pomagać innym. (…) W nocy rosyj-
scy żołnierze i obcy ludzie kręcili się 
po naszym domu. Nikt nam nie do-
kuczał, a mój akordeon był jedyną 
rzeczą, która została tej nocy wy-
niesiona. Rankiem 4 marca, rosyj-
ski oficer powiedział moim rodzi-
com, że musimy konieczne opu-
ścić to miejsce, ponieważ rozpocz-
nie się walka o Nowogard. (…) Ro-
syjscy żołnierz uczyli się jeździć na 
naszych rowerach. (…) Opuściliśmy 
nasze domostwo. (…) ruszyliśmy do 
lasu. W niewysokich sosnach rozbi-

liśmy obóz, aby trochę odpocząć. 
Było bardzo zimno, padał śnieg. 
Próbowaliśmy przez otwartą prze-
strzeń pola dotrzeć do zabudowań 
w Ostrzycy. Gdy wyszliśmy z lasu 
na pola zostaliśmy ostrzelani z oko-
pów i musieliśmy wrócić do lasu. 
(…)  Trzeciego dnia naszej wędrów-
ki, (…) tata dostrzegł, że z jedne-
go z zabudowań w Ostrzycy wydo-
bywa się dym. Szliśmy w kierunku 
wydobywającego się dymu i doszli-
śmy na podwórko Genzów. Rolnika 
i jego rodziny już tam nie było, ale 
Elżbieta i Anna Melchert ze swoją 
chorą matką znalazły tam nocleg, 
oprócz nich była tam również pani 
Klittman z Nowogardu i jeszcze je-
den mężczyzna. Później doszli jesz-
cze inni uchodźcy. Nareszcie dach 
nad głową. (W oborach zwierzę-
ta beczały. Mężczyźni zadbali o to, 
aby zwierzęta były napojone, na-
karmione a krowy wydojone). Mie-
liśmy nadzieję, że to wszystko po-
trwa kilka dni, bo gdy wróci gospo-
darz wszystko miało być na swo-
im miejscu. Żyło nam się tam do-
brze, było ciepło, a jedzenia i picia 
mieliśmy wystarczająco dużo. Nie-
stety nie trwało to długo. Pewne-
go wieczoru przyszedł rosyjski ofi-
cer obejrzał wszystko i powiedział, 
że Anna Melchert i ja mamy iść z 
nim do sztabu. O tym, co się wte-
dy zdarzyło nie będę opowiadać, 
jest to jedna z tych rzeczy, o których 
chcę zapomnieć. Następnego ran-
ka byłyśmy znowu z naszą rodziną. 
Parę godzin później przyszła więk-
sza grupa rosyjskich żołnierzy. Mu-
sieliśmy się wszyscy stawić na po-
dwórku. (…) W domu wysypano 
nasze rzeczy. (…) w międzyczasie 
już podpalono słomę w pomieszcze-
niu. Musieliśmy iść dalej, lecz nie 
wiedzieliśmy, dokąd. Zwierzęta ry-
czały w oborach, a podwórko stanę-
ło w płomieniach. Do młyna? Tam 
nie mogliśmy wrócić, widzieliśmy z 
daleka, że tam było wojsko i dużo 
ludzi. Przeszliśmy drogą w stro-
nę lasu i ruszyliśmy w stronę Ku-
lic. (…). W Kulicach było dużo ro-
syjskich żołnierzy. (…). Szukaliśmy 
schronienia w domu mojej kuzyn-
ki (…), ale te parę godzin spędzo-
ne w naszej rodzinnej wiosce były 
okropne. Następnego ranka wyru-
szyliśmy (…) polną drogą w kierun-
ku Osowa. Wioska ta leży kawałek 
od głównej drogi. Myśleliśmy, że w 
Osowie będzie spokój, a poza tym 
mieszkali tam krewni – wujek Hanz 
i ciocia Luiza. (…) Ale okazało się, 
że również Osowo miało za sobą złe 
dni. Pan Dewitz został zastrzelony, 
a cała rodzina, która schroniła się 
u niego została zamordowana. Ro-
dzina Krügerów z Osowa sama ode-
brała sobie życie. 

W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. VII
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek VII opracowania. 

Zdjęcia wykonane na terenach okupowanych przez Rosjan

Dyplom dla żółnierza armii czerwonej 
za zdobycie miasta Naugard 1
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Ożywić legislację w sejmiku i powiecie 
Miesiąc  temu 27 marca na konferencji prasowej w Szczecinie ogłosiliśmy, iż zaczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do przewodni-
czącej sejmiku, o wpisanie do statutu województwa prawa do wnoszenia projektów uchwał przez mieszkańców województwa. Zapis ten 
zwie się Obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i pozwala obywatelom skuteczniej uczestniczyć w tworzeniu lokalnego prawa i kierun-
ków polityki sejmiku. 

Dziś prawo wnoszenia pro-
jektów uchwał na poziomie wo-
jewództwa przysługuje jedynie 
marszałkowi, zarządowi, komisji 
rady, klubowi radnych oraz gru-
pie co najmniej 3 radnych. Nie 
ma natomiast zapisu o inicjaty-
wie grupy mieszkańców. Warto 
zaznaczyć, że takie prawo w swo-
ich statutach daje wiele samorzą-
dów gminnych np. w Szczecinie 
czy Nowogardzie.  Prawo do wno-
szenia uchwał przez obywateli po-
siada także parlament, gdzie od-
powiednikiem 

inicjatywy uchwałodawczej jest 
inicjatywa ustawodawcza obywa-
teli. (wymagane jest poparcie 100 
tys. podpisów ).

Obywatelska inicjatywa uchwa-
łodawcza w sejmiku zapewni oby-
watelom  wiele korzyści przede 
wszystkim jest szansą, iż pod ob-
rady sejmiku zaczną trafiać pro-
jekty uchwał dzisiaj z wielu wzglę-
dów niepodejmowane przez rad-
nych, a dotyczące spraw  trapią-
cych  mieszkańców. Oczywiście 
projekty, które będą kierowane 

pod obrady na drodze inicjatywy 
uchwałodawczej mieszkańców, 
muszą mieścić się w ramach kom-
petencji sejmiku.  A te małe nie są, 
sejmik odpowiada między innymi 
za plany zagospodarowania 

przestrzennego województwa, 
szpitale wojewódzkie, drogi wo-
jewódzkie, komunikację zbio-
rową na terenie województwa w 
tym za przewozy regionalne(i tu 
np. grupa mieszkańców groma-
dząc  wcześniej odpowiednią licz-
bę podpisów, może złożyć projekt 
uchwały o zwiększenie liczby po-
ciągów do swojej miejscowości) i 
za wiele innych.  

Obywatelska inicjatywa uchwa-
łodawcza w sejmiku, to przede 
wszystkim korzyści dla małych i 
średnich miejscowości z których 
często nie pochodzą bądź nie mają 
z nimi związku radni wojewódzcy.  
Tak  też jest w przypadku naszego 
miasta. Ostatnio radnych w sejmi-
ku mieliśmy 13 lat temu, a byli to 
(Andrzej Malanowski (SLD) i Ma-
rek Słomski (AWS) w międzycza-
sie radnym sejmiku wybierany był 

Kazimierz Zięba, ale w związku z 
wyborem na burmistrza nie przyj-
mował mandatu.  Dlatego nie ma 
kto wnieść pod 

obrady sejmiku, chociażby ta-
kiej sprawy jak  brak ronda na 
drodze wojewódzkiej przy ulicy 
Bohaterów Warszawy i Poniatow-

skiego.
Prawo obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej mieszkańców, to 
istotny zapis w statusie każdej jed-
nostki samorządowej. W nowo-
gardzkiej radzie, gdzie inicjatywa 
jest obecna od 2008 roku, złożono  
dotąd wiele ważnych społecznie 

projektów. Między innymi w tym 
trybie składano podpisy i zgłoszo-
no projekt  w sprawie zmiany na-
zwy powiatu,  zakazu budowy fer-
my norek, czy ostatnio uchwały 
intencyjnej wniesionej przez pra-
cowników firmy wodno-kanaliza-
cyjnej PUWIS.  Równolegle z ak-
cją  umożliwienia mieszkańcom 

inicjatywy uchwałodawczej  do 
sejmiku, zaczynamy zbiórkę pod-
pisów pod petycją w tej samej 
sprawie, ale skierowaną do rady 
powiatu goleniowskiego. Tam tak-
że w statucie brakuje zapisu o ini-
cjatywie uchwałodawczej miesz-
kańców. Chcielibyśmy to zmienić 
miejmy nadzieję, że będą chcieli 
tego także samorządowcy zasiada-
jący w powiecie. Apelujemy pod-
pisujcie nasze petycje w sprawie 
wprowadzenia obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej w Sejmi-
ku i w Powiecie. Podpisy zbieramy 
do końca maja. Wypełnione listy 
z podpisami  (wzór obok) można 
dostarczać do redakcji DN

Paweł Słomski

Wniosek do przewodniczącego rady powiatu goleniowskiego

My niżej podpisani mieszkańcy powiatu goleniowskiego popieramy wniosek o wprowadzenie do statutu powiatu  instytucji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej mieszkańców.

nr Imię i Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

Pełnomocnik inicjatywy Paweł Słomski, slomski.pawel@vp.pl

Wniosek do przewodniczącej sejmiku województwa zachodniopomorskiego

My niżej podpisani mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego popieramy wniosek o wprowadzenie do statutu województwa instytucji obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

nr Imię i Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

Pełnomocnik inicjatywy Paweł Słomski, slomski.pawel@vp.pl
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Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski   
Szpital Nowogard

Szymon syn Anity 
Chrzuściel ur. 18.04.2015 
z Dobrej

Nadia córka Marty 
Rakoczy ur. 19.04.2015 
z Dębic

Antoś syn Justyny  
i Rafała ur. 22.04.2015 
z Długołęki

Maja córka Adrianny 
Zwolińskiej 
ur. 23.04.2015 z Wisławia

Mieszko syn Iwony  
i Michała Mordzak ur. 
17.04.2015 ze Świerczewa

Nela córka Marty 
i Rafała Ostrowskich 
ur 16.04.2015 z Nowogardu

Piotr syn Anny Kozieł 
ur. 21.04.2015 
z Nowogardu

Turniej o Puchar Prezesa Sparty Gryfice

Pomorzanin znów najlepszy
W sobotę (18 kwietnia), młodzi podopieczni Roberto Mendesa brali udział w Turnieju Piłki 
Nożnej Chłopców Rocznik 2006, o Puchar Prezesa MKS Sparta Gryfice. Adepci z Nowogardu 
wygrali wszystkie mecze tracąc przy tym tylko jedną bramkę i sięgnęli po zwycięstwo w turnieju. 

W imprezie udział wzięło w su-
mie 7 drużyn, które rywalizo-
wały „każdy z każdym”. Oprócz 
młodych piłkarzy z nowogardz-
kiej szkółki Brazil Da Bola, do ry-
walizacji przystąpili reprezentan-
ci dwóch zespołów Sparty Gryfi-
ce oraz Mewa Resko, Kamień Po-
morski, Drawsko Pomorskie i Po-
lonia Płoty. Piłkarze z Nowogardu 
rozpoczęli rywalizację od zwycię-
stwa 2:0 z Drawskiem Pomorskim. 
Następnie podopieczni Roberto 
Mendesa po ciężkim meczu roz-
prawili się z Kamieniem Pomor-
skim 2:1. Rywale jako jedyny ze-
spół całego turnieju, zdołali poko-
nać bramkarza z Nowogardu. W 
kolejnym meczu Nowogardzianie 
pokonali 2:0 Mewę Resko. Później 
przyszły trzy wygrane 3:0, odpo-
wiednio z dwoma zespołami Spar-
ty Gryfice oraz z Polonią Płoty. 

Podsumowując, adepci piłki noż-
nej z działającej przy Pomorzani-
nie szkółki Brazil Da Bola, wygra-

li wszystkie 6 meczów, strzelając 
przy tym 15 goli i tracąc tylko jed-
ną bramkę. Spośród 15 trafień, au-

Wyniki:
BDB Nowogard – Drawsko Pomorskie 2:0
BDB Nowogard – Kamień Pomorski 2:1
BDB Nowogard – Mewa Resko  2:0
BDB Nowogard – Sparta Gryfice II 3:0
BDB Nowogard – Sparta Gryfice  3:0
BDB Nowogard – Polonia Płoty  3:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Brazil Da Bola Nowogard 18 pkt.
2. Mewa Resko   11 pkt.
3. Drawsko Pomorskie  9 pkt. 
4. Sparta Gryfice  9 pkt.
5. Kamień Pomorski  7 pkt.
6. Polonia Płoty   3 pkt.
7. Sparta Gryfice II  1 pkt.
Król Strzelców: 
Mateusz Połatyński (Brazil Da Bola Nowogard) – 8 goli

torem 8 bramek był Mateusz Poła-
tyński, który został Królem Strzel-
ców całego turnieju. Dodajmy, że 
Mateusz jest synem Sławomira 
Połatyńskiego, który reprezentu-
je Pomorzanin w seniorskich dru-
żynach. Gratulujemy młodym pił-
karzom z Nowogardu świetnego 
występu podczas gryfickiego tur-
nieju oraz życzymy kolejnych tak 
udanych startów. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
nowogardzkiego zespołu oraz kla-
syfikację końcową.  KR

Górny rząd od lewej- Cyprian Marchewka, Miłosz Nowik, Maciej Gach, dolny rząd 
od lewej-  Miłosz Orpel, Maciej Płachecki, Max Labocha, Mateusz Połatyński

Na zdjęciu Król Strzelców turnieju, zdo-
bywca 8 bramek - Mateusz Połatyński

Rozgrywki ligowe w nadchodzący weekend

Mecz o wszystko z Jeziorakiem
W najbliższy weekend, swoje mecze rozegrają drużyny seniorskie Pomorzanina Nowogard.  
Najciekawiej zapowiada się sobotnie spotkanie podopiecznych Roberta Kopaczewskiego z 
Jeziorakiem Szczecin, które może przesądzić już, która z tych drużyn awansuje do IV ligi. 
Pomorzanin II będzie rywalizował z OKS-em Goleniów, natomiast drużyna kobiet zagra u 
siebie z najsłabszym zespołem III Ligi Kobiet. 

Pojedynek Jezioraka z Pomo-
rzaninem to zdecydowanie mecz 
na szczycie w wojewódzkiej okrę-
gówce. Jeśli Nowogardzianie prze-
grają w Szczecinie, mogą już zapo-
mnieć o awansie w tym sezonie, 
przynajmniej nie z taką grą jaką 
obecnie prezentują. Przypomnij-
my, że Jeziorak Szczecin zajmu-
je w ligowej tabeli 2. miejsce z 41 
punktami na koncie, a to o 3 punk-
ty więcej niż wywalczył Pomorza-
nin. Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego wygrywając w Szcze-
cinie, udowodniliby, że wciąż wal-
czą o awans, remis również był-
by nie najgorszym wynikiem, jed-
nak porażka spowoduje, że Jezio-
rak ucieknie na 6 punktów, a taką 

stratę będzie już bardzo trudno 
odrobić. Szczecinianie bardzo do-
brze grają przed własną publiczno-
ścią. W dotychczasowych 10 me-
czach na własnym boisku, Jezio-
rak wygrał 8 razy, zanotował remis 
3:3 ze Stalą Lipiany, a jedynym ze-
społem, który wygrał na tym tere-
nie to Kłos Pełczyce, który w 1. ko-
lejce pokonał Szczecinian 0:1. So-
botni rywale Pomorzanina „u sie-
bie” strzelili 25 goli, tracąc przy 
tym tylko 9 bramek. Zatem przed 
piłkarzami nowogardzkiego klubu 
nie lada wyzwanie. W pierwszym 
meczu obydwu drużyn Pomorza-
nin wygrał 2:0. Początek tego me-
czu w sobotę (25 kwietnia), o go-
dzinie 17:00. 

W A Klasie drugi zespół Pomo-
rzanina wybierze się do Golenio-
wa, aby powalczyć o punkty z pił-
karzami OKS-u Euroinsbud Go-
leniów. Rywale zajmują 5. miej-
sce w tabeli z 17 punktami na kon-
cie. OKS na swoim boisku przegrał 
tylko jeden mecz, zanotował trzy 
zwycięstwa i dwa remisy, strzelając 
24 gole i tracąc jedynie 8 bramek. 
Z pewnością będzie to wymaga-
jący rywal dla młodego zespołu z 
Nowogardu. Początek tego meczu 
w sobotę (25 kwietnia), o godzinie 
13:00.  

Jedynym zespołem Pomorzani-
na, który zagra przed własną pu-
blicznością, jest kobieca drużyna. 
Do Nowogardu przyjedzie najsłab-

szy zespół III Ligi Kobiet, adept-
ki Kotwicy Kołobrzeg. Piłkarki z 
Kołobrzegu nie wywalczyły jesz-
cze punktów. W 9 dotychczaso-
wych meczach, strzeliły tylko jed-
ną bramkę, tracąc przy tym aż 59 
goli. W pierwszym meczu obydwu 
drużyn „Pomorzanki” pewnie wy-
grały 0:7. Pytanie, ile goli swoim 

rywalkom zaaplikują tym razem 
podopieczne Pawła Błaszczyka? 
Nowogardzcy kibice przekona-
ją się o tym już w najbliższą sobo-
tę (25 kwietnia), o godzinie 13:00. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier w poszczególnych ligach. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
22. kolejka:
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany   (25.04; 11:00)
Ina Ińsko – Unia Dolice    (25.04; 15:00)
Stal Lipiany – Sparta Węgorzyno   (25.04; 16:00)
Kłos Pełczyce – Odrzanka Radziszewo  (25.04; 16:00)
Gavia Choszczno – Flota II Świnoujście  (25.04; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Pomorzanin Nowogard (25.04; 17:00)
Orkan Suchań – Piast Chociwel   (25.04; 17:00)
Morzycko Moryń – Błękit Pniewo   (26.04; 17:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
14. kolejka:
OKS Goleniów – Pomorzanin II Nowogard (25.04; 13:00) 
Chemik II Police – Zalew Stepnica  (25.04; 15:30) 
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin Przybiernów (26.04; 11:00) 
Orzeł Łożnica – Wicher Reptowo   (26.04; 14:00) 
Znicz Niedźwiedź – Wołczkowo-Bezrzecze  (26.04; 16:00) 
Vielgovia Szczecin – Hanza Goleniów  (26.04; 16:00)
III Liga Kobiet 2014/2015
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg (25.04; 13:00)
Zalew Stepnica – Orzeł 2010 Wałcz  (25.04; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Olimpia II Szczecin  (26.04; 12:00)
Fala Międzyzdroje – LUKS Przecław  (26.04; 13:00)
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Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

KRS 0000183283 cel szczegółowy
 1% należy wpłacić
„na leczenie Jana Krusińskiego''
Możesz przekazać środki �nansowe na rachunek:
Fundacja "Światło" w Toruniu ul. Grunwaldzka 64
PKO S.A. O/Toruń
Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem
”NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIEGO”
Dziękujemy każdemu kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana.
Halina Krusińska z dziećmi

MOŻESZ POMÓC JANOWI 
PRZEKAZUJAC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012 r. żyliśmy spokojnie i szczęsliwie. Tego dnia jednak wszystko się zmieniło. 
Jan dostał udaru mózgu i jest w spiączce mózgowej.marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego
powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy,czasu,ałe również funduszy. Ciebie to nic nie
kosztuje. Ty masz wybór - możesz oddac 1% podatku do skarbu państwa,lub przekazać go Janowi.
Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i turnusy rehabilitacyjne. l za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

 

 
 

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. Obecnie 
poszukujemy do współpracy pracowników: 

 

STOLARZ/POMOCNIK STOLARZA 
Wymagania: 

 Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe,  
 Doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej,  
 Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym, 
 Dyspozycyjność, 
 Zaangażowanie i chęć do pracy. 

            LAKIERNIK  
Wymagania: 

 Wykształcenie minimum zawodowe,  
 Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych, 
 Samodzielność i dobra organizacja pracy,  
 Odpowiedzialność za efekty swojej pracy, 

 
Oferujemy: 

 Możliwość rozwoju zawodowego,  
 Udział w szkoleniach,  
 Zatrudnienie na umowę o pracę, 
 Narzędzia potrzebne do pracy na wykonywanym stanowisku, 
 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres: 
 

rekrutacja@drewpol.pl lub 
Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72‐221 

Tel. 91 57 90 111  
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku  

o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”. 
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Uwaga Wędkarze 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.04.2015  r. 
Organizuje zawody spławikowe 
o tytuł Mistrza Koła w Stepnicy 

(powtórka zawodów) zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.05.2015r. 

Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 6.00. 

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Tęczak

Klub żeglarski KNAGA 
zaprasza wszystkich członków klubu 

w dniu 25.04.2015 r.  o godzinie 15.00 
na otwarcie sezonu żeglarskiego 

i wybory uzupełniające

Skryplonek drugi w Oslo, silny Pomorzanin na mistrzostwach Polski

Wystąpią w Mistrzostwach Europy
Kulturyści z Pomorzanina Nowogard ponownie rozsławili nasze miasto w Polsce oraz Europie. W ostatnich startach Krzysztof Skryplonek wywalczył srebro 
w Oslo, natomiast podczas rozgrywanych w Kielcach Mistrzostwach Polski, niemal wszyscy zawodnicy reprezentujący Pomorzanin zdołali zapunktować. 

Krzysztof Skryplonek brał 
udział w Grand Prix Norwegii roz-
grywanym w Oslo. Były to norwe-
skie eliminacje do Mistrzostw Eu-
ropy, ale impreza ta była otwarta 
dla zawodników spoza Norwegii. 
Dzięki temu podczas zawodów 
był bardzo wysoki poziom. Polskę 
oprócz zawodnika Pomorzanina 
reprezentował jeszcze Wojciech 
Pieczaba. Polacy zdominowali 
norweskie Grand Prix. Pieczaba 
wywalczył złote medale w swojej 
kategorii wagowej oraz w Open, 
natomiast Krzysztof Skryplonek 
wrócił z Oslo ze srebrnym meda-
lem w swojej kategorii wagowej. 
- Ogólnie bardzo fajna impreza, 
bardzo przyjaźnie nastawieni lu-
dzie, którzy traktowali nas jak wy-
jątkowe osoby. Zachęcam wszyst-
kich do startów na norweskich im-
prezach, można wygrać napraw-
dę niezłe pieniądze i spotkać się z 
bardzo dużą życzliwością i gościn-
nością – komentuje swój start w 
Norwegii Krzysztof Skryplonek. 
Dla Krzyśka, jako obcokrajow-
ca, start w Oslo był jedynie formą 
prestiżu, gdyż nie mógł tam uzy-
skać kwalifikacji do Mistrzostw 
Europy, zresztą nawet nie mu-
siał, gdyż zawodnik Pomorzanina 
już jest w pierwszym składzie re-
prezentacji Polski na mistrzostwa 
starego kontynentu, które odbędą 
się w dniach 12-17 maja w Santa 
Susanna. Oprócz Skryplonka, Po-
morzanin w Hiszpanii reprezen-
tować będą jeszcze: Joanna Wo-
decka, Małgorzata Krawczyk oraz 
Małgorzata Pietrzak-Lenart, które 
choć mieszkają poza woj. zachod-
niopomorskim, to są przygotowy-
wane do zawodów przez Krzysz-
tofa Skryplonka i występują w 
barwach Pomorzanina Nowo-
gard. Z jakim skutkiem nowe za-
wodniczki Pomorzanina prezen-

tują się na scenie, wystarczy spoj-
rzeć na wyniki z Mistrzostw Pol-
ski, które odbywały się w dniach 
18-19 kwietnia w Kielcach. Naszą 
relację z tych mistrzostw rozpocz-
niemy właśnie od płci pięknej. 

W kategorii fitness sylwetko-
we kobiet do 158 cm, Joanna Wo-
decka wywalczyła brązowy medal. 
Jeszcze lepiej zaprezentowała się 
Małgorzata Krawczyk w kategorii 
fitness sylwetkowe kobiet do 163 
cm. Zawodniczka Pomorzanina 
przywiozła z Mistrzostw Polski 
srebrny medal. Z takim skutkiem 

w postaci srebrnego medalu wy-
startowała Małgorzata Pietrzak-
-Lenart, która rywalizowała w ka-
tegorii bikini fitness do 169 cm. 
Pośród kobiet na organizowanych 
w Kielcach Mistrzostwach Pol-
ski na scenie zaprezentowały się 
również Natalia Goc i Katarzyna 
Tracz. Natalia Goc startowała w 
kategorii bikini fitness do 163 cm 
i nie zdołała wywalczyć punktów 
zajmując 12. miejsce. Katarzyna 
Tracz również nie zapunktowała, 
zajmując pozycję poza pierwszą 
piętnastką w kategorii bikini fit-

ness powyżej 169 cm. Podczas Mi-
strzostw Polski, zawodnicy Pomo-
rzanina startowali również w pa-
rach. Brązowy medal wywalczy-
ła Małgorzata Krawczyk, która w 
parze prezentowała się na scenie z 
Gabrielem Koperkiewiczem z klu-
bu Body Line Łódź. Z kolei para 
złożona z zawodników Pomorza-
nina, Krzysztof Skryplonek i Jo-
anna Wodecka, awansowała do fi-
nału i ostatecznie zajęła 5. miej-
sce. W kulturystyce mężczyzn in-
dywidualnie punkty wywalczy-
ło jeszcze dwóch zawodników, 
byli nimi Przemysław Kowalczyk 
i Marcin Wesołowski. Kowalczyk 
startował w kategorii kulturysty-
ka mężczyzn do 95 kg, natomiast 
Wesołowski w kulturystyce męż-
czyzn do 90 kg. Obaj panowie re-
prezentujący Pomorzanin w fina-
le uplasowali się na 5. miejscu. W 
Mistrzostwach Polski startowa-
ło jeszcze kilku innych zawodni-
ków nowogardzkiego klubu, jed-
nak nie zdołali awansować do 
rundy finałowej. W kulturysty-
ce klasycznej mężczyzn powyżej 
180 cm, Michał Śniegowski zo-
stał sklasyfikowany poza pierwszą 
piętnastką. W kulturystyce męż-
czyzn do 80 kg, Paweł Drzewiecki 
zajął 12. miejsce. W kulturystyce 
mężczyzn do 90 kg, Kamil Strze-
szewski został sklasyfikowany na 
10. pozycji. Natomiast w kultury-

styce mężczyzn powyżej 100 kg, 
Piotr Wasiak wywalczył 13. miej-
sce.  

Podsumowując, reprezentanci 
Pomorzanina podczas Mistrzostw 
Polski w kulturystyce i Fitness 
rozgrywanych w Kielcach, wy-
walczyli dwa brązowe i dwa srebr-
ne medale. W klasyfikacji druży-
nowej kobiet, Pomorzanin Nowo-
gard został sklasyfikowany na bar-
dzo dobrej 6. pozycji pośród 30 
klubów z całej Polski, natomiast 
reprezentanci nowogardzkiego 
klubu pośród mężczyzn, druży-
nowo zostali sklasyfikowani na 
9. miejscu w stawce 31 klubów z 
całej Polski. Dla raczkującego w 
ogólnopolskich imprezach klubu 
z naszego miasta to ogromny suk-
ces. Teraz przed reprezentantami 
Pomorzanina Mistrzostwa Euro-
py rozgrywane w Hiszpanii. Kul-
turyści z naszego miasta apelu-
ją do lokalnych przedsiębiorców 
oraz osób zainteresowanych po-
mocą o wsparcie finansowe, które 
ułatwi dojazd i pobyt w hiszpań-
skiej miejscowości Santa Susan-
na. Wierzymy, że zawodnicy Po-
morzanina godnie będą reprezen-
tować nowogardzki klub. O wyni-
kach Mistrzostw Europy poinfor-
mujemy na bieżąco. 

KR

Na zdjęciu para reprezentantów Pomorzanina Nowogard - Joanna Wodecka i 
Krzysztof Skryplonek, która podczas Mistrzostw Polski w Kielcach, uplasowała się 
na 5. miejscu

mecz barażowy o awans do i ligi mężczyzn

Zdołają odrobić straty?
Już w najbliższą sobotę (25 kwietnia), o godzinie 12:00, w Szkole Podstawowej w Wierzbię-
cinie, rozegrany zostanie mecz rewanżowy w ramach baraży o awans do I Ligi mężczyzn w 
tenisie stołowym. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Przypomnijmy, że w pierwszym 
meczu, LUKS Top Wierzbięcin 
przegrał z drużyną z Wielkopolski 
- TTS Trzemeszno 7:3. Aby awan-
sować do dalszej fazy baraży o I 
Ligę, podopieczni Józefa Korko-
sza będą musieli wspiąć się na wy-
żyny swoich umiejętności. Wierz-
bięcin musi wygrać przynajmniej 

8:2, lub 7:3 pod warunkiem, że bę-
dzie to zwycięstwo w dobrym sto-
sunku setowym. Aby tak się stało, 
zawodnicy LUKS Top muszą wy-
grywać swoje pojedynki bardzo 
wysoko, najlepiej 3:0, a przegry-
wać 2:3. Nie będzie łatwo, ale kibi-
ce tenisistów stołowych z Wierz-
bięcina na pewno nie tracą wia-

ry w awans do dalszej rundy. Za-
chęcamy wszystkich do przybycia 
tego dnia do hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcina i 
głośnego wsparcia naszych repre-
zentantów. O wyniku sobotniego 
meczu poinformujemy na bieżą-
co. 

KR
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HURTPOL 
WyPRZeDAż PłyTeK 

ceramicznych 
rabaty - 70% 

ul. młynarska 1a.

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Szukam  
przyjaciółki  
w wieku 64-69.  

Tel. 91 39 25 794

Sprzedaż jaj
wiejskich – kurze. 

502 119 960

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie ul. Ks.J. Poniatowskiego 7a

O G Ł A S Z A  
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  Lokalizacja, położenie: Nowogard  ul. 3 Maja 31e/2 (parter) 
 Kategoria lokalu:    M-3 (2 pokoje) o  powierzchni użytkowej – 48,10m2 
 Rodzaj ogrzewania lokalu :  indywidualne gazowe 
 Cena wywoławcza – 126.000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r.  godz. 10.00
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółdzielni lub  

tel. 91 392 52 61 kom. 697 104 578

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

UWAGA
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard

Organizuje w dniu 1.05.2015 r. 
zawody wędkarskie spiningowe z łodzi

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 29.04.2015 r. 
Spotkanie zawodników k. Neptuna o godz. 6.30. 

Startowe 5 zł seniorzy.
Zarząd

UWAGA
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard

organizuje "UM" w dniu 3.05.2015 r. 
otwarte zawody wędkarskie spławikowe  

o „Puchar Burmistrza”
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 29.04.2015 r. Spotkanie zawodni-

ków k. Neptuna o godz. 8.00. Startowe 5 zł seniorz.
Zarząd

Turniej Tenisa Ziemnego o Rakietę Burmistrza Nowogardu

Zwycięstwo Remigiusza Wawryczuka  
W niedzielę (19 kwietnia), na boisku wielofunkcyjnym znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, odbył się Turniej Tenisa Ziemnego 
o Rakietę Burmistrza Nowogardu. Bezkonkurencyjny okazał się Remigiusz Wawryczuk, który wygrał wszystkie mecze bez straty seta. 

Rywalizacja rozpoczęła się o go-
dzinie 10:00 i trwała przez 7 go-
dzin. Do turnieju przystąpiło 10 
zawodników. Ośmiu rozegra-
ło najpierw mecze eliminacyjne, 
natomiast Piotr Wochna, który 
był zwycięzcą ostatniego turnieju 
uzyskał automatyczny awans do 
półfinału, a Jerzy Nowicki otrzy-
mał awans za sprawą „wolnego 
losu”. W eliminacjach swoje me-
cze wygrali: Łukasz Mogilnicki, 
Krzysztof Dobrowolski, Krzysz-
tof Celej oraz Remigiusz Wawry-
czuk. W półfinale były trzy pary, 
a trójka zwycięzców rywalizowa-
ła „każdy z każdym” w rozgrywce 
finałowej. O kolejność na podium 
walczyli: Piotr Wochna, Krzysztof 
Dobrowolski i Remigiusz Waw-
ryczuk. Bezkonkurencyjny oka-
zał się R. Wawryczuk, który roz-
poczynał turniej od eliminacji i 
w sumie wygrał wszystkie mecze 
bez straty seta. W walce o 2. miej-
sce obrońca tytułu Piotr Wochna, 
uległ Krzysztofowi Dobrowolskie-
mu po zaciętym meczu 1:2. Trój-
ka finalistów otrzymała pucha-
ry, dyplomy oraz drobne upomin-
ki, natomiast zwycięzca Remi-

giusz Wawryczuk otrzymał jesz-
cze rakietę tenisową, która była 
główną nagrodą. Dodajmy jesz-
cze, że sędzią zawodów był Jerzy 
Kusiak. Cieszy fakt, że ta dyscy-
plina sportu jest propagowana w 
naszym mieście, jednak w cieniu 
trwającego turnieju, jeden uczest-
nik podzielił się z nami swoimi 
spostrzeżeniami na temat niskie-
go poziomu organizacji. - Biorę 
udział w wielu turniejach teniso-
wych w naszym regionie  i z żalem 
muszę przyznać, że poziom organi-
zacji tego niedzielnego turnieju był 

bardzo niski. Przede wszystkim or-
ganizatorzy nie zadbali o szatnie 
dla zawodników oraz o ubikacje. 
Uczestnicy zawodów, które trwały 
dość długo, musieli myśleć o tym, 
aby znaleźć ustronny krzaczek żeby 
załatwić swoje potrzeby. Mało tego, 
nie było nawet zwykłej wody do pi-
cia, a tę gwarantują organizatorzy 
wszystkich turniejów. Drugą spra-
wą jest fakt, że graliśmy starymi 
piłkami z poprzednich turniejów. 
A temat poziomu sędziowania naj-
lepiej przemilczeć... I to co najbar-
dziej mnie zdenerwowało, 5 minut 

po czasie zgłosiło się 2 zawodni-
ków, których nie dopisano do listy 
uczestników, a bardzo chcieli za-
grać. Idea wprowadzania do pół-
finału dwóch tenisistów z wolnym 
losem też mija się z celem współza-
wodnictwa i była zastosowana chy-
ba tylko po to, żeby organizatorzy 
mogli szybciej zakończyć turniej. 
Cieszę się, że są organizowane tur-
nieje dla tenisistów, jednak mam 
nadzieję, że na przyszłość ktoś za-

dba o to, aby choć trochę przypo-
minały one profesjonalne zawo-
dy.  – mówi uczestnik niedziel-
nych zawodów, który pragnie za-
chować anonimowość. Wierzymy, 
że w przyszłości ktoś zadba o to, 
aby uczestnicy turniejów organi-
zowanych przez UM w Nowogar-
dzie, mogli czuć się bardziej kom-
fortowo. 

KR  

Mecze eliminacyjne:
Łukasz Mogilnicki – Krzysztof Kamiński  2:1
Krzysztof Dobrowolski – Paula Kolibska  2:0
Krzysztof Celej – Karol Czernikiewicz  2:1
Remigiusz Wawryczuk – Tomasz Łukasiewicz 2:0
Półfinał:
Piotr Wochna – Łukasz Mogilnicki  2:1
Krzysztof Dobrowolski – Krzysztof Celej  2:0
Remigiusz Wawryczuk – Jerzy Nowicki  2:0
Mecze finałowe:
Piotr Wochna – Krzysztof Dobrowolski  1:2
Remigiusz Wawryczuk – Piotr Wochna  2:0
Krzysztof Dobrowolski – Remigiusz Wawryczuk 0:2
Klasyfikacja:
1. Remigiusz Wawryczuk
2. Krzysztof Dobrowolski
3. Piotr Wochna

Na zdjęciu zawodnicy, którzy wywalczyli miejsca na podium -  foto. UM Nowogard
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OGłO SZe NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Mieszkanie 2 pokojowe w OSINIE

42 m , I piętro cena: 93 500 zł

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NieRUCHOmOŚCi

•	 Wynajmę kawalerkę po remoncie. 
Tel. 602 405 640

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamieszka-
nia. Kilka kilometrów od Nowogar-
du, 30 minut do morza. Tel. 693 083 
124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropo-
kojowe. 602 474 266 

• WYNAJMĘ – lokal  handlowy  o  
powierzchni  100m2 – Łobez.
Tel.691125617

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam lub zamienię z dopła-
tą mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 
740 315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 
668 841 631

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 
76 53

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
Tel. 509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
trzecie piętro częściowo umeblowa-
ne. 533 355 991 lub 694 849 187 

• Sprzedam działki budowlane uzbro-
jone od 12-15 arów. Kościuszki. 602 
267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 
m2 + garaż przy domu. Cena do nego-
cjacji. 726 020 862 

• Wynajmę stoisko 30 m2  z dużą witry-
ną. Tel. 604 410 983 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 
853 710  

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we częściowo umeblowane ul 15 lute-
go cena 180 000 zł. 608 396 636 

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 poko-
je umeblowane od zaraz. 788 726 456 

•	 Sprzedam zdecydowanie dom w ci-
chym centrum o pow. 170m2 z za-
dbaną działką 700m2, pomieszcze-
niem 25 m2na działalność. Garaż, 
taras itp. Cena 410 tys. Tel. 889 133 
882

• KRUS – działkę rolną pod ubezpiecze-
nie ok. 1,50 ha w IV kl. Tel. 660 206 833

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, trzeci 
od schodów, szeroki. 603 072 257

•	 Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy prze-

nośny, ocieplany z płyty obornickiej o 
pow. 36 m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 
601 642 390

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
60 m2  Wierzbięcin z własnym podwór-
kiem. Tel. 513 106 389 

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma miesz-
kaniami i garażem nad jeziorem. 722 
300 700 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ul. 
Leśna. Tel. 500 545 008 

• Sprzedam dom po remoncie we wsi 
Brzozowo z budynkiem gospodar-
czym i działką 1,80 h. Tel. 665 523 647 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum 
miasta. Tel. 693 128 069 

• Posiadam do wynajęcia bezczynszo-
wą kawalerkę w Mostach na dłuższy 
czas minimum  rok. Cena 850 zł + kau-
cja. Tel. 501 832 458 

• Sprzedam dom lub zamienię na 
mniejszy, Nowogard. Tel. 691 10 02 49 

• Kawalerka do wynajęcia ul. Leśna. 691 
841 345, 665 499 264 

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła. Tel. 
668 509 770 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
centrum miasta. Parter. 664 145 960

• Sprzedam dom w Nowogardzie 90 m2, 
trzy pokoje, dwie łazienki, pomiesz-
czenie gospodarcze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
55m2, Boh. Warszawy. 691 621 141 

• Do wynajęcia ładne mieszkanie w 
centrum Nowogardu 3 pokoje, 46m2. 
508 757 271 

• Wynajmę pomieszczenie handlowo-
-biurowe. tel. 510 065 169

mOTORyZACJA

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan 
dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam komplet kół letnich 13 cali 
do Skody Felicji, Favorit. Tel. 721 692 
465

• Sprzedam VW Passat 1,9 disel, rocznik 
1997, zadbany, przejechane 239 000 
km. Tel. 665 541 960

•	 Sprzedam fiata Brava 1,4SX '98. Tel. 
602 524 313.

ROlNiCTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 JAJA lęGOWe KUR „leGHORN”. 
Tel. 91 39 20 307

• Kupię ciągnik NT 250. Tel. 502 853 573 

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam żyto jare. 603 467 609 

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, 
Żabówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewia-
nego. Tel. 600 653 124 

•	 młODe KURKi, ODCHOWANe, wol-
ny wybieg, GOSPODARSTWO ROl-
NO-DROBiARSKie żABOWO 13. 
Tel. 91 39 106 66, 510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469 

•  Sprzedam półtora tony jęczmienia. 
661 633 977

• Jęczmień, owies, mieszankę sprze-
dam. 609 640 478 

• Sadzarkę do ziemniaków najnowszy 
typ sprzedam, Korytowo 38. 

•	 Sprzedam pszenżyto i żyto. 531 741 
232  

• Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 91 39 
18 307 

• Traktor ciapek 328, stare maszyny rol-
nicze sprzedam. 695 586 306 

USłUGi

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydruki, Ksero, tak-
że kolor. Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PRANie-mAGiel,PRANie DyWA-
NÓW, WyKłADZiN, TAPiCeRKi me-
BlOWeJ SAmOCHODOWeJ/ SKÓ-
RZANeJ mATeRiAłOWeJ / POŚCie-
li WełNiANeJ / lANOliNĄ/SPRZĄ-
TANie: CZySZCZeNie FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWy montaż pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

• Posadzki z żywic EPOKSYDOWYCH i 
POLIURETANOWYCH. Garaże, sklepy, 
kuchnie itp. 509 637 182 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocie-
plenie budynków, malowanie natry-
skowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735

• Torty na zamówienie. 600 151 353 

• Matematyka.668 17 12 12 

• Docieplenia budynków. Tel. 607 654 
692

•  Remonty – malowanie, kładzenie pły-
tek. Tel. 728 801 246

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 785 
635 000 

• Transport, przeprowadzki, szybko ta-
nio. 696 854 591 

PRACA

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 
474 266 

•	 Przyjmę pracowników budowla-
nych oraz pomocników, praca legal-
na. 785 931 513

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594 

• Poszukuję opiekunki do dziecka z No-
wogardu. Tel. 666 282 606 

•  Zatrudnię montażystę okien (może 
być emeryt, rencista). Zlecę montaże 
okien. 663 600 601

• Zatrudnię palacza, konserwatora CO z 
uprawnieniami. Tel. 91 39 21 606

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. 504 595 424 

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

iNNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PieCe GAZOWe c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

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

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 PieCe GAZOWe c.o. VAillANT z Nie-
miec używane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania ,domu, sklepu, 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci zamienne, 
serwis tel 691 686 772

•	 GRZeJNiKi panelowe c.o. 1- 2 plyto-
we, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, skle-
pu cena od 70 zl oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki, kuchni cana 
200zl tel 691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystyczne 
(pełnowymiarowe, składane, gruby 
materac), nieużywane, oryginalnie za-
pakowane, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KO-
MINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam drzwi starego typu, siedem 
sztuk, różne rozmiary. Tel. 693 732 485 

• Sprzedam piłe tarczową dużą, tanio. 
91 39 22 990 

• Sprzedam szlifierkę. 91 39 22 990 

• Sprzedam zbiornik 1000 l na wodę do-
skonale nadający się na działkę. Tel. 
606 265 333

•	 Drzwi garażowe blaszane kostka 
kamienna sprzedam. Tel. 668 509 
770

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych, 
oraz rośliny ozdobne. 606 106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie ceny 
tel. 510 065 169
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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„Antek”

Krupczatka

12 13

Część
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Za 
wargami

Gruczoł mleczny
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

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

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Gdzie gromada tam i rada 
Gęglawa Krystyna, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Stanisława Pokorska, Edward Bachor, 

Alicja Wypych, Christiana Syfert, Pelagia Feliksiak, Ewa Wieczorkiewicz, Anna Huget, Marek Kozioł, Natalia 
Furmańczyk, Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Nikola Grenda, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, 
Natalia Kursnierk, Grażyna Siedlecka, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Stanisława Pokorska, Natalia Furmańczyk, Natalia Kursnierk
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Jakubek, kara, klasa
Piotr Podemski, Dawid Wdowiński, Cezary Wróblewski, Michasia Miśkiewicz, Elżbieta Goc, Julia 

Furmańczyk, Nadia Grenda, Basia Kloch, Bartłomiej Feliksiak, Miłosz Wielgus, Magda Kusiak
Zwycięzca: Cezary Wróblewski
Bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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iNFORmATOR lOKAlNy - NOWOGARD

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BiŃCZyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłAD JAZDy BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

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

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów od 14 Xii 2014 r. - 14 iii 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny
05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-

suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg
07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 

i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23
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PiASeK, PiASeK 
PRZeSieWANy, 

żWiR, CZARNOZiem, 
POSPÓłKA 

 żWiROWNiA 
DłUGOłęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO KlieNTA

A/0

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

                      PROMOCJA
Piece grzewcze: dostawa i montaż w cenie zakupu.
Wkład 14 kw i zabudowa marmurowa  3500 zł
Wkład z płaszczem  wodnym  1999 zł 

ul. Boh. Warszawy 103a/1
SPRZEDAŻ: piecy, wkładów kominkowych, 

obudów, kominków elektrycznych i biokominkiów

Kontakt www.kominkisolowiej.pl 
e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Tel. 91 39 25 000,  kom. 507 967 205
Sklep otwarty  pn-pt. 9-17,  sob 9-13

Przedstawiciel firm: Lechma, Spartherm Bef Polska, Kratki.pl, Euro-Kom
Akcesoria montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
Dobieramy wymiar i montujemy
Możliwość przedaży ratalnej

KOMINKI SOŁOWIEJ NOWOGARD

W.6.pt.27.03-24.04

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą tortów okolicznościowych.

Więcej wzorów na:
fototort@pedziszczak.pl

Za
m

ów
ie

ni
a 

: 9
1 

39
2 

19
 8

6

/PiekarniaNowogard

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom !
Proponujemy torty Komunijne wraz z Opłatkiem. 

Wybierz wzór opłatka i zamów pewny i pyszny tort 
WŁAŚNIE U NAS. 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 7, 9s. 5s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

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

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

TUNEZJI, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Szpital 
potrzebuje 
300 tys. zł

Następne 

wydanie  

5 maja

TYLKO u nas  
pełen program 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ELDAS

SIATKA OGRODZENIOWA 
• ocynk • powlekana • leśna 

ELDAS s.j. • 72-200 Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. 91 392 16 79, 91 579 00 28

Sklep internetowy: www.eldas24.pl

PIECE c.o. 
cena producenta

W.2. p.03.13-8.05  

ReKLAmA

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

35-lecie Koła 

Numizmatycznego

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

na rynku stomatologicznym 
o zredukowanej o 70% dawce promieniowania 

i najwyższej rozdzielczości
Cyfrowy telertg, rtg zatok oraz pantomogram

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

3D3D Nowa era w diagnostyce
Najnowszy TOMOGRAF KOMPUTEROWY

W.4.P.P.27.03 do

ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE

A 
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

dzieci w wieku 2,5-4 lata

Zapisy i szczegółowe informację: nr tel.: 660-797-838

Godziny otwarcia przedszkola 6:30-17:00

KRAINA F Z

Adres: ul. Gen. J. Bema 14, 72-200 Nowogard

A JN IT

ZATRUDNIMY HANDLOWCA
tel. 606 821 725

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą PUR
dachy i stropy

tel. 504 595 424
W.332.p.24-28.04

Będzie powtórka głosowania  
w sprawie zakazu budowy ferm norek?

Miało być siedmiu „za”,  
a jest... ośmiu?

Czytaj s. 3



Nr 31 (2363)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

P8.4.SCZB.DO

ReKLAmA
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Jak spędzimy majówkę? 
Przed nami „majówki”. Jak ten czas zamierzają spędzić mieszańcy Nowogardu oraz czy już 
zapoznali się z ofertą wydarzeń sportowo-kulturalnych, jakie na ten czas zaplanowało mia-
sto? Z takim pytaniem w cotygodniowej sondzie ulicznej, zwróciliśmy się z do mieszkań-
ców Nowogardu. 

Pani Justyna z synem Miłoszem - Jeszcze nie miałam oka-
zji zapoznać się z programem majówki, jednak będę uczestni-
czyć w majówce, ale tylko wówczas jeśli dopisze pogoda. W 
końcu jest ona dość ważnym czynnikiem decydującym. Życzę 
wszystkim, by się dobrze bawili oraz dobrej pogody.

Pani Bogusława - Prawdopodobnie pójdę i zobaczę co się 
dzieje na mieście. Programu jeszcze nie znam, ale czekam na 
muzykę i kabarety. W tamtym roku niestety nie mogłam uczest-
niczyć w majówce. Jednak tym razem, jeśli pogoda będzie odpo-
wiednia, to z chęcią będę uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Ania Gadzalińska - Niestety nie będę uczestniczyć w ma-
jówce, ponieważ wyjeżdżam za granicę. Ale co do programu, 
to nie odpowiadają mi zespoły, gdyż nie słucham takiej muzy-
ki. Mimo to życzę wszystkim udanej majówki i przede wszyst-
kim pogody.

 Marianna Kalata - Nie zapoznałam się jeszcze z progra-
mem, jednak mimo mojego wieku będę z chęcią uczestniczyć w 
majówce,. Co do imprez, to czekam głównie na blok muzyczny. 
Kończąc mam nadzieję, że ładna pogoda będzie dopisywać, i o 
to właśnie powinniśmy się szczerze pomodlić do Pana Boga. A 
jeśli ładnej pogody nie będzie, to damy chyba sobie radę z pa-
rasolami. 

Dagmara Palasińska – Będę uczestniczyć w majówce. Co 
do planu majówki, to jedynie słyszałam, że 30 kwietnia będzie 
na plaży „Luxtorpeda” i na pewno się na to wybiorę. Również 
czekam z niecierpliwością  na kabaret. Wszystko, niestety, jest 
uzależnione od pogody, bo w końcu to wydarzenie na świe-
żym powietrzu. Życzę wszystkim, by się dobrze bawili. 

Wysłuchali: Julia Pawelec oraz Jarek Bzowy

20.04.2015 r. 
godz. 09.30 Powiadomienie o 

wybitej szybie w Szkole Podsta-
wowej w Orzechowie. 

godz. 13.20 Na ul. Leśnej do-
konano włamania do mieszka-
nia, skąd skradziono dwa telewi-
zory, ładowarki do telefonów No-
kia oraz Samsung. 

godz. 18.15 Kradzież portfela z 
zawartością pieniędzy oraz doku-
mentów z torebki damskiej, doko-
nanej w sklepie Biedronka. 

godz. 20.00 Kradzież paliwa na 
stacji HL, przez kierującego sa-
mochodem marki Skoda Octa-
wia.

21.04.2015 r. 
godz. 17.10 Kolizja drogowa na 

ul. Wojska Polskiego, pomiędzy 
kierującym motorowerem a pie-
szym. 

22.04.2015 r. 
godz. 18.50  Podczas kontro-

li drogowej na ul. Boh. Warsza-
wy, samochodu marki VW Golf, 
ujawniono, że kierujący posługu-
je się dowodem rejestracyjnym z 
podrobioną datą badania diagno-
stycznego. 

godz. 20.50 W miejscowości 
Długołęka, Policjanci Ogniwa Pa-

trolowo – Interwencyjnego, ujaw-
nili nietrzeźwego kierującego po-
jazdem marki Suzuki. Krystian 
W. miał 2,29 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Ponad-
to nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdem, OC pojazdu 
oraz aktualnych badań technicz-
nych. 

24.04.2015 r. 
godz. 07.20 Na skrzyżowaniu 

ul. 3 Maja i 700 Lecia doszło do 
kolizji drogowej, gdzie kierujący 
pojazdem marki Ford Focus ude-
rzył w barierę ochronną oraz sy-
gnalizator świetlny. 

godz. 16.30 Na ul. Boh. War-
szawy, Policjanci Ogniwa Patro-
lowo – Interwencyjnego, podczas 
kontroli drogowej pojazdu mar-
ki KIA, ujawnili, że kierujący, An-
drzej Ś, posiada aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

25.04.2015 r. 
godz. 23.00 Na ul. 700 Lecia, 

Maciej Ż. kierował rowerem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,93 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Leszek Florczak: lat 56, zmarł 25.04.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
28.04.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Bienicach.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Spotkanie komisji wyborczych 
Wczoraj, o godz. 14.30, w sali kinowej w NDK, odbyło się spotkanie organizacje członków 
Komisji Wyborczych, którzy będą obsługiwać wybory prezydenckie w dniu 10 maja. 

Podczas spotkania członkowie  
dokonali  spośród siebie wyboru 
przewodniczącego i zastępcy prze-
wodniczącego komisji. 

Kolejne spotkanie komisji odbę-
dzie się 5 maja. Wówczas osoby po-
wołane do pracy w komisjach przej-
dą szkolenie merytoryczne, by pra-
widłowo przeprowadzić wybory. 

W gminie Nowogard powołano 

19 komisji obwodowych, w tym 15 
otwartych i 4 zamknięte (zorgani-
zowane w szpitalu, zakładzie kar-
nym i DPS- dwie placówki). Łącz-
nie pracować w nich będzie 125 
osób. Za czas pracy w komisji wy-
borczej jej członkom przysługują 
diety w wysokości od 160 do 200 zł. 

MS, fot. psa 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
28 kwietnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panem Jackiem Stróżyńskim

na temat ZBRODNI KATYŃSKIEJ
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKLAmA ReKLAmA ReKLAmA

R e K L A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 
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Będzie powtórka głosowania w sprawie zakazu budowy ferm norek?

Miało być siedmiu „za”, a jest... ośmiu?
Jak już informowaliśmy w zeszłym, piątkowym, wydaniu DN, na sesji w ubiegłym tygodniu, radni głosowali nad uchwałą obywatelską zakładającą całkowity 
zakaz budowania nowych ferm norek na terenie Gminy Nowogard (ważne- uchwała nie dotyczy już istniejących ferm). Ponieważ głosowanie nie było imien-
ne, na prośbę naszych czytelników podjęliśmy próbę ustalenia kto podniósł rękę za przyjęciem uchwały, a który radny był jej przeciwny… i cóż się okazało.  

Postawili
stylowe latarnie 
Od wczoraj „deptak” łączący ul. 5 Marca z ul. 700-lecia, 
przy którym znajduje się ciąg sklepów i lokali usługowych, 
oświetlają nowe, stylowe latarnie. 

Instalacja trzech latarni zakoń-
czyła się wczoraj (poniedziałek). 
Montaż latarni wykonała firma 
ARKA z Nowogardu. Wcześniej 
firma Dro-Most, również z No-
wogardu, wykonała niezbędne 
prace ziemne. 

Jak nas poinformował właści-
ciel firmy ARKA, p. Artur Kawic-
ki, nowe latarnie mają oprawy so-
dowe i świecą o mocy 70 W. Inwe-
stycja została wykonana na zlece-
nie Gminy Nowogard i kosztowa-
ła  dokładnie 10 tys. złotych. 

Jarek Bzowy 

Przypomnijmy – głosowanie w 
tej sprawie było jawne przez pod-
niesienie ręki i tylko w tym mo-
mencie widać, kto jak głosował. 
Ponieważ w protokole zapisuje 
się tylko liczbę głosujących „za”, 
przeciw i wstrzymujących się, aby 
ustalić dokładną imienną listę kto 
jak głosował, skontaktowaliśmy 
się z kilkoma radnymi w celu do-
precyzowania informacji jak gło-
sowali w sprawie uchwały o zaka-
zie budowy kolejnych ferm norek 
w gminie Nowogard. 

I tak z naszych ustaleń wyni-
ka, że ośmiu  radnych (a nie sied-
miu jak podaliśmy w piątek, za 
oficjalnym komunikatem prze-
wodniczącego RM) głosowa-
ło „za przyjęciem” uchwały, czyli 
wprowadzeniem zakazu budowy 
ferm i byli to: Arkadiusz Ciecha-
nowski (WN), Mirosława Cwaj-
da (WN), Andrzej Kania (WN), 
Bogumił Gała (WN), Bogusław 
Dziura (PiR-PiS), Piotr Słomski 
(PiR-PiS), Marcin Nieradka (PiR-
-PiS), Dariusz Kielan (niezrzeszo-
ny). Od głosu wstrzymali się na-
tomiast: Stanisław Saniuk (PSL), 
Roman Kwiatkowski (PSL), Da-
wid Jurczyk (WN) oraz  Jowita 
Pawlak (PO). Z oficjalnymi da-
nymi zgadza się natomiast licz-
ba głosów oddanych „za odrzuce-
niem” uchwały (przeciw wprowa-
dzeniu zakazu budowy ferm no-
rek na terenie naszej gminy), na 
którą złożyły się głosy kolejnych 
radnych:  Anna Wiąz (SLD), Re-
nata Piwowarczyk (SLD), Jolanta 
Bednarek (SLD), Marcin Wolny 
(SLD), Michał Krata (PSL), Rafał 

Paśko (PSL) i Lidia Bogus (PiR-
-PiS).  

Daje to łącznie liczbę 19 gło-
sów. Dwóch radnych w głosowa-
niu udziału nie wzięło. Byli to Mi-
chał Wiatr (niezrzeszony) i Mi-
chał Bociarski (PSL). Pierwszy z 
nich kilka minut przed głosowa-
niem zwolnił się u przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, informując, 
że ma rzekomo umówioną wizy-
tę u lekarza. Drugi, chwilę przed 
głosowaniem, wyszedł z sali ob-
rad na korytarz. Wrócił na miej-
sce dopiero po przerwie, którą 
ogłoszono już niestety po głoso-
waniu nad projektem uchwały. 

Wobec tego, że nasze ustale-
nia odbiegają od tego jaki wynik 
głosowania został podany na se-
sji, a później także powtórzony na 
oficjalnej stronie UM Nowogard, 
skontaktowaliśmy się dodatkowo 
z wiceprzewodniczącym RM, Mi-
chałem Kratą (PSL), który jest od-
powiedzialny za liczenie głosów. 
Ten najpierw podtrzymał podany 
na sesji wynik: 7 „za, 7 „przeciw”, 
4 „wstrzymujące”, ale nie był jed-
nak w stanie przypisać do wyniku 
wszystkich nazwisk radnych bio-
rących udział w głosowaniu. W 
trakcie rozmowy nie wykluczył 
również, że mógł się pomylić. 

Zachodzi zatem prawdopodo-
bieństwo, że uchwała w sprawie 
zakazu budowy kolejnych ferm 
norek została jednak „przyjęta” 
większością 8-miu głosów, a nie 
jak podano „nierozstrzygnięta” 
wobec remisowego wyniku gło-
sowania. 

W tym miejscu należy przypo-

mnieć, że w zeszłej kadencji za 
ok. 40 tys. zł zakupiono sprzęt do 
głosowania wyposażony w nagło-
śnienie, mający usprawnić pra-
cę rady, a przede wszystkim wy-
eliminować często występujące w 
tym czasie kłopoty z ustaleniem 
wyników głosowań. Dwa lata od 
dokonania tego zakupu sprzęt 
służy jedynie za system nagło-
śnieniowy, a jego pozostałe funk-
cje są nieużywane. Dlaczego ma-
gistrat odpowiedzialny za stan 
technicznego wyposażenia urzę-
du nie kwapi się, aby sprzęt zo-
stał w pełni uruchomiony - na to 
pytanie jak dotychczas ani bur-
mistrz, ani jego urzędnicy nie 
udzielili satysfakcjonującej odpo-
wiedzi.

Przykład głosowania w spra-
wie norek, naturalnie niezwykle 
istotnego dla społeczności lokal-
nej, pokazał, że należy sprzęt jak 
najszybciej przywrócić do spraw-
nego działania i uruchomić funk-
cję podawania wyników wraz z 
nazwiskami radnych. W innym 
wypadku ręczne liczenie głosów 
zawsze będzie mogło powodo-
wać wątpliwości, a w skrajnych 
wypadkach może przesądzić o 
niewłaściwym rozstrzygnięciu 
uchwał – tak to miało prawdo-
podobnie miejsce w opisywanym 
przez nas wypadku. 

Małym usprawiedliwieniem 
dla całej tej sytuacji jest też nie-
wątpliwie warunki i atmosfera 
na sali,  w jakiej radni głosowa-
li tę uchwałę. Przypomnijmy, że 
w tym czasie zebrało się tu  kil-
kudziesięciu pracowników ferm 

przywiezionych transportem 
opłaconym przez właścicieli tych 
zakładów. Do tego doliczyć nale-
ży grupę kilku osób reprezentu-
jących wnioskodawców uchwa-
ły oraz urzędników, którzy tra-
dycyjnie są obecni podczas sesji. 
Na niewielkiej przecież sali, było 
więc wyjątkowo ciasno, duszno, a 
publiczność często udzielała so-
bie sama głosu. Przewodniczący 
Rady w wielu momentach wyraź-
nie nie panował nad sytuacją, a to 
on jest odpowiedzialny za zapew-
nienie  sprawnej i zgodnej z regu-
laminem realizacji programu se-
sji. W takich warunkach, rzetelne 

przegłosowanie uchwały i usta-
lenie wyników było niewątpliwie 
utrudnione. 

Jeszcze wczoraj o rezultatach 
naszych ustaleń powiadomiliśmy 
wnioskodawców projektu uchwa-
ły zakazujące budowę kolejnych 
ferm norek. O sprawie natural-
nie poinformowani zostali także 
radni, z którymi rozmawialiśmy 
ustalając prawdziwy wynik gło-
sowania. Wszystko wskazuje na 
to, że głosowanie nad uchwałą zo-
stanie albo powtórzone, bądź też 
poddane weryfikacji. O sprawie 
będziemy informować na bieżąco. 

Marcin Simiński
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Sonda z Osiny
Przed nami majówka.  W tym czasie tradycyjnie i miesz-
kańcy pobliskiej gminy Osina chętnie odwiedzają Nowo-
gard. Zapytaliśmy zatem, czy w swoich planach na pierw-
szomajowy weekend znaleźli miejsce na udział w majów-
kach zorganizowanych w Nowogardzie, czy też mają zupeł-
nie inny pomysł na spędzenie tego czasu?

Iwona Idziak - Jeszcze nie zapo-
znałam się z programem majówki, 
ale oczekuję na wnuków i myślę, że 
wtedy będzie możliwe skorzystanie z 
oferty tegorocznych imprez zorgani-
zowanych w Nowogardzie. Więc w 
imprezach z pewnością będę uczest-
niczyła razem z rodziną i ma się ro-
zumieć z moimi wnukami. Majów-

ka to często fajne imprezy, ponad to wszyscy się integrują i jest bardzo faj-
na atmosfera. Byleby tylko była słoneczna pogoda.

Pani Marta - Już zapoznałam się 
z tegorocznym programem majów-
kowym w Nowogardzie i  z spośród 
tych dni mnie najbardziej zaintere-
sował pierwszy, w którym wystąpi 
zespół” Luxtorpeda”. Co do same-
go programu to uważam, że jest on 
dość dobrze dobrany, bo chyba każ-
dy uczestnik majówki coś z pewno-
ścią znajdzie dla sobie, jeśli nie w imprezach to choćby spotka się ze zna-
jomymi czy bliskimi. Kończąc pozostaje mi tylko życzyć wszystkim dobrej 
zabawy i słonecznej pogody. 

Pani Monika - Trudno jest mi 
stwierdzić czy będę uczestniczyła w 
tegorocznej majówce, ale zobaczy-
my? Jak na razie jeszcze nie mam 
rozeznania w programie, ale jeżeli 
będą jakieś dobre zespoły to z pew-
nością postaram się przyjechać i 
uczestniczyć w tegorocznej majów-
ce. Szczególnym dla mnie punktem 

będzie oczywiście blok muzyczny.  

Mikołaj Wąsik kl. II Gimnazjum 
z Osiny - Z programem na majówkę  
jeszcze się nie zapoznałem. A samą 
majówkę najprawdopodobniej spę-
dzę w domu, bo jeszcze w tym tygo-
dniu, z całą klasą ze szkoły, jedzmy 
na wycieczkę do Pragi.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Zamiast sterylizatorni, ścieżka rowerowa wokół jeziora? 

Szpital potrzebuje 300 tys. zł
Nowogardzki szpital potrzebuje pilnie nowej sterylizatorni – poinformował radnych, dy-
rektor instytucji Kazimierz Lembas. Stare, wysłużone urządzenie coraz częściej zawodzi. 
Dochodzi nawet do tego, że narzędzia chirurgiczne przed operacjami trzeba wozić aż do 
Kamienia by je odkazić. O potrzebie szpitala wie od ponad pół roku burmistrz Robert Cza-
pla. Mimo to wolałby wybudować ścieżkę rowerową wokół jeziora. 

Nowa sterylizatornia kosztuje 
ok. 300 tys. zł (sterylizator, stacja 
uzdatniania wody, plus myjki do-
prowadzające wodę do urządze-
nia). Szpitala nie stać na pokrycie 
tak dużego wydatku. O koniecz-
ności wymiany sprzętu na nowy 
wie doskonale burmistrz Robert 
Czapla, bo to do niego z wnio-
skiem o wyasygnowanie w bu-
dżecie pieniędzy na ten cel zwra-
cał się już we wrześniu zeszłego 
roku dyrektor szpitala Kazimierz 
Lembas. Burmistrz nie wpisał jed-
nak wniosku szpitala do projekto-
wanego przez siebie budżetu na 
rok 2015. Nie wspominał też rad-
nym ani jednym słowem o czeka-
jącym szpital wydatku w trakcie 
debaty nad projektem, kiedy to 
można było jeszcze dokonać nie-
zbędnych przesunięć w planie fi-
nansowym gminy umożliwiają-
cych zakup nowej sterylizatorni. 
W zamian za to forsował chociaż-
by pomysły budowy ścieżki rowe-
rowej wokół jeziora, czy też prze-
znaczenia pod parkingi kolejnych 
terenów zielonych. Sprawa ujrzała 
światło dzienne dopiero teraz, gdy 
dyrektor Lembas zwrócił się z tym 
samym wnioskiem do przewodni-
czącego Rady Miejskiej, Stanisła-
wa Saniuka. 

- Szpital musi mieć nową steryli-
zatornię, bo ta co mamy ma 40 lat i 
obawiam się, że dłużej nie wytrzy-
ma – apelował do radnych pod-
czas ubiegłotygodniowego spo-
tkania w sprawie szpitala, Kazi-
mierz Lembas. - W razie awarii na 
razie radzimy sobie wożąc narzę-
dzia do sterylizatorni znajdującej 
się w szpitalu w Kamieniu Pomor-
skim, ale taka sytuacja nie może 
trwać w nieskończoność. To ge-

neruje dodatkowe koszty związa-
ne chociażby z transportem narzę-
dzi chirurgicznych. Poza tym, po-
siadanie sprawnej stertylizatorni 
to ostry wymóg jaki stawia przed 
szpitalami SANEPID. Bez tej inwe-
stycji szpital może mieć kłopoty z 
dalszym funkcjonowaniem – przy-
znał szczerze dyrektor szpitala. 

Radni zadeklarowali, że przyj-
rzą się uchwale budżetowej raz 
jeszcze i spróbują znaleźć środ-
ki niezbędne dla nowogardzkiego 
szpitala. - Będzie trzeba przeana-
lizować budżet pod tym kątem i 
podjąć decyzję, jak zabezpieczyć 
środki na ten cel – mówił podczas 
spotkania radnych z dyrektorem 
Lembasem, przewodniczący Sta-
nisław Saniuk. 

MS

Nasz komentarz 
W obliczu wydatku przed jakim 

stoi nowogardzki szpital przynaj-
mniej niezrozumiałe jest milcze-
nie Burmistrza w tym temacie, a 

w zamian forsowanie przez wło-
darza miasta innych, rzekomo 
priorytetowych wydatków, jakie 
winno poczynić miasto, jak cho-
ciażby ostatnio budowa ścież-
ki wokół jeziora. Nie pierwszy 
raz jednak mamy do czynienia z 
taką polityką. Wystarczy przypo-
mnieć, że zamiast uzbrojenia te-
renów pod budownictwo i do-
prowadzenie kanalizacji do wsi, 
czy też przygotowania terenu pod 
przyszłych inwestorów mających 
ulokować swoje pieniądze w na-
szej strefie ekonomicznej, Bur-
mistrz w poprzedniej kadencji za-
fundował nam grzędę dla ptaków 
na plaży „molo”, za blisko 600 ty-
sięcy zł., czy świecącą w nocy fon-
tannę za ponad 150 tys. zł. Oby 
tylko konsekwencji polityki wy-
dawania lekką ręką publicznych 
pieniędzy, nie poczuli w pierwszej 
kolejności chorzy leczeni w szpi-
talu w Nowogardzie...

Redakcja 

Pierwsze terminy ogłoszone 

Wybory sołtysów... na raty 
Po naszej interwencji, Urząd Miejski niemal natychmiast zwołał wybory sołeckie. Odbę-
dą się one jednak tylko w kilku wsiach. Terminy dla większości sołectw w gminie nie zosta-
ły jeszcze ustalone. 

Przypomnijmy, w zeszłym nu-
merze pisaliśmy, że mimo iż ka-
dencje sołtysów zakończyły się 
w marcu, burmistrz nie wyzna-
czył terminu nowych wyborów. 
W sprawie interweniowali na 
poprzedniej sesji również radni, 
zaniepokojeni brakiem harmo-

nogramu zebrań wiejskich pod-
czas których mieszkańcy wsi 
będą mogli wybrać swoje wła-
dze. Redakcja DN o taki termi-
narz pytała już 31 marca, a więc 
w dniu kiedy kadencje sołtysów 
i rad sołeckich dobiegły końca. 
Odpowiedź spłynęła do nas do-

piero wczoraj tj. 27 kwietnia. 
Jak nas poinformowano, 

pierwszą turę wyborów ogłoszo-
no dla 9 z 36 sołectw w naszej 
gminie. I tak, jutro tj. 28 kwiet-
nia swoich sołtysów i rady so-
łeckie będą wybierali mieszkań-
cy Karska, Szczytników, Długo-

łęki, Wołowca i Kulic. W każdej 
z tej miejscowości wybory roz-
poczną się o tej samej godzinie, 
tj.18.00. 

Natomiast 4 maja, wybory od-
będą się w Miętnie, Świercze-
wie, Dąbrowie Nowogardzkiej 
i Błotnie. Godzina ta sama dla 
wszystkich wsi, również 18.00. 

Kiedy odbędą się wybory w 
pozostałych 27 wsiach? 

- Dla pozostałych sołectw ter-
miny nie zostały jeszcze ustalo-
ne, natomiast informacje o ich 
dacie i miejscu zostaną podane 
do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie komunikatu ogło-

szeń danego sołectwa, w termi-
nie nie krótszym niż siedem dni 
przed datą planowanych wybo-
rów – informuje z upoważnienia 
burmistrza, Ewa Jakubcewicz, 
kierownik Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa. 

Oby tak rzeczywiście było, bo 
dla przykładu w Kulicach komu-
nikat o dzisiejszych wyborach 
pojawił się dopiero w weekend. 

Wyniki wyborów zaprezentu-
jemy w kolejnym wydaniu DN, 
które ukaże się 5-go maja. 

MS
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Oświadczenie
Stwierdzam,że nie wyraziłam zgody na druk moich wspomnień w oko-

licznościowym opracowaniu”Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. 
ppor. E. Gierczak w Nowogardzie 1945-2015”, w wersji autorstwa pań: 
Kariny Surmy i Jolanty Machut.

Z przykrością oświadczam,że taka praktyka nie liczenia się ze zda-
niem osoby, która oddała szkole ponad 30 lat pracy, jest oburzająca i nie 
do przyjęcia. Równocześnie wszystkich, których zawiodłam nie biorąc 
udziału w uroczystości jubileuszowej serdecznie przepraszam.

Józefa Szukalska

Burmistrz wysłał więźnia…
UM poinformował o kolejnym sukcesie burmistrza, polegającym na zmuszeniu Powiato-
wej Straży Pożarnej do działania celem remontu ogrodzenia nowogardzkiego posterunku 
strażackiego.

 Ze względu na odpadającą farbę 
i rozpadający się murek, burmistrz 
Robert Czapla wyszedł z inicjaty-
wą remontu ogrodzenia Straży Po-
żarnej w Nowogardzie od strony 
Placu Szarych Szeregów i ul. Sto-
larskiej – czytamy w komunika-
cie gminy- Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Go-
leniowe st. bryg. mgr inż. Bogusław 
Tunkiewicz zaproponował, że za-
kupi materiały, aby odnowić ogro-
dzenie, zaś gmina Nowogard obie-
cała skierować do tej pracy ludzi …

 I tak to wzorcowe współdzia-
łanie p. mgr inż. Tunkiewicza i 
p. magistra Czapli, zaowocuje 
odnowionym płotem posterun-
ku straży pożarnej w Nowogar-

dzie. Magister inżynier starszy 
brygadier Tunkiewicz ma  zresz-
tą  dla nowogardzkiego posterun-
ku, w ciągu ostatnich lat, wiele za-
sług zwłaszcza w zakresie sprząta-
nia. „Sprzątnął” stąd już wiele, w 
tym niejeden egzemplarz wysoko-
specjalistycznego sprzętu.  Oczy-
wiście wszystko to działo się przy 
biernej postawie nowogardzkich 
ratuszowych magistrów i powia-
towych radnych. Gdzie te czasy, 
gdy np. przy tutejszej straży po-
żarnej istniała grupa ratownic-
twa wodnego (inicjatywa p. Ro-
mana Kowalskiego i ówczesnego 
nowogardzkiego jeszcze komen-
danta  Mirosława Siemieniako). 
Grupa ta, w skład której wchodzi-

li płetwonurkowie dysponujący  
specjalistycznym wyposażeniem, 
była jednym z czołowych w kraju 
zespołów ratownictwa wodnego.  

 A dzisiaj…, dzisiaj zamiast 
chociażby wspomnianych spe-
cjalistów od ratownictwa wodne-
go, w akcji  musimy oglądać …  
specjalistę od powierzchownego 
blichtru (patrz zdjęcie). Nas w ca-
łej sprawie zainteresowało jeszcze 
jedno - dlaczego to skazani mają 
malować płoty straży skoro z pro-
gramu porządku obowiązujące-
go w goleniowskiej PSP wynika, 
że powinni to robić sami …  stra-
żacy.

Oto fragment oficjalnego dokumentu PSP w Goleniowie:  
OPIS PORZĄDKU DNIA
dla pracowników systemu zmianowego JRG w Goleniowie, w tym Po-

sterunek Nowogard
1. Godz. 745- 800- zmiana służby
2. Godz. 800- 1900- wykonywanie zadań służbowych, w tym:
800- 845 - 1 godzina zajęć programowych
850- 920 - przerwa śniadaniowa
920- 1005 - 2 godzina zajęć programowych
1010- 1055 - 3 godzina zajęć programowych
1055- 1110 - przerwa w wykonywaniu zadań służbowych
1110- 1430 - utrzymanie sprzętu, obiektów i terenu
1430- 1530 - przerwa obiadowa
 1530- 1615 - 4 godzina zajęć programowych
1620- 1705 - 5 godzina zajęć programowych
1705- 1800 - samodoskonalenie zawodowe strażaków
1800- 1900 - czyszczenie i konserwacja samochodów i sprzętu
3. Godz. 1900 - 800- pełnienie dyżuru
Uwaga:
Dowódca JRG w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmia-

ny w rozkładzie dnia.
Piątek jest dniem gruntownej konserwacji pojazdów i sprzętu. Sobota 

jest dniem poświęconym na porządkowanie strażnicy i terenu wokół niej. 
W dniu ustawowo wolnym od pracy (świątecznym) zajęcia programo-
we należy realizować jako zajęcia rekreacyjno - sportowe lub świetlicowe.

Jak wynika z powyższego, co-
dziennie od godziny 11.10 do 
14.30 jest czas również na prace w 
celu utrzymania terenu, a dodat-
kowo służy temu każda sobota. 
Czyż gdy nastały czasy z tak wiel-
kim deficytem podaży pracy, nie 
należałoby szanować każdą oka-
zję do działania, a nie wysługiwać 
się więźniami? Wielu bowiem co-

dziennie podróżujących do pracy 
umiejscowionej z daleka od No-
wogardu, chętnie by tutaj cokol-
wiek robiło. Ale cóż, to byłby za 
marny projekt na burmistrzowa-
nie?  – więźniowie przy pracy z 
nadzorcą Czaplą, to dopiero jest 
efektowny i fotogeniczny projekt!   

Redakcja 
fot. UM Nowogard 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz 

do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
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Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Goście z Czarnego Lądu
W niedzielę Nowogard odwiedzili dyrektor szkoły podstawowej św. Judy w miejscowości 
Kagooge w centralnej Ugandzie, brat Twongyeirwe John Mary Vianney oraz dwie 
uczennice tej placówki Esther Nabagereka (Uganda) oraz Enatha Agonza (Tanzania). 
Przez całą niedzielę, po każdej Mszy św. przedstawiali się wiernym oraz opowiadali 
o życiu w swoich krajach.

Do Polski przybyli kilka 
dni temu, najpierw odwiedzi-
li Warszawę, gdzie spędzili trzy 
dni. Następnie przyjechali do 
Szczecina i tam zostali przy-
jęci w SP im. Jana Pawła II na 
Podjuchach. Później było też spo-
tkanie z siatkarkami Chemika 
Police. Byli także nad morzem 
w Międzyzdrojach, gdzie odwie-
dzili oceanarium po czym spotkali 
się z harcerzami w Trzęsaczu. Całą 
niedzielę spędzili w Nowogardzie. 
W poniedziałek rano zaś wyjecha-
li ponownie do Szczecina, skąd 
we wtorek pojadą do Warszawy 
a stamtąd we środę odlecą do 
Ugandy.

Goście z Afryki przybyli do 
nas dzięki staraniom księdza 
Roberta Szyszko – Trzy lata te-
mu, kiedy byłem jeszcze pre-
fektem w Szkole Katolickiej 
im. Jana Pawła II w Szczecinie-
Podjuchach, ściągnąłem misjo-
narza z Tanzanii o. Silvanusa, re-
zydującego w Warszawie. - mówi 
ks. Robert Szyszko - Dzieci re-
agowały na niego bardzo żywio-
łowo. Postanowiłem więc szukać 
kolejnych kontaktów z Afryką, 
gdyż widziałem, że obecność lu-
dzi z tego kontynentu budzi du-
że zainteresowanie. Rozejrzałem 
się trochę po swoich znajomych 
i nadarzył się kontakt z Ugandą, 
a dokładnie z katolicką szkołą św. 
Judy w Kagooge. Skontaktowałem 
się z o. Markiem, który jest mi-
sjonarzem i pracuje w Ugandzie 

w parafii św. Judy, przy której 
znajduje się wymieniona szko-
ła. Zaproponowałem mu wy-
mianę listów. Najpierw napisa-
ły dzieci a później my odpowie-
dzieliśmy. I tak zaczęła kurso-
wać korespondencja. A teraz gdy 

byłem na wakacjach w Kagooge 
u Franciszkanów, pomyślałem, że-
by zaprosić dzieci wraz z dyrekto-
rem do Szczecina. To się wiązało 
z kosztami i trudnościami natury 
formalnej, które na szczęście uda-
ło się pokonać. Muszę przyznać, 
że Pan Bóg jest precyzyjny, gdyż 
dostałem na ten przyjazd dokład-
nie tyle, ile potrzeba. Chcę wyra-
zić wdzięczność wszystkim oso-
bom, które swoją pomocą przy-
czyniły się do tego, że ta wizyta 
doszła do skutku – stwierdza ks. 
Robert Szyszko.

A co mówią o sobie goście 
z Afryki? Oddajmy głos bra-
tu John Mary Vianneyowi. - 
Urodziłem się w 1967 r. w dys-

trykcie Mbarara, (południowo-za-
chodnia Uganda), w małej wiosce 
- mówi brat John Mary Vianney. - 
Mój ojciec Rugangura Elastus już 
nie żyje, mama Tibekinga Teodora 
ma 84 lata. Było nas dziewięcio-
ro w domu, 8 chłopaków i jedna 

dziewczyna. Jestem szósty w ko-
lejności. Po ukończeniu szkoły 
średniej, zacząłem kształcić się 
pod kątem przyszłego naucza-
nia młodzieży. W 1990 r. wstą-
piłem do Zgromadzenia Braci 
Chrześcijańskiego Wychowania 
(Brothers of Christian Instruction). 
Charyzmatem, czyli duszpaster-
skim celem tego zgromadzenia jest 
nauczanie młodzieży oraz dążenie 
do tego, aby Jezus Chrystus był 
bardziej poznany i bardziej poko-
chany. Obecnie jestem dyrekto-
rem szkoły podstawowej we wsi 
Kagooge w Ugandzie, jest to pla-
cówka funkcjonująca przy parafii 
św. Judy prowadzonej przez pol-
skich Franciszkanów. Uczęszcza 
do niej 838 uczniów; nie wszy-
scy są katolikami, ale każdy 

kształtowany jest u nas w duchu 
wartości chrześcijańskich. 

Mogę powiedzieć, że sam od 
najmłodszych lat miałem dobry 
przykład ze strony mojej mamy, 
która jest osobą o silnej wierze – 
wyznaje brat John Mary Vianney.

Polska znana dzięki 
misjonarzom

Z perspektywy Ugandy, Polska 
stanowi bardzo odległy, raczej 
słabo znany zakątek świata. To, 
co do pewnego stopnia mo-
że przybliżyć nieco nasz kraj to 
m.in. działalność misjonarzy. - 
W Ugandzie częściej odnosimy 
się do Wielkiej Brytanii, Francji 
czy Włoch, Polska nie jest tak 
znana. O Polsce wiemy dzię-
ki działającym u nas księżom, 

np. tym z naszej parafii św. Judy 
w Kagooge. Pośród nich znalazł 
się ostatnio także ks. Robert, kie-
dy odwiedził naszą miejscowość 
w trakcie wakacji. Gdy jeden z oj-
ców powiedział mi, że ks. Robert 
podjął starania abyśmy udali się 
z wizytą do Polski, to było to dla 
mnie coś niesamowitego, jak ma-
rzenie, które jak widzimy teraz 
się ziszcza. Jestem z tego powo-
du bardzo zadowolony – stwier-
dza brat Jonh Mary.

Chrześcijanie w większości
Struktura religijna w Ugandzie 

według Pew Research Center 
rozkłada się następująco: chrze-
ścijanie stanowią 86%, z cze-
go protestanci 44% a katolicy 
42%, zaś liczba wyznawców is-
lamu to 11 %, śladowo wystę-
pują tam także przedstawiciele 
religii plemiennych, hinduiści 
i bezwyznaniowcy.  

A jak chrześcijanom żyje się 
w Ugandzie? - Staramy się żyć ze 
wszystkimi w zgodzie. Obawiam 
się, że jeśli liczba muzułmanów 
wzrośnie to będą mogły pojawić 
się prześladowania z ich strony, 
ale obecnie są oni w mniejszości, 
żyjemy z nimi w zgodzie i poko-
ju. Warto zauważyć, że protestan-
ci cenią szkoły katolickie. Często 
mówią mi, że odpowiadają im 
katolickie placówki, gdyż uczą 
zasad i dyscypliny. Ogólnie, je-
steśmy krajem o silnej wierze, 
uczestniczymy we Mszach św. 
podobnie jak wy, w dużej liczbie. 
Kościół katolicki jest u nas silny, 
np. prowadzone są szkoły przy-
parafialne. Mamy Sanktuarium 
Męczenników niedaleko stoli-
cy Ugandy Kampali, do którego 
udajemy się 3 czerwca. 

Oczywiście Uganda jest też 
krajem, w którym istnieje wie-
le palących problemów, jak np. 
bieda, która ogarnia całe masy 
społeczeństwa, zwłaszcza na pro-
wincji. Wielu ludzi np. nadal nie 
ma dostępu do elektryczności. 
Natomiast młodzież często da-
je się ponosić nowej fali globali-
zacji, mianowicie sekularyzacji. 
Widać to zwłaszcza w miastach, 
gdzie jest największy dostęp do 
nowych technologii - stwierdził 
duchowny.

Piotr Słomski

Podczas spotkania z bratem Johnem Mary Vianneyem, Esther i Enathą w kościele. Dzieci zasypywały gości wieloma pytaniami, 
a ci z chęcią odpowiadali.

Następnie spotkanie przeniosło się do jednej z salek parafialnych. A tam dzieci 
mogły dowiedzieć się, że ich afrykańskie koleżanki lubią czytać przygody Tomka 
Sawyera, że w szkole spędza się 8 godzin, a młodzież na przerwach mniej hałasuje, 
natomiast kraj, w którym mieszkają charakteryzuje różnorodna, jakże odmienna 
od naszej flora i fauna, można np. spotkać jadowite pająki ale i okazałej urody ptaki. 
Dziewczynki zaśpiewały też piosenkę o św. Franciszku. 



28.04-4.05.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

35-lecie Koła Numizmatycznego PTN Nowogard 

Życzymy godnych następców!
W piątek (24 kwietnia), miały miejsce uroczystości związane z 35 Leciem istnienia Koła Numizmatycznego PTN Nowogard. W imprezie udział wzięli nu-
mizmatycy z całej Polski, którzy najpierw prezentowali swoje zbiory, a następnie wspólnie uczcili ten dzień w restauracji „Okrąglak”. 

 Obchody 35 lecia 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego zapoczątkowała o go-
dzinie 15:00, prezentacja zbio-
rów, które zostały wystawione w 
Bibliotece Miejskiej w Nowogar-
dzie. Swoim dorobkiem pochwa-
lili się: Andrzej Winczewski, który 
zaprezentował monety oraz karty 
komunikacyjne ze Stanów Zjed-
noczonych. Marian Szpilkowski 
i Grzegorz Rafiński przedstawi-
li zbiory dotyczące historii Nowo-
gardu oraz bogaty repertuar fila-
telistyczny. Medale, orzełki oraz 
oręż, przybyli goście mogli po-
dziwiać dzięki Ryszardowi Szczę-
snemu. Nie zabrakło również wy-
stawy Franciszka Karolewskiego 
oraz prezesa Koła, Tadeusza Łu-
kaszewicza. Z kolei zbiory doty-
czące Jana Pawła II zaprezentował 
Adam Morzyc, niegdyś mieszka-
niec Nowogardu, obecnie żyją-

cy w Mławie. - Numizmatyką zaj-
muję się od 1980 roku, zbieram 
wszystkie monety, które mnie in-
teresują, dziś postanowiłem przy-
wieźć ze sobą zbiór dotyczący Jana 
Pawła II. Jestem tu z synem Tom-
kiem, który interesuje się tym hob-
by razem ze mną, co ogromnie 
mnie cieszy. Wspólnie uczęszczamy 
na zebrania Zarządu oraz na wy-

stawy kolekcjonerskie – opowiada 
Adam Morzyc z Oddziału PTN w 
Mławie. 

Po wystawie numizmatycz-
nej, zaproszeni goście udali się na 
obiad do restauracji „Okrąglak”, 
w której również odbyła się uro-
czysta część imprezy. W obecno-
ści reprezentantów Starostwa Po-
wiatowego na czele ze starostą To-

maszem Kuliniczem oraz przed-
stawicieli nowogardzkiego magi-
stratu w postaci Roberta Czapli i 
Stanisława Saniuka, prezes Koła 
Tadeusz Łukaszewicz uhonoro-
wał członków nowogardzkiego 
Koła Numizmatycznego. Za nim 
jednak do tego doszło, zosta-
ła odczytana lista członków, któ-

rzy byli w grupie założycielskiej 
Koła, a już ich nie ma wśród nas. 
Goście oddali im hołd minutą ci-
szy. Następnie przyszedł czas na 
wręczenie pamiątkowych  odzna-
czeń oraz publikacji. Pośród uho-
norowanych członków była jedy-
na przedstawicielka płci pięknej, 
pani Marianna Mielewczyk, która 
w dniu 13 stycznia 1980 r., znaj-
dowała się w grupie założycieli 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego. Nagrodzony został rów-
nież założyciel Koła PTN Nowo-
gard Stanisław Łuczak, który po 

dziś dzień jest czynnym człon-
kiem. Dodajmy, że S. Łuczak rok 
temu został również uhonorowa-
ny przez Zarząd Główny złotą od-
znaką oraz listem gratulacyjnym.

Honorowi goście nie byli dłuż-
ni prezesowi T. Łukaszewiczo-
wi, otrzymał on również mnó-
stwo pamiątkowych dyplomów 

oraz publikacji. Z Oddziału ko-
szalińskiego oprócz ciepłych słów, 
prezes otrzymał od Dariusza Bu-
dzelewskiego dyplom, publikacje 
oraz pamiątkowy medal. Zapyta-
liśmy członka Zarządu Główne-
go o to, czy zastanawiał się dłu-
go nad przybyciem na uroczysto-
ści? - -Prezes Tadeusz Łukaszewicz 
jest tak sympatycznym człowie-
kiem, że nie można było mu od-
mówić zaproszenia na obchody 35 
Lecia nowogardzkiego Koła. Dzia-
łalność w Towarzystwie numizma-
tycznym to jego życie, jego pasja. 

Jak się spotykamy na zjazdach To-
warzystwa numizmatycznego to 
zawsze jest bardzo aktywny, pro-
muje miasto Nowogard, dystrybu-
uje materiały reklamowe, zawsze 
przy stanowisko w którym prezen-
tuje swoje zbiory wisi proporczyk z 
herbem Waszego miasta, także jest 
bardzo aktywny w tym zakresie, 

taka pozytywnie zakręcona jed-
nostka – mówi Dariusz Budzelew-
ski, Członek Zarządu Głównego 
PTN Warszawa Oddział Koszalin.    

Oddział PTN Szczecin nagro-
dził nowogardzkie Koło listem 
gratulacyjnym, który wręczył pre-
zes Franciszek Łuczko oraz licz-
nymi publikacjami. Listy gratula-
cyjne wręczyli również przedsta-
wiciele władzy, Tomasz Kulinicz 
oraz Robert Czapla. Zapytaliśmy 
przedstawicieli ze szczecińskie-
go Koła PTN, o to, jak oceniają 
działalność nowogardzkiego 

Pierwsza część obchodów 35 lecia Koła Numizmatycznego Nowogard - pamiątkowe zdjęcie podczas wystawy w Bibliotece Miejskiej

Na zdjęciu grupa założycielska nowogardzkiego Koła, od lewej- Stanisław Łuczak, 
Zdzisław Prochowski, Marianna Mielewczyk, Jerzy Kwinto oraz obecny prezes Ta-
deusz Łukaszewicz

Na zdjęciu Tadeusz Łukaszewicz, który honoruje Mariannę 
Mielewczyk - jedyną kobietę spośród grupy założycielskiej

Na zdjęciu od lewej założyciel Koła PTN w Nowogardzie, wy-
różniony przez Zarząd Główny złotą odnaką - Stanisław Łu-
czak, który do dziś jest czynnym członkim Koła

Na zdjęciu od lewej - Dariusz Budzelewski członek Głównego Zarządu PTN Warsza-
wa Oddział Koszalin, Tadeusz Łukaszewicz, Jarosław Koladyński, Dariusz Szulejko, 
Zofia Pilarz
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą tortów okolicznościowych.

Więcej wzorów na:
fototort@pedziszczak.pl
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Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom !
Proponujemy torty Komunijne wraz z Opłatkiem. 

Wybierz wzór opłatka i zamów pewny i pyszny tort 
WŁAŚNIE U NAS. 
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Zarząd Oddziału PTN Szczecin wraz z prezesem Koła, od lewej - w-ce prezes i przed-
stawiciel Stargardu Ireneusz Jabłonka, prezes Franciszek Łuczko oraz sekretarz 
Henryk Wieczorek

Po uroczystościach uczestnicy obchodów w restauracji Okrąglak, bawili się przy 
rytmach muzyki granej przez Grzegorza Szoplika i Mirosława Martynowicza przy 
wsparciu Bartosza Fedaka

Od organizatorów
Oto Firmy, Instytucje, Urzędy oraz osoby indywidualne, które 

nas wspierały finansowo i organizacyjnie:
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miej-

skiej Stanisław Saniuk, Starosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Kuli-
nicz, Przewodniczący Rady Powiatu Goleniowskiego Kazimierz Ziem-
ba, Franciszek Łuczko prezes oraz Zarząd Oddziału PTN Szczecin, Bi-
blioteka Miejska w Nowogardzie- dyrektor Zofia Pilarz wraz z perso-
nelem, Nowogardzki Dom Kultury  dyrektor Aneta Drążewska, Rad-
ni Miasta Nowogard (Michał Wiatr, Stanisław Saniuk, Piotr Słom-
ski), Firma Usługowo Handlowa „ELMAR” kol. Wiesław Brzeziński 
i kol. Jarosław Koladyński, Maciej Sawicki, Kwiaciarnia „Agnieszka”- 
Agnieszka Koladyńska, Anna i Emil Bober, Marta i Tomasz Balbus, ze-
spół muzyczny: Mirosław Martynowicz, Grzegorz Szoplik przy wspar-
ciu Bartosza Fedaka, Księgarnia „Matras” Goleniów Wioletta Mey-
ka, Lokal gastronomiczny „Okrąglak” Tomasz Prochowski wraz z ca-
łym personelem, wydawca Dziennika Nowogardzkiego  Marek Słom-
ski oraz redaktorzy Marcin Simiński, Rafał Kowalczuk, Jarosław Dą-
browski, kol. Franciszek Karolewski (wystawa publikacji i fotografii), 
oraz wszystkim osobom, które nam pomagały i wspierały przy organi-
zacji naszego Jubileuszu 35 Lecia Koła Numizmatycznego Nowogard. 

Dziękujemy za piękne wystawy swoich zbiorów: 
Adam Morzyc wraz z synem (Oddział PTN Mława), tematyka wy-

stawy – Jan Paweł II; Andrzej Winczewski, tematyka wystawy – mo-
nety i karty komunikacji z USA; Ryszard Szczęsny wraz z synem, te-
matyka wystawy – medale, orzełki oraz oręż „biała broń”; Tadeusz Łu-
kaszewicz, tematyka wystawy emblematy sportowe, medale i plakiet-
ki wojsk desantowych, monety i banknoty świata i Polski oraz litera-
tura o tematyce istnienia nowogardzkiego Koła; Marian Szpilkowski i 
Grzegorz Rafiński, tematyka wystawy – bogaty repertuar historii No-
wogardu oraz szeroka tematyka filatelistyki (znaczki, koperty i karty). 

Koła? - Ja i moi koledzy ze 
Szczecina, bardzo cieszymy 

się z obecności na imprezie poświę-
conej 35 Leciu istnienia Koła Nu-
mizmatycznego PTN w Nowogar-
dzie. Jest to jedyne Koło jakie pozo-
stało w naszym regionie, z licznych 
kół które istniały wcześniej. Koło 
nowogardzkie jest bardzo prężne, 
bardzo znane i  prowadzące szero-
ko rozwiniętą działalność. Moim 
zdaniem jest to Koło populary-
styczne, jeżeli chodzi o numizma-
tykę i w ogóle o zbieractwo, nie tyl-
ko na terenie Nowogardu, ale i na  
terenach miejscowości sąsiednich. 
Prezes Koła, Tadeusz Łukaszewicz, 
piastuje tę funkcję od 22 lat, czy-
li jest to okres 2/3 działalności hi-
storycznej całego Koła. Jest bardzo 
cenionym i bardzo operatywnym 
przedstawicielem, znanym nie tyl-
ko w województwie, ale również w 
Warszawie, gdyż brał udział jako 
delegat praktycznie w ostatnich la-
tach we wszystkich krajowych zjaz-
dach i czyni to z wielką aktywno-
ścią i zaangażowaniem oraz pożyt-
kiem dla tego co sprawuje – mówi 
Henryk Wieczorek, Sekretarz Od-
działu PTN Szczecin.

Po uroczystościach, wszy-
scy uczestnicy bawili się wspól-
nie przy muzyce Grzegorza Szo-
plika i Mirosława Martynowi-
cza wspieranych przez Barto-
sza Fedaka. Na zakończenie na-
szej relacji, wszystkich członków 

nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego pozostawiamy ze spe-
cjalnymi życzeniami od Sekre-

tarza Oddziału PTN Szczecin. - 
Chciałbym życzyć wszystkim człon-
kom nowogardzkiego Koła Numi-

zmatycznego jak najlepszego zdro-
wia! Po drugie powiększania swo-
ich zbiorów, a po trzecie, co jest naj-
ważniejsze, znalezienia godnych 
zastępców i następców, nie tylko do 
przejęcia zbiorów, ale i do kontynu-

owania ich numizmatycznej pasji – 
kończy Henryk Wieczorek. 

Redakcja DN również przyłącza 
się do tych życzeń. 

KR

35 lecie Koła Numizmatycznego PTN Nowogard 

20 Konkurs Piosenki  
„WYGRAJ SUKCeS” 

Weronika Lalik  
w finale
Dnia 25 kwietnia 2015, w Czaplineckim Ośrodku Kultury, 
odbyły się kwalifikacje regionalne, w którym wzięła udział 
uczennica SP nr 1 w Nowogardzie - Weronika Lalik.

 Nominacje do powyższych 
kwalifikacji, Weronika otrzyma-
ła po prezentacji w kwalifikacjach 
wstępnych tego konkursu, któ-
re odbyły się w marcu br. w Gole-

niowie. Finał konkursu odbędzie 
się w czerwcu br. w Tarnobrzegu.

Info: własne
Oprac: J. Pawelec

Szkoła Podstawowa nr 2

I miejsce w „Ortofrajdzie”
Uczennice naszej szkoły: Agnieszka Gralak i Natalia Skobyranda z klasy szóstej „a”, zajęły 
I miejsce, w Turnieju Szkół, w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortofrajda”  2015  
cyklicznie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Go-
leniowie.                               

Uczestniczki konkursu zosta-
ły wyłonione podczas szkolnych 
eliminacji, w których pokona-
ły koleżanki i kolegów z klas szó-
stych. Opiekunką drużyny z na-
szej szkoły była pani Barbara Żu-
rak.

Konkurs adresowany był do 
uczniów klas 6 szkół podstawo-
wych powiatu goleniowskiego 
i ma na celu propagowanie po-
prawnej pisowni i promowanie 
uczniów uzdolnionych ortogra-
ficznie. Tegoroczna edycja kon-
kursu przebiegała pod hasłem: 
„Pamięć o przeszłości” jako jedna 
z imprez towarzyszących obcho-
dom 65-lecia szkoły. W związku 
z powyższym wszystkie zadania 
ortograficzne oraz  tekst dyktan-
da związane były z historią tej pla-
cówki.   

Info: własna
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W przededniu 3 maja

Losy nowogardzkich armat
Jak informowaliśmy, ostatnio nowogardzkie armaty stojące wokół pomnika Niepodległości 
zostały stamtąd zabrane celem poddania ich renowacji.  Za kilka dni pod tym pomnikiem 
odbędą się gminne  obchody święta Konstytucji  3 Maja, dlatego zamieszczamy niżej tekst 
autorstwa Jana  Kopycińskiego  dotyczący historii  naszych armat.  

 Dzieje naszych nowogardzkich 
armat nie są zwyczajne. Jak zauwa-
ży każdy uważny badacz, nie są one 
identyczne. Pierwsza z nich pocho-
dzi z XVIII wieku, a można ją poznać 
po tym, że ma ukruszoną końcówkę 
lufy, a jeśli zajrzy się w głąb jej lufy 
to możemy stwierdzić że jest gładka. 
Druga jest w porównaniu z nią mło-
dzieniaszkiem, pochodzi z końca XIX 
wieku, mniej więcej z czasów wojny 
francusko – pruskiej. Jest już nowo-
czesna, lufę ma gwintowaną i przypo-
mniana współczesną broń. Ich wspól-
ny los trwa już od ponad sto lat a do-
kładnie od 1892 roku, kiedy to na 
rynku w Nowogardzie odsłonięto po-
mnik Ottona von Bismarcka „żela-
znego kanclerza” Niemiec, właściciela 
majątku Konarzewo. Podkreślam tu, 
że Otton von Bismarck posiadał Ko-
narzewo, a nie Kulice. Właścicielem 
Kulic był jego brat Bernard – wielo-
letni nowogardzki starosta. 

Pierwsza armata jest jednak już po-
nad 200 lat związana z naszym mia-
stem. 

W czasie wojen napoleońskich w 
1806 roku zawiązała się czwarta ko-
alicja antynapoleońska, w jej skład 
wchodziły między innymi Prusy. W 
tymże roku, po druzgocących klę-
skach na froncie, wojska francu-
skie wkroczyły do Berlina. Dopie-
ro w naszym regionie Prusacy otrzą-
snęli się z szoku klęski i przystąpi-
li do obrony. Armia pruska umocni-
ła się w twierdzy Kołobrzeg. Z obro ną 
tego miasta związana jest postać nie-
mieckiego bohatera narodowego ma-
jora Ferdynan da von Schilla, który w 
styczniu 1807 roku na czele lekkiego 
korpusu ochotniczego otrzymał za-
danie opóźnienia marszu wojsk fran-
cuskich. Jego największym sukcesem 
stało się wzięcie do niewoli generała 
Meranda, dowódcy francuskich od-
działów na Pomorzu Zachodnim (w 
skład jego zgrupowania wchodzi-
ła polska Legia Północna). Ten wy-
czyn spowodował po wstanie chaosu 
w wojsku francuskim. Napoleon zo-
stał zmuszony skierować grupę ge-
nerała Meranda, a więc także legion 
północny w stroną Gdańska i Koło-
brzegu, zaś w ten rejon pchnąć świeżo 
sformowaną grupę generała Theulie.

Wykorzystując obronne położe-
nie Nowogardu nad dwoma jeziora-
mi, Schill umoc nił miasto i ulokował 
w nim tysiącosobowy garnizon. Mia-
sto stało się dla niego bazą wypado-
wą do ataków na Goleniów i Stargard. 

Po nieudanej wyprawie na Stargard 
16 II 1807 roku, wykrwawione od-
działy pruskie schroniły się w Nowo-
gardzie. W tej sytuacji do Nowogar-
du 17 II skierowane zostały oddziały 
włoskiej brygady piechoty - generała 
Bonfatiego. Oto jak opisuje tę bitwę 

Zbigniew Miler: 16 lutego 1807 roku 
partyzanci Schilla zaatakowali garni-
zon Stargardu Szczecińskiego, jednak 
plany ich zostały wcześniej zdradzo-
ne i Francuzi odparli pruskie natar-
cie. Wykrwawio ny Korpus Ochotniczy, 
straciwszy 80 żołnierzy, wycofał się po-
śpiesznie do Nowogardu. Po wkrocze-
niu do miasta Schill, licząc się z moż-
liwością pościgu, polecił natychmiast 
zamknąć Bramą Stargardzką. (...)  
Noc minęła spokojnie. (...) Gorączko-
wa praca trwała jedynie na zamku, 
gdzie załoga pod dowództwem podpo-
rucznika Fabe naprawiała stare umoc-
nienia. (...)

17 lutego 1807 roku o godzinie 14.00 
przed Bramą Stargardzką rozległ się 
niespodziewanie huk armat. Do ata-
ku na miasto ruszyło 1600 żołnierzy 
francuskich dowodzonych przez puł-
kownika Bonfati. (...) Żołnierze Bonfa-
tiego ogniem armat rozbili Bramę Star-
gardzką i ruszyli do straszliwego ataku 
na bagnety. (...) Walka toczyła się na 
ulicy Szerokiej [dziś 700-lecia – odci-
nek od świateł do ratusza], na Ryn-
ku, wreszcie na ulicy Gryfickiej [uli-
ca Warszawska oraz Armii Krajowej]. 
(...) Pruska piechota została wyparta z 
miasta. (...) Francuzi szykowali się te-
raz do ataku na zamek (...). Do zam-
ku położonego na środku jeziora pro-
wadziła wąska grobla, którą tuż przed 
walką  przecięto szerokim przekopem i 
pokryto deskami. Na wale po obu stro-
nach grobli stanęło 36 obrońców zam-
ku i rozpoczęto skuteczny ogień kara-
binowy wspierany przez dwie arma-
ty. (...) Francuzi skierowali silny ogień 
na wały, zaś Schill osobiście pobiegł do 
przekopu i powrzucał do jeziora po-
krywające go deski. Podczas tego de-
sperackiego wyczynu został ranny w 
rękę. (...) Po trzech godzinach wal-
ki siły obrońców były już na wyczer-
paniu. Gdy niespodziewanie Francuzi 
zaczęli się wycofywać. Na ich tyły ude-
rzyła, bowiem pru ska kawaleria (...). 
W tej sytuacji ruszył do ataku także 
Schill z załogą zamku. Batalion Bonfa-
tiego został szybko wyparty z miasta 
i rozpoczął odwrót w stronę Długołę-
ki. (...) Dzień krwa wych zmagań do-

biegał powoli końca. Żołnierze pruscy 
byli śmiertelnie zmęczeni, prawie cała 
amunicja została wystrzelana, zaś sam 
Schill cierpiał na gorączkę przyranną. 
Pomimo chwilowego sukcesu sytuacja 
Prusaków stała się rozpaczliwa. Na 
dodatek około godziny 22 goniec (...) 
zameldował, iż przed Długołęką poja-
wiły się patrole dywizji generała Theu-
lie. Cała jedno stka francuska znajdo-
wała się już w marszu i na drugi dzień 
dotrzeć miała do Nowogardu. (...) Par-
tyzanci Schilla z powodu braku amu-
nicji nie byli już zdolni do stawiania 
oporu. Z drugiej strony nie mogli wy-
cofać się do Kołobrzegu, gdyż twierdza 
nie była jeszcze gotowa do walki. W re-
zultacie postanowiono częścią sił bro-
nić nowogardzki zamek, zaś resztę gru-
py wycofać do Kołobrzegu po amuni-
cję. (...) Załoga zamku składała się z 
50 żołnierzy pod dowództwem porucz-
nika Fabe, którzy dysponowali trze-
ma armatami i niewielką ilością amu-
nicji. Na każde go piechura przypada-
ło 6 nabojów, zaś na każdą armatę po 
20 pocisków. Przeciwko tej garstce sta-
nęło 4000 żołnierzy francuskich i wło-
skich pod dowództwem generała Theu-
lie, który posiadał też 14 lub 16 dział. 
(...) Natarcie rozpoczęło się o godzinie 
800 silnym ogniem artyleryjskim. (...) 
Dochodziła 14.00, gdy Fabe stwierdził, 
że obrońcy nie mają już ani jednego 
naboju. (...) Teraz obrońcom pozosta-
ły już tylko szable i bagnety, więc Wło-
si urządzili wśród nich prawdzi wą rzeź 
(..) Źle umundurowanych żołnierzy 
Schilla Francuzi traktowali jak zwy-
kłych rozbójni ków. Zaginęło także 144 
bezbronnych wieśniaków. (...) W tej sy-
tuacji porucznik Fabe poddał się wraz 
z garstką ocalałych żołnierzy. 

Przed kapitulacją nasza bohater-
ka zastała wrzucona do fosy okalają-
cej nowogardzki zamek, aby nie od-
dać jej nieprzyjacielowi. 

Po zakończeniu działań wojennych 
wydobyto ją i złożono na strychu sta-
rego ratusza miejskiego, gdzie przele-
żała w zapomnieniu ponad 90 lat. 

Pod koniec XIX wieku, kiedy No-
wogard przeżywał okres rozwoju sta-
ry ratusz przestał już spełniać swe 

funkcje. Był już nie tylko zbyt mały, 
ale także nie spełniał funkcji repre-
zentacyjnych. Stad też pod koniec 
XIX wieku zapadła decyzja o roz-
biórce starego, który znajdował się 
na środku miejskiego rynku i budo-
wie nowego ratusza, którego budowę 
zakończono w 1911 roku. I tu zno-
wu wkracza na arenę dziejów nasze-
go miasta zapomniana od prawie stu 
lat armata. 

W 1897 roku na rynku ustawiono 
pomnik Ottona von Bismarcka, ho-
norowego obywatela naszego miata i 
tu armata na następne pół wieku zna-
lazła swe godne miejsce. Dołożono jej 
także znacznie młodszą towarzyszkę.

W 1945 roku pomnik Bismarcka 
zaginął, a armaty zostały przeniesio-
no na plac na rogu ulicy 3-go Maja 
(wcześniej Marszałka Stalina a póź-
niej Jedności Narodowej)  i Gazowej 
(Bankowej). Pomnik został odsłonię-
ty 11 listopada 1945 roku przez sta-
rostę nowogardzkiego Stanisława Ku-
bika oraz poświęcony przez  naszego 
pierwszego proboszcza ks. Bogdana 
Szczepanowskiego. Były to pierwsze 
i ostatnie oficjalne obchody Święta 
Niepodległości przez następne 40 lat. 

Od tej pory pomnik służył wła-
dzom do organizowania manifesta-
cji, w których społeczeństwo miało 
wyrażać poparcie dla partii i rządu. 
Wszystkie pochody 1-go maja, uro-
czystości 9 V oraz 22 lipca były skon-
centrowane wokół niego. I tak było 
do połowy lat sześćdziesiątych.  Wte-
dy to w w 1966 r. Der Spiegel zamie-
ścił informacji o przetrzymywaniu w 
Nowogardzie przez UB - przywód-
cy NPD – Adolfa von Thaddena  Z 
tekstu wynikało, że był on jednym z 
twórców pomnika w Nowogardzie. 

Był to okres, kiedy w Polsce osią-
gnęła szczyt kampania antyniemiec-
ka, a Adolf von Thadden i kierowana 
przez niego partia NPD była przed-
stawiana jako symbol wrogości wo-
bec Polski. W tej sytuacji pomnik 
okazał się niewygodny politycznie. 
Nie mógł już dłużej spełniać roli cen-
tralnego punktu świąt komunistycz-
nych. Zapadła więc decyzja o budo-
wie nowego pomnika. Miała to być 
iglica wykonana z metali kolorowych. 
Z powodu braku surowców ogłoszo-
no apel do społeczeństwa ziemi no-
wogardzkiej o zbiórkę surowców, 
którą przeprowadzono we wszystkich 
zakładach pracy, szkołach. Jednak jej 
efekty nie przyniosły spodziewanych 
rezultatów. Cały czas brakowało wy-
starczającej ilości metalu. 

Tymczasem w 1968 roku wymyślo-
no nową akcję – obchody 700-lecia 
Nowogardu. Przy tej okazji zdecydo-
wano, że surowce zebrane na projek-
towany pomnik przeznaczone będą 
na wybicie dwóch medali pamiątko-
wych.

Jednak problem starego pomnika i 
budowy nowego w dalszym ciągu ist-
niał, ale zrezygnowano już z iglicy z 
metali kolorowych. W 1969 roku Po-
wiatowy Komitet Frontu Jedności 
Narodu zwrócił się z apelem do spo-
łeczeństwa regionu o wsparcie idei 
budowy nowego pomnika. Wydru-
kowano kolorowe cegiełki, które były 
rozprowadzane w szkołach i zakła-
dach pracy.

 Ostatecznie pomnik powstał do-
piero w latach siedemdziesiątych z 
napisem – „Pod Grunwaldem i w Ber-
linie i na zawsze razem”.  Początkowo 
o armatach zapomniano, stały sobie 
spokojnie obok zapomnianego i nie-
chcianego pomnika. Dopiero praw-
dopodobnie w latach osiemdziesią-
tych, ponownie wróciły w centrum 
uwagi mieszkańców i na swoje pier-
wotne miejsce, czyli nowogardzki ry-
nek. Obok pomnika na Placu Wol-
ności stały dumnie  wycelowane w 
gmach komitetu MG PZPR. 

Tymczasem zmieniły się czasy w 
1990 roku, ówczesny burmistrz No-
wogardu L. Kubica na łamach Cza-
su Nowogardu zaproponował wręcz 
rozbiórkę pomnika.

Stało się jednak inaczej. Pomnik 
potrafił przystosować się do nowych 
czasów. Już w październiku 1990 roku 
stał się postumentem dla ołtarza po-
lowego w czasie uroczystości nawie-
dzenia parafii nowogardzkiej przez 
Cudowny Obraz Matki Bożej Jasno-
górskiej. Ale armaty nie pasowały do 
ołtarza. Zostały zabrane. Przy tej oka-
zji zostały zniszczone drewniane la-
wety.

Później ponad rok leżały pod pło-
tem Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. Pojawiły się nawet koncep-
cje prywatyzacji naszych militariów. 
Prasę nowogardzką obiegło zdjęcie 
zniszczonych i połamanych armat. 
Wtedy nowogardzkie władze miej-
skie wzięły się za robotę – armaty zo-
stały wyremontowane i powróciły na 
swe dawne miejsce na rynku. 

Tu jednak nie było im sądzone po-
zostać. Młodzież nowogardzka uczy-
niła z nich punkt zabaw. Przynaj-
mniej kilka razy w roku były spycha-
ne z postumentu. Do luf wrzucano 
petardy.

W tej sytuacji zapadła chyba jedy-
nie słuszna decyzja – powrót na miej-
sce mniej eksponowane, a znacznie 
bezpieczniejsze. 

I tu znów obróciło się koło histo-
rii, gdyż pomnik, który wydawało 
że będzie zapomniany i stać na ubo-
czu, z dala od uroczystości, znów na-
brał znaczenia i armaty znów trafiły 
w centrum uwagi. 

W ciągu swej historii odprowa-
dzały Niemców na front w czasie I i 
II wojny światowej, były światkiem 
manifestacji hitlerowskich, stalinow-
skich i patriotycznych, kościelnych i 
antykościelnych. Dziś stoją przy po-
mniku zbudowanym z inicjatywy ko-
mórki PPR przy Urzędzie Bezpie-
czeństwa Publicznego i uświęcają 
uroczystości poświęcone Żołnierzom 
Wyklętym.

Miejmy nadzieję, że po remoncie 
będzie to już ich stałe miejsce.

PS.
11 listopada 2015 roku minie 70 

rocznica odsłonięcia pomnika i usta-
wienia obok niego armat, byłoby 
wspaniale gdyby do tej pory powró-
ciły na swoje miejsce.

PS.2. Zwracam się z prośbą o kon-
takt z redakcją DN tych mieszkańców 
Nowogardu, którzy pamiętają kiedy 
ustawiono armaty pod pomnikiem 
na Placu Wolności w latach 80-tych. 

Jan Kopyciński
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. VIII
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek VIII opracowania. 

Przez ostatnie 7 tygodni ukazały 
się w odcinkach fragmenty opraco-
wania Od miasta Naugard do mia-
sta Nowogród. Historia Nowogardu 
od marca do lipca 1945 roku, któ-
rego skrócona wersja ukazała się w 
Zeszytach Kulickich w 2010 roku. 

Niestety p. Marek Słomski, wy-
dawca Dziennika Nowogardzkiego, 
zwrócił się do mnie o materiały na 
ten temat na tydzień przed rozpo-
częciem druku i  ten tryb pracy za-
chowaliśmy. 

Obecnie zakończyliśmy pewien 
etap – dzieje niemieckiego miasta 
Naugard. Przy tej okazji należy się 
kilka uwag, które są niezbędne do 
zrozumienia tekstu.

Dzielni obrońcy miasta Naugard, 
to żołnierze jednostki Waffen SS – 
oddziałów, które zasłynęły z okru-
cieństwa i zbrodni i po II wojnie 
światowej zostały uznane za zbrod-
nicze.

Biedni cywile, nad którymi się pa-
stwili dzicy i wściekli czerwonoarmi-
ści – to Niemcy, którzy popierali poli-
tykę Hitlera, oni i ich dzieci, mężowie 
i bracia dokonywali takich zbrodni i 
okrucieństw, które nawet czerwono-
armistą nie potrafili sobie wyobrazić. 

Ci cywile przez 5 lat posługiwali 
się Polskimi, a później między inny-
mi Rosyjskimi niewolnikami.

Okrucieństwa na wojnie są rzeczą 
powszechną, bo i wojna nie jest do-
bra. Na wojnie się zabija wrogów i 
stara się wszelkimi sposobami unik-
nąć śmierci swojej i swoich przyja-
ciół. Wszystkie armie w tym czasie 
zachowywały się podobnie. Ostat-
nio na ekranach kin był film Furia, 
gdzie żołnierze amerykańscy, zabija-
li bez sądu niemieckich jeńców wo-
jennych, gwałcili Niemki. Niemcy w 
czasie powstania warszawskiego pę-
dzili jako żywe tarcze bezbronnych 
cywili, a skala mordów i gwałtów na 
ludności polskiej była nieporówny-
walna, z tym co działo się tu w mar-
cu 1945 roku, a i tak Niemcy w War-
szawie zachowywali się lepiej niż na 
froncie wschodnim w rejonie Mińska 
czy Stalingradu.

Nowogard, był dla żołnierzy ro-
syjskich pierwszym niemieckim mia-
stem, który się bronił i dokonali tu 
aktu zemsty. Ale nie była to celowo 
przeprowadzona akcja, tak jak by 
to przeprowadzili Niemcy, ale spon-
taniczny i niezorganizowany akt ze-
msty.  

Dzisiaj w ramach tzw. polityki hi-
storycznej, kiedy Niemcy są naszy-
mi sojusznikami, nie wypada przy-
pominać, jest to wręcz w złym tonie, 
o ich zbrodniach i okrucieństwach, 
zaś dobrze jest pisać o złych Rosja-

nach. To powoduje zachwianie pro-
porcji. Nasze pokolenie wychowane 
na wspomnieniu wojny potrafi sobie 
z tym poradzić, ale młodzi ludzie już 
nie bardzo wiedzą z kim walczyli po-
wstańcy warszawscy i kto zabijał w 
Oświęcimiu. 

Nad ranem 5 marca, z chwilą kie-
dy ostatni żołnierze niemieccy wy-
cofali się z ulic naszego miasta, 
skończyła się pewna epoka w dzie-
jach Nowogardu. Przestało istnieć 
niemieckie miasto Naugard, a na 
jego gruzach powoli powstaje pol-
skie miasto. Jeszcze nawet nikt nie 
znał jego przyszłej nazwy. 

Od 5 marca do 13 czerwca 1945 

roku władzę nad całym regionem 
sprawowała sowiecka komendan-
tura wojenna z siedzibą w Naugard 
(Nowogardzie) oraz 3 komendy re-
jonowe w Massow (Maszewie), Gol-
lnow (Goleniowie) oraz Daber (Do-
brej). Polacy, którzy w myśl umów 
międzynarodowych byli już gospo-
darzami tego terenu, byli wykorzy-
stywani przez Sowietów do wyko-
nywania podrzędnych czynności 
administracyjny i porządkowych, 
aby zapewnić bezproblemowe funk-
cjonowanie miasta i regionu.  Już w 

połowie marca rosyjski komendant 
wojenny podpułkownik Miszyn po-
wołał polski zarząd miasta, ale trze-
ba pamiętać, że jeszcze na początku 
maja 1945 roku w mieście było 75 
Polaków oraz ponad tysiąc Niem-
ców. Z pośród 75 naszych roda-
ków 35 było policjantami, a przy-
najmniej kilku, choć raczej kilku-
nastu pracowało w Zarządzie Miej-
skim. W tym okresie było to mia-
sto Niemców rządzonych przez Ro-
sjan i Polaków. Mimo to już wtedy 
utrwala się nazwa Nowogród, któ-
ra powstała w wyniku przetłuma-
czenia niemieckiej nazwy Naugard 
(Nau – nowy oraz gard – gród). 

Jednak jeszcze do połowy kwiet-
nia obowiązuje nazwa niemiecka 
w urzędowych polskich pismach. 
Zachował się meldunek kwatermi-
strzostwa I Armii Wojska Polskiego 
z 13 kwietnia 1945 roku, gdzie kil-
kakrotnie wymienia się nasze mia-
sto, ale z każdym razem pada nazwa 
Naugard.

Nikt w tamtym okresie z pośród 
polskich mieszkańców naszego 
miasta nie zdawał sobie sprawy, że 
ksiądz Stanisław Kozierowski, pro-
fesor Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, już na początku 
lat 30 –tych XX wieku, rozpoczął 
wydawanie Atlasu nazw geograficz-

nych Słowiańszczyzny Zachodniej, 
gdzie między innymi ustalił, że pra-
widłowa nazwa naszego miasta po-
winna brzmieć Nowogard. 

Tymczasem oficjalna nazwa mia-
sta powstała w zaciszu gabinetów. 
Najpierw, przy Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w Poznaniu w 
dniu 7 kwietnia 1945 roku powsta-
ła Komisja dla spraw Przywrócenia 
Nazw Słowiańskich na Przyodrzu 
pod przewodnictwem księdza pro-
fesora Stanisława Kozierowskie-
go. Celem pracy komisji było nada-
nie nazw stacjom kolejowym na Po-
morzu Zachodnim, ziemi lubuskiej 
i Śląsku. W jej pracach uczestniczy-
li także wybitny historyk prof. Zyg-
munt Wojciechowski, prof. Mikołaj 
Rudnicki oraz z ramienia kolei Bo-
lesław Czwójdziński. W przypadku 
naszego miasta komisja proponuje 
pierwotnie nazwę Nowogard. Jed-
nak kolejarz B. Czwójdziński z ra-
mienia komisji wiosną 1945 roku 
odjechał wszystkie stacje kolejo-
we na Pomorzu Zachodnim i opra-
cował Katalog polskich nazw stacji 
rejonu Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Szczecinie. W swo-
jej pracy uwzględnił ustalenia ko-
misji ale także nazwy nadane przez 
osadników i funkcjonujące już w lo-
kalnej świadomości. Na jego mapie 
mimo rekomendacji komisji nazwy 
Nowogard pojawia się Nowogród.

Równolegle do akcji wkroczy-
ły czynniki rządowe przy Minister-
stwie Administracji Publicznej po-
wstała Komisja Ustalania Nazw 
Miejscowości. Oczywiście komisja 
rządowa korzystała z atlasu księdza 
Kozierowskiego. 

Stąd też kiedy na przełomie 
kwietnia i maja 1945 roku Rząd RP 
wysyłał swoje grupy operacyjne do 
zorganizowania polskiej admini-
stracji na Pomorzu Zachodnim – 
naszą grupę operacyjną wysłał nie 
do Nowogrodu ale do Nowogar-
du. O czym świadczy skierowanie 
p. Stanisławy Drelingowej, którego 
oryginał przechowywany jest w Bi-
bliotece Publicznej w Nowogardzie. 

Kiedy Pełnomocnik Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej na odwód 
Nowogard Stanisław Kubik, przy-
był do naszego miasta 9 maja 1945 
roku, zdecydował że ponieważ w 
powszechnym obiegu już znajdo-
wała się nazwa Nowogród, to ją za-
chował.

Ten stan rzeczy trwał rok. Jeszcze 
w marcu 1946 roku starosta Stani-
sław Kubik wydał zarządzenie:  W 
myśl nowej instrukcji z dniem dzi-
siejszym należy wszelkie pisma wy-
chodzące w tutejszym urzędzie ty-
tułować. Pełnomocnik Rządu R. P. 
na Obwód Nowogród.  Jednak dwa 

miesiące później 7 maja 1946 roku 
Minister Administracji Publicznej 
i Ziem Odzyskanych wydał zarzą-
dzenie o przywróceniu i ustaleniu 
urzędowych nazw miejscowości. 
Od tej pory nasze miasto nosi ofi-
cjalnie nazwę NOWOGARD.

Podobna była sytuacja innych 
miast na Pomorzu Zachodnim: 
Gryfice nosiły miano Zagórz, Ło-
bez -  Ławiczka, Goleniów – Goło-
nóg. Także wsie w okolicach Nowo-
gardu posiadały nazwy przejściowe: 
Błotno – Antonówka (na cześć An-
toniego Fitasa – dowódcy oddziału 
wojska polskiego tam stacjonujące-
go), a także Ogorzele – Nowa Wieś, 
Bagna – Pijary, Bienice – Witoldo-
wo, Jenikowo – Julianowo, Mokre 
– Szynowo, Nastazin – Jadwiżan-
ka, Sokolniki – Jagiełłów, Tucze – 
Krzemień, Osina – Bajkowo, Redło 
– Gruda, Ostrzyca – Bógwidze, Bo-
guszyce – Piaski, Glicko – Klempi-
ca, Wołowiec – Doruchowo, Sąpol-
nica – Zabłocie, Krasnołęka – Do-
bra Wola, Wyszomierz – Bezmie-
rzów. Czasami od dzisiejszych, na-
zwy różniły się tylko częściowo: 
Jarchlino – Jarchlin, Wierzbięcin – 
Wierzbięciny, Korytowo – Koryt-
kowo, Grabin – Grabowo, Karsk – 
Karnocice, Kikorze – Kiekrz, Żabo-
wo – Żabowo Wielkie.

Ostatecznie problem nazw mniej-
szych miejscowości i osad uregulo-
wało Obwieszczenie Wydziału Or-
ganizacyjno – Prawnego Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Szczecinie z 
dnia 15 XII 1969 w sprawie nazw 
używanych przez ludność i stosowa-
nych w pismach urzędowych.

PS
Do tej pory nie mogę ustalić 

gdzie się znajdował i jaką dziś nosi 
nazwę majątek (osada) Stefano-
wo w bliskiej odległości Nowogar-
du. Przez pewien czas uważałem że 
to Radosław, wersję tę potwierdzali 
starzy mieszkańcy Radosławia, jed-
nak ostatnio natknąłem się na no-
tatkę, w której obok siebie wymie-
nia się Radosław i Stefanowo.

Na jego temat zachowały się no-
tatka z 1946 roku z odprawy wójtów 
i sołtysów” – „Powiatowy Urząd 
Ziemski zaplanował zwozy 2000 ton 
kartofli i dotychczas zostało zwiezio-
nych tylko 25% kartofli, które zostały 
pobrane (…) odbiór w majątku Ste-
fanowo”, występuje także w Referat 
na I Konferencji KP PZPR w Nowo-
gardzie 1949 - „Do najlepiej zago-
spodarowanych majątków oraz tak 
pracy w tych majątkach jak i stosun-
kach rządcy do robotnika, a robotni-
ka do rządcy oraz wydajności z ha 
zaliczyć można majątek Stefanowo - 
Zespół Konarzewo”,
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Pomorzanin pewnie wygrywa w Szczecinie

Wrócili na kurs do IV ligi!
W sobotę (25 kwietnia), w Szczecinie, Pomorzanin Nowogard rozgrywał bardzo ważny 
mecz z bezpośrednim rywalem do awansu. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego stanęli 
na wysokości zadania i pewnie pokonali piłkarzy Jezioraka 0:3. Zwycięstwo pozwoliło Po-
morzaninowi powrócić na premiowane awansem do IV ligi, 2. miejsce w tabeli. 

Jeziorak Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:3 (0:2)
Gole: Michał Soska (rzut karny), Hubert Pędziwiatr, Wojciech Borek
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Rafał Makarewicz, Maciej Do-

browolski, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek, Piotr Ha-
nuszkiewicz (Michał Łukasiak), Dominik Wawrzyniak (Kamil Lewandowski) – 
Hubert Pędziwiatr, Fernando Maia Batista (Dawid Langner).  

O stawce tego meczu nikomu nie 
trzeba było przypominać. Jeziorak 
jest jednym z głównych rywali do 
awansu, przed tym meczem zajmował 
2. miejsce w tabeli z przewagą 3 punk-
tów nad Pomorzaninem. Na szczęście 
podopieczni Roberta Kopaczewskie-
go wzięli na poważnie sobotni wyjazd 
i zagrali bardzo dobre zawody. Wynik 
otworzył Michał Soska po skutecz-
nym strzale z rzutu karnego, który 
wywalczył faulowany w polu karnym 
Gracjan Wnuczyński. Jeszcze przed 

przerwą Pomorzanin wyprowadził 
drugi cios. Dominik Wawrzyniak za-
grał z lewej strony boiska do Fernan-
do, który z pierwszej piłki dokład-
nie dograł futbolówkę do znajdujące-
go się w polu karnym Huberta Pędzi-
wiatra. Najlepszy strzelec Pomorzani-
na nie miał problemu z pokonaniem 
golkipera gospodarzy i wyprowa-
dził Pomorzanina na dwubramkowe 
prowadzenie. Po zmianie stron, Hu-
bert Pędziwiatr idealnie dośrodko-
wał w pole karne do Wojciecha Bor-

ka, który efektownym „szczupakiem” 
ustalił wynik meczu na 0:3. Pomorza-
nin powrócił zatem na pozycję wice-
lidera, jednak wciąż drużyny Jeziora-
ka Szczecin, Stali Lipiany i Morzycka 
Moryń tracą niewiele punktów do no-
wogardzian i wyścig o IV ligę wciąż 
trwa. Teraz Pomorzanin w najbliższą 
sobotę (2 maja), o godzinie 16:00, za-
gra ze Spartą Węgorzyno, która w li-
gowej tabeli zajmuje 8. miejsce.  Przy 
artykule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
22. kolejka:
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany   0:1
Ina Ińsko – Unia Dolice    1:4
Stal Lipiany – Sparta Węgorzyno   0:0
Kłos Pełczyce – Odrzanka Radziszewo  1:3
Gavia Choszczno – Flota II Świnoujście  3:1
Jeziorak Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:3
Orkan Suchań – Piast Chociwel   0:4
Morzycko Moryń – Błękit Pniewo   2:1
23. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Sparta Węgorzyno (02.05; 16:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 22 59 62 15 19 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 22 41 36 24 12 5 5
3 Jeziorak Szczecin 22 41 39 34 13 2 7
4 Stal Lipiany 22 40 49 29 12 4 6
5 Morzycko Moryń 22 39 36 24 10 9 3
6 Kłos Pełczyce 22 31 30 36 9 4 9
7 Zorza Dobrzany 22 30 49 36 6 12 4
8 Sparta Węgorzyno 22 29 33 27 8 5 9
9 Polonia Płoty 22 28 42 36 7 7 8
10 Błękit Pniewo 22 28 36 52 8 4 10
11 Unia Dolice 22 25 47 38 6 7 9
12 Ina Ińsko 22 24 25 40 6 6 10
13 Odrzanka Radziszewo 22 21 26 48 6 3 13
14 Gavia Choszczno 22 19 35 47 5 4 13
15 Orkan Suchań 22 17 24 59 4 5 13
16 Flota II Świnoujście 22 16 33 57 5 1 16

„Pomorzanki” oszczędziły rywalki z Kołobrzegu

Za tydzień mecz o awans
W sobotę (25 kwietnia), na stadionie w Nowogardzie, piłkarki Pomorzanina podejmowa-
ły najsłabszą drużynę III Ligi Kobiet, Kotwicę Kołobrzeg. Podopieczne Pawła Błaszczyka 
oszczędziły swoje rywalki, skromnie wygrywając 2:0.

Pomorzanin Nowogard – AP Kotwica Kołobrzeg  2:0 (2:0)
`14 min., `39 min. (rzut karny) Katarzyna Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Martyna Stę-

pień (Ada Szemiot), Anita Nowakowska (Patrycja Bobik) – Katarzyna Pio-
trowska (c) , Klaudia Korgiel, Aleksandra Mościńska – Anita Piotrowska (Oli-
wia Czerewacz), Patrycja Kozioł, Małgorzata Labuda. 

Mecz z Kotwicą dla piłkarek z No-
wogardu miał być spacerkiem i oka-
zją do nastrzelania rywalkom goli. 
Wszystko zaczęło się zgodnie z pla-
nem. Już w 14. minucie, Patrycja Ko-
zioł ładnym prostopadłym podaniem 
otworzyła drogę do bramki Anicie Pio-
trowskiej. Snajperka Pomorzanina w 
sytuacji sam na sam, nie dała żadnych 
szans bramkarce Kotwicy i otworzyła 

wynik tego spotkania. Na kolejne tra-
fienie kibice musieli poczekać do ostat-
nich minut pierwszej części gry. Wów-
czas po podaniu Małgorzaty Labu-
dy ponownie „oko w oko” z bramkar-
ką stanęła Anita Piotrowska, która zo-
stała sfaulowana w polu karnym. Piłkę 
na jedenastym metrze ustawiła sama 
poszkodowana i podwyższyła wynik 
na 2:0.  Po zmianie stron „Pomorzan-

ki” nie forsowały już tak tempa, dlate-
go wynik nie uległ zmianie. Po 60 mi-
nutach gry doszło do niebezpieczne-
go starcia. Anita Nowakowska podczas 
walki o piłkę, została uderzona kola-
nem w okolice żeber. Podczas przyj-
mowania pomocy medycznej zemdlała 
i natychmiast została przetransporto-
wana do szpitala. Na szczęście okazało 
się, że nie doszło do żądnych złamań, a 

III Liga Kobiet 2014/2015
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 2:0
Zalew Stepnica – Orzeł 2010 Wałcz  2:1
Vielgovia Szczecin – Olimpia II Szczecin  0:3
Fala Międzyzdroje – LUKS Przecław  10:0
11. kolejka:
Olimpia II Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (03.05; 11:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 10 25 36 4 8 1 1
2 Olimpia II Szczecin 10 24 41 8 8 0 2
3 Zalew Stepnica 10 21 31 15 7 0 3
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 10 16 19 21 5 1 4
5 Fala Międzyzdroje 10 15 25 8 4 3 3
6 Vielgovia Szczcin 10 10 15 16 3 1 6
7 LUKS Przecław 10 6 7 42 2 0 8
8 AP Kotwica Kołobrzeg 10 0 1 61 0 0 10

omdlenie było spowodowane najpraw-
dopodobniej niedotlenieniem.  Za ty-
dzień, w niedzielę (3 maja), o godzinie 
11:00, podopieczne Pawła Błaszczyka 
rozegrają mecz o awans do II Ligi. Ich 
rywalkami będzie Olimpia II Szcze-
cin. Porażka może przekreślić szan-
sę „Pomorzanek” na 1. miejsce na ko-

niec rozgrywek. W Szczecinie po pro-
stu nie można przegrać! Wierzymy, że 
zawodniczki z Nowogardu są w stanie 
wywalczyć korzystny rezultat, o wyni-
kach tego spotkania poinformujemy w 
najbliższym wydaniu DN. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. KR

OKS Goleniów gromi „rezerwowych” z Nowogardu

W niedzielę mecz o utrzymanie
W miniony weekend, piłkarze Pomorzanina II Nowogard rywalizowali w Goleniowie z 
tamtejszym OKS-em. Gospodarze rozgromili młody zespół Pomorzanina, ostatecznie wy-
grywając 6:1. Za tydzień, Pomorzanin II zagra z orłem Grzędzice. Zwycięstwo z najsłabszą 
drużyną A Klasy, zapewni już nowogardzianom utrzymanie w lidze. 

OKS Euroinsbud Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 6:1 (4:0)
Gol: Patryk Marcinkowski
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanowski (c) , 

Grzegorz Skrzecz, Adrian Wasyluk – Arkadiusz Balcer, Adam Mańka (Michał 
Jankowski), Krystian Kubicki, Konrad Adamek (Sławomir Połatyński) – Marcin 
Skórniewski (Błażej Bajerski), Dariusz Iwaniuk (Patryk Marcinkowski).  

Piłkarze drugiego zespołu Pomo-
rzanina, dostali spore lanie od piłka-
rzy OKS-u Goleniów. Już do przerwy 
mecz został rozstrzygnięty po tym, 
jak gospodarze zaaplikowali swo-
im rywalom 4 gole. Po zmianie stron 

OKS zdobył jeszcze dwie bramki, a 
Pomorzanin II zdołał jedynie strzelić 
gola honorowego. Po ładnej akcji ca-
łego zespołu i asyście Sławomira Po-
łatyńskiego, bramkę zdobył Patryk 
Marcinkowski. „Rezerwowi” zajmu-

ją przedostatnie miejsce w tabeli, a w 
niedzielę (3 maja), o godzinie 15:00, 
podejmować będą najsłabszy zespół 
A Klasy- Orzeł Grzędzice. Niedzielni 
rywale, jak dotąd, jeszcze nie wygrali 
i są głównym kandydatem do spadku. 

Piłkarze Pomorzanina pokonując ze-
spół z Grzędzic praktycznie zapewnią 
już sobie utrzymanie w A Klasie. Przy 

artykule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.  KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
14. kolejka:
OKS Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 6:1
Chemik II Police – Zalew Stepnica  6:0
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin Przybiernów 3:3
Orzeł Łożnica – Wicher Reptowo   0:0
Znicz Niedźwiedź – Wołczkowo-Bezrzecze  3:1
Vielgovia Szczecin – Hanza Goleniów  1:4
15. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Grzędzice (03.05; 15:00)
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 14 35 45 11 11 2 1
2 Chemik II Police 14 33 68 14 11 0 3
3 Wołczkowo – Bezrzecze 14 29 34 16 9 2 3
4 OKS Euroinsbud Goleniów 14 20 37 29 5 5 4
5 Wicher Reptowo 14 19 27 27 5 4 5
6 Pomorzanin Przybiernów 14 18 28 30 5 3 6
7 Orzeł Łożnica 14 18 15 24 5 3 6
8 Znicz Niedźwiedź 14 18 30 33 5 3 6
9 Zalew Stepnica 14 17 33 45 5 2 7
10 Vielgovia Szczecin 14 16 19 31 4 4 6
11 Pomorzanin II Nowogard 14 10 10 45 3 1 10
12 Orzeł Grzędzice 14 3 14 55 0 3 11



28.04-4.05.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Gabinet dietetyczny

mgr inż. Justyna Zielińska
Specjalista ds. żywienia i dietetyki

ZOZ Medyk S.C. Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7A • Rejestracja 91 392 29 21

www.dietoterapia-zielinska.pl

Klub Żeglarski „Knaga”

Inauguracja sezonu 2015
W sobotę, 25 kwietnia, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się spotkanie jego członków 
z okazji inauguracji sezonu 2015.

Uzupełnione zostały składy Za-
rządu Klubu i Komisji Rewizyj-
nej, które ukonstytuowały się na-

stępująco: - Zarząd Klubu: Jan 
Smolira – komandor, Sławomir 
Skubij – v-ce komandor ds. or-

ganizacyjnych, Antoni Bielida – 
v-ce komandor ds. rozwoju, Ma-
rian Szpilkowski – sekretarz, Mi-

rosław Berezowski – skarbnik, 
Komisja Rewizyjna: Marek Krzy-
wania - przewodniczący, Michał 
Dawidowski – członek, Janusz Ły-
jak – członek.

W wyniku pozyskania nowych 
sponsorów, stan posiadania klu-
bu powiększył się o nowe jednost-
ki pływające. Są to jachty klasy: 
„Cadet” – 1 szt., „Europa” – 1 szt, 
„OK. Dinghy” – 2 szt. oraz „420” – 

2 szt. Sprzęt ten pozwoli na konty-
nuację szkolenia młodzieży, która 
pierwsze kroki stawiała na łód-
kach klasy „Optymist”, będących 
dotychczas w posiadaniu klubu. 
Nowo pozyskany sprzęt jest obec-
nie przygotowywany do sezonu, a 
jego prezentacja na jeziorze pla-
nowana jest w tracie „Majówki” w 
dn. 01 – 03 maja br.

Info: własna

ReKLAmA

I Runda Pucharu Polski  
w strzelectwie sportowym

Starty nowogardzian 
W dniach 23-26 kwietnia 2015 

roku, we Wrocławiu, została ro-
zegrana „I Runda Pucharu Pol-
ski” w strzelectwie sportowym. 
W tych zawodach udział wzięło 
trzech naszych strzelców z sekcji 
strzeleckiej Nowogard - Przemy-
sław Ostaszewski, Jakub Cieplak i 
Rafał Szałkiewicz. W konkurencji 
karabin pneumatyczny 60 strza-
łów na odległość 10 m, nasi repre-
zentanci zajęli następujące miej-
sca:20. Jakub Cieplak z wynikiem 
583,6 pkt., 23. Przemysław Osta-
szewski z wynikiem 583,0 pkt., 
25. Rafał Szałkiewicz z wynikiem 
581,8 pkt. Zwycięzca w tej konku-
rencji Rafał Chojnowski z Kali-
ber Białystok uzyskał wynik 604,9 
punkty.

W konkurencji karabin dowol-
ny (kbks) 3x40 strzałów na odle-
głość 50 m w trzech postawach 
(klęcząca, leżąca, stojąca) no-
wogardzianie zajęli następujące 
miejsca: 7. Jakub Cieplak z wy-
nikiem 1110 pkt. (K=363, L=389, 
S=358), 15. Przemysław Osta-
szewski z wynikiem 1074 pkt. 
(K=353, L=379, S=342), 26. Rafał 
Szałkiewicz z wynikiem 1034 pkt. 
(K=344, L=366, S=324). Zwycięz-
ca w tej konkurencji Paweł Porwi-
siak z Kaliber Białystok uzyskał 

wynik 1139 pkt. (K=376, L=393, 
S=370).

Natomiast w konkurencji ka-
rabin dowolny (kbks) 60 strza-
łów leżąc na odległość 50 m, za-
wodnicy „Tarczy” zajęli następu-
jące miejsca: 11. Jakub Cieplak 
z wynikiem 607,0 pkt., 16. Prze-
mysław Ostaszewski z wynikiem 
604,1 pkt., 38. Rafał Szałkiewicz 
z wynikiem 575,9 pkt. Zwycięzca 
w tej konkurencji Marcin Majka 
z LOK Tarcza Goleniów uzyskał 
wynik 623,5 punkty. Gratulujemy 
zawodnikom z Nowogardu osią-
gniętych wyników oraz życzymy 
celnych strzałów w kolejnych za-
wodach. 

Info: własna

LUKS Top Wierzbięcin przegrywa baraże

I Liga jeszcze nie teraz
W sobotę (25 kwietnia), w hali sportowej SP w Wierzbięcinie, o godzinie 12:00, drużyna 
tenisistów stołowych LUKS Top rozgrywała rewanżowy mecz w ramach barażów w walce 
o I Ligę Mężczyzn. Niestety rywale z wielkopolski, zespół TS Trzemeszno, okazali się zbyt 
mocni i po wyrównanym pojedynku wygrali 4:6. 

Przypomnijmy, że w pierwszym 
meczu podopieczni Józefa Korko-
sza przegrali 7:3, zatem aby awanso-
wać potrzebowali zwycięstwa 8:2 lub 
przy wysoko wygranych własnych 
pojedynkach mogli wygrać 7:3. Wal-
kę na pierwszym stole rozpoczął Bar-
tosz Jemilianowicz, który gładko wy-
grał ze swoim rywalem 3:0, natomiast 
na drugim stole Łukasz Owczarek 
nie sprostał przeciwnikowi przegry-
wając 1:3. Zatem po pierwszych me-
czach wynik 1:1, który nie mógł na-
pawać optymizmem. Nadzieje miej-
scowym kibicom przywróciły kolej-
ne pojedynki. Sebastian Jemiliano-
wicz na stole 1 wygrał swój mecz po 
ciężkim pięciosetowym boju, nato-
miast Mateusz Witkowski zdomino-
wał swój pojedynek ogrywając rywa-
la 3:0. LUKS Top prowadził już 3:1 w 
meczu i decydujące o losach awansu 
okazały się pojedynki deblowe, któ-
re podopieczni Józefa Korkosza mu-
sieli wygrać. Na pierwszym stole ry-
walizowali bracia Jemilianowicz i to 
z bardzo dobrym skutkiem, ogrywa-
jąc swoich rywali 3:0. Niestety para 
Łukasz Owczarek/Mateusz Witkow-
ski, nie dała rady wyszarpać zwycię-
stwa i uległa rywalom 0:3. Wynik me-
czu w tym momencie brzmiał 4:2 dla 

gospodarzy i reprezentanci Wierz-
bięcina nie mogli już sobie pozwolić 
na wpadkę. Na pierwszym stole swój 
mecz rozgrywał Bartosz Jemiliano-
wicz, natomiast na stole drugim Da-
niel Zubrzycki dał zmianę Łukaszowi 
Owczarkowi. Młody tenisista stołowy 
miejscowych wygrał w pierwszym se-
cie 11:8, niestety później było już go-
rzej i w całym meczu przegrał 1:3. Na 
domiar złego równie trudną przepra-
wę miał Bartosz Jemilianowicz, który 
przegrał 2:3 i w tym momencie było 
już jasne, że to zawodnicy z wielko-

polski zagrają w kolejnej rundzie ba-
raży o I Ligę Mężczyzn. Na zakończe-
nie, zrezygnowani podopieczni Józefa 
Korkosza przegrali ostatnie dwa me-
cze, Sebastian Jemilianowicz uległ ry-
walowi 2:3, natomiast Mateusz Wit-
kowski 1:3. Tym samym ligowy se-
zon tenisa stołowego już się zakoń-
czył dla zespołu LUKS Top Wierzbię-
cin. Młodzi podopieczni Józefa Kor-
kosza nabrali kolejne cenne doświad-
czenie, które z pewnością zaowocuje 
na przyszłość.

KR 

LUKS Top Wierzbięcin przed meczem z TTS Trzemeszno, od lewej- Bartosz Jemilia-
nowicz, Daniel Zubrzycki, Sebastian Jemilianowicz, Łukasz Owczarek, Mateusz 
Witkowski
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Próbne egzaminy zawodowe 
22 kwietnia w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych odbyły 
się próbne egzaminy zawodowe w kwalifikacjach: 

„Narkotyk – droga do nieszczęścia” 
21 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych im. St. Staszica odbyło się spotkanie z Panem 
Markiem Pietrasikiem pt. „Narkotyk – droga do 
nieszczęścia”. W prelekcjach wzięli udział ucznio-
wie z klas: II TLI, II THE, III TI, III TPS, III TE, III 
TH, III THO, III K, III M, III TŻ, II TPS, II M i II K. 
Prelekcje cieszyły się jak zwykle dużym zaintereso-
waniem – młodzież chętnie dyskutowała i zadawała 
pytania dotyczące omawianego zagadnienia. 

 Młodzież podczas spotkania 
z Panem Markiem Pietrasikiem

„Handel ludźmi” - prelekcje dla uczniów ZSP 
13 i 14 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Pa-

nią Klaudię Gieryń (starszy inspektor Referatu 
Prewencji w Zespole ds. Nieletnich i Patologii Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie), która poprowa-
dziła zajęcia pt. „Handel ludźmi”. Celem prelekcji 
było uzmysłowienie uczniom jakie niebezpieczeń-
stwa mogą im grozić oraz jakich sytuacji powin-
ni się wystrzegać, aby nie stać się ofiarami handlu 
ludźmi. W prelekcjach wzięły udział klasy: II M, II 
TPS, I TPS, II E, II K, II THE, II TLI, II TH i II TŻ. 

Prowadząca prelekcje 
- Pani Klaudia Gieryń 

Niezwykła lekcja wychowawcza 
W ramach lekcji wychowawczej naszą szkołę od-

wiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie, których opiekunami były Panie: Danu-
ta Marcinkiewicz i Grażyna Jackowska-Wojtala. 
Uczniowie dwóch klas piątych odwiedzili szkolną 
pracownię żywienia i wzięli udział w zajęciach, któ-
re profesjonalnie poprowadziły uczennice klasy II 

TŻ Kinga Roszak i Marta Mucha. W programie spo-
tkania znalazły się następujące punkty: zapoznanie z 
podręczną zastawą stołową, składanie serwetek, me-
tody nakrywania stołu i zapoznanie z bielizną sto-
łową. Uśmiechnięte buzie uczniów były najlepszym 
dowodem na to, że spotkanie można uznać z udane. 
Organizatorem akcji była Pani Barbara Jendrusiak. 

Nasi gości podczas zajęć         „Może znajdziemy ciekawy przepis?”

Targi Motoryzacyjne 
Coroczny wyjazd na TARGI MOTORyZACyJNe DO PO-
ZNANIA na stałe wpisał się  w kalendarz imprez i atrakcji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. 

Również w tym roku (10 kwiet-
nia) kilkunastu uczniów klas me-
chanicznych naszej szkoły wzię-
ło udział w pokazach Motor Show 
2015, które odbywały się na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Miłą niespodzianką wy-
jazdu był udział dwóch dziewcząt – 
jednej  z ZSP oraz drugiej z I LO. 
Jak przed rokiem głównym celem 
wycieczki było zapoznanie mło-
dzieży z nowinkami technicznymi 
przemysłu motoryzacyjnego, hi-
storią polskiej motoryzacji, pojaz-
dami zabytkowymi, turystycznymi, 
pojazdami specjalnego przeznacze-
nia oraz używanymi codziennie w 
transporcie drogowym. Dodatkowo 
wyjazd na targi umożliwiał integra-
cję osób z różnych klas, posiadają-
cych podobne zainteresowania. Te-
goroczne targi zdecydowanie zdo-
minowały jednoślady. Wybór mo-
tocykli, skuterów oraz akcesoriów 
motocyklowych zadowoliły z pew-
nością najbardziej wymagających 
i wybrednych miłośników dwóch 
kółek. Zwolennicy jazdy terenowej 
mogli podziwiać oraz przymierzyć 
się do wielu samochodów tereno-
wych oraz quadów. Zadbano także 
o bogatą ofertę kamperów oraz fan-
tastycznie pomalowanych i przygo-
towanych do wystawy ciężarówek. 
Dużą popularnością wśród zwie-
dzających cieszyły się samochody 
sportowe - Ferrari, Lamborghini, 
Porsche, Aston Martin, Jaguary, po-
tężne Rolls-Royce a także samocho-
dy produkowane seryjnie. Wisien-
ką na torcie i niezaprzeczalną atrak-
cją tegorocznych Targów była pre-

zentacja długo oczekiwanego pol-
skiego samochodu Arrinera Hussa-
rya – tak,  polskiego, ponieważ po-
mysł, kapitał i większość prac pro-
jektowych to dzieło polskich inży-
nierów a produkcję przewidziano w 
Gliwicach. Dodatkowo organizato-
rzy targów zapewnili wiele atrakcji 
w postaci pokazów nowoczesnych 
metod napraw blacharskich, poka-
zów jazdy motocyklami, treningu  
i nauki bezpiecznej jazdy samocho-
dem pod okiem instruktorów, sy-
mulatorów zderzenia oraz dacho-
wania pojazdów. Uczniowie mieli 
także możliwość spróbowania swo-
ich sił w wyścigach modeli elek-
trycznych na przygotowanym to-
rze. Słoneczna pogoda i wspaniała 
atmosfera towarzyszyła nam w cza-
sie całego wyjazdu. Mnóstwo wra-
żeń oraz pozytywne komentarze i 
zadowolenie uczestników wyciecz-
ki zdecydowanie dowodzą, że cel 
wyjazdu został osiągnięty. Duże za-
interesowanie imprezą Motor Show 
w Poznaniu, bardzo dobre opinie 
dotyczące organizacji wyjazdu oraz 
wzorowe zachowanie młodzieży 
zdecydowanie motywują i mobili-
zują organizatorów wyjazdu - Jaro-
sława Chudyka oraz Marcina Kar-
piela - do kontynuowania kilkulet-
niej już tradycji uczestnictwa w po-
kazach. 

Tym samym zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych podobny-
mi akcjami do uczestnictwa - kolej-
ne Targi Motoryzacyjne już za nie-
cały rok.

Opracował: Jarosław Chudyk   

Zdjęcie nr 5– Uczniowie i nauczyciele na Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu

Technik Logistyk – klasa II TL

Zdającym próbny egzamin dopisywał dobry nastrój:)Technik Handlowiec – klasa III TH 

A. 18 – Technik Handlowiec – klasa III TH
A. 30 – Technik Logistyk – klasa II TL
A. 35 – Technik Ekonomista – klasa II TE 

T. 11 – Technik Hotelarstwa – klasa II THO 
Próbny egzamin zawodowy składał się z dwóch 

części: pisemnej oraz praktycznej.
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Z  A  P  R  O  S  Z  e  N  I  e
Z OKAZJI JUBILeUSZU 70-LeCIA 

PRZyByCIA PIeRWSZyCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SeRDeCZNIe ZAPRASZAMy 

NA UROCZySTe
„SPOTKANIe PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TeRMIN: 6 CZeRWCA 2015 r. OD  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* Otwarcie przez burmistrza siłowni na świeżym powietrzu,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizatorów 

(wszystko gratis).
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnie-
nia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie ,,Tech-
nologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym 
zakresie.

II. Osób posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do 
zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług remontowo- budowlanych. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 150 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących program kur-
su ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów prowadzenia własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Biznesu”.

Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  CEiP ,,PROFIT”, otrzymają do 
wyboru 3 lokale użytkowe ze zniżką 50 % stawki bazowej czynszu, w okresie pierwszych 6 miesięcy działalno-
ści gospodarczej.
Tegoroczna edycja projektu realizowana jest od kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie CEiP 
,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3,  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
                                               
                                               Serdecznie zapraszam !
                            

Dyrektor CEiP „Profit’”             PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie  ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
   Jerzy Jabłoński     

HURTPOL 
WYPRZedAŻ PłYTeK 

ceramicznych 
rabaty - 70% 

ul. młynarska 1a.

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Sprzedaż jaj
wiejskich – kurze. 

502 119 960

UWAGA
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard

Organizuje w dniu 1.05.2015 r. 
zawody wędkarskie  
spiningowe z łodzi

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 29.04.2015 r. 
Spotkanie zawodników k. Neptuna o godz. 6.30. 

Startowe 5 zł seniorzy.
Zarząd

UWAGA
Koło Miejsko-Gminne PZW Nowogard

organizuje "UM" w dniu 3.05.2015 r. 
otwarte zawody  

wędkarskie spławikowe  
o „Puchar Burmistrza”

Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dn. 29.04.2015 r. 
Spotkanie zawodników k. Neptuna o godz. 8.00. 

Startowe 5 zł seniorz.
Zarząd

Nowogardzka Amatorska  
Liga Tenisa Ziemnego
W sobotę (24 kwietnia), grupa miłośników tenisa ziemnego odbyła spotkanie organizacyj-
ne, podczas którego został ustalony regulamin rozgrywek Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi 
Tenisa Ziemnego. 

Zaraz po spotkaniu grupa te-
nisistów rozegrała turniej deblo-
wy. Podczas spotkania dopięto 
na ostatni guzik wszystkie spra-
wy związane z rozgrywkami. Liga 
swoje mecze będzie rozgrywa-
ła na prywatnym korcie teniso-
wym pana Wojciecha Kubickiego. 
Do rozgrywek zgłoszono 18 te-
nisistów. Zawodnicy będą rywa-
lizowali systemem „każdy z każ-
dym” do dwóch wygranych setów. 
Zwycięzca meczu 2:0 wywalczy 3 
punkty, przy wyniku 2:1 zwycięz-
cy przypadną 2 punkty, natomiast 

przegranemu 1 punkt. Tenisista, 
który uzbiera największą liczbę 
punktów będzie zwycięzcą tur-
nieju. Rywalizacja rozpocznie się 
1 maja, a zakończenie ligi plano-
wane jest na koniec wakacji. Co 

ciekawe, uczestnicy sami sponso-
rują sobie nagrody itp., od nikogo 
nie oczekiwali pomocy. Według 
rozpiski okazuje się, że w ramach 
tej amatorskiej ligi zostanie roze-
grane około 150 spotkań. Liga te-
nisowa to nowość w naszym mie-
ście, dlatego DN na bieżąco bę-
dzie informował o wynikach gier 
oraz klasyfikacji w tabeli. Gratulu-
jemy miłośnikom tenisa z naszej 
gminy pomysłu utworzenia ligi 
oraz życzymy udanej rywalizacji. 

KR 
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OGłO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Mieszkanie 2 pokojowe w OSINIE

42 m , I piętro cena: 93 500 zł

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

NIeRUCHOmOŚCI

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan 
bardzo dobry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowogardu, 30 
minut do morza. Tel. 693 083 124 
po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie czteropo-
kojowe. 602 474 266 

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 740 
315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Pawła. 
668 841 631

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 
76 53

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
Tel. 509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
trzecie piętro częściowo umeblowane. 
533 355 991 lub 694 849 187 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojo-
ne od 12-15 arów. Kościuszki. 602 267 
382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 
m2 + garaż przy domu. Cena do nego-
cjacji. 726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 
853 710  

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 poko-
je umeblowane od zaraz. 788 726 456 

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, trzeci od 
schodów, szeroki. 603 072 257

•	 Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy prze-
nośny, ocieplany z płyty obornickiej 
o pow. 36 m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 
601 642 390

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
60 m2  Wierzbięcin z własnym podwór-
kiem. Tel. 513 106 389 

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma miesz-
kaniami i garażem nad jeziorem. 722 
300 700 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum 
miasta. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam dom lub zamienię na mniej-
szy, Nowogard. Tel. 691 10 02 49 

• Kawalerka do wynajęcia ul. Leśna. 691 
841 345, 665 499 264 

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła. Tel. 
668 509 770 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 
centrum miasta. Parter. 664 145 960

• Sprzedam dom w Nowogardzie 90 m2, 
trzy pokoje, dwie łazienki, pomiesz-
czenie gospodarcze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
55m2, Boh. Warszawy. 691 621 141 

• Do wynajęcia ładne mieszkanie w cen-
trum Nowogardu 3 pokoje, 46m2. 508 
757 271 

• Wynajmę pomieszczenie handlowo-
-biurowe. tel. 510 065 169

• Wynajmę garaż ul. Zamkowa. 662 272 
857

•	 Sprzedam dom z zabudowaniami, 
działka 1,57 ha, 8 km od Nowogar-
du. 605 548 164

• Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
ary. 570 500 060 

• Kupię tanio, okazyjnie działkę bez po-
średników. Płacę gotówką. Okolice No-
wogardu. 888 341 347 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 centrum 
Nowogardu. 604 109 289 

• Do wynajęcia kawalerka ul. Leśna, kau-
cja 1000 zł, wynajem 500 zł + opłaty. 
Tel 721 290 506

• Sprzedam pół domu z działką, Osowo. 
Tel. 696 404 840 

• Mieszkanie do wynajęcia, umeblowa-
ne, 37 m2, czynsz 800 zł + kaucja. Tel. 
698 669 875 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
bezczynszowe. Leśna. 663 423 338 

mOTORYZACJA

•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam fiata brava 1,4SX '98, tel. 602 
524 313

ROLNICTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 JAJA LĘGOWe KUR „LeGHORN”. TeL. 
91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Ża-
bówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewia-
nego. Tel. 600 653 124 

•	 młOde KURKI, OdCHOWANe, wolny 
wybieg, GOSPOdARSTWO ROLNO-
-dROBIARSKIe ŻABOWO 13. TeL. 91 
39 106 66, 510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469  

• Sadzarkę do ziemniaków najnowszy 
typ sprzedam, Korytowo 38. 

•	 Sprzedam pszenżyto i żyto. 531 741 
232  

• Traktor ciapek 328, stare maszyny rol-
nicze sprzedam. 695 586 306 

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

USłUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

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

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIe-mAGIeL,PRANIe dYWA-
NÓW, WYKłAdZIN, TAPICeRKI me-
BLOWeJ SAmOCHOdOWeJ/ SKÓ-
RZANeJ mATeRIAłOWeJ / POŚCIeLI 
WełNIANeJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.TeL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych 
Vaillant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocie-
plenie budynków, malowanie natry-
skowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

• Matematyka.668 17 12 12 

•  Remonty – malowanie, kładzenie pły-
tek. Tel. 728 801 246

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 785 
635 000 

• Transport, przeprowadzki, szybko ta-
nio. 696 854 591 

PRACA

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 602 
474 266 

•   Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594 

•  Zatrudnię montażystę okien (może 
być emeryt, rencista). Zlecę montaże 
okien. 663 600 601

• Zatrudnię palacza, konserwatora CO z 
uprawnieniami. Tel. 91 39 21 606

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Przyjmę panią do pracy w kuchni. 530 
395 368 

• Zatrudnię traktorzystę – kombajnistę. 
695 630 922

INNe
•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	

porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

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

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VAILLANT	z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-

żem do mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody na prad 
380V	do lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

• Sprzedam łóżko polowe-turystycz-
ne (pełnowymiarowe, składane, gruby 
materac), nieużywane, oryginalnie za-
pakowane, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KO-
MINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam zbiornik 1000 l na wodę do-
skonale nadający się na działkę. Tel. 
606 265 333

•	 drzwi garażowe blaszane kostka ka-
mienna sprzedam. Tel. 668 509 770

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych, 
oraz rośliny ozdobne. 606 106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie ceny 
tel. 510 065 169

• Sprzedam drewno olchowe grube. 607 
580 172 

•	 Sprzedam sofę dwuosobową 100 zł 
stylową oraz ławo-stół 150 zł. Tel. 
697 086 561 
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINeT 
KOSMeTyCZNy 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADy BeZPŁATNe

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.

Promocja do 6 kwietnia!

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 10 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 13 kwietnia! 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKA W 15 MINUT.
Zero formalności, bez BIK. 
Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

SZYBKA POŻYCZKA OD ZARAZ. 
Pieniądze w 15 minut. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Dla każdego, bez BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO 
OD RĘKI. 

W 15 minut, bez sprawdzania w BIK. 

Zadzwoń: 91 469 60 01

3.04

7.04

10.04

14.04

17.04

21.04

24.04

28.04

31.03

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

SPÓŁDZIeLNIA MIeSZKANIOWA „CISy” W NOWOGARDZIe
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Szukam  
przyjaciółki  
w wieku 64-69.  

Tel. 91 39 25 794
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

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

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

PIASeK, PIASeK 
PRZeSIeWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIem, 
POSPÓłKA 

 ŻWIROWNIA 
dłUGOłĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO KLIeNTA

A/0
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INFORmATOR LOKALNY - NOWOGARd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

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

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

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

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-łobez 7.40
łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

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

Nd - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOLCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKłAd JAZdY BU SÓW

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

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

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

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

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

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

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

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

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

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

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

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

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

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

Taksówki  - 91 392 02 60

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

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIem, POSPÓłKA 

 ŻWIROWNIA dłUGOłĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z dOWOZem dO KLIeNTA
GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
27,2 cm3, 0,65 kW/0,9 KM, 4,2 kg
•  bardzo lekka
•  przełącznik wielofunkcyjny 
•  uchwyt obwiedniowy
•

•
•
•
• silnik 2-MIX

•  głowica żyłkowa AutoCut

STIHL FS 38

PROMOCYJNA
CENA

*

579,-

Kosa spalinowa
27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 KM, 4,9 kg

uchwyt oburęczny 
pas nośny 
silnik 2-MIX
głowica żyłkowa AutoCut

STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-

999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa
Briggs & Stratton Seria 450 E OHV, szer. kosz. 46 
cm, poj. kosza 55 l, 25 kg
•  do trawników o pow. do 1.200 m2

•  podwójnie łożyskowane koła z bieżnikiem
•  składany uchwyt

+
PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa
10-135 bar, 500 l/h, 20,0 kg
•  bęben na wąż ciśnieniowy
•  aluminiowy uchwyt 
 teleskopowy i transportowy
•  przechowywanie dysz 
 w pokrywie przedniej
•  wąż z oplotem stalowym 9 m

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

1199,-
NOWOŚĆ

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

R e K L A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s.  8s. 5s. 5

Czytaj s.9

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

 Zbyt duża prędkość... Wystąpi w 
programie 
na żywo 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ReKlAmA

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Ulicami miasta 

przeszła defilada

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Akcja CBŚ i antyterrorystów w Nowogardzie 

Strzały w centrum miasta 

ekshumacja 
 przy ul. Wojska Polskiego  

Odnaleziono 
szkielety bez 
czaszek

Komu Laura, 
komu...

OGŁOSZeNIe
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

27.04.2015 r. 
godz. 14.50 
Powiadomienie o kradzie-

ży przewodów spawalniczych z 
pomieszczenia gospodarczego 
przy ul. Poniatowskiego.

godz. 16.00
Powiadomienie o uszkodze-

niu karoserii samochodu marki 
Audi A3, na ul. Wiejskiej. 

godz. 16.20 
Kradzież czajnika elektrycz-

nego w sklepie Hong Yun przy 
ul. Kościelnej. 

28.04.2015 r.  
godz. 10.20 
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Boh. War-
szawy zatrzymał sprawcę kra-
dzieży sklepowej. 

29.04.2015 r. 
godz. 17.00
W sklepie Lidl ujawniono 

sprawcę kradzieży sklepowej. 
Mateusz K. dokonał zaboru al-
koholu. 

30.04.2015 r. 
godz. 03.00
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na ul. Boh. 
Warszawy ujawnili nietrzeźwe-
go rowerzystę. Mateusz P. znaj-
dował się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 2,17 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 12.00
W miejscowości Osina do-

konano włamania do piwnicy, 
skąd dokonano kradzieży ko-
siarki spalinowej, podkaszarki, 
oraz wiertarki.

godz. 22.10
Przy ul. Boh. Warszawy kie-

rujący pojazdem marki VW 
Passat uszkodził znak drogowy. 

01.05.2015 r.
godz. 10.30 
Kradzież elektryzatora elek-

trycznego na terenie pola w 
miejscowości Wyszomierz. 

godz. 17.00
Kolizja drogowa na  skrzyżo-

waniu ulic 700 Lecia i 3 Maja z 

udziałem motocyklisty. 
02.05.2015 r. 
godz. 09.50 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej ujawniono spraw-
cę kradzieży sklepowej. 

godz. 17.20 
Pracownik ochrony skle-

pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawców kradzieży sklepowej.  

godz. 19.00
W miejscowości  Żabowo 

ujawniono samochód marki 
Audi S5, skradziony na terenie 
Niemiec. 

godz. 22.00
W miejscowości  Żabowo 

podczas kontroli pojazdu marki 
Opel Astra ujawniono, że Kamil 
J., Damian W. i Norbert K. po-
siadali przy sobie susz roślinny 
w postaci marihuany. 

03.05.2015 r. 
godz. 01.20  
Uszkodzenie 30  słupków hek-

tometrowych w rejonie miej-
scowości Olchowo prze trzy 
osoby nieletnie. 

godz. 05.20  
W pobliżu miejscowości Ża-

bowo do przydrożnego rowu 
wjechał ciągnik siodłowy z cy-
sterną. 

godz. 11.00
Kradzież telefonu marki No-

kia 206 z mieszkania w miejsco-
wości Krzywice. 

godz. 12.40 
Kolizja drogowa na ul.  Wy-

szyńskiego pomiędzy pojazda-
mi Mercedes i Opel. 

godz. 23.50 
W miejscowości Strzelewo, 

Policjanci Ogniwa Patrolowo 
Interwencyjnego ujawnili nie-
trzeźwego kierującego motoro-
werem marki Fuxianda. Piotr 
O. miał 0,76 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Wczoraj odbył się pierwszy dzień matury. Młodzież musiała wykazać się umiejętnościami 
polonistycznymi. Dziś abiturienci szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do drugiej tury 
egzaminu, odpowiadając na pytania z matematyki. Dlatego tym razem zapytaliśmy miesz-
kańców Nowogardu o wspomnienia związane z ich egzaminem dojrzałości.

Pani Małgorzata - Wtedy matury wyglądały nieco inaczej... Trze-
ba było wybrać temat i napisać dość obszerną pracę. Cały egzamin 
był bardzo stresującą chwilą, ale kanapki robione przez rodziców, 
maskotki i czekolady bardzo nam  pomogły z chowaniem naszych po-
mocy naukowych. Życzę tegorocznym maturzystom dużo szczęścia w 
wyborze ławek i żeby im wiedza z głowy nie uciekła w ostatniej chwi-
li.

Jolanta Kasprzyk - Bardzo miło wspominam maturę, ponieważ 
mimo stresującego dnia nauczyciele byli bardzo sympatyczni, dobrze 
nastawieni i kiedy tylko mogli, pomagali uczniom. Wydarzenie samo 
w sobie jest stresujące, ale myślę że jest do przeżycia. Życzę maturzy-
stom samych sukcesów.

Pani Agnieszka - Pamiętam, że było bardzo ciepło i w majówkę 
wszyscy moi znajomi wychodzili na grille, ogniska i imprezy, a ja mu-
siałam zostać w domu i powtarzać cały materiał. Ogólnie dobrze to 
wspominam, pewnie dlatego że zdałam. Podeszłam do egzaminu bez 
stresu. Życzę wszystkim maturzystom, by zdali maturę i dostali się na 
wymarzone studia.

Pan Paweł - Świetnie wspominam maturę, to pewnie dlatego, że 
pierwszy egzamin pisałem w swoje urodziny, a to przyniosło mi szczę-
ście. Mój rocznik był też szczęśliwy, gdyż nie pisał wtedy matematyki. 
Podejrzewam, że także dzięki temu zdałem. Życzę maturzystom szczę-
ścia i dobrego wyboru studiów, by ta ciężka praca, którą włożyli w ten 
egzamin, zaprocentowała w przyszłości. 

Adam Klauziński - Matura była bardzo ciężka i stresująca. Na 
szczęście do końca nie zjadł mnie stres i udało mi się zaliczyć ten trud-
ny egzamin. Życzę maturzystom tego, by swobodnie podchodzili do 
matury i żeby ją bez problemowo zdali.

Julita Pawelec 

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Stanisław Pakulski: lat 78, zmarł 01.05.2015 r., pogrzeb odbył się 
04.05.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Czesław Kaczmarek: lat 81, zmarł 01.05.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 05.05.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Władysław Kłusek: lat 67, zmarł 02.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
05.05.2015 r.,  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Berta Kacprzak: lat 84, zmarła 01.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
06.05.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjme: używany robot kuchenny, akordeon i ławe pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę oraz sofę i     
    bojler na wodę ciepłą, dywany  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, 
   bojler na ciepłą wodę , segment pokojowy tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę meble i inne wyposażenie do domu - 501518266
- Oddam: wannę 140 cm w bardzo dobrym stanie - wiadomość w sklepie DEZAR 
- Przyjmę od zaraz sprawną lodówkę  - 783 890610 
   Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
   adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Akcja CBŚ i antyterrorystów w Nowogardzie 

Strzały w centrum miasta 
Strzały i krzyki – tak z relacji świadków wyglądało zatrzymanie mężczyzny przez antyterro-
rystów i funkcjonariuszy CBŚ w samym centrum Nowogardu. 

Kilkanaście minut po 11.00, 
grupa zamaskowanych funkcjo-
nariuszy zaczaiła się koło apteki, 
na krótkiej uliczce łączącej ul. 5 
Marca z Placem Wolności. Chwi-
lę później zaczęła się akcja na 
oczach przechodniów. 

-Nagle rozległy się strzały i krzy-
ki. Chwilę później funkcjonariusze 
obezwładnili mężczyznę wycho-
dzącego z apteki. Zatrzymany miał 
na sobie koszulkę z krótkim ręka-
wem i tatuaże na rękach – mówi 
nam przypadkowy świadek zda-
rzenia. 

Wcześniej reporter DN zauwa-
żył grupę zamaskowanych funk-
cjonariuszu w czasie działań w 
jednym z bloków przy ul. 5 Mar-
ca. Prawdopodobnie służby prze-
szukały mieszkanie, które wynaj-

mował zatrzymany koło apteki 
mężczyzna. 

Policja niewiele informuje o ca-
łej akcji. Potwierdza jedynie, że 
doszło do zatrzymania. 

- Potwierdzam, że doszło do za-
trzymania jednej osoby w No-
wogardzie. Czynność zatrzyma-
nia realizowali funkcjonariusze 
CBŚ przy udziale antyterrorystów 
z SPAP KWP w Szczecinie- infor-
muje jedynie asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji w Szczecinie. 

O konieczności użycia bro-
ni hukowej podczas akcji w No-
wogardzie, wypowiedziała się w 
Radio Szczecin, rzecznik policji 
w Szczecinie. - Faktycznie padły 
strzały, ale były związane z uży-
tymi środkami hukowymi, a nie 
z użyciem broni i ostrej amunicji. 

Były to granaty hukowe - powie-
działa na antenie Radia Szczecin, 
Mirka Rudzińska, z komendy wo-
jewódzkiej policji w Szczecinie.  

Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że zatrzymany mężczyzna 
mógł mieć powiązania z narkoty-
kowym półświatkiem. 

Wszystko wskazuje na to, że ak-
cja antyterrorystów była zakro-
jona na większą skalę. Jeszcze w 
późnych godzinach popołudnio-
wych bus z zamaskowanymi funk-
cjonariuszami stał na poboczu 
drogi w okolicach Olchowa. 

Jeśli tylko pojawią się nowe in-
formacje w sprawie wczorajszej 
akcji, powiadomimy o tym nie-
zwłocznie. 

Jarek Bzowy, Marcin Simiński

ekshumacja przy ul. Wojska Polskiego  

Odnaleziono szkielety bez czaszek
Kilka godzin trwała ekshumacja szczątków ludzkich, na jakie natknięto się kilka tygodni  temu na terenie jednej z posesji przy ul. Wojska Polskiego. 

Przypomnijmy, że na ludz-

kie kości natknęli się pracow-
nicy firmy, która miała dopro-
wadzić przyłącze wodne do 
powstającego przy ul. Woj-
ska Polskiego budynku. Wła-
ściciel terenu, Krzysztof Jan-
kowski, natychmiast wezwał 
na miejsce policję. Funkcjo-
nariusze o znalezisku powia-
domili Zakład Medycyny Są-
dowej przy PUM w Szczeci-
nie. Przybyli na miejsce ba-

dacze potwierdzili, że znale-

zione szczątki to ludzkie kości 
i odpowiednio zabezpieczy-
li teren. Zgodnie z zapowie-
dzią wrócili na miejsce znale-
ziska po kilku tygodniach. W 
minioną środę, 29 kwietnia, 
dokonali ponownej odkrywki 
miejsca pochówku. Odnaleź-
li szkielety co najmniej trzech 
osób. Wszystkie szczątki zo-
stały zabezpieczone i przewie-
zione do Szczecina. Tam wy-

dobyte kości i fragmenty ubio-

ru zostaną poddane szczegó-
łowym badaniom. Badacze z 
PUM w Szczecinie, spróbu-
ją także ustalić tożsamość po-
chowanych w tym miejscu żoł-
nierzy, których szczątki odkry-
to w minioną środę. 

-Na razie jest za wcześnie, 
by wyrokować do kogo należa-
ły odnalezione szczątki. Mu-
simy przeprowadzić dokład-
ne analizy. Dopiero wówczas 

będziemy mogli powiedzieć 
coś więcej – mówi dr n. med. 
Andrzej Ossowski z PUM w 
Szczecinie, który wspólnie z 
innymi badaczami, dokonał 
ekshumacji szczątków. 

Pewne jest, że pochó-
wek pochodzi z okresu koń-
ca II Wojny Światowej. Od-
nalezione ludzkie szkiele-
ty, najprawdopodobniej na-
leżą do niemieckich ofice-
rów. W tym miejscu chowa-
no bowiem żołnierzy zmar-
łych w działającym do końca 
wojny szpitalu, zlokalizowa-
nym  w obecnym budynku I 

Liceum Ogólnokształcącego. 
Niestety wszystko wskazuje 
na to, że miejsce to po wojnie 
było już raz „przekopywane”. 
Świadczy o tym nie tylko uło-
żenie szczątków (dwa szkie-
lety były położone na sobie), 
ale też fakt, że nie odnalezio-
no przy nich czaszek. 

Raport z analizy odnalezio-
nych szczątków ma być go-
towy pod koniec tygodnia. 
Wówczas poinformujemy o 
tym, co udało się ustalić ba-
daczom z PUM w Szczecinie. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu grupa badaczy z PUM pierwszy od lewej A. Ossowski 
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Sonda z Osiny
Wczoraj odbył się pierwszy dzień matury. Młodzież mu-
siała wykazać się umiejętnościami polonistycznymi. Dziś 
abiturienci szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do dru-
giej tury egzaminu, odpowiadając na pytania z matematy-
ki. Dlatego tym razem zapytaliśmy mieszkańców Osiny o 
wspomnienia związane z ich egzaminem dojrzałości.

Pan Piotr z synem Marcinem - 
Tak się składa, że matury nie pisa-
łem, bo musiałem iść po szkole za-
wodowej od razu do pracy. A jest to 
praca bardzo ciężka, ponieważ je-
stem drwalem w lesie. Co do ma-
tury, to oczywiście, jeżeli miałbym 
taką możliwość to na pewno pró-
bowałbym ją zdać? Życzę wszyst-
kim maturzystom zdania egzami-
nów jak najlepiej. 

Lucyna Baranowska - Matu-
ra? Oczywiście, że ją pamiętam. 
A było to w Maszewie w LO Eko-
nomicznym. Oczywiście moja ma-
tura z tą obecną ma już niewiele 
wspólnego. Jedno się nie zmieniło 
– zarówno wtedy, jak i dziś do ma-
tury trzeba było się uczyć. Dlate-
go ja robiłam to bardzo obowiąz-
kowo i na samej maturze nie ściągałam. Do zabawnych sytuacji, jakie mi 
się przypominają, należała pewna sytuacja z dziewczyną, która, nie ma-
jąc dobrych wyników z matematyki, przygotowała sobie cały zestaw ścią-
gawek, które następnie schowała w pończosze. 

Czesław Król – Sam matury nie 
zdawałem, ale uważam, że warto 
ten egzamin zdawać i gdybym miał 
taką możliwość, to na pewno bym 
to zrobił -  tylko musiałbym cofnąć 
się o jakieś 40 lat do tyłu. Kończąc, 
życzę wszystkim maturzystom, by 
oczywiście zdali maturę, a później 
dostali się na wymarzony kierunek 
studiów, który da im porządne wy-
kształcenie i zarobek, a nie np. wy-
jazd zagranicę do pracy na zmywak. 

Teresa Pietras - Tak się złoży-
ło, że nie zdawałam matury, bo u 
mnie w domu było bardzo ciężko 
i trzeba było szybko iść do pracy. 
Ale, gdybym mogła cofnąć czas, 
to z pewnością bym tym razem do 
matury podeszła i próbowała ją 
zdać. Matura jest bardzo ważnym 
egzaminem dla młodzieży, bo bez 
zdania go, jest później bardzo ciężko o jakąś lepszą przyszłość. Dlatego 
życzę młodym ludziom zdającym maturę, oczywiście powodzenia i jak 
najlepszych wyników. 

Izabela Kowalczyk - Zdawałam 
maturę niespełna 18 lat temu. I nie 
był to łatwy egzamin, bo trzeba było 
się do niego naprawdę solidnie przy-
gotować. Nie mniej presja była chy-
ba nieco lżejsza niż jest teraz, przy 
maturach. Swoją maturę zdawałam 
z historii i języka polskiego, ponie-
waż matematyka nie była obowiąz-

kowa. Teraz, jak wiemy, już jest. Kończąc, matura to był czas dla mnie 
bardzo wyjątkowy i fajny, bo jak nie uśmiechać się na myśl, gdy pomyśli-
my, gdzie chowało się ściągawki, w rzeczach czy też zlewach w łazience i 
pod pretekstem wyjścia „ za potrzebą” szybko odnajdywało się je i czytało, 
by napisać dobrze egzamin maturalny.                   Wysłuchał: Jarek Bzowy 

3 maja w Nowogardzie

Święto naszej państwowości 
3 Maja 1971 roku, Sejm, nazwany późnej Sejmem Czteroletnim, przyjął tekst ustawy za-
sadniczej regulującej ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od 1919 roku, rocznica tego 
aktu obchodzona była jako święto narodowe. Po reaktywacji w 1990 roku, ponownie czci-
my ten dzień jako Święto Konstytucji 3 Maja. Również w Nowogardzie odbyły się w niedzie-
lę oficjalne uroczystości 3-cio majowe. 

W nocy z 2 na 3 Maja 1791 roku,  
w domu  ówczesnego marszałka 
sejmu Stanisława Małachowskie-
go, posłowie wnioskodawcy pod-
pisali intencyjny dokument w któ-
rym czytamy: 

- W szczerej chęci ratunku ojczy-
zny, w okropnych na Rzeczpospoli-
tą okolicznościach, projekt pod ty-
tułem Ustawa Rządu w ręku j. w. 
marszałka sejmowego i konfede-
racji koronnej złożony do jak naj-
dzielniejszego popierania przyjmu-
jemy, zaręczając to nasze przed-
sięwzięcie hasłem miłości ojczyzny 
i słowem honoru, co dla większej 
wiary podpisami naszymi stwier-
dzamy.

Pierwszym punktem nowo-
gardzkich obchodów dnia 3 Maja 
była Msza Święta w Kościele pw.  
św. Rafała Kalinowskiego. W uro-
czystości, oprócz parafian, wzię-
ły udział władze miasta i powia-
tu, poczty sztandarowe i przedsta-
wiciele nowogardzkich organiza-
cji oraz szkół. Ksiądz dziekan Ka-
zimierz Łukjaniuk, w swojej homi-
lii nawiązał do historycznych wy-
darzeń ściśle wiążących dzieje na-
szej państwowości z wiarą naro-
du. Wyrazem tego jest chociaż-
by Jasnogórski kult Maryi Królo-
wej Polski. Przypomniał też o obo-
wiązku praktykowania na co dzień 
patriotyzmu, a nie jest z tym naj-
lepiej. 

- Jadąc w tych dniach przez mia-
sto - mówi ksiądz dziekan - po-
myślałem sobie, w jakim kraju ży-
jemy,  skoro nawet w dzień świę-
ta flagi narodowej, w nielicznych 
miejscach wywieszono ten symbol 
narodowej przynależności. W dal-
szej części  homilii ksiądz dostrze-
ga jednak, że  Polak nie jest trakto-
wany właściwie we własnym kra-
ju, przypominając o niefrasobliwej 

wyprzedaży majątku narodowego, 
o pozbawionym wyobraźni otwar-
ciu się na obcy kapitał.  - Przykła-
dy tych zjawisk możemy obserwo-
wać także w najbliższym naszym 
otoczeniu  - stwierdzał  ks. dziekan.   
Po Mszy Świętej uczestnicy uro-
czystości procesyjnie udali się pod 
pomnik Niepodległości, na ulicę        
3 Maja. Tam poszczególne delega-
cje złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów, a młodzież II liceum Ogólno-
kształcącego przedstawiła okolicz-
nościowy referat. O istotę obcho-
dzonego święta, zapytaliśmy re-

prezentującego w trakcie obcho-
dów nowogardzką Radę Miejską, 
jej wiceprzewodniczącego Piotra 
Słomskiego:

DN: Czym jest święto 3 Maja 
i co jest jego specyfiką na tle in-
nych świąt narodowych?

Piotr Słomski: Obchodzimy dzi-
siaj święto  nie  czynu zbrojnego, nie 
czcimy też pamięci tak częstej w na-
szej historii, ofiary z życia złożo-
nej przez tylu synów Rzeczpospo-
litej dla wolności Ojczyzny, dzisiaj 
obchodzimy święto aktu będące-
go czynem intelektu i woli, czynem 
światłych umysłów i  serc gorących 

powodowanych rozumną troską o 
przyszłość  państwa - jest to więc 
święto polskiej państwowości. 

Dlaczego jeszcze powinniśmy 
szczególnie pamiętać o tym wy-
darzeniu z maja 1791 roku?

To też wydarzenie, które dało 
świadectwo dojrzałości narodu 
zdolnego dostrzec błędy przeszłości 
i zaprojektować rozwiązania ustro-
jowe regulujące życie zbiorowości, 
rozwiązania oryginalne i pionier-
skie w ówczesnej Europie. Wszystko 
co zapisano w Konstytucji 3 Maja, 
miało służyć  budowaniu nowocze-
snej państwowości zrywającej z nie-
równością poszczególnych stanów 
Rzeczpospolitej, miało służyć nieza-
leżności państwa suwerennego na-
rodu. To także święto przypomina-
jące, że my Polacy mamy szczegól-
ny mandat cywilizacyjny dla naszej 
podmiotowej obecności w Europie.  

 Jakie przesłanie dla naszej 
współczesności niesie ta spuści-
zna historyczna, jaką jest Kon-
stytucja 3 Maja? 

Jako dziedzice tej wielkiej spuści-
zny staliśmy dzisiaj przed pomni-
kiem Niepodległości z dumnie pod-
niesionym czołem, ale zarazem z 
należną pokorą, abyśmy okazali się 
tego dziedzictwa godni w naszej co-

dziennej pracy dla naprawy Rzecz-
pospolitej. Wynika więc z tej dzisiej-
szej uroczystości także zobowiąza-
nie do pracy w ramach swoich od-
powiedzialności, abyśmy rzeczywi-
ście budowali kraj dla wszystkich 
Polaków, a nie tylko dla wybranych. 

Kolejnym elementem obchodów 
była wystawa w nowogardzkiej bi-
bliotece poświęcona oczywiście 
Konstytucji 3 Maja. Tego dnia też, 
w czytelni odbyła się kolejna edy-
cja konkursu wiedzy pn. „Dzieje 
Ziemi Nowogardzkiej”. 

red

Delegacje nowogardzkich szkół podczas uroczystej Mszy świętej w kościele pod 
wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego

Składanie wieńców pod Pomniekiem Niepodległości przy ul. 3-go Maja. Na zdjęciu 
przedstawiciele RM na czele z wiceprzewodniczącym Piotrem Słomskim
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w 

posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz 

do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Wypadek na skrzyżowaniu 

Zbyt duża prędkość...
 W dniu 1 maja, około godz. 17:00,  w Nowogardzie, na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. 700 Le-
cia, motocyklista wypadł z łuku drogi i zakończył swoją jazdę na barierach ochronnych. W 
wyniku zdarzenia, młody mieszkaniec Nowogardu trafił z obrażeniami ciała do szpitala w 
Gryficach. 

Policja przypuszcza, że przy-
czyną zdarzenia mogło być nie 
dostosowanie prędkości do pa-
nujących tego dnia warunków 
na drodze. 

- Kierujący motorowerem 
21-letni  mieszkaniec gminy No-
wogard, na ul. 700-lecia skrzy-
żowanie z ul. 3 Maja,  prawdo-
podobnie nie dostosował pręd-

kości do panujących warunków 
na drodze, utracił panowanie 
nad pojazdem, wpadł w poślizg i 
przewrócił się uderzając w barie-
rę ochronną. Z obrażeniami cia-
ła został przewieziony do szpita-
la w Gryficach.  – informuje asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik policji.  
 Do wypadku doszło na oczach 
przechodniów. W akcji ratunko-
wej poza policją i ratownikami 
medycznymi brali udział także 
strażacy. Przejazd przez skrzy-
żowanie w kierunku Gdańska 
był przez kilkadziesiąt minut za-
blokowany.

Zdarzenie zostało zakwalifi-
kowane przez policję jako ko-
lizja drogowa. Postępowanie w 
tej sprawie prowadzi KP Nowo-
gard. 

Jarek Bzowy 

mATURA 2015 

Nie warto się stresować... 
Pierwszy egzaminy nowogardzcy maturzyści mają już za sobą. Wczoraj  abiturienci  
pisali egzamin z języka polskiego  na poziomie podstawowym.  Dzisiaj przystąpią do 
matury z matematyki. 

Wczoraj odwiedziliśmy  ma-
turzystów II LO, przy ul. Boha-
terów Warszawy, na pół godzi-
ny przed rozpoczęciem matu-
ry. O to jakimi wrażeniami po-
dzielili się z redakcją DN:

Maciej Ratajczyk  uczeń kl. 
III B II LO w Nowogardzie - 
No tak, piszemy dziś  język pol-
ski i powiem panu, że emocje 
towarzyszą mi dość duże na 
chwilę przed tym bardzo waż-
nym egzaminem. Oczywiście 
stres jest bardzo duży, a emo-
cje towarzyszą mi od piątku. 
Co do tematów to spodziewam 
się lektur polskich autorów „ 
Lalka”,  „Potop” czy „Krzyża-
cy” . Dużym  znakiem zapyta-
nia  będzie dla mnie interpreta-
cja wiersza? No cóż,  zobaczy-
my. Wszystkim moim kolegom i 
koleżankom życzę powadzenia 
na maturze.

Natalia Kliszewska – Stres, 
no cóż jest, a nawet lekkie 
mdłości. Dlatego dobrze, że 
już niebawem zasiądziemy 
i będziemy pisać. Co do te-
matów to mam przeczucie, 

chwilę rozpocznę egzamin. Spo-
dziewam się pytań z lektur, jak 
choćby z „Dziadów” czy „ Wese-

la”, ponieważ z tych lektur bar-
dzo dużo się przygotowywa-
łam na maturę. No cóż emo-
cje są, ale tylko te pozytywne.  

Wszystkim moim koleżankom 
i kolegom życzę przede wszyst-
kim skupienia i pozytywnych 
emocji, bo myślę, że jednak nie 
warto się stresować. 

Maturzyści, poza językiem 
polskim, muszą zdać także eg-
zamin z języka obcego oraz 
matematyki. Aby zdać matu-
rę z każdego z tych przedmio-
tów na poziomie podstawo-
wym, uczeń musi uzyskać co 
najmniej 30% punktów moż-
liwych do zdobycia. Poza trze-
ma przedmiotami obowiązko-
wymi maturzyści mogą wy-
brać przedmioty dodatkowe, 
wszystkie na poziomie rozsze-
rzonym.  

Pozostaje trzymać kciuki za 
tegorocznych maturzystów i 
życzyć im jak najlepszego wy-
niku z egzaminu. 

opr. 
Jarek Bzowy 

że może być to np.  pytanie 
z „ Wesela” lub „ Dziadów” . 
Stres oczywiście jest, ale bę-
dzie zapewne jutro większy, 
gdy przystąpię do egzaminu z 
matematyki. 

Karolina Szponar -  Po-

wiem panu, że jakoś szczegól-
nie się nie stresuję, bo uważam, 
że co ma być to będzie.  Dlatego 
spokojnie  sobie poczekam i za 

Od lewej: Natalia Kliszewska Karolina Szponar 

Spadochroniarze odwiedzili 
Bibliotekę
Miłym, nieoficjalnym akcentem obchodów dnia 3 Maja 
była wizyta członków Stowarzyszenia byłych Żołnierzy 1 
Batalionu Szturmowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Nowogardzie. 

Panowie Ryszard Horniak, Ta-
deusz Łukaszewicz i Zenon Ma-
zur (z Dobrej) odwiedzili dyrek-
tor biblioteki,  panią Zofię Pilarz 
i wręczyli jej statuetkę spadochro-
niarzy z symbolem zwanym przez 
komandosów potocznie „gapą”, 
czyli odznaką przyznawaną żoł-
nierzom po wykonaniu co naj-
mniej siedmiu skoków ze spado-
chronu. Poza tym, Z. Pilarz otrzy-
mała  książkę pt. „Władcy Polski” 
z okazji obchodzonego tego dnia 
Święta Konstytucji 3 Maja. 

W ten sposób byli spadochro-
niarze chcieli podkreślić obcho-
dzone w tym dniu święto pań-
stwowe i udokumentować rozwi-
jającą się współpracę stowarzy-
szenia z Biblioteką. Podobne sta-
tuetki mają być wręczane przy ko-
lejnych okazjach i mają się koja-
rzyć właśnie z działaniem Stowa-
rzyszenia byłych Żołnierzy 1 Ba-
talionu Szturmowego. 

Zwieńczeniem krótkiej wizyty 
było pamiątkowe zdjęcie. 

MS
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Justyna Sawicka przeszła do dalszego etapu „must be the music” 

Wystąpi w programie na żywo 
Justyna Sawicka z Nowogardu, przeszła eliminacje do półfinału programu „Must be the Music. Tylko muzyka”, emitowanego przez telewizję Polsat. Teraz 
mieszkankę naszego miasta czeka występ w programie na żywo, który odbędzie się już 17 maja. 

Justyna Sawicka z Nowo-
gardu znalazła się w grupie 
30 osób, które decyzją jury 
programu przeszły do ko-
lejnego etapu muzycznego 

show. Taką szansę mieli tylko 
ci artyści, którzy po swoich 
występach otrzymali przy-
najmniej „trzy razy TAK” 
od komisji w eliminacjach. 

Przypomnijmy, że nasza wo-
kalistka dostała cztery „taki”. 
Jej pierwszy występ na scenie 
„Must be the music”  mogli-
śmy oglądać 22 marca. 

Teraz wszyscy półfinaliści 
wystąpią w programach na 
żywo. Justyna Sawicka wy-
stąpi w drugim z nich, który 
odbędzie się 17 maja, o godz. 
20:00. Tym razem o tym, kto 
przejdzie dalej, będą decy-
dować widzowie za pomocą 
sms-ów. Opinie jury nie będą 
miały wpływu na wynik ple-
biscytu wśród widzów. 

Justyna Sawicka w rozmo-
wie z DN, nie ukrywa, że 

przejście do kolejnego etapu 
pogramu to dla niej wielka 
niespodzianka. 

- Nawet w snach nie marzy-
łam o półfinale, przy tak uta-
lentowanej konkurencji. Dla 
mnie to już jest wygrana. Bar-
dzo dziękuję Nowogardzia-
nom za wszystkie miłe słowa 
i wsparcie. Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem odbioru mo-
jej osoby – mówi Justyna Sa-
wicka, którą po programie 
poprosiliśmy o kilka słów ko-
mentarza. 

Wokalistka nie zdradziła, 
jaką piosenkę zaśpiewa pod-
czas odcinka na żywo. Poin-

formowała jedynie, że utwór 
został jej z góry narzucony. 

- Zrobię wszystko, żeby nie 
przynieść wstydu – mówi żar-
tując, w znanym dla siebie 
stylu. 

Pozostaje życzyć naszej 
wokalistce powodzenia pod-
czas występu, a wszystkich 
czytelników DN zachęcić do 
obejrzenia odcinka z udzia-
łem mieszkanki Nowogardu 
i wysyłania sms-ów. Trzyma-
my kciuki i życzymy powo-
dzenia 17 maja!

MS

Wywiad z zespołem CamaSutra

Nie chodzi o popularność…
2 maja, podczas „Majówki”, dość późnym wieczorem odbył się koncert zespołu CamaSu-
tra. Przyszło dość sporo fanów, którzy świetnie bawili się i śpiewali dobrze wszystkim zna-
ne utwory zespołu.

DN: Kolejny sezon wakacyj-
ny już niedługo, który najpraw-
dopodobniej rozpoczął się tutaj 
w Nowogardzie. Jakie więc ma-
cie plany?

CamaSutra: W tym roku bar-
dzo dużo plenerów oraz koncer-
tów klubowych mamy za sobą, je-
śli chodzi o sezon zimowy. Na pew-
no mamy sporo wyjazdów za grani-
cę np. Szwajcaria, szykujemy się do 
Anglii i Chicago. Tak więc rzeczy-
wiście trasa koncertowa zagranicz-
na ciągle się rozwija.

Nie ma co się dziwić, w końcu 
4 miliony wyświetleń na YouTu-
bie mówi samo za siebie, jesteście 
rozpoznawalne, popularne.

Powiem tak - to nie chodzi o po-
pularność, gdyż ciągle staramy się 
ciężko pracować i iść do przodu, w 
końcu nie chcemy spocząć na lau-
rach, gdyż takie jest najprostsze 
wyjście. Nie chcemy zaprzepaścić 
tego co dzisiaj osiągnęłyśmy. Zdo-
byłyśmy 4 miliony wyświetleń, więc 

walczymy o 5 milionów i będzie-
my walczyć o następny i następny. 
Chcemy by ludzie znali, by śpiewa-
li nasze piosenki. Ten koncert udo-
wodnił nam to, że udało nam się 
osiągnąć i spełnić nasze marzenia, 
ponieważ ludzie razem z nami śpie-
wają. To jest coś niesamowitego.

Co sądzicie o nowogardzkiej 
publiczności?

- Jestem zachwycona. Cudowne 
rozpoczęcie sezonu letniego, bo tak 
już mogę powiedzieć. To był nasz 
pierwszy plener w tym roku i nieste-
ty, za dobrze się nie przygotowałam, 
ponieważ ubrałam krótką sukienkę 
letnią. Mimo to bardzo się cieszę, 
bo było cudownie, wspaniale, a pu-
bliczność się wyśmienicie bawiła, co 
dla nas jest bardzo dużym sukcesem 
dzisiejszego dnia.

To może teraz kilka słów od-
nośnie nazwy? CamaSutra brzmi 
dwuznacznie i prowokująco.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nazwa ma taki wydźwięk. Od po-
czątku było to pewną kontrower-
sją, od początku zadawano nam py-
tanie:  „Dlaczego taka nazwa?”. To 
jest przedstawienie miłości poprzez 
muzykę i ciągle dążymy do tego, by 
właśnie w ten sposób tą miłość pre-
zentować. Natomiast nie jest to w 
żaden sposób dwuznaczne, że od-
prawiamy jakąś Kamasutrę, czyli 
księgę miłości. Można to sobie bar-
dzo łatwo porównać: trzy blondyn-
ki na scenie, DJ, Kamasutra mo-
głaby się odbyć, jednak nie z nami, 

gdyż szanujemy siebie jako kobiety  
i chcemy to właśnie pokazać na sce-
nie. W końcu nie chodzi o to by być 
wyuzdanym w show biznesie „dico-
polowym”, tylko należy zachować 
klasę, umiar i zdrowy rozsądek.

Waszą muzykę raczej słucha-
ją osoby, które lubią imprezy, czy 
każdy może się przy tym bawić?

W muzyce CamaSutry każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Nie gra-
my typowego nurtu discopolo, jest 
to nurt dance’owy, który ma swo-
je odbicie i odzwierciedlenie w klu-
bach, a ludzie bardzo dobrze się 
przy tym bawią. Jeśli o to chodzi, 
to nie jestem zawiedziona. Za to z 
plenerami jest tak, że mamy pomie-
szaną publiczność, gdyż jest różnica 
wiekowa. Pojawiają się i maluchy i 
osoby starsze, więc staramy się na-
sze koncerty przeplatać starymi co-
ver’ami, które są przerobione wła-
śnie na rytm dance’owy, tak jak gra-
ne wcześniej Y.M.C.A czy Boys Boys 
Boys, mamy jeszcze w swoim reper-
tuarze dużo więcej, ale ciągle pró-
bujemy promować nasze własne ka-
wałki. 

Kończąc, jakie macie plany na 
najbliższy czas?

Jutro mamy do pokonania 735 
km na kolejny koncert, akurat bę-
dziemy grać event weselny, ponie-
waż na koncerty zapraszają nas 
jako gości, jako taki, punkt kulmi-
nacyjny wesela, a potem mamy klub 
i kończymy. 

Rozmawiała: Julia Pawelec

Niezawodna pomoc 
zagranicznych gości
Od 2005 roku, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan współ-
pracuje z holenderskim Kościołem Protestanckim z Oene. Ho-
lendrzy wspierają naszą działalność charytatywną zbierając odzież, 
pościel i inne przydatne dla naszych podopiecznych przedmioty co-
dziennego użytku. 

Tym razem od piątku 24.04, 
do poniedziałku 27.04, mieli-
śmy okazję gościć w Nowogar-
dzie grupę 12 nastolatków w wie-
ku 15-16 lat, którzy przyjechali w 
ramach wymiany młodzieży. Nasi 
goście swoją obecnością i bardzo 
praktyczną pomocą, uświetni-
li zakończenie trwającego od kil-
ku miesięcy programu dla dzie-
ci „Najwspanialsza Podróż” reali-
zowanego przez nauczycieli Han-
nę i Andrę Komisarz w ramach 
międzynarodowej akcji „Gwiazd-
kowa Niespodzianka”. Młodzież z 
Holandii nie tylko pomogła w or-
ganizacji zakończenia, ale rów-
nież poprowadziła zabawy i gry 
z dziećmi w trakcie sobotniego 
pikniku zborowego w Sarnim Le-
sie. W niedzielę nasi goście wzięli 
udział w porannym nabożeństwie 
w zborze w Łobzie, a wieczorem 
w Wieczorze Uwielbienia Słowa i 

Modlitwy w Nowogardzie. Mło-
dzi Holendrzy wyrazili pragnie-
nie uczestnictwa w sierpniowym 
Kids Club w trakcie corocznej Mi-
sji Namiotowej naszego kościoła. 
Pragniemy serdecznie podzięko-
wać rodzinom, u których nasi go-
ście mogli spędzić niezapomnia-
ne chwile: państwu Wojciechowi i 
Ewie Pietrzykowskim, Leszkowi i 
Urszuli Pokorskim, Jackowi i Bo-
gumile Lisiewiczom oraz Andrei 
Komisarz. Dziękujemy właści-
cielom Piekarni „Karsk”, za pie-
czywo oraz wspaniałe słodkości, 
państwu Piotrowi i Edycie Gwiaz-
dowskim za atrakcje podczas pik-
niku oraz młodzieży i członkom 
społeczności „KECH” Nowogard 
za miłe przyjęcie gości. Serdeczne 
Bóg Zapłać wszystkim zaangażo-
wanym.

Info: Pastor Cezary Komisarz
Opr.: J. Pawelec
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O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 687) oraz art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że w 
dniu 15 kwietnia 2015r. dla Burmistrza Nowogardu, Plac Wolno-
ści nr 1, 72-200 Nowogard została wydana decyzja Nr 2/2015 o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyj-
nego w obrębie Wojcieszyn - Miętno, gmina Nowogard wraz z 
budową infrastruktury technicznej tj.: sieci kanalizacji desz-
czowej i zbiornika retencyjno - odparowującego, przewidzia-
nych do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nie-
ruchomości:

- obręb Miętno – działki nr: 105/2, 411/23, 411/28, 411/38;
- obręb Wojcieszyn - działki nr 21/2, 40/4, 41/3, 41/6, 41/7, 

41/8, 45/2, 45/5, 47/1, 47/4.

W związku z powyższym zgodnie z art. 11d ust. 6 cyt. ustawy w 
terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy (z wyjątkiem środy) w tutejszym 
Urzędzie tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w 
pokoju Nr 210 (tel. 91 471 02 27).

UWAGA MIESZKAŃCY NOWOGARDU I OKOLIC!!!
I ZNÓW NIESPODZIANKA. A JAK DUŻA, TO ZALEŻY OD WAS 
I WASZEJ INICJATYWY, BO MY PODJĘLIŚMY JUŻ PEWNE DZIAŁANIA  ZACHĘCAJĄCE DO ZA-

INTERESOWANIA SIĘ POLSKĄ ORTOGRAFIĄ.  PRZYGOTOWUJEMY DLA WAS, DRODZY MIESZ-
KAŃCY,

V NOWOGARDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY.

PO RAZ KOLEJNY KTOŚ MA SZANSĘ ZOSTAĆ
MISTRZEM ORTOGRAFII ZIEMI NOWOGARDZKIEJ
W DZIEJACH NASZEGO MIASTA!
TEN KTOŚ MA TEŻ SZANSĘ WYGRAĆ LAPTOPA UFUNDOWANEGO PRZEZ BURMISTRZA 

NOWOGARDU.
Z SZANSY TEJ MOŻNA BĘDZIE SKORZYSTAĆ 
09 MAJA 2015 R. O GODZ. 10.00 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NOWOGARDZIE
TO KONKURS DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH, NIE MA ŻADNYCH 
OGRANICZEŃ. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:
ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU, KTÓRY UMIESZCZONY JEST NA STRONIE IN-

TERNETOWEJ www.soswnowogard.republika.pl
ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA
OSOBIŚCIE: SOSW, UL. PONIATOWSKIEGO 17, 72-200 NOWOGARD
TELEFONICZNIE:  663 366 399, ew. 913920 108
POCZTĄ MAILOWĄ:soswnowogard@op.pl
W DNIU KONKURSU PRZEKAZAĆ 15 ZŁ NA RZECZ STOWARZYSZE-

NIA „NASZE SZANSE”.
ZARZĄD I CZŁONKOWIE 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTEGRACJI
   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„NASZE SZANSE”

luxtorpeda w Nowogardzie

A we mnie samym wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła...
W czwartek 30 kwietnia o godz. 21 na scenie przy placu Szarych Szeregów w ramach tegorocznej Majówki, koncert dał znany zespół polskiej sceny rocko-
wej Luxtorpeda, którego liderem jest Robert Friedrich, Litza, znany z występów w 2 Tm 2,3, Arce Noego czy Kazik na Żywo. 

Przez prawie dwie godziny 
licznie zgromadzeni przed sceną 
fani bawili się przy dźwiękach 
takich utworów jak m.in. Auty-
styczny, Samotna, Wilki Dwa, 
Za wolność, Raus czy Pies Dar-
wina.

Muzycy dbają nie tylko o 
aranżację, ale również o treść, 
jaką przekazują publiczno-
ści, roztrząsając tematy związa-
ne z wolnością, prawdą i wiarą. 
- Uważam, że jest to bardzo po-
zytywne, gdy człowiek w dobrym 
znaczeniu tego słowa prowoku-
je i zmusza do myślenia - mówi 

Tomasz Krzyżaniak, perkusi-
sta Luxtorpedy - Nie chciałbym, 
żeby ktoś mi imputował tego, co 
myśli, a ja miałbym uważać tak 
jak on. Lepiej, żeby ktoś wzbudził 
we mnie wątpliwość i żebym sam 
się zastanowił nad rzeczywisto-
ścią. Myślę, że właśnie to robimy. 
Nie moralizujemy, ale mówimy o 
problemach, które sami przeży-
wamy. To jest też dla nas forma 
autorefleksji - kończy T. Krzyża-
niak.

W trakcie koncertu lider ze-
społu, Litza, nawiązuje m.in. 
do współczesnych problemów, 
przed jakimi stoją Polacy, jak 
np. emigracja zarobkowa. A po 
koncercie podczas rozmowy z 
DN Litza (Robert Friedrich) na 
pytanie o wolność, której pro-
blem też porusza, stwierdza 
m.in. - Pod względem ducho-

wym wolność człowieka zawsze 
ogranicza grzech. Odłączając się 
od Boga, czyli od źródła życia, 
człowiek traci wolność, traci sta-
bilność i sens. 

Występ w Nowogardzie był 
pierwszym koncertem Luxtor-
pedy podczas ich letniej trasy -  
Przyznam, że czekałem aż trasa 
się zacznie - mówi Robert Drę-
żek, gitarzysta zespołu - Cie-
szę się również, że jest to blisko 
domu, na ziemi szczecińskiej. 
Sam jestem ze Szczecina. Pod-
czas koncertu w waszym mie-
ście panowała świetna atmos-
fera, było kilka bardzo sponta-
nicznych momentów. Publicz-
ność świetnie reagowała, widać 
było, że słuchała tego, co mamy 
do przekazania i o czym chcemy 
śpiewać - stwierdza R. Drężek.

(ps)

Luxtorpeda na nowogardzkiej scenie.

Fani bawią się przednio. Po koncercie muzycy długo nie rozstają się ze swoimi wielbicielami. Są rozmowy, zdję-
cia i autografy.

OGŁOSZeNIe
OGŁOSZeNIe
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Powiatowe Obchody DniaStrażaka w Nowogardzie 

Ulicami miasta przeszła defilada 
Pokazy sprzętu pożarniczo - ratowniczego, zabawy dla najmłodszych, operowanie prądem 
wodnym, jazda w koszu podnośnika, pływanie łodzią pożarniczą po jeziorze - to atrakcje, 
Powiatowego Dnia Strażaka, które w dniu 2 maja zorganizowano w Nowogardzie. 

 Obchody rozpoczęła uroczy-
sta Msza św. w intencji straża-
ków, która koncelebrowana była 
w Kościele pw. WNMP przez ka-
pelana strażaków ks. prałata Jana 

Jermaka i ks. proboszcza  Grze-
gorza Legutko. Podczas uroczy-
stej homilii, ks. Prałat, mówił o 
trudach tego zawodu, a także po-
święceniu w służbie człowiekowi, 
gdzie liczy się zaangażowanie, a 
także  współdziałanie w grupie z 

drugim strażakiem podczas wy-
konywania akcji ratowniczo-ga-
śniczej. Po Mszy św., w asyście or-
kiestry dętej, jednostki zawodowe 
i ochotnicze straże przyłączyły się 
wraz z wozami bojowymi do uro-
czystego przemarszu ulicami cen-
trum miasta. 

Po dotarciu defilady na Plac 
Wolności odbył się uroczysty 
apel, podczas którego wręczo-
no sztandar dla Zarządu Powia-
towego Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Goleniowie. Gdzie 
wyczytywani kolejno goście, wbi-
jali gwoździe na pamiątkowych 
tabliczkach umiejscowionych na 
drzewcu sztandaru. Następnie ka-
płan poświecił nowy sztandar. 

Na zakończenie tej części uro-
czystości wręczono odznaczenia 
dla przeszło 40 strażaków, za ich 
zasługi w pracy. 

  Po oficjalnych uroczysto-
ściach obchody przeniosły się na-
dal w plener, na PL. Szarych Sze-
regów. Tam przy słonecznej po-
godzie nowogardzianie mieli oka-
zję obserwować prace strażaków 
przy symulacji wypadku samo-
chodowego. W widowisku poka-
zowym brał udział  nowoczesny i 
największy samochód pożarniczy 
straży lotniskowej. Jego rozmiary 
naprawdę  budziły duże zaintere-

sowanie i podziw oglądających. 
W Powiatowym Dniu Straża-

ka w Nowogardzie, poza funkcjo-
nariuszami straży pożarnej i  kie-
rownictwa tej służby, dość licz-
nie wzięły udział władze na szcze-
blu gminy i powiatu.  Obecni byli 
m.in. burmistrzowie i wójtowie 
sąsiednich gmin oraz przedsta-
wiciele parlamentu. Nie zabrakło 
również zaprzyjaźnionych służb, 

z którymi strażacy współpracu-
ją na co dzień ratując ludzkie ży-
cie, czyli policji. Zabrakło tylko 
burmistrza Nowogardu, Roberta 

Czapli, który według oficjalnej in-
formacji Urzędu, w tym dniu był 
chory i musiał pozostać w domu. 

Jarosław Bzowy

W związku z artykułem, któ-
ry ukazał się w ,,Dzienniku No-
wogardzkim” w dniu 17.04.2015 
r., a dotyczącym rzekomego wy-
kroczenia dotyczącego ujawnia-
nia danych osobowych w miejscu 
publicznym, jakim jest kościół fi-
lialny pw. św. Mikołaja w Bodzę-
cinie, chcielibyśmy przedstawić 
argumenty drugiej strony, które - 
niestety - nie zostały uwzględnio-
ne we wspomnianym artykule.

- Rzetelność dziennikarska wy-
maga od piszącego sprawdzenia 
wersji obu stron rzekomego kon-
fliktu. Ukazanie sprawy tylko z per-
spektywy byłego radnego jest ten-
dencyjne i wprowadza P.T. czytelni-
ków w błąd.

Osoba zgłaszająca swoje zaża-
lenie do Państwa gazety powinna 
mieć świadomość, iż pełniąc w prze-
szłości funkcję radnego jest osobą 
publiczną i jej nazwisko oraz adres 
są dostępne do publicznej wiadomo-
ści (zgodnie z ,,Ustawą ochronienie 
danych osobowych”, która to ustawa 
jest jednym z ,,bohaterów” całej tej 
historii...).

Zasady dotyczące sprzątania ko-
ścioła pozostają w Bodzęcinie nie-
zmienne od wielu lat. Do tej pory 
nikt nie zgłaszał jakichś uwag, co 
do sposobu w jaki egzekwowane 
są obowiązki wobec naszego miej-
sca kultu. Osoby umieszczone na 
liście mogły w każdej chwili doko-
nać skreślenia swojego nazwiska lub 
zgłosić to wprost duszpasterzowi, w 
tym miejscu należy podkreślić, że 
pan Jerzy Salwa, były radny, nigdy 
tego nie uczynił. Mało tego, widnie-
jąc w przeszłości na wspomnianej li-
ście, brał aktywny udział w sprząta-
niu Domu Bożego. Cóż takiego się 
wydarzyło, iż teraz, nagle zaczęło to 
panu Salwie przeszkadzać...? Skoro 
były radny jest katolikiem to i jego 
obowiązuje piąte przykazanie ko-
ścielne, które brzmi: ,,troszczyć się o 
potrzeby wspólnoty Kościoła”. Opie-
ra się ono bezpośrednio na kanonie 
222 obowiązującego Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego. Troska ta w prak-
tyce przyjmuje wieloaspektową for-
mę. Podejmując konkretną troskę 
o czystość i schludność naszego ko-
ścioła, wyrażamy w ten sposób tak-

że naszą wiarę i świadomość ,,bycia 
Kościołem”. Nikt nie sprząta prze-
cież kościoła dla jakiegokolwiek roz-
głosu... Uważamy, że zasady regulu-
jące realizację tego zadania są we-
wnętrzną sprawą mieszkańców da-
nej miejscowości. 

Pan Jerzy Salwa zarzucił, że na li-
ście osób sprzątających widnieją na-
zwiska mieszkańców, którzy rzeko-
mo nie należą do Kościoła rzymsko-
katolickiego. Są to informacje nie-
prawdziwe. 

Nas, jako mieszkańców Bodzę-
cina, irytuje fakt, iż z tak drobnej 
sprawy, którą można załatwić po-
lubownie, robi się ,,aferę medial-
ną”. Jest to, naszym zdaniem, ,,ro-
bienie wideł z igły”. I komu ma to 
służyć? O co tu chodzi? Jakie do-
bro ma z tego wyniknąć? Nie wie-
my czy Czytelnikom ,,Dziennika 
Nowogardzkiego” czytającym tę hi-
storię jest bardziej do śmiechu czy 
do płaczu... Pamiętajmy, że oprócz 
paragrafów prawa mamy jeszcze do 
dyspozycji zdrowy rozsądek... Czy w 
naszym regionie naprawdę nie ma 
ważniejszych spraw? Czy pan Sal-

Od redakcji: 
Dziękujemy grupie mieszkańców Bodzęcina za głos w sprawie, którą 

rzeczywiście poruszyliśmy przed dwoma tygodniami. Niestety wyma-
ga on małego komentarza. Otóż redakcja nie może się zgodzić z zarzu-
tem autorów listu o rzekomym nie dopełnieniu obowiązków dzienni-
karskich w zakresie zachowania rzetelności przy zbieraniu i publikacji 
materiału prasowego. Przypominamy, że w przytaczanym artykule au-
tor tekstu zacytował wyjaśnienia, jakie w przedmiotowej sprawie zło-
żył miejscowy duchowny, wypowiadający się również w imieniu całej 
wspólnoty parafialnej Bodzęcina – tak przynajmniej można było wy-
wnioskować na podstawie fragmentów pisma. Nie znajdujemy również 
uzasadnienia dla zarzutu o pisaniu przez nas „niesprawdzonych rewe-
lacji bez dogłębnego poznania całej sprawy”. Otóż nasz materiał opie-
rał się na oficjalnych dokumentach i dotyczył głównie postępowania, 
jakie w sprawie prowadzi Inspektor ochrony Danych Osobowych. Za-
daniem prasy nie jest rozstrzyganie w sprawach, a jedynie odnotowa-
nie faktu z zachowaniem przynajmniej dwóch stron (w tym wypadku 
były trzy) danego sporu. Dlatego też celem naszej publikacji z pewno-
ścią nie było zaognienie konfliktu. Jeśli takie wrażenie powstało po pu-
blikacji tekstu, redakcja przeprasza społeczność wsi Bodzęcin.                    

Marcin Simiński
redaktor naczelny   

@    Ludzie listy piszą  @ 
wa poniósł jakąś faktyczną krzywdę 
w związku z ową listą? Jest naszym 
najszczerszym życzeniem, by Bodzę-
cin był zawsze miejscem, gdzie lu-
dzie żyją spokojnie, solidarnie, w au-
tentycznej jedności... 

Odczuwamy duży niesmak spowo-
dowany faktem, że tak opiniotwór-
czy dziennik publikuje niesprawdzo-
ne ,,rewelacje”, bez uprzedniego, do-
głębnego poznania całej sprawy.

Życzylibyśmy sobie, aby przedsta-
wione wyżej stanowisko, również 
znalazło się na łamach ,,Dziennika 
Nowogardzkiego” w takiej formie, w 
jakiej zostało przez nas przedstawio-
ne.          

               -z wyrazami szacunku-
mieszkańcy Bodzęcina

pod listem podpisało się 46 osób - 
dop. red.  
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ReKlAmA

dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą 

PUR

W.332.p.5-29.05

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 

Wręczyli honorowe wyróżnienia 

Komu Laura, komu...
W dniu 30 kwietnia, ochrzczonego przez władzę „dniem Nowogardu”, wręczono statuetki „Laur Cisowy”. Tym razem wyróżnienia trafiły do siedmiu Lau-
reatów. 

Była to już piętnasta edycja 
„Laura Cisowego”, czyli corocznej  
nagrody wręczanej tym, którzy 
na swoim koncie mają szczególne 
osiągnięcia, którymi rozsławiają 
Ziemię Nowogardzką. Wyróżnie-
nie przyznawane jest w dwóch ka-
tegoriach tj. biznes i gospodarka 
oraz działalność społeczna. Poza 
tym, przyznane mogą być także 
honorowe wyróżnienia, czyli Spe-
cjalny Laury Cisowy i Złoty Laur 
Cisowy. O tym, kto otrzyma sta-
tuetkę na podstawie zgłoszeń, de-
cyduje Kapituła „Laura Cisowe-
go” w składzie: Robert Czapla – 
przewodniczący, Mieczysław Ce-
dro, Aneta Drążewska, Adam Fe-
deńczak, Franciszek Karolewski, 

Waldemar Pędziszczak, Eligiusz 
Rzechuła, Stanisław Saniuk i Jan 
Tandecki. 

W tym roku, kapituła przyzna-
ła dwa Laury w kategorii „biznes 
i gospodarka”. Pierwszy powę-
drował do rąk właścicieli spółki 
PRO-BUD, Janusza Sienkiewicza 
i Jacka Cyboronia. Firma ta ma na 
swoim koncie wiele poważnych 
inwestycji budowlanych, chociaż-
by budowę wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Ra-
cibora. Obecnie realizuje inwe-
stycję o takim samym charak-
terze przy ul. Dąbrowszczaków, 
gdzie w miejsce wyburzonego, 
poniemieckiego domu, wyrosną 
już wkrótce dwa bloki mieszkal-

ne i kilka lokali handlowo-usłu-
gowych. Drugi Laur w tej kate-
gorii trafił w ręce Henryka Wią-
za. Przedsiębiorca ten prowadzi 
firmę zajmującą się m.in. urucha-
mianiem tłoczni i zestawów hy-
droforni. Dokonuje też pomia-
rów elektrycznych. 

Również dwa Laury przyzna-
no w kategorii „działalność spo-
łeczna”. Przyznano je Małgorza-
cie Kubickiej oraz Tadeuszowi 

Łukaszewiczowi. Pani Małgorza-
ta została doceniona za imponu-
jące osiągnięcia w sporcie. Ma na 
swoim koncie kilkadziesiąt mara-
tonów rowerowych na dystansach 
od 65 do 212 km. W zeszłym roku 
zdobyła Puchar Polski w Szoso-
wych Maratonach. Brała udział 
także w kilku prestiżowych zawo-
dach kolarskich np. Tour de Po-
logne. M. Kubicka, poza spor-
tem, angażuje się również w dzia-
łalność charytatywną – zorga-
nizowała m. in. pierwszy w No-
wogardzie „Dzień dawców szpi-
ku” wspólnie z fundacją DKMS, 
podczas którego pozyskano 120 
potencjalnych dawców szpiku, 
a dwóch z nich oddało komór-
ki macierzyste dla genetycznego 
bliźniaka. 

Drugi Laureat w tej kategorii, 
Tadeusz Łukaszewicz, to znany 
nowogardzki filatelista. Prowa-
dzi od wielu lat w Nowogardzie 

Koło Numizmatyczne, które w 
tym roku obchodzi swoje 35-lecie 
istnienia. Oprócz zamiłowania 
do kolekcjonerstwa, T. Łukasze-
wicz jest liderem „Kapeli Kryzys”. 
Organizuje od lat również „Fe-
styn na Koplu”, głównie z myślą o 
mieszkańcach osiedla Radosław. 

Poza „zwykłymi Laurami” 
przyznano również Złote Lau-
ry Cisowe. Otrzymali je Zdzisław 
Szmit, założyciel nowogardzkiego 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi oraz Franciszek Karolew-
ski, miłośnik historii, kolekcjo-
ner, autor kilkudziesięciu publi-
kacji książkowych o charakterze 
kronikarskim m.in. Kalendarium 
Nowogardu. Jest to już trzeci jego 
laur .

Specjalny „Laur Cisowy” tra-
fił za to do rąk burmistrza miasta 
partnerskiego Heide, Ulfa Ste-
chera.                                        MS

Reklama

Od lewej Ulf Stecher, Janusz Sienkiewicz, Jacek Cyboroń, Tadeusz Łukaszewicz, Robert Czapla, Stanisław Saniuk, Krzysztof 
Kolibski, Małgorzata Kubicka., Zdzisław Szmit i Franciszek Karolewski
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Pomorzanin przegrywa ze Spartą grającą w „dziewiątkę”

Świetny doping, gra już nie...
W sobotę (2 maja), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, rozpoczął się mecz pomiędzy Pomorzaninem a Spartą Węgorzyno. Spotkanie było oka-
zją dla kibiców na uczczenie jubileuszu dwóch lat istnienia fan clubu „Young Boys ‚13”. Niestety piłkarze z Nowogardu nie dostosowali się do wysokiego 
poziomu na trybunach i przegrali przed własną publicznością 1:2.   

Pomorzanin Nowogard – Sparta Węgorzyno 1:2 (0:0)
`49 min. Rafał Makarewicz
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c), Rafał Makarewicz, Michał Łukasiak (Dawid Langner), Natan Wnuczyński – Wojciech Borek,  

Piotr Hanuszkiewicz, Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak (Kamil Lewandowski) – Fernando Maia Batista (Piotr Winogrodzki), Hubert Pędziwiatr.  

Ładna pogoda i spora frekwen-
cja na trybunach towarzyszyła po-
jedynkowi Pomorzanina i Spar-
ty Węgorzyno. Tego dnia sympa-
tycy Pomorzanina z grupy „Young 
Boys`13” obchodzili swój mały ju-
bileusz dwulecia istnienia i przez 
niemal cały mecz głośno dopin-
gowali piłkarzy swojej drużyny. 
Goście borykali się w tym dniu ze 
sporymi kłopotami. Już w 4. mi-
nucie doszło do niebezpiecznego 
starcia, pomiędzy obrońcą z Wę-
gorzyna oraz Dominikiem Waw-
rzyniakiem, na skutek którego, za-
wodnik Sparty został przewiezio-
ny do szpitala. Pomorzanin od po-
czątku przeważał i grał wysokim 
pressingiem. W 14. minucie Piotr 
Hanuszkiewicz w dogodnej sytu-
acji oddał strzał z około 8 metrów, 
który golkiper gości obronił noga-
mi. Trzy minuty później strzałem, 
który wyłapał Sobolewski, odpo-
wiedzieli przyjezdni. W 25. minu-
cie nowogardzianie ładnie zagra-
li z pierwszej piłki, ta trafiła pod 
nogi Fernando, który mocno ude-
rzył z około 26 metrów, jednak 
piłka poszybowała nad spojeniem 
słupka z poprzeczką. Później pró-

bował Dominik Wawrzyniak, jed-
nak jego strzał minął bramkę ry-
wali. W 33. minucie po faulu na 
Fernando, piłkarz Sparty obejrzał 
czerwoną kartkę i Pomorzanin 
grał w przewadze. W doliczonym 
czasie 1. połowy ładnie skrzydłem 
przedarł się Gracjan Wnuczyń-
ski, znajdując się w polu karnym 
tuż przy linii końcowej zagrał po 
ziemi wzdłuż bramki, tam Piotr 
Hanuszkiewicz w asyście obroń-
cy nieczysto trafił w futbolówkę, 
która poszybowała nad poprzecz-
ką. Po zmianie stron kolejne pro-
blemy Sparty i zmiana bramka-
rza, który najprawdopodobniej 
nabawił się urazu. W 49. minucie 
rzut wolny z prawej strony boiska 
wykonywał Natan Wnuczyński. 
Obrońca z Nowogardu zagrał pił-
kę pod samą bramkę gości, a tam 
czekał już Rafał Makarewicz, któ-
ry strzałem głową z około 3 me-
trów pokonuje golkipera Sparty.     

Pomorzanin po strzeleniu gola 
robi najgorszą rzecz z możliwych, 
zamiast iść za ciosem, nowogar-
dzianie cofają się na własną poło-
wę i czekają na kontrę. W 56. mi-
nucie ładnym podaniem otwiera-

jącym drogę do bramki Huber-
towi Pędziwiatrowi, popisał się 
Piotr Hanuszkiewicz. Napastnik 
Pomorzanina uderzył jednak nie-
celnie. W 64. minucie Sparta po-
ważnie zagroziła bramce strzeżo-
nej przez Pawła Sobolewskiego. 
Goście wykonywali rzut wolny, po 
dobrym dośrodkowaniu jeden z 
zawodników przyjezdnych ładnie 
uderzył głową, jednak jego strzał 
zatrzymał się na poprzeczce. Pod-
opieczni Roberta Kopaczewskie-
go najwyraźniej nie wzięli sobie 
do serca tego ostrzeżenia i wciąż 
grali nieporadnie. W 73. minucie, 
goście rozgrywają piłkę przed po-
lem karnym Pomorzanina. Fut-
bolówka trafiła na lewe skrzydło, 
gdzie piłkarz z Węgorzyna ude-
rzył technicznie i bardzo precy-
zyjnie z narożnika pola karnego, 
nie dając żadnych szans na inter-
wencję bramkarzowi Pomorza-
nina. Zatem, grająca w „dziesiąt-
kę” Sparta przynajmniej na chwi-
lę ucisza trybuny nowogardzkiego 
stadionu. Pomorzanin rzucił się 
do odrabiania strat, jednak mało 
z tego wynikało. W 89. minucie za 
faul na Wojciechu Borku, piłkarz 
gości otrzymał czerwoną kart-
kę i przyjezdni grali już w „dzie-
wiątkę”. W pierwszej minucie do-
liczonego czasu gry, Pomorza-
nin powinien objąć prowadzenie. 
Dwa poważne kiksy przytrafiły się 
obrońcom z Węgorzyna, którzy 
nie trafili w piłkę. Za ich pleca-
mi czekał na taki rozwój sytuacji 
Kamil Lewandowski, który prze-
jął futbolówkę i w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem, również fa-
talnie skiksował strzelając swoją 
słabszą, prawą nogą. Gdy wyda-
wało się, że to już koniec i zespo-
ły podzielą się punktami, osłabio-
na Sparta zaatakowała jeszcze raz. 
Po ładnym podaniu w pole karne, 
piłkarz gości był już sam na sam 
z Sobolewskim, który sfaulował 
rywala, a sędziemu nie pozostało 
nic innego, jak wskazać na „wap-
no”. Kapitan przyjezdnych pew-
nie wykonał rzut karny i zapew-
nił Sparcie zwycięstwo na boisku 
w Nowogardzie. O tym jak kosz-
towna była ta porażka mówi nam 
tabela, w której Pomorzanin spadł 
na 3. miejsce i ponownie traci do 
wicelidera 3 punkty... 

KR 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
23. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Polonia Płoty  5:0
Unia Dolice – Gavia Choszczno   2:0
Ina Ińsko – Stal Lipiany    1:1
Zorza Dobrzany – Orkan Suchań   4:1
Błękit Pniewo – Jeziorak Szczecin   1:4
Piast Chociwel – Morzycko Moryń  3:1
Pomorzanin Nowogard – Sparta Węgorzyno 1:2 
Flota II Świnoujście – Kłos Pełczyce  0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 23 62 65 16 20 2 1
2 Jeziorak Szczecin 23 44 43 35 14 2 7
3 Pomorzanin Nowogard 23 41 37 26 12 5 6
4 Stal Lipiany 23 41 50 30 12 5 6
5 Morzycko Moryń 23 39 37 27 10 9 4
6 Kłos Pełczyce 23 34 31 36 10 4 9
7 Zorza Dobrzany 23 33 53 37 7 12 4
8 Sparta Węgorzyno 23 32 35 28 9 5 9
9 Polonia Płoty 23 28 42 41 7 7 9
10 Błękit Pniewo 23 28 37 56 8 4 11
11 Unia Dolice 23 28 49 38 7 7 9
12 Ina Ińsko 23 25 26 41 6 7 10
13 Odrzanka Radziszewo 23 24 31 48 7 3 13
14 Gavia Choszczno 23 19 35 49 5 4 14
15 Orkan Suchań 23 17 25 63 4 5 14
16 Flota II Świnoujście 23 16 33 58 5 1 17

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie
powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Rafał Makarewicz pomimo strzelonego gola nie mógł być zadowolony z wyniku 
końcowego.

Sparta grała bardzo twardo nie odpuszczając piłkarzom Pomorzanina żadnego 
centymetra na boisku.
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Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* Otwarcie przez burmistrza siłowni na świeżym powietrzu,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizatorów 

(wszystko gratis).
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Sprzedaż jaj
wiejskich – kurze. 

502 119 960

Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi

Stanisław Motyl bezkonkurencyjny
W dniu 1 maja, na Jeziorze Nowogardzkim, odbyły się zawody spinningowe z łodzi o Mi-
strzostwo Koła Miejsko – Gminnego nr 36 z Nowogardu. 

Przy pochmurnej pogodzie i 
niewielkich opadach deszczu, do 
zawodów przystąpiło 24 wędka-
rzy, których powitał sędzia głów-
ny zawodów – Jan Leśniewski. Po 
omówieniu podstawowych zasad 
regulaminu zawodów i przedsta-
wieniu składu Komisji Sędziow-
skiej, kilkanaście minut przed 
godziną 7:00, rozpoczęła się ry-
walizacja o zwycięstwo. Zawo-
dy trwały do godziny 11:00. Bez-
konkurencyjny okazał się Stani-
sław Motyl, który złowił dwa oka-
załe szczupaki o wadze 2,24 kg i 

1,44 kg uzyskując 3680 punktów i 
tym wynikiem zapewnił sobie Mi-
strzostwo Koła. Na drugim miej-
scu sklasyfikowany został, Wła-
dysław Jasek, który złowił cztery 
okonie uzyskując 2060 punktów. 
Trzecie miejsce przypadło Da-
nielowi Genglawie, który złowił 
szczupaka o wadze 1,94 kg uzy-
skując 1940 punktów. Pozosta-
łe pozycje zajęli: 4. miejsce Janusz 
Zamara – 1880 pkt., 5. miejsce 
Krzysztof Feliksiak – 1800 pkt., 6. 
miejsce Jan Muca – 1340 pkt., 7. 
miejsce Kazimierz Ziemba – 900 

pkt., 8. miejsce Arkadiusz Pietru-
szewski – 800 pkt. 

Pozostałym zawodnikom nie 
udało się złowić upragnione-
go drapieżnika. Miejmy nadzie-
ję, że więcej szczęścia im dopi-
sze w następnych zawodach. Zwy-
cięzca zawodów otrzymał pamiąt-
kowy puchar i nagrodę rzeczo-
wą. Upominki otrzymali również 
zawodnicy, którzy zdobyli naj-
większą ilość punktów do 5. miej-
sca włącznie. Wręczenia pucha-
ru i upominków dokonali Pre-
zes Koła Edward Paszkiewicz i sę-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników mistrzostw.

Na zdjęciu zwycięzca zawodów- Stanisław Motyl, ze złowionymi szczupakami

dzia główny Jan Leśniewski. Do-
kumentację zawodów prowadził 
sędzia sekretarz Tadeusz Siembi-
da. Po wręczeniu pucharu i upo-
minków uczestnicy imprezy zo-
stali poczęstowani kiełbasą z roż-
na. Zarząd Koła dziękuje uczest-

nikom zawodów za udział w im-
prezie i zaprasza wszystkich węd-
karzy do liczniejszego udziału w 
zawodach oraz życzy miłego wy-
poczynku z wędką. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła M-G    

Z A P R O S Z E N I E
Serdecznie zapraszamy na apel z okazji 51 
rocznicy powstania 1Batalionu Szturmowego

Uroczystość odbędzie się 9 
maja 2015 roku (w sobotę), 
o godz. 12:00, w Dziwnowie 
przed pomnikiem „Komando-
sa” przy ul. Reymonta 8. 

Porządek apelu:
1) Hymn,
2) Powitanie przybyłych go-

ści,
3) Okolicznościowe prze-

mówienia,
4) Złożenie kwiatów pod 

pomnikiem,
5) Przejście na cmentarz i 
zapalenie zniczy naszym 

Kolegom.
Po zakończeniu oficjalnej 

części organizatorzy zaprasza-
ją na grilla u kol. Janusza Tom-
czaka. Apel organizuje Stowa-
rzyszenie Byłych Żołnierzy 1 
Batalionu Szturmowego, a po-
prowadzi dyrektor Stowarzy-
szenia kol. Ryszard Horniak 
(tel. 507 043 174) oraz Tade-

usz Łukaszewicz (tel. 506 999 
902).                     Organizatorzy

Znaleziono Klucze
Dnia 3 maja, w godzinach porannych znalezio-

no klucze. Znajdowały się one na działkach nr 2 
w Nowogardzie, przy wejściowej furtce. Właści-
ciela prosimy o odbiór zguby w redakcji DN.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Uroczyste zakończenie nauki w 
klasach IV 
„Drogie koleżanki i koledzy, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość wspól-
nie przeżywana w murach tej szkoły. Szkoły, którą każdy z Was współtworzył i sprawiał, że 
jest ona właśnie taka, a nie inna. Każdy z was zostawia tu kawałek siebie, swoje przyjaźnie i 
sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów i gorycz porażek...” - takimi słowami pro-
wadzący apel – Żaneta Muszyńska i Tomasz Sobczak rozpoczęli uroczysty apel z okazji za-
kończenia nauki w klasach IV. W uroczystości wzięli udział absolwenci i ich rodziny, grono 
pedagogiczne oraz zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego Pan An-
drzej Siwy, ksiądz dziekan Kazimierz Łukjaniuk oraz przewod-
niczący Rady Rodziców Pan Krzysztof Tomicki. 

Absolwenci, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce i otrzy-
mali świadectwo z czerwonym 
paskiem: 

Anna Nowicka
Kamila Bielej
Malwina Makosz
Klaudia Sitarz
Sara Komosa
Jana Maciejczak 
Wojciech Nowak 
Absolwenci, którzy osiągnę-

li bardzo dobre i dobre wyniki w 
nauce: 

Klasa IV Technikum Handlo-
wego: 

Paula Bylina
Damian Kusiak
Dominika Świerzbińska
Agnieszka Tkacz

Klasa IV Technikum Hotelar-
skiego 

Paulina Czerniak
Roksana Gajewska
Sandra Komosa
Laura Opala
Ewelina Morawska
Anna Tamborowska

Klasa IV Technikum Informa-
tycznego

Dominik Berezowski
Karol Tomicki
Piotr Koszela

Klasa IV Technikum Żywienia i 

Gospodarstwa Domowego 
Paula Penczek 
Mariola Marczuk

Absolwenci, którzy godnie re-
prezentowali szkołę podczas za-
wodów sportowych:

Anna Nowicka
Nicol Ostaszewska
Łukasz Czarny 
Kamil Bąk
Paula Penczek
Sandra Komosa 
Sara Komosa
Anna Załóg
Ewelina Morawska
Mateusz Pabisiak
Agata Augustynek
Paweł Łuczak
Seweryn Grzybowski
Damian Skurzyński
Paweł Tesarski

Klasa IV THO w wychowawcą Panią Grażyną Kostrzewską

Klasa IV TPS z wychowawcą Panem marcinem Wolnym

Klasa IV TI z wychowawcą Panią martą Sawicką

Przemawia dyrektor ZSP Pan Stefan Sit-
kowski

Klasa IV TH z wychowawcą Panią eweliną Fedak

 Uroczyste przekazanie sztandaru 

Klasa IV TŻ w wychowawca Panią mirosławą Szymaniak 

Klasa IV TE z wychowawcą Panią Magdalena Wojciechowską

Drodzy absolwenci! Przed wami dwa poważne egza-
miny: egzamin maturalny i egzamin zawodowy. Ży-
czymy powodzenia i wszystkiego dobrego!
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 9 maja 2015 r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii 
Bogus tel. 505 393 636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” 
Lidia Bogus

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

Dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych 

im. Bronisława Malinowskiego 
w Osinie
 zatrudni 

na czas zastępstwa 
nauczyciela 

języka niemieckiego 
w wymiarze 15/18 h dydak-

tyczno-wychowawczych wy-
magane pełne kwalifikacje. 

Telefon  91 39 103 80 
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• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 0033 78 78 18 
189

• • Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe ulica Gryfitów. 604 422 221

• Sprzedam piękną leśniczówkę. 
Stan bardzo dobry, do zamiesz-
kania. Kilka kilometrów od Nowo-
gardu, 30 minut do morza. Tel. 693 
083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Wynajmę duże mieszkanie cztero-
pokojowe. 602 474 266 

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni 
na cele produkcyjne lub magazy-
nowe. Obiekt posiada trafostacje. 
607 288 835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą 
mieszkanie 77m2 na 48m2. Tel. 725 
740 315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• Wynajmę garaż przy ul. Jana Paw-
ła. 668 841 631

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 
35 76 53

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. Tel. 509 349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we trzecie piętro częściowo ume-
blowane. 533 355 991 lub 694 849 
187 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Ko-
ściuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 
41,49 m2 + garaż przy domu. Cena 
do negocjacji. 726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 
608 853 710  

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 
pokoje umeblowane od zaraz. 788 
726 456 

• Nowogard – sprzedam dom w za-
budowie szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, 
trzeci od schodów, szeroki. 603 
072 257

• Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy 
przenośny, ocieplany z płyty obor-
nickiej o pow. 36 m2 z ladami za 5 
tys. zł. Tel. 601 642 390

• Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe 60 m2  Wierzbięcin z wła-
snym podwórkiem. Tel. 513 106 
389 

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma 
mieszkaniami i garażem nad je-
ziorem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w cen-
trum miasta. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam dom lub zamienię na 
mniejszy, Nowogard. Tel. 691 10 
02 49 

• Kawalerka do wynajęcia ul. Leśna. 
691 841 345, 665 499 264 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła. 
Tel. 668 509 770 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe, centrum miasta. Parter. 664 
145 960

• Sprzedam dom w Nowogardzie 
90 m2, trzy pokoje, dwie łazienki, 
pomieszczenie gospodarcze. 693 
295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
55m2, Boh. Warszawy. 691 621 141 

• Do wynajęcia ładne mieszkanie 
w centrum Nowogardu 3 pokoje, 
46m2. 508 757 271 

• Wynajmę pomieszczenie handlo-
wo-biurowe. tel. 510 065 169

• Wynajmę garaż ul. Zamkowa. 662 
272 857

• Sprzedam działkę ogrodową z alta-
ną 3 ary. 570 500 060 

• Kupię tanio, okazyjnie działkę bez 
pośredników. Płacę gotówką. Oko-
lice Nowogardu. 888 341 347 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 cen-
trum Nowogardu. 604 109 289 

• Do wynajęcia kawalerka ul. Leśna, 
kaucja 1000 zł, wynajem 500 zł + 
opłaty. Tel 721 290 506

• Sprzedam pół domu z działką, 
Osowo. Tel. 696 404 840 

• Mieszkanie do wynajęcia, umeblo-
wane, 37 m2, czynsz 800 zł + kau-
cja. Tel. 698 669 875 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, bezczynszowe. Leśna. 663 
423 338

•  Sprzedam mieszkanie: wysoki 
standard, nowe budownictwo, 52 
m2, II piętro, własne ogrzewanie, 
duży balkon, piwnica 10 m2, sło-
neczne, niskie koszty utrzymania. 
Tel. 604 410 983 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Boh. Warszawy oś. Rado-
sław, II piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 
070

• M-3 64 m2 tanio sprzedam. 721 
371 566 

• Poszukuje do wynajęcia mieszka-
nia 3-pokojowego, okolice szkoły 
„2” Nowogard. 887 077 570 

• Zamienię dwupokojowe mieszka-
nie komunalne przy ul. Poniatow-
skiego na podobne lub mniejsze, 
bliżej centrum Nowogardu max. II 
piętro. Tel. 601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum 
Nowogardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. Tel. 
603 705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
ladne. 603 555 532 

mOTORYZACJA
• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 

stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, spręży-
ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 
691 050 186 

ROlNICTWO
• Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• JAJA LĘGOWE KUR „LE-
GHORN”. TEL. 91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, 
Żabówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa prze-
wianego. Tel. 600 653 124 

• MŁODE KURKI, ODCHOWA-
NE, wolny wybieg, GOSPODAR-
STWO ROLNO-DROBIARSKIE 
ŻABOWO 13. TEL. 91 39 106 66, 
510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469  

• Sadzarkę do ziemniaków najnow-
szy typ sprzedam, Korytowo 38. 

• Sprzedam pszenżyto i żyto. 531 
741 232  

• Traktor ciapek 328, stare maszy-
ny rolnicze sprzedam. 695 586 306 

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Sprzedam półtora tony jęczmie-
nia. 661 633 977 

• Sprzedam kaczki, i kurczaki brojle-
ry. 782 429 405 

USŁUGI
• • • Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• • Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

• • PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

• • NAPRAWY montaż pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 
772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, 
ocieplenie budynków, malowanie 
natryskowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 
988 735 

• Matematyka.668 17 12 12 

•  Remonty – malowanie, kładzenie 
płytek. Tel. 728 801 246

• Usługi – spawanie, aluminium. 785 
635 000 

• Transport, przeprowadzki, szybko 
tanio. 696 854 591 

• Docielenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy i adaptacje poddaszy. 
600 626 268

• Docieplenia budynków, poddaszy i 
podbitki. 608 847 784 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zatrudnię na 1/2 etatu kucharkę. 
602 474 266 

•   Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594 

•  Zatrudnię montażystę okien (może 
być emeryt, rencista). Zlecę monta-
że okien. 663 600 601

• Zatrudnię palacza, konserwato-
ra CO z uprawnieniami. Tel. 91 39 
21 606

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Przyjmę panią do pracy w kuchni. 
530 395 368 

• Zatrudnię traktorzystę – kombajni-
stę. 695 630 922

• ZATRUDNIĘ SPAWACZA. 503 
032 234 

• Zatrudnię na budowę. 608 817 214 

INNe
• • Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 

montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• • Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• • Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wysokość 
140 cm, tzw. fest, dwuszybowe, 
białe, PCV, cena do uzgodnienia, 
stan bdb. , tel. 605 522 340

• • PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT z 
Niemiec używane z gwarancja i 
montażem do mieszkania ,domu, 
sklepu, tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

• • GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec 
malo używane do mieszkania, 
domu, sklepu cena od 70 zl oraz 
elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do 
lazienki, kuchni cana 200zl tel 691 
686 772

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. 
Tel 502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁO-
WE KOMINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 
101

• Sprzedam zbiornik 1000 l na wodę 
doskonale nadający się na działkę. 
Tel. 606 265 333

• Drzwi garażowe blaszane kostka 
kamienna sprzedam. Tel. 668 509 
770

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew i krzewów owo-
cowych, oraz rośliny ozdobne. 606 
106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie 
ceny tel. 510 065 169

• Sprzedam drewno olchowe grube. 
607 580 172 

• Sprzedam sofę dwuosobową 100 
zł stylową oraz ławo-stół 150 zł. 
Tel. 697 086 561 

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe 667 788 820

• Drzwi garażowe tanio sprzedam. 
603 319 924 

• Sprzedam ogrzewanie olejowe Vi-
sman. Kompletne, w bardzo do-
brym stanie. 601 889 525 

• Sprzedam fotel masują-
cy kręgosłup. 601 553 551  

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o poszukuje 

kandydatów na stanowisko : Pra-
cownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub jadwiga.kor-

dylewicz@aasystems.pl
W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Mieszkanie 2 pokojowe w OSINIE

42 m , I piętro cena: 93 500 zł
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWóZ OSóB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIem, POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTA

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

Pomorzanin II przegrywa z najsłabszą drużyną

Dobrze zaczęli, potem było gorzej
W niedzielę (3 maja), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin II rywalizował z najsłabszym zespołem A Klasy- Orłem Grzędzice. Zwy-
cięstwo zapewniłoby już nowogardzianom utrzymanie, goście mieli jednak inny plan na ten mecz i po wykorzystaniu wszystkich błędów gospodarzy, pew-
nie wygrali 2:4.  

Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Grzędzice 2:4 (1:0)
Gole: `Krzysztof Domanowski, `Dawid Kurek
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejszczak, Patryk Marcinkowski (Arkadiusz Balcer), Sławomir Połatyński –  

Marcin Skórniewski, Tomasz Szafran (Sebastian Suchy), Konrad Adamek, Dariusz Iwaniuk (Błażej Bajerski), Krystian Kubicki – Dawid Kurek. 

Orzeł Grzędzice to najsłabsza 
drużyna A Klasy, która do tego 
meczu miała na koncie 3 punkty 
wywalczone po trzech remisach. 
Pomorzanin II wygrywając ten 
mecz, zapewniłby sobie utrzyma-
nie. Wszystko zaczęło się dobrze. 
Po 30. minutach gry, Pomorza-
nin wykonywał rzut rożny. Ład-
nie w pole karne wprost na gło-
wę Krzysztofa Domanowskiego 
dośrodkował Konrad Adamek, 
a kapitan „rezerwowych” zdobył 
bramkę dla swojej drużyny. Po 
zmianie stron goście wzięli się za 
odrabianie strat i to z bardzo do-
brym skutkiem. Najpierw po bez-
pośrednim strzale z rzutu wolne-
go padł gol wyrównujący. Następ-

nie dwukrotnie nieporadność no-
wogardzkiej defensywy wykorzy-
stali goście z Grzędzic i Pomo-
rzanin II przegrywał już 1:3. No-
wogardzianie nawiązali walkę po 
bardzo ładnym trafieniu Dawida 
Kurka, który otrzymał podanie od 
Błażeja Bajerskiego i precyzyjnie 
uderzył z około 20 metrów. Go-
ście byli jednak bezwzględni wo-
bec słabej gry w obronie Pomo-
rzanina i po składnej kontrze w 
końcówce meczu ustalili wynik 
meczu na 2:4. Było to pierwsze 
zwycięstwo w tym sezonie zespo-
łu Orła, który do przedostatnie-
go Pomorzanina II traci już tylko 
4 punkty.                                     KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
15. kolejka:
Hanza Goleniów – Orzeł Łożnica    1:1
Pomorzanin Przybiernów – Vielgovia Szczecin 2:1
OKS Goleniów – Chemik II Police  0:1
Wołczkowo-Bezrzecze – Zalew Stepnica  0:0
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Grzędzice 2:4
Wicher Reptowo – Znicz Niedźwiedź   2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 15 36 69 14 12 0 3
2 Hanza Goleniów 15 36 46 12 11 3 1
3 Wołczkowo – Bezrzecze 15 30 34 16 9 3 3
4 Wicher Reptowo 15 22 29 28 6 4 5
5 Pomorzanin Przybiernów 15 21 30 31 6 3 6
6 OKS Euroinsbud Goleniów 15 20 37 30 5 5 5
7 Orzeł Łożnica 15 19 16 25 5 4 6
8 Zalew Stepnica 15 18 33 45 5 3 7
9 Znicz Niedźwiedź 15 18 31 35 5 3 7
10 Vielgovia Szczecin 15 16 20 33 4 4 7
11 Pomorzanin II Nowogard 15 10 12 49 3 1 11
12 Orzeł Grzędzice 15 6 18 57 1 3 11

Bartosz Kurek powrócił już na boisko 
po kontuzji, jednak jego ładny gol nie 
pomógł drugiemu zespołowi wywal-
czyć punktów w meczu z Orłem Grzę-
dzice.

Wzmocniona Olimpia poza zasięgiem „Pomorzanek”

Jeszcze nie wszystko stracone
W niedzielę (3 maja), w Szczecinie, piłkarki Pomorzanina Nowogard rywalizowały z Olim-
pią II Szczecin. Niestety, jak można było się spodziewać, o sile drugiego zespołu szcze-
cinianek decydowały piłkarki Olimpii... z Ekstraligi. Choć podopieczne Pawła Błaszczy-
ka ambitnie walczyły choćby o jeden punkt, nie dały rady ze wzmocnionymi rywalkami i 
ostatecznie przegrały 3:0. 

Olimpia II Szczecin – Pomorzanin Nowogard  3:0 (1:0)
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakowska 

(Patrycja Bobik), Martyna Stępień (Ada Szemiot) – Katarzyna Piotrowska, Justyna 
Piotrowska, Anita Piotrowska (c) (Wiktoria Tupko), Klaudia Korgiel (Oliwia Czere-
wacz), Aleksandra Mościńska (Małgorzata Labuda) – Patrycja Kozioł.  

To był mecz o awans do II Ligi 
Kobiet i niestety jak można było 
się spodziewać, szkoleniowcy ze 
Szczecina nie zachowali się z du-
chem fair-play i w pierwszym 
składzie drugiego zespołu Olim-
pii wybiegło 6 piłkarek na co 
dzień grających w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej. Gdy z boiska 
schodziły zawodniczki z Ekstra-

ligi, w ich miejsce pojawiały się 
inne piłkarki pierwszego zespo-
łu Olimpii... Podopieczne Paw-
ła Błaszczyka do 30. minuty wal-
czyły bardzo ładnie o korzystny 
rezultat. Jednak wówczas Olim-
pia wykonywała rzut rożny, a po 
zamieszaniu w polu karnym go-
spodynie zdobyły pierwszego 
gola. Po zmianie stron „Pomo-

rzanki” zagrały jeszcze odważniej, 
ale w 69. minucie doszło do nie-
codziennej sytuacji. Olimpia wy-
konywała wrzut z autu na wyso-
kości pola karnego. Zawodnicz-
ka ze Szczecina, do której trafiła 
futbolówka, została powstrzyma-
na przez piłkarkę z Nowogardu i 
przewróciła się. Arbiter najpierw 
wskazał na narożnik boiska, aby 

po interwencjach trenerki Olim-
pii zmienić decyzję na rzut kar-
ny... Paulina Torun, która rozgry-
wała świetne spotkanie wielokrot-
nie ratując swój zespół od utraty 
gola, nie zdołała obronić strzału 
z 11 metrów i było już 2:0. Trzeci 
gol padł w samej końcówce spo-
tkania, ponownie po zmiesza-
niu, które wynikło na skutek rzu-
tu rożnego.  

Piłkarki z Nowogardu ostatecz-
nie przegrywają 3:0 i tracą pozycję 
lidera. Olimpia II ma dwa punkty 

przewagi nad nowogardziankami 
i aby podopieczne Pawła Błasz-
czyka mogły awansować, pomóc 
muszą inne zespoły, które w ostat-
nich kolejkach mogłyby urwać 
punkty szczeciniankom. Nawet 
jeśli ten scenariusz się nie spełni, 
należą się duże gratulacje zawod-
niczkom z Nowogardu, które am-
bitnie walczą przez cały sezon o 
ten awans i z pewnością nie od-
puszczą „Olimpijkom” do samego 
końca rozgrywek. 

KR 

Reklama

Reklama
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s.  9s. 7s. 5

Czytaj s. 3 i 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

A6.4.k.d/o

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




Nieco 
popadało,  
a nieźle 
zaśmierdziało

Dzieje Ziemi 
Nowogardzkej 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

REKlAmA

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Nasi przedsiębiorcy:
marian 
Sudomierski

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

na rynku stomatologicznym 
o zredukowanej o 70% dawce promieniowania 

i najwyższej rozdzielczości
Cyfrowy telertg, rtg zatok oraz pantomogram

tel. 91 392 14 67
kom. 695 264 677

3D3D Nowa era w diagnostyce
Najnowszy TOMOGRAF KOMPUTEROWY

W.4.P.P.27.03 do

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Firma z branży rolnej Farma Redło sp. z o.o. z siedzibą w Redle, 72-221 Osina

poszukuje doświadczonego 
przedstawiciela handlowego

Wymagania:
- dobrze rozwinięte zdolności handlowe
- umiejętność tworzenia długotrwałych 
relacji z klientem
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w branży
- obsługa pakietu office

Główne zadania:
- skup zbóż na powierzonym terenie - 
powiat goleniowski i łobeski
- sprzedaż nawozów 

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- premie sprzedażowe i zakupowe
- niezbędne narzędzia pracy w tym sa-
mochód służbowy

W444.wt-pt.8-19.05

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV  
drogą mailową p.litwin@farmaredlo.pl.

Skandal w czasie wyborów sołeckich

Kto tu mieszka...  
my, czy pan? 
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W skrócie

REKlAmA

Wszystko wskazuje na to, że  „złomiarze – złodzieje”,  nie bacząc na 
nic, narażają  zdrowie i życie ludzi - użytkowników korzystających z 
drogi technicznej przy obwodnicy Karsk. Jakiś czas temu skradziono 
pokrywy studzienek sieci deszczowej, a miejsce to oznaczono jedynie 
taśmą ostrzegawczą.  Na brak pokryw zwróciła uwagę redakcji DN, 
mieszkanka okolic często tamtędy spacerująca. JB

We wtorek (28 kwietnia) w Przedszkolu nr1 im. „Niezapominajka” w 
Nowogardzie, miała miejsce uroczystość, podczas której przedszkola-
ki z grup I „Biedronki”, II „Misie”, III „Muchomorki” i IV „Wiewiórki”, 
wstąpiły do przedszkolnego Klubu Wiewiórka. Dzieci 6-letnie przygo-
towane pod kierunkiem swojej wychowawczyni  J. Jackowiak przedsta-
wiły inscenizację „ Myszka Elinka”, recytowały wiersze  i śpiewały pio-
senki. Na uroczystości nie zabrakło oczywiście mini turnieju o zdro-
wiu. Przedszkolaki  rozwiązywały zagadki oraz uczestniczyły w różnych 
konkurencjach np.: picie zdrowego mleka przez słomkę. W trakcie tur-
nieju wszyscy świetnie się bawili. W nagrodę otrzymały dyplomy za 
udział w konkursach i wstąpienie do przedszkolnego koła PCK i Klubu 
Wiewiórka oraz złożyły przyrzeczenie: „Będziemy dbać o swoje ząbki i 
zdrowo się odżywiać”.  Adriana Rutkowska

Przez 4 dni, tj. od 30.04 do 03.05,  w trakcie majówki  wolontariu-
sze z sosnowickiego schroniska dla psów i kotów ustawiali swój punkt, 
by zainteresować nowogardzian swoimi  miłymi pieskami, które prze-
znaczone były do adopcji. Wolontariusze przywieźli do adopcji pieski 
o imionach: Gyros, Borys  Kluska, Herman, Basia, Maja i Sara. Spośród 
nich swój nowy dom znalazł: Gyros, Maja i Sara. Wolontariusze bar-
dzo serdecznie dziękują wszystkim za zainteresowanie  losem zwierząt 
i okazaną pomoc w organizacji punktu nad jeziorem. JB

Wracamy do sprawy przetargu na wodę

NSA podziela argumentację PUWiS 
Przed kilkoma dniami udo-

stępniono publicznie uzasadnie-
nie od postanowienia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w War-
szawie, w sprawie kasacji od wy-
roku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Szczecinie, 
jakiej domagała się spółka PU-
WiS z Nowogardu. Przypomnij-
my, że w spółka poskarżyła się 
na legalność procedury wyłonie-
nia nowego operatora sieci wodn-
-kan. Zdaniem PUWiS, Niemiec-
ki partner nie spełnił wszystkich 
kryteriów, by ostatecznie podpi-
sać z gminą umowę o świadcze-
niu usług i otrzymać koncesję na 
działalność. NSA nakazało WSA 
ponownie zbadać sprawę, tym 
samym podzielając wątpliwości 
PUWiS w tej sprawie. 

Sprawa dotyczy kryteriów jakie 
zgodnie z warunkami przetargu 
na wyłonienie nowego operato-
ra sieci wod-kan. w Nowogardzie 
miał spełnić podmiot, którego 
oferta została przez gminę uzna-
na za korzystniejszą. Przypomnij-
my, że decyzją komisji prowadzą-
cej postępowanie, za taką uzna-
no ofertę złożoną przez niemiec-
ką spółkę Wasserverband Lau-
sitz.  Oparto to głównie na kry-
terium podstawowych warto-
ści cenowych, jakie nowy opera-
tor miał stosować przez pierw-
sze 18 miesięcy umowy z gminą, 
mającej trwać przez 15 lat. Fir-
ma, której oferta została wstęp-
nie wybrana przez gminę, mu-
siała spełnić jednak dodatkowo 
kilka kryteriów, by uzyskać kon-
cesję na działalność, a co za tym 
idzie, podpisać umowę o part-
nerstwie publiczno-prywatnym. I 
zdaniem PUWiS, tych kryteriów 
niemiecki podmiot właśnie nie 
spełnił. Głównym zarzutem, for-
mułowanym przez nowogardzkie 
przedsiębiorstwo wodne, był fakt, 
że spółka w chwili podpisania z 
gminą umowy miała posiadać w 
Polsce swój oddział, z siedzibą w 
Nowogardzie. Niemcy, jak wia-
domo, w końcu firmę założyli w 
Polsce, ale zupełnie nową, która w 
przetargu udziału nie brała, a do 
tego zarejestrowali ją w Warsza-
wie. Nowy podmiot nazwano dla 
zmyłki Wodociągi Nowogardzkie 
Wal-Betrieb, a jego kapitał zakła-
dowy wyniósł zaledwie 5 tys. zł. 

PUWiS zarzucił też, gmi-
nie, że nie miała prawa podpi-
sać z nowym operatorem umo-
wy i w konsekwencji wydać kon-
cesji na świadczenie usług w ra-
mach zbiorowego zaopatrywania 
w wodę i odbioru ścieków, gdyż 
część sieci należy do PUWiS. 
Zgodnie natomiast z warunka-
mi przetargu podmiot, który wy-

grał postępowania ma dostarczyć 
wodę do każdego mieszkańca w 
gminie, a więc w praktyce mieć w 
posiadaniu lub w swobodnej dys-
pozycji całą sieć wod. kan, by móc 
zrealizować ten podstawowy wy-
móg. 

NSA się przychyliło do skargi 
PUWiS 

Z tego też powodu, PUWiS zło-
żył do WSA skargę na postępowa-
nie gminy w tym zakresie. Sąd w 
Szczecinie oddalił jednak pozew 
spółki z Nowogardu. Ta, zgodnie z 
prawem, odwołała się od tej decy-
zji do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. W tym czasie, wyrok 
WSA przedstawiany był triumfal-
nie przez nowogardzkie władze, 
stwarzając wrażenie, że decyzja 
sędziów praktycznie kończy całą 
sprawę – rzecz jasna na korzyść 
gminy i niemieckiego partne-
ra (Wodociągi Nowogardzkiego 
Wal-Betrieb). Jeszcze przed kil-
koma tygodniami, w sławetnym 
liście do mieszkańców Nowogar-
du (którego produkcja i rozesła-
nie kosztowało podatników 3,5 
tys. zł) wiceburmistrz Krzysztof 
Kolibski stwierdził, że „legalność 
przeprowadzonego przez gmi-
nę Nowogard postępowania do-
tyczącego wyboru partnera pry-
watnego, potwierdził dwukrotnie 
Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Szczecinie”. Kilka dni temu 
publiczne światło ujrzało uzasad-
nienie NSA z rozpoznania skar-
gi kasacyjnej PUWiS od wyroku 
WSA w Szczecinie. Bynajmniej 
w treści tej trudno dostrzec, aby 
warszawscy sędziowie podziela-
li optymizm w sferze prawidło-
wego przeprowadzenia przetar-
gu na wodę w Nowogardzie, któ-
rym tryskał dotychczas zarówno 
burmistrz Robert Czapla, jak i we 
wspomnianym liście jego zastęp-
ca, nie wspominając już o praw-
nikach z Poznania. W uzasadnie-
niu NSA czytamy natomiast, że 
wbrew temu co głosi władza, po-
pierana przez wynajętych praw-
ników, że Sąd I instancji (WSA 
w Szczecinie) winien zbadać, czy 

oferent, z którym gmina podpisa-
ła koncesję na działalność w za-
kresie dostarczania wody spełnił 
warunki przetargu. 

(...) warunkiem skutecznego zło-
żenia wniosku o zawarcie umowy 
koncesji jest złożenie oświadczenia 
o spełnieniu opisanych w ogłosze-
niu o koncesji warunków udzia-
łu dotyczących m.in. uprawnień 
do wykonywania określonej dzia-
łalności lub czynności, jeżeli usta-
wy nakładają obowiązek posia-
dania tych uprawnień. Zatem na 
gruncie u.k.r.b.u. (ustawa o konce-
sji na roboty budowlane lub usługi 
– dop. red.) nie można odwoływać 
się do istoty i charakteru postępo-
wania o udzielenie zezwolenia i z 
tego wywodzić trafności zarzutów 
skargi, ale należy do instytucji ze-
zwolenia sięgnąć spoglądając na tę 
kwestię przez pryzmat uregulowań 
u.k.r.b.u. Sąd I instancji nie doko-
nał oceny poprawności postępowa-
nia z tego punktu widzenia, czym 
naruszył przepisy, bo w ogóle nie 
odniósł się do zarzutu skargi, że 
podmiot wybrany w postępowaniu 
powinien być z niego wykluczony 
jako ten, który nie spełnia wyjścio-
wych warunków do uczestnictwa 
w postępowaniu - czytamy w naj-
ważniejszym fragmencie uzasad-
nienia od postanowienia NSA w 
Warszawie. 

Nic dodać, nic ująć. 
Marcin Simiński

Z ostatniej chwili
Jak dowiedziała się nieoficjal-

nie redakcja DN,  Remondis wy-
prowadziło się z biura, jakie od 
kilku miesięcy zajmowało, przy 
ul. Warszawskiej 14. W lokalu 
miał być zorganizowany m. in. 
punkt obsługi klientów. Więcej o 
tej sprawie i planach niemieckiej 
spółki, co do działalności tej firmy 
w Nowogardzie, napiszemy w ko-
lejnych wydaniach DN. Red. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKlAmA REKlAmA REKlAmA

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Skandal w czasie wyborów sołeckich

Kto tu mieszka... my, czy pan? 
Skandal goni skandal - tak w skrócie można opisać atmosferę, w jakiej odbyły się w ostatnim czasie wybory sołeckie w kilku wsiach na terenie naszej gmi-
ny. W Żabowie burmistrz Robert Czapla próbował wyeliminować z kandydowania na kolejną kadencję sołtysa tej wsi – Małgorzatę Stańczyk. W Wojcie-
szynie natomiast nie pozwolono jednemu z mieszkańców zameldowanemu w tej miejscowości wziąć udziału w głosowaniu. W Karsku za to władza agito-
wała za pozostawieniem na stanowisku obecnego sołtysa Jerzego Kubickiego, zanim  jeszcze wieś przystąpiła do głosowania. 

Pierwsza tura wyborów od-
była się 28 kwietnia w czterech 
miejscowościach, tj. Kulice, Wo-
łowiec, Długołęka, Szczytniki i 
Karsk. Wyborom w tej ostatniej 
wsi przyglądał się Dziennik No-
wogardzki. Już na samym począt-
ku zebrania, w czasie którego wieś 
miała wybrać na kolejną kadencję 
swoich przedstawicieli, doszło do 
skandalu. Otóż, przybyły do Kar-
ska, wiceburmistrz Krzysztof Ko-
libski, próbował wpłynąć na wy-
nik wyborów. 

-Co ja mogę powiedzieć, chciał-
bym wam życzyć dobrego wyboru, 
żebyście wybrali takiego sołtysa, 
który wam zapewni rozwój, któ-
ry będzie walczył o każdą rzecz. W 
jego imieniu chciałbym wszystkim 
zarekomendować na to stanowisko 
pana Jurka Kubickiego – stwier-
dził wiceburmistrz, po czym opu-
ścił świetlicę, udając się na wybo-
ry do kolejnego sołectwa. 

Ostatecznie Jerzy Kubicki wy-
bory wygrał, zdobywając 54 gło-
sy. Jego kontrkandydat, Zbi-
gniew Dwornik, faworyt Warnko-
wa, wchodzący w skład sołectwa 
Karsk zdobył 36 głosów. W wybo-
rach wzięły udział łącznie 93 oso-
by. 

Po ogłoszeniu wyników wybo-
rów głos zabrał Z. Dwornik, zgła-
szając zastrzeżenia co do przebie-
gu procedury głosowania. 

-Te wybory uważam za farsę, w 
związku z tym, że nikt nie spraw-
dzał, czy osoby  wpisane na listę 
i biorące udział w wyborach za-
mieszkiwały dane sołectwo. W ta-

kiej sytuacji mogło dość do wyda-
nia kart osobom spoza terenu so-
łectwa – stwierdził Dwornik, od-
grażając się, że złoży w Urzędzie 
Miejskim pismo o unieważnienie 
wyniku wyborów w Karsku. Jego 
zdaniem złamano też regulamin 
wyborów, zwołując wybory kwa-
drans po kwadransie. Zgodnie ze 
statutem sołectw, należy to zrobić 
w odstępie półgodzinnym. 

W Żabowie Burmistrz sobie 
nie wyobraża....

Być może takich osób będzie 
więcej. Skandaliczny przebieg 

miały bowiem również wybo-
ry w Żabowie, które odbyły się w 
miniony wtorek, 5 maja. Tym ra-
zem przybył na nie osobiście Ro-
bert Czapla, burmistrz Nowogar-
du. Tu warto nadmienić, że zgod-
nie z przepisami prawa, to właśnie 
burmistrz lub wójt zwołują wy-
bory sołeckie i są odpowiedzial-
ni za ich prawidłowe przeprowa-

dzenie. Burmistrz Nowogardu 
uznał jednak, że jego uprawnienia 
w tym zakresie są znacznie więk-
sze niż przewiduje to ustawa. Już 
na samym początku zebrania wło-
darz postanowił je upolitycznić. 
Po tym jak mieszkańcy wsi jako 
kandydata na sołtysa zgłosili Mał-
gorzatę Stańczyk, R. Czapla ogło-
sił zebranym mieszkańcom wsi, iż 

nie wyobraża sobie z nią współ-
pracy,  bo rzekomo „oszkalowała” 
jego osobę w mediach. Mało tego 
burmistrz postanowił podjąć pró-
bę „zniechęcenia” mieszkańców 
wsi do wyboru na kolejną kaden-
cję Małgorzaty Stańczyk. 

- Skoro innego kandydata nie 
ma, to ja muszą go o was poprosić, 
i zaraz powiem dlaczego- zaczął 
atak na M. Stańczyk, burmistrz 
R. Czapla: W ostatnim czasie do-
szło do przykrego zdarzenia i ja je-
stem taki człowiek, że mówię to co 
myślę. To zdarzenie nadwyręży-
ło moją współpracę z waszą panią 
sołtys, Małgorzatą Stańczyk, ale w 
taki sposób, że zostałem oszkalo-
wany w jednym z czasopism i pani 
sołtys uczyniła to na łamach prasy 
(…). Nie widzę dalszej współpra-
cy między mną, a panią Małgorza-
tą na linii – burmistrz -sołtys, nie 
dlatego, że jej nie lubię, bardzo lu-
bię, bo jest moją koleżanką, ale nie 

może być takiej sytuacji, że bur-
mistrz zamiast iść ramię w ramię z 
sołtysem, to mają się obrzucać bło-
tem w gazetach, czy wypisywać na 
siebie jakieś wiadomości. To jest 
niedopuszczalne(...). Mam prośbę 
do pani Małgosi, żeby nie kandy-
dowała, a do państwa, byście wy-
brali osobę, która nie będzie posłu-
giwać się takimi formami komuni-
kacji, jak rzucanie nieładnych słów 
w gazecie. Dzisiaj ja nie mam za-
ufania publicznego do pani Małgo-
rzaty – zakończył antydemokra-
tyczny wywód Robert Czapla. 

Na sali zrobił się rumor. 
-Wydaje nam się, że wybieramy 

sołtysa dla wioski, a nie dla pana 
burmistrza – powiedziała jedna z 
kobiet uczestnicząca w zebraniu.  

- Nie mogę tego słuchać. Proszę 
mnie wykreślić z tej listy– powie-
dział kolejny mieszkaniec Żabo-
wa, po czym opuścił salę. 

-To jest szantaż. To nie burmistrz 
ma nam mówić kogo mamy wy-
brać – powiedziała M. Stańczyk. 

-Kto tu mieszka, my, czy Pan 
burmistrz? - spytała kolejna 
mieszkanka Żabowa. 

-Takie zachowanie jest nie do 
przyjęcia – dało się słyszeć z sali 
komentarz innego mieszkańca 
wsi. 

- Dla mnie nie do przyjęcia jest 
sołtys, którego ja nie mogę przyjąć 
w cztery oczy w gabinecie, bo się 
boję, że po spotkaniu pójdzie do ja-
kiegoś czasopisma i ja przeczytam 
o sobie jakieś niewybredne komen-
tarze. I ja nie wyrażam zgody 
na taką współpracę-  nie po-

Mieszkańcy Karska głosują na sołtysa wsi

Zbigniew Dwornik neguje prawidłowość przeprowadzenia wyborów na sołtysa 
Karska
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zostawał dłużny mieszkańcom R. Cza-
pla. 

Mieszkańcy zaczęli się domagać, aby  
Burmistrz  wyjaśnił im wprost na jakie to 
przykrości został rzekomo narażony przez 
M. Stańczyk. 

Ten jednak unikał odpowiedzi. Stwier-
dził, że „nie chce do tego wracać”. 

- Pan burmistrz chciał wam powiedzieć, 
że po prostu, jak ja zostanę sołtysem, to nic 
nie dostaniemy. A prawda jest taka, że pan 
burmistrz chciał, abym w wyborach starto-
wała z jego listy, czyli z SLD, a ja się sprze-
ciwiłam, bo byłam już zdeklarowana w in-
nym komitecie. I teraz mamy płacić za to 
cenę? I nikogo nie oczerniłam prywatnie, to 
była to sprawa publiczna – „wyręczyła” bur-
mistrza w odpowiedzi mieszkańcom sołtys 
Żabowa, po czym dodała: i właśnie po tym, 
jak pan burmistrz mnie podsumował, będę 
ubiegać się o kolejną kadencję sołtysa. 

Po kilkunastu minutach zaczynają pa-
dać jednak kolejne kandydatury na sołty-
sa. Ktoś z sali rzuca nazwisko... Janusz Ko-
zieł. Później wymieniane jest jeszcze kilka 
nazwisk. Początkowo żaden z typowanych 
kandydatów nie wyraża zgody na kandy-
dowanie. Ostatecznie pierwsza wskazana 
osoba, czyli J. Kozieł staje w szranki z do-
tychczasową sołtysową M. Stańczyk i wy-
grywa, jednym głosem przewagi (21 na M. 
Stańczyk, 22 na J. Kozieła). 

Wynik głosowania ze spokojem na twa-
rzy przyjął burmistrz R. Czapla, któremu, 
jak wskazuje wynik głosowania, udało się 
skutecznie podzielić społeczność Żabowa. 

Wojcieszyn: Pan głosować nie może, 
pan jest nie stąd...

Następnego dnia, w środę 6 maja, wy-
bory sołeckie odbyły się w Wojcieszynie. I 
tu nie obeszło się bez przykrych incyden-
tów. Burmistrz Robert Czapla, uniemoż-
liwił wzięcia udziału w głosowaniu Tade-
uszowi Banachomskiemu – rdzennemu 
mieszkańcowi wsi, zameldowanemu w tej 
miejscowości i tu prowadzącemu gospo-
darstwo rolne. 

- Burmistrz na samym początku zebrania 
powiedział, że głosować mogą tylko osoby 
zamieszkujące daną miejscowością. Wsta-
łem i zapytałem, czy te słowa są kierowane 
do mnie. Burmistrz odpowiedział, że tak, bo 
ja w Wojcieszynie nie mieszkam i nie mam 
prawa brać udziału w wyborach władz tej 
miejscowości - relacjonuje Tadeusz Bana-
chomski.

Mężczyzna twierdzi, że zostały ograni-
czone jego prawa obywatelskie. Rozważa 
skierowanie sprawy na drogę sądowa. 

-W każdych wyborach głosuję w tym 
okręgu. Każdy wie, że tutaj mam rodzinę, 
stąd pochodzę i nie ma dnia, abym nie był w 
Wojcieszynie. We wsi tej posiadam też swoje 
gospodarstwo rolne. Mimo to odebrano mi 
prawo decydowania o przyszłości tej wsi – 
mówi T. Banachomski. 

Oburzenie mieszkańca Wojcieszyna jest 
zupełnie uzasadnione. Tym bardziej, że  
trudno doszukać się logiki w stosowaniu 
przepisów regulujących procedurę wybo-
rów sołeckich, jaką stosuje burmistrz No-
wogardu, szczególnie w kwestii uprawnio-
nych osób do głosowania. Dla przykładu, 
wybrany nowym sołtysem Żabowa, Janusz 
Kozieł, nie jest mieszkańcem tej wsi. Pro-
wadzi tam jedynie, od 20 lat działalność 
gospodarczą – sklep spożywczy. Mimo to, 
burmistrz zezwolił, aby najpierw był kan-
dydatem na sołtysa tej wsi, w której oficjal-
nie nie mieszka, a później nim został. Dla-
czego zatem, już w Wojcieszynie burmistrz 
zinterpretował prawo inaczej i nie zezwo-
lił wziąć udziału w głosowaniu Tadeuszo-
wi Banachomskiemu, skoro ten, podobnie 
jak J. Kozieł, na terenie wsi prowadzi dzia-
łalność, w tym wypadku rolniczą, od któ-
rej odprowadza podatki? Nie mówiąc już o 
tym, że w wyborach w Wojcieszynie wzię-
ło udział co najmniej kilka osób, które fi-
zycznie na wsi również nie mieszkają, bo 
np. zamieszkują w miastach w których stu-
diują, bądź na co dzień przebywają za gra-
nicą. To pytanie stawiamy burmistrzowi 
Robertowi Czapli publicznie. My odpo-
wiedź znamy. 

W 17 sołectwach już wybrali 
Poza tymi wszystkimi wątpliwościami, z 

kronikarskiego obowiązku,  podajemy wy-
niki wyborów w tych sołectwach, w któ-
rych głosowania już się odbyły: Brzozo-
wo – Marcin Sobczak, Żabówko- Henryk 
Gibki, Boguszyce – Krystyna Maciejew-
ska, Żabowo- Janusz Kozieł, Jarchlino – 
Aneta Kaczmarek, Wojcieszyn- Andżeli-
ka Saja, Grabin- Agnieszka Paradowska, 
Długołęka – Jacek Jankowski, Maszkowo 
– Krzysztof Bernach, Kulice – Piotr Joń-
ca, Szczytniki – Andżelika Krzywańska, 
Wołowiec – Adam Orpel, Karsk – Jerzy 
Kubicki, Błotno – Danuta Nowak, Dąbro-
wa Nowogardzka – Zbigniew Florkowski, 
Miętno – Anna Korchut, Świerczewo – 
Urszula Armata.

Tym samym wybory sołeckie przepro-
wadzono w 17 z 36 sołectw w gminie No-
wogard. O wynikach głosowań w kolej-
nych wsiach będziemy informować na bie-
żąco. 

MS, JB

Jak burmistrz skłócił wieś 

Wybory sołtysów
„Najniebezpieczniejszym dla każdego rządu człowiekiem jest ten, który 
zdolny jest do samodzielnego myślenia i nie kieruje się dominującymi prze-
sądami i zakazami. Człowiek taki nieuchronnie dochodzi do wniosku, że 
rząd  sprawujący władze w jego własnym kraju jest nieuczciwy, obłąkany i 
nietolerancyjny”.  Henry L. Mencken:

Ci ludzie myślący, o których mówi  
myśl  H.L. Mencken, stają  się na ogół  
naturalnymi leaderami społeczności, w 
których funkcjonują -  a to dla władzy 
jest niebezpiecznie, zwłaszcza tej władzy 
mającej tendencje do absolutnej domi-
nacji i traktowania społeczności przed-
miotowo. Przez wiele lat po 89 roku,  
gdy władze w naszej gminie nie wtrą-
cały się zasadniczo do wyborów sołty-
sów, na czele wiejskich społeczności sta-
wali na ogół ci naturalni ich przywódcy 
wyłonieni według kryteriów istotnych 
dla danej wsi. Poza nielicznymi wyjątka-
mi skutkowało to także jednością lokal-
nej społeczności. Ale ta sielska atmosfe-
ra wsi zgodnej  trwała u nas, jak się  oka-
zuje, tylko do czasu. Tym czasem dla 
nowogardzkiej wsi  kończącym społecz-
ną harmonię (zachowywaną nawet, gdy 
występowały różnice zdań) było wkro-
czenie na scenę publiczną burmistrza 
Czapli. Tenże z sołtysów zamiast nieza-
leżnych reprezentantów wiejskich   spo-
łeczności, zapragnął uczynić sobie wier-
ną armię osobistych zwolenników poli-
tycznych i agitatorów propagandy suk-
cesu. Tego co dzieje się od kilku lat na 
wiejskich zebraniach wyborczych, a tak-
że na regularnych tzw. spotkaniach bur-
mistrza z sołtysami, nie powstydziliby 
się nawet najbardziej skuteczni aktywi-
ści, molestujący  systematycznie za ko-
muny wiejską społeczność choćby przy 
zaganianiu ich do kołchozów czy tyl-
ko tzw. czynów społecznych. W tej ak-
tualnej odmianie indoktrynacji jednym 
z najczęściej stosowanych,  przez rzą-
dzących w naszej gminie, środków sta-
ło się wzywanie do ślepego  posłuszeń-
stwa za cenę (korupcyjnej co do natury) 
„przychylności”, a jednocześnie grożenie 
tym   samodzielnie myślącym (według 
definicji cytowanego wyżej  H.L Menc-
kena) sankcjami w postaci braku wszel-
kiego wsparcia, bądź nawet współpra-
cy (mimo że obowiązek jednego i dru-
giego wynika z ustawy).  Groźby te for-
mułowano publicznie, także w obec-
ności lokalnej społeczności, w oczywi-
stym celu negatywnego nastawienia tej-
że w stosunku do takiego sołtysa, który 
pozostawał  w intelektualnej niezależ-

ności i samodzielności w działaniu na 
rzecz pro publico bono. tego są sołtysi, 
którzy tej nieuprawnionej i żałosnej pre-
sji nie ulegli, zwłaszcza mam tu na my-
śli pana Olejnika z Ostrzycy i panią Mał-
gorzatę Stańczyk z Żabowa. To oni sta-
li się przedmiotem wściekłego i godnego 
politowania stałego ataku ze strony bur-
mistrza Czapli (opisany w innym miej-
scu DN przykład, z ostatniego wtorku z 
wyborów  w Żabowie, ilustruje kołcho-
zowy poziom tego zachowania). Jednak, 
mimo że są osoby jak wymienione wy-
żej, które stanowią przykład triumfu ro-
zumu i niezależności nad powodowa-
nym strachem podporządkowaniem,to 
jednym z głównych efektów wielolet-
niej już aktywności urzędującego bur-
mistrza Nowogardu, w zakresie kształ-
towania personalnej siatki sołtysów w 
gminie jest w wielu miejscach skuteczne 
dokonanie podziału wiejskich społecz-
ności na tych „za” i  tych „przeciw”. Tą  
najgorszą szkodą jest właśnie szkoda w 
zbiorowym umyśle, ponieważ coraz bar-
dziej zaciera się świadomość tego, że to 
bycie „za” czy „przeciw” nie ma żadne-
go pozytywnego znaczenia dla sprawno-
ści rozwiązywania lokalnych spraw i ja-
kości życia lokalnej wspólnoty, że jest to 
w istocie temat zastępczy  podporządko-
wujący interes lokalny interesowi poli-
tycznemu jednego człowieka. Główną 
ofiarą tego żałosnego spektaklu staje się 
więc wiejska społeczna zgoda i wzajem-
na solidarność,a beneficjentem  samoza-
dowolenie miałkiego watażki. Ostatnie 
wybory sołtysów organizowane w tym 
okresie w pośpiechu i z dnia na dzień, 
aby uniemożliwić zorganizowanie się 
„nieumówionych z władzą”, są w wielu 
miejscach kolejnym krokiem na drodze 
do świetlanej przyszłości gminnej wła-
dzy i zarazem wzrostu  nieufności i dys-
harmonii zasianej niczem kąkol w wiej-
skich społecznościach. Mimo to gratulu-
jemy tym społecznościom, które wybie-
rając sołtysa na kolejną kadencję nie ule-
gły jednak propagandzie i prymitywne-
mu naciskowi R. Czapli (np. w Miętnie) 
i wybrały autentycznych swoich repre-
zentantów – jesteście Państwo dowodem 
na prawdziwość twierdzenia, że myśle-
nie ma przyszłość, a człowiek świado-
my nigdy nie stanowi materiału na bez-
wolną masę społeczną i, że samorządze-
nie się ludzi w wiejskich radach ma sens. 
Dla tych zaś, którzy boją się myśleć po-
wtarzamy za  H. L.  Menckenem, aby  za-
uważyli, dla własnego dobra, jak bardzo: 
„sprawujący władzę w jego własnym kra-
ju (gminie) jest nieuczciwy, obłąkany i 
nietolerancyjny”.    

Marek Słomski 

Skandal w czasie wyborów sołeckich

Kto tu mieszka...  
my, czy Pan? 

WyPRZEDAż 
płytek ceramiki sanitarnej 

oraz kabin
Hurtpol, ul. młynarska 1a
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W miniony wtorek, w godzi-
nach popołudniowych,  zaledwie  
przez kilkanaście minut rzęsiście 
u nas popadało. Aczkolwiek była 

to ulewa,  jednak nie należała ona 
do wyjątkowo obfitych. Wystar-
czyło to wszakże, aby nad jezio-
rem w okolicach okrąglaka i fon-

tanny z umiejscowionych tam stu-
dzienek kanalizacyjnych popłynę-
ła obficie śmierdząca breja. Stu-
dzienki  bulgotały sobie przez do-
bre kilkadziesiąt minut, a wydo-
bywające się z nich ścieki dwo-
ma nurtami, opływając  tryskają-
cą radośnie  i  świecącą „magicz-
nie”  fontannę, docierały do mur-
ku nadjeziornego i poprzez znaj-
dujące się w nim otwory odpły-
wowe wpadały w miejsce swojego 
ostatecznego przeznaczenia, czy-
li w nowogardzkie jezioro. W ten 
sposób wody jeziora wzbogaco-
ne zostały darmową dawką wszel-
kiego rodzaju coli i paciorkow-
ców. Odpowiedzialny za ten skan-
daliczny trwający od lat stan rze-
czy burmistrz miasta, miej  wię-
cej w tym samym czasie, umac-
niał nieopodal zastęp bezmyślnie 
i bezkrytycznie oddanych  zwo-
lenników, pacyfikując kolejne ze-
branie  wiejskie wybierające, czy 
raczej mianujące, sołtysa (pisze-
my o tym w innym miejscu DN). 

Składam wielkie słowa 
podziękowania za honorowe 

wyróżnienie „Laurem Cisowym”. 
Przede wszystkim najserdeczniejsze 

podziękowania kieruję dla Burmistrza 
Roberta Czapli i wszystkich Osób, 
które zgłosiły moją kandydaturę 

oraz do Kapituły „Lauru Cisowego” 
za przyznanie mi tak dużego 

wyróżnienia.
 Dziękuje za uhonorowanie mojego 

wkładu w promowanie Ziemi 
Nowogardzkiej oraz za docenienie 

mojej drogi zawodowej. Ta nagroda 
motywuje mnie do dalszego rozwoju 

Henryk Wiąz

PODZIĘKOWANIA

Nad jeziorem, jak zwykle

Nieco popadało, a nieźle zaśmierdziało 

Studzienka  też  tryska więc   nic nie będzie z  pyska...

Fontanna tryska daj miły pyska

Nie zauważyliśmy też, aby po ule-
wie w pobliżu fontanny (zasila-
nej systematycznie wodą przywo-
żoną przez strażaków- nie ma bo-
wiem ona własnego zasilania) od-
dychali  tego i następnego dnia 
niczem nadmorskim jodem, za-
chwyceni budowniczym rozu-
mem burmistrza, emeryci i renci-
ści. Czy pozostając w domu z ko-
nieczności, dokonają wreszcie re-
fleksji, że rzeczy mają  swoją ko-
lej, a w przypadku fontanny (wy-
walono na nią w 2014 roku oko-
ło 150 tys.) najpierw należało zro-
bić porządek z systematycznie za-
lewającymi ścieżki wokół wodo-
trysku, ściekami? Niestety jak po-
kazuje wynik ostatnich wyborów 
samorządowych, refleksja taka 

(ale i także   możliwość skontak-
towania rzeczywistej wartości in-
nych podobnych „posunięć” rzą-
dzącego)    przekracza możliwo-
ści wielu w naszej gminie, nie tyl-
ko wymienionych wcześniej. Dla-
tego  niczem  „głos wołającego na 
puszczy”  brzmi od lat głos DN 
(ale i 13 tys. tych co nie „trwają w 
zachwycie” i  wyrazili to w wybo-
rach nie oddając głosu na obec-
nego włodarza) w sprawie śmier-
dzących wyziewów  i przynaj-
mniej kilkunastu innych wybit-
nych osiągnięć nowogardzkiego 
burmistrza R. Czapli.   Tymcza-
sem na razie…  do następnej ule-
wy, a potem kontroli Sanepidu na 
kąpielisku.     

Wasz redaktor bezczelny                                                                                                                 

Kto jak głosował – ciąg dalszy 

Radni domagają się 
sprostowania wyniku
8-miu  radnych,  którzy na ostatniej sesji  głosowali za wprowadzeniem całkowitego zaka-
zu na terenie gminy Nowogard budowy kolejnych ferm norek, złożyło do przewodniczące-
go Rady wniosek, w którym domagają się  sprostowania podanego publicznie wyniku gło-
sowania w tej sprawie

Jak pisaliśmy kilka dni temu, 
już po sesji, próbując ustalić kto 
imiennie głosował za całkowitym 
zakazem budowy na terenie gmi-
ny Nowogard kolejnych ferm no-
rek, odkryliśmy, że oficjalnie po-
dany wynik głosowania jest błęd-
ny. Okazało się bowiem, że 8-miu, 
a nie jak podano 7-dmiu rad-
nych przyznaje się, że głosowa-
ło za wprowadzeniem wniosko-
wanego w uchwale zakazu. Takie 
oddanie głosu potwierdza to rów-
nież analiza zdjęć wykonywanych 
podczas tego głosowania. W kon-
sekwencji uchwała powinna była 
zostać przyjęta, ponieważ uzyska-
ła wymaganą większość, 8 głosów 
za, a nie pozostać bez rozstrzy-
gnięcia z powodu rzekomego re-
misu (oficjalnie podano 7 za, a 7 
przeciw).  Radni którzy głosowali 
za wprowadzeniem zakazu budo-
wy nowych ferm norek, na wieść 
o tych ustaleniach złożyli na ręce 
przewodniczącego Rady wniosek 
w którym czytamy:

My, Radni podpisani poniżej, 
wnosimy na ręce Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Nowogar-

dzie protest w sprawie błędnego 
policzenia głosów podczas głoso-
wania nad uchwałą obywatelską 
na IX sesji Rady Miejskiej w No-
wogardzie, która odbyła się dnia 
21.04.2015r., co w konsekwencji 
spowodowało nie przyjęcie w/w 
uchwały.

Podczas liczenia głosów stwier-
dzono, że 7 osób było za przyję-
ciem uchwały, 7 osób było prze-
ciwnych, a 4 osoby się wstrzyma-
ły. W chwili głosowania na sali 
było 19 radnych, brakuje więc jed-
nego głosu.

Z oświadczeń radnych biorą-
cych udział w głosowaniu, zło-
żonymi publicznie w artykule w 
DN, wynika, że za przyjęciem 
w/w uchwały opowiedziało się 8 
radnych, więc wynik głosowania 
powinien przedstawiać się nastę-
pująco: 8 radnych za przyjęciem 
uchwały, 7 radnych przeciwnych, 
4 głosy wstrzymujące się. 

Jednocześnie wnioskujemy, aby 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
podjął działania mające na celu 
wyjaśnienia powyższej sprawy w 
trybie pilnym oraz doprowadze-

nie do formalnego skorygowania 
wyników głosowania.

Z poważaniem 
Tutaj podpisy 8-miu radnych, 

którzy głosowali, co sami po-
twierdzają, za wprowadzeniem 
zakazu budowy nowych ferm. Są 
to radni: Piotr Słomski, Marcin 
Nieradka, Bogusław Dziura, Bo-
gumił Gała, Arkadiusz Ciecha-
nowski, Mirosława Cwajda, An-
drzej Kania  i Dariusz Kielan. 

O tych nowych okolicznościach 
odkrytych przez DN, związanych 
z głosowaniem obywatelskie-
go projektu uchwały, poinformo-
wały także w tym tygodniu me-
dia regionalne, w tym TVP. Prze-
wodniczący Rady w wypowie-
dzi udzielonej właśnie dziennika-
rzom TVP oświadczył, że „ żeby 
ta uchwała była solidnie przegło-
sowana, wprowadzimy to jeszcze 
raz na obrady sesji, jeżeli taka bę-
dzie wola radnych”- powiedział 
Stanisław Saniuk.

redakcja
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Kieruję serdeczne podziękowania 
dla pracowników Apteki „Majowa” 

mieszczącej się w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 
za szybkie i sprawne sprowadzenie leków 

niezbędnych w dalszej rehabilitacji po zabiegu. 
Za okazaną pomoc dziękuję. 

    Wdzięczny Klient

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae... TyDZIEŃ BIBlIOTEK 2015 

pod hasłem 
„WyBIERAm BIBlIOTEKĘ”
Po raz kolejny w dniach 8-15 

maja Miejska Biblioteka Publicz-
na im. S. Żeromskiego w Nowogar-
dzie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich organizuje 
Tydzień Bibliotek – akcję promo-
cji książki, czytelnictwa i bibliotek. 

Tegoroczne hasło akcji brzmi 
„WYBIERAM BIBLIOTEKĘ”. Nie 
bez powodu, ponieważ biblioteka 
to miejsce interesujących spotkań, 
imprez kulturalnych i naukowych, a 
także inspirujących przedsięwzięć. 
Biblioteka to również miejsce gdzie 
w ciszy i w spokoju można poczy-
tać prasę, obejrzeć wystawę, spo-
tkać ciekawych ludzi. Nic dziwne-
go, że szukając interesującego miej-
sca „wybieram bibliotekę”.  

Na tegoroczny Tydzień Bibliotek 
przygotowaliśmy:

 8 maja /piątek/
10.00 – lekcja biblioteczna „Kie-

dy masz wątpliwość idź do biblio-
teki” – pokaz multimedialny  o hi-
storii nowogardzkiej biblioteki /dla 
szkół ponadgimnazjalnych/

10.40 – debata na temat: „Bi-
blioteka a Internet” /dla gimnazja-
listów/

12.00 -  debata na temat: „Bi-
blioteka a Internet” /dla gimnazja-
listów/

9 maja /sobota/
10.00 – V nowogardzki konkurs 

ortograficzny organizowany przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych „Na-
sze Szanse”

11 maja / poniedziałek/
9.00 – lekcja biblioteczna „Kiedy 

masz wątpliwość idź do biblioteki” 
– pokaz multimedialny o historii 
nowogardzkiej biblioteki /dla gim-
nazjalistów/

9.30 – „Czytamy baśnie polskie” 
– spotkanie z przedszkolakami

11.00 - debata na temat: „Biblio-
teka a Internet” /dla gimnazjali-
stów/

12.00 – „Zesłańcy Sybiru” – spo-
tkanie z Panią Franciszką Kobyliń-
ską /dla gimnazjalistów/

12 maja /wtorek/
9.00 - „Czytamy baśnie polskie” – 

spotkanie z uczniami SP Strzelewo
11.00 – Poranek malucha

13 maja /środa/
8.15 - debata na temat: „Bibliote-

ka a Internet” /dla gimnazjalistów/
9.00 – lekcja biblioteczna „Kiedy 

masz wątpliwość idź do biblioteki” 
– pokaz multimedialny o historii 
nowogardzkiej biblioteki /dla gim-
nazjalistów/

11.00 – Poranek malucha

14 maja /czwartek/
9.00  – lekcja biblioteczna „Kie-

dy masz wątpliwość idź do biblio-
teki” – pokaz multimedialny o hi-
storii nowogardzkiej biblioteki /dla 
gimnazjalistów/

10.00 – lekcja biblioteczna „Kie-
dy masz wątpliwość idź do biblio-
teki” – pokaz multimedialny o hi-
storii nowogardzkiej biblioteki /dla 
gimnazjalistów/

10.00 – Miejsko-gminny konkurs 
czytelniczy dla II-III

15 maja /piątek/
10.00 - Miejsko-gminny konkurs 

czytelniczy dla IV-VI
12.00 - debata na temat: „Biblio-

teka a Internet” /dla gimnazjali-
stów/

12.00 – „NATO i służby wojsko-
we” spotkanie z generałem Zdzisła-
wem Goralem /dla licealistów/

Oprócz spotkań, lekcji biblio-
tecznych i pokazów multimedial-
nych proponujemy również:

WYSTAWY:
- prac plastycznych na konkurs 

„Ziemia Nowogardzka w naszych 
oczach” - „Chwalimy się …” prze-
gląd najciekawszych form pracy 
prowadzonych w naszej bibliotece”

Przypominamy i zachęcamy do 
udziału w trwającym konkursie 
czytelniczym „Myślę więc czytam 
…” Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej Biblio-
teki – www.nowogard.naszabiblio-
teka.com .

Tradycyjnie już w miesiącu maju 
nie pobieramy kary za przetrzymy-
wanie książek.

Opiekunów grup zorganizowa-
nych prosimy o wcześniejszy kon-
takt tel. 913926260 lub 913926261. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

(J 15,9-17) Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Jak Mnie umiło-
wał Ojciec, tak i Ja was umiłowa-
łem. Wytrwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać w mi-
łości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w 
Jego miłości. To wam powiedzia-
łem, aby radość moja w was była 
i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swo-
je oddaje za przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi moimi, jeże-
li czynicie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albo-
wiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego. Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili, i 
by owoc wasz trwał - aby wszyst-
ko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie 
miłowali.

Nie raz słyszeliśmy w swoim ży-
ciu wezwanie do tego by kochać 
Boga i innych. To bardzo piękne 
zadanie niestety jest niemożliwe 
do zrealizowania jeśli nie przypo-
mnimy sobie, że mamy najpierw 
kochać siebie. Przykazanie miło-
ści brzmi przecież: „Będziesz mi-
łował Pana Boga twego całym 
swoim sercem, całą swoją du-
szą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą.  To jest największe i 
pierwsze przykazanie. Drugie po-

dobne jest do niego: Będziesz mi-
łował bliźniego swego jak siebie 
samego. Na tych dwóch przykaza-
niach opiera się całe Prawo i Pro-
rocy. (Mt 22,37-40) A zatem, jeśli 
nie mamy w sobie miłości do sie-
bie samych, nie przyjmujemy sie-
bie takimi jakimi jesteśmy, to nie 
ma w nas miłości Boga i bliźnich. 
Tylko ktoś kto kocha siebie, cie-
szy się sobą takim jakim jest, cie-
szy się swoim życiem, może ko-
chać Boga i drugiego człowieka. 
Mnie osobiście w pokochaniu sie-
bie - co zaowocowało rozlaniem 
się miłości do Boga i ludzi - po-
mogła pewna wizualizacja, którą 
przeprowadziłem na modlitwie. 
Mianowicie… Wyobraziłem sobie 
siebie jako małego chłopca, takie-
go nieporadnego jeszcze pięcio-
latka, który stał przede mną nie-
co zasmarkany. Potem „zapako-
wałem” w niego wszystko to cze-
go sam w sobie nie lubiłem i sta-
nąłem przed decyzją: przytulić to 
dziecko z tym wszystkim czego w 
sobie nie akceptowałem czy je od-
rzucić? Udało mi się wtedy przy-
tulić tego małego Roberta i do-
świadczyłem czegoś niezwykłego! 
W moim życiu rozlała się miłość i 
do siebie i do Boga i do ludzi. Po-
płynęła z serca, tak jakbym otwo-
rzył w sobie jakieś źródło. Pa-
miętam, że bardzo często po tym 
przyjęciu siebie, w sposób natu-
ralny i spontaniczny wypływały ze 
mnie słowa miłości Boga. Wszyst-
ko niby wyglądało tak jak wcze-
śniej, ale w sercu rozbrzmiewało: 
„Kocham Ciebie Panie Jezu!” 

A Ty? Przyjmiesz to małe dziec-
ko jakim jesteś z tym wszystkim 
czego w sobie może nawet nie 
cierpisz? Spróbuj! Warto! Zachę-
cam do tej pięknej wizualizacji 
jaką sam przeżyłem doświadcza-
jąc jej pięknych owoców. Oczywi-
ście to doświadczenie zaowocu-
je szczęściem i radością, które sta-
ją się naszym udziałem kiedy sie-
bie pokochamy, kiedy pokochamy 

swoje życie. Całkiem niedawno, 
uczestnicząc w spotkaniu, w Po-
znaniu, z Nickiem Vujiciciem mo-
głem się o tym przekonać jeszcze 
raz. Ten człowiek urodził się bez 
rąk i nóg. Wydawałoby się, że po-
winien być jednym z najnieszczę-
śliwszych ludzi na ziemi, a tym-
czasem dzięki Bogu ma uśmiech 
od ucha do ucha i niesamowite 
poczucie humoru, że boki moż-
na zrywać. Oczywiście, nie za-
wsze tak było. Nick przeszedł dłu-
gą i ciężką drogę do szczęścia. W 
Jego przypadku punktem zwrot-
nym, po zaniechanej próbie samo-
bójczej, była lektura Ewangelii wg. 
Św. Jana gdzie przeczytał o niewi-
domym od urodzenia człowieku. 
Apostołowie pytali wtedy Jezu-
sa: „Rabbi, kto zgrzeszył? On czy 
Jego rodzice? Jezus odpowiedział: 
„ani On nie zgrzeszył ani rodzi-
ce Jego, ale stało się tak, aby się na 
Nim objawiły sprawy Boże” (por. 
J 9, 1-41) To słowo było punktem 
zwrotnym. Nick uwierzył, że Jego 
życie także musi mieć sens, że nie 
przypadkowo jest takim jakim jest 
i że Bóg się Nim posłuży, że po-
służy się Jego słabością, że w Jego 
życiu objawi się chwała Boża. Tak 
rzeczywiście się stało i dzieje się 
po dziś dzień. Nick Vujicic od-
wiedzając różne kraje na wszyst-
kich kontynentach przyprowadził 
już do Chrystusa dwieście tysię-
cy ludzi. On sam jest dziś spełnio-
nym mężem i ojcem dwójki dzieci 
(drugie jest w drodze). 

Można? Można! Tobie też się 
uda! Trzeba tylko byś odrzucił 
ograniczenia, które stawia nam 
samym tylko i wyłącznie nasze 
myślenie, czyli nasz głowa. Pamię-
taj, że to nie Twój mózg jest Bo-
giem, ale Jezus jest Bogiem, a On 
pragnie Twojego szczęścia. Ono 
jest w miłości, która nadaje sens 
wszystkiemu i wszystko wyjaśnia. 
Miłości najpierw do siebie same-
go! 

ks. Robert Szyszko

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Waldemar Chróścicki: lat 69, zmarł 04.05.2015 r., pogrzeb odbył się 07.05.2015 r.,  na cmentarzu w No-

wogardzie
Adela Łukasik: lat 85, zmarł 04.05.2015 r., pogrzeb odbył się 07.05.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie
Stanisław Barszcz: lat 73, zmarł 06.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 08.05.2015 r.,  o godz. 12:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie
Marianna Skibska: lat 85, zmarła 05.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 08.05.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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„Mądry jest ten dla kogo skarbem są minione lata 
i kto pokłada nadzieje w latach przyszłych” 

najserdeczniejsze życzenia 

Stanisławie Łatka 
z okazji urodzin i imienin 

życzy 
siostra z rodziną

Kochanej jubilatce 
Zofii  

Szczygielskiej 
z okazji urodzin  

wszystkiego dobrego, 
dużo zdrówka 

składa 
rodzina

życZENIAżycZENIA

„PEREŁKA” Patricka Modiano, 
laureata literackiego Nobla 2014, 
to książka która na długo po prze-
czytaniu zostanie w naszej pamię-
ci. Jest jedną z bardziej smutnych 
powieści, jakie ostatnio czytałam. 
Historia Perełki rozpoczyna się w 
momencie, gdy główna bohater-
ka i narratorka powieści pewne-
go dnia dostrzega w metrze ko-
bietę w żółtym płaszczu, bardzo 
podobną do jej dawno zmarłej 
matki. Pójdzie za nią i w ten spo-
sób rozpocznie podróż nie tylko 
przez kolejne dzielnice Paryża, ale 
przede wszystkim przez własną 
pamięć i wspomnienia dzieciń-
stwa. Na swej drodze spotyka róż-
ne postaci. Krytycy podkreślają, 
że najważniejszym tematem po-
dejmowanym przez Patricka Mo-
diano jest pamięć. I temat pamięci 
w „Perełce” jest chyba najważniej-
szy. Wspomnienia bohaterki wy-
wołuje niemal wszystko, co spoty-
ka na swej drodze. Jest to książka 
pełna nieszczęśliwych historii. Pe-
rełka jest samotna, nie ma niko-
go z kim mogłaby porozmawiać, 
wyjść wieczorem, komu mogłaby 
się zwierzyć ze swych problemów. 
Czuje się niepotrzebna, porzuco-
na przez matkę, żyjąca bez żadne-
go celu.

Modiano kreśli przed nami 

uczucia, przemyślenia i emocje 
małych, wrażliwych dziewczynek 
oraz młodych kobiet i czyni to 
tak sugestywnie, że chwilami po-
strzegamy je jako własne, mimo 
że doświadczenia Perełki nie są 
typowe. Czytając odczuwałam jej 
strach i samotność. I tak jak ona 
nie mogła oderwać się od swych 
wspomnień, tak  ja nie mogłam 
oderwać się od jej historii.

I na tym chyba polega prawdzi-
wa wielkość literatury – że daje 
nam na chwilę inne życie. Nie za-
wsze proste i piękne, ale takie jest 
przecież życie …

Z poważaniem
Zofia Pilarz

„KSIĄŻKI SĄ BRAMĄ, PRZEZ 
KTÓRĄ WYCHODZISZ NA ULI-
CĘ, DZIĘKI NIM UCZYSZ SIĘ, 
MĄDRZEJESZ, PODRÓŻUJESZ, 
MARZYSZ, WYOBRAŻASZ SO-
BIE, PRZEŻYWASZ LOSY IN-
NYCH, SWOJE ŻYCIE MNO-
ŻYSZ RAZY TYSIĄC”.

A. Perez-Reverte

Biblioteka miejska

„Dzieje Ziemi Nowogardzkiej”
W dniu 3 maja 2015 r., w ramach nowogardzkich obchodów narodowego Święta Konstytu-
cji 3 Maja, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyły się finały gminne XIX 
edycji konkursu pod nazwą „Dzieje Ziemi Nowogardzkiej”. 

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o hi-
storii regionu oraz zainteresowanie współczesny-
mi zagadnieniami społecznymi, politycznymi i go-
spodarczymi. Składa się z konkursu wiedzy oraz 
konkursu plastycznego o tematyce „Ziemia nowo-
gardzka w naszych oczach”. Do pierwszego przystą-
piło 24 uczniów ze szkół podstawowych oraz 13 z 
gimnazjów, aby  w dwóch etapach  rozwiązać testy 
składające się kolejno z 20 i 10 pytań. Do konkur-
su plastycznego wpłynęło 355 prac z 12 placówek 
oświatowych z terenu gminy Nowogard. Prace pla-
styczne były oceniane w czterech kategoriach: od-
działy „0”, kl. I-III, kl. IV-VI oraz gimnazja. Komi-
sja konkursowa powołana przez Burmistrza Nowo-
gardu wyłoniła laureatów konkursu, którzy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe: 
rowery, tablety, namioty, aparaty cyfrowe oraz gry 
edukacyjne.

Wyróżnienie Dyrektora Biblioteki za prace przed-
stawiającą właśnie bibliotekę otrzymała Martyna 
Marchewka uczennica kl. III z SP nr 1. 

Z otrzymanych prac plastycznych powstała wy-
stawa, którą można oglądać w Sali Wystawowej Bi-
blioteki do końca maja. Serdecznie zapraszamy.

Sylwia Twarowska

KONKURS WIEDZY:
kategoria szkoły podstawowe
I miejsce – Malwina Oślizło – SP nr 3
II miejsce – Sara Olkowska – SP nr 3
III miejsce – Rober Idziak – SP Orzechowo
kategoria gimnazja
I miejsce - Szymon Karapuda Gim. nr 2
II miejsce – Marcin Ogiewa – Gim. nr 3
III miejsce – Daria Urbaniak – Gim. nr 2.

KONKURS PLASTYCZNY:
kategoria oddziały „0”
I miejsce – Pola Kondraciuk – Przedszkole nr 4
II miejsce – Blanka Borzeszkowska – Przedszkole nr 4
III miejsce – Julia Dworecka – SP nr 4
Wyróżnienie – Alicja Borzymowska – Przedszkole nr 4
kategoria I-III
I miejsce – Jakub Kośmider – kl. III SP nr 3
II miejsce – Aleksandra Bąk – kl. II SP nr 3
III miejsce – Ksawier  Prokopiak – kl. II SP nr 3
Wyróżnienie – Kornelia Pabisiak kl. II SP nr 3
Wyróżnienie – Laura Symonowicz – kl. II SP nr 3
kategoria IV-VI
I miejsce – Karolina Kasprzak – kl. V SP nr 4
II miejsce – Kamila Telmanowska – kl. VI SP Żabowo
III miejsce – Daria Szczawińska – kl. IV SP nr 1
Wyróżnienie - Michalina Kiryk – kl. V SP nr 3

Uwaga mieszkańcy Nowogardu i okolic!!!
V Nowogardzki  

Konkurs  
Ortograficzny

Po raz kolejny ktoś ma szansę zostać
Mistrzem ortografii ziemi nowogardzkiej

W dziejach naszego miasta!
Ten ktoś ma też szansę wygrać laptopa ufundowanego przez bur-

mistrza Nowogardu.
Z szansy tej można będzie skorzystać  09 maja 2015 r. o godz. 10.00  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie to konkurs dla 
wszystkich chętnych, nie ma żadnych ograniczeń. 

Aby wziąć udział w konkursie należy:
Zapoznać się z regulaminem konkursu, który umieszczony jest na 

stronie internetowej www.soswnowogard.republika.pl
Zgłosić chęć uczestnictwa
Osobiście: SOSW, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard
Telefonicznie:  663 366 399, ew. 913920 108
Pocztą mailową: soswnowogard@op.pl
W dniu konkursu przekazać 15 zł na rzecz stowarzyszenia „nasze 

szanse”.
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia na rzecz integracji

Osób niepełnosprawnych
„Nasze szanse”
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Z okazji imienin 
moc najserdeczniejszych życzeń 

Stanisławie Nowak 
dużo zdrowia, pogody ducha, 

życzliwości i miłości 
życzy 

chrześnica z rodziną

Wieści z SP 2

Wizyta i pasowanie
W ostatnich tygodniach, Szkoła Podstawowa nr 2 gościła w swoich progach przedszkola-
ków. Niedawno w „dwójce” odbyło się również pasowanie na czytelnika. 

Wizyta przedszkolaków
Wychowawcy klas trzecich i 

uczniowie, zaprosili w kwietniu 
do naszej szkoły przedszkolaków 
z Przedszkola nr 3 i nr 1 z Nowo-
gardu. Klasa III b  przygotowa-
ła przedstawienie dotyczące le-
gendy Nowogardu. Emocje u na-
szych gości wzbudziła także lek-
cja w klasie, podczas której po-
czuli się jak prawdziwi ucznio-
wie i wzięli udział w zajęciach pla-
stycznych. Brali również udział 
w quizie dotyczącym znajomo-
ści nazw miejsc, budynków, któ-
re znajdują się w naszej miejsco-

wości. Na zakończenie dzieci mo-
gły zwiedzić m.in. gabinet dyrek-
tora szkoły, salę zabaw, salę lek-
cyjną – przyrodniczą, a w niej cie-
kawe okazy fauny i flory oraz salę 
gimnastyczną. Przedszkolaki zo-
stały również obdarowane zdję-
ciami szkoły oraz drobnymi upo-
minkami przygotowanymi przez 
uczniów klasy III a. Mamy na-
dzieję, że spotkanie w naszej szko-
le ułatwi dzieciom, w niedalekiej 
przyszłości, naukę już jako pierw-
szoklasistom. Zatem zapraszamy 
do naszej szkoły!

Pasowanie na czytelnika
28 kwietnia, w sali gimnastycz-

nej, najmłodsi uczniowie klas I a, 
I b i I c naszej szkoły, zostali uro-
czyście przyjęci w poczet czytel-
ników. Pani Jolanta Modrzejew-
ska przywitała wszystkich przy-
byłych na to spotkanie. Uroczy-
stość rozpoczęła się inscenizacją 
o „Królewnie Śnieżce i siedmiu 
krasnoludkach”, którą przygoto-
wali uczniowie z koła teatralne-
go z klasy IV a: Karolina Lesner, 
Weronika Pasik, Wiktoria Woź-
niak, Daria Adamek, Oliwia Ku-
kuła, Patrycja Idziak, Kacper Tu-
rek, Eryk Sobieraj, Jakub Saja, 
Konrad Macyra, Karolina Nagły, 
Marcela Marciniak, Aleksandra 
Skąpska, Nikodem Bielski, Julia 
Ubych.  Aktorzy doskonale wczuli 
się w swoje role. Piękna sceneria, 
efekty muzyczne, stroje oraz gra 
aktorów dodały całemu przedsta-
wieniu ciekawej oprawy. Najważ-
niejszym momentem uroczystości 
było złożenie przyrzeczenia oraz 
pasowanie na czytelnika bibliote-
ki szkolnej. Druga część spotkania 
odbyła się w bibliotece szkolnej. 

Najmłodsi czytelnicy odczytywali 
prośby książki, zapoznali się z za-
sadami korzystania z biblioteki i 
samodzielnie wypożyczyli pierw-
szą książkę. Po zakończeniu uro-
czystości wręczono pamiątkowe 

dyplomy pasowania i kolorowe 
zakładki. Takie uroczyste spotka-
nie rozbudzi u czytelnika potrze-
bę czytania oraz poznawania bo-
haterów książkowych.

Info: własna

życZENIA
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Nasi Przedsiębiorcy - Marian Sudomierski – Usługowy Zakład Fryzjerski 

Pamiętam swojego pierwszego klienta do dziś!
Pan Marian Sudomierski, od 53 lat prowadzi salon fryzjerski w Nowogardzie, jest więc fryzjerem z wieloletnim doświadczeniem, ale i osobą bardzo zaan-
gażowaną w życie swojego miasta. Uważa, że podstawą sukcesu w zawodzie fryzjera jest zamiłowanie, dobry kontakt z klientem, ale przede wszystkim wia-
ra w Pana Boga, bez której nic nie jest możliwe. Dlatego tym razem w ramach cyklu  „Nasi przedsiębiorcy” rozmawiamy z panem Marianem. 

Dziennik Nowogardzki: Panie 
Marianie, zaczniemy dość orygi-
nalnie, bo takim swoistym dow-
cipem. W świetle ostatniego po-
mysłu Ministra Finansów, któ-
ry dotyczy wprowadzenia kas fi-
skalnych dla fryzjerów, lekarzy 
i jeszcze kilku innych zawodów, 
zapytam, jaka jest różnica mię-
dzy Urzędem Skarbowym, a za-
kładem fryzjerskim? 

Marian Sudomierski: Pana 
pytania mogą sprawiać trud-
ność w odpowiedzi lub rozbawiać 
(śmiech), ale co do mojej odpowie-
dzi na pana pytanie, to wydaje mi 
się, że w Urzędzie Skarbowym golą 
dokładnej. 

Pana historia w zawodzie fry-
zjera sięga 1962 roku? 

Zgadza się. Ale nie był to od razu 
zakład fryzjerski, lecz spółdzielnia 
„URODA”, gdzie pracowałem z kil-
koma osobami, w tym ze śp. Józe-
fem Morawskim, który oprócz tego, 
że był bardzo porządnym człowie-
kiem – i moim serdecznym kolegą, 
to także fryzjerem, który ten zawód 
znał jak mało kto.

To znaczy, że dobrze pan pa-
mięta śp. pana Józefa? 

No tak, byliśmy dobrymi kolega-
mi po fachu. Zwracałem się do nie-
go Józiu, był on naprawdę bardzo 
dobrym i serdecznym człowiekiem, 
do którego wiele osób przychodziło 
się ostrzyc, ale też zwyczajnie po-
gawędzić na różne ciekawe tematy. 
Dlatego szkoda, że zarówno on, jak 
i kilku jeszcze innych kolegów ode-
szło już na zawsze. Cześć ich pa-
mięci!

Czy zainteresowanie zawodem 

fryzjera odkrył pan w sobie sam, 
czy może ktoś inny? 

Tutaj muszę powiedzieć, że to 
mój tata mnie do niego namówił 
i nim zainteresował. Dlatego rze-
czywiście rok 1962, to rok, w któ-
rym rozpocząłem swoją historię z 
fryzjerstwem, która trwa po dziś 
dzień. Pamiętam, że już w młodo-
ści lubiłem bawić się w „fryzjera”, i 
tak z tej zabawy wyuczyłem się na 
fryzjera, który strzyże od pół wie-
ku.  

Ma pan imponujący staż pra-
cy w tym zawodzie, który wynosi 
53 lata i wciąż trwa. Dlatego za-
pytam, jak kiedyś w czasach PRL 
wyglądało strzyżenie?

Kiedyś było tak, że zarówno 
strzyżenie, jak i golenie brzytwą, 
klient mógł sobie zrobić u fryzjera. 
Dziś pozostało już tylko strzyżenie 
włosów, bo golenie zostało zakaza-
ne przez Sanepid z powodu wystę-
pujących chorób tj. AIDS. Strzyże-
nia z lat 60 i 70 były bardzo pro-
ste, gdyż ograniczały się tylko w 
tzw. „kancik” lub „ na pazia” i „ z 
przedziałkiem po środku głowy” u 
mężczyzn. Mimo że już dawno mi-
nęła epoka Gomułki i Gierka, to 
bywa, że czasami jeszcze któryś z 
panów o tych fryzurach pamięta. 
Ale, fryzury, fryzurami, bo jeszcze 
dochodzi czas. Kiedyś było tak, że 
klient przychodząc do zakładu fry-
zjerskiego zwyczajnie rozsiadał się 
i rozmawiał z innymi klientami, i 
miał na to czas. W tej chwili nic 
podobnego się nie zdarza, każdy 
się spieszy i chce, by ostrzyc go nie-
mal natychmiast.

Czy swój fach udoskonalał pan 

tylko tu w zakładzie przy ulicy 
Boh. Warszawy, czy gdzieś jesz-
cze? 

No nie, oprócz stałych klien-
tów, których miałem tu w mieście 
i na wioskach, jeździłem jeszcze do 
szkół a także do DPS-ów w Nowo-
gardzie, gdzie strzygłem pensjona-
riuszy. Może pan mi nie uwierzy, 
ale wówczas miałem do objechania 
również szkoły i to w całym powie-
cie, gdzie było ich 30, a obsługiwa-
łem je nie w jeden dzień, lecz w cią-
gu miesiąca.

Panie Marianie, jak to było czy 
dżinsy, długie włosy, moda mini 
i midi, różnorodność strojów lat 
60.-80. XX w. sprawiały, że ulice 
w tamtych czasach nie były aż ta-
kie mocno szare?

A pewnie, że nie były. Wówczas 
była moda noszenia długich wło-
sów. Dlatego niewielu mężczyzn 
chciało się strzyc, toteż musiałem 
przerwać swoją fryzjerską karierę i 
zatrudniłem się w innych fachu by 
zarobić na życie.  Aż przyszedł rok 
1984, gdzie krótkie fryzury wróciły 
ponowie do łask. Dlatego postano-
wiłem otworzyć swój prywatny za-

kład, tu przy ul. Boh. Warszawy w 
Nowogardzie, gdzie świadczę swo-
je usługi po dzień dzisiejszy. W la-
tach od 1980 do 2000 roku wyko-
nywałem również usługi w DPS na 
Smużynach, gdzie strzygłem oko-
ło 120 mieszkańców. Dlatego pro-
szę sobie wyobrazić ile kosztowało 
mnie to wysiłku, bo realizowałem 
to w ciągu jednego tygodnia. Dla-
tego wówczas mój dzień pracy za-
czynał się nawet od godziny 04:30 
rano, a kończył ok. godz. 22:00. A 
teraz myślę, że  jest okazja ku temu, 
by serdecznie pozdrowić wszystkich 
pracowników DPS, z którymi bar-
dzo dobrze mi się współpracowało.

Mam wrażenie, że to wymaga-

ło od pana niesamowitej kondy-
cji fizycznej ?

To prawda, ale wtedy byłem 
jeszcze bardzo młody i w peł-
ni sił. Teraz jest już zdecydowa-
nie ich mniej, ale z Panem Bogiem 
jest wszystko możliwe, dlatego je-
stem mu wdzięczny za to. Dzięku-
ję również moim klientom, którzy 
od wielu lat przychodzą tu do mnie 
i się strzygą. 

To może teraz zapytam, kto 
jest pana klientem?

Moimi klientami są panowie ra-
czej w wieku dojrzałym, ale przy-
chodzą również i młodzi. Dlatego 
nie będę mówił o liczbach, bo przy-
chodzi ich tu bardzo wielu i nie tyl-
ko z Nowogardu. Kończąc może 
to zabrzmi niewiarygodnie, ale do 
dziś pamiętam swojego pierwsze-
go klienta, którym był pan Kazi-
mierz Centała, którego bardzo ser-
decznie pozdrawiam za pośrednic-
twem Dziennika Nowogardzkiego. 
Wiem, że pan Kazimierz nadal 
jest mieszkańcem Nowogardu, bo 
i czasami go widuję, a co najważ-
niejsze, cieszę się, że jest w dobrym 
zdrowiu.

Wspomniał pan, że z Panem 
Bogiem wszystko jest możliwe...  
Mógłby pan bardziej skonkrety-
zować swoją wypowiedź? 

Przychodzi w życiu człowie-
ka taki moment, że należy wresz-
cie zająć się swoim zdrowiem, gdy 
dobija np. do „70”- tki, toteż obec-
nie dość dużo jeżdżę po lekarzach 
i próbuję poprawić swój stan zdro-
wia. Po tylu latach pracy w tym 
zawodzie, dość mocno obciąża się 
kręgosłup, wobec tego teraz trze-
ba go leczyć i prowadzić bardziej 
oszczędny tryb życia. 

Czy to oznacza, że odchodzi 
pan na zasłużoną emeryturę? 

Myślę o niej, ale może jeszcze 

nie teraz. Dlatego dalej zapraszam 
wszystkich klientów tu do mojego 
zakładu, by się ostrzyc i pogawę-
dzić trochę od czasu do czasu.  

Panie Marianie proszę mi wy-
baczyć za pytanie, które za chwi-
lę panu zadam, ale jest okazja, 
by definitywnie wyjaśnić czytel-
nikom pewną kwestię. Otóż, czy 
jest prawdą, że strzygł pan włosy 
osobom zmarłym przed ich po-
chówkiem?

Spodziewałem się tego pytania, 
bo rzeczywiście taki mit krążył po 
mieście i to od bardzo wielu lat. 
Dlatego powiem, że jest to jakieś 
głupstwo i mit. Jacyś nieodpowie-
dzialni ludzie sami sobie wymyśli-
li tę bujdę i puścili ją w obieg. Dla-
tego stanowczo sprzeciwiam się ta-
kim opowieściom i traktuję je, jako 
tzw. „śmiech na sali”. 

Wiem, że przed laty startował 
pan w wyborach o mandat rad-
nego w gminie Nowogard. Dla-
tego nie są panu chyba obce pro-
blemy  Nowogardu, a także wy-
sokie podatki jakie nałożone są 
na lokalnych przedsiębiorców?

To prawda, startowałem przed 
laty na radnego i zabrakło mi na-
prawdę niewiele głosów, by się do-
stać do Rady Miasta. Co do podat-
ków lokalnych to potwierdzam, że 
są one wysokie i przykro, że ude-
rzają one w lokalnych przedsię-
biorców, którzy naprawdę są bar-
dzo zżyci z tym miastem i chcieli-
by dla niego świadczyć usługi, ale 
przy sensownych podatkach.

Kończąc nasz wywiad zapy-
tam pana, co robi pan w wol-
nych chwilach, gdy nie musi pan 
strzyc? 

A to zależy. Bo często np. gdy jest 
pogoda, wyjeżdżam sobie na swoją 
działeczkę do Tuczy, i tam czuję się 
bardzo dobrze. W wolnych chwi-
lach też muszę zająć się domem, 
przy którym zawsze jest coś do 
sprzątania i remontowania. A gdy 
przychodzą święta kościelne tj. np. 
Uroczystość Bożego Ciała, gdzie 
trzeba dobrze przystroić dom, to 
pracy jest bardzo dużo. Więc ja i 
moi szanowni sąsiedzi pomagają 
mi w tym, by wszystko wyglądało 
bardzo ładnie i z godnością. Mu-
szę też wspomnieć o mojej żonie, 
dzieciach, wnukach i prawnuczce 
Amandzie, którzy są dla mnie naj-
ważniejsi na świecie, toteż mam 
nadzieję, że z Bożą pomocą dalej 
będziemy żyć w dobrym zdrowiu, 
które dla mnie i mojej rodzinny za-
wsze było i będzie najważniejsze.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Każda nowa fryzura powoduje, że trzeba się do niej przyzwyczaić. Dlatego pan 
Marian strzyże swoich klientów z dużą starannością

Nie dość, że  musiałem wydać 1200 zł na kasę, to teraz muszę jeszcze zbierać para-
gony fiskalne i przechowywać je przez kilka lat - mówi pan Marian
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna  historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. IX
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN  publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek IX opracowania. 

Miasto Naugard w marcu 1945 
roku po zajęciu przez armię czer-
woną był bardzo zniszczony. W 
podobnym stopniu ucierpiał Go-
leniów, o który toczyły się trzy-
dniowe zacięte walki.

Cywile z Goleniowa mieli wię-
cej szczęścia niż z Nowogardu, 
gdyż ewakuacja zarządzona 4 
marca w momencie rozpoczęcia 
walk o Nowogard, dała im aż dwa 
dni ma ucieczkę, przed szturmem 
miasta. Poza tym drogi do Szcze-
cina i Świętej, w której była prze-
prawa promowa do Polic nie były 
odcięte.

Sam szturm na niemieckie mia-
sto Gollnow rozpoczął się we wto-
rek 6 marca ostrzałem artyleryj-
ski, skierowanym przede wszyst-
kim na historyczne centrum gro-
du nad Iną, 7 marca ostrzał nasi-
lił się w tym czasie zniszczony zo-
stał kościół św. Katarzyny oraz ra-
tusz. Goleniów został ostatecznie 
zdobyty dopiero, po całodzien-
nych  ulicznych walkach nad ra-
nem 8 marca. 

W tym samym czasie 6 marca 
zostało zdobyte przez jednostki 3. 

Armii Uderzeniowej Maszewo, w 
które broniła w zaciętych walkach 
ulicznych 23. dywizja pancerna SS 
„Nederland“, złożona z fanatycz-
nych faszystowskich Holendrów, 
którzy na ochotnika w celu wal-
ki z komunizmem i ZSRR wystą-
pili wspólnie z Niemcami, którzy 
przecież podbili ich własną ojczy-
znę. 

Poważnych zniszczeń uniknęła 
jedynie Dobra, która został zdo-
bywa z marszu i jako nie znisz-
czone miasto, stała się szybko sie-
dzibą polskich jednostek wojsko-
wych, co uchroniło ją przed znisz-
czeniami związanymi z dewasta-
cją mienia w czasie rabunków i 
szabru.

Nie dziwią więc skutki działań 
wojennych uwidocznione w za-
mieszczonej poniżej tabelach.

Ponieważ po wojnie zachowa-
no przedwojenną strukturę admi-
nistracyjną, powiat nowogardzki 
podzielony był na 12 gmin wiej-
skich (tabela 1).

Te dane jednak nie odzwiercie-
dlają skali zniszczeń szczególnie w 
Goleniowie i Nowogardzie, gdzie 
w wyniku działań wojennych oraz 
grabieży i dewastacji, do których 
dochodziło w okresie po zakoń-
czeniu walk, zostało zniszczone 
całe centra miast, w których były 
zlokalizowane gmachy użyteczno-

ści publicznej (w Goleniowie Ra-
tusz, w Nowogardzie  gmach Sta-
rostwa (znajdował się przy u. Bo-
haterów Warszawy, w jego miejscu 

zbudowano PZMot)  oraz pocz-
ty (znajdowała się na rynku) oraz 
kamienice, z wieloma mieszka-
niami, sklepami oraz warsztatami 
(tabela 2). Pozostałe jednorodzin-
ne budynki na obrzeżach miasta. 
Stąd też straty wojenne szacowa-
no w Goleniowie na w 1945 roku 
85 - 90%, w Nowogardzie na 65 - 
70% w Maszewie na 15 - 20% oraz 
Dobrej około 5%. Jeśli chodzi o te-
reny wiejskie w sumie około 20%, 
najbardziej zniszczona była gmina 
Lubczyna prawie 90% zniszczeń 
oraz Wołowiec 70%, najmniej Dą-
browa 3%.

Oto jak wyglądał Nowogard 
bezpośrednio po zakończeniu 
działań wojennych:

W śródmieściu przez długi czas 
dymiły się jeszcze powalone zabu-
dowania. Nie brakowało porzuco-
nego sprzętu wojskowego oraz nie-
bezpiecznych materiałów wybu-
chowych grożących życiu ludzkie-
mu. Na ulicy Warszawskiej na-
przeciw kościoła stały uszkodzo-
ne dwa czołgi, na ul. Gen. Ponia-
towskiego jeden i w miejscu gdzie 
obecnie znajduje Państwowy Ośro-
dek Maszynowy było rozbitych kil-
ka czołgów.

W chwili przybycia miasto było 

okropnie zniszczone. Nad gruza-
mi obecnego Banku PKO BP uno-
sił się dym. Widać było płomie-
nie z dopalających się resztek bu-
dynków. Cała począwszy od torów 
część miasta stanowiła komplet-
ną ruinę i zgliszcza, wśród których 
stał w pełni okazały, częściowo tyl-
ko zniszczony - ratusz.

Oto inna relacja:
Widać było (…) całą zrujnowa-

ną dzielnicę. Wznosiły się tu pa-
górkowate zwały cegieł, ponad 
którymi tkwiły zachowane ułam-
ki ścian, a tu i ówdzie, wypalony 
komin. W głębi wąskiej, biegnącej 
wprost do jeziora uliczki, przy któ-
rej stało parę jakimś cudem ocalo-
nych domków, widniał szary ma-
syw dwupiętrowego budynku, a 
nieco w bok od niego sterczała pro-
stokątna wieża kościoła z czerwo-
nej gotyckiej cegły.

A oto jak wyglądał nowogardzki 
rynek:

Z centrum miasta niewiele zo-
stało. Wszystkie domy przy rynku, 
razem z przylegającymi uliczkami 
sklepowymi, również apteka, były 
spalone. Kościół i ratusz z rozmy-
słem oszczędzono. 

Gmina liczba 
budynków 

mieszkalnych 
w dniu 

1.1.1940  

liczba 
budynków 

mieszkalnych w 
dniu 1.12. 1945

% zniszczenia 
budynków 

mieszkalnych.

Błądkowo 411 364 11,5

Dąbrowa 311 301 3

Długołęka 352 312 14

Dębice 1071 953 11

Lubczyna 378 40 89,5

Maszkowo 216 151 30

Mosty 411 352 14,4

Rożnowo 290 200 38

Sowno 243 193 20,6

Strzelewo 517 447 14

Wołowiec 35 10 71,8

Żółwia Błoć 763 681 13

Razem 4998 4004 19,9

miasto liczba 
budynków 

mieszkalnych 
w dniu 

1.1.1940  

liczba 
budynków 

mieszkalnych 
w dniu 1.12. 

1945

% zniszczenia 
budynków 

mieszkalnych.

Dobra 315 305 3,2

Goleniów 1485 865 41,7

Maszewo 510 410 19,6

Nowogard 943 590 37,4

Razem 3253 2170 33,3

Rysunek 1. Niemiecki plakat propagan-
dowy zachęcający do wstępowania w 
szeregi Waffen SS

Rysunek 2. Ratusz w Goleniowie 
1.04.1934. Antysemicka akcja władz Go-
leniowa - Niemcy nie kupujcie o Żydów

Rysunek 3. Powojenny Goleniów

Rysunek 4. Powojenny Nowogard

Tabela 2

Tabela 1
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Kolarstwo amatorskie

Starty nowogardzian
W ostatnich tygodniach, kolarze z Nowogardu brali udział w kilku imprezach. Nasi repre-
zentanci w swoich startach uzyskali przyzwoite wyniki. W artykule prezentujemy osiągnię-
cia mieszkańców naszej gminy na poszczególnych imprezach. 

IX Trzebnicki Maraton Rowe-
rowy „Żądło Szerszenia”

Maraton odbył się w Trzebnicy, 
w sobotę (25 kwietnia). Udział w 
nim wzięło 3 kolarzy z Nowogar-
du: Arkadiusz Pietruszewski, Ja-
nusz Pietruszewski i Małgorzata 
Kubicka. Zdecydowanie najlepiej 
wypadł Arkadiusz Pietruszewski, 
który startował na dystansie Mega 
MTB w kategorii M4I. Repre-
zentant Nowogardu uzyskał czas 
04:37:40 i wygrał w swojej kate-

gorii oraz w Open na tym dystan-
sie. Janusz Pietruszewski ścigał się 
na dystansie Mini MTB w kate-
gorii M6I. Uzyskał czas 02:46:36 
i zajął w swoim przedziale wieko-
wym 3. miejsce, a w Open pozy-
cję 13. Dodajmy, że Janusz Pietru-
szewski przegrał walkę o 2. miej-
sce w kategorii dosłownie o jed-
ną setną sekundy! Obaj panowie 
podczas wyścigu reprezentowa-
li barwy klubu LKK Nowogard. Z 
kolei na dystansie Mega Szosa w 
kategorii K4S jeżdżąca w barwach 
klubu Dziki Koszalin- Małgorzata 
Kubicka, uzyskała czas 06:08:09, 
który pozwolił jej zająć 4. miejsce 
w swojej kategorii oraz 11. pozy-
cję w Open Kobiet. 

Gryf Maraton w Szczecinie
 W niedzielę (26 kwietnia), 

w Szczecinie, odbył się kolejny 
„Gryf Maraton”. Na starcie stanę-
li: Łukasz Janic, Michał Urtnow-
ski i Anna Kłos. Jedyna reprezen-
tantka płci pięknej z Nowogardu, 
na długim dystansie przekroczy-
ła linię mety z czasem 03:47:13 i 
zajęła w swojej kategorii 1. miej-
sce, natomiast w Open Kobiet 2. 
pozycję. - Nie miałam defektów na 
trasie, ale na pierwszej rundzie je-
chałam zbyt asekuracyjnie, ponie-

waż pierwszy raz startowałam na 
tak długim dystansie – mówi Anna 
Kłos. Startujący na krótkim dy-
stansie Łukasz Janic, uzyskał czas 
01:37:03 i w swojej kategorii M2 
uplasował się na 6. pozycji, z kolei 
w Open Mężczyzn sklasyfikowa-
ny został na 36. miejscu. Z „przy-
godami”, na długim dystansie ry-
walizował Michał Urtnowski. Ko-
larz z Nowogardu miał defekt na 
trasie. Uszkodzeniu uległo przed-
nie koło. Michał z pomocą inne-
go zawodnika dopompował po-
wietrze i przy końcu pierwszej 
rundy, gdzie czekał kolega z koła-
mi zapasowymi, musiał zrobić ko-
lejny postój przeznaczony na wy-
mianę koła. Ostatecznie startują-
cy w kategorii M2 Urtnowski uzy-
skał czas 02:58:20, który w katego-
rii sklasyfikował go na 7. miejscu, 
natomiast w Open na 13. pozycji. 

   
Zachodnia Liga MTB – Go-

rzowska „Golgota” 2015
W piątek (1 maja), w Gorzowie, 

rozegrano kolejne wyścigi zalicza-
ne do Zachodniej Ligi MTB. Tym 
razem kolarze z Nowogardu bra-
li udział w Gorzowskiej „Golgo-
cie”. W kategorii M2 pojechał Mi-
chał Urtnowski, który z czasem 
01:12:52 uplasował się na 2. miej-

scu, natomiast w Open zajął 3. po-
zycję. W kategorii M6 startował 
Jan Baran, który pokonał trasę z 
czasem 01:36:52. Wynik ten po-
zwolił mu zająć 4. miejsce w ka-
tegorii, natomiast w Open kolarz 
z Nowogardu został sklasyfikowa-
ny na 55. miejscu. W kategorii K1, 
jako jedyna mieszkanka Nowo-
gardu startowała Anna Kłos. Za-
wodniczka LKK Nowogard poko-
nała dystans z czasem 01:25:26 i w 
swojej kategorii zajęła 2. miejsce, 
natomiast w Open wynik ten po-
zwolił jej zająć 47. lokatę. 

Trzy Wieże XC – I edycja (Ro-
sówek)

W sobotę (2 maja), na torze 
motocrossowym w Rosówku, ro-
zegrana została I edycja cyklu wy-
ścigów Trzy Wieże XC. Zawodni-
cy mieli do pokonania 6 okrążeń 
o dystansie 3,2 km. W Rosówku 
wystartowała dwójka mieszkań-
ców naszej gminy - Michał Urt-
nowski i Anna Kłos. Michał w 
swojej kategorii wiekowej zajął 5. 

miejsce, natomiast w Open zo-
stał sklasyfikowany na 9. pozycji. 
Podium w swojej kategorii wy-
walczyła Anna Kłos, która zaję-
ła 3. miejsce. Czas który osiągnę-
ła pozwolił jej wywalczyć w Open 
(mężczyźni i kobiety) 44. miejsce. 

VIII Wyścig Kolarski nad 
Wartą

W dniach 2-3 maja, w miej-
scowości Koło, został rozegrany 
VIII Wyścig Kolarski nad War-
tą, w którym rywalizowano w ka-
tegoriach Junior oraz Masters. W 
tych silnie obsadzonych zawo-
dach zaprezentowało się 3 kola-
rzy z Nowogardu - Jan Zugaj, Zbi-
gniew Szkołuda i Karolina Zieliń-
ska. W sobotę (2 maja), kolarze 
brali udział w jeździe indywidual-
nej na czas, na dystansie 7,9 km. 
Bardzo ładnie zaprezentowała się 
Karolina Zielińska, która w kate-
gorii kobiet zajęła 1. miejsce, uzy-
skując czas 14:02,955. W kategorii 
M40 w „czasówce” powalczył Jan 
Zugaj, który z czasem 11:13,532 
mógł czuć niedosyt, gdyż zajął to 
jakże nielubiane przez sportow-
ców 4. miejsce. Następnego dnia 
kolarze ścigali się na dystansie 65 
km. Po morderczej walce w kate-
gorii M40, Jan Zugaj przekroczył 
metę z 9. wynikiem. Z kolei Zbi-
gniew Szkołuda rywalizujący w 
kategorii M50, zajął 17. miejsce. 
Dodajmy, że zawodnicy z Nowo-
gardu podczas Kolarskiego Wy-
ścigu nad Wartą reprezentowa-
li barwy klubu JD Duet Goleniów.   

KRNa zdjęciu Janusz Pietruszewski, który 
w IX Trzebnickim Maratonie Rowero-
wym w swojej kategorii wywalczył brą-
zowy medal

Pierwszy z lewej Michał Urtnowski, któ-
ry podczas Gorzowskiej Golgoty zajął w 
swojej kategorii 2. miejsce oraz w klasy-
fikacji Open 3. pozycję

Środy na torze – I i II seria

Starty Chrabąszczy
Wystartowała już rywalizacja na szczecińskim torze kolarskim z cyklu „Środy na torze”. 
Za nami I i II seria, w których udział brali podopieczni Ryszarda Posackiego z klubu LKS 
Chrabąszcze Nowogard. 

I seria
Pierwsza seria odbyła się 22 

kwietnia. W kategorii żak starszy 
wystartowali Hubert Grygowski i 
Jacek Fecak. W wyścigu 1 okrąże-
nie ze startu zatrzymanego, Hu-
bert Grygowski z czasem 37.61 
zajął 4. miejsce, natomiast jego 
klubowy kolega Jacek Fecak upla-
sował się na 6. miejscu z czasem 
41.15. Następnie młodzi nowo-
gardzianie rywalizowali w wyści-
gu australijskim. Hubert Grygow-
ski ponownie uplasował się na 4. 
pozycji, a Jackowi Fecakowi udało 
się wywalczyć 6. miejsce.

W kategorii junior młodszy wy-
startowało czterech Chrabąsz-
czy. Bardzo ładnie nasi reprezen-
tanci zaprezentowali się w wyści-
gu na 200 metrów ze startu lot-
nego. Adam Salamon z czasem 
12.98 wywalczył 2. miejsce, nato-

miast zaraz za nim na 3. pozycji 
metę przekroczył Piotr Sowiński z 
czasem 13.00. Adrian Zając w tym 
wyścigu wywalczył 8. miejsce, na-
tomiast Damian Teodorczyk skla-
syfikowany został na 12. miejscu. 
W wyścigu duńskim bezkonku-
rencyjny był Adam Salamon, któ-
ry zwyciężył po skutecznej jeź-
dzie. Piotr Sowiński wywalczył 
8. miejsce, natomiast Adrian Za-
jąc i Damian Teodorczyk zaję-
li odpowiednio 10. i 11. miejsce. 
Na koniec juniorzy młodsi wy-
startowali w wyścigu punktowym 
na 15 okrążeń. Tu najlepiej wy-
padł ponownie Adam Salamon, 
który tym razem zajął 5. miejsce. 
Piotr Sowiński wywalczył kolejne 
punkty plasując się na 8. pozycji, 
z kolei Damian Teodorczyk i Ad-
rian Zając zajęli odpowiednio 13. 
i 14. pozycję. 

II seria
Druga seria odbyła się w dniu 

29 kwietnia. W kategorii żak star-
szy bardzo ładnie wypadł Hubert 
Grygowski. W wyścigu duńskim 
młody kolarz z Nowogardu zajął 
3. miejsce, przegrywając z dwo-
ma o 3 lata starszymi dziewczy-
nami ze Szczecina i Maszewa. W 
tej samej konkurencji na 9. miej-
scu sklasyfikowany został Jacek 
Fecak. W wyścigu scratch o jedną 
lokatę poprawił się Hubert Gry-
gowski, który tym razem rozdzie-
lił swoje rywalki zajmując 2. miej-
sce. Lepszy wynik zanotował rów-
nież Jacek Fecak, który minimal-
nie przegrał walkę o podium zaj-
mując 4. pozycję. W klasyfikacji 
generalnej, po dwóch seriach Hu-
bert Grygowski ma na koncie 31 
punktów i ze stratą 7 oczek do li-
dera zajmuje 3. miejsce. Z kolei 

Jacek Fecak wywalczył 19 punk-
tów, które póki co klasyfikują go 
na 5. pozycji. 

W kategorii junior młodszy 
kolejne udane starty zanotował 
Adam Salamon. W wyścigu na 
200 metrów ze startu lotnego uta-
lentowany kolarz z Nowogardu 
zajął 2. miejsce. Piotr Sowiński w 
tym wyścigu wywalczył 6. pozy-
cję, a zaraz za nim na 7. miejscu 
sklasyfikowany został Adrian Za-
jąc. Damian Teodorczyk również 
wywalczył punkty przekraczając 
metę jako 9. zawodnik, natomiast 

ostatni z podopiecznych Ryszar-
da Posackiego - Dominik Ołu-
biec, zajął 13. miejsce. W konku-
rencji sprint ponownie najlepszy z 
Chrabąszczy był Adam Salamon, 
który wywalczył 3. miejsce. Punk-
towane pozycje wywalczyło jesz-
cze trzech kolarzy: Piotr Sowiń-
ski zajął 7. miejsce, Adrian Zając 
ukończył na 8. pozycji, natomiast 
Damian Teodorczk zajął 10. loka-
tę. Bez punktów swój sprint ukoń-
czył Dominik Ołubiec. W wyści-
gu australijskim nowogardzia-
nie wypadli nieco gorzej. Najlep-
szy był tym razem Adrian Zając, 
który wywalczył 5. miejsce. Adam 
Salamon zajął 6. pozycję, jako 
ósmy linię mety przekroczył Da-
mian Teodorczyk, natomiast Piotr 
Sowiński i Dominik Ołubiec zajęli 
odpowiednio 10. i 13. miejsce. W 
klasyfikacji generalnej po dwóch 
seriach na 2. miejscu znajduje się 
Adam Salamon, który wywalczył 
47 punktów i traci 9 oczek do li-
dera. Miejsce 6. i 7. zajmują odpo-
wiednio Piotr Sowiński i Adrian 
Zając. Z punktami na koncie jed-
nak poza pierwszą dziesiątką, w 
klasyfikacji widnieje jeszcze Da-
mian Teodorczyk.  

KR

Na zdjęciu pierwszy z prawej- Adam 
Salamon, który jak na razie najlepiej 
prezentuje się na szczecińskim torze 
kolarskim pośród Chrabąszczy
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski   
Szpital Nowogard

Alicja córka Agnieszki i 
Tomasza Frąckowiak ur. 
27.04.2015 z Gardna

Córka Dominiki i Michała 
ur. 28.04.2015 z Nowo-
gardu

Amelia córka Anety Gra-
bowskiej ur. 28.04.2015 z 
Morzycy

Fabian syn Katarzyny 
Róg ur. 4.05.2015 z Ma-
szewa

Ania córka Agaty Mika-
nik ur. 20.04.2015 z Wę-
gorzyna

Hania córka Jowity La-
tusz ur. 30.04.2015 z Dą-
browy Nowogardzkiej

Karol syn Małgorza-
ty Wincz-Charkowska 
ur.23.04.2015 ze Szcze-
cina

Liliana córka Agnieszki 
Doleżek ur. 23.04.2015 
ze Szczecina

Lena córka Moniki Jago-
dzińskiej ur. 4.05.2015 z 
Siedlic

Liliana córka Natalii i 
Tomasza Pietruszka ur. 
23.04.2015 z Nowogardu

Lena córka Sylwii i Prze-
mysława ur. 30.04.2015 z 
Nowogardu

Martynka córka Katarzy-
ny i Roberta Woźniak ur. 
24.04.2015 z Nowogardu

Szymon syn Natalii Bia-
łoskórskiej ur. 5.05.2015 
z Winnik

Wiktoria córka Katarzy-
ny Marek-Kosakiewicz 
ur. 6.05.2015 z Olchowa

Wiktoria urodzona 
30.04.2015r. córka 
Agnieszki i Jarka Znyk z 
Nowogardu

Zosia córka Patrycji i 
Wojciecha ur. 26.04.2015 
z Mieszewa

Zuzia córka Justyny Sma-
ga ur. 6.05.2015 z Bielic

Sportowa majówka w Nowogardzie

Dwa dni rywalizacji
Majówka 2015 już za nami, podczas obchodów nie zabrakło rywalizacji sportowej. Zmaga-
nia rozpoczęli Strongmani, natomiast ostatniego dnia rywalizowali m.in. wędkarze, teni-
siści, szachiści, piłkarze. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów sportowych z organizowa-
nych w dniach 1-3 maja. 

W piątek (1 maja), na boisku 
przy SP1 rywalizowali siłacze. 
Jednak zanim do walki o Puchar 
Czterech Stron Polski Par Strong-
man 2015 przystąpili zawodow-
cy, został zorganizowany turniej 
strongman dla dzieci. W zawo-
dach wystartowało w sumie 21 
osób (11 chłopców i 10 dziew-
czynek). Pośród chłopców naj-
lepszy był Dominik Woźniak, za-
raz za nim uplasowali się Szymon 
Dawid oraz Karol Dawid. W gru-
pie dziewczynek zwyciężyła Wik-
toria Woźniak, wyprzedzając od-
powiednio Wiktorię Kłys oraz 
Weronikę Nurek. Do rywaliza-
cji o Puchar Czterech Stron Pol-
ski Par Strongman 2015 przystą-
piło 6 zawodników. Najsilniej-
szy po wszystkich konkurencjach 
okazał się Michał Kopacki. Dru-
gie miejsce przypadło Maciejo-
wi Potremu, natomiast na najniż-
szym stopniu podium stanął Rafał 
Gomuła. 

Sportowa rywalizacja na dobre 
wystartowała w niedzielę (3 maja), 
a wszystko zapoczątkowały zawo-
dy wędkarskie spławikowe. Udział 
w turnieju wzięło aż 55 wędka-
rzy, w tym 4 juniorów. Rywaliza-
cja trwała 4 godziny. W katego-
rii juniorów zwyciężył Mateusz 
Leonik, który uzyskał 460 punk-
tów. Na drugim miejscu sklasy-
fikowano Kacpra Laskowskiego, 
zdobywcę 20 punktów. Zwycięz-
cą pośród seniorów został Wie-
sław Lipka, który wyłowił ryby o 
wartości 940 punktów. Na dru-
gim stopniu podium znalazł się 
zdobywca 820 punktów, Wiesław 
Mrówka. Trzecie miejsce przypa-
dło Wojciechowi Bonifrowskie-
mu, który uzyskał 700 punktów. 
W dalszej kolejności sklasyfiko-
wani zostali następujący wędka-
rze: Andrzej Wolak (620 pkt.), Ta-
deusz Kućmira (540 pkt.), Cezary 
Owczarek (480 pkt.).

Do walki w turnieju tenisa 
ziemnego przystąpiło 12 zawod-
ników. Rywalizacja trwała 8 go-
dzin. Zdobywcą głównej nagro-
dy został Remigiusz Wawryczuk, 
który na podium wyprzedził dru-
giego Łukasza Podemskiego oraz 
trzeciego Rafała Finke. 

W turnieju szachowym, który 
został rozegrany w świetlicy LKS 
Pomorzanin Nowogard, miesz-

czącej się w budynku przy pla-
cu Szarych Szeregów, wystarto-
wało 8 szachistów (2 juniorów i 6 
seniorów). W kategorii junior, Ja-
kub Tandecki pokonał Filipa Józe-
fowicza. Z kolei w rywalizacji se-
niorów najlepszy był Paweł Taber-
ski, który wyprzedził  Wojciecha 
Pietruszkę oraz Stanisława Rab-
czuka.

Jak co roku podczas majów-
ki rywalizują także użytkowni-
cy skateparku. Tym razem zorga-
nizowano dla nich turniej BMX. 
Wystartowało w nim 7 zawodni-
ków. Rywalizowano w dwóch ka-
tegoriach: kategoria główna – na 
najlepszy przejazd oraz katego-
ria dodatkowa – najlepszy trick. 
Na podstawie sumy punktów z 
dwóch kategorii klasyfikowa-
no poszczególnych zawodników. 
Zwycięzcą został Wojciech Jędra-
szek, na 2. miejscu uplasował się 
Kamil Gruszka, natomiast 3. po-
zycja przypadła Filipowi Kulce. 

Na boisku „dolnym” został ro-
zegrany turniej piłki nożnej. Wy-
startowało 11 drużyn, które zosta-
ły podzielone na dwie grupy. Po 
rywalizacji grupowej, dwie naj-
lepsze drużyny z obydwu grup 
awansowały do półfinału. Po dłu-
giej rywalizacji, klasyfikacja koń-
cowa przedstawiała się następu-
jąco: 1. miejsce – Bóg Tak Chciał, 
2. miejsce – Na Kacu, 3. miejsce 
– Dolne Team. Nie zabrakło rów-
nież wyróżnień indywidualnych. 
Najlepszym bramkarzem został 
Przemysław Fedak, natomiast ty-
tuł króla strzelców wywalczył Ar-
tur Lipiński. 

Po raz pierwszy podczas ma-
jówki zorganizowano turniej Stre-
et Workout. Dla 13 zawodników 
przygotowano dwie konkurencje: 
podciąganie i freestyle. W pod-
ciąganiu 1. miejsce wywalczył To-
masz Jędrzejewski, na drugim 
stopniu podium stanął Stanisław 
Januszewski, natomiast 3. pozycja 
przypadła Jakubowi Sprysakowi. 
W konkurencji freestyle zwycię-
żył Stanisław Januszewski. 

Gratulujemy wszystkim spor-
towcom, którzy rywalizowali w 
turniejach rozgrywanych podczas 
majówki w 2015 roku oraz życzy-
my zwycięstwa w przyszłym roku. 

KR
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Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
MARTA BALBUS. Gratuluję.

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

W443.4m.8-29

Nowe lekkie spojrzenie
„Bo w oczach tkwi siła duszy” pi-

sał Coelho. Nie wypada i raczej nie 
ma potrzeby się z nim nie zgadzać. 
Czasami wystarczy jedno spojrze-
nie i wszystko staje się jasne. Widzi-
my emocje i uczucia, których nie spo-
sób wyrazić słowami. To co w nich 
widać jest szczere i prawdziwe. Tra-

fia prosto w serce, chociaż nie zawsze 
od razu jesteśmy tego świadomi. Roz-
mawiamy z kimś kto śmieje się i żar-
tuje, a mimo to mamy wrażenie, że 
jest smutny. W oczach drugiej oso-
by szukamy zrozumienia i akceptacji. 
Szczególnie dla nas kobiet to ogrom-
ne źródło wiedzy i skuteczna broń. 

Pytamy czy kocha, ale doskonale wie-
my czy patrzy na nas jak na tę jedy-
ną i najważniejszą osobę na świecie. 
Inna sprawa to, że nie zawsze chce-
my to wiedzieć. Potrafimy, czarować, 
uwodzić i zwodzić tylko spojrzeniem. 
Oczy dla większości z nas są źródłem 
pewności siebie i kobiecości. Dlate-

go tak ważny jest ich wygląd. Cen-
tralnym punktem są rzęsy. Powin-
ny być grube, gęste, długie, podkrę-
cone i mega czarne. Oczywiście nie 
zawsze chcemy mieć cały zestaw, ale 
nie zawsze też upragniony efekt za-
pewni nam nawet najdroższa maska-
ra. Warto zdecydować się na sztucz-
ne rzęsy. Możemy sobie wybrać jakie 
byśmy chciały i na pewno takie będą. 
Do tego jeżeli nie chcemy takiego re-
zultatu wcale nie musi to wyglądać 
sztucznie. Zabieg nic a nic nie boli, 
a efekty utrzymują się zdecydowanie 
dłużej niż tusz do rzęs. Dzięki me-
todom objętościowym 2:1 i 3:1 efekt 
pełnego i gęstego oka jest możliwy dla 
pań, które mają mało własnych rzęs. 
Polegają one na przyklejaniu ina-
czej niż karze tradycja 1:1, dwóch lub 
trzech rzęs sztucznych do naszej jed-
nej. Wszystko zależy albo raczej zale-
żało od ciężaru jaki nasze rzęsy są w 
stanie udźwignąć. To już nie jest żad-
ne zmartwienie. Chciałabym przed-
stawić Państwu całkowitą nowość Ca-
shmere Lash. Rzęsy kaszmirowe. Naj-
większą ich zaletą jest to, że są super 
lekkie. Dzięki temu pozbywamy się 
uczucia ciężkości i efektu opadające-
go oka. Dla wtajemniczonych dodam, 
że przy grubości 0,15mm wydaje nam 
się, że nosimy 0,07mm standardowe-
go rozmiaru Norek Syberyjskich. Ko-
lejna zaleta to kruczoczarny kolor od 
nasady aż po same końce. Ponadto 
rzęsy idealnie wiążą się z klejem. Ich 
przyczepność jest zdecydowanie lep-
sza i trwalsza. Efekt może być zabój-
czy. Naprawdę głębokie, tajemnicze i 

przyciągające spojrzenie, któremu z 
pewnością ulegnie nie jeden mężczy-
zna. „Spod tej rzęsy, co ocienia, pięk-
niej niźli traw zieloność, w niebieskie-
go mgle spojrzenia patrzy na mnie 
nieskończoność”. Tak swój zachwyt 
wyraziłby Adam Asnyk, ale myślę, że 
zwykle wyglądasz pięknie, możemy 
spokojnie uznać to za sukces. Sezon 
na piękne rzęsy uważam za otwarty.

Na koniec pozdrawiam wszystkich 
maturzystów i informuję, że od po-
niedziałku 11.05 Laboratorium Pięk-
na będzie działało pod nowym adre-
sem: 15-Lutego 16 A. 

Zapraszam serdecznie. 

REKlAmA
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mistrzostwa Koła PZW Tęczak

Mieczysław Gwizdała najlepszy 
Kolejne zawody o mistrzostwo Koła PZW Tęczak na rok 2015, rozegrano w nietypowym 
miejscu.  Po nieudanym pierwszym podejściu w Trzebieszewie, skąd wędkarze wrócili nie-
stety o kiju, czyli na tarczy, zapadła decyzja, aby poszukać ryb w innym miejscu. 

Propozycja padła na Stepni-
cę, która okazała się bardzo go-
ścinnym miejscem. Dzięki życzli-
wości prezesa Koła w Stepnicy, w 
niedzielny poranek 33 zawodni-
ków rozpoczęło rywalizację i pry-
mat mistrza na rok 2015. Ale ryba 
brała, niestety, chimerycznie. Przy 
niezłej pogodzie brania były rzad-
kie i w przeważającej większości 
brała rybia młodzieżówka. Tym 
większym kunsztem trzeba się 
było wykazać, aby przechytrzyć 
rybę i pozostałych wędkarzy. Ta-

kim sprytem wykazał się pan 
Mieczysław Gwizdała, który zo-
stał Mistrzem Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie na rok 2015. I wi-
cemistrzem został Ireneusz Wy-
brzak, II wicemistrzem – Robert 
Macełko. Tuż za podium uplaso-
wał się Sylwester Ławniczak, V 
m – Andrzej Augustynek, VI m – 
Tadeusz Dubieniecki, VII m – Da-
niel Dudziec , VIII m – Henryk 
Marzec, IX m – Karol Idziak, X 
m – Marek Tomaszewski, XI m – 
Mirosław Rybicki, XII m – Hubert 

Gwizdała, XIII m – Roman Gur-
biel, XIV Rafał Moraczyński, XV 
m – Roman Kopczyński. Wszyscy 
szczęśliwcy otrzymali atrakcyjne 
upominki. Nie zabrakło też do-
brego grilla, który obsługiwał nie-
zmordowany gospodarz Koła Jan 
Lipski. Komandorem zawodów 
był Ryszard Paleta, a sędzią głów-
nym Adam Włodek, wspoma-
gał ich prezes Zygmunt Heland. 
Stepnica, to bardzo ładny kawałek 
wodnego kanału, który po prze-
budowie prezentuje się niezwy-

kle okazale. Cały brzeg jest ure-
gulowany, droga wybrukowana, 
nad samym brzegiem ławeczki, 
stoją też latarnie można zatem ła-
pać ryby o zmierzchu. Przy kanale 
stoi ładna wiata należąca do portu 
jachtowego, w której w razie nie-

pogody można się schronić i dzię-
ki gościnności gospodarza grillo-
wać do woli. Koledzy wędkarze ze 
Stepnicy bardzo gościnni, gdyby 
jeszcze tak gościnne i chętne do 
brania były ryby, byłoby idealnie. 

Zygmunt Heland, Prezes 

Pierwszy i drugi zespół na wyjeździe

Wygrają w Lipianach?
Przed pierwszym i drugim zespołem Pomorzanina, dwa 
ważne wyjazdowe spotkania. Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego zagrają w Lipianach, z tamtejszą Stalą, która 
wciąż walczy o awans. „Rezerwowi” natomiast zagrają w 
Szczecinie z Vielgovią, która sąsiaduje z nimi w tabeli. 

Do zakończenie rozgrywek w 
wojewódzkiej okręgówce pozo-
stało jeszcze 7 spotkań. Jeśli pił-
karze Pomorzanina chcą awanso-
wać do IV ligi, muszą wywieźć z 
Lipian punkty. Stal ma tyle samo 
punktów co Pomorzanin (41 pkt.) 
i zajmuje 4. miejsce w tabeli. Ze-
spół ten bardzo dobrze prezentu-
je się na swoim boisku. W dotych-
czasowych 11 meczach, piłkarze z 
Lipian odnieśli 7 zwycięstw, zano-
towali 2 remisy oraz tylko 2 po-
rażki, a wszystko to przy 30 strze-
lonych i 12 straconych golach. Po-
morzanin przegrywając ten mecz, 
w przypadku zwycięstwa Morzyc-
ka Moryń, może spaść nawet na 5. 
miejsce w tabeli. Mecz ze Stalą za-
planowany jest na najbliższą so-
botę o godzinie 16:00. 

Z kolei w A Klasie, po kompro-

mitacji w meczu z Orłem Łożnica, 
piłkarze drugiego zespołu wybio-
rą się do Szczecina, aby rywalizo-
wać tam z dziesiątą w tabeli Viel-
govią. Jeśli „rezerwowi” zamie-
rzają w tym sezonie wygrać jesz-
cze jakiś mecz, w najbliższy week-
end będą mieli ku temu świet-
ną okazję. Szczecinianie dotych-
czas wywalczyli 16 punktów. Na 
własnym boisku nie zachwycają. 
W 7 meczach tylko raz udało im 
się wygrać, czterokrotnie remi-
sowali oraz zanotowali dwie po-
rażki, a wszystko to przy bilansie 
bramkowym 9-15. Mecz zaplano-
wano na sobotę o godzinie 16:00. 
Rozgrywki w III Lidze Kobiet w 
ten weekend będą miały przerwę. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier w poszczególnych ligach.  
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Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
24. kolejka:
Gavia Choszczno – Ina Ińsko   (09.05; 16:00)
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard  (09.05; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Błękit Pniewo  (09.05; 17:00)
Jeziorak Szczecin – Piast Chociwel  (09.05; 17:00)
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  (09.05; 17:00)
Orkan Suchań – Odrzanka Radziszewo  (09.05; 17:00)
Polonia Płoty – Flota II Świnoujście  (09.05; 17:00)
Kłos Pełczyce – Unia Dolice   (09.05; 17:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
16. kolejka:
Chemik II Police – Wołczkowo-Bezrzecze  (09.05; 15:30)
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Przybiernów  (09.05; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II Nowogard (09.05; 16:00)
Zalew Stepnica – Wicher Reptowo  (09.05; 17:00)
Orzeł Grzędzice – Euroinsbud Goleniów  (10.05; 11:00)
Znicz Niedźwiedź – Hanza Goleniów  (10.05; 16:00)

międzynarodowe mistrzostwa Wybrzeża – Ustka

Medale strzelców z Nowogardu
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2015 r. w Ustce, zostały rozegrane „Międzynarodowe Mi-
strzostwa Wybrzeża” w strzelectwie sportowym. Bezpośrednim organizatorem zawodów był 
Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego wraz z Wojskowym Klubem Sportowym Flota. 
W zawodach, z ramienia Sekcji Strzeleckiej w Nowogardzie, uczestniczyło czterech strzel-
ców – Agata Grygowska, Jakub Cieplak, Przemysław Ostaszewski i Mateusz Mikołajczyk.

W kategorii Junior, w konkuren-
cji karabin dowolny (kbks) 3x40 
strzałów na odległość 50 m w 
trzech postawach (klęcząca, leżą-
ca, stojąca) startowało dwóch na-
szych strzelców - Jakub Cieplak 
i Przemysław Ostaszewski, któ-
rzy zajęli następujące miejsca: 8. 
Jakub Cieplak z wynikiem 1063 
pkt. (K=339, L=379, S=345), 9. 
Przemysław Ostaszewski z wyni-
kiem 1060 pkt. (K=348, L=380, 
S=332). Zwycięzca w tej kategorii 
i konkurencji Youheni Bubnovich 
z Białorusi uzyskał wynik 1120 
pkt. (K=367, L=386, S=367).

W tej kategorii i konkurencji Ja-
kub Cieplak zakwalifikował się 
do ścisłego finału, w którym to z 
wynikiem 394,0 pkt. zajął osta-
tecznie czwarte miejsce, zwycię-
żył Youheni Bubnovich uzyskując 
418,9 punkty.

W konkurencji karabin dowolny 
(kbks), 60 strzałów leżąc na odle-
głość 50 m, startowało dwóch na-
szych strzelców Jakub Cieplak i 
Przemysław Ostaszewski, którzy 
zajęli następujące miejsca: Jakub 
Cieplak z wynikiem 596,5 pkt., 5. 
Przemysław Ostaszewski z wyni-
kiem 588,1 pkt. Obydwaj zakwa-
lifikowali się do finału i ostatecz-
nie zajęli następujące miejsca: 1. 
Przemysław Ostaszewski z wy-
nikiem 201,0 pkt., 2. Jakub Cie-
plak z wynikiem 197,9 pkt. Ja-
kub i Przemek startowali także w 
konkurencji karabin pneumatycz-
ny, 60 strzałów na odległość 10 m 
zajmując: Jakub 7. miejsce z wy-

nikiem 787,9 pkt., a Przemek 11. 
miejsce z wynikiem 570,0 pkt., 
zwycięzca tej konkurencji Rafał 
Chojnowski z Kaliber Białystok 
uzyskał wynik 604,5 pkt.

Jakub, w związku z tym że zajął 
7. miejsce, zakwalifikował się do 
finału w tej konkurencji, w którym 
to ostatecznie zajął czwarte miej-
sce z wynikiem 154,3 punkty, na-
tomiast zwycięzca tego finału To-
mas Avgustovski z Litwy uzyskał 
wynik 197,7 punkty.

W kategorii Junior Młodszy, 
w konkurencji karabin dowol-
ny (kbks) 3x20 strzałów na odle-
głość 50 m w trzech postawach 
(klęcząca, leżąca, stojąca) starto-
wał Mateusz Mikołajczyk, który z 
wynikiem 511 pkt. zajął 10. miej-
sce (K=176, L=190, S=145). Zwy-
cięzca w tej kategorii i konkuren-
cji Stanisław Boniaszczuk z Lider-
-Amicus Lębork, uzyskał wynik 
546 pkt. (K=188, L=194, S=164).

Natomiast w tej samej katego-
rii tylko, że konkurencja karabin 
sportowy (kbks) 60 strzałów leżąc 
na odległość 50 m, Mateusz został 
sklasyfikowany na 12. miejscu z 
wynikiem 576,6 punktów, a zwy-
cięzca tej kategorii i konkurencji 

Stanisław Boniaszczuk z Lider-
-Amicus Lębork, uzyskał wynik 
592,9 punkty.

Mateusz startował także w kon-
kurencji karabin pneumatyczny 
40 strzałów na odległość 10 m, 
zajmując 4. miejsce z wynikiem 
391,9 punktów, a zwycięzca tej 
konkurencji Michał Bogdziun z 
klubu Śląsk Wrocław, uzyskał wy-
nik 393,3 punkty.

W kategorii Kobiety, w kon-
kurencji pistolet sportowy (kbks) 
30x30 strzałów na odległość 25 m 
w dwóch przedziałach po 30 strza-
łów część dokładna i część szyb-
ka, startowała Agata Grygowska 
uzyskując w części dokładnej 261 
pkt., a w części szybkiej 259 pkt., 
co w sumie dało wynik 520 pkt. i 
tylko 12. miejsce. Zwyciężczyni w 
tej konkurencji Sławomira Szpek 
z Floty Gdynia, uzyskała część do-
kładna 289 pkt., część szybka 295 
pkt. i w sumie 584 pkt.

Natomiast w tej samej katego-
rii tylko, że konkurencja pistolet 
pneumatyczny 40 strzałów na od-
ległość 10 m, Agata uzyskała 359 
punktów, co dało jej 13. miejsce, 
a Sławomira Szpek z Floty Gdy-
nia uzyskała 388 punktów zajmu-
jąc 1. miejsce.

Trzeba nadmienić, że Agata 
Grygowska w ostatnim roku bar-
dzo mało trenuje z uwagi na fakt 
uczęszczania na studia oraz pracę 
zawodową, która to uniemożliwia 
jej systematyczne uczestnictwo w 
treningach strzeleckich.

Info: własna, Oprac: KR
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą 

PUR

W.332.p.24-28.04

Zatrudnię pracownika  
do pracy w ochronie na terenie  

parku przemysłowego w Łozienicach.  
mile widziane Panie. Tel. 727 001 958

W.8.05

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności  

lokalu mieszkalnego
Lokal nr 1:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

 II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena: 67.600 zł  Wadium: 3.400 zł 
Lokal nr 2:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

 Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena: 80.500 zł  Wadium: 4.000 zł 
Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

 Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
 Cena: 72.900 zł  Wadium: 3.500 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 

2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni do 15 maja 2015 r. do godz.12.00 

pisemnej oferty, którą należy złożyć w  zamkniętej kopercie z napisem 
„Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko 
i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  
kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o 
godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Ope-
rat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić 
zaoferowaną kwotę na konto Spółdzielni w terminie 30  dni od daty 
otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwróco-
ne w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium 
ulega przepadkowi, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej 
wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwoła-
nia lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* Otwarcie przez burmistrza siłowni na świeżym powietrzu,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizato-

rów.
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnie-
nia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie ,,Tech-
nologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym 
zakresie.

II. Osób posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do 
zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług remontowo- budowlanych. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 150 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących program kur-
su ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów prowadzenia własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Biznesu”.

Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku  CEiP ,,PROFIT”, otrzymają do 
wyboru 3 lokale użytkowe ze zniżką 50 % stawki bazowej czynszu, w okresie pierwszych 6 miesięcy działalno-
ści gospodarczej.
Tegoroczna edycja projektu realizowana jest od kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie CEiP 
,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3,  telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
                                               
                                               Serdecznie zapraszam !
                            

Dyrektor CEiP „Profit’”             PROJEKT DOFINANSOWANY JEST              
SzF TPP w Nowogardzie  ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
   Jerzy Jabłoński     

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła 

Miejsko – Gminnego PZW 
zaprasza, w sobotę 

(16 maja), na sprzątanie 
jeziora Olchowo 

w obrębie przystani 
wędkarskiej. 

Prosimy o zabranie ze sobą 
podstawowych narzędzi pracy. 

Spotkanie o godzinie 10:00 
na przystani w Olchowie. 

Uwaga zawody 
spinningowe i spławikowe 

Zarząd Koła PZW Tęczak, dnia 17 maja, 
organizuje zawody spiningowe i spławikowe 

na jeziorze nowogardzkim. 
Zapisy do dnia 15 maja w sklepie wędkarskim 
„Tęczak” przy ul. Waryńskiego. Wpisowe 5 zł, 

zbiórka przy „Neptunie” o godz. 8.00. 
Zarząd Koła 

PZW Tęczak w Nowogardzie
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Mieszkanie 2 pokojowe w OSINIE

42 m , I piętro cena: 93 500 zł

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni 
do przyuczenia

na tapicera,
 kontrolera jakości

w Nowogardzie 
więcej informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
    K71.2.sczb.6-13.03

NIERUcHOmOŚcI

•	 Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ulica 
Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan bardzo 
dobry, do zamieszkania. Kilka kilometrów 
od Nowogardu, 30 minut do morza. Tel. 693 
083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o pow. 
52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na cele pro-
dukcyjne lub magazynowe. Obiekt posiada 
trafostacje. 607 288 835

• Sprzedam lub zamienię z dopłatą mieszkanie 
77m2 na 48m2. Tel. 725 740 315 

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• Pawilon handlowy sprzedam. 517 35 76 53

• Sprzedam działki budowlane Karsk. Tel. 509 
349 642 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe trzecie 
piętro częściowo umeblowane. 533 355 991 
lub 694 849 187 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojone od 
12-15 arów. Kościuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 m2 + 
garaż przy domu. Cena do negocjacji. 726 020 
862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 853 710  

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 pokoje ume-
blowane od zaraz. 788 726 456 

• Nowogard – sprzedam dom w zabudowie sze-
regowej.601 808 410 

• Sprzedam garaż ul. Kowalska, trzeci od scho-
dów, szeroki. 603 072 257

•	 Sprzedam działkę ogrodową za Szkołą Pod-
stawową nr 2. Tel. 607 289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy przenośny, ocie-
plany z płyty obornickiej o pow. 36 m2 z ladami 
za 5 tys. zł. Tel. 601 642 390

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 60 m2  

Wierzbięcin z własnym podwórkiem. Tel. 513 
106 389 

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma mieszkaniami i 
garażem nad jeziorem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ładne. 
Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum miasta. 
Tel. 693 128 069 

• Sprzedam dom lub zamienię na mniejszy, No-
wogard. Tel. 691 10 02 49 

• Kawalerka do wynajęcia ul. Leśna. 691 841 
345, 665 499 264 

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła. Tel. 668 509 
770 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, centrum 
miasta. Parter. 664 145 960

• Sprzedam dom w Nowogardzie 90 m2, trzy po-
koje, dwie łazienki, pomieszczenie gospodar-
cze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 55m2, Boh. 
Warszawy. 691 621 141 

• Do wynajęcia ładne mieszkanie w centrum 
Nowogardu 3 pokoje, 46m2. 508 757 271 

• Wynajmę pomieszczenie handlowo-biurowe. 
tel. 510 065 169

• Wynajmę garaż ul. Zamkowa. 662 272 857

• Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 ary. 
570 500 060 

• Kupię tanio, okazyjnie działkę bez pośredni-
ków. Płacę gotówką. Okolice Nowogardu. 888 
341 347 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 centrum Nowo-
gardu. 604 109 289 

• Do wynajęcia kawalerka ul. Leśna, kaucja 1000 
zł, wynajem 500 zł + opłaty. Tel 721 290 506

• Sprzedam pół domu z działką, Osowo. Tel. 696 
404 840 

• Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane, 37 m2, 
czynsz 800 zł + kaucja. Tel. 698 669 875 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, bezczyn-
szowe. Leśna. 663 423 338

•  Sprzedam mieszkanie: wysoki standard, nowe 
budownictwo, 52 m2, II piętro, własne ogrze-
wanie, duży balkon, piwnica 10 m2, słonecz-
ne, niskie koszty utrzymania. Tel. 604 410 983 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. Boh. 
Warszawy oś. Radosław, II piętro, po remoncie, 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 605 686 520 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070

•	 m-3 64 m2 tanio sprzedam. 721 371 566 

• Poszukuje do wynajęcia mieszkania 3-poko-
jowego, okolice szkoły „2” Nowogard. 887 077 
570 

• Zamienię dwupokojowe mieszkanie komunal-
ne przy ul. Poniatowskiego na podobne lub 
mniejsze, bliżej centrum Nowogardu max. II 
piętro. Tel. 601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum Nowogardu. 
784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. Tel. 603 705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ladne. 603 
555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmina Przybiernów. 
Tel. 665 523 647 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe cen-
trum, niski czynsz. 785 337 330

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią. 661 811 
611 

• Sprzedam mieszkanie 77 m 2, czynszowe. 725 
74 03 15 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, Tel. 782 139 263

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 60 m2, I 
piętro, Ul. Zamkowa. 730 315 621

• Sprzedam mieszkanie Zamkowa,4 pokoje. 609 
757 444 

• Wynajmę garaż. 507 356 117

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem w Nowo-
gardzie. 723 777 511

• M3 46 m2, tanio sprzedam. 721 371 566

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwa pokoje w No-
wogardzie. 609 307 489 

•	  Nowogard, sprzedam dom w zabudowie sze-
regowej. 601 808 410 

• Do wynajęcia sklep w Dobrej Nowogardzkiej. 
Tel. 602 247 111

• Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy o 
pow. 102 m2 ul. Grota Roweckiego 23. Tel. 91 
39 20 519 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 
ok 58 m2, piętro IV, przy ul. Boh. W-wy 
obok LIDLA, cena 145 000 do negocjacji, tel.   
691145787

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje, ul. Żerom-
skiego, III piętro. 601 080 035 

mOTORyZAcJA

•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan do-
bry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodnice 
(do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 691 050 186

•	 Sprzedam fiat Brava 1,4SX , '98. 
602524313 

ROlNIcTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

•	 JAJA lĘGOWE KUR „lEGHORN”. TEl. 91 39 
20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewianego. Tel. 
600 653 124 

•	 mŁODE KURKI, ODcHOWANE, wolny wy-
bieg, GOSPODARSTWO ROlNO-DROBIAR-
SKIE żABOWO 13. TEl. 91 39 106 66, 510 
127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469  

• Sadzarkę do ziemniaków najnowszy typ sprze-
dam, Korytowo 38. 

•	 Sprzedam pszenżyto i żyto. 531 741 232  

• Traktor ciapek 328, stare maszyny rolnicze 
sprzedam. 695 586 306 

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Sprzedam półtora tony jęczmienia. 661 633 
977 

• Sprzedam kaczki, i kurczaki brojlery. 782 429 
405 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam knurka P.D.Z. 514 406 298

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• • Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWANÓW,	WY-
KŁADZIN, TAPIcERKI mEBlOWEJ SAmO-
CHODOWEJ/	SKÓRZANEJ	MATERIAŁOWEJ	/	
POŚcIElI WEŁNIANEJ / lANOlINĄ/SPRZĄ-
TANIE: cZySZcZENIE FUG.TEl.604 373 143 
, 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	 NAPRAWY	montaż	pieców gazowych Vail-
lant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocieplenie bu-
dynków, malowanie natryskowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Matematyka.668 17 12 12 

•  Remonty – malowanie, kładzenie płytek. Tel. 
728 801 246

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 785 635 000 

• Transport, przeprowadzki, szybko tanio. 696 
854 591 

• Docielenia budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

• Docieplenia budynków, poddaszy i podbitki. 
608 847 784

•  Malowanie, szpachlowanie. 733 178 680

•	 Docieplenia budynków. 607 654 69

PRAcA

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 005

•   Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594 

•  Zatrudnię montażystę okien (może być eme-
ryt, rencista). Zlecę montaże okien. 663 600 
601

• Zatrudnię palacza, konserwatora CO z upraw-
nieniami. Tel. 91 39 21 606

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Przyjmę panią do pracy w kuchni. 530 395 368 

• Zatrudnię traktorzystę – kombajnistę. 695 630 
922

•	 ZATRUDNIĘ SPAWAcZA. 503 032 234 

• Zatrudnię na budowę. 608 817 214 

• Remont tarasu 30 m2 zlecę. 603 712 106 

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 177

INNE

•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	porą-
bane. Tel. 603 353 789 

•	 PIEcE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części zamien-
ne grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin Vail-
lant tel. 691 686 772

• • Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 •	 PIECE	 GAZOWE	 c.o.	 VAILLANT	 z Niemiec 
używane z gwarancja i montażem do miesz-
kania ,domu, sklepu, tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak komina lub wentylacji 
zapewniamy czesci zamienne, serwis tel 691 
686 772

•	 •	GRZEJNIKI	panelowe	c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary, z Niemiec malo używane do miesz-
kania, domu, sklepu cena od 70 zl oraz elek-

tryczny przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 502 
853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE. 
667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam domek drewniany dla dzieci szero-
kość 180 cm. dł. 220 cm. i wys. 180 cm. Z tara-
sem na podwyższeniu 40 cm. Wejście schody z 
barierką domek znajduje się na terenie Nowo-
gardu. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 265 333

•	 Drzwi garażowe blaszane kostka kamienna 
sprzedam. Tel. 668 509 770

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew i krzewów owocowych, oraz rośliny 
ozdobne. 606 106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie ceny tel. 510 
065 169

• Sprzedam drewno olchowe grube. 607 580 
172 

•	 Sprzedam sofę dwuosobową 100 zł stylową 
oraz ławo-stół 150 zł. Tel. 697 086 561 

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe 667 
788 820

• Drzwi garażowe tanio sprzedam. 603 319 924 

• Sprzedam ogrzewanie olejowe Visman. Kom-
pletne, w bardzo dobrym stanie. 601 889 525 

• Sprzedam fotel masujący kręgosłup. 601 553 
551 

• Odkupię rusztowanie. 607 654 692 

• Wypuszczanie białych gołębi na śluby i inne 
uroczystości. 795 970 408 

• Sprzedam garnitur chłopięcy, prawie nowy, 
czarny: 96/170-175, pas 82 cm. Cena do 
uzgodnienia. 509 615 300
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o P14.1.śczb.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Sprzedaż jaj
wiejskich – kurze. 

502 119 960

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 9 maja 2015 r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii 
Bogus tel. 505 393 636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” Lidia Bogus

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Światło w tu-
nelu

Krystyna Gęglawa, Stanisława Pokorska, Christiana Sy-
fert, Teresa Januszonek, Marek Kozioł, Anna Huget, Pela-
gia Feliksiak, Ewa Wieczorkiewicz, Alicja Wypych, Graży-
na Gibka, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Ste-
fańska, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Halina 
Szwal, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Grażyna Kosmalska, Ewa Wieczorkiewicz, 
Grażyna Gibka 

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: kosa, koza-
aki, lampart

Czarek Wróblewski, Aleksandra Maruszyńska, Basia 
Kloch, Miłosz Wielgus, Karolina Gurazdowska, Kinga Le-
wandowska, Natalia Wdowińska

Zwycięzca: Aleksadra Maruszyńska
Bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :Trzydniowa 
majówka

Iwona Kochelska, Marek Kozioł, Patrycja Bartnicka, 
Mirosława Rutkowska, Pelagia Feliksiak, Genowefa Mać-
kowska, Grażyna Siedlecka, Krystyna Gęglawa, Wiesław 
Borowik, Halina Szwal, Barabara Bartosik, Christiana Sy-
fert, Teresa Januszonek, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyń-
ski, Edward Bachor, Grażyna Kosmalska, Stanisława Po-
korska, Natalia Kursnierk

Zwycięzcy: Patrycja Bartnicka, Alicja Wypych, Barba-
ra Bartosik

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: listek, mał-
pa, makaron

Natalia Wdowińska, Miłosz Wielgus, Arkadiusz Za-
remba, Madzia Skowrońska, Czarek Wróblewski, Martu-
sia Miśkiewicz

Zwycięzca: Martusia Miśkiewicz
Bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORmATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia mETRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ	OSÓB	-	RO	MAN	BIŃCZYK	-	Linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZcZEcIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZEcIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlcZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlcZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD	JAZDY	Bu	SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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PIASEK, PIASEK PRZESIEWANy, żWIR, 
CZARNOZIEM,	POSPÓŁKA	

 żWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEm DO KlIENTA

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
27,2 cm3, 0,65 kW/0,9 KM, 4,2 kg
•  bardzo lekka
•  przełącznik wielofunkcyjny 
•  uchwyt obwiedniowy
•

•
•
•
• silnik 2-MIX

•  głowica żyłkowa AutoCut

STIHL FS 38

PROMOCYJNA
CENA

*

579,-

Kosa spalinowa
27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 KM, 4,9 kg

uchwyt oburęczny 
pas nośny 
silnik 2-MIX
głowica żyłkowa AutoCut

STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-

999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa
Briggs & Stratton Seria 450 E OHV, szer. kosz. 46 
cm, poj. kosza 55 l, 25 kg
•  do trawników o pow. do 1.200 m2

•  podwójnie łożyskowane koła z bieżnikiem
•  składany uchwyt

+
PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa
10-135 bar, 500 l/h, 20,0 kg
•  bęben na wąż ciśnieniowy
•  aluminiowy uchwyt 
 teleskopowy i transportowy
•  przechowywanie dysz 
 w pokrywie przedniej
•  wąż z oplotem stalowym 9 m

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

1199,-
NOWOŚĆ

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Tel. 91 392 14 70* Promocja dotyczy wybranych materiałów obiciowych

SOFA 
MORIS - 2 os.

SOFA 
MORIS - 1 os.

699,-

899,-

*

*

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s.  10s. 9s. 4

Czytaj s. 6

  Przy Zamkowej  
płonęły auta

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Awans ucieka

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




Czytaj s.  4

Firma z branży rolnej Farma Redło sp. z o.o. z siedzibą w Redle, 72-221 Osina

poszukuje doświadczonego 
przedstawiciela handlowego

Wymagania:
- dobrze rozwinięte zdolności handlowe
- umiejętność tworzenia długotrwałych 
relacji z klientem
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w branży
- obsługa pakietu office

Główne zadania:
- skup zbóż na powierzonym terenie - 
powiat goleniowski i łobeski
- sprzedaż nawozów 

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- premie sprzedażowe i zakupowe
- niezbędne narzędzia pracy w tym sa-
mochód służbowy

W444.wt-pt.8-19.05

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV  
drogą mailową p.litwin@farmaredlo.pl.

Czytaj s. 3

Wygrali 60 tysięcy!

Są oficjalne skargi 
na przebieg 
wyborów sołeckich

Reklama

„Wypłynęli na 
głębię” 
po raz dziesiąty 

Czytaj s. 8

W Nowogardzie pierwszy Komorowski, drugi Duda, w Osinie odwrotnie...

Jak głosowaliśmy 
w niedzielnych wyborach? 

41,08% 25,31% 20,82%
Porachunki czy wypadek? 

Spadł z 8-miu metrów!
W niedzielne popołudnie, na placu manewrowym obok 
Przystani usiadł sanitarny śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Okazało się, że podejmie 
on ciężko rannego mężczyznę przywiezionego na plac 
karetką po wstępnym opatrzeniu w nowogardzkim 
szpitalu. 
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Helena Larwińska: lat 91, zmarła 07.05.2015 r., pogrzeb odbył się 

09.05.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnia gazowa  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, 
   bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

04.05.2015 r.
godz. 10.30
Kolizja drogowa na ul. Wojska 

Polskiego, pomiędzy pojazdami 
Opel Vectra oraz Chevrolet.

godz. 19.20
Na Placu Wolności doszło do 

kolizji drogowej, pomiędzy pojaz-
dami Fiat i Ford. 

05.05.2015 r. 
godz. 11.50 
Pracownik sklepu Netto powia-

domił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Irena S. dokonała kra-
dzieży artykułów spożywczych. 

06.05.2015 r. 
godz. 13.00
Powiadomienie o zaistniałej ko-

lizji drogowej na ul. Boh. Warsza-
wy, pomiędzy pojazdami marki 
Opel. 

godz. 14.30 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej doszło do kradzie-
ży sklepowej. 

godz. 22.10
Podczas kontroli drogowej na 

ul. Gryfitów, samochodu marki 
Nissan Terrano ujawniono, że kie-
rujący Piotr L. nie posiada aktual-
nego ubezpieczenia OC pojazdu. 

07.05.2015 r. 
godz. 06.30 
 Powiadomienie o włamaniu do 

garażu przy ul. Gen. Bema, skąd 
skradziono kosiarkę spalinową 
marki Oleo Mac. 

godz. 09.40
Powiadomienie o kradzie-

ży motoroweru marki Tao Tao z 
pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Przypólsko. 

godz. 11.40
Na ul. Luboszan dokonano kra-

dzieży włazu studzienki kanaliza-
cyjnej. 

08.05.2015 r. 
godz. 06.15 
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na ul. Zam-
kowej zatrzymali Zbigniewa W. 

kierującego motorowerem mar-
ki Yinxiang, który posiada zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

godz. 15.00
Pracownik sklepu z odzieżą 

przy ul. Kościelnej powiadomił o 
ujęciu trzech nieletnich sprawców 
kradzieży sklepowej. 

godz. 18.20
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie podczas kon-
troli drogowej na ul. Boh. War-
szawy samochodu marki Toyo-
ta ujawnili, że kierujący Krzysz-
tof P. znajduje się w stanie po uży-
ciu alkoholu z wynikiem 0,22 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

09.05.2015 r. 
godz. 00.50 
Dyżurny Straży Pożarnej po-

wiadomił o palących się samo-
chodach na ul. Zamkowej. Spale-
niu uległ pojazd marki Ford Mon-
deo oraz VW Sharan.   

godz. 09.45
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego podczas kontro-
li na ul. 15 Lutego pojazdu mar-
ki KIA ujawnili, że kierujący An-
drzej Ś. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,44 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu oraz posiada aktywny za-
kaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych.

godz. 13.10 
Zgłoszenie kradzieży roweru 

typu damka na ul. Mickiewicza.
10.05.2015 r. 
godz. 18.50
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki Audi. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

Policja dziękuje !!!
  Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie,

 podinsp. Małgorzata Figura 
składa podziękowanie dla P. Doroty Ż. z miejscowości Sikorki oraz 
Ireneusza K. z miejscowości Strzelewo, którzy wykazali się prawością 
oddając znalezione przedmioty w postaci portfeli z zawartością 

pieniędzy oraz dokumentów. 

Tylko 41% mieszkańców naszej gminy brało udział w tegorocznych wyborach na Prezyden-
ta RR. Z czego wynika tak niska frekwencja? Zapytaliśmy o to mieszkańców Nowogardu, 
jednocześnie pytając, czy wezmą udział w drugiej turze wyborów?

Pan Józef – Faktycznie, ten procent jest naprawdę niski, jednak i 
tak dobrze, że ktokolwiek zagłosował. Tak naprawdę to nie wiadomo 
na kogo głosować, bo wszyscy oszukują i kłamią. Wydaje mi się, że 
ludzie nie ufają politykom, dlatego ten procent nie przekroczył 50 %. 
Jeszcze jest dwa tygodnie do drugiej tury, ale szczerze mówiąc zasta-
nawiam się nad pójściem do głosowania.

Pan Ryszard - Nie mam pojęcia dlaczego tak mało osób brało 
udział w wyborach. Uczestniczyłem w wyborach wraz z bratem. Jak 
najbardziej będę uczestniczył w drugiej turze, szczerze mówiąc cho-
dzę na każde wybory, ponieważ taki jest obywatelski obowiązek.

Henryk Błaszczyk - Taka frekwencja jest niepokojąco niska, jed-
nak nie mam pojęcia dlaczego tak się stało. Osobiście pójdę na dru-
gą turę wyborów. 

Pan Krzysztof - Brałem udział w wyborach i jeśli mój kandydat 
będzie uczestniczył w drugiej turze, to prawdopodobnie będę głosował 
na niego. Taki procent to zdecydowanie za mało. Powodem tego, we-
dług mnie, jest jeden problem, a mianowicie zniechęcenie mieszkań-
ców Nowogardu i okolic do prowadzonej polityki przez kolejne rządy. 
Nie łudźmy się, życie tutaj kiedyś tętniło życiem do 80 roku, czy po-
czątku lat 90. Na tym terenie, gdzie teraz stoimy, na chwilę obecną jest 
Lidl, kiedyś była to puszkarnia. Ona zatrudniała ludzi na trzy zmia-
ny, można by było jeszcze wiele takich zakładów wymienić, które tu w 
Nowogardzie były i po których dzisiaj nie ma śladu. Mimo tego, że przyjeżdżał tu pan Wałęsa, jak również  pan 
Kwaśniewski, czy pan Korwin Mikke, i nie do końca wiem kto jeszcze, ponieważ aktualnie bardzo dużo pracu-
ję i nie jest mi dane to wszystko w polityce obserwować, to nic to pozytywnego nie przyniosło dla naszej gminy. 
Według mnie trzeba jednak uczestniczyć w wyborach, by później nie narzekać, że jest źle. Bo tak naprawdę je-
dyny sprzeciw jaki możemy wyrazić w polityce to raz na 5 lat, kiedy mamy prawo zagłosować, bo jeśli coś się nie 
podoba, to mogę powiedzieć „nie” i wybrać tego kogoś, kogo uważam za najlepszego. 

Teresa Stępień - Skoro człowiek ma takie prawo i obowiązek, to 
myślę że każdy powinien skorzystać z tego prawa. Taka niska fre-
kwencja wynika z lenistwa ludzi i możliwe, że przez wczorajszą po-
godę nasze miasto zdobyło taki niski procent. Oczywiście, że będę 
uczestniczyć w drugiej turze, cała moja rodzina również będzie, a na-
wet moja córka, która obecnie jest w Anglii. W tych wyborach brałam 
udział, również mój mąż, który był w szpitalu, oraz, jak wcześniej 
wspomniana, nasza córka. 

Rozmawiali: Julia Pawelec oraz Jarek Bzowy
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W Nowogardzie pierwszy Komorowski, drugi Duda, w Osinie odwrotnie...

Jak głosowaliśmy w niedzielnych wyborach? 
Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. W samym mieście Nowogardzie najwięcej głosów zdobył Bronisław Komorowski. Drugie miejsce za-
jął Andrzej Duda. Inaczej głosowała wieś, popierając chętniej kandydata PiS na prezydenta. Podobnie było w gminie Osina, gdzie  obecny Prezydent RP, 
przegrał z A. Dudą. W obu gminach trzecie miejsce pod względem otrzymanych głosów zajął natomiast Paweł Kukiz. Sromotną porażkę odnotowali za to 
kandydaci na prezydenta SLD i PSL – partii mających teoretycznie wielu swoich działaczy i zwolenników zarówno w Nowogardzie, jak i w Osinie. 

W Nowogardzie na 20 050 osób 
uprawnionych do głosowania, 
na wybory przyszło 8 258 osób, 
co dało frekwencję na poziomie 
41,19%, czyli poniżej średniej kra-
jowej(ponad 48%). Wyborcy naj-
więcej głosów oddali na obecne-
go Prezydenta RP. Bronisław Ko-
morowski zdobył w naszej gminie 
3 392 głosy. Na Andrzeja Dudę za-
głosowało 2 090 osób. Trzeci wy-
nik w naszej gminie uzyskał Pa-
weł Kukiz, otrzymując     1 720 gło-
sów. Wyniki kolejnych kandydatów 
znacznie odbiegały od pierwszej 
trójki. Niewiele głosów, zważywszy 
na fakt, że w Nowogardzie od lat u 
władzy jest SLD,  a drugą kadencję 
burmistrza sprawuje prężny dzia-
łacz tej partii (wiceprzewodniczą-
cy SLD  w regionie)  Robert Cza-
pla, zdobyła Magdalena Ogórek. 
Choć zajęła u nas czwarte miejsce, 
to jej wynik wyniósł zaledwie 362 
głosy. Marginalne poparcie uzyski-
wała nawet w tych obszarach mia-
sta, z których podczas ubiegłorocz-

nych wyborów samorządowych 
SLD wprowadziło do Rady miej-
skiej swoich przedstawicieli. Mowa 
tu o osiedlu Bema, gdzie na Ogó-
rek głos oddało zaledwie 23 osoby, 
a to właśnie z tego obrębu miasta 
startowali z powodzeniem do Rady 
miejskiej Renata Piwowarczyk i 
Marcin Wolny. 

W jeszcze gorszym nastroju za-
pewne są lokalni działacze PSL. 
Ich kandydat Adam Jarubas, zdo-
był jedynie 137 głosów w całej gmi-
nie, przegrywając chociażby z Ja-
nuszem Korwin-Mikke, na które-
go w naszej gminie zagłosowały 
223 osoby. 

Podobnie jak w kraju, tak i w na-
szej gminie, Andrzej Duda prze-
grał wybory w mieście, ale już na 
wsiach prowadził, wyprzedza-
jąc Bronisława Komorowskiego. 
Tak było chociażby w Żabowie czy 
Strzelewie. 

Zarówno policja, jak i gminna 
komisja wyborcza informują, że 
wybory w gminie Nowogard prze-

biegały w spokojnej atmosferze. 
Nie było żadnych incydentów mo-
gących przeszkodzić w głosowaniu, 
bądź utrudnić pracę obwodowych 
komisji wyborczych. W gminie 
Nowogard głosować można było w 
19 komisjach obwodowych, w tym 
w 15 otwartych i 4 zamkniętych. 

Szczegółowe wyniki wyborów, z 
podziałem na ilość głosów odda-
nych na poszczególnych kandyda-
tów na prezydenta, prezentujemy w 
tabeli nr 1. 

W Osinie...Duda 

Wyborcy z Osiny, w odróżnieniu 
od swoich sąsiadów z Nowogardu, 
w roli prezydenta woleliby Andrze-
ja Dudę niż Bronisława Komorow-
skiego. Kandydat popierany przez 
PiS zdobył tam 332 głosy, wyprze-
dzając dokładnie o 12 głosów obec-
nego Prezydenta RP. Podobnie za 
to, jak w Nowogardzie, tak i w Osi-
nie, na trzecim miejscu ulokował 
się Paweł Kukiz, zdobywając tu 171 
głosów. Niemalże takie samo po-
parcie wyborców z Osiny uzyska-
li Magdalena Ogórek i Janusz Kor-
win-Mikke, zdobywając kolejno 21 
i 20 głosów. Pozostali kandydaci 
osiągnęli marginalne wyniki. 

W gminie Osina frekwencja wy-
borcza była jeszcze niższa niż w 
Nowogardzie i wyniosła 38,5%. Na 
2 323 osoby uprawnione, w głoso-
waniu wzięło udział 894 osoby. 

Osina jako gmina podzielona 
była na dwa obwody głosowania. 
Poza Osiną, lokal wyborczy zorga-
nizowano w Węgorzach. Podobnie 
jak w Nowogardzie tak i w Osinie 
wybory odbyły się bez przeszkód. 
Policja ani miejscowy Urząd Gmi-
ny nie odnotowały żadnych zda-
rzeń mogących zakłócić gloso-

wanie. Podobnie jak w przypad-
ku Nowogardu, obok publikuje-
my szczegółowe wyniki wyborów 
w gm. Osina.  

Druga tura wyborów Prezydenc-
kich odbędzie się 24 maja, również 
w niedzielę. Jak wiadomo zmierzą 
się w niej dwaj kandydaci: Andrzej 
Duda i Bronisław Komorowski. 

Głosować będzie można w tych 
samych lokalach wyborczych, co w 
minioną niedzielę. Nie zmienią się 
też składy osobowe obwodowych 
komisji wyborczych. 

Marcin Simiński 

Paweł Jan Tanajno

Jacek Wilk

Marian Janusz Kowalski

Grzegorz Michał Braun

Janusz Marian Palikot

Adam Sebastian Jarubas

Janusz Ryszard Korwin-Mikke

Magdalena Agnieszka Ogórek

Paweł Piotr Kukiz

Andrzej Sebastian Duda

Bronisław Maria Komorowski 3392
2090
1720
362
223
137
135
33
32
22
6

41,08
25,31
20,82
4,38
2,70
1,66
1,64
0,40
0,39
0,27
0,07

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Nowogard

KOWALSKI MARIAN

WILK JACEK

TANAJNO PAWEŁ

BRAUN GRZEGORZ

PALIKOT JANUSZ

JARUBAS ADAM

OGÓREK MAGDALENA

KORWIN-MIKKE JANUSZ

KUKIZ PAWEŁ

KOMOROWSKI BRONISŁAW

DUDA ANDRZEJ 332    37,30%

320    35,96%

171    19,21%

21    2,36%

20    2,25%

12    1,35%

11    1,24%

1   0,11% 

1   0,11%

1   0,11%

0   0,00%

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Osina 

Oliwia Maciejuniec w finale
W dniu 2 maja, w Warszawskich Łazienkach, odbył się Kon-
kurs pn. „Zaczarowana Piosenka”, którego inicjatorem jest 
fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”. 10 letnia Oliwia 
Maciejuniec, znalazła się w szóstce najlepszych i zakwalifiko-
wała się do finału.

Przesłuchania są organizowane 
w trzech etapach: pierwszy etap to 
nagranie płyty i filmu wideo z pio-
senką, drugim etapem jest występ 
publiczny, w którym wybiera się 

najlepszą 16 (w Warszawie) - naj-
częściej w majowy weekend; i finał, 
czyli trzeci etap (występ transmi-
towany przez telewizję (TVP2), w 
którym weźmie udział 6 dzieci, wy-

branych z poprzedniej 16.
W tym roku Oliwia dostała się 

do finału, co świadczy o dużych jej 
postępach. Oliwia jest niewidoma, 
więc ten konkurs podniósł ją na du-
chu i podbudował, udowadniając, 
że ciężka praca, popłaca. Żyje jak 
każda dziewczynka, nie została wy-
słana do ośrodka i dzięki temu czu-
je się jak rówieśnicy i może funk-
cjonować normalnie. Jest bardzo 
zmobilizowanym dzieckiem, któ-
re wie co chce osiągnąć i stopnio-

wo podnosi poprzeczkę, brnąc do 
przodu i zyskując coraz to większe 
doświadczenie muzyczne. Rodzi-
ce także są bardzo zaangażowani i 
wspierają córkę, której bez takie-
go dobrego wsparcia byłoby ciężko. 
Ze skromnej, tak naprawdę nie wy-
różniającej się na występach dziew-
czynki, przerodziła się w znakomi-
tą, młodą wokalistkę, która ma za-
miar odnosić coraz to większe suk-
cesy.                             Izabela Kuzia 

Opracowała: Julia Pawelec

MS BIOSS
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Sonda z Osiny
Pierwsza tura wyborów na Prezydenta RP jest już za nami. 
Zapytaliśmy mieszkańców Osiny, jak oceniają wyniki wybo-
rów i czy już wiedzą na kogo zagłosują w drugiej turze?

Pani Lidia - Minione wy-
bory miały dość nieoczekiwa-
ne wyniki, które były za spra-
wą oczywiście pana Pawła 
Kukiza. Bardzo go cenię za 
dorobek muzyczny, ale czy 
powinien  angażować się po-
litycznie i startować w wybo-
rach? 20% to bardzo dużo gło-
sów, które notabene otrzymał 

on od młodych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o same wybory, to tu oczy-
wiście miałam swojego kandydata na którego oddałam swój głos, ale w 
chwili obecnej, waham się na kogo głosować, jak wiemy za dwa tygodnie 
jeszcze jedna tura, na którą z pewnością pójdę. 

Pan Andrzej - Nie głosuję, 
gdyż już nie wierzę nikomu, 
i tu nie chodzi o to czy któ-
ryś z kandydatów jest z lewi-
cy czy prawicy. Osobiście uwa-
żam, że wybór na to stanowi-
sko Prezydenta RP powinien 
oznaczać służbę  społeczeń-
stwu, a nie tylko widzieć swo-
je i partyjne interesy. Dlatego nie wierzę w intencje kandydatów i na wy-
bory nie idę. Może to zabrzmi dziwnie, ale ostatni raz w wyborach na 
prezydenta RP byłem wtedy, gdy startował Lech Wałęsa i jak pamięta-
my wygrał. 

Pani Maja - Nie brałam 
udziału w wyborach, bo uzna-
łam, że nie ma wśród tych kan-
dydatów tego, na którego mo-
głabym oddać swój głos. Nie-
stety przykro mi o tym mówić, 
ale na świecie dzieje się tak…, 
jak się dzieje. Dlatego nie mam 
już zaufania do rządu. W dru-

giej  turze również nie wezmę udziału. 

Pani Barbara - Nie brałam 
udziału w wyborach, bo z tych 
kandydatów którzy stratowali 
nie miałam na kogo głosować. 
A dlaczego? Bo żaden z nich 
mnie nie przekonał w swo-
im programie wyborczym. W 
drugiej torze będą startowali 
panowie Komorowski i Duda, 
więc na kogo mam głosować? - 
nie mam pojęcia. Z tych wszystkich kandydatów, którzy startowali, mam 
wrażenie, że co niektórzy byli osobami chyba trochę przypadkowymi!

Pan Jerzy - Prezydent RP 
musi być i tu nie ma co gadać. 
Co do pierwszej tury to oce-
niam ją dość pozytywnie. Kan-
dydat na którego oddałem swój 
głos jest nadal w grze, toteż do 
drugiej tury z pewnością też 
pójdę i oddam swój głos, bo w 
wyborach udział brać trzeba. 

                              Wysłuchał: Jarek Bzowy  

Osina 

Dziury w drodze przy kościele 
Takich miejsc w Osinie, jak to przy kościele, jest niewiele i  trzeba przyznać, że w ciągu 
ostatnich lat, w wielu miejscach, wymieniono nawierzchnię na chodnikach, ale niestety  
niektóre odcinki dróg postawiają wiele do życzenia. 

Mieszkańcy Osiny skarżą się 
na tragiczny stan drogi przy ko-
ściele. -„Proszę  podjechać na od-
cinek drogi przy naszym kościele. 

Są tam bardzo duże dziury, któ-
rych nikt nie łata od wielu lat. Dla-
tego bardzo prosimy o interwen-
cję”  -  mówi napotkany mieszka-
niec Osiny. Droga do kościoła jest 
rzeczywiście w tragicznym sta-
nie, a dziury są tak duże, że wy-
magają natychmiastowej renowa-
cji. Dlatego nasz komentarz jest 
chyba zbędny, by zasugerować 
natychmiastową interwencję  na 
tym odcinku drogi, który oprócz 
tego, że jest dziurawy to może re-
alnie przyczynić się do uszkodze-
nia jeżdżących w tym miejscu po-
jazdów. 

Jarek Bzowy 

Policja prowadzi śledztwo

Przy Zamkowej płonęły auta
W nocy z piątku na sobotę straż pożarna dwukrotnie interweniowała przy ul. Zamkowej, 
ponieważ podpaleniu uległy dwa samochody na dwóch różnych parkingach. W zdarzeniu 
nikomu nic się nie stało. Komenda Policji w Nowogardzie prowadzi w tej sprawie postę-
powanie. 

O płonących samochodach, 
Redakcję DN zaalarmował je-
den z Czytelników. W nocy z 
piątku na sobotę, ok. godziny 
00:50, policja otrzymała infor-
macje o palących się samocho-
dach przy ul. Zamkowej. Jak in-
formuje rzecznik policji - Juli-
ta Filipczuk, spłonął Ford Mon-
deo oraz VW Sharan. - W po-
wyższej sprawie Komenda Poli-
cji w Nowogardzie prowadzi po-
stępowanie pod kątem

uszkodzenia mienia poprzez 
podpalenie wyżej wymienionych 
pojazdów – mówi Julita Filip-
czuk. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku miały już miejsca 
podobne zdarzenia, m.in. przy 

ul. Osiedlowej podpalony zo-
stał samochód marki Renault. 
Wówczas mówiliśmy o poje-
dynczych przypadkach na prze-
strzeni dłuższego okresu. Tym 
razem podpalono dwa auta w 
tej samej chwili, znajdujące się 
na pobliskich parkingach. Na 
tę chwilę nie można powiązać 
weekendowych pożarów pojaz-
dów z tymi, które miały miejsce 
w 2014 roku. Pozostaje czekać 
na wyniki postępowania pro-
wadzonego przez nowogardzką 
policję.

KR 

Na zdjęciu płonący VW Sharan

Ford Mondeo, który płonął w sobotę na parkingu przy ul. Zamkowej
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Nosze z poszkodowanym trafiają do śmigłowca

Porachunki czy wypadek? 

Spadł z 8-miu metrów
W niedzielne popołudnie, na placu manewrowym obok Przystani usiadł sanitarny śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okazało się, że po-
dejmie on ciężko rannego mężczyznę przywiezionego na plac karetką po wstępnym opatrzeniu w nowogardzkim szpitalu. 

Jak się dowiedzieliśmy, mężczy-
zna lat 27 spadł z wysokości około 
8-mu metrów z jednego z budyn-
ków znajdujących się na zapleczu 
posesji  położonej przy ulicy Ba-
talionów Chłopskich - skrzyżo-

wanie z ulicą 3 Maja. Niejasne są 
okoliczności zdarzenia. Jeden z 
informatorów  do którego dotar-
ła redakcja twierdzi, że 27-latek 

był ścigany przez agresyw-
nie zachowującą się grupę 
mężczyzn, co mogło dopro-
wadzić w ostateczności do 
upadku ,  gdy mężczyzna aby 
się ukryć próbował dostać 

się do środka budynku z dachu 
(mężczyzna zrobił otwór w dachu 
odsuwając dachówki) patrz zdję-
cie. Wydarzenia te miały miejsce  

w   nocy z soboty na niedzielę, 
a mężczyzna został znaleziony  
w feralnym budynku przez bli-
skich dopiero w niedzielę oko-
ło południa, czyli po kilkuna-
stu godzinach. Znamienne jest 
że policja otrzymała informa-
cje o całym zdarzeniu dopie-
ro od ratowników medycznych 
przybyłych na miejsce, po od-

nalezieniu rannego:  - Otrzymali-
śmy od pogotowia ratunkowego in-
formację, że doszło do zdarzenia, 
po którym poszkodowany 27-let-

ni mieszkaniec Nowogardu został 
śmigłowcem przetransportowany 
do szpitala. Policja bada okolicz-
ności zdarzenia – informuje, jak 
zwykle lakonicznie,  Julita Filip-
czuk, rzecznik prasowa policji. 

DN będzie informował na bie-
żąco o postępie policyjnych ba-
dań.

Obrażenia, których doznał 
mężczyzna są poważne, zacho-
dzi podejrzenie urazu czaszkowo-

-mózgowego, złamania podsta-
wy czaszki oraz podejrzenie urazu 
kręgosłupa szyjnego. Mimo takiej 
poważnej kontuzji mężczyzna był 
przytomny,  rozmawiał z ratowni-
kami. Został przetransportowany 
śmigłowcem LPR do jednego ze 
szpitali specjalistycznych w woje-
wództwie.

Red. 
dziura przezrą poszkodowany wpadł do środ-
ka budynku 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uczniowie z naszej gminy najlepsi!
Policjanci z goleniowskiej drogówki przeprowadzili eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Rywalizacja uczestników turnieju odbyła się w Nowogardzie. Podczas eliminacji wyłoniono drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów, które będą re-
prezentować powiat goleniowski na szczeblu wojewódzkim.

Turniej, którego organizatorem 
była Komenda Powiatowa Policji 
w Goleniowie, odbył się pod pa-
tronatem Starosty Goleniowskie-
go. W zmaganiach udział wzięły 
22 drużyny, w tym 8 gimnazjal-
nych i 14 ze szkół podstawowych. 
Turniej składał się z czterech czę-
ści. Część teoretyczna obejmo-
wała test ze znajomości zasad i 
przepisów ruchu drogowego, na-
stępnie uczestnicy musieli wyka-
zać się umiejętnością udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. W kolejnych etapach turnie-
ju zawodnicy prezentowali swo-
ją sprawność na rowerowym torze 

przeszkód i jeździli po uliczkach 
rowerowego miasteczka.

W kategorii szkół podstawo-
wych turniej wygrali uczniowie z 
Orzechowa, drugie miejsce zaję-
ła reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Nowogardzie, trzecie 
– uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Przybiernowa. Indywidualnie 
największą wiedzą i umiejętno-
ściami wykazał się Patryk Łuczak 
ze Szkoły Podstawowej z Orze-
chowa, drugi był Jakub Dopadło 
ze szkoły w Przybiernowie, trze-
cie miejsce zajął Jakub Szyrwiński 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Go-
leniowie.

W kategorii drużynowej gimna-
zjów, najlepsi okazali się ucznio-
wie Gimnazjum nr 3 w Nowogar-
dzie, wyprzedzając reprezenta-
cję z Maszewa i drużynę z Klinisk 
Wielkich. W klasyfikacji indywi-
dualnej najlepszy okazał się Do-
minik Ołubiec z Gimnazjum nr 1 
w Goleniowie, wyprzedzając Kac-
pra  Śpiewakowskiego ze szkoły w 
Kliniskach Wielkich i Kubę Kaź-
mierowskiego z nowogardzkiej 
„dwójki”.

W konkursie nie było przegra-
nych. Wszyscy uczestnicy wraz 
ze swoimi opiekunami otrzyma- li cenne nagrody, których zakup możliwy był dzięki wsparciu fi-

nansowemu lokalnych samorzą-
dowców, firmy Asprod, Mar-Pol 
Mirosław Stefaniak oraz Nowo-
gardzkiemu Centrum Budowla-
nemu. Za pierwsze miejsca w kla-
syfikacji indywidualnej  samo-
rząd powiatowy ufundował rowe-
ry które wręczyli Przewodniczący 
Rady Powiatu - Kazimierz Ziem-
ba wraz ze Starostą Goleniowskim 
- Tomaszem Kuliniczem. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy, a zwycięskim zespołom 
życzymy powodzenia podczas za-
wodów wojewódzkich.

asp. Julita Filipczuk
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@    Ludzie listy piszą  @ 

Masz talent, płać – odezwali się rodzice
W  związku z naszym artykułem, zamieszczonym w jednym z kwietniowych numerów DN, otrzymaliśmy wystąpienie grupy rodziców, których dzieci 
uczęszczają na zajęcia w Nowogardzkim Domu Kultury. Wystąpienie to, będące formą listu otwartego, skierowane jest do nowogardzkich radnych. Oto 
jego treść:  

 Szanowni Państwo 
Radni

Zwracamy się do państwa, dro-
dzy Radni, ponieważ nie widzi-
my przyszłości dla naszych dzie-
ci w tak funkcjonującym w na-
szym mieście domu kultury. Otóż 
nawiązując do art. w Dzienniku 
Nowogardzkim pt.: „Masz talent, 
płać” i poruszanych w nim zagad-
nień i kwestii, w pełni zgadzamy 
się z tym co było w tym tekście za-
warte.

Nasze dzieci uczęszczają do te-
goż domu kultury, ciężko więc jest 
nam rodzicom wypowiadać się na 
forum na ten temat, jak również 
strach przed tym byśmy nie byli 
my i nasze dzieci z tego powodu 
szykanowani, ale wydaje nam się, 
że czara goryczy już się przelała.

Na każdym kroku żąda się od 
nas tylko płatności, a to za zaję-
cia, a to za stroje, a to na jakieś 
wyjazdy na przeglądy i turnie-
je, a to za ferie zimowe czy let-
nie itd., itd. ... A w zamian nasze 
dzieci nie otrzymują nic, nie biorą 
udziału w żadnych występach, bo 
ich po prostu się nie organizuje, co 
kiedyś było tradycją i chlubą tego 
domu kultury. 

Różnego rodzaju widowiska, 
spektakle czy obrzędy np. nad je-
ziorem czy na pl. Wolności - szop-
ka bożonarodzeniowa, które pra-
cownicy DK organizowali dla nas 
społeczeństwa, to, to w czym dzie-
ci czują się dobrze, bo są potrzeb-
ne, widzą z tego satysfakcję że 
mogą występować, to je, ale i nas 
rodziców mobilizuje do tego żeby 
przyprowadzać nasze dzieci na 

zajęcia. Pani dyrektor teraz woli 
zawieszać co rusz nowe firanki na 
holach czy remontować gabinety 
(proszę zobaczyć ile ich powstało 
i jaki sama dyrektorka DK ma ga-
binet i jak wyposażony), a trzeba 
skądś na to brać pieniądze! - więc 
trzeba podwyższać odpłatności od 
dzieci!!!

W domu kultury funkcjonuje 
totalna prywata, proszę sprawdzić 
(myślimy, że jest komisja rewizyj-
na przy UM), kto pracuje jako in-
struktorzy, za ile i skąd oni są oraz 
jakie pełnią funkcje w swoich ma-
cierzystych firmach i swoich wła-
snych zakładach. Dlatego niko-
go nie obchodzi żeby nasze dzieci 
miały przyjemność i satysfakcję z 
tego, że ćwiczą na zajęciach, bo w 
ogóle się nie dba o to żeby dla nich 
organizować występy i pokazywać 

je społeczeństwu. Teraz ważne są 
spektakle z zewnątrz no i kasa, 
czysta kasa za udział w nich spo-
łeczeństwa. To też jest potrzebne 
wcale nie przeczymy, ale chcieli-
byśmy żeby naszym dzieciom też 
organizować występy i pokazywać 
je społeczeństwu w spektaklach. 
Prosimy pana Przewodniczące-
go Rady o przeczytanie naszego 
apelu, a szanownych Radnych o 
przyjrzenie się pracy Domu Kul-
tury i powzięcie stosownych de-
cyzji mobilizujących dyrekcję te-
goż DK do zainteresowania się 
pracą nad dziećmi w tej placów-
ce. Przecież z budżetu gminnego 
na działalność domu kultury idą 
duże pieniądze nas podatników, 
więc chyba mamy prawo oczeki-
wać merytorycznej w niej działal-
ności!!!

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Nowogardzie
 Jak wynika z powyższego li-

stu, szczególne emocje rodzi 
kwestia odpłatności za zaję-
cia. Przypomnijmy, że jednym 
z możliwych rozwiązań uła-
twiającym korzystanie z zajęć 
w NDK, zwłaszcza dzieciom z 
rodzin  wielodzietnych, było-
by wprowadzenie gminnej Kar-
ty Dużej Rodziny obejmują-
cej usługi świadczone w Domu 
Kultury. Niestety, mimo obiet-
nic opracowania założeń dla 
Gminnej Karty DR, jeszcze w 
ubiegłym roku (przed wybora-
mi), burmistrz dotychczas nie 
zaproponował Radzie żadnych 
projektów w tym zakresie. 

Red.

Czytelnicy radzą burmistrzowi
Jak Pan nie widzi współpracy z sołtysem, to 
niech się Pan poda do dymisji
W związku z tekstami w poprzednim numerze DN dotyczącymi wyborów sołtysów, otrzy-
maliśmy tekst napisany przez jednego z naszych Czytelników (notabene będącego też kie-
dyś sołtysem).  Oto treść pisma:   

Czytając Dziennik Nowo-
gardzki nie mogę wyjść z po-
dziwu, jak wybory na tak niskim 
szczeblu jak wybór sołtysów wy-
wołują tyle emocji. O ile wiem to 
burmistrz zgodnie z prawem jest 
organizatorem wyborów sołtysa 
w danej wsi. Organizatorem, czy-
li ogłoszenie wyborów we wła-
ściwym terminie, przygotowanie 
dokumentów do wyborów i czu-
wanie nad właściwym przebie-
giem wyborów. A nie występo-
wanie w roli polecającego kan-
dydata, bądź też nie. Panie Bur-
mistrzu, czasy słusznej i jedy-
nej linii partii już dawno minęły, 
mamy dwudziesty pierwszy wiek 
i o ile się orientuję to mamy też 
demokrację. To, kto będzie kan-
dydatem na sołtysa i kogo wy-
biorą, to jest sprawa społeczno-

ści lokalnej, Panu nic do tego. 
Wiem, że Pan broni swojego za-
plecza, ale to nie ten czas i nie ta 
forma. Argumentacja, że nie ma 
Pan zaufania i że nie widzi Pan 
możliwości dalszej współpracy, 
to Pana sprawa. Pan ma obowią-
zek, jako burmistrz, współpraco-
wać z tym sołtysem, który zosta-
nie wybrany przez społeczność 
lokalną. Jedyna rada dla Pana, jak 
Pan nie widzi możliwości współ-
pracy z danym sołtysem, to niech 
się Pan poda do dymisji. Pracow-
ników Pan zwalnia bo Pan może, 
jednak sołtysa nie Pan wybiera, 
nie Pan będzie decydował więc, 
gdzie i kto będzie sołtysem. Bar-
dzo to widać wyraźnie na których 
wioskach jest Pan osobiście tylko 
tam, gdzie czuje Pan zagrożenie 
że może być zmiana, i nie będzie 
w przyszłości zaplecza politycz-
nego. Zauważcie państwo jeszcze 
jeden szczegół, podane było do 
wiadomości, że na Laury Cisowe 
zaproszeni byli goście i między 
innymi sołtysi. Zapytajcie, któ-

ry z nich dostał zaproszenie. Ale 
przeglądając zdjęcia z wręcze-
nia Laurów, oczywiście jest za-
proszony sołtys Karska, przypa-
dek czy taki patriota i sam przy-
był ????? Żeby już był komplet 
to zobaczcie Państwo, jak to jest, 
jak przed wyborami na jesieni to 
wszyscy przyjeżdżali obiecywa-
li zmiany. Po wyborach już pół 
roku i zapytajcie radnych z okrę-
gów wiejskich, kiedy i jak czę-
sto kontaktowali się po wybraniu 
na radnego ze swoimi wyborcami 
i sołtysami, gdzie byli na wybo-
rach w swoich sołectwach. Dro-
dzy lokalni „politycy” mam na-
dzieję, że społeczność dojrzewa 
i jest coraz bardziej świadoma, i 
następnym razem nie da się zro-
bić w balona. Przykre to wszyst-
ko, bo każdy z nas chciałby zmia-
ny na lepsze, ale u nas wychodzi 
jak zawsze. 

Z poważaniem czytelnik
 Dane do wiadomości 

redakcji

Są oficjalne skargi 
na przebieg wyborów 
Trwają wybory sołeckie. Pod koniec minionego tygodnia 
głosowania do władz wsi odbyły się m. in. w Lestkowie.  Nie-
stety w ich trakcie doszło do kolejnego skandalu. Tymcza-
sem do Przewodniczącego RM trafiły już pierwsze skargi na 
przebieg wyborów na wsiach. 

W Lestkowie, Burmistrz Robert 
Czapla nie zezwolił na kandydo-
wanie na kolejną kadencję do-
tychczasowej sołtys tej wsi - Ka-
tarzynie Kolless mimo, iż jest za-
meldowana w tej miejscowości, 
tam ma dom i płaci podatki. Bur-
mistrz uznał jednak, że K. Kol-
less nie jest mieszkanką Lestko-
wa, bo zamieszkuje również na 
osiedlu Bema. Ostatecznie sołty-
sem wsi został Łukasz Tracz. K. 
Kolless zapowiada, że w najbliż-
szych dniach złoży do Przewod-
niczącego Rady Miejskiej skargę 
na postępowanie burmistrza. Jak 
powiedziała DN, - „uważa, że R. 
Czapla ograniczył jej prawa oby-

watelskie”.  Wczoraj za to do Prze-
wodniczącego  RM trafiły oficjal-
ne protesty na przebieg wyborów 
w Karsku, Żabowie oraz Wojcie-
szynie, złożone przez kilku miesz-
kańców tych wsi (patrz foto). 

Poza Lestkowem, wybory od-
były się również w Trzechlu, 
Strzelewie, Ostrzycy, Wierzbięci-
nie i Osowie. W kolejnych dniach  
swoje władze wybiorą też, m.in. 
mieszkańcy Orzechowa i Czerm-
nicy. 

W kolejnym, piątkowym wy-
daniu DN, napiszemy jak zagło-
sowali mieszkańcy tych miejsco-
wości. 

MS
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Apel społecznego  Komitetu Odnowy 
Pomnika Niepodległości 
 Przedstawiciel społecznego Komitetu Odnowy Pomnika Niepodległości Miroslaw Berezowski dostarczył do redakcji z prośba o publikację stanowisko 
Komitetu zatytułowane jako apel do władz samorządowych. Oto treść apelu

Apel do władz samorządowych 
Nowogardu

 Na dzień dzisiejszy chyba wy-
tworzył się swoisty pat i niemoc in-
stytucjonalna, gdyż żaden organ 
naszego samorządu lokalnego nie 
jest w stanie podjąć jakąkolwiek de-
cyzję w sprawie renowacji   pomni-
ka przy ulicy 3 Maja. Jako Komi-
tet Odnowy Pomnika Niepodległo-
ści w Nowogardzie skierowaliśmy 
do obu organów władzy projekt, jak 
naszym zdaniem powinien wyglą-
dać pomnik i jakie powinien nieść 
przesłanie. Od  roku 2011, kiedy 
powstała inicjatywa odnowy tego 
pomnika, nadano mu nazwę „Po-
mnik Niepodległości” , zmieniono 
orła i poddano renowacji otacza-
jący plac, natomiast montaż no-
wej tablicy dotknęła niemoc. Po-
wodem owej niemocy jest dopisa-
nie do treści starej tablicy kalenda-
rium, a szczególnie daty odnoszącej 
się do naszej współczesnej niepodle-

głości. Nowa tablica ma taką treść:                                                         
Ponieważ nie można zakończyć 
tego kalendarium na roku 1945, bo 
choć to ważna data to jednak nie 
odnosi się do Niepodległości Pol-
ski. Celowo nie zostały umieszczo-
ne w tym kalendarium daty zwią-
zane z utratą naszej niepodległości 
tak jak na Pomniku Niepodległo-
ści w Goleniowie, czyli 1 września 
1939 r i 17 września 1939 r. Ow-
szem ta współczesna data 17 wrze-
śnia 1993 r, czyli wyjazd ostatnich 
oddziałów armii poradzieckiej nie 
funkcjonuje w powszechnej świa-
domości społecznej, ponieważ ten 
wyjazd odbył się w zasadzie do-
browolnie i nawet bez  jednego wy-
strzału to jednak ta data powinna 
być uwieczniona. W dyskusji przy 
tej okazji sugeruje się wiele innych 
dat, jak choćby 31 sierpnia 1980 r, 
czy 4 czerwca 1989 r z tym, że są 
to daty choć bardzo ważne, to jed-
nak odnoszące się do polskiej wol-
ności. Można bowiem być krajem 
niepodległym i nie mieć wolno-
ści jak w krajach rządzonych przez 
junty wojskowe. Natomiast w PRL-
-u to właśnie z powodu stacjono-
wania RKKA (Robotniczo-Chłop-
ska Czerwona Armia), a później 
jej następczyni Armii Radziec-

kiej nie było wolności i niepodle-
głości, gdyż to jej siła powodowa-
ła, że godziliśmy się jako naród na 

komunizm i tzw. dyktaturę prole-
tariatu. Ta okupacja miała być już 
na zawsze według maksymy „Pod 
Grunwaldem i Berlinem i na za-
wsze razem”. Z ludzkiego punktu 
widzenia wydawało się, że będzie 
to stan nieodwracalny. Wydawało 
się, że Oni Nas nigdy nie opuszczą, 
zwłaszcza dobrowolnie. Pomimo 

że komunizm pasował Polakom 
jak „siodło do krowy”, to  groź-
ba zbrojnej interwencji Armii Ra-

dzieckiej powodowała, że nie mógł 
być on wcześniej odrzucony. Wy-
cofanie wojsk rosyjskich nastąpi-
ło w chwili kryzysu za rządów Jel-
cyna, a czy zrobiłby to samo jego 
następca Putin?  Na pewno do 
NATO by Nas nie przyjęli, gdyby 
na terenie naszego kraju dalej sta-
cjonowały wojska rosyjskie mimo 

posiadanej „jakiejś tam wolności”, 
ale bez niepodległości.

Przez niemal cały okres istnienia 
II Rzeczypospolitej spierano się o 
datę odzyskania przez Polskę nie-
podległości, którą można by ce-
lebrować jako święto narodowe. 
Dopiero po dziewiętnastu latach  
ustalono, że będzie to 11 listopa-
da i tylko dwa razy przed wojną 
zdążono uroczyście obchodzić to 
święto. Do dziś trwają spory, któ-
ry dzień można uznać za symbo-
liczną datę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości po latach ko-
munizmu i My w Nowogardzie 
tego nie ustalimy dla całego kraju, 
ale nie może to być powodem blo-
kady całej odnowy pomnika. Gdy-
by jednak z tego powodu została 
przyjęta inna koncepcja w sprawie 
nowej tablicy, zrozumiemy. Gor-
sze jest nie podjęcie żadnej decyzji 
i tkwienie w swoistej niemocy lub 
niekończącej się dyskusji, a w kon-
sekwencji niedokończenie odnowy 
tego obiektu. Odmienne zdanie to 
rzecz normalna, zwłaszcza w de-
mokracji. Gorszą rzeczą jest brak 
zdania, obojętność i nie podejmo-
wanie żadnej decyzji.
                                                     Komitet 

Odnowy Pomnika Niepodległości w 
Nowogardzie    

Bohaterom poległym w wal-
ce o wolność prastarej ziemi sło-

wiańskiej 1945 r. 
Rodacy 

3 maja              1791 r.
11 listopada     1918 r.
15 sierpnia       1920 r.
17 września      1993 r. 

20 lat temu                                 pisał:
Piątek, 5 maja 1995r.
1. Pijana młodzież
Często (ostatnimi czasy) mam 

okazję (raczej nieciekawą) widy-
wać coraz większą ilość pijanych 
młodych ludzi (nie dotyczy to 
tylko miasta Nowogard).

 Dwa dni temu - podczas 
pobytu w Krakowie, zetknąłem 
się z grupą młodzieży (w wie-
ku ok. 16-17 lat) na dworcu PKP 
(będącą prawdopodobnie z wy-
cieczką w tym mieście), która na 
90% była pijana.

Widok był „imponujący”, bo-
wiem nie udało mi się wypa-
trzyć „opiekuna” grupy, którym 
prawdopodobnie był pijany mło-
dy człowiek śpiący na dworcowej 
ławce - bez komentarza. 

Nikt nie zainteresował się gru-
pą młodzieży „wydzierającą się” 
wniebogłosy - zupełnie nikt. Lu-
dzie przechodzili, jakby taki wi-
dok już na stałe przyrósł do pej-
zażu tego miasta.

Wczoraj na temat pijaństwa lu-

dzi (szczególnie ludzi młodych) 
rozmawiałem z komendantem 
policji w Nowogardzie panem 
Waldemarem Walusiem.

Wnioski z tej rozmowy są ra-
czej smutne, bowiem ten sam 
problem (choć w nie tak spekta-
kularnej skali) dotyczy też i na-
szego miasta. Zapewne takim 
wnioskiem nikomu Ameryki nie 
odkryłem. Są jednak dwie rzeczy, 
które (tak przypuszczam) mogła-
by w znaczący sposób ograniczyć 
sprzedaż i spożywanie alkoholu 
przez ludzi młodych. 

W Krakowie oraz Szczecinie 
(nie wiem czy w innych miastach 
również) rady Miejskie wprowa-
dziły zakaz spożywania alkoho-
lu w miejscach publicznych. Re-
strykcyjnie również podcho-
dzi się do egzekwowania zakazu 
sprzedaży alkoholu nieletnim.

 Wg komendanta Walu-
sia (z obserwacji grup prewen-
cyjnych komendy) większość 
osób w nowogardzkim handlu 

nie praktykuje tego przepisu, choć 
wielu sprzedawców również po-
siada dzieci w wieku tych, którzy 
nabywają (bez większych proble-
mów) alkohol. Czy podjęto próbę 
sprawdzenia kto sprzedaje dzie-
ciom alkohol i wyciągnięcia w sto-
sunku do nich konsekwencji cho-
ciażby w postaci kary administra-
cyjnej (wstrzymanie koncesji na 
sprzedaż alkoholu)? Nie słysza-
łem o takim przypadku. Czy Rada 
Miasta podejmie uchwałę o zaka-
zie spożywania alkoholu w miej-
scach publicznych? Sądzę, że po-
winna i to jeszcze przed rozpo-
częciem sezonu turystycznego. 
W prostym przełożeniu (pragma-
tycznym) już choćby z tego powo-
du, że na Promenadę z wieczora 
wybierze się niewielu desperatów 
na spacer, a tylko odważni cho-
dzą (w niektóre miejsca) podczas 
dnia. Nie sądzę, aby jakiś zagra-
niczny turysta spotkawszy nad je-
ziorem takie „biesiadujące” grup-
ki zechciał powrócić do tego miej-
sca ze względu - jak to się potocz-
nie poetycznie mówi, niezapo-
mniane piękne wrażenia. Niektó-

re „biesiadujące” grupki mają już 
swoje ustalone rewiry, gdzie cze-
kają na nich całe zestawy stoło-
we, czyli szklanki do wódki, czę-
ściej jednak „jaboli”, „perszin-
gów”, „czarów pegeeru”, „bura-
ków”, „asów”...etc, etc.

 Nie trudno też spotkać 
( nie tylko na Promenadzie) pija-
ną młodzież - właściwie bardziej 
dzieci, powiem się to w niektó-
rych wypadkach dzieciaki w wie-
ku 15 lat i staje się to (jak już po-
wiedziałem) stałym elementem 
pejzażu każdego miasta. I nie jest 
to bynajmniej li tylko przyczyną 
tej tak po polsku pojmowanej de-
mokracji. 

2. Matura 1995
W roku bieżącym egzamin doj-

rzałości rozpocznie się w całym 
kraju w dniu 10.05.1995r. egza-
minem pisemnym z języka pol-
skiego. Następnie 11.05 odbędzie 
się egzamin pisemny z drugie-
go przedmiotu wybranego przez 
ucznia (słuchacza) z grupy histo-
ria, biologia, matematyka, j. ła-
ciński, j. obcy nowożytny. Około 
15.05 rozpocznie się część ustna 

obejmująca: j. polski, j. obcy oraz 
przedmiot wybrany przez ucznia 
zgodnie z realizowaną w szkole 
siatką godzin Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. W naszym mie-
ście egzaminy dojrzałości odbę-
dą się w trzech uprawnionych do 
przeprowadzania matur szkołach: 
Liceum Ogólnokształcące Nr 1, 
Technikum Rolnicze oraz Pry-
watne Liceum Ogólnokształcą-
ce. We wszystkich szkołach dzia-
łają Państwowe Komisje Egzami-
nacyjne powołane przez Kuratora 
Oświaty w Szczecinie.  Chęć przy-
stąpienia do egzaminu dojrzałości 
deklaruje ok. 95% uczniów. Naj-
częściej wybieranymi przedmio-
tami w części pisemnej są historia 
i biologia. Najpopularniejsze języ-
ki: j. niemiecki, j. angielski. Przed-
miotami wybieranymi w drugiej 
(ustnej) części są: biologia, histo-
ria, geografia, matematyka, fizy-
ka, chemia.

Tak wygląda krótki szkic tego-
rocznego egzaminu dojrzałości w 
Nowogardzie. 

sporządziła: JP
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Kolejna edycja konkursu recytatorskiego w SP 4 

„Wypłynęli na głębię” po raz dziesiąty 
W dniu 7 maja, w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się kolejna, 10 edycja konkursu recytatorskiego „Wypłyń na głębię” poezji św. Jana Pawła II i o Wiel-
kim Polaku. 

Do konkursu zgłosił się łącznie 
34 uczniów szkół podstawowych 
z całej gminy, w tym 14 w katego-
rii klas 1-3 i 20 w grupie klas 4-6. 
Recytatorskie popisy uczestników 
oceniała komisja w składzie: Syl-
wia Witkowska – przewodniczą-
ca, Iwona Mirońska – Gargas, Zo-
fia Pilarz, siostra Melania oraz 
Izabela Koladyńska. 

Tradycyjnie już w przerwach 
pomiędzy występami uczestni-
ków konkursu, odbyły się prezen-
tacje „młodych talentów z SP 4” 
pod kierownictwem Ewy Sawic-
kiej i Beaty Siedleckiej. Swoje tek-
sty i wiersze prezentowały też pa-
nie Halina Zając i Genowefa Ma-
karewicz – od lat związane z kon-
kursem, lokalne poetki. 

Organizatorzy konkursu, Re-
nata Lisowska, Irmina Lasota-

-Kowalska oraz Inga Płosaj-Jurek, 
składają podziękowania poszcze-
gólnym instytucją, osobą i firmą, 
za pomoc w organizacji konkur-
su: księdzu Ireneuszowi Kamion-
ce, proboszczowi Parafii pw. Mat-

ki Bożej Fatimskiej, księdzu ka-
nonikowi Kazimierzowi Łukja-
niukowi z parafii pw. św. R. Ka-
linowskiemu, księdzu  Gegorzo-
wi Legutko proboszczowi para-
fii pw. WNMP, Piekarni „Mary-
sieńka” Marianny Malinowskiej, 
Piekarni Karsk, Piekarni Barbara 
i Waldemar Pędziszczak,  Firmie 
„Ewa” Ewy Kasprzyk, Kwiaciarni 
Agnieszki Koladyńskiej, Księgar-
ni „Cymelia” Agnieszki Karapu-
dy, Bankowi PEKAO S.A., PZU 
w Nowogardzie, UM w Nowogar-
dzie, Civitas Christiana w Szcze-
cinie, dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Delta” w Szcze-
cin Dąbiu Andrzejowi Orylo-

wie, firmie Office „MAX”, Firmie 
„Aleksandra”, oraz Dziennikowi 
Nowogardzkiemu i ekipie progra-
mu „Arka” w TVP Szczecin.

MS

Na zdjęciu organizatorki konkursu ( Inga Płosaj-Jurek, Renata Lisowska oraz Irmina 
Lasota-Kowalska witają uczestników konkursu wspólnie z proboszczem parafii na 
Bema ks. Ireneuszem Kamionką).  

Poniżej lista zwycięzców i wyróżnionych uczniów w X 
edycji konkursu „Wypłyń na głębię”. 

Kategoria kl.1-3 - zwycięzcy:
m.III – Leon Prokopowicz SP 4
m.II – Olga Gargulińska
m. I – Kacper Ferensztajn SP 3

W kategorii 4-6:
m. III- Jakub Papuszka SP Orzechowo
m.III(2)- Martyna Woźniak SP Orzechowo
m. II – Julia Burzyńska SP Orzechowo
m. I – Angelika Sikora SP 1

Klasy 1-3
1. Kaja Żminda SP 1
2. Natalia Olszewska SP 2
3. Miłosz Zieliński SP 2
4. Hubert Tracz SP 4

Klasy  4-6:
1. Julia Kubowicz SP 3
2. Kaja Kowalska SP 4
3.Kamil Józefiak SP Żabowo
4. Hubert Jasiński SP Orzechowo

Uczestnicy konkursu

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Konkurs wiedzy 
Dnia 11 maja 2015 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1, odbył się „Konkurs Wiedzy o Kra-
jach Niemieckojęzycznych”, zorganizowany przez panie Anitę Rybus, Annę Ochocką i Mar-
tynę Wójcik. 

Uczestnikami rozgrywek były 
dwie drużyny z Publicznego Gim-
nazjum nr 2 oraz dwie drużyny 
gospodarzy. Konkurs podzielony 
był na trzy etapy. Pierwszy z nich 
polegał na rozwiązaniu testu skła-
dającego się z 21. pytań. Podczas 
drugiego uczestnicy musieli na-
rysować flagi wszystkich państw 
niemieckojęzycznych, natomiast 
kalambury były etapem trzecim. 
Po zaprezentowaniu swoich umie-
jętności nadszedł czas na wyni-
ki. Pierwszą lokatę zajęli ucznio-
wie z naszej szkoły. „Gewinner-
si” w składzie: Sandra Dąbrowska, 

Bartosz Gajda, Dawid Brzost, po-
konali wszystkich przeciwników. 
Zaszczytne drugie miejsce zaję-
li „Bratwursty” w składzie Wik-
toria Kozłowska, Wiktoria Bucoń 
i Artur Hovsepyan, którzy rów-
nież  reprezentowali naszą szko-
łę. Miejsce trzecie wywalczyła 

drużyna „Weisse Mause”, a czwar-
te przypadło na „Kozy Śnieżne” 
z Publicznego Gimnazjum nr 2. 
Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Sandra Dąbrowska

Laureaci konkursu wiedzy 

Występ szkolnych talentów
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dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE
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PUR

W.332.p.5-29.05

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 

Reklama

Sukces uczniów z Gimnazjum nr 1

Wygrali 60 tysięcy złotych!
 Klasa II a  z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, pod opieką nauczyciela,  pani Anity Rybus, wygrała 60 000 zł w konkursie zorganizowanym przez sieć dro-
gerii Rossmann.Konkurs rozpoczął się 1 lutego i trwał do 27 kwietnia. Brały w nim udział dwie 20 osobowe grupy gimnazjalistów wraz z opiekunami. W 
czasie trwania konkursu, pod okiem nauczyciela, uczniowie musieli wykonywać następujące zadania: FLASH MOB - czyli nakręcenie filmiku na podany 
temat, makieta - dotycząca zdrowej żywności, prawidłowe rozwiązanie quizu. Nagrodą w konkursie była wycieczka dla całej grupy o wartości 60 000 zł i 
nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł dla opiekuna grupy.  

Poniżej krótka rozmowa z 
laureatami konkursu. 

Jakie były zasady konkursu, 
w którym brałyście udział?

Sara Cesarska: Po pierw-
sze musiała być to klasa z gim-
nazjum. Po drugie w konkur-
sie mogły brać udział uczniowie 
od klasy pierwszej do trzeciej, 
a grupa musiała liczyć 20 osób.  
Uczniowie mogli być ze szko-
ły publicznej, prywatnej czy też 
grupy społecznościowe. Musie-

liśmy brać pod uwagę przydzie-
lone nam zadania, nie mogli-
śmy zmieniać narzuconych nam 
form. 

Jaki był cel projektu i jakie 
emocje towarzyszyły wam przy 
realizacji konkursu?

SC: Celem projektu było po-
większenie naszej wyobraźni i 
kreatywności oraz złączenie na-
szej klasy.

Natalia Radecka: Byliśmy po-
zytywnie nastawieni na to, że 

nam się to uda. Wiedzieliśmy, że 
osiągniemy jak najwięcej, dąży-
liśmy do tego całym sercem jak i 
pracą dzięki zgraniu z całą klasą.

Proszę powiedzieć, czy te po-
mysły były indywidualną kon-
cepcją, czy mieliście wspólne 
pomysły?

NR: Każdy mógł zapropono-
wać swój własny pomysł,  na-
stępnie całą klasą wybierali-
śmy przedstawione propozycje i 
przechodziliśmy do realizacji. W 
całej naszej grupie każdy dodał 
coś od siebie, dzięki czemu stwo-
rzyliśmy coś niepowtarzalnego.

Na co przeznaczycie wygra-
ną?

SC: Nagroda już jest przezna-
czona na wyjazd do Warszawy 
na wycieczkę. Na każdą osobę 
przypada 3 tysiące złotych. Wy-
jazd będzie trwał od 6 sierpnia 
do 15 sierpnia. 

Czy pani wychowawczyni do-
pingowała i motywowała was 
do działania? Jaka była jej rola?

NR: Były momenty, w których 
nie wierzyliśmy, że nam się uda, 

jednak pani Rybus wspierała nas 
i podbudowywała. Bardzo nas 
wspierała i była naszym opar-
ciem, chcąc byśmy udowodnili, 
że nie robimy tego na marne. 

Aleksandra Mańka: W trakcie 
wykonywania drugiego zadania, 
musieliśmy zrobić artykuły do 
swojego sklepiku, mieliśmy spo-
ry problem, ponieważ skończy-
ły nam się praktycznie pomysły i 
wtedy pani nas motywowała wy-
cieczką, mówiła, że mamy się nie 
poddawać, bo jeśli wytrwamy to 
możemy naprawdę coś wygrać. 
Po takich słowach od razu wy-
szliśmy na prostą.

Jak rodzice zareagowali na 
waszą wygraną?

NR: Rodzice byli dumni, że 
nam się udało. Byli w końcu dla 

nas wsparciem i nie wzięli tego 
konkursu za taką głupotę, a za-
chęcali nas byśmy dalej próbo-
wali i nie poddawali się. 

Grupa dziękuje wszystkim, 
którzy wsparli naszą akcję i po-
mogli wygrać upragnione waka-
cje. Grupa wraz z opiekunem pa-
nią Anitą Rybus kieruje podzię-
kowania do Anny Ochockiej, 
Darii Dawidowskiej i Justyny 
Bednarek za pomoc i wsparcie, a 
także do wszystkich nauczycieli i 
oczywiście pani Dyrektor, która 
pozwoliła na realizację konkur-
su. Bez Was, by nam się nie uda-
ło osiągnąć takiego sukcesu.

Rozmawiali: Julia Pawelec
oraz Jarek Bzowy

V Nowogardzki Konkurs 
Ortograficzny
W dniu 9 maja 2015r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbył się V Nowo-
gardzki Konkurs Ortograficzny, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 
Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Nowogardzie.

O laptopa ufundowanego przez 
Burmistrza Nowogardu oraz tytuł 
Mistrza Ziemi Nowogardzkiej 
ubiegało się dwunastu uczestni-
ków. Dwie osoby brały udział tyl-
ko w celu sprawdzenia swojej wie-
dzy, bez możliwości otrzymania 
nagrody i tytułu. Za taką postawę 
należą im się wyrazy uznania.

Tegorocznym mistrzem i 
zdobywcą nagrody została Klau-
dia Florczak.

Gratulujemy!
Stowarzyszenie

„NASZE SZANSE”

Gimnazjum nr 1 i nr 3

Popołudnie w teatrze
Dnia 5 maja 2015r., 40. uczniów Publicznego Gimnazjum 
nr 1 i nr 3 w Nowogardzie, pod opieką pani Anny Ochockiej, 
Magdaleny Dawidowskiej, Anity Rybus, Justyny Bednarek, 
Katarzyny Falkowskiej-Simińskiej, po raz kolejny postano-
wiło spędzić popołudnie w Teatrze Polskim w Szczecinie.  

Tym razem wybraliśmy się 
na przedstawienie „Mayday II”. 
Była to druga część perypetii 
taksówkarza-bigamisty. Córka z 
jednego małżeństwa i syn z dru-
giego, poznają się w internecie i 
postanawiają spotkać się w rze-
czywistości. Oczywiście głów-

ny bohater John Smith wraz ze 
swoim wiernym przyjacielem 
Stanley’em Gardnerem, próbu-
ją do tego nie dopuścić. Przed-
stawienie było bardzo zabaw-
ne. Wszyscy bez wyjątku śmia-
liśmy się do łez. Było to wesoło 
spędzone popołudnie, które po 
raz kolejny udowodniło nam, że 
teatr nie musi być nudny i koja-
rzyć się tylko z lekturami szkol-
nymi. 
    
 Sandra Dąbrowska 
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Kosztowna porażka w Lipianach

Awans ucieka
W sobotę (9 maja), Pomorzanin Nowogard rozgrywał swoje spotkanie w Lipianach z tamtejszą Stalą. Był to bardzo ważny mecz dla układu na szczycie ta-
beli. Niestety podopieczni Roberta Kopaczewskiego przegrali i tracą już 6 punktów do 2. miejsca. 

Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard 1:0 (0:0)
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Rafał Makarewicz, Natan Wnuczyński, Gracjan Wnuczyński – Piotr Hanuszkiewicz, Wojciech Borek, 
Hubert Pędziwiatr (Michał Łukasiak), Fernando Maia Batista – Dawid Langner (Piotr Winogrodzki), Kamil Lewandowski.

Rozgrywki wojewódzkiej okrę-
gówki wchodzą w decydującą fazę 
i każdy punkt może okazać się de-
cydującym w drodze do IV Ligi. 
Mecz ze Stalą być może przesą-
dził już, kto awansuje w tym sezo-
nie. Od początku to spotkanie nie 
układało się po myśli gości. Już w 
5. minucie Stal stanęła przed szan-
są zdobycia gola, po tym jak Pa-
weł Sobolewski faulował w polu 
karnym rywala. Sędzia wskazał 
na „wapno”, ale na wysokości za-
dania stanął bramkarz Pomorza-
nina, który obronił strzał piłkarza 
miejscowych. Przez kolejne minu-
ty to Pomorzanin górował na bo-
isku w Lipianach. Najbliżej strze-
lenia bramki w pierwszej poło-
wie meczu był w 15. minucie Woj-
ciech Borek, którego strzał z wo-
leja trafił jedynie w słupek. Obraz 
gry nie zmienił się również w dru-
giej części. Zawodnikom z Nowo-
gardu brakowało skuteczności lub 
szczęścia, jak np. po wrzutce Fer-

nando, która zmierzała do bram-
ki, a futbolówka zatrzymała się 
na poprzeczce. Z kolei po dobit-
ce Kamila Lewandowskiego, pił-
ka trafiła w słupek. Wszystkim ki-
bicom piłki znane jest powiedze-
nie, że „niewykorzystane sytuacje 
się mszczą”, nie inaczej było w tym 
meczu. Na pięć minut przed koń-
cem gospodarze przeprowadzi-
li akcję, po której zawodnik Stali 
skutecznie uderzył z około 16 me-
trów, strzelając jedynego gola w 
tym meczu. 

Godzinę później swój mecz roz-
grywał Jeziorak, który przed wła-
sną publicznością podejmował 
rewelacyjnie dysponowany Piast 
Chociwel. Nieoczekiwanie wiceli-
der wygrał z Piastem 2:1 i jest już 
na najlepszej drodze do IV Ligi. 
Podopieczni Roberta Kopaczew-
skiego musieliby zacząć seryjnie 
wygrywać, a w taki scenariusz już 
mało kto wierzy, przynajmniej nie 
z tą skutecznością... Przy artykule 

prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
24. kolejka:
Gavia Choszczno – Ina Ińsko   0:1
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard   1:0
Sparta Węgorzyno – Błękit Pniewo  2:1
Jeziorak Szczecin – Piast Chociwel  2:1
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  2:2
Orkan Suchań – Odrzanka Radziszewo  1:1
Polonia Płoty – Flota II Świnoujście  3:0
Kłos Pełczyce – Unia Dolice   1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 24 62 66 18 20 2 2
2 Jeziorak Szczecin 24 47 45 36 15 2 7
3 Stal Lipiany 24 44 51 30 13 5 6
4 Pomorzanin Nowogard 24 41 37 27 12 5 7
5 Morzycko Moryń 24 40 39 29 10 10 4
6 Kłos Pełczyce 24 37 32 36 11 4 9
7 Sparta Węgorzyno 24 35 37 29 10 5 9
8 Zorza Dobrzany 24 34 55 39 7 13 4
9 Polonia Płoty 24 31 45 41 8 7 9
10 Unia Dolice 24 28 49 39 7 7 10
11 Błękit Pniewo 24 28 38 58 8 4 12
12 Ina Ińsko 24 28 27 41 7 7 10
13 Odrzanka Radziszewo 24 25 32 49 7 4 13
14 Gavia Choszczno 24 19 35 50 5 4 15
15 Orkan Suchań 24 18 26 64 4 6 14
16 Flota II Świnoujście 24 16 33 61 5 1 18

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powięk-
szona o ilość drużyn  spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki

Kolejna porażka drugiego zespołu

Marek Kowalski strzela w debiucie
W sobotę (9 maja), Pomorzanin II Nowogard walczył o ligowe punkty w Szczecinie z tamtejszą Vielgovią. Młody zespół „rezerwowych” ponownie nie zdo-
łał wygrać tracąc trzy bramki. Pocieszeniem dla kibiców jest fakt, że w zespole zadebiutowali kolejni młodzi piłkarze. Marek Kowalski w swoim pierwszym 
meczu w seniorach strzelił gola honorowego dla Pomorzanina. 

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II Nowogard 3:1 (1:0)
Gol: `Marek Kowalski
Skład: Max Pokorski – Maciej Grzejszczak (c) , Arkadiusz Balcer, Paweł Królik (Marek Kowalski), Adrian Wasyluk – Marcin Skórniewski, Błażej Bajerski 

(Michał Fedak), Adam Mańka (Sebastian Suchy), Patryk Marcinkowski – Krystian Kubicki, Dawid Kurek. 

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
16. kolejka:
Chemik II Police – Wołczkowo-Bezrzecze  4:0
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Przybiernów  2:3
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin II Nowogard 3:1
Zalew Stepnica – Wicher Reptowo  1:3
Orzeł Grzędzice – Euroinsbud Goleniów  0:0
Znicz Niedźwiedź – Hanza Goleniów  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 16 39 73 14 13 0 3
2 Hanza Goleniów 16 36 47 14 11 3 2
3 Wołczkowo – Bezrzecze 16 30 34 20 9 3 4
4 Wicher Reptowo 16 25 32 29 7 4 5
5 Pomorzanin Przybiernów 16 24 33 33 7 3 6
6 OKS Euroinsbud Goleniów 16 21 37 30 5 6 5
7 Znicz Niedźwiedź 16 21 33 36 6 3 7
8 Vielgovia Szczecin 16 19 23 34 5 4 7
9 Orzeł Łożnica 16 19 18 28 5 4 7
10 Zalew Stepnica 16 18 34 48 5 3 8
11 Pomorzanin II Nowogard 16 10 13 52 3 1 12
12 Orzeł Grzędzice 16 7 18 57 1 4 11

Pomorzanin II ponownie 
nie zdołał wywalczyć ligowych 
punktów, choć zespół Vielgo-
vii Szczecin również w tym se-
zonie nie zachwyca. Ponownie 
między słupkami stanął Max 
Pokorski, gdyż Michał Piąt-
kowski pojechał do Lipian z 
pierwszym zespołem. Pierw-
sza bramka dla gospodarzy pa-
dła po około 25. minutach gry. 
Wówczas bardzo bliski strze-
lenia gola dla Pomorzanina 
II był Błażej Bajerski, którego 
strzał obrońca szczecinian wy-
bił z „linii” bramkowej. Po tej 
interwencji gospodarze wy-
prowadzili szybką kontrę, któ-
ra przyniosła gola dla Vielgo-
vii. Po zmianie stron „rezer-

wowi” z Nowogardu stracili 
jeszcze dwie bramki po skład-
nych akcjach rywali. Jedynym 
pozytywem były kolejne de-
biuty w nowogardzkim klu-
bie. W 60. minucie na boisku 
pojawiło się dwóch juniorów: 
Michał Fedak i Marek Kowal-
ski. Co prawda Fedak rozgry-
wał już spotkania w drugim 
zespole, jednak były to jedy-
nie sparingi. Zmiana ta przy-
niosła efekt. Pod koniec meczu 
przy stanie 3:0 dla gospodarzy, 
Pomorzanin wciąż nie składał 
broni i przeprowadził składną 
akcję. Krystian Kubicki pro-
stopadle zagrał w pole karne 
do Macieja Grzejszczaka, któ-
ry mógł sam zakończyć tę ak-

cję strzałem, jednak wypatrzył 
lepiej ustawionego Marka Ko-
walskiego, któremu wyłożył 
futbolówkę jak na tacy, dając 
możliwość strzelenia gola w 
debiucie. To jednak był jedy-
ny pozytyw w tym spotkaniu. 
Pomorzanin II po remisie Orła 
Grzędzice, ma już tylko trzy 
punkty przewagi nad ostatnim 
zespołem. Orzeł ma lepszy bi-
lans bezpośrednich spotkań, 
dlatego jeśli Pomorzanin wciąż 
będzie przegrywał, a zawod-
nicy z Grzędzic wygrają jesz-
cze jeden mecz, to „rezerwo-
wi” mogą spaść do B Klasy. Na 
ile ten scenariusz może się po-
twierdzić? Czas pokaże. 

KR

Nie pomógł dobrze tego dnia dyspono-
wany Paweł Sobolewski. Jego koledzy 
znów byli nieskuteczni i przegrali bar-
dzo ważny mecz
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Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* Otwarcie przez burmistrza siłowni na świeżym powietrzu,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizatorów 

(wszystko gratis).
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Sprzedaż jaj
wiejskich – kurze. 

502 119 960

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – I i II runda

Podium Żanety Zacharewicz
Wystartowała już rywalizacja w motocrossie i co najważniejsze dla mieszkańców naszej gminy, po sezonie „posuchy” znów na listach startowych widnie-
ją nazwiska reprezentantów KM „Cisy” Nowogard. W artykule prezentujemy wyniki naszych reprezentantów z I i II rundy Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej. 

I Runda – Nekla
W Nekli w kategorii MX2C na 

torze rywalizował Remigiusz Za-

jąc. Zawodnik KM „Cisy” No-
wogard w pierwszym wyścigu li-
nię mety przekroczył jako 35. za-
wodnik. W wyścigu drugim Remi-
giusz Zając poprawił swój wynik 
zajmując 28. miejsce. W klasyfika-
cji zawodów nasz reprezentant zo-
stał sklasyfikowany na 29. pozycji. 
W kategorii MX2 Junior pojechał 

Kacper Matecki. W pierwszym wy-
ścigu zawodnik KM „Cisy” zajął 24. 
miejsce, natomiast w drugim biegu 
poszło mu nieco lepiej i został skla-
syfikowany na 17. pozycji. Kacper 
wywalczył w sumie 43 punkty, któ-
re pozwoliły mu w klasyfikacji za-
wodów zająć 18. miejsce. W kate-
gorii MX Kobiet, po przerwie po-
wróciła Żaneta Zacharewicz. W 
Nekli nie nawiązała jednak walki 
z czołówką, gdyż nie wystartowa-
ła w pierwszym wyścigu. Na torze 
zawodniczka z Nowogardu pojawi-
ła się tylko w drugim wyścigu, jed-
nak zdołała przejechać jedynie jed-
no okrążenie... Bez punktów swo-
je starty zakończyli Mirosław Tom-
czyk w kategorii MX Masters oraz 
Tomasz Litwin w kategorii MX1C.

II Runda – Oborniki 
W Obornikach zawodnicy KM 

„Cisy” Nowogard, przypomnie-
li wszystkim obecnym o tym, że 
Nowogard niegdyś słynął z moto-
crossu, a wszystko to głównie za 
sprawą Żanety Zacharewicz. No-
wogardzianka rywalizująca w MX 
Kobiet już na treningu dowolnym 

oraz kwalifikacyjnym zajmowała 2. 
miejsce i dała jasny sygnał, że za-
mierza powalczyć o zwycięstwo. 
Tego dnia jednak bezkonkuren-
cyjna była Katarzyna Śron z klubu 
OKM Ostrów Wielkopolski, któ-
ra wygrała w 1. i 2. wyścigu. Żane-
ta Zacharewicz natomiast w dwóch 
swoich biegach zajęła 2. miejsce, 
najpierw przegrywając z Katarzy-
ną Śron o niespełna 4 sekundy, by 
w drugim wyścigu przegrać o nie-
co ponad 4 sekundy. Dzięki świet-
nym startom, Żaneta wywalczy-
ła 88 punktów i dodając do tego 29 
punktów z Nekli, z liczbą 117 oczek 
zbliżyła się do pierwszej dziesiątki 
i rozpoczęła pościg za czołówką w 
klasyfikacji sezonu. Ładne starty w 
kategorii MX Masters zanotował 
Krzysztof Paszek. Punkty wywal-
czył również Mirosław Tomczyk. 
W wyścigu pierwszym Krzysztof 
Paszek po przejechaniu 10 okrążeń 
zajął ostatecznie 12. pozycję, nato-
miast jego klubowy kolega- Miro-
sław Tomczyk był 33. W drugim 
wyścigu obaj panowie nieco popra-
wili swoje wyniki, Krzysztof Paszek 

tym razem zajął 11. miejsce, nato-
miast Mirosław Tomczyk ukończył 
na 31. pozycji. W kategorii MX2 
Junior, na torze w Obornikach ry-
walizował Kacper Matecki. Zawod-
nik KM „Cisy” Nowogard w swoim 
pierwszym wyścigu wywalczył 17. 
miejsce, natomiast w drugim biegu 
powtórzył ten wynik i ponownie 
został sklasyfikowany na 17. pozy-
cji. Swoje pierwsze punkty w kate-
gorii MX1C wywalczył Tomasz Li-
twin. Nasz reprezentant w pierw-

szym wyścigu ukończył swój start 
na przyzwoitym 13. miejscu, nato-
miast w drugim biegu poszło mu 
trochę gorzej i ostatecznie przekro-
czył metę jako 20. zawodnik. Na 
zakończenie publikujemy jeszcze 
wyniki Remigiusza Zająca startu-
jącego w kategorii MX2C. Zawod-
nik z klubu KM „Cisy” w swoim 
pierwszym wyścigu zajął 18. miej-
sce, z kolei w drugim biegu poszło 
mu już o wiele gorzej i zajął odle-
głe 37. miejsce.                             KR

Na zdjęciu zawodnik KM Cisy Nowo-
gard- Kacper Matecki, podczas startu 
w Nekli

Na zdjęciu Żaneta Zacharewicz podczas II Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej, która odbyła się w Obornikach.

Sprostowanie
W artykule z piątkowego wy-

dania DN (8 maja) „Mistrzostwa 
Koła PZW Tęczak” dotyczących 
wędkarskich zawodów o mistrzo-
stwo Koła, otrzymaliśmy błędne 
informacje. Mistrzem Koła na rok 
2015 nie został Mieczysław Gwiz-
dała tylko Mieczysław Saja. Pre-
zes Koła PZW Tęczak – Zygmunt 
Heland, pragnie przeprosić zwy-
cięzcę za błąd w artykule.

Na zdjęciu mistrz Koła PZW Tęczak 
Mieczysław Saja

Kącik kolekcjonera

„Polskie banknoty 
obiegowe z lat 1975-1996”
Koło Numizmatyczne Nowogard weszło w posiadanie nie-
zwykłej kolekcji, wydanej z okazji 20. rocznicy denomina-
cji banknotów obiegowych. Wszyscy kolekcjonerzy zainte-
resowani nabyciem albumu, powinni zgłaszać się do prezesa 
nowogardzkiego Koła. 

„Polskie banknoty obiegowe 
z lat 1975-1996”, to album przy-
gotowany przez Narodowy Bank 
Polski dla kolekcjonerów z oka-
zji 20. rocznicy denominacji. Do 
sprzedaży został wprowadzony 
16 kwietnia. Album zawiera zbiór 
wszystkich 23 banknotów obiego-
wych o nominałach od 10 zł do 2 
000 000 starych zł, którymi posłu-
giwali się Polacy przed denomina-
cją przeprowadzoną w 1995 roku. 
Narodowy Bank Polski przygoto-
wał dla kolekcjonerów 23 tysiące 
zestawów w cenie 190 zł. Będzie je 
można kupić od 16 kwietnia 2015 
r., we wszystkich oddziałach okrę-
gowych NBP i w sklepie interne-
towym. Nowogardzianie albumy 

mogą również zamawiać u preze-
sa Koła Numizmatycznego - Ta-
deusza Łukaszewicza. Warto się 
pospieszyć, gdyż jak mówi pre-
zes Koła, albumy rozchodzą się 
jak „świeże bułeczki”. Korzystając 
z okazji, informujemy, że w no-
wogardzkim Kole czekają pamiąt-
kowe banknoty oraz odznaki wy-
emitowane z okazji 35 lecia istnie-
nia nowogardzkiego Koła Numi-
zmatycznego, dla byłych i obec-
nych członków Koła, którzy nie 
odebrali tych wyróżnień podczas 
obchodów 35 lecia.                    KR

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła Miejsko – Gmin-

nego PZW zaprasza, w sobotę 
(16 maja), na sprzątanie jezio-
ra Olchowo w obrębie przystani 
wędkarskiej. Prosimy o zabranie 
ze sobą podstawowych narzę-
dzi pracy. Spotkanie o godzinie 
10:00 na przystani w Olchowie. 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Matura 2015 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych
Uczniowie klas IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica rozpoczęli w poniedziałek (4 maja) swój 
egzamin dojrzałości. Trzymamy kciuki i życzymy powodze-
nia! 

Tegoroczni maturzyści

Pora się skoncentrować 

Ciekawa książka 

Prezentacja multimedialna 

Najważniejsze jest pozytywne nastawienie!

Tydzień Bibliotek 2015 – zdjęcie pamiątkowe

 Już za chwilę egzamin

„Wybieram bibliotekę”,
 czyli Tydzień Bibliotek 2015 
Tradycyjnie maj jest miesiącem, w którym obchodzimy święto biblioteki – tegoroczny Ty-

dzień Bibliotek (8-15 maja) 
przebiega pod hasłem „Wybie-
ram Bibliotekę”. 

W ramach obchodów Tygo-
dnia Bibliotek 2015 oraz Ogól-
nopolskiego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek uczniowie ZSP – kla-

sa I TI i III K wraz z opiekuna-
mi Panią Beatą Woźnicą-Stani-
sławek i Katarzyną Kijaną od-
wiedzili w piątek (8 maja) Miej-

ską Bibliotekę Publiczną w No-
wogardzie. Prowadząca spotka-
nie Pani Kazimiera Fecak jak 
zwykle profesjonalnie zapoznała 

uczniów z działalnością bibliote-
ki – uczniowie odwiedzili wypo-
życzalnię, czytelnię, dział zbio-
rów specjalnych oraz salę wysta-

wową. Uczniowie z zaciekawie-
niem obejrzeli prezentację mul-
timedialną na temat Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowo-
gardzie, szczególnie zaintereso-
wała ich część poświęcona histo-
rii biblioteki (początki działalno-
ści tuż po wojnie, sposoby gro-
madzenia księgozbioru, pierw-
si pracownicy, budynek, w któ-
rym mieściła się początkowo bi-
blioteka). Podsumowaniem spo-

tkania było rozwiązanie krzy-
żówki, której tematem przewod-
nim była książka, a także roz-
mowa z Panią Kazimierą Fecak, 
która  chętnie odpowiadała na 
pytania uczniów. Zapraszamy 
wszystkich uczniów (i nie tylko) 
do obchodów Tygodnia Biblio-
tek – zróbcie sobie prezent i wy-
pożyczcie książkę z biblioteki, bo 
jak pisał Umberto Eco, „Kto czy-
ta książki, żyje podwójnie”. 

W wypożyczalni 
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 9 maja 2015 r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care 
CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii 
Bogus tel. 505 393 636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” 
Lidia Bogus

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

Dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych 

im. Bronisława Malinowskiego 
w Osinie
 zatrudni 

na czas zastępstwa 
nauczyciela 

języka niemieckiego 
w wymiarze 15/18 h dydak-

tyczno-wychowawczych wy-
magane pełne kwalifikacje. 

Telefon  91 39 103 80 
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

kom. 500 702 855
tel.fax 91 57 712 48

Nowogard
ul. 700-lecia 20D

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o poszukuje 

kandydatów na stanowisko : Pra-
cownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub jadwiga.kor-

dylewicz@aasystems.pl
W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 791 493 007

2
Mieszkanie 2 pokojowe w OSINIE

42 m , I piętro cena: 93 500 zł

NIeRUCHOMOŚCI
•	 Najtańsze działki budowlane obok 

szkoły Trójki. 0033 78 78 18 189

• • Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ulica Gryfitów. 604 422 221

•	 Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan 
bardzo dobry, do zamieszkania. Kil-
ka kilometrów od Nowogardu, 30 
minut do morza. Tel. 693 083 124 
po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-
wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na 
cele produkcyjne lub magazynowe. 
Obiekt posiada trafostacje. 607 288 
835

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojo-
ne od 12-15 arów. Kościuszki. 602 267 
382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 
m2 + garaż przy domu. Cena do nego-
cjacji. 726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 
853 710  

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 poko-
je umeblowane od zaraz. 788 726 456 

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej.601 808 410 

•	 Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy prze-
nośny, ocieplany z płyty obornickiej 
o pow. 36 m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 
601 642 390

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma miesz-
kaniami i garażem nad jeziorem. 722 
300 700 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum 
miasta. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam dom lub zamienię na mniej-
szy, Nowogard. Tel. 691 10 02 49  

• Sprzedam dom w Nowogardzie 90 m2, 
trzy pokoje, dwie łazienki, pomieszcze-
nie gospodarcze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
55m2, Boh. Warszawy. 691 621 141 

• Do wynajęcia ładne mieszkanie w cen-
trum Nowogardu 3 pokoje, 46m2. 508 
757 271 

• Wynajmę pomieszczenie handlowo-
-biurowe. tel. 510 065 169

• Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 
ary. 570 500 060 

• Kupię tanio, okazyjnie działkę bez po-
średników. Płacę gotówką. Okolice No-
wogardu. 888 341 347 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 centrum 
Nowogardu. 604 109 289 

• Do wynajęcia kawalerka ul. Leśna, kau-
cja 1000 zł, wynajem 500 zł + opłaty. 
Tel 721 290 506

• Sprzedam pół domu z działką, Osowo. 
Tel. 696 404 840

• Do  wyjęcia  mieszkanie , 2 pokojowe. 
Umeblowane .Tel.693850197.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 – pokojo-
we  w dostępnej  cenie.Tel.693850197.

•	 Na  Oś. Słonecznym : Sprzedam  
działkę budowlaną  w  promocyjnej 
cenie.Tel.693 850 197. 

• .

• Działkę  o powierzchni: 4,300 m2 ,oko-
lice Nowogardu. 12zł/1m.2. SRZEDAM.
Tel.603895622.

• Sprzedam  mieszkanie  
.Tel.605850786,913910518.

• SPRZEDAM  - działkę   budowlaną  z  
warunkami  zabudowy.Tel;606681704.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
bezczynszowe. Leśna. 663 423 338

•  Sprzedam mieszkanie: wysoki stan-
dard, nowe budownictwo, 52 m2, II pię-
tro, własne ogrzewanie, duży balkon, 
piwnica 10 m2, słoneczne, niskie kosz-
ty utrzymania. Tel. 604 410 983 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, II pię-
tro, po remoncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070

•	 M-3 64 m2 tanio sprzedam. 721 371 
566 

• Poszukuje do wynajęcia mieszkania 
3-pokojowego, okolice szkoły „2” No-
wogard. 887 077 570 

• Zamienię dwupokojowe mieszkanie 
komunalne przy ul. Poniatowskiego na 
podobne lub mniejsze, bliżej centrum 
Nowogardu max. II piętro. Tel. 601 472 
947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum Nowo-
gardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. Tel. 603 
705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe lad-
ne. 603 555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmina Przy-
biernów. Tel. 665 523 647 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we centrum, niski czynsz. 785 337 330

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią. 
661 811 611 

• Sprzedam mieszkanie 77 m 2, czynszo-
we. 725 74 03 15 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, Tel. 782 139 
263

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
60 m2, I piętro, Ul. Zamkowa. 730 315 
621

• Sprzedam mieszkanie Zamkowa,4 po-
koje. 609 757 444 

• Wynajmę garaż. 507 356 117

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem w 
Nowogardzie. 723 777 511

• M3 46 m2, tanio sprzedam. 721 371 566

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwa poko-
je w Nowogardzie. 609 307 489 

•	  Nowogard, sprzedam dom w zabudo-
wie szeregowej. 601 808 410 

• Do wynajęcia sklep w Dobrej Nowo-
gardzkiej. Tel. 602 247 111

• Sprzedam lub wynajmę pawilon han-
dlowy o pow. 102 m2 ul. Grota Rowec-
kiego 23. Tel. 91 39 20 519 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. ok 58 m2, piętro IV, przy ul. Boh. 
W-wy obok LIDLA, cena 145 000 do 
negocjacji, tel.  691145787

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje, ul. 
Żeromskiego, III piętro. 601 080 035 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 

stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 691 
050 186 

ROLNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-

gatem. 608 01 39 95

•	 JAJA LĘGOWe KUR „LeGHORN”. TeL. 
91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Ża-
bówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewia-
nego. Tel. 600 653 124 

•	 MŁODe KURKI, ODCHOWANe, wolny 
wybieg, GOSPODARSTWO ROLNO-
-DROBIARSKIe ŻABOWO 13. TeL. 91 
39 106 66, 510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469  

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Sprzedam półtora tony jęczmienia. 
661 633 977 

• Sprzedam kaczki, i kurczaki brojlery. 
782 429 405 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam knurka P.D.Z. 514 406 298

USŁUGI
• • •	Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• • AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• • Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• • Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 

kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 •	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICeRKI Me-
BLOWeJ SAMOCHODOWeJ/ SKÓ-
RZANeJ MATeRIAŁOWeJ / POŚCIeLI 
WeŁNIANeJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.TeL.604 373 
143 , 794 229 083.

• • Mycie okien. 513 409 258

•	 •	 NAPRAWY	 montaż	 pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocie-
plenie budynków, malowanie natry-
skowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 785 
635 000 

• Transport, przeprowadzki, szybko ta-
nio. 696 854 591 

• Docielenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy i adaptacje poddaszy. 600 626 
268

• Docieplenia budynków, poddaszy i 
podbitki. 608 847 784

•  Malowanie, szpachlowanie. 733 178 
680

•	 Docieplenia budynków. 607 654 69

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 

848 005

•   Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594 

• Zatrudnię palacza, konserwatora CO z 
uprawnieniami. Tel. 91 39 21 606

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Przyjmę panią do pracy w kuchni. 530 
395 368 

• Zatrudnię traktorzystę – kombajnistę. 
695 630 922

•	 ZATRUDNIĘ SPAWACZA. 503 032 
234 

• Zatrudnię na budowę. 608 817 214 

• Remont tarasu 30 m2 zlecę. 603 712 
106 

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177

• Remonty  mieszkań.Tel.669526858.

INNe
•	 •	Drewno,	bukowe,	dębowe,	pocięte,	

porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIeCe GAZOWe c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 

zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• • Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• • Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• • Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 •	PIECE	GAZOWE	c.o.	VAILLANT	z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

•	 •	 GRZEJNIKI	 panelowe	 c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody na prad 
380V	do lazienki, kuchni cana 200zl tel 
691 686 772

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KO-
MINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam domek drewniany dla dzie-
ci szerokość 180 cm. dł. 220 cm. i wys. 
180 cm. Z tarasem na podwyższeniu 
40 cm. Wejście schody z barierką do-
mek znajduje się na terenie Nowogar-
du. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 265 
333

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych, 
oraz rośliny ozdobne. 606 106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie ceny 
tel. 510 065 169

• Sprzedam drewno olchowe grube. 607 
580 172 

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe 667 788 820

• Drzwi garażowe tanio sprzedam. 
603 319 924 

• Sprzedam ogrzewanie olejowe 
Visman. Kompletne, w bardzo 
dobrym stanie. 601 889 525 

• Sprzedam fotel masujący kręgo-
słup. 601 553 551 

• Odkupię rusztowanie. 607 654 
692 

• Wypuszczanie białych gołębi na 
śluby i inne uroczystości. 795 970 
408 

• Sprzedam garnitur chłopięcy, 
prawie nowy, czarny: 96/170-
175, pas 82 cm. Cena do uzgod-
nienia. 509 615 300

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  
przewozu  drobiu.Tel.783678674.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIeM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZeM DO KLIeNTATEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

Reklama Reklama

Wydarzenia z życia szkoły

SP w Strzelewie
W ostatnich tygodniach w Szkole Podstawowej w Strzelewie, miały miejsce ciekawe wyda-
rzenia, które chronologicznie publikujemy w artykule poniżej. 

Dzień Ziemi w Strzelewie

Problematyka przedstawiona 
przez uczniów SP w Strzelewie, 
dotyczyła dbania o naszą plane-
tę. W dniu 22 kwietnia, w Szko-
le Podstawowej w Strzelewie, ob-
chodzono Dzień Ziemi. Ucznio-
wie z klasy 6, przygotowani przez 
panią Ewę Rapę, zaprezentowali 
występ artystyczny, podczas któ-
rego przekazali swoim młodszym 
koleżankom i kolegom zasady, ja-
kimi powinien kierować się każdy 
człowiek, aby chronić naszą pla-
netę. Przypomnieli też zasady se-
gregacji śmieci. Po występie od-
był się pokaz mody ekologicznej. 
Przedstawiciele poszczególnych 
klas pokazali niekonwencjonal-
ne stroje wykonane z różnych od-
padów i śmieci. Na zakończenie 
wszystkie dzieci obiecały, że będą 
dbać i troszczyć się o Ziemię każ-
dego dnia.

„Najpiękniejsze baśnie świa-
ta" 

„W różowej bajce, różowe 
wróżki, po obu stronach różowej 

dróżki sadziły róże –- tylko różo-
we”. W miesiącu kwietniu, Szko-
ła Podstawowa w Strzelewie, roz-
poczęła realizację innowacyjne-
go cyklicznego programu szkol-
nego „Najpiękniejsze baśnie świa-
ta”. W tym miesiącu, uczniowie 

klas 0 – III, brali udział w spotka-
niach pt. „Cała szkoła czyta dzie-
ciom”. Najpiękniejsze baśnie czy-
tały dzieciom – dyrektor szkoły p. 
Agnieszka Forgiel, pedagog szkol-
ny p. Justyna Barczak oraz biblio-
tekarka p. Małgorzata Kurzawa. 
Uczniowie mieli możliwość prze-
nieść się w świat pełen przygód, 
fantazji i czarów. Poznały także 
prawdziwe znaczenie przyjaźni.

Konkurs recytatorski
W dniu 29 kwietnia, w Szkole 

Podstawowej w Strzelewie, odbył 
się Szkolny Konkurs Recytatorski 

pod hasłem „My warzywa chce-
my jeść – słodyczom mówimy 
cześć!” Konkurs wpisał się już na 
stałe do kalendarza imprez szko-
ły. Co roku dzieci, recytując wier-
sze, starają się promować zdrowy 
styl życia. Poprzez poezję prze-
kazują swoim koleżankom i ko-
legom wiedzę na temat tego, cze-
go nie powinniśmy jeść, co jest 
dla nas zdrowe, że od najmłod-
szych lat powinniśmy uprawiać 
sport, nie bać się badań lekarskich 
oraz dbać o codzienną higienę. W 
tym roku konkurs połączony był 
z pokazem prezentacji multime-
dialnej na temat „Zdrowy styl ży-
cia”, którą przygotowali uczniowie 
z klas 4-6. Szkoła bierze udział w 
ogólnopolskim projekcie „Czas 
na zdrowie”, którego organizato-
rem jest Fundacja Banku Ochro-
ny Środowiska. Uczniowie bio-
rący udział w projekcie musie-
li stworzyć zespół, zdobyć wiedzę 
na temat zdrowego stylu życia, 
stworzyć prezentację i pokazać 
ją na apelu pozostałym uczniom, 

zaplanować scenariusz Festiwalu 
Zdrowia oraz stworzyć plan pro-
mocji projektu. I etap konkursu 
udało się zrealizować bez więk-
szych problemów. Przed ucznia-
mi jeszcze II etap – a mianowi-
cie Festiwal Zdrowia, do którego 
przygotowania już się rozpoczęły. 
Wyniki konkursu recytatorskie-
go: Kategoria klas 0-III: I miejsce- 
Maja Bortnik z klasy II, II miej-
sce- Oskar Kurowski z klasy 0, III 
miejsce- Matylda Kusa z klasy I. 
Wyróżnienia: Amelia Tomkalska 
z klasy I i Magda Skowrońska z 
klasy III. Kategoria klas IV-VI: I 
miejsce- Julia Langner z klasy VI, 
II miejsce- Kacper Skowroński z 
klasy IV, III miejsce- Agata Janic-
ka z klasy VI. Wyróżnienie: Filip 
Kopiecki z klasy IV.

Apel z okazji 3 Maja
W dniu 5 maja 2015 roku, w 

Szkole Podstawowej w Strzele-
wie, odbył się uroczysty apel upa-
miętniający rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Apel pro-
wadzili uczniowie z najstarszych 
klas przygotowani przez p. Karo-
linę Cyboroń i Justynę Barczak. 
Głównym celem uroczystości 
było to, aby młodsi koledzy, któ-
rzy nie znają jeszcze dobrze histo-
rii naszego kraju, mieli okazję do-
wiedzieć się, jak ważne dla Polski 
było tamto wydarzenie.

Dzieci dowiedziały się, że Kon-
stytucja to najważniejszy doku-
ment w państwie, zawiera prawa i 
obowiązki obywateli, mówi o tym, 
kto ma rządzić i jak ma rządzić 

w państwie, określa jego ustrój. 
Mamy nadzieję , że wszyscy zro-
zumieli, jak ważnym wydarze-
niem było uchwalenie Konstytu-
cji 3 Maja i uzyskali odpowiedź na 
pytania, czym dla nas jest Ojczy-

zna, Naród, Wolność. Mamy też 
nadzieję, że to spotkanie zachęci-
ło młodych Polaków do chwili re-
fleksji nad tak ważnymi sprawami 
dla każdego Polaka.

Info: własna

SP w Długołęce

XXIII Konferencja 
Ekologiczna
Wieloletnią tradycją naszej szkoły są aktywne działania w 
zakresie ekologii i ochrony przyrody. Coroczne konferen-
cje ekologiczne, podejmujące działania dotyczące ochrony 
środowiska, odbywają się w szkole na przełomie kwietnia i 
maja. 

Tegoroczna XXIII Konferen-
cja Ekologiczna pod hasłem „Dni 
Przyjaciół Lasu”, miała na celu 
przybliżenie wszystkim wiedzy o 
lasach oraz ludziach, którzy o nie 
dbają. Organizując konferencję 
włączyliśmy się w ogólnopolską ak-
cję „Dni Przyjaciół Lasu”, w której 
wzięło udział ponad 3000 placówek 
oświatowych z całego kraju. Ak-
cji patronował Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej Pan Bronisław Ko-
morowski. Uczniowie przygotowa-
li się do akcji wykonując m.in. pra-
ce plastyczne na konkurs „Bajko-
wy las”, łańcuchy troficzne, wyko-
nali monografię drzew. Podsumo-
waniem obchodów „Dni Przyjaciół 
Lasu” był wyjazd do Zielonej Kuźni 
w Płotkowie. Przewodniczką po le-
sie oraz animatorką zajęć była pani 
Natasza Kaczmarek. Dzieci bra-
ły udział w warsztatach leśnych, w 
czasie których dowiedziały się cie-
kawych rzeczy na temat warstwo-

wej budowy lasu. Po powrocie z 
lasu czekała niespodzianka w po-
staci ogniska i pieczonych kiełba-
sek, które smakowały wyjątkowo. 
Po posiłku dzieci rozwiązywały qu-
izy leśne, rysowały, a te, które wo-
lały aktywność ruchową i w pełni 
zregenerowały siły po warsztatach 
w lesie, mogły do woli hasać po 
przyległym do Zielonej Kuźni tere-
nie, grać w piłkę, bawić się w ber-
ka i wypoczywać biegając i wdycha-
jąc czyste, świeże, pachnące wiosną 
i lasem, powietrze. Kilkugodzin-
ny pobyt w sercu lasu, pozwolił do-
cenić walory tego ekosystemu, jego 
znaczenie i urok, co przyczyniło się 
do  nawiązania prawdziwej przyjaź-
ni naszej szkoły z lasem. Pragniemy 
podziękować Nadleśnictwu Nowo-
gard i pani Nataszy Kaczmarek za 
wspaniałą lekcję przyrody w Zielo-
nej Kuźni w  Płotkowie oraz za po-
moc w organizacji „Dni Przyjaciół 
Lasu”.                              Info: własna
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

20 maja 2015 r.
od 12.00 - 13.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

s. 9, 11s. 5s. 2

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

A6.4.k.d/o

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




Zakpili  
sobie z flagi 
narodowej

Zasypali 
i już nie 
odkopali

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

ReKlAmA

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Nasi przedsiębiorcy:
Szkółka drzew 
owocowych 
i ozdobnych 
w Karsku

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem
W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Czytaj s. 3

Firma z branży rolnej Farma Redło sp. z o.o. z siedzibą w Redle, 72-221 Osina

poszukuje doświadczonego 
przedstawiciela handlowego

Wymagania:
- dobrze rozwinięte zdolności handlowe
- umiejętność tworzenia długotrwałych 
relacji z klientem
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w branży
- obsługa pakietu office

Główne zadania:
- skup zbóż na powierzonym terenie - 
powiat goleniowski i łobeski
- sprzedaż nawozów 

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- premie sprzedażowe i zakupowe
- niezbędne narzędzia pracy w tym sa-
mochód służbowy

W444.wt-pt.8-19.05

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV 
drogą mailową p.litwin@farmaredlo.pl.

Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl

W333.2.wt-pt.do2.06

ReKlAmA

Radni przyznali ponad milion złotych na inwestycje...

Będzie nowa  
droga do Orlika

Już w najbliższą niedzielę - mieszkanka 
Nowogardu w „must be the music”

Głosujmy na Justynę Sawicką!!!



Nr 35 (2367)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

P8.4.SCZB.DO

W skrócie

ReKlAmA

W dniu 14 maja (czwartek), odbyły się II obchody Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych. To roześmiane, majowe święto integracji 
osób zdrowych i niepełnosprawnych, było okazją do wspólnej zabawy 
i zawarcia nowych przyjaźni.  O tym, jaki był ich przebieg i co mówili 
na temat tego święta uczestnicy i organizatorzy wydarzenia napiszemy 
szerzej w najbliższym, wtorkowym wydaniu DN. Zapraszamy już dziś 
na naszą relację. JB

W miniony wtorek, 12 maja, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyj-
nej. Podczas obrad radni dokonali kontroli sprawozdań finansowych za 
rok 2014 kilku organizacji i klubów sportowych korzystających z gmin-
nych dotacji.  Pod „lupę” radni wzięli m.in. sprawozdania LKS „Po-
morzanin” oraz LZS. Komisja Rewizyjna ma opracować raport pokon-
trolny, w którym wniesie ewentualne uwagi i wątpliwość dotyczące wy-
datkowania środków publicznych przez stowarzyszenia. Kiedy tylko ra-
port ujrzy światło dzienne, opublikujemy go w DN. MS

Najpierw burmistrz, potem Policja 

Zakpili sobie z flagi 
narodowej...
Otrzymaliśmy w tych dniach postanowienie nowogardzkiej Policji, w sprawie dochodzenia 
prowadzonego w związku ze złamaniem przez burmistrza ustawy o godle, barwach i hym-
nie narodowym… poprzez nie wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej, w 
dniu 1 marca tego roku (w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Zgodnie z tym 
postanowieniem za złamanie ustawy został ukarany przez nowogardzką Policję, poprzez 
pouczenie, nie organ gminy czyli burmistrz, ale… stróż w Urzędzie Miejskim.

W ustanowione przez Sejm RP 
dni będące Świętami Narodowy-
mi, władze rożnych szczebli, tak-
że samorządowe, mają  ustawowy 
obowiązek wywieszania flag naro-
dowych na budynkach podległych 
im instytucji publicznych. W No-
wogardzie, w Narodowym Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, flag 
na urzędach nikt nie zobaczył. Czy 
wobec tego burmistrz złamał  pra-
wo? Po interwencji DN sprawę 
zbada Policja.- pisaliśmy w DN w 
marcu. Przypomnieliśmy też treść 
obowiązku burmistrza, wynikają-
cego odpowiedniego z zapisu w 
ustawie:

Art. 7. 1. Flagę państwową Rze-
czypospolitej Polskiej podnosi się 
na budynkach lub przed budynka-
mi stanowiącymi siedziby urzędo-
we….

 6) organów administracji rzą-
dowej i innych organów państwo-
wych oraz państwowych jednostek 
organizacyjnych, a także organów 
jednostek samorządu terytorialne-
go i samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych – z okazji uroczy-
stości oraz rocznic i świąt pań-
stwowych….

Mimo tego i mimo przypo-
mnienia o obowiązku wywiesze-
nia flagi, które wygłosił publicznie 
dzień wcześniej podczas piątko-
wej sesji Rady, radny Piotr Słom-
ski, burmistrz (obecny na tej se-
sji) obowiązku nie dopełnił. Po 
naszym artykule w DN, rzecznik 
policji oświadczyła: W przedmio-
towej sprawie Komisariat Policji w 
Nowogardzie przeprowadzi czyn-
ności wyjaśniające, mające na celu 
ustalenie, czy doszło do naruszenia 
przepisów zawartych w „Ustawie o 
godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych” przez organ samo-
rządowy. Zgodnie z art. 49§2 kw 
„kto narusza przepisy o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej podlega karze aresztu lub 
grzywny” 

Wyglądało więc na to, że orga-
ny odpowiedzialne za przestrze-
ganie prawa poważnie podeszły 
do jego łamania w dniu 1 marca 
tego roku przez organ gminy, ja-
kim jest burmistrz miasta No-
wogard. Niestety otrzymane w 
tych dniach postanowienie roz-
wiało wszelkie nadzieje, że pra-

wo równe dla wszystkich, a stró-
że prawa rozumieją kto jest od 
czego. Otóż - za złamanie prawa, 
które zobowiązuje do określone-
go działania organ gminy, nowo-
gardzka Policja ukarała nie repre-
zentanta tego organu czyli burmi-
strza, tylko… stróża zatrudnio-
nego w UM.  Stróż bowiem po-
noć zdjął samowolnie 1 (słownie 
- jedną sztukę) flagi, która wisia-
ła w piątek na urzędzie w związ-
ku z odbywającą się sesją Rady, 
(1-szy był w niedzielę), gdyby tej 
jednej sztuki ów stróż (oddany 
działacz SLD) w piątek nie zdjął, 
to obowiązek aktualny w niedzie-
lę wywieszenia flag (nie jednej 
sztuki) zostałby zdaniem Policji i 
burmistrza wypełniony. Oczywi-
ście dostrzeżenie absurdu sytu-
acji, gdy oto karany przez Policję 
jest stróż za czyn do którego usta-
wa zobowiązuje burmistrza prze-
kracza chyba możliwości niektó-
rych w Nowogardzie. Flaga pań-
stwowa i święto państwowe do-
znały więc podwójnego uszczerb-

ku, raz w dniu 1 marca, drugi raz 
w dniu  wydania postanowienia i 
pouczenia przez policję… stróża. 
Ponieważ cała sprawa ujawnia, że 
organy ustrojowe państwa (i bur-
mistrz i Policja),  utrzymywane z 
pieniędzy obywateli, nie wykazu-
ją należytego szacunku (a nawet 
chyba sobie kpią) dla świąt pań-
stwowych ustanowionych przez 
wybrany Parlament, skierowali-
śmy informacje w tej sprawie do 
przełożonych nowogardzkiej Po-
licji w powiecie i województwie. 
Oto treść zadanych w nim przez 
nas pytań:

 1. Od kiedy to stróż UM (a 
nie burmistrz) jest podmiotem 
zobowiązanym w ww. ustawie 
do wywieszenia flagi państwo-
wej w dniu święta narodowe-
go? 

2. Czy nowogardzka policja 
w opisany sposób kończąc po-
stępowanie uważa, że flaga na-
rodowa jest ścierką będącą na 
wyposażeniu stróża? 

1 marca br. zdjęcie wykonane kilka minut przed południem. Jak widać na budynku 
ratusza flag nie wywieszono. fot. archiwum

Z krajobrazu ulicy Wojska Polskiego zniknął poniemiecki budynek, 
który od wielu lat był niezamieszkały. W minionym tygodniu budynek 
został rozebrany. Pozostały tylko resztki fundamentów. Teren, na któ-
rym stał budynek, należy do prywatnej osoby. Okoliczni mieszkańcy z 
niecierpliwością wyczekują na to, co powstanie w miejsce zburzonego 
domu.  JB 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAmA ReKlAmA ReKlAmA

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

PROŚBA O POMOC
Dnia 28.02.2015 roku o godz. 23:00 z gospodarstwa
rolnego w Łagiewnikach (Pow. Łobez) skradziono
ładowarkę teleskopową MANITOU, kolor czerwony,
rok produkcji 2011, numer ramy: 901440; model:
MANITOU MLT 735 LSU S6E3.
JEŻELI KTOŚ POSIADA INFORMACJE NA TEMAT
ZAGINIONEJ ŁADOWARKI PROSZONY JEST
O KONTAKT POD NUMEREM 602 585 197.
WŁAŚCICIEL WYZNACZYŁ NAGRODĘ W KWOCIE
50.000 ZŁ!!!, KTÓRA ZOSTANIE WYPŁACONA
OSOBIE PO ODZYSKANIU ŁADOWARKI
I ZATRZYMANIU SPRAWCÓW KRADZIEŻY.

Radni przyznali ponad milion złotych na inwestycje...

Będzie nowa droga do Orlika 
Prawie milion złotych – tyle w miniony wtorek miejscy radni zarezerwowali na remont drogi prowadzącej do boiska „Orlik” przy ul. Bohaterów Warsza-
wy. Połowę pieniędzy za remont ma zwrócić Wojewoda Zachodniopomorski. Poza tym, Rada dołożyła środków na kilka innych inwestycji mających być 
wykonanych w tym roku, m. in. na dokumentację budowy przyłącza sieci wodnokanalizacyjnej do Strefy Ekonomicznej w Wojcieszynie. 

Droga ma zostać wyremon-
towana w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, zwanego popularnie 
„schetynówką” od nazwiska po-
lityka, pomysłodawcy programu. 
Gmina starała się już od kilku lat 
o dofinansowanie remontu ulicy z 
tego źródła. Wniosek za każdym 
razem umieszczany był jednak na 
liście rezerwowej. W zeszłym ty-
godniu Wojewoda poinformował, 
że Nowogard otrzyma dofinanso-
wanie pod warunkiem, że naj-
pierw wykona inwestycję.  

- Warunek jest taki, że całą in-
westycję mamy najpierw sami wy-
konać, sfinansować i rozliczyć do 
30 listopada tego roku, a dopie-
ro po tym wojewoda zwróci nam 
50% poniesionych kosztów – poin-
formował radnych burmistrz Ro-
bert Czapla. 

Dlatego też burmistrz zwrócił 
się do radnych, aby ci zabezpie-
czyli w budżecie kwotę 980 tys. zł, 
tak, by gmina mogła ogłosić prze-
targ na remont drogi, a później 
wykonać zadanie. 

Radni jednogłośnie zgodzili się 
na takie rozwiązanie. Pieniądze, o 
które wnioskował burmistrz, zo-
stały przesunięte z rezerwy prze-
znaczonej na planowaną budowę 
drogi zbiorczej na odcinku po-
między ul. Boh. Warszawy a ul. 

Armii Krajowej. Po zakończeniu 
inwestycji otrzymana od  Woje-
wody Zachodniopomorskiego re-
fundacja ma być zapisana w tej 
samej pozycji planowanych wy-
datków w budżecie. Warto do-
dać, że wspominana rezerwa mo-
gła być utworzona tylko dlatego, 
że radni nie zgodzili się na prze-
budowę Placu Wolności. Przy-
pomnijmy tylko, że pomysł for-
sowany przez burmistrza R. Cza-
plę miał  pochłonąć ponad 2 mili-
ny złotych i praktycznie pozbawić 
gminę możliwości inwestowa-

nia i sięgania po środki zewnętrz-
ne – chociażby właśnie takie jak 
te od Wojewody, za które możli-
we jest zrekompensowanie w po-
łowie budowy drogi przy Orliku.  

Zgodnie z projektem, poza 
nową nawierzchnią drogi, wybu-

dowana zostanie pełna infrastruk-
tura podziemna, oświetlenie oraz 
zatoka autobusowa, co zwiększy 
bezpieczeństwo uczniów znajdu-
jących się tam trzech szkół. Poza 
tym ma ona zostać w części sko-
munikowana z prywatnymi pose-
sjami, które w ostatnich latach po-
wstały na terenie znajdującym się 
za boiskiem Orlik (tzw. obszar in-
westycyjny Kulice).  Na dniach 
należy się spodziewać ogłoszenia 

przetargu na remont ulicy. Złożo-
ne przez potencjalnych wykonaw-
ców oferty cenowe z pewnością 
zweryfikują ostateczny zakładany 
koszt inwestycji. 

Przy okazji uchwały o pienią-
dzach na remont drogi do „Orli-
ka”, na wniosek burmistrza, rad-
ni zwiększyli też środki na kilka 
innych inwestycji, m.in. projekt 
przebudowy ulic Mickiewicza i 
Cmentarnej (budowa parkingów). 

Korekta wcześniej zarezerwowa-
nych przez radnych w budżecie na 
ten cel pieniędzy (po 10 tys. zł na 
każdą z tych inwestycji), była ko-
nieczna ze względu na aktualiza-
cję kosztów wynikającą ze złożo-
nych ofert na przygotowanie do-
kumentacji budowlanej tych in-
westycji. Mówiąc wprost – żad-
na z firm nie była w stanie przy-
gotować projektów za pieniądze 
jakie oferowała gmina. Dołożono 
więc po niewiele ponad 2 tysią-
ce. 40 tys. zł dołożono natomiast 
do remontu dróg na osiedlu Ra-
dosław. Przy uchwalaniu budżetu 
radni przeznaczyli na ten cel 210 
tys. zł, ale po przygotowaniu przez 
urząd kosztorysu okazało się, że to 
za mało. 

Na wniosek burmistrza, radni 
zdecydowali również o przezna-
czeniu 100 tys. zł na dokumenta-
cję projektową budowy przyłącza 
sieci wodnokanalizacyjnego do 
strefy ekonomicznej pod Nowo-
gardem. 

MS

OGŁOSZeNIe

Sesja, na której radni zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy na remont

W tym miejscu ma powstać zatoka dla 
autobusów szkolnych
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Wyroby sołeckie trwają 

Nowi sołtysi w Ostrzycy, 
Czermnicy i Sikorkach,  
w pozostałych wsiach bez zmian 
Nadal trwają wybory sołeckie. Do tej pory odbyły się one łącznie w 29 sołectwach. Na prze-
prowadzenie wyborów czeka jeszcze siedem sołectw. W mijającym tygodniu zebrania, pod-
czas których mieszkańcy wybierali swoich przedstawicieli, odbyły się w Ostrzycy, Wierzbię-
cinie, Sikorkach, Czermnicy, Osowie, Olchowie, Orzechowie, Orzeszu, Wyszomierzu i Łę-
gnie. W większości wsi dotychczasowi sołtysi zostali wybierani na kolejne kadencje. W kil-
ku miejscowościach dokonano jednak zmian. 

Mieszkańcy Wierzbięcina wybierają radę sołecką, w tle, na krześle Monika Pękala 
wybrana sołtysem wsi na kolejną kadencję

Burmistrz Robert Czapla gratuluje Janowi Artemiukowi zwycięstwa w wyborach 
na sołtysa Czermnicy

Barbary Borowiecka  (na zdjęciu w czarnym stroju), tuż po ogłoszeniu wyników wy-
borów na sołtysa Ostrzycy

Tak było chociażby w Ostrzy-
cy, gdzie o funkcję sołtysa ubiega-
ły się dwie osoby: Barbara Boro-
wiecka, która zgłosiła się do wy-
borów sama (dopuszcza to nowy 
statut sołectw) i  Dariusz Olejnik, 
dotychczasowy sołtys wsi, pełnią-
cy tę funkcję przez 16 lat. Wybo-
ry w tej wsi odbyły się w ponie-
działek 11 maja, o godz. 18.00.  
Wzięły w nich udział 63 osoby z 
253 uprawnionych do głosowa-
nia (25%). Wieś zdecydowała, że 
po 16 latach chce zmian i oddała 
władzę w ręce kontrkandydatki D. 
Olejnika. Głos na B. Borowiecką 
oddało 36 osób. D. Olejnik zdobył 
27 głosów. Nowa sołtys w krótkiej 
rozmowie z DN, tuż po ogłosze-
niu wyników wyborów, zapowie-
działa, że będzie kontynuowała to 
co do tej pory dla wsi robił Da-
riusz Olejnik.  

W tym samym czasie wybo-
ry odbywały się w Wierzbięcinie. 
Tam również o stanowisko sołty-
sa ubiegały się dwie osoby tj. Mo-
nika Pękala, pełniąca te obowiąz-
ki od czterech lat i Jacek Tomala. 
Dotychczasowa sołtys wsi wygra-
ła zdecydowanie wyborcze star-
cie zdobywając 37 głosów. Na jej 
kontrkandydata zagłosowało 6 
osób. W Wierzbięcinie w wybo-
rach wzięło udział 50 osób z 423 
uprawnionych, co daje zaledwie 
niecałe 12%. 

W środę natomiast, wybory so-
łeckie odbyły się w Czermnicy. I 
tu niespodziewanie zmieniono 

osobę sołtysa. W wyborach udział 
wzięło 60 osób ze 171 uprawnio-
nych do głosowania. Dało to fre-
kwencję 35%. Zgłoszono dwie 
kandydatury- sołtys wsi Moni-
kę Nagły i Jana Artemiuka. Za-
nim wybory się rozpoczęły, kil-
ka ostrych słów krytyki usłyszała 
sołtys wsi. Dwie mieszkanki wsi 
zarzuciły jej, że nie dba wystar-
czająco o wieś, a w szczególności 
o porządek na świetlicy wiejskiej.

Później padła propozycja, aby 
oboje kandydaci przedstawili po-
krótce swój „program wyborczy”. 
Sołtys Monika Nagły uznała, że 
nie była na to przygotowana i w 
konsekwencji nic nie powiedzia-
ła. Nie złożyła też sprawozdania 
ze swojej kadencji, tak jak sołtysi 
pozostałych wsi. 

  J. Artemiuk wykorzystał tę 
szansę i zapowiedział, że jeśli zo-
stanie wybrany na sołtysa, będzie 
się starał „aby Czermnica zaczęła 
wreszcie przypominać inne wsie 
w okolicy”, lobbując u władz mia-
sta o pozyskanie na wieś środków 
unijnych. Wypowiedź kandyda-
ta najwyraźniej przekonała więk-
szość mieszkańców na sali, bo ci w 
głosowaniu właśnie J. Artemiuka 
wybrali na swojego nowego soł-
tysa, oddając na niego równe 40 
głosów. Dotychczasowa sołtys, M. 
Nagły, zdobyła 18 głosów. 

Poza Ostrzycą, nowego sołtysa 
wybrali też mieszkańcy Trzech-
la, Osowa i Sikorek. W tej pierw-
szej miejscowości sołtysem został 

Krzysztof  Feliksiak, wygrywa-
jąc z dotychczasową sołtys Anie-
lą Maszyną. W Osowie natomiast 
o stanowiska sołtysa ubiegały się 
aż cztery osoby (dotychczasowy 
sołtys nie startował). Ostatecznie 
wygrała Marlena Lisowska. W Si-
korkach sołtysem została Małgo-
rzata Kubiak. Była jedyną kandy-
datką. Poprzednia sołtys nie ubie-
gała się o reelekcję. 

W pozostałych miejscowo-
ściach wybrano te same osoby 
na sołtysa na kolejną kadencję tj. 
Orzechowo – Marian Białczak, 
Olchowo- Elżbieta Laskowska, 
Orzesze – Joanna Gębala. Wyszo-
mierz- Andrzej Kania, Łęgno-Jó-
zef Włochowicz. W zeszłym tygo-
dniu  wybory odbyły się również 
w Strzelewie i Świerczewie. Tam, 
podobnie jak w większości wsi, 
sołtysami zostały te same osoby 
tj. Jolanta Bednarek (Strzelewo) i 
Urszula Armata (Świerczewo).  

Warto nadmienić, że po na-
szych artykułach na temat skan-
dalicznego przebiegu wyborów 
w niektórych miejscowościach, 
wyborom sołeckim w Ostrzycy, 
Wierzbięcinie i Czermnicy przy-
glądali się również radni Rady 
Miejskiej w osobach: Jowita Paw-
lak, Roman Kwiatkowski i Michał 
Krata – wiceprzewodniczący RM. 

Wybory sołeckie mają się za-
kończyć w następnym tygodniu. 
Wówczas też podamy pełną listę 
wszystkich sołtysów. 

Marcin Simiński

W Glicku...

Będą głosować na...przystanku
Tak przynajmniej wynika z komunikatu, jaki burmistrz Robert Czapla wystosował do 
mieszkaniowców Glicka informując o terminie wyborczego zebrania wiejskiego. Na miej-
sce głosowania wybrał miejscowy przystanek autobusowy. 

W 2010 roku, w Glicku, spłonął 
budynek wielorodzinny, w któ-
rym znajdowało się również po-
mieszczenie służącego jako świe-
tlica wiejska. Od tamtej pory 
mieszkańcy wsi nie mają miej-
sca, w którym mogliby omawiać 
ważne sprawy – takie jak chociaż-
by wybór nowych władz swojego 

sołectwa. Burmistrz zdecydował 
więc, że zebranie na którym wy-
brany zostanie sołtys i rada sołec-
ka wsi odbędzie się na... przystan-
ku autobusowym. 

-Po tym pożarze spotykaliśmy się 
w szkole w Orzechowie. Tym ra-
zem burmistrz wyznaczył na miej-
sce zebrania przystanek autobuso-

wy - mówi sołtys wsi Danuta Lu-
ter. 

Zgodnie z komunikatem bur-
mistrza Roberta Czapli, wydanym 
w dniu 11 maja, wybory w Glic-
ku odbędą się 18 maja (poniedzia-
łek), o godz. 18:00. 

Marcin Simiński
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Prezes obiecuje, że wybuduje...

Zasypali, i już nie odkopali 
Dobiegła końca, zlecona przez gminę Nowogard, przebudowa wewnętrznej drogi osiedlo-
wej, łączącej ul. Kowalską z ul. Zamkową, zlokalizowaną za blokami przy ul. Warszawskiej 
13, 14 i Armii Krajowej 51. W tej  odnowionej idylli byłoby wszystko w porządku, gdyby 
nie pewien istotny szczegół, który bardzo denerwuje mieszkańców jednego z bloków  przy 
ul. Warszawskiej

Widoczny na zdjęciu frag-
ment zasypanego podjazdu przy 
ul. Warszawskiej, przez pracow-
ników budujących tzw. łącznik, 
jest wciąż nieodkopany i wzbudza 
niezadowolenie wśród mieszkań-
ców, którzy poprosili Dziennik 
Nowogardzki o interwencję. Aby 
przekonać się jak jest naprawdę, 
udaliśmy się na miejsce i tam roz-
mawialiśmy z mieszkankami blo-
ku, do którego został zasypany 
podjazd - „Jesteśmy niemile zdzi-
wieni, że ten podjazd został nam 
po prostu zasypany! - pytanie tyl-
ko dlaczego?   Spełniał on przecież 
bardzo użyteczną funkcję dla nas. 
Pozwalał nam bezpiecznie dojść do 
klatki - mówią mieszkanki klatki 
schodowej bloku przy ulicy War-
szawskiej, do której został zasypa-
ny podjazd podczas prac remon-
towych. Mieszkańcy nie czeka-
jąc długo, postanowili złożyć pe-
tycję do prezesa SM Gardno, Jana 
Smoliry, o przywrócenie podjaz-
du. Pod apelem podpisało się 18 
mieszkańców klatek, które zostały 
pozbawione połączenia z remon-
towaną drogą i parkingiem. 

Prezes Jan Smolira w odpo-

wiedzi poinformował mieszkań-
ców, że odbudowa podjazdu jest 
nie możliwa ze względu na wy-
stąpienie kolizji z wybudowaną 
nową drogą. Zadeklarował jednak 
mieszkańcom, że w miejscu daw-
nego podjazdu, Spółdzielnia wy-
buduje schody. 

- „Zamierzamy wybudować w 
tym miejscu schody ułatwiające 
komunikację z parkingiem. Wyko-
nanie tych prac możliwe będzie po 
wykonaniu projektu i uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń wymaga-

nych przepisami prawa budowla-
nego. Przewidywany termin wyko-
nania prac uzależniony jest od ter-
minów wynikających z tych z prze-
pisów. Przybliżony termin realiza-
cji tych prac: dwa do trzech mie-
sięcy” – czytamy fragmenty od-
powiedzi, jaką mieszkańcom kla-
tek odciętych od parkingu udzie-
lił prezes J. Smolira. 

Mieszkańcy trzymają prezesa 
SM Gardno za słowo. 

  Jarek Bzowy 

Inicjatywa uchwałodawcza 

Warto podpisać,  
by móc więcej...
Trwa zbiórka podpisów pod petycją do Przewodniczą-
cej Sejmiku, o wpisanie do statusu województwa prawa 
do wnoszenia projektów uchwał przez mieszkańców woje-
wództwa. Pomysł inicjatywy pochodzi od Stowarzyszenia 
Partnerstwo i Rozwój (PiR). 

Dziś prawo wnoszenia pro-
jektów uchwał na poziomie wo-
jewództwa przysługuje jedynie 
marszałkowi, zarządowi, komisji 
rady, klubowi radnych oraz gru-
pie co najmniej 3 radnych. Nie 
ma natomiast zapisu o inicjatywie 
grupy mieszkańców. Stąd pomysł 
Stowarzyszenia, aby to zmienić. 

Jak informuje Paweł Słomski, 
koordynator akcji z ramienia Sto-
warzyszenia PiR, w dalszym ciągu 
można poprzeć inicjatywę podpi-
sując się pod petycją. 

- W tej chwili trwa zbiórka pod-
pisów. Podpisy będą zbierane do 
końca maja. Ludzie chętnie popie-
rają naszą inicjatywę. Zachęcam 
do poparcia naszego pomysłu – 
mówi Paweł Słomski. 

Pomysł Stowarzyszenia, aby 
wprowadzić do statutu Sejmiku 
Zachodniopomorskiego zmia-
ny umożliwiające określonej gru-
pie obywateli wnosić projekty 
uchwał, wywołał nie tylko wiele 
komentarzy wśród radnych Sej-
miku, ale też podjęcie przez Sej-
mik konkretnych działań. 

-Radni Sejmiku pozytywnie wy-
powiadali się na temat naszego po-
mysły w mediach regionalnych. 
Bardzo nas to cieszy. Powołano też 
komisję statutową, która będzie się 
tą sprawą zajmować. Pierwsze po-
siedzenie tejże komisji ma się od-
być już w przyszłym tygodniu – 
mówi P. Słomski. 

Pytany o to, dlaczego warto po-
przeć inicjatywę uchwałodawczą, 

odpowiada bez chwili namysłu: - 
dzięki zmianom w statucie Sejmi-
ku, mieszkańcy będą mogli wno-
sić własne projekty uchwał, a więc 
mieć większy wpływ na otaczają-
cą nas rzeczywistość. Często zda-
rza się tak, że z różnych względów 
sprawy trapiące mieszkańców nie 
znajdują zainteresowania wśród 
radnych Sejmiku – mówi koordy-
nator akcji z ramienia Stowarzy-
szenia PiR. 

Warto dodać, że podobne zmia-
ny w swoim statucie, umożliwia-
jąc obywatelom wnoszenia pro-
jektów pod obrady,  wprowa-
dził już w 2013 roku Sejmik Wo-
jewództwa Lubuskiego. Czy Za-
chodniopomorskie będzie dru-
gim w kraju? To zależy już tylko 
od nas samych.  Dlatego zachę-
camy tych, którzy jeszcze nie po-
parli projektu inicjatywy uchwa-
łodawczej, by jak najszybciej się 
pod nią podpisali. 

Warto dodać, że równolegle z 
akcją umożliwienia mieszkań-
com inicjatywy uchwałodawczej 
do Sejmiku, zbierane są podpisy 
pod petycją w tej samej sprawie, 
ale skierowaną do Rady Powiatu 
Goleniowskiego. Tam także w sta-
tucie brakuje zapisu o inicjatywie 
uchwałodawczej mieszkańców.

O dalszych losach inicjatywy 
będziemy informowali na bieżą-
co. 

Marcin Simiński 

Mieszkańcy żądają przywrócenia bezpiecznego podjazdu

Kto zostanie dyrektorem Specjalistycznej 
Poradni Terapeutycznej?
W najbliższy poniedziałek, w Goleniowie,  odbędą się konkursy na stanowiska dyrekto-
rów, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci Młodzieży i ich Rodzin oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Nowogardzie. W przypadku SOSW 
wybór dyrektora będzie formalnością -  o kolejną kadencję ubiega się jedna kandydatka – 
obecna dyrektor Ośrodka. Inaczej jest w przypadku Poradni

 Na stanowisko dyrektora tej 
placówki są dwie chętne. Jak się 
dowiedzieliśmy, swoje kandyda-
tury złożyły: Anna Bielida, psy-
cholog od 15 lat pracująca w tej 
placówce  oraz Irena Juszczyk dy-
rektor Gimnazjum nr 3 na osiedlu 
Bema, przed laty również pracow-
nik tej instytucji. 

Dotychczasowa dyrektor tej 
placówki, Bożena Kawicka, w 
konkursie nie wystartuje. 

- To jest moja świadoma i prze-
myślana decyzja. Po 20 latach peł-
nienia funkcji dyrektora, zosta-
wiam placówkę w dobrej kondycji, 
z wysoko wykwalifikowaną, zgra-
ną kadrą specjalistów. Uważam 
jednak, że w pewnym momencie 
należy pozwolić rozwinąć skrzy-
dła młodym osobom, które z pew-
nością świetnie sobie poradzą na 
tym stanowisku– powiedziała DN 

Bożena Kawicka, która po wybra-
niu nowego dyrektora, pozostanie 
w placówce na etacie psychologa. 

Tego same dnia, w starostwie w 
Goleniowie, odbędzie się również 
konkurs na szefa SOSW w Nowo-
gardzie. O kolejną, trzecią już ka-
dencję na to stanowisko będzie 
się ubiegać dotychczasowa dyrek-
tor Ośrodka, Joanna Wardzińska. 
Inne kandydatury nie wpłynęły, 
więc wybór dotychczasowej dy-
rektor na kolejne 5 lat będzie ra-
czej tylko formalnością. 

Konkursy ogłosiło Starostwo 
Powiatowe, organ prowadzący 
obu instytucji. Było to koniecz-
ne, bo kadencje dotychczasowych 
dyrektorów obu placówek dobie-
gły końca. Zgodnie z wytyczny-
mi do konkursu mogą przystąpić 
osoby posiadające zawodowy sto-
pień  nauczyciela mianowanego 

lub dyplomowanego. Poza studia-
mi magisterskimi i przygotowa-
niem pedagogicznym muszą mieć 
ukończone studia wyższe lub stu-
dia podyplomowe, albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą. Wymogiem jest również 
posiadanie co najmniej pięcio-
letniego stażu pracy pedagogicz-
nej  na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydak-
tycznej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego. Oczywiście kan-
dydaci muszą także okazać się za-
świadczeniem o niekaralności, a 
także, że przeciwko nim nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z urzędu lub postępowa-
nie dyscyplinarne. 

O wynikach konkursu powia-
domimy we wtorkowym wyda-
niu DN. 

MS

Paweł Słomski, koordynator akcji
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu! Kto uwierzy i 
przyjmie chrzest, będzie zbawio-
ny; a kto nie uwierzy, będzie po-
tępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, 
te znaki towarzyszyć będą: w imię 
moje złe duchy będą wyrzucać, 
nowymi językami mówić będą; 
węże brać będą do rąk, i jeśliby 
co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść 
będą, i ci odzyskają zdrowie. Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został 
wzięty do nieba i zasiadł po pra-
wicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współ-
działał z nimi i potwierdził naukę 
znakami, które jej towarzyszyły.

Powiem może mocno, ale 
samo chodzenie do kościo-
ła i karmienie się sakramenta-
mi nie wystarczy do zbawienia. 
Samo jedzenie Chleba Euchary-
stycznego nie zmienia życia! Do 
zbawienia bowiem –jak ukazu-
je powyższe słowo z Ewangelii - 
konieczna jest wiara, a ona jak 
mówi Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego jest przylgnięciem do 
osoby Jezusa Chrystusa. Co zna-
czy przylgnąć? To nic innego jak 
być z Nim, mieć głęboką, osobi-
stą, intymną więź z Bogiem. Za-
tem nie chodzi tutaj o tylko i wy-
łącznie intelektualne uznanie, 
że Bóg jest, ale o relacje z Nim, 
podporządkowanie swojego ży-
cia Bogu, uległość wobec Niego 
i posłuszeństwo Jego woli w mi-
łości. W tym momencie może-
my dostrzec obłęd jaki cechuje 
aktualnie duszpasterstwo (sic!) 
z jakim mamy do czynienia na 

co dzień. Mianowicie, wierni są 
przygotowywani do życia sakra-
mentalnego, a nie do życia wiarą! 
Efekt jest taki, że zaraz po przy-
jęciu sakramentów, wierni roz-
stają się z Kościołem. Wymow-
nym przykładem jest tutaj nie-
wątpliwie sakrament bierzmo-
wania, który jak żartuje się w ko-
ścielnych kręgach, „jest uroczy-
stym pożegnaniem się z Kościo-
łem z udziałem biskupa”. Chyba 
nikogo nie muszę przekonywać 
do zasadności tego twierdze-
nia… Całkiem podobnie, choć 
mniej drastycznie, wygląda sytu-
acja z dziećmi, które przystępu-
ją do Pierwszej Komunii Świętej. 
Ich zaangażowanie widać już na-
stępnego dnia Białego Tygodnia. 
Trudno w nich dostrzec skupie-
nie na modlitwie i Bogu. Wnio-
sek: sakrament został przyjęty, 
uroczystość się odbyła, ale ser-
ce człowieka w stronę Pana Boga 
nawet nie drgnęło. Powyższe 
przykłady powinny być dla nas 
bardzo wyraźnym sygnałem, że 
sprawy idą w tragicznie niewła-
ściwym kierunku. Przesadzam? 
Nie wydaje mi się, gdyż owoce 
owego sakramentalnego dusz-
pasterstwa można bardzo wyraź-
nie dostrzec chociażby w mło-
dych, którzy u komunii i bierz-
mowania byli, a do ślubu przy-
gotowują się przez życie wspólne 
„na próbę”, często przy akcepta-
cji katolickich rodziców. Ich rze-
koma „wiara” nie ma żadnego 
wpływu na ich życie. Pan Jezus 
powiedział: „Po owocach pozna-
cie” Owoce duszpasterstwa pro-
wadzonego dzisiaj i nastawione-
go przede wszystkim na przygo-
towanie do sakramentów, są bar-
dzo kiepskie. Świadczą ewident-
nie, że wierni nie mają żadnej 
właściwie więzi z Bogiem, bądź 
więź ta jest znikoma. To sytuacja 
bardzo niebezpieczna, bo prze-
cież o zbawieniu czy potępieniu 
będzie decydować nasza wiara, 
a zatem relacja, więź z Bogiem. 
Kto tej więzi nie ma, kiedy sta-

nie przed Bogiem może usłyszeć: 
„Nie znam Cię!”. Znać to być z 
kimś. Tego właśnie oczekuje od 
nas Bóg. Abyśmy byli z Nim. Je-
śli z Nim nie będziemy tu na zie-
mi, to jak możemy spodziewać 
się, że będziemy z Nim w niebie 
na zawsze? Doczesność jest nam 
podarowana, abyśmy zaprzyjaź-
nili się z Bogiem. To od jako-
ści tej przyjaźni zależeć będzie 
nasz byt w wieczności, zbawie-
nie lub potępienie. I naprawdę, 
nie bądźmy naiwni, kwestia ży-
cia wiecznego to poważna spra-
wa. Św. Jan od Krzyża mówił: 
„Potępienie jest bardzo łatwe, 
zbawienie bardzo trudne” To są 
słowa doktora Kościoła, a zatem 
Jego nauczanie obowiązuje nas 
wszystkich i warto się Jego sło-
wami przejąć. 

Na koniec dodam, że nie cho-
dzi w tym wszystkim o bez-
grzeszność! Osobiście prędzej je-
stem w stanie uwierzyć w zba-
wienie kogoś kto przeżywa ol-
brzymie problemy natury mo-
ralnej, ale ma więź z Bogiem, 
jak kogoś kto prowadzi życie sa-
kramentalne, ale takiej więzi nie 
ma. Jak mówił Thomas Merton: 
” Lepiej stać na skraju przepaści 
skomląc o miłosierdzie, jak być 
pewnym swego zbawienia!”

Moi drodzy, w tę niedzielę 
Wniebowstąpienia Pańskiego za-
proszeni jesteśmy do zmagania 
się o niebo. Aby dojść do tego 
celu potrzeba wiary. Pamiętaj-
my jednak, że diabeł też wie, że 
Bóg jest, ale nie ma z Nim więzi. 
Zerwał ją i dlatego jest na wieki 
potępiony… O inną zatem wiarę 
chodzi, innej wiary potrzeba aby 
dostać się do nieba. A to na ile 
jest Ona w Tobie żywa, możesz 
zobaczyć najszybciej w tym, jak 
żyjesz i co mówisz. Na ile żyjesz 
słowem Bożym, mówisz o Bogu, 
dzielisz się wiarą z innymi, gło-
sisz Ewangelię? Tu jest odpo-
wiedź na pytanie, jaka jest Two-
ja wiara.

ks. Robert Szyszko

Adam Borowski: lat 88, zmarł 12.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 16.05.2015 r.,  o godz. 12:00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Archidiecezjalne Dni młodych 

„Błogosławieni 
czystego serca”
W dniach od 1-3 maja br., już po raz drugi odbyły się Ar-
chidiecezjalne Dni Młodych w Barlinku. Również z naszej 
Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, 14 osobo-
wa grupa młodzieży, pod opieką ks. Roberta Dąbrowskiego, 
pojechała na to spotkanie do Barlinka. 

Tegorocznym hasłem Archi-
diecezjalnych Dni Młodych, za-
proponowanym przez papieża 
Franciszka było: "Błogosławie-
ni czystego serca". Były one czę-
ścią przygotowania do obchodów 
XXX Światowego Dnia Młodzie-
ży, które będzie miało miejsce w 
lipcu 2016 roku w Krakowie, z pa-
pieżem Franciszkiem.

Program Archidiecezjalnych 
Dni Młodych zawierał między in-
nymi: różnego rodzaju warszta-
ty, spotkania modlitewne, konfe-
rencje, świadectwa, zajęcia spor-
towe i rekreacyjne. Nasz wspól-
ny czas wzbogaciły występy ze-
społów muzycznych m.in.: "Stro-
na B", "Full Power Spirit", i " Som 
Gorsi". Centralnym punktem 
wszystkich dni była Msza święta. 
Uczestnicy tegorocznych Archi-
diecezjalnych Dni Młodych wzię-
li udział w 60 warsztatach tema-
tycznych m.in . biblijnych, bre-
wiarzowych, carvingu, decoupa-
ge, dziennikarskich, ewangeliza-
cyjnych, fotograficznych, hipo-
terapii, haftu, kulinarnych, litur-
gicznych, malarskich, medycz-
nych, Nordic Walking, origami, 
psychologicznych, robienia biżu-

terii, rzeźbiarskich, strzeleckich, 
tanecznych, teatru ognia, twór-
czego pisania, wędkarskich i wo-
kalnych. Warsztaty prowadzo-
ne były przez animatorów kultu-
ry, wolontariuszy oraz pracowni-
ków różnych placówek oświato-
wych. Podczas tego trzydniowe-
go spotkania był realizowany tak-
że program kulturalno-rozrywko-
wy, m.in. pokazy, rajdy, żeglowa-
nie i turystyka wodna, zwiedzanie 
miasta, zajęcia sportowe, gry, za-
bawy itp. W tegorocznych Dniach 
Młodych wzięło udział około 
1500 młodzieży z całej archidiece-
zji. W ostatnim dniu ulicami Bar-
linka przeszła młodzież z flagami 
biało-czerwonymi upamiętniając 
Dzień Konstytucji 3 maja.

Młodzież wróciła do Nowogar-
du uśmiechnięta, zadowolona i 
umocniona wiarą z nadzieją, że za 
rok znowu pojedzie na Archidie-
cezjalne Dni Młodych, które już 
po raz trzeci odbędą się w Bar-
linku. Dziękuję Proboszczowi Ks. 
Grzegorzowi Legutko za dofinan-
sowanie tej akcji duszpasterskiej.

opiekun grupy
- ks. Robert Dąbrowski
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ZSP w Nowogardzie gościło młodzież z macedonii

Poznawali naszą kulturę i obyczaje
Od niedzieli gościmy w naszym mieście 14 osobową grupę młodzieży wraz z 2 opiekunami i 2 kierowcami, którzy przyjechali do nas z miasteczka Veles w 
Macedonii i zakwaterowani zostali w internacie ZSP w Nowogardzie. 

 Szkoła młodzieży, która przy-
jechała do nas z Macedonii, nosi 
nazwę Kole Nedelkovski. To już 
piąty rok trwa ta wymiana po-
między naszą młodzieżą z ZSP, a 
młodzieżą z Macedonii. Raz do 
roku nowogardzianie wyjeżdża-
ją na tydzień do Veles w Mace-
donii, a młodzież z Macedonii 
przyjeżdża do ZSP w Nowogar-
dzie. Ta wymiana ma na celu po-
znanie kultury, szkolnictwa, oby-
czajów. Każdego dnia młodzież z 
Macedonii miała określony pro-
gram, aby jak najwięcej zobaczyć 
i zwiedzić na Pomorzu Zachod-
nim. W poniedziałek 11 maja br. 
wraz z nauczycielami i uczniami z 
ZSP miałem okazję uczestniczyć 
w programie zaproponowanym 
młodzieży z Macedonii. O godzi-

nie 10.00, dzięki życzliwości Pani 
Anety Drążewskiej, Dyrektorce 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
w Nowogardzie, młodzież z Ma-
cedonii uczestniczyła w warszta-
tach malarskich. Po warsztatach 
udaliśmy się na spacer parkiem 
wzdłuż jeziora na molo. W połu-
dnie mieliśmy umówione w Ra-
tuszu spotkanie z Panem Burmi-
strzem Robertem Czaplą, na któ-
rym była również obecna Dyrek-
cja z ZSP. Po powrocie do inter-
natu dla młodzieży z Macedonii 
była przygotowana przez nauczy-
cieli informatyków multimedialna 
prezentacja naszej szkoły. Po obie-
dzie młodzież udała się do Kościo-
ła pw. WNMP, w którym pracuje 
jako wikariusz i wysłuchała krót-
kiej historii Kościoła przedstawio-

nej przez Pana Marka Dobrowol-
skiego, któremu jestem bardzo 
wdzięczny za poświęcony dla nas 
czas. Wielką atrakcją dla młodzie-
ży z Macedonii było wejście na 
wieżę Kościoła, z której młodzież 
zobaczyła przepiękną panoramę 

miasta i okolice. Następnie udali-
śmy się na lody i młodzież powró-
ciła na kolację do internatu. Po 
kolacji dla młodzieży z Macedo-
nii i naszej mieszkającej w inter-
nacie, była przygotowana dysko-
teka.  Dziękuję wszystkim nauczy-

cielom i młodzieży z ZSP, którzy 
zaangażowali się każdego dnia w 
program pobytu gości z Macedo-
nii w naszym mieście.

ks. Robert Dąbrowski
nauczyciel religii w ZSP 

w Nowogardzie

Już w najbliższą niedzielę- mieszkanka 
Nowogardu w „must be the music”

Głosujmy na Justynę Sawicką!!!
Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę, 17 maja, w  półfinale programu „Must be 
the Music. Tylko Muzyka”,  wystąpi mieszkanka naszego miasta – Justyna Sawicka. Uwaga! 
Zmianie uległa godzina emisji programu. Show rozpocznie się o godz. 21.30, a nie jak za-
powiadano o 20.00. 

Program będzie emitowa-
ny na żywo. Tym razem o tym, 
kto przejdzie do finałowych od-
cinków zdecydują w głosowaniu 
SMS-owym widzowie. Recenzje 
jury będę jedynie miały charak-
ter opiniotwórczy. Dlatego zachę-
camy wszystkich czytelników DN 
do oglądania występu Justyny Sa-
wickiej i wysłania na nią SMS-ów. 
Numer, na który będzie moż-
na wysyłać wiadomości z przy-
pisanym kodem dla artystki, zo-
stanie podany w trakcie wystę-
pu i będzie czynny aż do zakoń-
czenia emisji programu. Im wię-
cej SMS-ów otrzyma Justyna, tym 
jej szanse na pozostanie w progra-
mie będą większe. 

Informujemy jednocześnie, że 
zmianie uległa godzina emisji 
programu. Muzyczne show roz-
pocznie się o godz. 21.30, a nie 
jak zapowiadano o 20.00. Spo-

wodowane jest to zaplanowaną na 
ten czas  debatą  kandydatów na 
prezydenta RP.  

Zachęcamy do oglądania wy-
stępu Justyny Sawickiej i wysyła-
nia SMS-ów. 

Życzymy wokalistce z Nowo-

gardu przejścia do dalszego etapu 
“Must be the Music” i  trzymamy 
kciuki za udany występ!

MS

18 Lat czekałaś, by dorosłą wreszcie być. 
Dziś marzenia swe spełniłaś, zaczniesz pełną piersią żyć. 

Lecz pamiętaj, że przed Tobą jeszcze wiele, wiele lat.
Żyj więc mądrze, w zgodzie z sobą, 

a cudowny będzie świat.

Dagmarze  
Gabrysiak 

życzą: 
Rodzice i Siostry

„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. 
ONE przyjdą same”

  Z okazji pięknego Jubileuszu Naszej Kochanej 

Izabeli Niedbał Jahfouf 
Życzymy  wszystkiego co najlepsze,
spełnienia najskrytszych marzeń!
Niech uśmiech nigdy nie znika  

z Twojej twarzy, 
oraz pociechy z męża i dzieci 

życzą Rodzice

ŻycZeNIA
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Inicjatywa „bezpieczne przejścia dla pieszych” 

Podpisało się ponad tysiąc osób
24 kwietnia, zakończona została akcja zbierania podpisów pod inicjatywą „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nowogard”. Tego dnia na ręce Bur-
mistrza Nowogardu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, oficjalnie złożone zostało pismo opatrzone podpisami wyrażonymi na listach poparcia przez 
1011 osób.

Przypomnijmy, że celem ini-
cjatywy było poprawienie bez-
pieczeństwa pieszych na terenie 
Gminy Nowogard, ze szczegól-
nym uwzględnieniem przejść dla 
pieszych.

-W mojej propozycji miałoby to 
nastąpić poprzez powołanie spe-
cjalnej komisji złożonej z fachow-
ców zawodowo przygotowanych 
w aspekcie zabezpieczenia bezpie-
czeństwa pieszych, spowalniania 
prędkości pojazdów, lokalizowa-
nia i urządzania przejść dla pie-
szych, która to komisja przeanali-
zowałaby wszystkie niebezpieczne 
miejsca (w szczególności na dro-
gach wojewódzkich) i przygotowa-
ła program poprawy bezpieczeń-
stwa z konkretnymi wskazaniami 
dla każdej lokalizacji. Na podsta-
wie raportu ze wskazanymi gra-

dacjami ważności poszczególnych 
propozycji, przygotowanego przez 
tak wykwalifikowany zespół ludzi 
można opracować program cztero-
letni, a  w zależności od możliwo-
ści finansowych może nawet sze-
ścioletni i realizować go cyklicz-
nie rok po roku. W taki sposób za 
kilka lat mielibyśmy, chyba jako 
pierwsi w kraju, system bezpiecz-
nych przejść dla pieszych, bezpiecz-
nych ciągów komunikacyjnych, co 
z pewnością przełożyłoby się na 
znaczące zmniejszenie tak tragicz-
nych w skutkach częstokroć wypad-
ków z udziałem pieszych – mówi 
Damian Simiński, pomysłodaw-
ca i koordynator zbierania podpi-
sów pod inicjatywą. Deklaruje też 
wolę przystąpienia do prac w ta-
kiej komisji. -  Objechałem z wy-
kwalifikowanymi zawodowo kole-

gami, którym serdecznie za pomoc 
z tego miejsca dziękuję, wszystkie 
wyselekcjonowane przez nasz ze-
spół drogi i wiem, gdzie znajdują 
się niebezpieczne miejsca. Jeśli tyl-
ko zatem moja obecność w profe-
sjonalnej, zawodowo przygotowa-
nej komisji będzie mile widziana, 
z wielką radością do niej przystą-
pię – dodaje. 

Na razie trzeba poczekać, ja-
kie działania w związku ze złożo-
ną przez mieszkańców inicjatywą 
podejmą władze miasta. Obywa-
tele swoje zrobili, już licznie po-
pierając pomysł, co jest najlep-
szym dowodem na to, że temat 
bezpieczeństwa na drogach jest 
szczególnie ważny dla mieszkań-
ców naszej gminy. 

-Poparła nas ogromna ponad ty-
siąc osobowa ilość naszego społe-

czeństwa, a trzeba pamiętać, iż ak-
cja nie była prowadzona masowo. 
Poparcie było dobrowolne i pocho-
dziło od osób, które z własnej nie-
przymuszonej woli zaangażowa-
li się w propagowanie inicjatywy 
– podkreśla D. Simiński i dzięku-
ję tym, którzy zaangażowali się w 
przeprowadzenie zbiórki podpi-
sów: - Z tego miejsca chciałbym 
podziękować zatem wszystkim oso-
bom, które złożyły swój podpis pod 
listami poparcia, a także osobom i 
instytucjom, które czynnie włączy-
ły się w propagowanie naszej akcji. 
Chciałbym podziękować Dzien-
nikowi Nowogardzkiemu i stro-
nie  www.wnowogardzie.pl,  za ob-
jęcie patronatu i propagowanie idei 
bezpiecznych przejść dla pieszych, 
osobom prowadzącym działal-
ności gospodarcze, jak Sklep Spo-

żywczo-Przemysłowy Pana Roma-
na Kwiatkowskiego, czy Sklep Biu-
rex Pana Stanisława Rynkiewi-
cza za umożliwienie mieszkańcom 
składanie podpisów i zbieranie list 
poparcia, stowarzyszeniu Budo-
wy Kościoła w Wierzbięcinie, oso-
bom duchownym, a w szczególno-
ści Proboszczowi Parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny 
ks. Grzegorzowi Legutko, a także 
osobom fizycznym, które czynnie 
zaangażowały się w akcję zbiera-
nia podpisów i promowały przed-
sięwzięcie w mediach społeczno-
ściowych – kończy koordynator 
inicjatywy „bezpieczne przejścia 
dla pieszych”. 

MS

Chodnik przy 
POLO, natychmiast 
do remontu!
Nierówny, wyboisty, a dla przechodniów bardzo niebez-
pieczny, szczególnie po zmroku. Fragment chodnika przy 
ulicy 700 Lecia w Nowogardzie, nadaje się tylko do remon-
tu i to w trybie pilnym, nim ktoś w tym miejscu złamie so-
bie nogę! 

Przechodnie  skarżą się na zły  
stan chodnika tuż przy wejściu 
do marketu POLO. -„Proszę  zo-
baczyć  na ten odcinek chodni-
ka, a przekona się pan, że jest tu 
dość widoczny problem, który jest 
zagrożeniem dla przechodzących 
w tym miejscu osób. Nie prosiła-
bym pana o pomoc, gdyby nie fakt, 
że wczoraj widziałam na własne 
oczy, jak jedna z pań idąc nagle 
się  przewróciła. Kostka brukowa 
jest w tym miejscu tak nierówna, 
że zagraża zdrowiu, a może i ży-
ciu, przechodzących w tym miejscu 
osób. Dlatego bardzo prosimy DN 
o interwencję”  -  mówi  pani Sa-
bina, która na co dzień handluje 
tu obok i widzi, jak przechodnie 
się denerwują, a i co gorsza prze-
wracają, z powodu tych nierów-
ności. Chodnik jest rzeczywiście 
w fatalnym stanie, a nierówna na-
wierzchnia wymaga natychmia-
stowej naprawy. Dlatego nasz ko-
mentarz jest chyba tu zbyteczny, 

gdyż fotografia i wymowny gest 
pani Sabiny, powinny wystarczyć 
zarządzającym tym fragmentem 
chodnika, by szybko podjąć decy-
zję o jego naprawie.

Jarek Bzowy 

Fotopstryk Poszkodowani w wypadkach nie będą już samotni w sieci

Rusza Forum Poszkodowanych
Problem wypadków w Polsce, wliczając w to wypadki drogowe i wypadki w pracy dotyka 
rocznie ponad 100 tys. osób. Dodając do tej puli bliskich osób poszkodowanych, mamy do 
czynienia z grupą nawet kilkuset tysięcy osób. Wiele z nich z różnych względów zostaje osa-
motnionych ze swoim problemem. Odpowiedzią na te problemy ma być  internetowe Fo-
rum Poszkodowanych, założone przez Grupę Wsparcia istniejącą  przy Fundacji Filantrop. 

Według GUS w roku 2013 po-
nad 88 tysięcy Polaków zosta-
ło poszkodowanych w wypad-
kach podczas wykonywania pra-
cy. Statystyki policyjne mówią 
natomiast o ponad 35 tys. wy-
padków drogowych w minionym 
roku, w których śmierć poniosło 
3 tys. osób, a 44 tys. doznało ob-
rażeń ciała. Mimo istnienia wielu 
firm zajmujących się działalnością 
odszkodowawczą, pomocą praw-
ną, a także organizacji wspierają-
cych osoby poszkodowane, cały 
czas istnieje potrzeba narzędzia, 
które spełniałoby formę pierwsze-
go kontaktu dla osób potrzebują-
cych i ich bliskich. Czym jest Fo-
rum Poszkodowanych? Forum 
Poszkodowanych powstało z ini-
cjatywy Grupy Wsparcia działa-
jącej przy Fundacji Filantrop. Jego 
tematyka koncentruje się na sze-
roko rozumianej pomocy dla ofiar 
wypadków. Tak więc pod dome-
ną www.forumposzkodowanych.
plwww.forumposzkodowanych.
pl   znajdziemy praktyczne infor-
macje zarówno w kwestiach praw-
nych (dotyczących m.in. należ-
nych świadczeń czy dochodzenia 
odszkodowań, jak również pora-
dy na temat pomocy psycholo-
gicznej oraz rehabilitacji.

- Forum skierowane jest do 
wszystkich osób, które nie radzą 
sobie z traumą, szukają wsparcia 
osób o podobnych doświadcze-
niach, ale także pomocy meryto-
rycznej – twierdzi Beata Dąbek z 
Grupy Wsparcia, główna pomy-
słodawczyni Forum oraz jego ad-
ministratorka, która na własnym 
przykładzie wie jak potrzebna 
jest taka pomoc osobom poszko-
dowanym. Wśród moderatorów 
znajdziemy również zawodowe-
go psychologa oraz osoby zajmu-

jące się coachingiem. - Chcieliśmy 
aby nasze forum było funkcjonal-
ne dla różnych grup społecznych 
i przez to miało przejrzysty i in-
tuicyjny układ oraz łatwy dostęp, 
przy jednocześnie dużej dozie 
anonimowości – dodaje Pani Be-
ata. Zgodnie z obecnymi trenda-
mi w świecie internetu Forum Po-
szkodowanych zostało zintegro-
wane z portalami społecznościo-
wymi, takimi jak Facebook czy 
Twitter.

Info: własna

Pomóżmy sobie
- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 

520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnia gazowa  – 

tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki ku-

chenne i kuchnie gazową, bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodnio-

wego – tel. kontaktowy 609 996 271
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać 

na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Nasi Przedsiębiorcy - Szkółka Drzew Owocowych i Ozdobnych Aliny i Jarosława Dulaj

Z wizytą w szkółce 
Wiosna to najlepszy okres na sadzenie drzew i krzewów. Szkółka Drzew Owocowych I Ozdobnych Aliny i Jarosława Dulaj, jednej z najbardziej znanych w 
Gminie Nowogard. To z tego właśnie gospodarstwa wychodzą odmiany, które cieszą się wśród klientów bardzo dobrym powodzeniem. Obecnie szkółka 
państwa Dulaj, której siedziba znajduje się w Karsku, nie tylko sprzedaje, ale również sama hoduje wiele ciekawych odmian drzewek i krzewów. Okazuje 
się, że poza odbiorcami z okolicy sadzonki i młode rośliny trafiają nawet do klientów w Europie.  W kolejnej odsłonie naszego cyklu „Nasi przedsiębior-
cy”, rozmawiamy z właścicielami gospodarstwa szkółkarskiego w Karsku. 

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek naszej rozmowy, pro-
szę powiedzieć, skąd las bierze 
swój początek? 

Jarosław Dulaj -  Trafił pan do 
nas, gdzie pracy w szkółce jest bar-
dzo wiele, gdyż jest to okres zasa-
dzeń krzewów i drzewek, a tak-
że innej roślinności. Dlatego pro-
szę mi wybaczyć, że na pańskie py-
tania będę odpowiadał sam, bez 
małżonki, która obecnie jest w tere-
nie i zajmuje się roślinnością. Jeże-
li chodzi o pana pytanie, to począ-
tek lasu bierze się właśnie z natu-
ry, z przyrody, ale również z zasa-
dzeń i kultury człowieka. W obec-
nych czasach człowiek zdecydo-
wanie powinien robić wszystko, by 
chronić las oraz jego zasoby. Dlate-
go tak ważną sprawą jest, aby las 
był przez człowieka chroniony, a 
nie zaśmiecany i niszczony. 

Las z natury powinien być 
czysty, ale jak dowodzi życie, a 
szczególnie w wielu przypad-
kach i bezmyślność ludzka, tak 
nie jest? 

Zgadza się. Niestety, szczególnie 
widać to w pryzmacie niektórych 
miejsc w nowogardzkich lasach, 
gdzie jacyś nieodpowiedzialni lu-
dzie wyrzucają swoje śmieci. Dla-
tego pytam? Jak w ogóle można to 
robić? To jest przestępstwo i jeżeli 
taka osoba zostanie na tym przyła-
pana, to powinna być bardzo suro-
wo ukarana.

 Mówi się, że drzewa sadzi się 
raz na całe życie?

W jakimś stopniu jest to prawda, 
bo drzewa sadzi się po to, by kie-
dyś z nich wyrósł duży las i służył  
przyszłym pokoleniom. Mówi się, 
że mężczyzna powinien wybudo-
wać dom, posadzić drzewo i mieć 

syna. Ja posadziłem tysiące drzew, 
mam dom i syna, więc wszyst-
kie te elementy zrealizowałem, a 
w przypadku drzew dalej realizu-
ję (śmiech). 

Czym jest dla pana zasadzenie 
kolejnego drzewa, które będzie 
rosło przez wiele lat? 

Dla mnie osobiście zasadzenie 
drzewa jest ogromną przyjemno-
ścią, a także możliwością obser-
wacji tej rośliny w okresie jej wege-
tacji. Mówi się, że trzeba mieć do 
tego rękę? - ja ją mam i bardzo się 
tą umiejętnością szczycę. 

Jak sobie państwo radzicie z 
tym biznesem podczas zimy, a 
jak teraz, gdy jest w pełni sezon? 

Może pana zaskoczę tą odpowie-
dzią, ale ja nie mam zbytnio czasu 
myśleć o tym, bo przez okrągły rok 
jest w szkółce coś do zrobienia. Wy-
dawałoby się, że człowiek prowa-
dzący taki biznes zimą powinien 
odpoczywać.  Zapewniam pana, że 
nic podobnego. Tutaj czy zima, czy 
lato, to naprawdę jest bardzo dużo 
pracy. Zimą wykonujemy między 

innymi szczepienia roślin. No oczy-
wiście w okresie wiosenno-letnim 
jest więcej pracy, m.in. walczymy z 
chwastami, pasożytami czy szkod-
nikami…, ale również dokonujemy 
zasadzeń i pielęgnacji roślin. 

Jeżeli już wspomniał pan o ro-
ślinach to, jakie rośliny klient 
może kupić w państwa szkółce, 
w Karsku? 

Szkółka specjalizuje się w ho-
dowli drzewek owocowych w po-
jemnikach, m.in. takich jak: jabłoń 
(30 gatunków), grusza, śliwa, cze-
reśnia, brzoskwinia, kwi i jeszcze 
wiele innych. Produkujemy rów-
nież rośliny ozdobne np. iglaki, ro-
śliny kwitnące, ale także drzewa i 
krzewy. Biznes prowadzony przez 
nas nie jest łatwy i tani, bo wyma-

ga bardzo wielu nakładów finanso-
wych, a także pracy, można powie-
dzieć od rana do wieczora. Wśród 
prac, które tu wykonujemy zdecy-
dowanie pomagają nam maszy-
ny rolnicze. Obszar jaki mamy do 
obrobienia to około 10h. Dlate-
go zwłaszcza w porze sezonu, gdy 

jest najwięcej pracy, zatrudniamy 
dodatkowych pracowników, cho-
ciaż na stałe zatrudniamy również 
jedną panią. Dlatego korzystając z 
okazji, bardzo serdecznie dzięku-
jemy wraz z małżonką pani Ane-
cie naszej stałej pracownicy, a tak-
że innym pracownikom którzy pra-
cują tu dorywczo, za dobrze wyko-
nywaną pracę. Ja osobiście dzięku-
ję też mojej małżonce, która bar-
dzo się poświęciła temu biznesowi .  

 Czy macie państwo jakieś spe-
cjalne zamówienia,  jeżeli tak to, 
kto jest ich odbiorcą? 

Produkcja naszych roślin prze-
znaczona jest dla klientów deta-
licznych, którzy rozmieszeni są 
m.in. w całym pasie nadmorskim, 
od Gdańska po Bydgoszcz. Ale są 

też klienci z Gorzowa Wlkp., Zie-
lonej Góry itp.  Ale to nie wszystko, 
naszymi klientami są również oso-
by z innych państw, m.in. taki jak: 
Szwecja, Norwegia czy Niemcy.

Osoba nabywająca u państwa 
sadzonki czy drzewka nie zawsze 
ma wystarczające doświadczenie 
w tym, jak je zasadzić, a później 
pielęgnować. Czy zatem państwa 
klient może liczyć tutaj również 
na doradztwo w tym zakresie?

Ten rodzaj działalności wręcz 
wymusza na nas, by tak postępo-
wać, czyli doradzać klientowi. Dla-
tego jak najbardziej staramy się tłu-
maczyć klientowi, jak prawidłowo 
posadzić zakupioną u nas roślinę 
czy drzewko. Sugerujemy więc, by 
wybrać dla danej rośliny odpowied-
nie miejsce i termin jej posadzenia, 
który spowoduje, że dana roślina 
będzie odpowiednio też rosnąć. 

Skoro już mówimy o zakupach 
roślin, to na co należy zwracać 
uwagę przy ich zakupie zarówno 

w sklepie, jak i właśnie w szkół-
ce? 

Podstawową sprawą jest ich od-
powiednia jakość, czyli np. wy-
gląd liścia, który powinien być ład-
ny i mieć ładne wybarwione kwia-
ty, czyli roślina powinna być wi-
talna. Natomiast nie polecam ro-
ślin z marketów, gdyż są to rośliny, 
w moim odczuciu, nie nadające się 
do sprzedaży. A dlaczego? Ponie-
waż ich kondycja jest zła, a i sama 
roślina najczęściej jest już obumar-
ła. Niższa cena w markecie, ozna-
cza niską jakość tych roślin. Warto 
o tym pamiętać. 

Wiosna oznacza sezon zasa-
dzeń. Domyślam się, że w tym 
okresie pracy w szkółce jest bar-
dzo wiele?

Zdecydowanie tak. Nasza praca 
zaczyna się już od godziny 06:00 
rano, a kończy często po godzinie 
22:00. Tutaj zasadnicze znaczenie 
ma aura pogodowa i czasami wy-
stępujące jeszcze niskie temperatu-
ry, które dla roślin są bardzo nieko-
rzystne. Ale na szczęście polski kli-
mat jest dość łagodny, dlatego zale-
cam zwyczajnie teraz sadzić, i jesz-
cze raz sadzić, wybrane u nas rośli-
ny. Ogród jest miejscem dynamicz-
nym, toteż nie można pozwolić, by 
o tej porze stał odłogiem. Dlatego 
dbajmy o niego, cieszmy się z jego 
użytkowania, a wówczas rosnące w 
nim rośliny będą kolorowe i piękne.

Nie mówiliśmy jeszcze o po-
czątkach szkółki. Proszę więc 
powiedzieć, jakie były początki i 
dlaczego właśnie tutaj w Karsku 
została ona założona? 

W zasadzie prowadzenie tej 
działalności zaczęła moja żona. To 
był rok 1993. Wybraliśmy Karsk, bo 
tu znaleźliśmy odpowiedni grunt 
na tego typu działalność.  Jednak 
działalność ta wynikała z moich 
zainteresowań,  ale i z tradycji, któ-
re wyniosłem z mojego rodzinne-
go domu w Sieradzu. Moi rodzice 
również produkowali rośliny i wa-
rzywa. Działalność ta i zamiłowa-
nie do rolnictwa jest po prostu kon-
tynuacją rodzinnych tradycji, tylko 
w większym wymiarze.

Dowiedziałem się, że arauka-
ria jest drzewem pana marzeń, 
które chciałby pan wyhodować?

To prawda. Bardzo bym chciał 
mieć to drzewko i je tu hodować, 
ale niestety nie sprzyja mu nasz kli-
mat. Dlatego pozostanie ono jesz-
cze w sferze moich marzeń.

Jedno z miejsc, gdzie rosną drzewka, które są przeznaczane do sprzedaży

Szkółka drzew owocowych i ozdobnych mieśi się w Karsku pod nr 13

Kwiaty, które można nabyć w szkółce w Karsku
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. X
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek X opracowania. 

Polscy jeńcy wojenni i robot-
nicy przymusowi, przebywający 
w mieście i okolicznych wioskach 
przez całą wojnę oczekiwali na mo-
ment wyzwolenia. Jednak zimą 
1945 roku, kiedy Armia Czerwona 
zbliżała się do naszego miasta, Po-
lacy zaczęli obawiać się przyszłości, 
nie czuli się gospodarzami tego te-
renu, a także opowieści Niemców o 
ekscesach żołnierzy ZSRR, budziły 
zaniepokojenie.

Część polskich robotników, wraz 
ze swymi gospodarzami, podjęła 
próbę ucieczki przed zbliżającymi 
się Rosjanami. 

4 marca o godzinie 5 rano był 
ogłoszony alarm. Całą noc słychać 
było bardzo gęste wybuchy w kierun-
ku Płoty - Gryfice i z kierunku Rado-
sław - Maszewo - Dobra. Wszystko 
było w ogniu. Wszyscy, co pozosta-
li, usiłowali ujść jak najszybciej (…) 
O godzinie 800 dołączyłam do długie-
go konwoju, który uformował się na 
szosie Nowogard – Golczewo”

Większość jednak starała się 
ukryć w miejscu zamieszkania i 
przeczekała przejście frontu. W No-

wogardzie Polacy skupili się w bu-
dynku obecnej przychodni Praxis, 
gdzie mieszkała grupa kolejarzy. 
Przez wspominała M. Król przez 
dwa ukrywali się w tym budynku, 
wyszli dopiero wtedy gdy już byli 
pewni że walki się skończyły.

Pierwsze kontakty Polaków z Ro-
sjanami, nie przypominało stosun-
ków wyzwolonych gospodarzy tere-
nu z przyjaciółmi oswobodziciela-

mi. Rosjanie traktowali ten teren jak 
zdobyty na wrogu, a wszelkie do-
bra jakie się tu znajdowały – za zdo-
być wojenną, którą można zabrać 
lub zniszczyć. Przykładem bezmyśl-
ności było np. strzelanie do kur na 
wioskach z pocisków zapalających. 
Zabili kurę na obiad, a przy okazji 
spalili pół wioski.

Stosunek żołnierzy rosyjskich 
do byłych jeńców wojennych i ro-
botników przymusowych, był jed-
noznaczny – to zdrajcy i tchó-
rze, którzy pracowali dla Niem-
ców, zdrajcy ojczyzny. Rosjanie jak 
Spartiaci – z wojny mogli wrócić 
jako zwycięzcy lub polegli (z tar-
czą lub na tarczy), nie mogli ucie-
kać lub dostać się do niewoli.  
„Z Nowogardu wyjechaliśmy 6 mar-
ca dlatego że jeden [żołnierz rosyj-
ski] powiedział (…) Co wy Polacz-
ki jeszcze tu siedzicie? Nie uciekacie? 
To ja was wystrzelam. Dobrze wam 
było za Niemców. No to uciekaliśmy 
co prędzej.”

„oficer w stopniu majora […]. 
On zobaczył naszą kolumnę. Tu 
niektórzy z wózkami, inni pie-
szo, inni z rowerami (jeszcze im 
nie zabrali), z tobołkami na ple-
cach. Jak on nie zaczął chlastać 
taką szpicrutą, po głowach, gdzie 
się dało. Krzyczał  „wyście Niem-
ców dorabiali, wy takie izminiki”. 
W czasie podróży do domu Polscy 
byli napadani oraz okradani przez 
Rosjan. 

Spotykamy żołnierzy idących na 
front. Pijani, biją się ze sobą. Ja do 
nich mówię zdrastwujtie, a tu „ka-
koj to zdrastwujtie, ty taki i owa-
ki”, moja żona siedzi na wozie, jak 
nie rąbnie ją takim kijem, to do sa-
mej Warszawy szła kulejąc.[…] Jak 
zobaczyliśmy Ruskich to wszyst-
kie dziewczyny na ziemię, toboł-
ki na nie i kładliśmy się na nie. No 
nie ma dziewczyn, a jak była gdzie 

piwnica to dziewuchy do piwnicy, a 
na drzwiach się kładliśmy. […] W 
Radowie widzą, że idą Polacy i wi-
dzą, że idą kobiety. Po raz pierwszy 
spotkaliśmy się oficjalnie z Ruskimi. 
Była z nami Polka, która miała męża 
kapitana. Mieszkała pod Leningra-
dem. Przyjechała z transportem wła-
sowców, ich rodzin. Ona mówiła po 
rosyjsku. Oficerowie przynieśli spi-
rytusu, przynieśli poniemieckich we-
ków z mięsem. Nalali spirytusu całe 
szklanki. Wodą popijali. Koło mnie 
siedział kapitan Białorusin, On mó-
wił „nie pij, tylko wylewaj, nie pij”. 
Ja patrzę, a tu każdy Ruski za dzie-
wuchę. Mnie nie ruszają bo Władek 
siedział. Jeden do Władka, to ja do 
tego co mi nie kazał pić. On posta-
wił swoje łóżko przy drzwiach, tam 
gdzieśmy byli, to go postrzelili, za to, 
że on do mnie ich nie puścił.” 

Po przejściu pierwszej fali rabun-
ków, mordów i gwałtów na ludności 
cywilnej. Przy czym trzeba to pod-
kreślić - problem ten dotyczył nie 
tylko Niemców, ale także uwolnio-
nych robotników przymusowych 
pochodzących z całej podbitej przez 
Niemców Europy (nie przypadko-
wo, jednym z pierwszych milicjan-
tów w Nowogardzie był Serb, a w 
Maszewie przyjmował francuski le-
karz).  Sytuacja dalej była napięta. 
Za oddziałami frontowymi, podą-
żały oddziały NKWD oraz kontr-
wywiadu wojskowego – SMIRSZ 
(smiert’ szpionam – śmierć szpie-
gom).  Poszukiwali oni, głownie 
Niemców, którzy byli zaangażowa-
ni w struktury władzy lokalnej, woj-
skowej i politycznej. 

Pierwsze egzekucje były dokony-
wane bezpośrednio po zakończeniu 
walk o miasto, i jak wspomina dum-
ny ze swych dokonań oficer Armii 
Czerwonej, w pierwszym etapie po-
magali im Polacy:

Przyprowadziliśmy miejscowego 
faszystowskiego przywódcę na prze-
słuchanie. FB, nacjonalista z 1930r. 
Odpowiadał niechętnie, ukrywając 
swoje zdenerwowanie. Jedna Polka 
zidentyfikowała przywódcę Nowo-
gardu W. S. On stwierdził, że nie wie 
nic o miejscowym przywódcy Hitler-
jugend. Ale tego już dopadliśmy. Na-
stępny jest O. M.(60 lat), urzędnik 
policji. Wstrętny facet-tchórz i pod-
lizujący się. Poradziłem, by przepro-
wadzić rewizje w jego mieszkaniu. 
Znaleziono akta partyjne z 1938, 
wszystkie listy, tajne dyrektywy z je-
sieni 1944. Dostał zasługującą na 
niego kulę... 

Ten okres też wspominają Niem-
cy

Ojciec został […]przez Rosjan 
aresztowany i z innymi mieszkańca-
mi Naugardu uwięziony w jednym z 
budynków przy Gardenstrasse. [bu-
dynek dawnego przedszkola, gdzie 
obecnie prowadzona jest ekshuma-
cja żołnierzy niemieckich]. Mojej 
matce i mnie nie pozwolono go od-
wiedzać. W dniu 26 kwietnia już 
go tam nie było. Nikt nie mógł nam 
udzielić informacji o jego losie.

W okresie późniejszym po zorga-
nizowaniu administracji, przystą-
piono do bardziej systematycznych 
działań. 

 
Wszyscy Niemcy musieli się zare-
jestrować u rosyjskiego komendan-
ta. Przy tej okazji stało się jasne, że 
wszyscy mężczyźni i kobiety, któ-
rzy byli w jakimkolwiek kontakcie z 
NSDAP. Byli zatrzymywani i z tysią-
cami innych z bliższej i dalszej oko-
licy wywiezieni na Syberię, gdzie w 
większości zginęli.

Represjom podlegali także dyrek-
torzy przedsiębiorstw, jak np. dy-
rektor sanatorium Waldfielde, gdzie 
obecnie znajduje się Dom Pomocy 
Społecznej nad jeziorem. 

Wybór tych wszystkich nieszczę-
śników nasuwa wniosek, że łajdacy 
dostarczali Rosjanom dokumenty z 
szeregów własnych zakładów pra-
cy. Również doktor Sobotta został 
wkrótce zatrzymany i wywieziony. 
Nie mogłem się dowiedzieć, co mu 
zarzucano. Powrócił po kilku mie-
siącach śmiertelnie chory, aby po 
kilku dniach umrzeć. Przygotowali-
śmy mu w parku Waldfielde ostat-
nie miejsce spoczynku. 

Dopiero po kilku dniach Rosjanie 
zdali sobie sprawę, że Polacy mogą 
im się przydać. Potrzebują ludzi, 
którzy nadzorowali w prostych pra-
cach Niemców. Trzeba było odgru-
zować ulice, pochować zabitych, po-
zbyć się padłych zwierząt. Zapewnić 
aprowizację dla wojska, szpitali. W 
tym okresie w Nowogardzie szpi-
tale zlokalizowane były w budynku 
szpitala, Szkoły Podstawowej nr 1 i 
I Licem Ogólnokształcącego, pocz-
ty koło dworca oraz Domu Pomo-
cy Społecznej na Osiedlu Smużyny.

Po noclegu przy stacji kolejowej 
gdzie zebrała się spora grupa Pola-
ków miałem zamiar wyjazdu do ro-
dzinnych stron. Droga była wolna je-
dynie w kierunku Dobrej, więc wyje-
chałem na przedmieście. Całą kara-
wanę zatrzymali żołnierze radzieccy, 
którzy przekonywali nas, że powin-
niśmy pozostać bo tu jest Polska.  

Rysunek 1. Książeczka pracy Władysława Kuczyńskiego, jeńca wojennego, robot-
nika przymusowego oraz wieloletniego burmistrza Nowogardu

Rysunek 5. Starszy politruk wojsk NKWD
01 - czapka wz. 1935, denko w barwach resortu spraw wewnętrznych
02 - bluza polowa wz. 1935, 
03 - bryczesy służbowe z wypustką w barwach NKWD
04 - buty wzoru standardowego dla dowódców
05 - pas wz. 1935 z koalicyjką
06 - kabura z wyciorem do rewolweru Nagant (nazwa potoczna nagan)
07 - mapnik - raportówka
08 - odznaka „Zasłużony NKWD-zista” ustanowiona w 1940
09 - Order Czerwonej Gwiazdy ustanowiony w 1930
10 - książeczka wojskowa
11 - naboje do rewolweru Nagant (nagan)kaliber 7,62 mm
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 Aby nasza rozmowa nie 
była zbyt kwiecista pro-

szę powiedzieć, jakie jest pań-
stwa zdanie wobec ostatnich re-
lacji DN na temat wyborów so-
łeckich przeprowadzonych w na-
szej gminie, a także polityki, któ-
rą uprawia pan burmistrz

Od razu powiem, że nie uczest-
niczyłem w tym spotkaniu, toteż 
nic nie mam do powiedziana w 
tej sprawie. To jest ciężkie i trudne 
pytanie, na które odpowiem chy-
ba trochę nietypowo. Uważam, że 
to co ja tu wypracuję z małżonką 
i zarobię na życie, jest naszą cięż-
ką pracą, dlatego polityka lokalna 
zupełnie jest nam zbyteczna i obca. 

Chociaż na prowadzenie działal-
ności ma wpływ to, jakie decyzje 
podejmuje lokalna władza, szcze-
gólnie te w obszarze ekonomicz-
nym. Mam tę świadomość, i dlate-
go powiem, że podatki stosowane w 
naszej gminie są zbyt wysokie i to 
mówią również inni przedsiębior-
cy. Jeśli już jednak je musimy płacić 
w takiej skali to uważam, że wpły-
wy z tego tytułu powinny być mą-
drze wykorzystywane i inwestowa-
ne w dalszy rozwój gminy. 

Czy może pan zdradzić swoje 
plany na przyszłość, oczywiście 
te związane z prowadzeniem go-
spodarstwa szkółkarskiego?

Chcemy dalej ciężko praco-

wać, ale i cieszyć się z każdej wy-
hodowanej w naszej szkółce rośli-
ny.  Pragniemy czerpać z życia to 
co najlepsze, ale i żyć w zdrowiu i 
spokoju, który w tej pracy i dla mo-
jej całej rodziny był i zawsze bę-
dzie bardzo ważny. Co do planów 
biznesowych, to prowadzę rozmo-
wy z koproducentem na temat no-
wych bardziej profesjonalnych na-
miotów do rozwoju roślin.  Rok-
rocznie też uczestniczmy  w bran-
żowych targach, których celem jest 
pokazanie się i zapromowanie się 
szerszej klienteli, więc myślimy, że 
to też przyniesie określone efekty. 

Rozmawiali: 
Jarek Bzowy i Julia Pawelec Aleja młodych drzewek

Z wizytą w szkółce 

W dniu 25.05.2015r., o godz. 17:00, w świetlicy szkol-
nej, odbędzie się spotkanie rodziców uczniów roz-
poczynających edukację w klasie I, w roku szkolnym 
2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. 

Zapraszamy

Szkoła Podstawowa nr 2

Konkurs ekologiczny
We wtorek (12 maja), w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie, odbyła się 13. edycja Międzyszkolnego Konkursu 
Ekologicznego dla klas III. 

Celem konkursu jest szerzenie 
świadomości ekologicznej wśród 
uczniów. Dzieci zmierzyły się z 
różnymi konkurencjami: był quiz, 
zadania „prawda czy fałsz”, labi-
rynt, odgadywanie nazw zwierząt 
na podstawie zdjęć, karty pracy 
związane z tematyką ekologicz-
ną. W przerwie konkursu, dzie-
ci miały możliwość obejrzenia 
prezentacji przygotowanej przez 
pana Marka Heisera, pt. „Zwie-
rzęta naszych lasów”. W konkur-
sie 1. miejsce zajęli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie. 

Na 2. miejscu uplasowały się dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie, natomiast trzecie 
miejsce przypadło Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Nowogardzie. Go-
spodarze z „dwójki” okazali się 
zatem bardzo gościnni zajmując 
w edukacyjnej zabawie 4. miejsce. 
Organizatorki konkursu Urszula 
Zajda i Marzena Florczak dzięku-
ją nauczycielom za przygotowanie 
uczniów. Serdecznie zapraszamy 
za rok na 14. edycję konkursu.

Info: własna

Wtorek, 9 maja 1995r.
1.  Duchowo i sportowo w górach
1 maja br. udała się autokarem 

do Kotliny Jeleniogórskiej grupa 40 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 
1. Wyjazd miał charakter ducho-
wy oraz sportowy. Opiekunami byli: 
ksiądz Andrzej, nauczyciel wycho-
wania fizycznego oraz trzy osoby 
dorosłe. Pobyt na wycieczce trwał 
5 dni. Miejscem noclegu był hotel 
„Harnaś” w Kowarach..

W drodze dzieci odwiedziły Sank-
tuarium Maryjne w Rokitnie koło 
Międzyrzecza. Tam uczestniczyły w 
Mszy św. Następnie zwiedziły Semi-
narium Duchowne w Gościkowie - 
Paradyżu. Dzień zakończyły smaże-
niem kiełbasek przy ognisku.

Na drugi dzień dzieci pojechały 
wyciągiem krzesełkowym na Małą 
Kopę. Po leżącym tam o tej porze 
śniegu zeszły i „zdobyły” najwyższy 
szczyt w Sudetach - Śnieżkę (1602 m 
n.p.m). Na Śnieżce odwiedziły Ka-
plicę św. Wawrrzyńca oraz tamtej-
sze schronisko. Mijając schronisko 
„Strzecha Akademicka” dotarliśmy 
do schroniska „Samotnia”, w któ-
rym grupa zatrzymała się na chwi-
lę odpoczynku. Po zejściu do Kar-
pacza Górnego oglądaliśmy świą-
tynię Wang i prawie wszyscy zaopa-
trzyli się w pamiątki. Po przejściu 
obok „Wodospadu” powróciliśmy 
do hotelu na posiłek i odpoczynek 
po dniu sporego wysiłku fizycznego. 

Środa była mniej forsowna - zwie-
dzaliśmy Karpacz, a kto chciał ką-
pał się w hotelu „Skalny”. 3 maja to 
Święto Matki Bożej Królowej Pol-
ski, dlatego wszyscy uczestniczy-
li w Mszy św. w kościele o.o. Fran-
ciszkanów. 

Czwartek to czas zwiedzania Ko-
warskiej Fabryki Dywanów oraz 
Szklarskiej Poręby (zakręt śmierci 
i 2 wodospady). W piątek spacero-
waliśmy po mieście, odwiedziliśmy 
kościół i przygotowywaliśmy się do 
wyjazdu.

Do Nowogardu wróciliśmy póź-
nym wieczorem - zmęczeni, ale peł-
ni wrażeń. 

Ogólnie panowała atmosfera ser-

deczności pomiędzy uczestnikami, 
w większości szkolnymi sportowca-
mi. Trzeba przypomnieć, że wyjaz-
dy na wycieczki stały się już trady-
cją. Podczas ferii zimowych wyje-
chało ponad 70 osób, a w sierpniu 
ubiegłego roku ponad 20.

Podsumowując: nabierając tę-
żyzny fizycznej i patrząc na świat 
Stworzeń dochodzi się do wniosku 
powtarzając słowa Księgi Mądrości: 
„Z wielkości i piękna stworzeń po-
znaję ich Stwórcę”.

Uczestnik
2. Jubileuszowe uroczystości w Do-

brej Nowogardzkiej
50-lecie Straży Pożarnych na Po-

morzu
W niedzielę, w Dobrej Nowo-

gardzkiej uroczyście obchodzo-
no doroczny Dzień Strażaka wraz z 
50-leciem Straży Pożarnej na Pomo-
rzu Zachodnim. O godz. 9:30 ko-
mendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, Wojciech Brodnie-
wicz, prezes zarządu wojewódzkie-
go Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Andrzej Bonikowski i burmistrz 
Dobrej, Wiesław Bernacki powitali 
na granicy gminy biskupa Jana Ga-
łeckiego. Po okolicznościowej mszy 
św. w kościele s. Klary strażacy, go-
ście i mieszkańcy udali się na sta-
dion miejski.

Po przeglądzie pocztów sztanda-
rowych i pododdziałów strażackich 
oraz wyciągnięciu na maszty flag - 
państwowej i Ochotniczych Związ-
ków Straży Pożarnych, burmistrz 
Wiesław Bernacki powitał gości. 
Uroczystość zaszczycili m.in. wo-
jewoda Marek Tałasiewicz, zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego po-
licji Bolesław Bernat, komendant 
Pomorskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej Marek Bieńkowski, dowód-
ca 12 Dywizji Zmechanizowanej 
Andrzej Lelewski, przewodniczą-
cy Krajowego Związku Straży Po-
żarnych Meklemburgii - Pomorza 
Przedniego Rolf Schomann i przed-
stawiciele z Pasewalku.

Brygadier Wojciech Brodnie-
wicz podziękował strażakom PSP i 
OPS za dotychczasowa pracę i ofiar-

ność, przypominał historię powsta-
nia Straży Pożarnej na Pomorzu i 
bohaterską śmierć jednego z pierw-
szych szczecińskich strażaków, Teo-
fila Firlika.

Miłym akcentem uroczystości 
było oznaczenie Złotym Znakiem 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
sztandaru jednostki OSP w Dobrej, 
obchodzącej również swoje 50-lecie. 
Złotym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa odznaczono biskupa Jana 
Gałeckiego. Otrzymało je również 
10 strażaków i 6 żon strażaków. Zło-
tymi Odznakami Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych uhono-
rowano 5 strażaków. Awanse ofi-
cerskie otrzymało 10 funkcjonariu-
szy PSP, a aspiranckie 4. W imieniu 
odznaczonych i awansowanych po-
dziękował kapłan Jacek Staśkiewicz 
z Komendy Wojewódzkiej PSP. Ży-
czenia strażakom z okazji ich święta 
nadesłali m.in. prezydent Lech Wa-
łęsa i prymas Polski Józef Glemp. 
Duże brawa otrzymała orkiestra Po-
morskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej za pokaz musztry paradnej, 
kończąca oficjalną część uroczysto-
ści. 

Gościnni gospodarze przygoto-
wali wiele atrakcji. Wszystkim sma-
kowała doskonała strażacka gro-
chówka. Podobały się występy ze-
społów dziecięcych i folklorystycz-
nych .Reprezentacje kleryków i po-
licji rozegrały mecz piłki nożnej. 
Obejrzano pokazy ratownictwa dro-
gowego i chemicznego w wykona-
niu PSP. Przygotowano także cieka-
we ekspozycje sprzętu ratownicze-
go i gaśniczego. Firma „Deleor” za-
prezentowała m.in. nożyce - do roz-
cinania karoserii samochodowych 
i kolumn kierowniczych produkcji 
amerykańskiej, aparaty powietrzne i 
kombinezony gazoszczelne, a firma 
„Supon” sprzęt przeciwpożarowy. 
Wieczorem odbyła się zabawa ludo-
wa i pokaz sztucznych ogni.

Przedruk za „Głosem Szczeciń-
skim” (RB)

Oprac.: J.Pawelec

20 lat temu                                 pisał:
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Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zuzanna córka Aga-
ty i Roberta Konkel ur. 
12.05.2015 z Nowogardu

Rafał syn Iwony i Dariu-
sza Radel ur. 12.05.2015 
ze Strzelewa

Oliwier syn Dominiki i 
Łukasza Posuniak ur. 
7.05.2015 z Łęgna

Apolonia córka Aleksan-
dry Telszewskiej-Gruza 
ur. 10.05.2015 z Bani

Milan syn Joanny i Ja-
rosława ur. 7.05.2015 z 
Węgorzy

Ksawer syn Eweliny Gra-
bowskiej ur. 8.05.2015 z 
Nowogardu

Nadia córka Darii i Pio-
tra Chorążyczewskich ur. 
12.05.2015 z Nowogardu

Michalina córka Laury i 
Mariusza ur. 11.05.2015 
z Nowogardu

Natan syn Natalii Filipiak 
ur. 11.05.2015 z Wojta-
szyc

„Pomorzanki” i rezerwy zagrają u „siebie”

Pierwszy zespół jedzie do Pniewa
W najbliższy weekend, kolejne mecze ligowe rozegrają drużyny Pomorzanina. Wszystkie 
zespoły zagrają w niedzielę (17 maja). Podopieczni Roberta Kopaczewskiego wybiorą się 
do Pniewa, gdzie rywalizować będą z tamtejszym Błękitem. Kobieca drużyna o godz. 12:00, 
podejmować będzie Vielgovię Szczecin, natomiast drugi zespół zagra o godzinie 15:00, z 
Orłem Łożnica.  

Jak wspominaliśmy w relacji z 
ostatniego meczu Pomorzanina, 
piłkarze z „okręgówki” muszą za-
cząć seryjnie wygrywać i liczyć na 
stratę punktów rywali walczących 
o awans. W niedzielę, w meczu z 
Błękitem nie będzie jednak łatwo 
o zwycięstwo. Piłkarze z Pniewa 
zajmują w ligowej tabeli 11. miej-
sce, które jest zagrożone spad-
kiem. Błękit do tej pory uzbierał 
28 punktów. Na własnym boisku 
wygrał 6 spotkań, 4 razy prze-
grał oraz dwukrotnie zremisował, 
wszystko to przy skuteczności 28 
strzelonych i 26 straconych goli. 
W pierwszym meczu Pomorza-
nin wygrał z Błękitem 1:0, po golu 
Huberta Pędziwiatra. Nowogar-
dzianie będą już znali wynik so-
botniego meczu pomiędzy Zorzą 
i Jeziorakiem. Piłkarze z Dobrzan 
na własnym boisku, jako jedyna 
drużyna w lidze, jeszcze nie prze-
grali (3 zwycięstwa i 9 remisów), 

jeśli szczecinianie stracą punk-
ty, a Pomorzanin wygra, sprawa 
awansu wciąż nie będzie przesą-
dzona. Z kolei również w niedzie-
lę, Stal Lipiany zagra w Choszcz-
nie, z pogodzoną już ze spadkiem 
Gavią. Trudno liczyć w tym me-
czu na przychylny dla Pomorzani-
na rezultat. 

W III Lidze Kobiet wiary w 
awans wciąż nie tracą podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka. Niestety, nie 
wszystko zależy od piłkarek z No-

wogardu. Aby awansować poraż-
kę musi zaliczyć Olimpia II, a wy-
daje się być to wręcz niemożli-
we. „Pomorzanki” w najbliższą 
niedzielę o godzinie 12:00 zagra-
ją ze słabo spisującą się Vielgovią 
Szczecin. Rywalki do tej pory zdo-
łały wywalczyć jedynie 10 punk-
tów. Na wyjazdach Vielgovia wy-
grała tylko jeden mecz, 3 spotka-
nia przegrała oraz wywalczyła je-
den remis. Wierzymy, że piłkarki 
Pomorzanina są w stanie pewnie 
wygrać w tym meczu i pozostać w 
wyścigu o fotel lidera.  

Po meczu kobiecej drużyny, o 
godzinie 15:00, na boisko przy ul. 
Wojska Polskiego wybiegną pił-
karze drugiego zespołu oraz Orła 
Łożnica. „Rezerwowi” potrzebu-
ją punktów, aby mogli być pewni 
utrzymania w A Klasie. Orzeł nie 
jest zbyt wymagającym rywalem. 
Piłkarze tej drużyny zajmują w li-
gowej tabeli 9. miejsce z 19 punk-

tami na koncie. W dotychczaso-
wych wyjazdowych spotkaniach 
Orzeł prezentował się bardzo sła-
bo, jedno zwycięstwo, jeden remis 
i sześć porażek, a wszystko to przy 
zaledwie 4 strzelonych golach i 20 
straconych. Czy młodzi piłkarze 

z Nowogardu zdołają wywalczyć 
3 punkty? Przekonamy się o tym 
już w najbliższą niedzielę. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach.  

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
25. kolejka:
Zorza Dobrzany – Jeziorak Szczecin  (16.05; 11:00)
Ina Ińsko – Kłos Pełczyce   (16.05; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Morzycko Moryń  (16.05; 16:00)
Piast Chociwel – Sparta Węgorzyno  (16.05; 16:00)
Unia Dolice – Polonia Płoty   (16.05; 16:30)
Błękit Pniewo – Pomorzanin Nowogard  (17.05; 15:00)
Gavia Choszczno – Stal Lipiany   (17.05; 16:00)
Flota II Świnoujście – Orkan Suchań  (17.05; 17:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
17. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Chemik II Police  (16.05; 11:00)
Pomorzanin Przybiernów – Znicz Niedźwiedź (16.05; 17:00)
Euroinsbud Goleniów – Vielgovia Szczecin  (17.05; 15:00)
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Łożnica  (17.05; 15:00)
Wicher Reptowo – Wołczkowo-Bezrzecze  (17.05; 16:00)
Hanza Goleniów – Zalew Stepnica  (17.05; 17:00)

III Liga Kobiet 2014/2015
12. kolejka:
Zalew Stepnica – Olimpia II Szczecin  (16.05; 11:00)
LUKS Przecław – Kotwica Kołobrzeg  (16.05; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin (17.05; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Orzeł 2010 Wałcz  (17.05; 15:00)

Środy na torze – III seria

Chrabąszcze poza podium
W środę (6 maja), na szczecińskim torze kolarskim, rozegrano III serię cyklicznych zawo-
dów „Środy na torze”. Tym razem młodzi kolarze z Nowogardu, reprezentujący klub „Chra-
bąszcze”, zaprezentowali się gorzej i żadnemu z nich nie udało się stanąć na podium w po-
szczególnych wyścigach.  

Naszą relację rozpoczniemy od 
najmłodszych. W kategorii wieko-
wej Żak starszy wystartował Hu-
bert Grygowski i Jacek Fecak. Naj-
pierw nasi reprezentanci rywali-
zowali w wyścigu australijskim, 
w którym uplasowali się obok sie-
bie. Hubert Grygowski minimal-
nie przegrał walkę o podium zaj-
mując 4. miejsce, z kolei jego klu-
bowy kolega Jacek Fecak uplaso-
wał się na 5. pozycji.  Następnie 
rywalizowano w wyścigu punkto-
wym. Ponownie nieco lepiej wy-
padł Grygowski, który tym razem 
zdołał wywalczyć 6. miejsce, a Fe-
cak uplasował się tuż za nim na 7. 
pozycji. W klasyfikacji generalnej 
po III seriach, Hubert Grygowski 
z 43 punktami zajmuje 3. miejsce, 
do 1. pozycji traci już 15. oczek. 
Jacek Fecak w „generalce” plasu-
je się na 6. miejscu z 29 punktami. 

W kategorii wiekowej Junior 
młodszy w wyścigach udział wzię-
ło czterech „Chrabąszczy”- Adam 
Salamon, Damian Teodorczyk, 
Adrian Zając i po raz pierwszy w 
tej edycji  środowych spotkań na 

torze Mateusz Gliwka. Najpierw 
kolarze z Nowogardu wystarto-
wali w wyścigu na 400 metrów ze 
startu zatrzymanego. Zapunkto-
wało tylko dwóch naszych repre-
zentantów. Adam Salamon wy-
walczył 8. miejsce, które dało mu 
3 punkty, natomiast za 10. pozy-
cję Damian Teodorczyk otrzymał 
1 punkt. Adrian Zając w tym wy-
ścigu zajął 11. miejsce, z kolei Ma-
teusz Gliwka został sklasyfikowa-
ny na 13. pozycji. Następnie kola-
rze walczyli o punkty w wyścigu 
duńskim. Tutaj ponownie najwy-
żej sklasyfikowany był Adam Sa-
lamon, który zajął 8. miejsce. Da-
mian Teodorczyk poprawił się o 
jedną pozycję i ukończył wyścig 

na 9. miejscu. Minimalnie walkę o 
jeden punkt przegrał Adrian Za-
jąc, który zajął 11. pozycję. Mate-
usz Gliwka tym razem został skla-
syfikowany na 14. miejscu. Na ko-
niec kolarze ścigali się w wyści-
gu punktowym. Niestety również 
bez lepszych wyników „Chrabąsz-
czy”. Adam Salamon wywalczył 
7. miejsce, Damian Teodorczyk 
zajął 10. pozycję, natomiast Ad-
rian Zając i Mateusz Gliwka zo-
stali sklasyfikowani odpowied-
nio na 11. i 14. miejscu. W kla-
syfikacji generalnej po III seriach 
Adam Salamon zajmuje 5. miejsce 
z 57. punktami na koncie. Do lide-
ra traci już 26 punktów, jednak do 
trzeciego miejsca ta strata wyno-
si jedynie 2 oczka. Na 7. miejscu 
znajduje się Piotr Sowiński, który 
tym razem nie startował na torze. 
Adrian Zając plasuje się na 11. po-
zycji, Damian Teodorczyk jest na 
13. miejscu, natomiast Dominik 
Ołubiec i Mateusz Gliwka pozo-
stają bez punktów. 

KR
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TANIEJ O PODATEK

15 - 26 maja 2015

ul. Armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard 

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o
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„KORTEXIM” Sp. z o.o. zatrudni
Operatora traka taśmowego

Zakres obowiązków:
•	 obsługa	traka	taśmowego	w	zakresie	przecierania	i	manipulacji	

dłużyc,
•	 wycinanie	więźb	dachowych,	desek,
•	 obróbka	drewna,
 Wymagania:
•	 bardzo	duże	doświadczenie	na	analogicznym	stanowisku,
Warunki:
•	 miejsce	pracy	Szczecin	Dąbie,(niedaleko	dworca	PKP),
•	 umowa	o	pracę,

tel. 607-032-822 • e-mail: biuro@kortexim.pl

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

A11.4.ś-czb.d/o

Supermaraton „Gryfland” 2015

15 kolarzy z naszej gminy
W sobotę (9 maja), w Gryficach, odbył się Supermaraton „Gryfland” 2015. Naszą gminę re-
prezentowało w poszczególnych kategoriach w sumie aż 15 kolarzy, którzy zajmowali bardzo 
dobre miejsca. 

Naszą relację rozpoczniemy od 
najmłodszych uczestników gryfic-
kiego supermaratonu. W katego-
rii wyścig rodzinny wystartowało 
sześciu kolarzy z nowogardzkiego 
klubu „Chrabąszcze”. Trzeba 
przyznać, że młodzi nowogar-
dzianie zdominowali wyścig ro-
dzinny zajmując 6 pierwszych 
miejsc w swojej kategorii oraz w 
Open! Najszybszy był Adrian Za-
jąc, który zwyciężył z wynikiem 
01:11:22.406. Na drugim miejscu 
linię mety przejechał Jacek Fecak. 
Trzecie miejsce przypadło Ma-
teuszowi Gliwce. Na następnych 
miejscach zostali sklasyfikowani: 
Damian Teodorczyk (4. miejsce), 
Hubert Grygowski (5. miejsce) i 
Adam Salamon (6. miejsce). Do-
dajmy, że w tej kategorii rywalizo-
wało w sumie 13 młodych kolarzy. 

W kategorii Mini Kobiet, na dy-
stansie 71 km, rywalizowała Mał-
gorzata Kubicka. Zawodnicz-
ka z Nowogardu uzyskała czas 
02:23:41.956, który pozwolił jej 
zająć w swojej grupie 5. miejsce, 
natomiast w Open Kobiet 8. pozy-
cję. W kategorii Mega Mężczyzn 
ścigano się na dystansie 144 km i 
jedynym reprezentantem Nowo-
gardu był Arkadiusz Pietruszew-
ski. Zawodnik z naszego mia-
sta zaprezentował się bardzo ład-
nie, uzyskał czas 04:34:31.556, 
który pozwolił mu na wygranie 
w grupie Mega M4i oraz zajęcie 
25. miejsca w klasyfikacji Open 
na tym dystansie. Dodajmy, że w 

tym wyścigu startowało w sumie 
54 kolarzy. 

Największa grupa nowogar-
dzian wystartowała w kategorii 
Mini Mężczyzn na dystansie 71 
km. Zdecydowanie najlepiej wy-
padł Jan Zugaj, który uzyskał czas 
01:42:37.970 i zwyciężył w swojej 
grupie Mini M4s oraz w klasyfi-
kacji Open zajął 3. miejsce pośród 
99 startujących kolarzy. Dodajmy, 
że Jan Zugaj walkę o 1. miejsce w 
Open przegrał zaledwie o setne 
sekundy. Również bardzo ładnie 
pojechał reprezentujący Osowo 
Zbigniew Szkołuda, który w prze-
dziale Mini M5s zajął 2. miejsce, 

natomiast w klasyfikacji Open 
uplasował się na 6. pozycji. Kolej-
nym naszym reprezentantem star-
tującym na 71 km był Janusz Pie-
truszewski, który w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 1. miejsce, 
uzyskując czas 02:16:55.361. W 
klasyfikacji Open, Janusz Pietru-
szewski został sklasyfikowany na 
57. miejscu. Zaraz za nim w Open 
na liście wyścigu widnieją nazwi-
ska Tadeusza Burewicza i Toma-
sza Pietruszki. Burewicz w swojej 
kategorii wiekowej wywalczył naj-
niższy stopień podium, a w Open 
uplasował się na 59. miejscu, z ko-
lei Pietruszka zwyciężył w swojej 

ReKlAmA

kategorii, a uzyskany przez nie-
go czas sklasyfikował go w Open 
na 60. miejscu. Jan Baran wystar-
tował w przedziale wiekowym 
Mini M6s i zajął w nim 7. pozy-
cję, a uzyskany czas pozwolił mu 
zająć 66. miejsce w Open. Na ko-
niec pozostał jeszcze Marek Szy-
mański, dla którego start w Gry-
ficach był debiutem w superma-

ratonie. Nasz reprezentant uzy-
skał czas 02:25:07.431 i w katego-
rii Mini M6s zajął 9. pozycję, na-
tomiast w klasyfikacji Open upla-
sował się na 71. miejscu. Gratu-
lujemy kolarzom z naszej gminy 
udanych startów i wywalczonych 
medali oraz życzymy powodzenia 
podczas kolejnych wyścigów. 

KR

Na zdjęciu kolarze klubu Chrabąszcze Nowogard przed startem w kategorii wyścig 
rodzinny podczas supermaratonu Gryfland 2015

Na zdjęciu od lewej- Janusz Pietruszewski, Małgorzata Kubicka, Tadeusz Burewicz, 
Jan Baran i Tomasz Pietruszka, podczas gryfickiego supermaratonu

ZZPN informuje:

Kursy trenerskie UEFA
Jak informuje strona internetowa Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, trwa nabór wniosków na kursy trenerskie UEFA za-
planowane na czerwiec/lipiec 2015. Wnioski należy składać do 30 
maja. 

Trwa nabór wniosków na kur-
sy trenerskie UEFA. Zaintereso-
wani powinni składać wnioski do 
30 maja 2015 roku. Planowe kur-
sy odbędą się w Szczecinie. Ofer-
ta ZZPN na poszczególne kur-
sy przedstawia się następująco: I. 
Kurs UEFA C – planowany koszt 
kursu to 1310 zł (32 miejsca). 
Kurs odbędzie się w dniach 20 
czerwca – 12 lipca (4 sesje week-
endowe - piątek od 16:00, sobota-
-niedziela 8:00-16:00).

II. Kurs UEFA B wyrównawczy 
– planowany koszt kursu to 1350 
zł (32 miejsca). Kurs dla Instruk-
torów Sportu w piłce nożnej (le-

gitymacje MSiT- wydane przed 
23.08.2013 r.) w dniach 14 czerw-
ca- 4 lipca (3-4 sesje weekendowe 
– piątek od 16:00, sobota-niedzie-
la 8:00-16:00).

Wszystkich zainteresowanych 
Związek prosi o pilne składanie 
wniosków (do pobrania na stro-
nie internetowej w zakładce szko-
lenia- dokumenty). Dodatkowe 
informacje oraz odpowiedzi na 
pytania udzieli Trener Edukator 
ZZPN- Paweł Podgórski (tel. 504 
855 750). 

Info: ZZPN
Oprac: KR   

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła 

Miejsko – Gminnego PZW 
zaprasza, w sobotę 

(16 maja), na sprzątanie 
jeziora Olchowo 

w obrębie przystani 
wędkarskiej. 

Prosimy o zabranie ze sobą 
podstawowych narzędzi pracy. 

Spotkanie o godzinie 10:00 
na przystani w Olchowie. 

OGŁOSZeNIe
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą 

PUR

W.332.p.24-28.04

Z A P R O S Z E N I E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00 Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizato-

rów.
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnie-
nia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie ,,Tech-
nologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym 
zakresie.

II. Osób posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do 
zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług remontowo- budowlanych. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 150 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących program kur-
su ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów prowadzenia własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Biznesu”.

Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT”, otrzymają do 
wyboru 3 lokale użytkowe ze zniżką 50 % stawki bazowej czynszu, w okresie pierwszych 6 miesięcy działalno-
ści gospodarczej.
Tegoroczna edycja projektu realizowana jest od kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie CEiP 
,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
            
            Serdecznie zapraszam !
       

Dyrektor CEiP „Profit’”      PROJEKT DOFINANSOWANY JEST    
SzF TPP w Nowogardzie  ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
 Jerzy Jabłoński  

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO
P14.1.śczb.do

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Baltic Board S.A. 
ul. Nadtorowa 14, w Nowogardzie 

zatrudni 
• pracownika komunikatywnie władającego  
 językiem niemieckim /wskazane technicznym/, 

• operatorów maszyn przetwórczych, 
 elektryków, ślusarzy, mechaników. 

Kontakt: tel. 503 715 658 lub 
osobiście w biurze firmy w godzinach 10-15.

DZIEŃ OTWARTY
W	dniu	9.06	2015	(wtorek)	o	godz.	10.00		
w	Ośrodku	Szkolno-Wychowawczym		

w	Nowogardzie	będzie		
Dzień Otwarty  

Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Wszyscy	zainteresowani:
-	obejrzą	prezentację	multimedialną	o	szkole	zawodowej
-	zwiedzą	szkołę	i	ośrodek
-	obejrzą	pracownie
-	wezmą	udział	w	zajęciach	sportowych
Uczniowie	przygotują	na	tę	okazję	smaczny	poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

WyPRZeDAŻ 
płytek ceramiki sanitarnej 

oraz kabin
Hurtpol, ul. młynarska 1a
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
   (91) 392 22 33

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni 
do przyuczenia

na tapicera,
 kontrolera jakości

w Nowogardzie 
więcej informacji

pod numerem telefonu

781 058 685
 K71.2.sczb.6-13.03

mIeSZKANIA NA SPRZeDAŻ W ceNTRUm NOWOGARDU!
* kawalerka pow. 46 m2,wysoki parter CENA: 89 000 zł
* 2 pokojowe 42 m2, parter CENA: 105 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
* 4 pokojowe 55 m2, dwa balkony CENA: 158 000 zł
* 3 pokojowe 77 m2, II piętro CENA: 199 000 zł
* 3 pokojowe 67 m2 z pełnym wyposażeniem CENA: 200 000 zł
* 4 pokojowe 70,56 m2, II piętro CENA: 205 000 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości 

mamy przygotowaną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdzie-
cie Państwo wykwalifikowanego doradcę z wieloletnim doświadczeniem, któ-
ry profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZPŁATNIE przeprowadzi cały pro-
ces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 200.000 euro.  
Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

NIeRUcHOmOŚcI

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 0033 78 78 18 189

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ulica 
Gryfitów. 604 422 221

• Sprzedam piękną leśniczówkę. Stan bar-
dzo dobry, do zamieszkania. Kilka kilo-
metrów od Nowogardu, 30 minut do mo-
rza. Tel. 693 083 124 po 15 

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę obiekt po byłej szwalni na cele pro-
dukcyjne lub magazynowe. Obiekt posiada 
trafostacje. 607 288 835

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojone od 
12-15 arów. Kościuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 m2 + 
garaż przy domu. Cena do negocjacji. 726 
020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 853 710  

• Niedrogo wynajmę w centrum 2 pokoje 
umeblowane od zaraz. 788 726 456 

• Nowogard – sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej.601 808 410 

• Sprzedam działkę ogrodową za Szkołą 
Podstawową nr 2. Tel. 607 289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy przenośny, 
ocieplany z płyty obornickiej o pow. 36 m2 z 
ladami za 5 tys. zł. Tel. 601 642 390

• Sprzedam 1/2 domu z dwoma mieszkaniami 
i garażem nad jeziorem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ładne. 
Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum miasta. 
Tel. 693 128 069 

• Sprzedam dom lub zamienię na mniejszy, 
Nowogard. Tel. 691 10 02 49  

• Sprzedam dom w Nowogardzie 90 m2, trzy 
pokoje, dwie łazienki, pomieszczenie gospo-
darcze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 55m2, 
Boh. Warszawy. 691 621 141 

• Do wynajęcia ładne mieszkanie w centrum 
Nowogardu 3 pokoje, 46m2. 508 757 271 

• Wynajmę pomieszczenie handlowo-biuro-
we. tel. 510 065 169

• Sprzedam działkę ogrodową z altaną 3 ary. 
570 500 060 

• Kupię tanio, okazyjnie działkę bez pośred-
ników. Płacę gotówką. Okolice Nowogardu. 
888 341 347 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 centrum Nowo-
gardu. 604 109 289 

• Do wynajęcia kawalerka ul. Leśna, kaucja 
1000 zł, wynajem 500 zł + opłaty. Tel 721 290 
506

• Sprzedam pół domu z działką, Osowo. Tel. 
696 404 840

• Do  wyjęcia  mieszkanie , 2 pokojowe. Ume-
blowane .Tel.693850197.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 – pokojowe  w 
dostępnej  cenie.Tel.693850197.

• Na  Oś. Słonecznym : Sprzedam  działkę 
budowlaną  w  promocyjnej cenie.Tel.693 
850 197. 

• Działkę  o powierzchni: 4,300 m2 ,oko-
lice Nowogardu. 12zł/1m.2. SRZEDAM.
Tel.603895622.

• Sprzedam  mieszkanie  
.Tel.605850786,913910518.

• SPRZEDAM  - działkę   budowlaną  z  warun-
kami  zabudowy.Tel;606681704.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, bez-
czynszowe. Leśna. 663 423 338

•  Sprzedam mieszkanie: wysoki standard, 
nowe budownictwo, 52 m2, II piętro, własne 
ogrzewanie, duży balkon, piwnica 10 m2, sło-
neczne, niskie koszty utrzymania. Tel. 604 
410 983 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. 
Boh. Warszawy oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070

• m-3 64 m2 tanio sprzedam. 721 371 566 

• Poszukuje do wynajęcia mieszkania 3-po-
kojowego, okolice szkoły „2” Nowogard. 887 
077 570 

• Zamienię dwupokojowe mieszkanie komu-
nalne przy ul. Poniatowskiego na podob-
ne lub mniejsze, bliżej centrum Nowogardu 
max. II piętro. Tel. 601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum Nowogardu. 
784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. Tel. 603 705 
682 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe ladne. 603 
555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmina Przybiernów. 
Tel. 665 523 647 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
centrum, niski czynsz. 785 337 330

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią. 661 811 
611 

• Sprzedam mieszkanie 77 m 2, czynszowe. 
725 74 03 15 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, Tel. 782 139 263

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 60 m2, I 
piętro, Ul. Zamkowa. 730 315 621

• Sprzedam mieszkanie Zamkowa,4 pokoje. 
609 757 444 

• Wynajmę garaż. 507 356 117

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem w Nowo-
gardzie. 723 777 511

• M3 46 m2, tanio sprzedam. 721 371 566

• Do wynajęcia mieszkanie dwa pokoje w 
Nowogardzie. 609 307 489 

•  Nowogard, sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej. 601 808 410 

• Do wynajęcia sklep w Dobrej Nowogardz-
kiej. Tel. 602 247 111

• Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy 
o pow. 102 m2 ul. Grota Roweckiego 23. Tel. 
91 39 20 519 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 
ok 58 m2, piętro IV, przy ul. Boh. W-wy 
obok LIDLA, cena 145 000 do negocjacji, tel.  
691145787

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje, ul. Że-
romskiego, III piętro. 601 080 035 

• Do  wyjęcia  mieszkanie , 2 pokojowe. Ume-
blowane .Tel.693850197.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 – pokojowe  w 
dostępnej  cenie.Tel.693850197.

• Na  Oś. Słonecznym : Sprzedam  dział-
kę budowlaną  w  promocyjnej cenie.
Tel.693850197. 

• Działkę  o powierzchni: 4,300 m2 ,oko-
lice Nowogardu. 12zł/1m.2. SRZEDAM.
Tel.603895622.

• Sprzedam  mieszkanie  
.Tel.605850786,913910518.

• SPRZEDAM  - działkę   budowlaną  z  warun-
kami  zabudowy.Tel;606681704.

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIENIĘ : mieszkanie  
trzypokojowe  58 m2  na  dwupokojowe.
Tel.663695260.

• Pół  domu – parter  , 3 pokoje 75,1 m2.SPRZE-
DAM.Tel.606110454.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZEDAM.
Tel.607719505.

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem.Nowo-
gard.Tel.723777511.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-pokojowe ,czę-
ściowo umeblowane, na  poddaszu,49m2 , 
ul. Tadeusza Kościuszki. Cena 30 tyś. euro. 
Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271.

• CERKWICA –K/REWALA ,Segment domu 72 
m2 .57 tyś.zł.Tel.502103432.

• ZIEMIA  pod  KRUS. TANIO.SPRZE-
DAM.889133882.

• NOWOGARD – 6 km. Dom z częścią gosp. 
po remoncie Działka 2300m2,169,000zł.
Tel.660206833.

• NOWOGARD-Działki pod zabudowę ,wyjazd 
na Długołękę, i na Stargard  Szcz. Od 65 zł/
M2.

• Negocjacja.Tel.501307666.

mOTORyZAcJA

• Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, stan 
dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 691 050 186 

• SPRZEDAM  ładne felgi  alum.’15’ do Mercede-
sa.Nowogard.Cena 500,00zł.Tel.604923333.

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. Tel. 602 524 313 

ROlNIcTWO

• Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

• JAJA lĘGOWe KUR „leGHORN”. Tel. 91 39 
20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewianego. 
Tel. 600 653 124 

• mŁODe KURKI, ODcHOWANe, wolny wy-
bieg, GOSPODARSTWO ROlNO-DROBIAR-
SKIe ŻABOWO 13. Tel. 91 39 106 66, 510 
127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469  

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Sprzedam półtora tony jęczmienia. 661 633 
977 

• Sprzedam kaczki, i kurczaki brojlery. 782 429 
405 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam knurka P.D.Z. 514 406 298

• Sprzedam  przód  do  ciągnika  C-330 kom-
pletny. Mieszankę zbożową. Tuczniki  mię-
sne. Tel.696807922.

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

• PRANIe-mAGIel,PRANIe DyWANÓW, Wy-
KŁADZIN, TAPIceRKI meBlOWeJ SAmO-
cHODOWeJ/ SKÓRZANeJ mATeRIAŁO-
WeJ / POŚcIelI WeŁNIANeJ / lANOlINĄ/
SPRZĄTANIe: cZySZcZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• NAPRAWy montaż pieców gazowych Vail-
lant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocieple-
nie budynków, malowanie natryskowe. 731 
517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 735 

• Usługi – spawanie, aluminium. 785 635 
000 

• Transport, przeprowadzki, szybko tanio. 696 
854 591 

• Docielenia budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy i adapta-
cje poddaszy. 600 626 268

• Docieplenia budynków, poddaszy i podbit-
ki. 608 847 784

•  Malowanie, szpachlowanie. 733 178 680

• Docieplenia budynków. 607 654 69

• Remonty  mieszkań.Tel.669526858.

• DOCIEPLENIA  BUDYNKÓW.Tel.607654692.

• Usługi  hydrauliczne.Tel.600653124.  EMISJE  
DO  ODWOŁANIA.

PRAcA

• Firma zatrudni   pracownika z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności (otwarty 
rynek pracy) do dozorowana i prac porząd-
kowych. Tel. 91 39 25 275

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 005

•   Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594 

• Zatrudnię palacza, konserwatora CO z 
uprawnieniami. Tel. 91 39 21 606

• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków. 606 824 461

• Przyjmę panią do pracy w kuchni. 530 395 
368 

• Zatrudnię traktorzystę – kombajnistę. 695 
630 922

• ZATRUDNIĘ SPAWAcZA. 503 032 234 

• Zatrudnię na budowę. 608 817 214 

• Remont tarasu 30 m2 zlecę. 603 712 106 

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 
177

• Remonty  mieszkań.Tel.669526858.

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  przewozu  
drobiu.Tel.783678674.
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Sprzedaż jaj
wiejskich – kurze. 

502 119 960

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

 K72.1.sczb.6-31.03

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

• Zatrudnię    budowlańców. 
Tel.513100901.

• Zatrudnię  dekarza na  umowę o pracę.
Tel.785931513.

• PRZyJmĘ  do  pracy na  budowę do  
elewacji.Tel785500103.

• ZATRUDNIĘ  SPAWAcZA.503032234.

INNe

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

• PIece GAZOWe c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• PIece GAZOWe c.o. VAIllANT z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania ,domu, sklepu, tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapewniamy 
czesci zamienne, serwis tel 691 686 772

• GRZeJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary, z Niemiec malo używane 
do mieszkania, domu, sklepu cena od 70 
zl oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do lazien-
ki, kuchni cana 200zl tel 691 686 772

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KOMIN-
KOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam domek drewniany dla dzieci 
szerokość 180 cm. dł. 220 cm. i wys. 180 
cm. Z tarasem na podwyższeniu 40 cm. 
Wejście schody z barierką domek znaj-
duje się na terenie Nowogardu. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 265 333

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych, 
oraz rośliny ozdobne. 606 106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie ceny 
tel. 510 065 169

• Sprzedam drewno olchowe grube. 607 
580 172 

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe 
667 788 820

• Drzwi garażowe tanio sprzedam. 603 319 
924 

• Sprzedam ogrzewanie olejowe Visman. 
Kompletne, w bardzo dobrym stanie. 
601 889 525 

• Sprzedam fotel masujący kręgosłup. 601 
553 551 

• Odkupię rusztowanie. 607 654 692 

• Wypuszczanie białych gołębi na śluby i 
inne uroczystości. 795 970 408 

• Sprzedam garnitur chłopięcy, prawie 
nowy, czarny: 96/170-175, pas 82 cm. 
Cena do uzgodnienia. 509 615 300

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  prze-
wozu  drobiu.Tel.783678674.

• SPRZEDAM- drewno  mieszane ,przy-
czepkę samochodowa lub przyczepę  
rolniczą.Tel.880690659.

• WyPUSZcZANIe – BIAŁycH GOŁĘ-
BI  na:  Śluby i Inne  Uroczystości.
Tel.795970408.

• Sprzedam  Cyklopa  w  dobrym  stanie 
.Tel.667522369.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Gmina
k/ Koźla

Wawrzyn

Nie z królew-
skiego rodu

Przyjaciel
Nel

Owoc,
ziółko

Grzyb
borowi-
kowany

Kamień
ozdobny

Lubiący
piwnice

Imię
Turner

Autor
„Kakao”

Hutnik
angielski,

patent
na stal

Drzazga

Schody
za sceną

Osad na tłoku

Poncjusz

Na wekslu

Na 
wystawie

Gatunek
kawy

Za dzetą

Np. dipol

Długa 
wędrówka

Przyby-
wanie

imigrantów

Poeta
węgierski

Gazela
z Indii

Burzył
mury

Umiar

Koniec
bomu

W sali
bokserskiej

Prosty
przyrząd

Sędzia
muzułmański

Bambus
na wędki

Drogo-
cenny

naszyjnik

„Filmowa”
choroba

Nad nią
Florencją

Młodszy
od juniora

Uchodzi
do Zatoki
Biskajskiej

50 kg Zdecy-
dowanie

Wiata

„Carski”
stan

w USA

Dawniej
zwany 
cyklem

21 8

16

15 11

2214

17

3 1

19

25

2 4

20186 

26

7

5 11

23 12

9

13

24

10

6 71 2 3 4 5

Gobelin

Fizyk 
angielski,
noblista

Żona
Jowisza

13 148 9 10 11 12 20 2115 16 17 18 19 22 23 24 25 26

Utwór Cha-
tobirana

Świńska
trawa

1 + x = 3

Ze szpiku
do osocza

Na dnie
groty

Chętna za
morze

Garłacz

Płynie
przez pusz-
czę gole-
niowską

Lemur
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Bez mistrza nie ma sztuki
Grażyna Gibka, Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Krystyna Gęglawa, Wiesław Borowik, Hali-

na Szwal, Barbara Bartosik, Halina Stefańska, Cecylia Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wy-
pych, Anna Husarz, Jan Urbanek, Christiana Syfert, Natalia Kursnierk, Andrzej Leszczyński, Miirosława 
Rutkowska, Marek Kozioł, Jolanta Gruszczyńska, Danuta Kłosińska, Pelagia Feliksiak, Lucyna Andrzej-
czak, Teresa Januszonek, Edward Bachor

Zwycięzcy: Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Jan Urbanek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: mgła, minutka, młot
Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, Karolina Gurazdowska, Natalka Wdowińska, Amelka Wy-

czkowska, Nadia Grenda, Karolina Lewandowska, Oliwia Feliksiak, Miłosz Wielgus, Mateusz Zaremba
Zwycięzca: Kacper Skowroński
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INFORmATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃcZyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZcZecIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZecIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlcZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

	

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

	

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANy, ŻWIR, 
cZARNOZIem, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTA

P7.4.O.d/o

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 38

PROMOCYJNA
CENA

*

579,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2899 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

 

Sprzedaż maszyn:
Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych marek:
Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group, Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky, Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

Sklep:
Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

Serwis:
Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s.  10s. 5s. 4

Justyna Sawicka 
w finale

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Dwa konkursy jedno 

rozstrzynięcie

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




Czytaj s.  4

Firma z branży rolnej Farma Redło sp. z o.o. z siedzibą w Redle, 72-221 Osina

poszukuje doświadczonego 
przedstawiciela handlowego

Wymagania:
- dobrze rozwinięte zdolności handlowe
- umiejętność tworzenia długotrwałych 
relacji z klientem
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w branży
- obsługa pakietu office

Główne zadania:
- skup zbóż na powierzonym terenie - 
powiat goleniowski i łobeski
- sprzedaż nawozów 

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- premie sprzedażowe i zakupowe
- niezbędne narzędzia pracy w tym sa-
mochód służbowy

W444.wt-pt.8-19.05

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV  
drogą mailową p.litwin@farmaredlo.pl.

Nowogardzianin 
wicemistrzem Europy 

Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl

W333.2.wt-pt.do2.06

20 maja 2015 r.
od 12.00 - 13.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Reklama

Reklama

Czytaj s. 3

Nie zawsze w szpitalu jest cicho i bezpiecznie

Pacjent awanturujący się..

Czytaj s. 8

Droga w Osinie 
załatana 

Osobowościowe 
problemy 
włodarza 

Czytaj s.  6

„Pomorzanki”  
pokonują 
Vielgovię

Czytaj s. 16
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

11.05.2015r.(poniedziałek)
godz. 13:18 – droga krajowa nr 6 

– Olchowo 6 – zdarzenie drogowe - 
w naczepie ciężarówki VOLVO  pę-
kła opona, oderwany element ude-
rzył w szybę czołową samochodu 
osobowego Opel Astra, w wyniku 
czego pasażerka samochodu Opel 
została przewieziona do Szpitala    w 
Nowogardzie z podejrzeniem ura-
zu oka. Zwolniona po badaniach do 
dalszego leczenia  w poradni okuli-
stycznej.

Zdarzenie zakwalifikowano jako 
wykroczenie - zakończono nałoże-
niem mandatu karnego     na  kie-
rującego samochodem ciężarowym.

godz.16:10– uszkodzenie skrzyn-
ki elektrycznej w miejscowości 
Warnkowo przez kierowcę samo-
chodu marki Citroen – sprawca 
ukarany mandatem karnym.

12.05.2015r.(wtorek)
godz. 07:16 – w dyskoncie BIE-

DRONKA przy ul. Warszawskiej w 
Nowogardzie zatrzymano sprawcę 
kradzieży sklepowej . Postępowanie 
prowadzi KP w Nowogardzie.

godz.09:45 – Nowogard, ul. Sto-
larska – kolizja drogowa pomiędzy 
samochodem marki Mercedes, a 
kierującym rowerem. Sprawca (ro-
werzysta) ukarany mandatem kar-
nym.

godz.16:49–Miętno – zatrzymano 
kierującego rowerem, który kiero-
wał pomimo posiadanego aktywne-
go zakazu sądowego ponadto kieru-
jący znajdował się w stanie nietrzeź-
wości – 0,83promila.

godz.23:1 – policjanci WRD KPP 
w Goleniowie na odcinku drogi 
Osina – Przypólsko zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód oso-
bowy marki FIAT, którego kieru-
jący, mieszkaniec Węgorzyc, znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości – 
0,58mg/l zawartości alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

13.05.2015r.(środa)
godz. 09:35 – Nowogard, ul. Ar-

mii Krajowej – policjanci OPI KP w 
Nowogardzie podczas kontroli dro-
gowej samochodu osobowego marki 
FIAT PUNTO ujawnili, że kierujący 
tym pojazdem, mieszkaniec Star-
gardu Szczecińskiego, znajduje się w 
stanie nietrzeźwości  - 1,29 promila 
zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Wszczęto procedurę po-
stępowania przyśpieszonego.

godz.11:39 – Nowogard, ul. Woj-
ska Polskiego, Szpital, Oddział Chi-
rurgii – dokonano kradzieży portfe-
la z zawartością  pieniędzy w kwo-
cie 115zł, oraz dokumentów w po-
staci dowodu osobistego, prawa jaz-
dy oraz dowodu rejestracyjnego po 
samochodu marki Opel Omega na 
szkodę mieszkańca Nowogardu. Po-
stępowanie prowadzi KP w Nowo-
gardzie.

godz.18:03– Nowogard, Plac 
Wolności – policjanci OPI KP w 
Nowogardzie, podczas kontroli dro-
gowej samochodu osobowego marki 
VW Golf ujawnili, że kierujący tym 
pojazdem, mieszkaniec miejscowo-
ści Dobra, posiada aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych wydany przez SR w Świnouj-
ściu. Postępowanie prowadzi KP                        
w Nowogardzie. 

14.05.2015r.(czwartek)
godz.14:59 –zgłoszenie przy-

właszczenia telefonu komórkowe-
go marki SONY XPERIA Z2 warto-
ści 1500zł przez n/n osobę w sklepie 
NATURA przy ul. 700-lecia w No-
wogardzie. Postępowanie prowa-
dzi KP w Nowogardzie.15.05.2015r.
(piątek)Bez szczególnych wyda-
rzeń.16.05.2015r.(sobota)

godz.12:50 – Nowogard, ul. Bo-
haterów Warszawy, BIEDRONKA – 
zatrzymano sprawcę kradzieży skle-
powej, który dokonał kradzieży ar-
tykułów spożywczych. Postępowa-
nie prowadzi  KP w Nowogardzie.

17.05.2015r.(niedziela)
godz.12:17– na terenie firmy PO-

LDANOR w Miętnie z otwartego 
pomieszczenia gospodarczego do-
konano kradzieży artykułów spo-
żywczych oraz 6 szt. wędek. Stra-
ty ok. 600 zł na szkodę mieszkańca 
Miętna.

godz.14:09– przyjęto zawiado-
mienia od mieszkańca miejscowości 
Strzelewo o podpaleniu sterty z be-
lami siana. Straty ok. 12.000 zł. Po-
stępowanie prowadzi KP w Nowo-
gardzie.

godz.18:06– Nowogard, skrzy-
żowanie ul. 700-lecia z ul. 3 Maja – 
kolizja drogowa pomiędzy pojazda-
mi : ROVER i MERCEDES. Spraw-
ca zdarzenia, kierujący samocho-
dem Mercedes, został ukarany man-
datem karnym.

Sporządził:Kierownik Referatu 
Prewencji   KP w Nowogardzie

     st.asp. Robert Krzak.

Bronisław Kuczyński: lat 70, zmarł 14.05.2015 r., pogrzeb odbył się 
18.05.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Henryk Burzyński: lat 77, zmarł 16.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
20.05.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Jerzy Zawadzki: lat 68, zmarł 17.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
20.05.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnia gazowa  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, 
   bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
– Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
-  Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka, czarnego lub biało-czarnego, minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: osobie lubiącej zwierzęta, domowego królika półtorarocznego z wyposażeniem(klatka, poideł    

ko itd.), o maści szaro-białej, wesoły lubi dzieci i zabawę,  tel. 692 618 185
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 

adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Od wczoraj (18 maja), zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Związane jest to z noweliza-
cją Kodeksu Drogowego. Nowe przepisy dają m. in. możliwość odebrania policji Prawa Jazdy kierowcy, 
który przekroczył w terenie zabudowanym prędkość o 50 km/h. Zwiększono też wysokość mandatów, za 
złamanie przepisów. W związku z wprowadzeniem nowych kar dla kierowców łamiących zasady bezpie-
czeństwa na drodze, zapytaliśmy naszych czytelników zarówno z  gminy Osina (strona 4) i Nowogard 
(poniżej), co sądzą na temat wprowadzonych nowych przepisów? 

Henryka Bogdanowicz - Te nowe przepisy, w moim odczuciu, przynio-
są korzyść w postaci poprawy bezpieczeństwa, ale tylko wtedy, gdy będą one 
rzeczywiście obowiązywały wszystkich i to bez wyjątku. A mam tu na my-
śli np. samorządowców, posłów, senatorów, prezydentów i jeszcze wielu in-
nych zawodów. 

Monika Bielej- Nouri – Popieram wprowadzone zmiany w przepisach 
o ruchu drogowym.  Jestem przekonana, że będą one skutecznym strasza-
kiem na kierowców bez wyobraźni i przyczynią się do poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach. Dlatego jestem jak najbardziej zadowolona z tej nowej 
regulacji, która z pewnością będzie skutecznym narzędziem w walce z pi-
ratami drogowymi oraz kierowcami jeżdżącymi „na tak zwanym podwój-
nym gazie”. Szczególnie ci ostatni są sprawcami wielu ludzkich tragedii, 
których, jako pielęgniarka, widziałam już niestety bardzo wiele. 

Pan Andrzej – Bardzo dobrze, że zaostrzono sankcje dla kierowców jeż-
dżących pod wpływem alkoholu, bo przecież stwarzają oni duże zagrożenie 
na drodze. Ale, jeżeli już chodzi o ograniczenie 50 km na terenie zabudowa-
nym, to tutaj mam pewne wątpliwości i wydaje mi się, że ta prędkość powin-
na być nie 50 a 60 km. Mam też zastrzeżenia do konfiskowania Praw Jazdy, 
ale to jest już problem tych, którzy to prawo tworzą.

 
Pani Grażyna - Sama nie wiem jak mam to rozumieć. Moim zdaniem te 

wysokie kary pieniężne nic nie dadzą, ponieważ piraci drogowi i tak, i tak, 
będą przekraczać prędkość, ignorując te nowe przepisy.  

Pan Zdzisław z wnukiem Filipem - To bardzo dobrze, że takie przepisy 
od dziś obowiązują. Zdecydowanie ograniczą one wypadki drogowe. Dlatego 
te nowe przepisy będą „batem” dla piratów drogowych, którzy od dziś będą 
bardziej się bali większych mandatów, co z pewnością przyniesie poprawę 
bezpieczeństwa na ulicach w mieście czy na wsi. Słyszałem, że już w pierwszy 
dzień prawa jazdy zostały odebrane kierowcom, którzy przekroczyli znacznie 
dopuszczalną prędkość jazdy. 

Pan Edward – jako kierowca karetki Pogotowia Ratunkowego, często 
wyjeżdżam do wypadków drogowych, w których giną ludzie, bądź ule-
gają poważnym urazom. Wydaje mi się, że te nowe przepisy ograniczą 
ilość takich zdarzeń. Myślę też, że będą one miały wpływ na młodych 
kierowców, którzy czując się bezkarni łamią często przepisy. Uważam 
również, że należy szczególnie walczyć z pijanymi kierowcami. Poza 
prędkością, to właśnie nietrzeźwość jest najczęstszą przyczyną wypad-
ków na drogach.                                  Wysłuchali: Jarek Bzowy i Julia Pawelec 
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Nie zawsze w szpitalu jest cicho i bezpiecznie

Pacjent awanturujący się...
Pacjentka oddziału wewnętrznego szpitala w Nowogardzie poinformowała redakcję, że na oddział przyjęto awanturującego się mężczyznę. Pacjent miał 
też być pod wpływem alkoholu. Personel szpitala przyznaje, że takie sytuacje mają często miejsce. Niestety wiele do życzenia pozostawia kwestia bezpie-
czeństwa pacjentów i samych pracowników szpitala. W placówce nie ma ani ochrony, ani nawet monitoringu.  

Z relacji pani Krystyny wy-
nika, że pijany mężczyzna wul-
garnie odnosił się do persone-
lu szpitala.  Szczególnie „upodo-
bał” sobie pielęgniarki, w kie-
runku których kierował wyzwi-
ska. Kobieta zadzwoniła do nas 
wczoraj (poniedziałek), prosto 
z sali chorych, prosząc o inter-
wencję. 

- Jestem pacjentką oddziału 
wewnętrznego. Przyjęto tu męż-
czyznę, który jest nietrzeźwy i 
wulgarnie odnosi się do pielę-
gniarek, a tym samym stawia nas 
pacjentów w bardzo niekomforto-
wej sytuacji. Czujemy się zagroże-
ni. Czy pacjent w takim stanie po-
winien być przyjmowany na od-
dział? – pyta  pani Krystyna. 

Ordynator Oddziału We-
wnętrznego w nowogardzkim 
szpitalu, potwierdził w rozmo-
wie z DN, że wczoraj przyjęty 
został „niesforny” pacjent. Męż-
czyzna cierpiał na alkoholowe 
delirium. Nie jest to jednak po-
wód, dla którego lekarz mógł-
by odmówić pomocy takiej oso-
bie. Każdy pacjent,  niezależnie 
od przyczyny choroby, musi być 
leczony. 

-Takie sytuacje zdarzają nam 
się bardzo często. Trafiają do 
nas osoby starsze z zaburzenia-
mi psychicznymi albo w majacze-
niu poalkoholowym. Czasem wy-
maga to unieruchomienia w pa-
sach w ramach zastosowania od-
powiedniego leczenia, ale też za-
pewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentowi i personelowi oddziału. 
Oczywiście w takich sytuacjach 
staramy się umieścić taką osobę 
w osobnej sali, ale zwykle wszyst-
kie sale mamy pełne i taki pacjent 
umieszczany jest w sali z innymi 
chorymi – mówi doktor Tomasz 
Rokicki, ordynator OW szpitala 
w Nowogardzie. 

Podobne sytuacje, jak podkre-
śla personel szpitala, zdarzają się 
praktycznie na wszystkich od-
działach w szpitalu, szczególnie 
na izbie przyjęć. Poza pacjenta-
mi, awantury prowokują też czę-
sto same rodziny przywożonych 
do szpitala chorych. W ekstre-
malnych sytuacjach pielęgniar-

ki wzywają policję. Zdarza się 
to jednak bardzo rzadko, bo jak 
same przyznają na przyjazd pa-
trolu  czeka się nawet kilkadzie-
siąt minut, a pacjentowi pomo-
cy trzeba udzielić niezwłocznie 
– nawet jeśli jest pobudzony al-
koholem, lub, co gorsza, narko-
tykami. I tak pomagając innym, 
lekarze i pielęgniarki sami nara-
żają swoje zdrowie. Zresztą to 
samo tyczy się też ratowników 
medycznych, czego dowodem są 
chociażby ostatnie doniesienia 
mediów krajowych. „Niegrzecz-
nym pacjentom” poza stwarza-
niem zagrożenia dla zdrowia i 
życia służb medycznych, zda-
rza się też „atakować” sprzęt. Ja-
kiś czas temu  młody mężczy-
zna, pod wpływem narkoty-
ków, omalże nie zniszczył war-
tego kilkaset tysięcy złotych apa-
ratu RTG na izbie przyjęć nasze-
go szpitala. Na szczęście został w 
porę „obezwładniony”.  

Dlatego też personel szpita-
la w rozmowie z DN przyznaje, 
że przynajmniej na izbie przy-
jęć powinien być zamontowa-
ny monitoring. Kamery ostu-
dziłyby emocje niektórych pa-
cjentów, którzy nie czuliby się 
w szpitalu bezkarni – szczegól-
nie po zmroku. Dobrym rozwią-
zaniem byłoby też zatrudnienie 
profesjonalnej ochrony. Dyrek-
tor szpitala, Kazimierz Lembas, 
przyznaje jednak, że placówka 

nie ma na to pieniędzy. 
- Myślimy nad monitorin-

giem, zwłaszcza na izbie przyjęć. 
Kosztuje to jednak 30 tys. zł i nie 
mamy tych pieniędzy. Prowadzi-
my więc rozmowy z ubezpieczy-
cielem, czy nam do tego nie do-
łoży. Na razie jednak nie ma od-
powiedzi. Przyznam, że o ochro-
nie nie myślałem, to też z pewno-
ścią generowałaby spore koszty, 
na które w chwili obecnej nas nie 
stać - przyznaje dyrektor Lem-
bas. 

Nie stać, bo przed szpitalem 
stoi chociażby konieczność za-
kupu nowej sterylizatorni za po-
nad 300 tys. zł. Na razie nie ma 
informacji, czy gmina zechce za-
kupić sprzęt. Jeśli nie będzie pie-
niędzy z budżetu, szpital będzie 
musiał poradzić sobie z tym pro-
blemem w inny sposób. 

Wydaje się jednak, że w kwe-
stii bezpieczeństwa pacjentów 
i personelu szpitala koszty po-
winny mieć jak najmniejsze zna-
czenie. Skoro więc szpitala nie 
stać na inwestycję w poprawę 
bezpieczeństwa na terenie swo-
jej placówki, winna pomyśleć o 
tym gmina. W końcu jest właści-
cielem szpitala, a władzy bezpie-
czeństwa na pieniądze przeliczać 
po prostu nie wypada. 

 
Marcin Simiński

Duda (tylko) pomachał 
Kilku mieszkańców Żabowa, stanęło wczoraj na trasie prze-
jazdu autobusu kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. 
Ten niestety wszystkim tylko pomachał i pojechał dalej...

Grupa sympatyków kandyda-
ta PiS na prezydenta, zebrała się 
na przystanku w Żabowie. Ludzie 

mieli ze sobą polskie flagi i plakat 
Andrzeja Dudy. Wyczekiwali na 
przejazd „dudabusu”, którym A. 
Duda podróżował ze Szczecina w 
kierunku Koszalina. 

Mieszkańcy mieli nadzieję na 
krótkie spotkanie z kandydatem. 
Przed godz. 14:00,  na drodze po-
jawił się granatowy „dudabus”. Au-
tokar zbliżając się do grupy miesz-
kańców, zwolnił. Wydawało się, 
że zatrzyma się na przystanku, po 
czym wyjdzie z niego A. Duda i 
przez chwilę porozmawia z czeka-
jącymi na niego ludźmi. Niestety... 
autobus powoli minął skandują-
cą grupkę, a kandydat Duda jedy-
nie pomachał wszystkim zza szyby. 
Na łuku drogi autobus znów zwol-

nił dając nadzieję, że jednak Duda 
do ludzi wyjdzie. Po chwili jednak 
ruszył w dalszą podróż i odjechał 
na dobre. 

Mimo to grupa zwolenników A. 
Dudy była podekscytowana faktem 
ujrzenia chociaż zza szyby autoka-
ru swojego politycznego idola. 

Nie da się jednak ukryć, że or-
ganizatorzy nowogardzkiego PiS-u 
przybyłym zwolennikom polityka, 
jak i prasie (czyli nam), przyspo-
rzyli odrobinę zawodu. Mieli ponoć 
załatwić w sztabie kandydata, że ten 
z mieszkańcami Żabowa zamie-
ni chociaż kilka słów. Tak się jed-
nak nie stało. Szkoda, bo była to za-
pewne ostatnia możliwość spotka-
nia Dudy w roli kandydata na pre-
zydenta przed drugą turą wyborów. 
Po nich będzie przecież albo prezy-
dentem , albo znów tylko europo-
słem. Wówczas prawdopodobień-
stwo, że odwiedzi ponownie ziemię 
nowogardzką spadną raczej do zera
.                                                    MS
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Sonda z Osiny

Po występie w I etapie Justyna Sawic-
ka nie spodziewała się, że zajdzie tak 
daleko

Od wczoraj (18 maja), zaczął obowiązywać nowy taryfikator 
mandatów. Związane jest to z nowelizacją Kodeksu Drogo-
wego. Nowe przepisy dają m. in. możliwość odebrania po-
licji prawa jazdy kierowcy, który przekroczył w terenie za-
budowanym prędkość o 50 km/h. Zwiększono też wysokość 
mandatów, za złamanie przepisów. W związku z wprowa-
dzeniem nowych kar dla kierowców łamiących zasady bez-
pieczeństwa na drodze, zapytaliśmy naszych czytelników 
zarówno z  gminy Osina (strona 4) i Nowogard (poniżej), co 
sądzą na temat wprowadzonych nowych przepisów? 

Albin Bocian - Prawo Jaz-
dy mam od 40 lat i jeździłem 
też przez tyle lat jako kierowca. 
Dlatego te nowe przepisy, które 
od dziś będą obowiązywać wo-
bec kierowców, mam nadzie-
ję że przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa. Osobiście od-
bieram je bardzo pozytywnie.

Pan Mikołaj Potomski - Tro-
chę mówię niewyraźnie, ale je-
żeli chodzi o te nowe przepisy 
dla kierowców to są one Ok.! W 
szczególności dla młodych kie-
rowców, którzy często jeżdżą 
bardzo szybko i zdarza się, że 
nie przestrzegają przepisów o 
ruchu drogowym. 

Pani Teresa - Zdecydowanie 
popieram zaostrzenie tych prze-
pisów, które szczególnie ude-
rzą w kierowców, którzy jeżdżą 
na podwójnym gazie i tych, któ-
rych potocznie nazywamy pira-
tami drogowymi. Dlatego po-
pieram tę zmianę w prawie o 
Ruchu Drogowym. 

Pan Jan - Powiem krótko, nie 
mam jeszcze zdania na ten te-
mat, bo jest zwyczajnie za wcze-
śnie. Ale pomysł wydaje się być 
w porządku i jako użytkownik 
drogi nie mam nic przeciwko, a 
w szczególności, by te kary spo-
tkały kierowców „na podwójnym gazie”. 

Pan Grzegorz - To dobrze, że 
wyszły te nowe przepisy i będą 
one niewątpliwie batem na „pi-
ratów drogowych” i pijanych 
kierowców. Ale tutaj bym się 
jeszcze zastanowił nad termi-
nem zatrzymania  Prawa Jazdy. 
Nie mniej pomysł jest bardzo 
dobry, bo spowoduje, że na dro-

gach będzie mniej wypadków.  Ja słyszałem już o pierwszych zatrzy-
maniach Prawa Jazdy i powiem panu, że Ci kierowcy chyba musie-
li dość ostro jechać. Dlatego te nowe przepisy wymuszą na innych 
kierowcach więcej ostrożnej jazdy i pokory. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Zadziałała relacja w DN

Droga w Osinie załatana  
po naszej interwencji 
W Osinie służby remontowe działają błyskawicznie, co bar-
dzo nas mile zaskoczyło i wywołało szczere  uznanie. Dro-
ga, która przy kościele była dziurawa jak „szwajcarski ser”, 
jest już naprawiona.

Kilka dni temu, w jednym z 
naszych wydań, DN interwe-
niował, na prośbę mieszkań-
ców Osiny, w sprawie dziurawe-
go fragmentu drogi. Na reakcję  
władz gminnych nie trzeba było 
długo czekać, gdyż służby re-
montowe bardzo prędko zajęły 

się problem i naprawiły uszko-
dzony fragment, czego potwier-
dzeniem jest załączona fotogra-
fia, którą zrobiliśmy w tym miej-
scu. Pozostaje nam tylko wyra-
zić uznanie i pogratulować szyb-
kiej reakcji. 

Jarek Bzowy 

Sukces mieszkanki Nowogardu 

Justyna Sawicka w finale  
„Must be the Music”!
Justyna Sawicka dostała się do finału programu „Must be the Music” emitowanego w Pol-
sacie. W najbliższą niedzielę będzie walczyła o zwycięstwo w muzycznym talent show oraz 
100 tys. zł. 

Justyna Sawicka wystąpiła w 
drugim półfinale. Pierwszy od-
był się 10 maja. Mieszkanka No-
wogardu pojawiała się na scenie 
jako pierwsza. Wykonała pio-
senkę zespołu „Bajm” pt. „Co 
mi Panie dasz?”. Wśród cztero-
osobowego jury tylko Kora Jac-
kowska nie dała naszej wokalist-
ce oceny na „Tak”. Tłumaczyła to 
tym, że w półfinale oczekuje od 
występujących własnego reper-
tuaru. Sam występ Justyny Sa-
wickiej oceniła pozytywnie. 

Na koniec programu prowa-
dzący wyczytali dwa nazwi-
ska artystów, którzy w głosowa-
niu SMS-owym zdobyli najwię-
cej głosów i przechodzą do wiel-
kiego finału. Mieszkankę No-
wogardu wyczytano jako pierw-
szą. Drugą osobą z tego odcin-
ka, która również przeszła do fi-
nału, jest Marcin Patrzałek – 14 
letni geniusz gitary klasycznej. 
W finale wystąpi łącznie sześciu 

artystów, czterech wyłonionych 
przez widzów w głosowaniach 
SMS-owych oraz dwóch, którzy 
odpadli wcześniej, ale uzyskają 
tzw. dziką kartę w głosowaniach 
internetowych. 

Justyna Sawicka w rozmowie 
z DN, nie kryła ogromnego za-
skoczenia przejściem do kolej-
nego, finałowego odcinka „Must 
be the music”. 

- Nie wiem jak ubrać w sło-
wa, to co wydarzyło się wczoraj. 
Nowogard, daliście czadu! Do-
stałam największą liczę SMS-
-ów. Zdaję sobie sprawę, że kon-
kurencja była zawodowa, ale z 
Nowogardem nikt nie ma szans. 
Spełniają się moje marzenia, je-
stem przeszczęśliwa. To niewia-

rygodne. Dziękuję wszystkim, 
którzy głosowali. To niesamowi-
te, jak potrafimy się zintegrować 
w słusznej sprawie – powiedzia-
ła Justyna Sawicka. 

Mieszkankę Nowogardu cze-
ka występ w wielkim finale pro-
gramu. Koncert odbędzie się już 
w najbliższą niedzielę, o godz. 
20:00. O tym, jak będzie prze-
biegał koncert i w jaki sposób 
będzie można wesprzeć naszą 
reprezentantkę, napiszemy w 
piątkowym wydaniu DN. 

Tymczasem gratulujemy Ju-
stynie Sawickiej wspaniałego 
występu w niedzielę i przejścia 
do finału. 

MS

Po półfinałowym występie w studiu Polsatu od lewej mąż Maciej Sawicki prowa-
dząca program Paulina Sykut-Jeżyna oraz Justyna Sawicka
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Chcieliby o tym zapomnieć  

25 lat nowogardzkiego 
samorządu 

27 maja, tego roku, przypada 25- rocznica od 
pierwszych wyborów samorządowych w wolnej 
Polsce. Samorząd terytorialny, zlikwidowany przez 
komuchów w 1950 roku, na cale 40 lat, rozpoczął od 
tego momentu swoją trudną drogę odbudowywania 
lokalnych ojczyzn ze zgliszczy, pozostałych po reali-
zacji socjalistyczno – komunistycznej utopii. A było 
co sprzątać i zagospodarowywać, wokół nas aż roiło 

się od materialnych, instytucjonalnych i mentalnych pozostałości pe-
erelowskich „świetlistych dróg”. Betonowe osiedla brzydkie i niezdro-
we, niewydolne i uwłaczające godności ludzkiej systemy usług publicz-
nych,(od systemu oczyszczania miast po sposoby pochówków),luka po 
upadłej z hukiem (raczej jękiem ) gospodarce centralnie sterowanej, 
rzesza  działaczy PZPR okupujących, w niewielkich miejscowościach  
prawie  wszystkie, funkcje publiczne i ziejących niechęcią do obcego 
im „nowego”: - to tylko niektóre  z tych pozostałości. Są wśród nich też 
takie, które mimo upływu lat nigdy nie zostały usunięte – mam tu na 
myśli zwłaszcza trwanie na szczytach społecznej hierarchii  rzeszy, róż-
nego pokroju i koloru (od czerwonego do zielonego) komuszków, któ-
rzy acz nowego nie akceptowali, ale stołeczki swoje państwowe i pu-
bliczne wysokie apanaże nad wyraz kochali. Wszyscy wiemy dzisiaj, 
że  tę kolejną  historyczną  patologię spowodował brak (tylko w Pol-
sce ) powszechnej dekomunizacji. Ale wtedy w maju 1990 roku, jeszcze 
było wiele nadziei i optymizmu, co do tego w jaki sposób, jak głęboko 
i jak szybko uda się zmienić Polskę na lepsze. Pierwszy samorząd wy-
brany w wolnych wyborach składał się z przedstawicieli głównie Oby-
watelskich Komitetów  Solidarności, które zdobyły w skali kraju oko-
ło 53 procent miejsc, oraz innych komitetów lokalnych (około 25 pro-
cent). W Nowogardzie zwycięstwo Komitetu Solidarności było jesz-
cze bardziej okazałe. 25 na 28 wybranych radnych to osoby z solidar-
nościowej listy.  Niestety, mimo że w pierwszych latach samorząd ten 
osiągnął bardzo wiele i wprowadził szereg fundamentalnych zmian (o 
tym za kilka dni), ostatecznie nie udało mu się  spowodować ukształ-
towania na poziomie lokalnego zarządzania  nowej struktury społecz-
nej, składającej się z wystarczającej  ilościowo skali z ludzi rozumieją-
cych nadchodzący czas  i jego wyzwania. To pozostawanie u steru sta-
rych komuszków, a później potomków tychże, to jest jedna z przyczyn 
dla których Nowogard, w porównaniu do wielu  innych  podobnych 
miast,  po 25 latach samorządności nie ma zbyt wielu osiągnięć i sytu-
uje się na samym końcu rożnych krajowych zestawień,  sporządzanych 
według wskaźników będących miarą  rozwoju. Ten zastały układ per-
sonalny szczytów społecznej  hierarchii,   jest także powodem dla której 
nowogardzki establishment samorządowy milczy dzisiaj o nadchodzą-
cej 27 maja rocznicy. Rocznicy ważnej i obchodzonej wszędzie w kra-
ju z należną   powagą i właściwą refleksją. Dla nowogardzkich, bardziej 
lub mniej ukrytych  formalnie,  komuszków, najwyraźniej nadchodzą-
ca rocznica nie jest ich świętem. Mimo, że im się tutaj osobiście nic złe-
go nie wydarzyło, to jednak globalnie jest to jednak jedno ze świąt de-
mokracji, jeden z milowych kroków pozbawienia komuny złudzeń, że 
w Polsce będzie     zawsze już rządzić, jak w  jakiejś pośledniej sowiec-
kiej republice. A to dla  jej wyznawców nie budzi miłych  skojarzeń. 
Dlatego burmistrz, wzorcowy organizator żałosnych spędów przed 
pomnikiem sołdatów na pl. Wolności z okazji tzw. wyzwolenia Nowo-
gardu, czy 1 Maja, ani słowa na razie nie wypowiedział o obchodach 25 
rocznicy reaktywowanej 27 maja 1990 roku, nowogardzkiej samorząd-
ności. No ale na takie obchody trzeba byłoby zaprosić    obowiązkowo 
skład pierwszej rady, a tam komuszków było ledwo 1 czy 2. Natomiast  
większość tamtych radnych  to ludzie „z innej bajki”, tacy jak np. Tade-
usz Filipczak, Karol Podemski, czy chociażby piszący te słowa. Nieste-
ty burmistrz nowogardzki nie tylko nie ma szacunku dla osób, którym 
powinien okazywać z racji obowiązku spoczywającym na  pełnionym 
przez niego publicznym urzędzie (chodzi o urząd burmistrza, a nie wi-
ceszefa regionalnego SLD), ale także nie rozumie, że dzięki wysiłkowi 
pokolenia walczącego o wolność, mógł zostać wybranym burmistrzem. 
Ale cóż oczekiwać po komunie… kultury? 

                Marek Słomski

Nowego dyrektora Poradni, wybierze 
 Zarząd Powiatu?

Dwa konkursy, jedno rozstrzygnięcie
Jak informowaliśmy w ubiegły piątek, w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, odbyły się 
zaplanowane na wczoraj konkursy na dyrektorów Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej 
dla Dzieci Młodzieży i ich Rodzin oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
(SOSW) w Nowogardzie. Rozstrzygnięto jednak tylko jeden z nich. 

Mowa o konkursie na dyrek-
tora SOSW w Nowogardzie. 
Zgodnie z przewidywaniami, 
dyrektorem Szkoły zostanie na-
dal Joanna Wardzińska, która 
jako jedyna starała się o to sta-
nowisko. Będzie to już jej trze-
cia kadencja na tym stanowisku. 
Komisja nie miała wątpliwości, 
że kandydatka nadal może peł-
nić tę funkcję. 

Nierozstrzygnięty został za 
to konkursu na dyrektora Po-
radni Terapeutycznej, znajdują-
cej się przy ul. 3 Maja. Przypo-

mnijmy, że swoje kandydatury 
złożyły dwie osoby: Anna Bie-
lida, psycholog od 15 lat pracu-
jąca w tej placówce, oraz Irena 
Juszczyk dyrektor Gimnazjum 
nr 3 na osiedlu Bema, przed laty 
również pracownik tej instytu-
cji. Komisja dopatrzyła się kil-
ku usterek formalnych w ofer-
cie pierwszej z kandydatek i tym 
samym nie dopuściła jej do dru-
giego etapu konkursu (tj. pre-
zentacji swojej kandydatury i 
wizji prowadzenia placówki). 
Oferta I. Juszczyk ocenę formal-

ną przeszła pozytywnie, ale kan-
dydatka nie zdobyła za to wyma-
ganej, minimalnej ilości głosów 
od komisji konkursowej. Teraz 

wszystko w rękach Zarządu Po-
wiatu, który może konkurs ogło-
sić raz jeszcze, albo powołać no-
wego dyrektora placówki bez 
przeprowadzania „castingu”. 

- Zarząd musi zapoznać się z 
protokółem komisji konkursowej 
i wówczas podejmie dopiero de-
cyzję, kto będzie pełnił funkcję 
dyrektora Poradni w Nowogar-
dzie – mówi Tomasz Kulinicz, 
starosta goleniowski. Posiedze-
nie Zarządu, o którym mówi sta-
rosta, jest zaplanowane na przy-
szły tydzień. Do czasu powoła-

nia nowego dyrektora placówki, 
jej szefem pozostaje nadal Boże-
na Kawicka.

Marcin Simiński

Na nowego dyrektora w poradni terapeutycznej jeszcze poczekają...

Joanna Wardzińska rozpocznie kolej-
ną kadencję dyrektora SOSW

Podjęli chorego śmigłowcem 

Tym razem lądowanie między 
Toyotą a Oplem
W poniedziałek wieczorem (18 maja), wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który podjął celem transportu do placówki specjalistycznej chorego z 
nowogardzkiego szpitala. W sprawie nie byłoby nic nadzwyczajnego (śmigłowiec LPR lą-
duje wszak u nas co pewien czas), gdyby nie nowe miejsce posadowienia maszyny. Tym ra-
zem bowiem, po raz pierwszy śmigłowiec usiadł na placu-drodze znajdującej  się na zaple-
czu  pomiędzy nowogardzkimi salonami samochodowymi Opla i Toyoty.  

red
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Teraz jestem redaktorem a za chwilę znowu będę musiał zostać ponownie urzędnikiem..

R. Czapla-  red. naczelny czy  może jednak burmistrz?

Osobowościowe problemy włodarza gminy
Szczecińska Izba Obrachunkowa nadesłała do redakcji DN swoje stanowisko, w którym jednoznacznie oceniła, jako niezgodne z ustawą,  wydatkowanie 
środków publicznych na  prowadzenie działalności polegającej na akwizycji i publikacji  ogłoszeń w gminnym biuletynie.

Od lat można od-
nieść wrażenie, że naj-
ważniejszym działaniem 
nowogardzkiego UM 
nie jest  mało efektow-
ne i  żmudne wypełnia-
nie ustawowych zadań, 
ale  prowadzenie pełnej 
spektakularnych odsłon, 
intensywnej działalno-
ści medialnej.  Jakby tego 
(czyli stałej propagan-
dy sukcesu za pieniądze 
podatników) było mało, 
ostatnio gminny włodarz 
na wniosek SLD-wskiej 
radnej wpadł na pomysł, 
że UM będzie zajmo-
wał się również akwizy-
cją i publikacją ogłoszeń 
prasowych. Wyznaczono 
również kolejnego urzęd-
nika do zajmowania się 
tym technicznie. Tę „ra-
dosną twórczość” może 
w końcu przerwać   wy-
egzekwowanie w Nowo-
gardzie obowiązującego 
w Polsce  prawa. W tych 
dniach   Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Szcze-
cinie, poinformowała w 
piśmie nadesłanym do  
DN, że taka działalność, 
jak wydatkowanie środ-
ków publicznych na wy-
dawanie biuletynu gmin-
nego, podlega szczegól-
nym rygorom – np. po-
winno ono służyć wy-
łącznie realizacji zadań 
o charakterze użytecz-
ności publicznej.

- W ocenie Kolegium - 
czytamy w przesłanym 
DN stanowisku szczeciń-
skiej Izby-   zamieszczanie 
w biuletynie wydawanym  
przez gminę ogłoszeń 
przyjmowanych od miesz-
kańców nie prowadzi do 
zaspokajania zbiorowych  
potrzeb wspólnoty  lokal-
nej, a tym samym wykra-
cza poza  zakres działa-
nia gminy. W omawianej 
sprawie nie ma również  
znaczenia fakt, iż ogłosze-

nia są przyjmowane i pu-
blikowane bezpłatnie. Już 
samo wydawanie biulety-
nu pociąga za sobą wy-
datkowanie środków pu-
blicznych, a zatem powin-
no służyć wyłącznie reali-
zacji zadań o charakterze 
użyteczności publicznej.

Stanowisko to jest 
zgodne z tymi, które w 
sprawie zaangażowania 
gmin w działalność me-
dialną prezentowały już 
publicznie również inne 
RIO w kraju (w tym wro-

cławskie i łódzkie). Oto 
fragment obszernego  stanowiska 
w tym temacie RIO we Wrocławiu 

Wydawanie gazety 
gminnej (również bezpłat-
nej , której wydawanie nie 
stanowi działalności go-
spodarczej) musi mieć na 
celu zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb mieszkań-
ców. … wydawanie gazety 
i  prowadzenie jakiejkol-
wiek działalności gospo-
darczej przez te podmio-
ty (samorządy i ich jed-
nostki-dop. red)  zosta-
ło podporządkowane ce-
lowi publicznemu - tzn. 
że jej zakres przedmioto-

wy wyznaczają ich zada-
nia publiczne, a jednocze-
śnie zasadzie subsydiar-
ności. Zasada ta oznacza, 
że powinny one „angażo-
wać się w realizację okre-
ślonych przedsięwzięć 
wtedy i tylko o tyle, gdy 
i o ile nie mogą ich z suk-
cesem zrealizować sami 
obywatele lub wspólno-
ty niższego rzędu” . Przy 
tym okoliczność, że zyski 
z działalności gospodar-
czej przeznaczane są na 
wykonywanie zadań wła-

snych, nie ma tu znacze-
nia.- czytamy w stanowi-
sku wrocławskiej Izby 
W innym miejscu  tego 
stanowiska padają jedno-
znaczne stwierdzenia: 

…publikowanie płat-
nych reklam i ogłoszeń 
..a  także zamieszczanie 
reklam i ogłoszeń nieod-
płatnie przez gazetę gmin-
ną nie stanowi realizacji 
zadania publicznego. Nie 
jest też zgodne z zasadą 
subsydiarności. Na ryn-
ku lokalnym istnieje pra-
sa prywatna,

która z powodzeniem 

wykonuje to zadanie i dla 
której prasa gminna sta-
nowi  konkurencję – jesz-
cze większą, gdy jest bez-
płatna. Wydawanie pie-
niędzy publicznych na 
usługi wykonywane także 
przez inne podmioty, i to 
trudniące się tym zawo-
dowo, byłoby dodatkowo 
marnowaniem tych pie-
niędzy, które można by 
wydać na inne, publicz-
ne cele. Ponadto- co jest 
nie mniej istotne - skut-
kiem tego byłoby zagroże-

nie naruszeniem konku-
rencji. Tym bardziej szko-
dliwym, że te inne pod-
mioty z reklam i ogłoszeń 
w znacznym stopniu fi-
nansują działalność wy-
dawniczą….

  Równie zgodne sta-
nowisko w tej kwestii 
zajmuje szereg instytu-
cji zajmujących się prze-
strzeganiem prawa i gwa-
rancjami ładu demokra-
tycznego, w tym  eksper-
ci Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka…

Znani konstytucjonaliści Doro-
ta Głowacka i Adam Płoszka w ar-
tykule pt. Wydawanie gazet przez 

jednostki samorządu terytorial-
nego –  wątpliwości konstytucyj-
ne  piszą m.in.:

… Informacyjna działalność 
jednostek samorządu terytorial-
nego nie powinna jednak przybie-
rać formy zwykłego tytułu praso-
wego, gdyż żadna (z obowiązują-
cych samorządy)ustaw nie stano-
wi o wydawaniu przez nie  tytułu 
prasowego, co jest w pełni uzasad-
nione z uwagi na wysokie prawdo-
podobieństwo, że nie będą realizo-
wane podstawowe standardy wyni-
kające w szczególności z art. 1 pr. 
pras. stanowiącego o prawie oby-
wateli do ich rzetelnego informo-
wania, jawności życia publiczne-
go oraz kontroli i krytyki społecz-
nej urzeczywistnianego przez pra-
sę korzystającą ze swobody wypo-
wiedzi. Podmiot wydający prasę, 
który w założeniu powinien do-
konywać kontroli władzy lokalnej, 
nie może być przecież jednocześnie 
podmiotem kontrolowanym, a tak 
jest gdy wydawcą staje się lokalny 
samorząd…

Żeby to rozumieć, trzeba jednak 
nieco  kultury prawnej. Minimal-
na kultura prawna niezbędna do 
poruszania się w rzeczywistości 
wolnego, demokratycznego społe-
czeństwa, jest niestety obca,  men-
talności komuszej…  I choć ge-
neralnie mentalność ta zaniknę-
ła systematycznie w kraju po roku 
89, to pozostały jednak nieliczne 
enklawy, gdzie uchowały się re-
likty ponurej przeszłości. To wła-
śnie w Nowogardzie nadal mamy 
„taki klimat”, że możliwe jest  np.  
pominięcie obchodów ustawowe-
go święta pamięci żołnierzy wy-
klętych, a jednocześnie fetowanie 
kolejnych rocznic zburzenia mia-
sta przez sowietów, jako tzw. wy-
zwolenia. I to właśnie w Nowogar-
dzie, wzorem peerelowskiej wła-
dzy, lokalna władza reprezento-
wana przez burmistrza, chce mieć 
w ręku i rządzenie, i kontrolowa-
nie siebie poprzez własne media. 
Dziennik Nowogardzki (wydawa-
ny od 1992 roku) dla takiej men-
talności stanowi śmiertelne za-
grożenie, więc władza  prowadzi z 
nim walkę na śmierć i życie czego 
przykłady wielokrotnie podawa-
liśmy. Ale niezależna opinia pu-
bliczna, w tym jej główny wyraz 
w postaci wolnych mediów takich 
jak DN jest niczem ten las  w po-
wiedzeniu– „nie było nas, był las, 
nie będzie nas, będzie las”. 

sm
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Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o poszukuje 

kandydatów na stanowisko : Pra-
cownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub jadwiga.kor-

dylewicz@aasystems.pl

Reklama

Kulice – wynajmę lokal  
(z  zapleczem kuchennym)  
pod imprezy okoliczno-

ściowe. 
Tel. 518 682 256

Z okazji minionego Tygodnia Bibliotek - wywiad z Zofią Pilarz, dyrektorem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie 

Kiedy masz wątpliwości, idź do biblioteki...
Na temat akcji „Tydzień Bibliotek”, który był obchodzony w zeszłym tygodniu, rozmawiamy z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Że-
romskiego, Zofią Pilarz. 

 DN: Tydzień bibliotek miał 
piękne hasło: „Wybieram Biblio-
tekę”. Co pod nim się kryje?

Zofia Pilarz: To znaczy, że bi-
bliotekę przedkładam nad inne 
przyjemności, które mogłyby mi 
się trafić w tym samym czasie. Co 
nasza biblioteka przygotowała na 
ten czas to już wiadomo, ponieważ 
zamieszczaliśmy nasz program w 
Dzienniku Nowogardzkim. Każ-
dy dzień od poniedziałku do piąt-
ku był zaprogramowany, wiedzie-
liśmy co oferujemy młodzieży, a 
co dzieciom i tego planu się ściśle 
trzymaliśmy. 

Wiadomo, że z biblioteki ko-
rzystają mieszkańcy Nowogardu, 
głównie dzieci, młodzież, ale  i do-
rośli. Maj jest szczególnym miesią-
cem, który kojarzy się z targami 
książki, w ogóle z książką, biblio-
teką i z tym, co jest człowiekowi 
niezbędne do życia. W tygodniu 
bibliotek przygotowaliśmy dla 
najmłodszych czytelników szkół 
podstawowych, gimnazjalistów, 
ale również dla licealistów, cieka-
wy program, który mógł zachęcić 
wszystkich do tego, by przyjść do 
biblioteki. Oczywiście nie może-
my nikogo na siłę przyciągnąć do 
tego miejsca, jednak szkoły bar-
dzo chętnie odpowiedziały na nasz 
apel i bardzo dużo klas przycho-
dziło do nas w tym wyjątkowym 
tygodniu. 

Jakie były tematy tych zajęć?
 Rozpocznę od dzieci. Trady-

cyjnie odbyły się „Poranki Malu-
cha”, to jest spotkanie z książką dla 
najmłodszych, czyli poprzez za-
bawę do edukacji. Te zajęcia pro-
wadziła pani Ewelina Piechnik z 
oddziału dziecięcego. Następnie, 
pani Danuta Baran prowadziła za-
jęcia dla troszkę starszych dzieci, 
na które przyjeżdżały dzieci rów-
nież ze szkół podstawowych z tere-

nu. Przychodzący uczniowie z klas 
pierwszych i drugich zapisywali 
się do biblioteki od razu. Odbyło 
się także spotkanie pod tytułem 
„czytamy baśnie polskie”, w któ-
rym brały udział przedszkolaki, a 
które przygotowała pani Danuta 
Baran. Dla gimnazjalistów była 
przygotowana, przez panią Wie-
sławę Parzybut, debata na temat: 
„Biblioteka, a Internet”. 

Były to bardzo ciekawe zajęcia, z 
których skorzystali uczniowie no-
wogardzkich gimnazjów i myślę, 
że był to pożytek obopólny, gdyż 
przybyło nam czytelników. Myślę, 
że gimnazjaliści bardzo dużo sko-
rzystali z tych spotkań, ponieważ 
zajęcia były naprawdę bardzo cie-
kawe. 

W ciągu tego tygodnia bibliotek, 
w oddziale dla dzieci i młodzie-
ży, oprócz normalnej pracy, gdzie 
się wypożycza książki, udostęp-
nia zbiory w czytelni, dodatkowo 
tych form pracy było 14, w których  
łącznie uczestniczyło, tylko u dzie-
ci, ponad 400 czytelników. Nato-
miast w czytelni dla dorosłych od-
bywały się inne formy pracy. Przez 
panią Kazimierę Fecek i panią Syl-
wię Twarowską, były przygotowa-
ne lekcje biblioteczne, które mówi-
ły między innymi o tym, że: „kie-
dy masz wątpliwości idź do biblio-
teki”, połączone z pokazem multi-
medialnym. Pokaz opowiadał o bi-
bliotece, jej historii oraz o histo-
rii książki. Na pokaz przychodzili 
gimnazjaliści i licealiści. 

Oprócz tego, odbyło się spotka-
nie z dwoma sybiraczkami pania-
mi: Kobylińską i Pietruczyk, pod-
łączone z pokazem multimedial-
nym, które było bardzo interesują-
ce, ciekawe i wzruszające. Ponadto 
odbyło się spotkanie z generałem 
broni w stanie spoczynku, panem 
Zdzisławem Goralem, który opo-
wiadał o bardzo szerokich zagad-
nieniach, m.in. dotyczących woj-
ska, NATO, służb specjalnych itd. 
Przyszli na nie uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1. Najbar-
dziej rzucającą się w oczy, pod-
czas tego spotkania, była klasa po-
licyjna ubrana w mundury. Przy-
szli również uczniowie z techni-
kum - Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie. To spotkanie, po-
łączone z pokazem multimedial-
nym, było również bardzo intere-
sujące i ciekawe.  

 Podczas tegorocznego „Tygo-
dnia Bibliotek” zorganizowano 
też wystawy? 

Tak. Jedna wystawa pod ta-

kim trochę przewrotnym tytułem 
„Chwalimy się...”. Osobiście bardzo 
mi się podobało to hasło, ponieważ 
tak naprawdę mamy się czym chwa-
lić. Mamy księgozbiór jeden z bo-
gatszych w województwie zachod-
niopomorskim. Do nas przyjeżdżają 
osoby z okolicznych miast np. z Go-
leniowa, Gryfic, Płot czy Trzebiato-
wa, które również są naszymi czy-
telnikami. Oni do nas tutaj przyjeż-
dżają i korzystają ze zbiorów zgro-
madzonych w naszej bibliotece, z 
czego się bardzo cieszymy. Dlatego 
właśnie tymi zbiorami chcieliśmy 
się pochwalić, ale i wszystkimi for-
mami pracy, które do tej pory były 
zorganizowane w naszej bibliotece. 
Druga wystawa, to wystawa prac ry-
sunków dziecięcych na konkurs pn. 
„Ziemia nowogardzka w naszych 

oczach”. Wszystkie nasze wystawy 
związane z Nowogardem, cieszą się 
bardzo dużą popularnością i zainte-
resowaniem społecznym. W ciągu 

tygodnia odwiedziło wystawy po-
nad 1200 osób. Jesteśmy więc bar-
dzo zadowoleni z tego, że doceniają 
nas w naszym środowisku.

 rozmawiała Julia Pawelec

Mistrzostwa Szkół Techniki Samochodowej 
w Nowogardzie 

Szykuje się moc atrakcji i 
ciekawa rywalizacja 
30 maja, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbędą się Mistrzostwa Szkół Techniki Samo-
chodowej Województwa Zachodniopomorskiego 2015. Głównym organizatorem wydarze-
nia jest firma Domir Parts z Nowogardu. 

Podobne zawody, tyle że o ran-
dze lokalnej, odbyły się już w ze-

szłym roku z Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nowogar-
dzie. Tym razem o miano Najlep-
szej Szkoły i Najlepszego Ucznia 
Szkół Techniki Samochodowej 
Województwa Zachodniopomor-
skiego 2015, będzie walczyć 24 re-
prezentantów wyłonionych z kil-
kuset uczniów szkół z terenu ca-
łego województwa.  Rywaliza-

cja odbędzie się w trzech etapach. 
Teoretycznym, praktycznym oraz 
sprawnościowym. 

Konkursowi będzie towarzyszy-
ło wiele atrakcji, z których skorzy-
stać będą mogli nie tylko uczest-
nicy zawodów, ale i mieszkańcy, 
również ci najmłodsi. Jedną z nich 
ma być symulator jazdy 3D, który 
udostępni Żandarmeria Wojsko-
wa. Jakie atrakcje? Prowadzimy 
rozmowy z ŻW o ponowne udo-
stępnienie Symulatora Jazdy 3D, 
z WORD-em o udostępnienie Sy-
mulatora Dachowania, zadania w 
alkogoglach. 

Mam nadzieję, że pozwolą nam 
warunki bezpieczeństwa na udo-
stępnienie samochodu z talerzem 
stewarda. Wszyscy wiemy, że 1 
czerwca to Dzień Dziecka, więc 
nie możemy zapomnieć o naszych 

milusińskich. Na nich będą czekać 
panie, które udekorują ich twa-
rze, mam nadzieję, że wystarczy 
miejsca na dmuchaną zjeżdżal-
nię i jeszcze kilka innych atrakcji – 
mówi Dominik Wulkiewicz, orga-
nizator MSTS. 

Tegorocznymi patronami 
wspierającymi po raz drugi są 
Firmy Hella Polska oraz Knorr 
Bremse, do nich dołączyła gru-
pa Krotoski Cichy, która wysta-
wi swoje trzy-flagowe marki: 
Audi, VW i Skodę. 

Impreza odbędzie się pod pa-
tronatem władz na każdym szcze-
blu administracyjnym na każdym 
szczeblu. Patronat medialny objął 
Dziennik Nowogardzki. 

Więcej szczegółów o konkursie 
w kolejnych wydaniach DN. 

MS

Fragment ekspozycji wystawy ,, Chwalimy się ... "
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Z ul. J.Poniatowskiego wyruszył barwny korowód

Antoś wraz z rodzicami przemieszcza się w korowodzie pod scenę

Na Obchody przyszły również dzieci z nowogardzkich szkół i przedszkoli

Na scenie było wiele radości, czego efetem była radość dzieci

W korowodzie  maszerowały  niepełnosprwne dzieci wraz z opiekunami.

II Obchody Dnia Godności w Nowogardzie już za nami! 

Wygrywają bez pychy, przegrywają bez urazy! 
Mają takie same aspiracje oraz potrzeby, jak osoby w pełni zdrowe. Od dwóch lat, podczas majowych Obchodów Dnia Godności w Nowogardzie, które w 
tym roku odbywały się 14.05.2015r, osoby niepełnosprawne manifestują swoją integrację ze światem ludzi zdrowych. 

O tym, że inny nie znaczy gor-
szy, nikogo nie trzeba już przeko-
nywać. Wiemy, że osobom nie-
pełnosprawnym należy się szacu-
nek i godne życie. Istotne to ha-
sło, choć nieraz trudno z jego re-
alizacją w świecie ludzi zupeł-
nie zdrowych. Już po raz drugi, 
sprzed siedziby stowarzyszenia                 
„ Serduszko” głównego  organiza-
tora   Obchodów  Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej, na Plac 
Szarych Szeregów wyruszył po-

chód, w którym wspólnie prze-
szli podopieczni ośrodków reha-
bilitacyjnych, warsztatów terapii 
zajęciowej, szkół specjalnych oraz 
normalnych domów, osoby nie-
pełnosprawne wraz z opiekuna-

mi i rodzicami, a także włodarza-
mi Powiatu i miasta Nowogard.  
Promieniujące radością twarze 
uczestników przemarszu, mimo 
że aura niezbyt dopisała, kolo-
rowe stroje, a także liczne wyra-
zy sympatii, przechodniów to, to, 
co można było dostrzec w trakcie 
tego  wydarzenia, którego głów-
nymi bohaterami były osoby bo-
rykające się z różnymi dysfunk-
cjami. Kolumna, na której cze-
le  zobaczyliśmy  orkiestrę dętą 

z Gryfic, przemaszerowała głów-
nymi ulicami miasta, aż do wspo-
mnianego już  Placu Szarych Sze-
regów. A tam na  uczestników 
czekała wielka scena, dobra mu-
zyka, a także inne atrakcje, któ-

re zaproponowali organizatorzy 
wraz z prowadzącym ze sceny pa-
nem Arturem Koniorem. Zanim 
jednak zabawa zaczęła się na do-
bre, prezes Stowarzyszenia „Ser-
duszko” Dorota Banach i  współ-
organizator dnia  Dariusz Wacła-
wek, serdecznie powitali wszyst-
kich gości, wśród których znaleź-
li się przedstawiciele władz lokal-
nych, powiatowych, a także Insty-
tucji stale zajmujących się oso-
bami niepełnosprawnymi  w po-
trzebie tj. OPS, PCPR.  - Witam 
serdecznie wszystkich, a w szcze-
gólności dzieci- zaczęła prezes D. 
Banach- . Chciałabym na wstępie 
powiedzieć, dlaczego tu się spotka-
liśmy? Otóż Dzień Godności Osób 

Niepełnosprawnych został zapo-
czątkowany we Francji, w 90 la-
tach XX wieku. Obchodzony co-
rocznie 5 maja w całej Europie, 
jako dzień z walką z dyskrymina-
cją osób niepełnosprawnych, a w 
Polsce zainicjowany, jako Dzień 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych. To podwójne święto stano-
wi niewątpliwie okazję do tego, by 
zwrócić uwagę na problemy osób 
niepełnosprawnych i podkreślić 
konieczność ich integracji ze spo-
łeczeństwem. Dlatego właśnie to 
jest powodem naszego dzisiejsze-
go spotkania w naszej krótkiej, bo 
tylko dwuletniej tradycji obcho-
dów Dnia Godności, które  z roku 
na rok rozbudowuje swoją formu-
łę –  stwierdzała  prezes Stowarzy-
szenia „Serduszko”. Po przemó-
wieniach zabrał także  głos v-ce-
-prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych, Sp. z o.o. 
w  Nowogardzie   Damian Simiń-
ski, który w imieniu zarządu fir-
my przekazał kupon na wyko-
rzystanie 10 zabiegów rehabilita-
cyjnych - Nasza firma jest bardzo 
otwarta na tego typu inicjatywy i 
na tę problematykę. Dlatego jako 

mieszkańcy tej gminy czujemy się 
w obowiązku, aby również poma-
gać, bo sprawia to nam napraw-

dę dużą przyjemność - powiedział 
v-ce prezes PUWiS 

O tym, jaki  był to dzień dla sa-
mych zainteresowanych, niepeł-
nosprawnych spytaliśmy uczest-
niczkę Warsztatów Zajęciowych, 
które mieszczą się przy ul. Boh. 
Warszawy  w Nowogardzie.

Dorota Skrobiranda -  Bardzo 
miło się tu dziś czuję, bo to jest 
nasz dzień godności. Jest tu bardzo 
miło i sympatycznie, toteż mam 
nadzieję, że dobrze będę się bawić. 
To super impreza, mimo, że pogo-
da nam nie dopisała, ale ogólnie 
jest OK. Podczas naszej rozmo-
wy podchodzi kolejny uczestnik 
WTZ , który właśnie oglądał wy-
stęp zespołu na scenie. -  Jestem 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Dziś mamy tu fajną imprezę i jest 
to już druga, tego typu impreza, 
w której uczestniczę. Ta dzisiej-
sza też jest super, bo w tym roku 
mimo złej pogody przyszło wię-
cej ludzi. Zauważyłem też, że jest 
więcej upominków, a także atrak-
cji, m.in. jak ta tablica, na której 
każdy może złożyć swój podpis. 
Osobiście, na co jeszcze czekam, 
to występ naszej grupy na scenie, 

gdzie będziemy śpiewać piosenki -  
mówi Grzegorz Jabłoński.  

Kolejną osobą, która chciała 

zabrać głos, jest także uczestnik 
Terapii Zajęciowej w Nowogar-
dzie, pan Michał.   - Też chodzę na 
warsztaty i jest mi tam bardzo do-
brze. Co do imprezy, to jest fajnie, 
bo przyszło bardzo dużo osób, gdy-
by jeszcze nie ta pogoda, która dziś 
jest bardzo deszczowa, to byłoby 
jeszcze lepiej. Czekam na nasz wy-
stęp, a wszystkim życzę wesołej za-
bawy.

 Obchody trwały w najlepsze 
przez wiele godzin mimo, że na 
początku pogoda nie sprzyjała, 
to nikt nie narzekał i się nie smu-
cił. Liczne zabawy, a także poka-
zy służb ratowniczych mogły się 
tylko podobać uczestnikom. Pod-
czas całego wydarzenia panowała 
miła atmosfera, a wszyscy bardzo 
dobrze się bawili kosztując słod-
kości i potrawy z grilla przygo-
towane przez organizatorów i lo-
kalnych przedsiębiorców. Licz-
ni sponsorzy , swoim zaangażo-
waniem udowodnili, że los osób 
chorych i niepełnosprawnych w 
Nowogardzie jest przez nich do-
strzegany i nie jest im obcy. 

Jarek Bzowy 
  



19-21.05.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

sfinansowane przez Kw
w A

ndrzeja D
udy



Nr 36 (2368)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Błękit za mocny, IV liga nie dla Nowogardu

Koniec sezonu dla Pomorzanina
W niedzielę (17 maja) o godzinie 15:00, na stadionie w Pniewie, zespół Błękitu podejmował Pomorzanin Nowogard. Gospodarze wygrali 3:2 i ostatecznie 
przekreślili szansę awansu drużynie z Nowogardu. Pozostaje pytanie, dlaczego wicelider po rundzie jesiennej, na wiosnę prezentuje się tak słabo?

Błękit Pniewo – Pomorzanin Nowogard 3:2 (1:1)
`6 min. Fernando Maia Batista (rzut karny), `88 min. Michał Łukasiak
Skład: Paweł Sobolewski – Rafał Makarewicz, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (c) , Michał Łukasiak – Piotr Hanuszkiewicz, Fernando Maia 
Batista, Dominik Wawrzyniak, Hubert Pędziwiatr – Dawid Langner (Piotr Winogrodzki), Kamil Lewandowski (Gracjan Wnuczyński).

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
25. kolejka:
Zorza Dobrzany – Jeziorak Szczecin  0:1
Ina Ińsko – Kłos Pełczyce   3:1
Odrzanka Radziszewo – Morzycko Moryń  2:1
Piast Chociwel – Sparta Węgorzyno  3:0
Unia Dolice – Polonia Płoty   6:2
Błękit Pniewo – Pomorzanin Nowogard  3:2
Gavia Choszczno – Stal Lipiany   0:1
Flota II Świnoujście – Orkan Suchań  0:3 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 25 65 69 18 21 2 2
2 Jeziorak Szczecin 26 53 49 36 17 2 7
3 Stal Lipiany 25 47 52 30 14 5 6
4 Pomorzanin Nowogard 26 44 42 30 13 5 8
5 Morzycko Moryń 26 43 43 31 11 10 5
6 Sparta Węgorzyno 26 38 40 32 11 5 10
7 Kłos Pełczyce 25 37 33 39 11 4 10
8 Zorza Dobrzany 25 34 55 40 7 13 5
9 Błękit Pniewo 26 34 44 60 10 4 12
10 Unia Dolice 25 31 55 41 8 7 10
11 Polonia Płoty 25 31 47 47 8 7 10
12 Ina Ińsko 25 31 30 42 8 7 10
13 Odrzanka Radziszewo 25 28 34 50 8 4 13
14 Orkan Suchań 25 21 29 64 5 6 14
15 Gavia Choszczno 25 19 35 51 5 4 16
16 Flota II Świnoujście 30 16 33 79 5 1 24

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie 
powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki; w 
tabeli dodano już 3 punkty za walkower zespołom, które jeszcze nie rywalizowały z 
wycofaną z rozgrywek Flotą II Świnoujście

Piłkarze z Nowogardu jecha-
li do Pniewa z nietęgimi mina-
mi, spowodowane to było sobot-
nim zwycięstwem Jezioraka na 
boisku w Dobrzanach, gdzie jesz-
cze nikt w tym sezonie nie wy-
grał. Jeziorak uciekł na 9 punk-
tów i z pewnością podciął skrzy-
dła podopiecznym Roberta Ko-
paczewskiego. Sytuacja w tabeli 
nie może jednak tłumaczyć wy-
niku z Błękitem oraz faktu, że do 
Pniewa pojechała tylko 13-oso-
bowa kadra... Mecz bardzo ładnie 
rozpoczął się dla przyjezdnych. 
W 6. minucie sędzia odgwiz-
dał rzut karny na faulowanym w 
polu karnym Macieju Dobrowol-
skim. Do futbolówki podszedł 

Fernando Maia Batista i pewnym 
strzałem z jedenastu metrów po-
konał golkipera gospodarzy. Po-
morzanin mógł zakończyć ten 
mecz już po 45. minutach, jed-
nak ponownie dały o sobie znać 
stare „grzechy”, czyli rażąca nie-
skuteczność. To ponownie się ze-
mściło, gdyż tuż przed przerwą, 
w 43. minucie, jeden z zawodni-
ków gospodarzy precyzyjnie ude-
rzył z lewej strony z około 20 me-
trów, pokonując Pawła Sobo-
lewskiego. Po zmianie stron, nie 
zmienił się obraz gry, Pomorza-
nin wciąż atakował, a Błękit cze-
kał na wyprowadzenie kolejnego 
ciosu. Miejscowym udało się to 
w 70. minucie, wówczas po fau-

lu w polu karnym sędzia wska-
zał na „wapno”. Co prawda strzał 
piłkarza Błękitu wybronił Pa-
weł Sobolewski, jednak nie miał 
nic do powiedzenia przy dobit-
ce i Pomorzanin przegrywał już 
2:1. Nowogardzianie jeszcze bar-
dziej się odkryli i zostali skarce-
ni w 86. minucie, wówczas Błę-
kit po składnej akcji podwyższył 
na 3:1. Dwie minuty później, gola 
kontaktowego po zamieszaniu w 
polu karnym strzelił Michał Łu-
kasiak, jednak to było wszystko 
na co w tym meczu było stać no-
wogardzian. Zwycięstwo pozwo-
liło gospodarzom przynajmniej 
na chwilę uciec ze strefy spadko-
wej. Dla Pomorzanina to już ko-
niec sezonu, drużyna  prowadzo-
na przez Roberta Kopaczewskie-
go ma zapewnione utrzymanie w 
lidze, zatem każdy kolejny mecz 
będzie już o pietruszkę. Wobec 
tego, pytany przez nas o przy-
szłość drużyny prezes klubu Mar-
cin Skórniewski zapowiedział, że 
w najbliższym ligowym meczu, w 
wyjściowej jedenastce, zadebiu-
tują młodzi wychowankowie Po-
morzanina. Trzymamy prezesa za 
słowo i wierzymy, że w spotka-
niu z liderem z Chociwla, o sile 
drużyny stanowić będą nowogar-
dzianie, a nie piłkarze z Golenio-
wa. Czy będzie to początek po-

ważnych zmian w nowogardzkim 
kubie? Czas pokaże, póki co po-
zostaje wszystkim wiara w to, że 

w kolejnym sezonie Pomorzanin 
zdoła już wywalczyć awans. 

KR

Gdy Robert Kopaczewski (z prawej) obejmował Pomorzanin miał jasno określone 
cele- awans do IV ligi. Dziś wiemy, że prowadzony przez niego zespół nie sprostał 
zadaniu

Kulturystyka i Fitness – ME Santa Susanna 2015

Krzysztof Skryplonek wicemistrzem Europy!
W dniach 13-18 maja, w hiszpańskiej miejscowości Santa Susanna, odbyły się Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness. W kadrze reprezentacji Polski 
wystąpił Krzysztof Skryplonek, który w kategorii kulturystyka do 85 kg osiągnął najlepszy wynik w swojej sportowej karierze, zdobywając srebrny medal. 
Gratulujemy zawodnikowi Pomorzanina Nowogard sukcesu, na który tak długo pracował. 

- Bardzo się ciesze i jestem za-
dowolony z tego wyniku – mówił 
Krzysztof Skryplonek zaraz po po-
wrocie do kraju. Zawodnik Pomo-
rzanina Nowogard na scenie w ka-
tegorii kulturystyka do 85 kg, za-
prezentował się w piątek (15 maja). 
W tym przedziale wagowym nie był 
jedynym reprezentantem Polski, ale 
co najważniejsze dla naszego mia-
sta, osiągnął najlepszy rezultat. A 
konkurencja była bardzo silna, sam 
fakt, że aktualny Mistrz Polski- Ma-
riusz Tomczuk i Wicemistrz Polski- 
Mariusz Bałaziński, nie awansowali 
nawet do finału w tej kategorii wa-
gowej. Krzysztof Skryplonek zajął 2. 
miejsce, osiągając najlepszy wynik 

w swojej karierze i sięgając po sre-
bro Mistrzostw Europy. Złoty me-
dal wywalczył Ukrainiec Oleh Kry-
vyi, natomiast brązowy medal tra-
fił do Estończyka Otta Kiivikasa. To 
ogromny sukces mieszkańca No-
wogardu, przypomnijmy, że Skry-
plonek przed rokiem na Mistrzo-
stwach Europy wywalczył brąz, na-
tomiast dwa lata temu był sklasy-
fikowany na 4. miejscu. Zatem jak 
widać wciąż podnosi swój sportowy 
poziom.  Reprezentant Polski, bro-
niący barw Pomorzanina Nowo-
gard, do kraju wrócił wczoraj tj. w 
poniedziałek (18 maja) i na gorąco 
opowiedział nam o swoich wraże-
niach. - Nadzwyczaj wysoki poziom, 

sam fakt, że aktualny Mistrz Polski i 
Wicemistrz nawet nie weszli do fina-
łu, świadczy o tym, że miałem bar-
dzo trudne zadanie i musiałem ostro 
się napracować na scenie – opowia-
dał na gorąco Krzysztof Skryplo-
nek. Dodajmy, że poza Krzyśkiem, 
barwy Pomorzanina reprezentowa-
ły jeszcze trzy kobiety- Joanna Wo-
decka, Małgorzata Krawczyk oraz 
Małgorzata Pietrzak-Lenart, któ-
rym niestety nie udało się wywal-
czyć medalu Mistrzostw Europy. 
Gratulujemy Krzysztofowi jego naj-
lepszego wyniku w dotychczasowej 
karierze i wierzymy, że za rok się-
gnie po upragnione złoto. 

KR
Na zdjęciu pierwszy z lewej- Krzysztof Skryplonek, w środku złoty medalista Oleh 
Kryvyi oraz z prawej strony trzeci na podium Ott Kiivikas
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Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizatorów 

(wszystko gratis).
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:
PRACOWNIK MAGAZYNOWY

Lokalizacja: Łozienica/Goleniów
 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów za pomocą wózka ręcznego lub 

mechanicznego,
- obsługa skanera, komputera.

Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole,
- podstawowej  znajomości obsługi komputera,
- zaangażowania i motywacji do pacy,
- sumienności w wykonywaniu obowiązków,
-dojazd do pracy we własnym zakresie.

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wyni-

kami pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumen-
tów aplikacyjnych mailem (CV oraz list motywacyjny) na adres: re-
krutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 31.05.2015.

W temacie wiadomości należy wpisać „PRACOWNIK MAGAZY-
NOWY”

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Da-
nych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).

Pomorzanin II wygrywa w ładnym stylu
W młodych siła
W niedzielę (17 maja) o godzinie 15:00, na własnym boisku, Pomorzanin II podejmował 
Orła Łożnicę. Po ładnym meczu „rezerwowi” pewnie pokonali rywali 2:0, tym samym już 
niemal zapewniając sobie utrzymanie w A Klasie. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że zosta-
ło wywalczone w najprawdopodobniej najmłodszym składzie w historii klubu. 

Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Łożnica 2:0 (0:0)
Gole: Sebastian Suchy, Dawid Kurek
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak (c) , Arkadiusz Balcer, Adrian 

Wasyluk (Grzegorz Skrzecz), Paweł Królik – Konrad Adamek, Marek Kowalski (Bła-
żej Bajerski), Michał Jankowski (Marcin Skórniewski), Krystian Kubicki 

– Dawid Kurek, Sebastian Suchy (Patryk Marcinkowski).

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
17. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Chemik II Police   2:6
Pomorzanin Przybiernów – Znicz Niedźwiedź  4:3
Euroinsbud Goleniów – Vielgovia Szczecin   1:2
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Łożnica   2:0
Wicher Reptowo – Wołczkowo-Bezrzecze   2:2
Hanza Goleniów – Zalew Stepnica   2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 17 42 79 16 14 0 3
2 Hanza Goleniów 17 39 49 15 12 3 2
3 Wołczkowo – Bezrzecze 17 31 36 22 9 4 4
4 Pomorzanin Przybiernów 17 27 37 36 8 3 6
5 Wicher Reptowo 17 26 34 31 7 5 5
6 Vielgovia Szczecin 17 22 25 35 6 4 7
7 OKS Euroinsbud Goleniów 17 21 38 32 5 6 6
8 Znicz Niedźwiedź 17 21 36 40 6 3 8
9 Orzeł Łożnica 17 19 18 30 5 4 8
10 Zalew Stepnica 17 18 35 50 5 3 9
11 Pomorzanin II Nowogard 17 13 15 52 4 1 12
12 Orzeł Grzędzice 17 7 20 63 1 4 12

Mecz z Orłem był bardzo waż-
ny dla Pomorzanina II, gdyż ry-
wale nie są zbyt wymagającym 
zespołem, a zwycięstwo nad Łoż-
nicą pozwoliłoby już niemal za-
pewnić sobie utrzymanie w A 
Klasie. Marcin Skórniewski, któ-
ry w drugim zespole pełni rolę 
trenera podczas meczów ligo-
wych, tym razem wystawił naj-
prawdopodobniej najmłodszą 
wyjściową jedenastkę w historii 
klubu. Średnia wieku wyniosła 
20 lat! Nowogardzka młodzież 
odpłaciła się prezesowi w naj-
lepszy z możliwych sposobów. 
Tradycyjnie drugi zespół sta-
rał się kreować akcję wymienia-
jąc sporo podań już od własnej 
bramki. W tym sezonie bywa-
ło z tym różnie, jednak nikt nie 
ganił młodych piłkarzy za to, że 
próbują szanować piłkę. W tym 
spotkaniu taka gra zaprocento-
wała. W pierwszej połowie oby-
dwie drużyny nie stworzyły so-
bie stuprocentowych okazji. Do-
brze między słupkami prezento-
wał się Michał Piątkowski. Dwu-
krotnie strzałami zza pola kar-
nego próbował pokonać golki-
pera gości Dawid Kurek, jednak 
zabrakło mu nieco precyzji. Po 
zmianie stron „rezerwowi” ob-
jęli prowadzenie. Pomorzanin 
II rozgrywał swoją akcję przez 

środek boiska. Futbolówka tra-
fiła do Sebastiana Suchego, któ-
ry przedryblował rywala i mając 
czystą pozycję pokonał precyzyj-

nym strzałem bramkarza przy-
jezdnych. Wynik ustalił Dawid 
Kurek. Napastnik Pomorzani-
na otrzymał podanie od Błażeja 
Bajerskiego, minął obrońcę i ład-
nie uderzył nie dając szans gol-
kiperowi z Łożnicy. Goście pró-
bowali odrobić straty, ale w naj-
lepszej sytuacji, Michał Piątkow-
ski ładnie obronił groźny strzał z 
głowy. Pomorzanin II zasłużenie 
wygrywa 2:0, a niektórzy z mło-
dych piłkarzy drugiego zespołu, 
za swoją ambicję, być może do-
staną szansę debiutu w pierw-
szym zespole, podczas meczu z 
Piastem Chociwel. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy” w Nowogardzie 
z siedzibą przy ulicy Ks.J. Poniatowskiego 7a

OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na przeniesienie i ustanowienie  
odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokalizacja , położenie : Nowogard ul. 3 Maja 31e parter
Kategoria lokalu : M-3 (2 pok),o pow. użytkowej – 48,10 m2 
Rodzaj ogrzewania: indywidualne gazowe 
Cena wywoławcza – 120.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r.
Informacje w sprawie warunków przystąpienia do przetargu udzie-
lamy w siedzibie Spółdzielni lub tel. 91 392 52 61 kom. 697 104 578

Młodzi piłkarze Pomorzanina mają powody do zadowolenia, gdyż z meczu na 
mecz prezentują się coraz lepiej. Na zdjęciu pomocnik nowogardzkiego klubu- 
Konrad Adamek

Kulice – wynajmę lokal 
o pow. 40m2 

wraz z zapleczem
 pod działalność. 
Tel. 518 682 256
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

WARUNKI NABORU do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  
w Nowogardzie na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art.10 ust. 1 i 9 usta-
wy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 7) oraz zarządzeniem Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświaty 
nr  7/2014 z 03 lutego 2014 r.:

Termin składania podań:
od 11 maja 2015 r.  do 03 czerwca 

2015 r. do godz. 15.00 
Szkolny punkt informacyjny- od 

15 kwietnia 2015 r.  w sekretariacie 
szkoły  w godz. 8.00 - 15.00.

Wymagane dokumenty:
od 26 czerwca 2015 r. do 30 

czerwca 2015 r.  do godz. 15:00 
kandydaci składają do nie więcej niż 
trzech szkół kserokopie świadectwa 
ukończenia gimnazjum, kopie  za-
świadczenia o wynikach egzami-
nu gimnazjalnego poświadczone za 
zgodność z oryginałem.

dwie fotografie (podpis na od-
wrocie), karta zdrowia (we wrze-
śniu do pielęgniarki szkolnej),

Kandydaci do szkół zawodowych 
(wszystkie technika i zasadnicze) 
dodatkowo: zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w wy-
branym zawodzie wydane przez le-
karza medycyny pracy (wykaz prze-
ciwwskazań w sekretariacie). 

Kandydaci - młodociani pra-
cownicy - do klas wielozawodo-
wych dodatkowo:

5) umowa o pracę w celu przy-
uczenia zawodowego (wykaz prze-
ciwwskazań od pracodawcy).

Do 30 czerwca 2015 r. do godz. 
15:00 r. kandydaci do wszystkich 
typów szkół mogą dołączyć:

opinię publicznej poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej,

zaświadczenie komisji konkurso-
wej (finalisty, laureata konkursów 
przedmiotowych ostatniego stopnia 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwo-
jewódzkim),

zaświadczenie dyrektora swojego 
gimnazjum o udziale w konkursach 
rejonowych i zajętym miejscu.

orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych kan-
dydujących do oddziałów integra-
cyjnych.

Rekrutacja do szkół ponadgim-
nazjalnych odbywa się na podsta-
wie:

1) przeliczanych na punkty ocen z 
języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wskazanych w statucie szkoły;
2) przeliczane na punkty wyniki 

egzaminu gimnazjalnego wyrażone 
w skali procentowej dla zadań z za-
kresu:

języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie, 
matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych 

(biologii, geografii, fizyki  chemii), 
języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym,
3) punkty za osiągnięcia ucznia, 

w tym za ukończenie gimnazjum 
z wyróżnieniem oraz za szczegól-
ne osiągnięcia ucznia wymienione 
na świadectwie ukończenia gimna-
zjum, ustalone przez szkolną komi-
sję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4) punkty za wyniki sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych

Kandydat do szkoły ponadgim-
nazjalnej może otrzymać w postę-
powaniu rekrutacyjno-kwalifika-
cyjnym maksymalnie 200 pkt:

maksymalnie 100 punktów za 
wyniki egzaminu przeprowadzone-
go w ostatnim roku nauki w gimna-
zjum – 0,2 pkt za każdy punkt pro-
centowy uzyskany na egzaminie 
gimnazjalnym z zakresów:

języka polskiego, historii i wie-
dzy o społeczeństwie, matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych (bio-
logii, geografii, fizyki  chemii), języ-
ka obcego nowożytnego na pozio-
mie podstawowym,

maksymalnie 100 punktów za 
„świadectwo”, w tym:

maksymalnie 60 punktów za oce-
ny z języka polskiego i trzech obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych 
uzyskanych na świadectwie ukoń-
czenia gimnazjum, zgodnie z zasa-
dą:

stopień celujący – 15 punktów,
stopień bardzo dobry–12pkt sto-

pień dobry –   9 punktów, 
stopień dostateczny   

–   5 punktów,
maksymalnie 40 punktów za 

szczególne osiągnięcia wymienione 
na świadectwie ukończenia gimna-
zjum, w tym:

5 punktów za ukończenie gimna-
zjum z wyróżnieniem,

maksymalnie 35 punktów za inne 
osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 
punktów za zdobycie przez kan-
dydata tytułu finalisty konkursu 
dla gimnazjalistów o  zasięgu wo-
jewódzkim i ponadwojewódzkim, 
którego program obejmuje w ca-

łości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego 
przedmiotu lub za zdobycie tytułu 
finalisty Olimpiad: Matematycznej, 
Informatycznej lub Języka Angiel-
skiego dla gimnazjalistów przepro-
wadzonych na zlecenie Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

Przedmioty wybrane przez szkol-
ną komisję rekrutacyjno – kwalifi-
kacyjną:

technik handlowiec – geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik ekonomista - geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik żywienia i usług gastro-
nomicznych – biologia, język obcy 
nowożytny, matematyka

technik pojazdów samochodo-
wych – informatyka, język obcy no-
wożytny, matematyka

technik informatyk – informa-
tyka, język obcy nowożytny, mate-
matyka

technik hotelarstwa – geografia, 
język obcy nowożytny, matematyka

technik logistyk - informatyka, 
język obcy nowożytny, matematyka

ZSZ – mechanik pojazdów sa-
mochodowych – fizyka, wos, ma-
tematyka

ZSZ – wielozawodowa – biolo-
gia, wos, matematyka

ZSZ – kucharz / pracownik po-
mocniczy obsługi hotelowej – bio-
logia, wos, matematyka

Laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódz-
kim, których program obejmu-
je             w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu przyjmowani 
są do wybranej szkoły ponadgim-
nazjalnej niezależnie od kryteriów 
ustalonych przez szkołę (rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, tur-
niejów i olimpiad - Dz.U z 2002r. 
Nr 13, poz.125)

Absolwenci gimnazjum ubiega-
jący się o status młodocianego pra-
cownika przyjmowani są do szkół 
zasadniczych na podstawie umowy 
o praktycznej nauce zawodu, nieza-
leżnie od wyniku egzaminu gimna-
zjalnego

Ogłoszenia wyników postępo-
wania kwalifikacyjnego 03 lipca 
2015 r. godz. 15.00

do 08 lipca 2015 r. do godz. 
12:00 kandydaci zakwalifikowa-

ni do przyjęcia  potwierdzają wolę 
nauki w danej szkole poprzez zło-
żenie oryginału świadectwa i za-
świadczenia o szczegółowych wy-
nikach egzaminu gimnazjalnego

08 lipca 2015 r. godz. 14:00 ogło-
szenie – listy kandydatów przyję-
tych do szkoły.

28 sierpnia 2015 r. – dodatko-
we postępowanie uzupełniające w 
szkołach, które dysponują wolnymi 
miejscami.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technik handlowiec - ma na 

celu przygotowanie absolwentów 
do sprawnego i fachowego wykony-
wania zadań rynkowych w warun-
kach gospodarki rynkowej. Absol-
went będzie przygotowany do pod-
jęcia pracy na średnich szczeblach 
zarządzania w przedsiębiorstwach 
o różnych formach własności, re-
alizowania podstawowych funkcji 
handlowych w punktach sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i magazynach 
oraz uruchamiania  i prowadzenia 
działalności własnej firmy handlo-
wej, rozszerzenia – język obcy, geo-
grafia.

Technik ekonomista - rozwi-
ja umiejętności, które po ukoń-
czeniu szkoły umożliwiają założe-
nie i prowadzenie działalności go-
spodarczej, daje również kwalifika-
cje do podjęcia pracy na stanowi-
skach związanych z prowadzeniem 
rachunkowości, obsługą kompute-
ra, kalkulacjami ekonomicznymi 
oraz analizą działalności gospodar-
czych. Absolwent technikum eko-
nomicznego będzie posiadał wiedzę 
i umiejętności          z zakresu eko-
nomiki przedsiębiorstw, marketin-
gu, psychologii społecznej, podstaw 
prawa, rachunkowości   i zarządza-
nia firmą, rozszerzenia – język obcy, 
geografia.

Technik pojazdów samochodo-
wych - przygotowuje absolwenta do 
pracy w zakładach mechanicznych 
oraz do samodzielnej działalności 
gospodarczej w branży technicznej. 
Absolwent będzie posiadał umiejęt-
ności w zakresie budowy, obsługi i 
naprawy pojazdów, podstaw kon-
strukcji i elektrotechniki samocho-
dowej oraz umiejętności obsługi 
komputera – również programów 
diagnostyki samochodowej, rozsze-
rzenia – matematyka, informatyka.

Technik żywienia i usług gastro-
nomicznych- przygotowuje absol-
wenta do pracy w zakładach gastro-
nomicznych (restauracje, kawiar-
nie, stołówki np. ośrodki wczaso-
we, sanatoria) oraz samodzielnej 
działalności gospodarczej w bran-
ży gastronomicznej. Absolwent bę-
dzie posiadał wiedzę i umiejętno-
ści z  zakresu technologii żywienia, 
mikrobiologii, podstaw ekonomii 
oraz urządzania zakładów gastro-
nomicznych, rozszerzenia – język 
obcy, biologia.

Technik informatyk - przygoto-
wuje absolwentów do sprawnego 
i  fachowego wykonywania zadań: 
obsługa komputera w stopniu za-

awansowanym, obsługa systemów 
operacyjnych oraz praca w wybra-
nych rodzajach sieci komputero-
wych,  wykorzystywanie wiedzy  o 
budowie i działaniu systemów ope-
racyjnych oraz praca z innymi sys-
temami, posługiwanie się typowym 
oprogramowaniem użytkowym i 
narzędziowym,  specjalizacja- grafi-
ka komputerowa, administracja sie-
ci, projektowanie stron interneto-
wych, eksploatacja sprzętu kompu-
terowego, rozszerzenia – matematy-
ka, informatyka.

Technik hotelarstwa - nauka 
pracy w recepcji i innych działach 
hotelu, umiejętność profesjonalnej    
i kompleksowej obsługi gości hote-
lowych. poznanie zasad prowadze-
nia hotelu i pensjonatu, planowa-
nia jego budżetu, analizowania ryn-
ku pod kątem zapotrzebowania na 
usługi hotelarskie oraz usługi im 
towarzyszące, rozszerzenia – język 
obcy, geografia.

Technik logistyk - planuje, or-
ganizuje, kieruje i kontroluje prze-
mieszczanie towarów od produ-
centa do konsumenta, wykorzystu-
jąc informacje płynące z rynku w 
celu optymalizacji korzyści wyni-
kających z wymiany towarowej dla 
wszystkich uczestników tej wymia-
ny; dostarcza towar zgodnie z za-
mówieniem klienta we wskazane 
miejsce i czas; optymalizuje kosz-
ty dostawy towarów; dokonuje wy-
boru procedury zakupów i analizu-
je ich stan; obsługuje zamówienia i 
organizuje transport wykorzystując 
w tym celu systemy informatyczne. 
Na rynku istnieje wiele firm specja-
lizujących się w spedycji krajowej i 
międzynarodowej, rozszerzenia – 
matematyka, informatyka.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
mechanik pojazdów samochodo-
wych (3-letnia) 

Ukończenie szkoły daje tytuł pra-
cownika wykwalifikowanego w za-
wodzie mechanik    pojazdów sa-
mochodowych. Dodatkowo absol-
went nabywa umiejętności spawa-
nia, obróbki skrawaniem oraz ślu-
sarskie i blacharskie. Praktyki od-
bywają się w  dobrze wyposażo-
nych warsztatach szkolnych. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
– kucharz (3-letnia)

Absolwent zasadniczej szko-
ły zawodowej w zawodzie ku-
charz nabywa umiejętność sto-
sowania zasad prawidłowego ży-
wienia, sporządzania potraw z 
różnych surowców, przechowy-
wania  i kontrolowania towarów 
oraz posługiwania się nowocze-
snymi urządzeniami w zakładach 
gastronomicznych. Praktyki od-
bywają się w szkolnych pracow-
niach gastronomicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa – pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej (3-letnia) dla 
uczniów    z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności - upośledzenie w stop-
niu lekkim

Absolwent zasadniczej szkoły za-
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

DZIEŃ OTWARTY
W dniu 9.06 2015 (wtorek) o godz.  10.00  

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Nowogardzie będzie  

Dzień Otwarty  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wszyscy zainteresowani:
- obejrzą  prezentację multimedialną o szkole zawodowej
- zwiedzą szkołę i ośrodek
- obejrzą pracownie
- wezmą udział w zajęciach sportowych
Uczniowie przygotują na tę okazję smaczny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

wodowej w zawodzie pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej na-
będzie umiejętność: wykonywania 
prac związanych z przygotowaniem 
jednostki mieszkalnej do przyjęcia 
gości, wykonywania prac pomoc-
niczych w  części gastronomicznej 
obiektu, świadczącego usługi hote-
larskie, wykonywania prac pomoc-
niczych związanych z  obsługą go-
ści.  Praktyki odbywają się w szkol-
nych pracowniach gastronomicz-
nych i hotelarskich.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
wielozawodowa (3-letnia). 

Wybór zawodu należy do ucznia. 
Nauka zawodu odbywa się w zakła-
dach pracy, które zatrudnią ucznia 
jako pracownika młodocianego. 
Kształcenie odbywa się wg progra-
mów nauczania dopuszczonych do 
użytku szkolnego w publicznych 
szkołach.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCE DLA DOROSŁYCH - o 
przyjęcie do klasy pierwszej II Li-
ceum Ogólnokształcącego mogą 
ubiegać się kandydaci, którzy ukoń-
czyli osiemnaście lat lub ukończą   
w roku kalendarzowym, w którym 
podejmują naukę.

Warunkiem ubiegania się o przy-
jęcie na I semestr klasy I jest ukoń-
czenie ośmioletniej szkoły podsta-
wowej lub trzyletniego gimnazjum.

Warunkiem ubiegania się o przy-
jęcie na III semestr – klasa II jest 
ukończenie zasadniczej szkoły za-
wodowej.

Internat w Zespole Szkół Po-
nadgimnajzalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie prowadzi 
nabór od 26 czerwca 2015 r. – po-
danie można otrzymać w sekreta-
riacie szkoły              lub na stronie 
internetowej szkoły. Internat oraz 

stołówka szkolna mieści się w tym 
samym budynku co szkoła. Dyspo-
nujemy pokojami 4 osobowymi, ła-
zienki dostępne na korytarzu.   W 
ubiegłym roku szkolnym wymie-
nione zostały wszystkie łóżka, za-
kupiono nowe koce, odnowiono ła-

zienki. Niskie stawki za smaczne 
wyżywienie. SERDECZNIE ZA-
PRASZAMY !!!

W NASZEJ  SZKOLEBĘ-
DZIESZ CZUŁ  SIĘ  DOBRZE 
!!!

Firma Hjort Knudsen
Polen Sp. z o.o

zatrudni 
do przyuczenia

na tapicera,
 kontrolera jakości

w Nowogardzie 
więcej informacji

pod numerem telefonu

781 058 685

Reklama
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-

wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane uzbrojo-
ne od 12-15 arów. Kościuszki. 602 267 
382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 41,49 
m2 + garaż przy domu. Cena do nego-
cjacji. 726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 
853 710  

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej.601 808 410 

•	 Sprzedam działkę ogrodową za 
Szkołą Podstawową nr 2. Tel. 607 
289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy prze-
nośny, ocieplany z płyty obornickiej 
o pow. 36 m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 
601 642 390 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w centrum 
miasta. Tel. 693 128 069 

• Sprzedam dom w Nowogardzie 90 m2, 
trzy pokoje, dwie łazienki, pomiesz-
czenie gospodarcze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 
55m2, Boh. Warszawy. 691 621 141 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 centrum 
Nowogardu. 604 109 289 

• Sprzedam pół domu z działką, Osowo. 
Tel. 696 404 840

• Działkę  o powierzchni: 4,300 m2 ,oko-
lice Nowogardu. 12zł/1m.2. SRZEDAM.
Tel.603895622.

• Sprzedam  mieszkanie  .Tel.605850786, 
913910518.

• SPRZEDAM  - działkę   budowlaną  z  
warunkami  zabudowy.Tel;606681704.

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, II 
piętro, po remoncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

• Poszukuje do wynajęcia mieszkania 
3-pokojowego, okolice szkoły „2” No-
wogard. 887 077 570 

• Zamienię dwupokojowe mieszkanie 
komunalne przy ul. Poniatowskiego 
na podobne lub mniejsze, bliżej cen-
trum Nowogardu max. II piętro. Tel. 
601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum Nowo-
gardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. Tel. 603 
705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe lad-
ne. 603 555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmina Przy-
biernów. Tel. 665 523 647 

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią. 
661 811 611 

• Sprzedam mieszkanie 77 m 2, czynszo-
we. 725 74 03 15 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, Tel. 782 
139 263

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
60 m2, I piętro, Ul. Zamkowa. 730 315 
621

• Sprzedam mieszkanie Zamkowa,4 po-
koje. 609 757 444 

• Wynajmę garaż. 507 356 117

•	  Nowogard, sprzedam dom w zabudo-
wie szeregowej. 601 808 410 

• Sprzedam lub wynajmę pawilon han-
dlowy o pow. 102 m2 ul. Grota Rowec-
kiego 23. Tel. 91 39 20 519 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o 
pow. ok 58 m2, piętro IV, przy ul. Boh. 
W-wy obok LIDLA, cena 145 000 do ne-
gocjacji, tel.  691145787

• Sprzedam mieszkanie dwa pokoje, ul. 
Żeromskiego, III piętro. 601 080 035 

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIENIĘ : mieszka-
nie  trzypokojowe  58 m2  na  dwupo-
kojowe.Tel.663695260.

• Pół  domu – parter  , 3 pokoje 75,1 
m2.SPRZEDAM.Tel.606110454.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZEDAM.
Tel.607719505.

• Sprzedam kawalerkę nad Sezamem.
Nowogard.Tel.723777511.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-pokojo-
we ,częściowo umeblowane, na  pod-
daszu,49m2 , ul. Tadeusza Kościuszki. 
Cena 30 tyś. euro. Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271.

• CERKWICA –K/REWALA ,Segment 
domu 72 m2 .57 tyś.zł.Tel.502103432.

• ZIEMIA  pod  KRUS. TANIO.SPRZE-
DAM.889133882.

• NOWOGARD – 6 km. Dom z czę-
ścią gosp. po remoncie Działka 
2300m2,169,000zł.Tel.660206833.

• NOWOGARD-Działki pod zabudo-
wę ,wyjazd na Długołękę, i na Star-
gard  Szcz. Od 65 zł/M2. Negocjacja.
Tel.501307666.

• Do wynajęcia bezczynszowa kawaler-
ka w Nowogardzie centrum. Na dłuż-
szy czasu. Cena 1000 zł + kaucja 1000 
zł. Tel. 501 832 458 

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 52	 m2.	 609	
349	138	

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do Jetta, 
stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 691 
050 186 

• SPRZEDAM  ładne felgi  alum.’15’ do 
Mercedesa.Nowogard.Cena 500,00zł.
Tel.604923333.

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. Tel. 
602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 rok, 1,6 
benzyna, serwisowany, garażowany, 
Osina. Tel. 698 939 463 

ROLNICTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

•	 JAJA LĘGOWE KUR „LEGHORN”. TEL. 
91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam ziemniak jadalny Vineta, Ża-
bówko 18.Tel. 605 092 517

• Sprzedam ok. 0,5 tony owsa przewia-

nego. Tel. 600 653 124 

•	 MŁODE KURKI, ODCHOWANE, wolny 
wybieg, GOSPODARSTWO ROLNO-
-DROBIARSKIE ŻABOWO 13. TEL. 91 
39 106 66, 510 127 838 

• Sprzedam jeczmień. 793 006 469  

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019 

• Sprzedam półtora tony jęczmienia. 
661 633 977 

• Sprzedam kaczki, i kurczaki brojlery. 
782 429 405 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam knurka P.D.Z. 514 406 298

• Sprzedam  przód  do  ciągnika  C-330 
kompletny. Mieszankę zbożową. Tucz-
niki  mięsne. Tel.696807922.

• Sprzedam słomę i siano w kostach. 782 
836 086 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych 
Vaillant –  serwis tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, ocie-
plenie budynków, malowanie natry-
skowe. 731 517 928 

• Glazurnik fachowo i solidnie. 721 988 
735 

•	 Usługi – spawanie, aluminium. 785 
635 000 

• Transport, przeprowadzki, szybko ta-
nio. 696 854 591 

• Docielenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
adaptacje poddaszy. 600 626 268

• Docieplenia budynków, poddaszy i 
podbitki. 608 847 784

•  Malowanie, szpachlowanie. 733 178 
680

•	 Docieplenia budynków. 607 654 
692

• Remonty  mieszkań.Tel.669526858.

• Usługi  hydrauliczne.Tel.600653124.  
EMISJE  DO  ODWOŁANIA.

• Transport od A-Z przeprowadzki. 665 
720 037

• Remonty – wykończenia. Tanio, szyb-
ko, solidnie. 691 646 632

PRACA
• Firma zatrudni   pracownika z aktual-

nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do dozo-
rowana i prac porządkowych. Tel. 91 
39 25 275

•	 Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

•   Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594 

• Zatrudnię palacza, konserwatora CO z 
uprawnieniami. Tel. 91 39 21 606

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Przyjmę panią do pracy w kuchni. 530 
395 368 

• Zatrudnię traktorzystę – kombajnistę. 
695 630 922

•	 ZATRUDNIĘ SPAWACZA. 503 032 
234 

• Zatrudnię na budowę. 608 817 214 

• Remont tarasu 30 m2 zlecę. 603 712 
106 

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 
696 177

• Remonty  mieszkań.Tel.669526858.

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  
przewozu  drobiu.Tel.783678674.

• Zatrudnię budowlańców. Tel. 513100901.

•	 Zatrudnię  dekarza na  umowę o 
pracę.Tel.785931513.

•	 PRZYJMĘ  do  pracy na  budowę do  
elewacji.Tel785500103.

•	 ZATRUDNIĘ  SPAWACZA.503032234.

•	 Zatrudnię	 mechanika	 samo-
chodów	ciężarowych,	tel.	607	
585	561

INNE
• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, 
na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 
340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania ,domu, sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci zamienne, ser-
wis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plyto-
we, rozne rozmiary, z Niemiec malo 
używane do mieszkania, domu, sklepu 
cena od 70 zl oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki, kuchni cana 200zl 
tel 691 686 772

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową białą. Tel 
502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE KO-
MINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam kosiarkę. Tel. 509 615 101

• Sprzedam domek drewniany dla dzie-
ci szerokość 180 cm. dł. 220 cm. i wys. 
180 cm. Z tarasem na podwyższeniu 
40 cm. Wejście schody z barierką do-
mek znajduje się na terenie Nowogar-
du. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 
265 333

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzew i krzewów owocowych, 
oraz rośliny ozdobne. 606 106 142 

• Sprzedam meble biurowe , niskie 
ceny tel. 510 065 169

• Sprzedam drewno olchowe grube. 
607 580 172 

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe 667 788 820

• Drzwi garażowe tanio sprzedam. 603 
319 924 

• Sprzedam ogrzewanie olejowe Vi-
sman. Kompletne, w bardzo dobrym 
stanie. 601 889 525 

• Sprzedam fotel masujący kręgosłup. 
601 553 551 

• Odkupię rusztowanie. 607 654 692 

• Wypuszczanie białych gołębi na śluby 
i inne uroczystości. 795 970 408 

• Sprzedam garnitur chłopięcy, prawie 
nowy, czarny: 96/170-175, pas 82 cm. 
Cena do uzgodnienia. 509 615 300

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  
przewozu  drobiu.Tel.783678674.

• SPRZEDAM- drewno  mieszane ,przy-
czepkę samochodowa lub przyczepę  
rolniczą.Tel.880690659.

•	 WYPUSZCZANIE – BIAŁYCH GOŁĘ-
BI  na:  Śluby i Inne  Uroczystości.
Tel.795970408.

• Sprzedam  Cyklopa  w  dobrym  stanie 
.Tel.667522369.

• Sofa dwuosobowa jasna stan tapicer-
ki bardzo dobry 100zł, stylowy ławo-
stół, regulowana wysokość na korbę. 
150 zł. sprzedam. 697 086 561, 91 39 
25 657 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul.	Bema	1
ul.	Armii	Krajowej	17
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
Dworzec PKS
ul.	Bankowa
ul.	15	Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul. Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul.	Boh.	Warszawy	7
ul.	700	Lecia
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
ul.	Bankowa
ul.	5-go	Marca
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Armii	Krajowej	46
ul.	Armii	Krajowej	29
ul.	Bema	9
Osiedle Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO KLIENTATEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

TANIEJ O PODATEK

15 - 26 maja 2015

ul. Armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard 

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

REKLAMAREKLAMA

„Pomorzanki” pewnie pokonują Vielgovię

Świetny mecz Anity Piotrowskiej
W niedzielę (17 maja) o godzinie 12:00, w Nowogardzie piłkarki Pomorzanina podejmowały Vielgovię Szczecin. Podopieczne Pawła Błaszczyka pewnie 
pokonały swoje rywalki dominując na boisku przez pełne 80. minut meczu. Kolejny świetny występ zaliczyła Anita Piotrowska, która zdobyła cztery gole. 

Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 5:0 (2:0)
Gole: Anita Piotrowska x4, Patrycja Kozioł
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Ada Szemiot, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska (c) , Anita Piotrowska, Klaudia Korgiel, 
Joanna Dobosz (Wiktoria Tupko) – Małgorzata Labuda, Patrycja Kozioł. 

III Liga Kobiet 2014/2015
12. kolejka:
Zalew Stepnica – Olimpia II Szczecin  0:5
LUKS Przecław – Kotwica Kołobrzeg  0:1
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 5:0
Fala Międzyzdroje – Orzeł 2010 Wałcz  2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 12 30 49 8 10 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 12 28 41 7 9 1 2
3 Zalew Stepnica 12 24 32 20 8 0 4
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 12 20 28 23 6 2 4
5 Fala Międzyzdroje 12 19 29 10 5 4 3
6 Vielgovia Szczecin 12 10 15 23 3 1 8
7 LUKS Przecław 12 6 7 50 2 0 10
8 AP Kotwica Kołobrzeg 12 3 2 62 1 0 11

„Pomorzanki” przystąpiły do 
tego meczu znając już wynik Olim-
pii II Szczecin, która bez proble-
mów wygrała w Stepnicy 0:5. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka nie zo-
stały jednak dłużne liderkom i rów-
nież zaaplikowały swoim rywalkom 
5 bramek. Vielgovia w niedzielę nie 
miała nic do powiedzenia. Wynik 
otworzyła Anita Piotrowska, która 
precyzyjnie uderzyła zza pola kar-
nego w krótki róg bramki, zdoby-
wając swojego pierwszego gola w 
tym meczu. Jeszcze przed przerwą, 
ta sama piłkarka zdobyła piękną 
bramkę. Anita Piotrowska otrzy-
mała podanie od Patrycji Kozioł na 
30 metrze boiska, miała przed sobą 
już tylko bramkarkę ze Szczecina, 
która daleko wyszła na przedpole. 
Widząc to grająca trenerka Pomo-
rzanina, zdecydowała się na tech-
niczny strzał z około 25 metrów i 
efektownie przelobowała bramkar-
kę Vielgovii. W drugiej części gry 
Patrycja Bobik dograła do niepil-
nowanej Anity Piotrowskiej, która 
ładnie uderzyła przy słupku i skom-
pletowała hat-tricka. To jednak nie 
koniec popisów strzeleckich do-

świadczonej zawodniczki z Nowo-
gardu. Piłkarka Pomorzanina strze-
liła swojego czwartego gola po tym, 
jak znajdując się w narożniku pola 
karnego ponownie przelobowa-
ła bramkarkę, posyłając jej piłkę za 
„kołnierz”. Dzieło zniszczenia do-
pełniła Patrycja Kozioł. Po zamie-
szaniu i błędzie defensywy Vielgo-
vii, futbolówka trafiła do napast-
niczki Pomorzanina, która efek-
townie przyjęła piłkę i precyzyjnie 

uderzyła z około 13 metrów. Zatem 
kolejne pewne zwycięstwo „Pomo-
rzanek”, który umacniają się na po-
zycji wicelidera. Do zakończenia 
rozgrywek w III Lidze Kobiet pozo-
stały tylko dwie kolejki i już moż-
na mówić o świetnym sezonie w 
wykonaniu drużyny prowadzonej 
przez Pawła Błaszczyka. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.              

KR

Anita Piotrowska zaliczyła kolejny świetny występ, tym razem strzelając cztery gole
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9 s. 5s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

A6.4.k.d/o

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA SSZZKKOOŁŁAA PPOOLLIICCEEAALLNNAA
OGŁASZA NABÓR NA 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK)

  - ruszamy już w czerwcu     - czesne miesięczne 100 zł
UWAGA !!! DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ I SZPITALI - NAUKA GRATIS

informacja i zapisy
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett

Wizyta  
na  
planie 
serialu

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Nasi przedsiębiorcy:
Hurtownia TWN

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Czytaj s. 3

Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl

W333.2.wt-pt.do2.06

ReKlAmA ReKlAmA

PROMOCJE
strona 20

Ciągniki, 
maszyny, 

serwis

22.05, 5.06, 19.06

Co dzieje się w Gimnazjum nr 3?

Nauczyciel oskarża  
dyrektora o mobbing

Jak się  
poskarżyć?     
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W skrócie

ReKlAmA

W czwartek (21 maja), na boisku Orlik przy ul. Bohaterów Warszawy, 
odbywał się dziecięcy Mini Mundial w piłce nożnej. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 100 młodych piłkarzy, w zespołach występowali chłopcy oraz 
dziewczynki. Rywalizacja trwała kilka godzin. Do momentu zamknięcia 
tego nr DN, nie znaliśmy jeszcze wyników rozstrzygnięć. Na zdjęciu mecz 
pomiędzy uczniami grającymi jako reprezentacje Kongo i Czechy. KR

Wczoraj, szczecińska firma VOTUM, zdemontowała sygnalizację świe-
tlana przy skrzyżowaniu ul. 700 Lecia i 3 Maja, koło NETTO. Sygnalizacja 
została zamontowana przed 20 laty. Odkąd uruchomiono obwodnicę No-
wogard, światła były nieczynne. Niestety było to przyczyną wielu kolizji i 
wypadków, szczególnie w dniu występowania zmasowanego ruchu tury-
stycznego w kierunku miejscowości, ze względu na dość nietypowy układ 
skrzyżowania. Dlaczego zatem oświetlenie zdemontowano i jakie plany 
związane z tym miejscem ma właściciel skrzyżowania, czyli Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, napiszemy w kolejnych wydaniach DN. 

Uczniowie klasy II gimnazjum w ZSO w Nowogardzie, w ramach pro-
gramu edukacyjnego „Historia znana przez młodych zapomniana”, przygo-
towali prezentację dotyczącą losów nowogardzkich Sybiraków. Zakończe-
nie programu wraz z pokazem prezentacji, czyli owocu kilkutygodniowej 
pracy uczniów, odbyło się 8 maja w sali historycznej ZSO. Uczniowie z wiel-
kim zaangażowaniem uczestniczyli w programie – mówi opiekun, kierow-
nik grupy pani Edyta Bosiacka - w trakcie przygotowań do prezentacji prze-
prowadzono między innymi wywiady z nowogardzkimi Sybirakami. Prezen-
tacja multimedialna zawiera karty z krótkimi notami biograficznymi nie-
których nowogardzkich Sybiraków i ich przodków. W spotkaniu z młody-
mi wzięły udział dwie członkinie, jednego z dwóch nowogardzkich związ-
ków sybirackich. 

Finał „must be the music” z udziałem mieszkanki Nowogardu 

W niedzielę Justyna powalczy  
o zwycięstwo 
Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę, w finale polsa-
towskiego talent show, wystąpi Justyna Sawicka z Nowogar-
du. 

Program rozpocznie się o godz. 
20:05 w Polsacie. Finał będzie po-
dzielony na dwa etapy. W pierw-
szym uczestnicy zaprezentują 
utwory, które wykonali w czasie 
występów castingowych. W dru-
gim wystąpi już tylko dwóch arty-
stów, którzy zdobędą tego wieczo-
ru największą ilość SMS-ów. Tak 
więc, podobnie jak w zeszłą nie-

dzielę, tak i teraz o wszystkim de-
cydować będą SMS-y. Dlatego po 
raz kolejny apelujemy o oglądanie 
występu sympatycznej mieszkan-
ki naszego miasta i oddawaniu na 
nią głosów. 

Justynie Sawickiej życzymy 
udanego występu i zwycięstwa! 

MS

Jest kosiarka, tylko kosić nie ma komu 

Ani posiedzieć, ani w piłkę pograć 
Boisko na osiedlu Bema, będące przed rokiem areną igrzysk pod nazwą Dożynki Gminne, 
dziś przypomina zarośnięte kretowisko. Mieszkańcy skarżą się, że plac nie jest wykoszony 
mimo, iż Rada Osiedla dostała w zeszłym roku kosiarkę od burmistrza miasta, za pomocą 
której miano dbać o zieleń. 

Maszyna do trawy znajduje się 
pod opieką radnej z SLD, Renaty 
Piwowarczyk, pełniącej jednocze-
śnie rolę przewodniczącej Rady 
Osiedla na Bema. Wiedzą o tym 
wszyscy mieszkańcy okolicznych 
bloków. Dlatego też zdziwieni są, 
że na boisku zamiast kultury fi-
zycznej dzieci i młodzieży, rozwi-
ja się bujnie roślinność. Trawa się-
ga już po kolana, a na boisku za-
miast sportowej rywalizacji hasa-
ją bezkarnie krety, ryjąc cały teren 
bez żadnych skrupułów. Zarośla 
całkowicie zasłoniły też ustawio-
ne wzdłuż boiska drewniane ław-
ki, zamontowane w zeszłym roku 
przez gminę – również z okazji 
dożynek. Zza chaszczy dumnie 
wystają tylko poręcze bramek i 
plastykowa budka w kształcie dal-
matyńczyka, w której znajdują się 
woreczki na psie odchody. 

Pozostaje tylko żal, że jesz-
cze przed rokiem miejsce to było 
oczkiem w głowie władzy, kiedy 
teren boiska dopieszczano pod 

organizację gminnych dożynek. 
No ale cóż, był to też wtedy okres 
przedwyborczy. Dziś o boisku za-
pomnieli nawet ci, którzy z tego 
okręgu dostali się do rady. 

-Szkoda, że wyborów nie ma co 
roku – mówią z ironią napotkani 
mieszkańcy osiedla, z sentymen-
tem wspominając wygląd boiska z 
zeszłego lata. 

Mają też nadzieję, że po inter-
wencji DN, teren wkrótce odzy-
ska swój dawny blask i co najważ-
niejsze, miejscowa dziatwa będzie 
mogła grać na nim w piłkę. Jak 
będzie, zobaczymy i gdy będzie co 
pokazać, to pokażemy. 

MS

Stanisław Kornatowski: lat 56, 
zmarł 17.05.2015 r., pogrzeb od-
był się 21.05.2015 r., na cmenta-
rzu w Dobrej

Czesław Pawlik: lat 67, zmarł 
20.05.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 22.05.2015 r., o godz. 14:00 na 
cmentarzu w Kościuszkach

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach 
odeszli do Wieczności 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAmAReKlAmA ReKlAmA

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Co dzieje się w Gimnazjum nr 3?

Nauczyciel oskarża dyrektora o mobbing 
Bogdan Sobolewski, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, posądził dyrektora tej szkoły, Irenę Juszczyk, o mobbing, czy-
li psychiczne nękanie jego osoby. Sprawę wyjaśnia specjalnie powołana w urzędzie komisja antymobbing-owa. Mocno zaangażował się w nią również od-
dział nowogardzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dyrektor szkoły zarzuty nauczyciela odpiera i twierdzi, że traktuje wszystkich pedagogów jed-
nakowo. 

Nauczyciel poskarżył się na za-
chowanie dyrektora na początku 
kwietnia, prosząc o pomoc Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, do 
którego zresztą należy. Lista za-
rzutów nauczyciela jest dość dłu-
ga. B. Sobolewski twierdzi, że dy-
rektorka gimnazjum go nęka i 
ośmiesza przed całym gronem pe-
dagogicznym. Niesłusznie karze 
go za rzekomo niewłaściwe wyko-
nywanie swoich obowiązków. Zo-
bowiązuje go również do wyko-
nywania zadań, które przekracza-
ją jego umiejętności. Nie docenia 
także jego zasług w promowanie 
szkoły, poprzez udane starty mło-
dzieży w zawodach sportowych. 

Związek stanął w obronie na-
uczyciela, stwierdzając na podsta-
wie jego zgłoszenia, że zachowa-
nie dyrektor ma charakter mob-
bingu. ZNP zwrócił się do burmi-
strza Nowogardu o rozwiązanie 
„problemu nauczyciela”. Włodarz 
miasta, rękoma swojego zastęp-
cy, Krzysztofa Kolibskiego, powo-
łał komisję antymobbing-ową. Ta 
przesłuchała w sprawie grono pe-
dagogiczne Gimnazjum nr 3 na 
czele z dyrektorem placówki, Ire-
ną Juszczyk. Wyjaśnienia złożył 
również autor skargi na dyrekto-
ra, B. Sobolewski. 

Choć komisja nie wydała jesz-
cze opinii, w miniony poniedzia-
łek, w Urzędzie Miejskim, z ini-
cjatywy prezes nowogardzkiego 
koła ZNP, Stanisławy Jakub-
czak, zwołano konferencję praso-
wą. Poza prezesową ZNP, wziął w 
niej udział czujący się pokrzyw-

dzonym nauczyciel oraz wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski. Obecna 
była również mama byłej uczenni-
cy gimnazjum, która to rzekomo 
poprzez decyzje podjęte przez dy-
rektor, dotyczące zmiany nauczy-
ciela prowadzącego, miała do-
prowadzić dziecko do złego sta-
nu psychicznego. Na konferencję 
nie zaproszono jednak oskarżanej 
o lobbing, dyrektorki. To też kon-
ferencja chwilami przypomina-
ła „sąd kapturowy”. Adresatka za-
rzutów, kierowanych z ust B. So-
bolewskiego, wspieranego przez 
przedstawicielkę ZNP i wicebur-
mistrza, nie miała szans na bieżą-
co odnieść się do sprawy. 

Dziennikarzom nie udostęp-
niono też protokołu z posiedzeń 
komisji antymobbing-owej, bo 
zostały one utajnione. Wicebur-
mistrz przyznał jedynie, zapytany 
o to przez DN, że „na niekorzyść” 
dyrektora zeznały 4 osoby, w tym 
co zrozumiałe B. Sobolewski i 3 
byłych pracowników szkoły. Pra-
cujący w placówce aktualnie na-
uczyciele nie potwierdzili, aby w 
szkole dochodziło do mobbingu. 

Irena Juszczyk w rozmowie z 
DN zaprzeczyła jakoby mała „drę-
czyć psychicznie” nauczyciela. 
Twierdzi, że traktuje go tam samo 
jak innych zatrudnionych w gim-
nazjum pedagogów. 

 - Dyrektor nie może do tego się 
poniżyć, żeby kogokolwiek ośmie-
szać. Co miał pan Sobolewski na 
myśli naprawdę nie wiem. Jeśli za-
rzuca mi się, że go dręczę, to py-
tam, czy dręczeniem jest, że dy-

rektor wymaga od nauczyciela re-
alizacji podstawy programowej, 
czy może fakt, że dyrektor nie po-
zwala na fałszowanie dokumen-
tów a może, że każdemu nauczy-
cielowi, zgodnie z prawem dopisuje 
dodatkowe obowiązki – mówi Ire-
na Juszczyk i odbija przysłowiową 
piłeczkę: - ja również mogę uznać, 
że jestem mobbingowana, skoro or-
ganizuje się konferencję na mój te-
mat, bez mojego udziału, a w ko-
misji, która ma orzekać o mojej 
rzekomej winie nie zasiada nikt, 
kto mógłby mnie reprezentować. 
W zamian za to jej członkiem jest 
m.in. prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, do którego należy 
pan Sobolewski, organizacji która 
staje w jego obronie – dodaje dy-
rektor Gimnazjum. 

Jak poinformował Krzysztof 
Kolibski, wiceburmistrz Nowo-
gardu, do końca maja komisja an-
tymobbing-owa ma wydać opinię 
na podstawie zebranych materia-
łów (zeznań świadków). 

Nie czekając na ustalenia ko-
misji, prezesowa nowogardzkiego 
ZNP, powiadomiła o sytuacji w 
Gimnazjum m. in. prokuraturę. 
Sam B. Sobolewski, jak na razie 
do sądu pozwu nie złożył. 

Jest drugie dno...
W tle całej sprawy nie bez zna-

czenia mogą być zupełnie inne 
okoliczności, przynajmniej w 
kwestii umiejscowienia w cza-
sie oskarżenia o mobbing. Na po-
czątku roku, jedna z nauczycielek 
Gimnazjum na Bema, przeszła na 
urlop macierzyński. Wówczas dy-
rektor szkoły musiała wypełnić 
„brakującą” lukę tak, by móc za-
pewnić odpowiednią obsadę pe-
dagogiczną w celu realizacji peł-
nej podstawy programowej. W ta-
kiej sytuacji, konieczne było przy-
gotowanie przez dyrektora aneksu 
do przyjętego wcześniej, na cały 
rok szkolny, arkusza organizacyj-
nego szkoły – inaczej planu pracy 
jednostki. 

- Burmistrz nie podpisał arku-

sza organizacyjnego szkoły, umoż-
liwiającego uzupełnienie wakatu, 
bo w nieodpowiednie miejsce wy-
słałam ogłoszenie o wolnym etacie 
nauczyciela w szkole, które miało 
się ukazać na stronie internetowej 
UM – mówi Irena Juszczyk. 

Brak zaakceptowania arku-
sza organizacyjnego oznaczał, że 
szkoła nie mogła realizować pod-
stawy programowej. Po prostu 
brakowało nauczycieli do prowa-
dzenia niektórych zajęć. Dlate-
go też dyrektor Gimnazjum nr 3 
poprosiła o interwencję Kurato-
rium Oświaty. Koniec końcem, 
burmistrz dokument podpisał, 
ale jednocześnie, jak informuje I. 
Juszczyk, ukarał dyrektora za to, 
że na stronie głównej miasta nie 
ukazało się ogłoszenie o pracę w 
szkole. 

- Dostałam od burmistrza upo-
mnienie, z którym oczywiście się 
nie zgadzam. Bo czy ja mogę być 
odpowiedzialna za to, w którym 
miejscu na urzędowej stronie mia-
sta umieszczane są tego typu infor-
macje. Przecież nie jestem admini-
stratorem tej strony. Nie mogę od-
powiadać za publikowane tam tre-
ści – mówi Irena Juszczyk. 

Jaki finał będzie miała ta spra-
wa? O tym poinformujemy już 
wkrótce. Czekamy też na raport 
komisji antymobbing-owej, z na-
dzieją, że ZNP i władze miasta 
będą zainteresowane przedstawie-
niem go na forum publicznym, 
skoro same zadbały by media o 
sprawie poinformować.

 Marcin Simiński 

Od lewej: B. Sobolewski, od prawej K. Kolibski i S.Jakubczak - konferencja prasowa
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Wierzchy w gminie Nowogard 

Smutna scheda po likwidacji PGR-rów 
 W 1993 r. podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu Państwowych Gospodarstw Rolnych, kierując się rachunkiem jedynie zysków i strat. Charaktery-
styczny popegeerowski świat runął nagle pozostawiając wiele obiektów i pomieszczeń, które teraz stały się spadkiem po komunie i problem dla mieszkań-
ców niewielkich wsi, do których należą Wierzchy w gminie Nowogard. 

Wierzchy to mała miejscowość 
w gminie Nowogard, w której żyje 
około 100 osób. Mieszkańcy żyją 
tam sobie dość spokojnie i zasta-
nawiają się, jaka przyszłość ich 
czeka w tej niewielkiej miejsco-
wości, która oddalona jest od No-
wogardu ok. 12 km. Sprawą, któ-
ra dość mocno martwi jednego z 
młodych mieszkańców, są pope-
geerowskie zabudowania, które 
swoim widokiem nie dość że od-
straszają i psują krajobraz wsi, to 
przede wszystkim stwarzają real-
ne zagrożenie. - Co mam zrobić, 
byśmy byli pewni, że nasze dzieci 
bawiąc się wokół tych zabudowań, 
będą bezpieczne?- pyta ojciec, któ-
ry odwiedził kilka dni temu re-
dakcję DN. Opowiada o tym co 
jest na miejscu. - Zdemolowane i 
niezamieszkałe budynki, do któ-
rych dostęp nie jest w żaden sposób 
ograniczony, wzbudzają zaintere-
sowanie i kuszą, by je odwiedzać - 
relacjonuje mieszkaniec wsi. Dla-
tego postanowiliśmy przekonać 
się sami i pojechać na miejsce, by 
zobaczyć jaka jest sytuacja i pozo-
staje powiedzieć „nic ująć nic do-
dać” - rzeczywiście porozbijane 
szyby, zdewastowane ściany bu-
dynku, brak podłóg, powyrywa-
ne kable itp. itp. Taki obraz zasta-
liśmy po wejściu do jednego z po-
pegeerowskich budynków, który 
stoi tam od wielu lat i nikt się nim 
nie interesuje. 

- Te zabudowania są w katastro-

falnym stanie i stanowią zagroże-
nie, a w szczególności dla dzieci. 
Zabudowania te od wielu lat nie 
spełniają żadnych funkcji. Stoją w 
środku wsi i tylko prowokują, by 
je tam odwiedzały dzieci czy mło-
dzież. Dlatego proszę, by ktoś z gmi-
ny lub starostwa podjął zdecydowa-
ne działania w tym temacie. Zabu-
dowania najlepiej zburzyć lub cho-
ciaż zabezpieczyć, by nie zagrażały 
bezpieczeństwu i życiu dzieci. Pro-
szę powiedzieć, kto poniesie odpo-
wiedzialność, gdy podczas większe-
go wiatru zabudowania te zawalą 
się i wyrządzą komuś krzywdę? Kto 
weźmie wówczas za to odpowie-
dzialność? – mówi jeden z miesz-
kających w pobliżu mężczyzn, oj-
ciec małych jeszcze dzieci. 

Rozmawialiśmy również z in-

nym mieszkańcem wsi prosząc, by 
i on podzielił się swoimi uwagami 
na temat tych opuszczonych zabu-
dowań i jeszcze innych spraw, któ-
re go nurtują. Oto, co nam powie-
dział:

- Powiem panu, że te chlewnie 
są spuścizną po PGR-ach i komu-
nie. Dlatego ich stan jest taki, jak 
widać, krótko mówiąc, nasza wieś 
jest już niemal zapomniana przez 
wszystkich i jak tak dalej będzie, 
to rokuję, że za kilka lat zupełnie 
zniknie z mapy gminy. Panie re-
daktorze, co to jest za życie dla 
młodych ludzi, jak muszą oni ko-
rzystać ze świadczeń Opieki Spo-
łecznej. Co do tych zabudowań to 
wiem, że chodzą do nich dzieciaki, 
ale jak na razie, na szczęście, żad-
na tragedia się nie wydarzyła. Dla-
tego wydaje mi się, że te zabudo-
wania trzeba byłoby jak najszyb-
ciej rozebrać, bo po co mają szpe-
cić i stwarzać zagrożenie. Wiem, 
że te najgroźniejsze obiekty, jak 
np. szamba, zostały zabezpieczo-
ne poprzez zasypanie gruzem. Pa-
nie ja przeżyłem komunę, trzecią i 
czwartą RP, dlatego mam nadzie-
ję, że przeżyję też te trudne czasy - 
mówi pan Ryszard, który mieszka 
we Wierzchach od 42 lat. 

Kolejnymi rozmówczyniami są 
trzy mieszkanki wsi, które przy-
szły po chleb, dowożony codzien-
nie do wioski przez bus - Trochę 
jesteśmy zaskoczone pana wizy-
tą tutaj, bo w tym miejscu nikt już 
prawe nie zagląda, tym bardziej 
prasa. Pan sobie usiądzie tu, to po-
gadamy. Co do tych informacji, o 
których pan mówi, to po części nie 
zgadzamy się z nimi, ale prawdą 
jest, że te mury dają nam np. dar-

mowe cegły, toteż tutaj z koleżan-
kami raczej nie uważamy, by te za-
budowania przynosiły jakieś za-
grożenia? Wiemy, że w tej sprawie 
głównie martwią się rodzice ma-
łych dzieci, które tam sobie chodzą. 
Ta sprawa była już omawiana na 
zebraniu wsi. Jeżeli już pan tutaj 
jest, to bardziej prosiłybyśmy, by 
pan opisał tę drogę, gdzie nie ma 
progów zwalniających, a tak często 
jeżdżą tu TIRY. Kolejną sprawą jest 
problem z zakupami, które bywa, 
że robimy w mieście, dlatego przy-
dałby się tu nawet jakiś niewielki 
sklepik, w którym będą te podsta-
wowe artykuły spożywcze, jak wła-
śnie chleb, masło czy mleko - mó-
wią jednocześnie mieszkanki wsi.

W   czasach istnienia pegeeru, 
Wierzchy były wsią podobną do 
innych, gdy przyszła transforma-
cja ustrojowa, te miejsca sukce-
sywnie były zapominane i pozba-
wione jakiegokolwiek nadzoru. 
Dzisiaj mieszkańcy Wierzchów, 
jak i innych podobnych miejsco-
wości, próbują radzić sobie sami 
w tej nowej, ale jakże trudnej dla 
nich rzeczywistości, która nie 
dość że jest trudna, to jest nutką 
tęsknoty za wsią, która z pewno-
ścią była kiedyś miejscem, gdzie 
życie bardziej tętniło większym 
entuzjazmem wśród mieszkań-
ców, szczególnie tego młodszego 
pokolenia. 

Jarek Bzowy 

Stare zbudowania jeszcze stoją, ale niebawem mogą ulec zawaleniu

pan Ryszard mieszka we Wierzchach 
od 42 lat

Spełnili jej marzenie

Na planie serialu „Na dobre i na złe”
Dzięki akcji „Razem spełniamy marzenia”, niepełnosprawna uczennica Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie- Natalia Kielar, spędziła dzień na planie serialu „Na dobre i na złe”. 

Nikt nie spodziewał się, że ma-
rzenie Natalii tak szybko się speł-
ni. Rodzina miała zaledwie kil-
ka dni na podjęcie decyzji o wy-
jeździe dziewczynki do Warszawy. 
Na szczęście udało się. Z pomocą 
przyszli: pani Anna Łysiak - dy-
rektor oraz Rada Rodziców, któ-
rzy dofinansowali wyjazd. Droga 
do Warszawy - długa, ale w jed-
nym celu. Niespokojna noc, bo 
przecież już zaraz Natalia spotka 
się z aktorami z pierwszych stron 
gazet. Po dotarciu na plan, Nata-
lię i jej mamę przywitała Karolina 
Baranowska i to ona stała się prze-
wodnikiem gości. Po przekrocze-
niu serialowego szpitala, Natalię 
zaskoczyła ilość sprzętu- kamer, 
monitorów i kabli. Akurat nagry-
wano scenę na sali operacyjnej- 

wokół cisza i pełne skupienie. Przy 
stole Katarzyna Dąbrowska i Mar-
cin Rogacewicz. Dla nowogardz-
kiej gimnazjalistki widok szpita-
la to „chleb powszedni”. Spędza 
w nim mnóstwo czasu, ma nawet 
swoich ulubionych lekarzy i pielę-
gniarki. Jednak tym razem dziew-
czyna nie była pacjentką, a go-
ściem specjalnym. Mogła poznać 
zupełnie nowy świat- świat filmu. 
Michał Żebrowski z uśmiechem 
pozował do zdjęć z nowogardz-
ką gimnazjalistką, Piotr Gawlicki 
żartował i zaczepiał Natalię. Mate-
usz Damięcki, Grzegorz Dauksze-
wicz i Marcin Rogacewicz odpo-
wiadali na wszystkie pytania swo-
jego gościa, nie pozwolili, by choć 
przez chwilę narzekała na brak za-
jęcia. Bardzo ciepło przyjęła no-

wogardzką gimnazjalistkę Kata-
rzyna Dąbrowska. Natalia zade-
biutowała na małym ekranie. Już 
po wakacjach będzie można zoba-
czyć ją w jednym z odcinków, jak 
przechadza się po szpitalnym ko-
rytarzu.

Pobyt na planie był prawdziwą 
przygodą. Pokazał, że praca w se-
rialu nie jest prosta. Często kilku-
sekundowa scena była wynikiem 
wielogodzinnych ujęć. Spotkanie 
z aktorami, tak życzliwymi i wy-
rozumiałymi, otwartymi na oso-
by niepełnosprawne, było niesa-
mowitym przeżyciem. Co cieka-
we, wszyscy wciąż dziękowali Na-
talii za wizytę, mówiąc, że dla nich 
jej obecność jest prawdziwym za-
szczytem. Namawiano dziewczy-
nę, by następnego dnia odwiedzi-

ła razem z mamą plan serialu „M 
jak miłość”, ale zmęczenie i emo-
cje zbyt mocno dały o sobie znać. 
Dla gimnazjalistki było to ogrom-
ne przeżycie, spełnienie jednego z 
najskrytszych marzeń.

Korzystając z okazji Natalia i 
jej Mama chciałyby serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy 
sprawili im tak ogromną radość- 
p. Ralfowi Wieczorkowi z ak-
cji „Razem spełniamy marzenia”, 

pani Dyrektor i Radzie Rodzi-
ców z Gimnazjum nr 1 w Nowo-
gardzie, Karolinie Baranowskiej, 
Aktorom, Reżyserowi i wszystkim 
pracującym na planie serialu „Na 
dobre i na złe”. Dziękujemy też 
Magdalenie Dawidowskiej za mo-
tywację do działania i pomoc w 
organizacji wyjazdu. Dziękujemy 
wszystkim za umożliwienie prze-
życia tej niesamowitej przygody.

Info: własna
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Wzrasta niezadowolenie z działalności burmistrza 

Jak się skarżyć - poradnik
W związku z docierającą do redakcji narastającą falą sygnałów, dotyczących niezadowolenia obywateli naszej gminy z działania organów gminy zwłasz-
cza burmistrza i niektórych urzędników kierowanego przez niego urzędu miejskiego publikujemy poradnik dotyczący sposobów skarżenia się obywateli.

Obywatele bezradni wobec 
urzędniczej samowoli potrzebują 
zdecydowanego wsparcia . Ponie-
waż władza (u nas reprezentowa-
na przez burmistrza) traktuje ich 
na ogół tak jak na załączonym ry-
sunku znanego satyryka K. Krau-
zego czyli zupełnie przedmioto-
wo, DN od lat aktywnie wspo-
maga każdego kto szuka pomo-
cy w walce z urzędniczym sobie-
państwem i arogancją. Już ponad 
10 lat prowadzimy bezpłatne dla 
obywateli porady prawne. W tym 
czasie na nasze zlecenie prawnicy 
przyjęli tysiące osób. Współpra-
cujemy też ze stowarzyszeniem 
Forum Pokrzywdzonych przez 
Państwo publikując przygotowa-
ne przez nich artykuły poradniko-
we. Wobec wielu sygnałów o nara-
stającym, w ostatnim czasie, nie-
zadowoleniu mieszkańców naszej 
gminy z funkcjonowania organu 
jakim jest burmistrz i kierowa-

ny przez niego urząd publikujemy 
dzisiaj poradnik dotyczący sposo-
by skarżenia się obywateli. 

Organami nadzoru nad działa-
niami samorządu są :

w zakresie dotyczącym głów-

nie wydawanych przez burmistrza 
decyzji administracyjnych- Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze

w zakresie przestrzegania zasad 
budżetowej gospodarki finanso-
wej - Regionalna Izba Obrachun-

kowa.
W zakresie zgodności z prawem 

uchwał rad – wojewoda
Poza tym wszystkim obywate-

lom przysługuje tzw. tryb skargo-
wy i tak: 

Skargi dotyczące zadań lub dzia-
łalności:

- wójta (burmistrza lub pre-
zydenta miasta) i kierowników 
gminnych jednostek organizacyj-
nych, z wyjątkiem spraw zleco-
nych, rozpatruje rada gminy,

- zarządu powiatu oraz staro-
sty, a także kierowników powiato-
wych służb, inspekcji, straży i in-
nych jednostek organizacyjnych, 
z wyjątkiem spraw zleconych roz-
patruje rada powiatu,

 - rady gminy, rady powiatu i 
sejmiku województwa rozpatruje 
wojewoda, a w zakresie spraw fi-
nansowych – regionalna izba ob-
rachunkowa,

- organów wykonawczych jed-

nostek samorządu terytorialnego 
w sprawach należących do zadań 
zleconych z zakresu administracji 
rządowej, rozpatruje wojewoda,

- zarządu i marszałka woje-
wództwa, z wyjątkiem spraw zle-
conych, rozpatruje sejmik woje-
wództwa,

- wojewody w sprawach podle-
gających rozpatrzeniu według ko-
deksu, rozpatruje właściwy mini-
ster, a w innych sprawach – prezes 
Rady Ministrów,

- innego organu administracji 
rządowej lub innej państwowej 
jednostki organizacyjnej, rozpa-
truje organ wyższego stopnia lub 
sprawujący bezpośredni nadzór,

- ministra, rozpatruje prezes 
Rady Ministrów,

- organu centralnego i jego kie-
rownika, rozpatruje organ, które-
mu podlega.

Opr. - redakcja

I Zawody Smoczych  
Łodzi w Nowogardzie
W wakacje 25-26 lipca, na nowogardzkim jeziorze zostaną rozegrane wyścigi Smoczych Łodzi. 
To pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. Wierzymy, że okaże się wielkim sukcesem or-
ganizatorów. Dziennik Nowogardzki objął patronatem imprezę zaplanowaną na koniec lipca. 

Słowem wstępu wyjaśnijmy so-
bie, czym są Smocze Łodzie? To 
drużynowy sport wodny, który wy-
wodzi się z Chin. W południowej 
Azji na tradycyjnych Smoczych Ło-
dziach pływano od tysiącleci. Obec-
nie sportowe łodzie, które startują 
w zawodach są mniejsze od trady-
cyjnych, mieszczą 22 osoby, w tym 
20 wioślarzy. 

W Nowogardzie załogi będą ry-
walizować na dystansie 200 me-
trów (+ przepychanie), wpisowe na 
zawody będzie gratis. Przewidzia-
no wyścigi w klasach: Open sport, 
Open fun, Mix sport, Mix fun, Ju-
nior. Organizatorzy informują, że 
w zawodach udział wezmą zawodo-
we załogi, ale istnieje również moż-
liwość startów amatorów. Już od 
maja br. można organizować osa-
dy ze swoich miast, dzielnic Szcze-
cina lub zgłaszać się indywidualnie 
- organizatorzy pomogą przy skom-
pletowaniu drużyny. Osady (dru-
żyny) mogą składać się do 16 osób, 
plus bębniarz. O imprezie będzie-
my informowali na bieżąco na ła-
mach DN. 

 Kontakt w sprawie zawodów: no-
wogard@amberszczecin.pl

Szczegóły na: https://www.face-
book.com/NowogardSmoki?ref=hl

KR

NASZ PATRONAT Wędkarze sprzątali wokół 
jeziora w Olchowie
W dniu 16 maja br., z inicjatywy Zarządu Koła Miejsko-
-Gminnego PZW w Nowogardzie, zorganizowano akcję po-
rządkowania terenu wokół jeziora Kościuszki w Olchowie.

W akcji uczestniczyło około 30 
wędkarzy- członków naszego Koła 
oraz kilku strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wyszomie-
rzu, na czele z panem Józefem Do-
bruchowskim. Prace na przysta-
ni wędkarskiej rozpoczęto o go-
dzinie 10:00. Kilka osób zajęło się 
uporządkowaniem terenu oraz 
zbieraniem pozostawianych pla-
stykowych butelek oraz nieczysto-
ści wokół jeziora. Wykaszanie tra-
wy w części rekreacyjnej przypa-
dło koledze Bogdanowi Kondra-
towiczowi, który bardzo sprawnie 
tego dokonał. Remontem kładki i 
pomostu zajęli się panowie Kazi-
mierz Ziemba, Zygmunt Lisowski 
i Ładysław Luberadzki. Pozostali 
wędkarze wygrabiali liście nagro-

madzone w okresie jesienno-zi-
mowym oraz zajęli się rozplanto-
waniem ziemi przywiezionej pod 
budowę slipu do wodowania łodzi. 

Całość prac nadzorował pre-
zes Koła pan Edward Paszkiewicz. 
Na zakończenie pracy, odbyło się 
ognisko i wspólne pieczenie kieł-
bas. Wszystkim uczestnikom ak-
cji serdecznie dziękujemy. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła MG PZW w 

Nowogardzie 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmar-

twychwstania, tam gdzie prze-
bywali uczniowie, gdy drzwi 
były zamknięte z obawy przed 
Żydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: Pokój 
wam! A to powiedziawszy, po-
kazał im ręce i bok. Uradowa-
li się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane.

Ewangelia z najbliższej Uro-
czystości Zesłania Ducha Świę-
tego ukazuje piękny moment 
ustanowienia przez Jezusa sa-
kramentu pokuty i pojednania. 
Może niektórzy z nas się dziwią, 
że jest taki fragment w Piśmie 
Świętym, z którego ewidentnie 
wynika, że źródłem tegoż sa-
kramentu jest Jezus. Spowiedź 
nie jest zatem wymysłem jakie-
goś papieża, biskupa czy księ-
dza, ale jest darem Jezusa dla nas 
grzesznych ludzi. Popatrzmy, że 
Jezus ustanawiając ten sakra-
ment, udzielił władzy odpusz-
czania grzechów swoim aposto-
łom: ”Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone…” Tu-
taj zatem mamy odpowiedź na 
pytanie dlaczego mamy spowia-
dać się księdzu! Wielu odrzu-
ca spowiedź właśnie z tego po-
wodu. Nie chcą wyznawać grze-
chów komuś kto przecież jest ta-
kim samych grzesznikiem jak 
oni. To prawda, każdy ksiądz jest 
grzesznikiem, ale Jezus udzielił 
właśnie księżom władzy odpusz-
czania grzechów, która przynosi 
pojednanie z Bogiem jeśli tylko 
szczerze z niej korzystamy. War-
to przy tym nadmienić, że spo-
wiedź - jak to mówią niektórzy - 

samemu Bogu, czyli bez pośred-
nika w osobie księdza, jest zwy-
czajnie nieskuteczna i nie przy-
nosi pojednania z Bogiem! Mo-
żemy i dobrze jest czynić so-
bie codziennie rachunek sumie-
nia przepraszając Boga za grze-
chy, ale pojednanie staje się na-
szym udziałem dopiero wte-
dy, gdy wyznajemy nasze grze-
chy w konfesjonale i otrzymu-
jemy rozgrzeszenie przez kapła-
na. Mnie osobiście - o czym mu-
szę nadmienić w tym momen-
cie- nieziemsko wkurza kiedy 
księża mamrotają formułę roz-
grzeszenia, z której nic nie moż-
na zrozumieć! Spowiadając się 
wtedy już grzeszę! Spotkałem 
się też niestety z rozgrzeszaniem 
bez wypowiadania na głos słów 
formuły rozgrzeszenia, kiedy po 
dość krótkim skupieniu księ-
dza, poczynił on nade mną znak 
krzyża i zapukał na znak, że już 
mnie rozgrzeszył! Skandaliczne! 
Po to się przychodzi do spowie-
dzi, aby usłyszeć pełną, nieskró-
coną formułę rozgrzeszenia! Je-
śli ksiądz jej nie wypowiada na-
leży go upomnieć. Sama for-
muła rozgrzeszenia jest cudow-
nie piękna i można ją medyto-
wać godzinami zachwycając się 
jej treścią: 

„Bóg Ojciec Miłosierdzia, 
który pojednał świat ze sobą 
przez śmierć i zmartwychwsta-
nie swojego Syna i zesłał Du-
cha Świętego na odpuszcze-
nie grzechów, niech Ci udzie-
li przebaczenia i pokoju. Przez 
posługę Kościoła i ja odpusz-
czam Tobie grzechy w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego.” 
Czy po łacinie:

 „Deus, Pater misericordia-
rum, qui per mortem et resur-
rectionem Filii sui mundum 
sibi reconciliavit et Spiritum 
Sanctum effudit in remissio-
nem peccatorum, per ministe-
rium Ecclesiae indulgentiam 
tibi tribuat et pacem.

ET EGO TE ABSOLVO A 
PECCATIS TUIS IN NOMI-
NE PATRIS ET FILII, ET SPI-
RITUS SANCTI.”

To przepiękna formuła i war-
to dopominać się, żeby księża ją 
jednak nad nami wypowiadali. 
Sam wiem, że człowiek bardzo 

potrzebuje usłyszeć: „…i ja od-
puszczam Tobie grzechy”.

Jak często korzystać z tego sa-
kramentu? Cóż. Dla odpowiedzi 
posłużę się przykładem Św. Jana 
Pawła II, który spowiadał się raz 
w tygodniu i dobrze na tym wy-
szedł bo dziś jest w niebie i cie-
szy się oglądaniem Boga… To 
była Jego świadoma decyzja, by 
dla wzrostu w świętości spowia-
dać się raz w tygodniu. Z nami 
jest tak samo. Trzeba podjąć de-
cyzje by się spowiadać. Tylko 
decyzje zmieniają życie! To nie 
może być sprawa oparta o po-
czucie potrzeby bo my najczę-
ściej nie czujemy potrzeby by się 
spowiadać i dlatego dużo traci-
my. Spowiedź jest decyzją. War-
to ją praktykować raz na mie-
siąc. Po dłuższym okresie nie-
wiele pamiętamy z grzechów, 
które popełniliśmy. 

Z czego się spowiadać? Na 
pewno nie tylko z grzechów po-
pełnionych na zewnątrz, któ-
re łatwo jest dostrzec. Należy 
także monitorować swoje wnę-
trze i oglądać jakie poruszenia w 
nim się pojawiają np. poruszenia 
wyższości nad innymi, pogardy, 
osądzania itp. Pamiętajmy, że im 
bardziej otworzymy serce tym 
bardziej uzdrawiająca moc łaski 
będzie leczyć jego głębie.

Nie zrażajmy się tym, że cią-
gle przynosimy do konfesjonału 
te same grzechy. Gdyby zęby się 
nam ciągle psuły też ciągle cho-
dzilibyśmy do dentysty.

I na koniec popatrzmy, że tak 
naprawdę chodzi o miłość, któ-
rą mamy na wyciągnięcie ręki. 
W sakramencie pokuty i pojed-
nania czeka na nas Bóg, któ-
ry pragnie nas mocno przytulić 
do swojego serca i powiedzieć: 
”Moje dziecko, dobrze, że tu je-
steś. Przebaczam Ci Twoje grze-
chy” 

I z innej beczki:
Ps. Czy Nowogard jest rzeczy-

wiście tak bogatym miastem, by 
nie wiadomo dla kogo fontan-
na nad jeziorem zmieniała kolo-
ry całą noc? Nie oszukujmy się. 
Nasze miasto to nie Las Vegas

ks. Robert Szyszko

„STANISŁAWA CELIŃSKA. 
NIEJEDNO PRZESZŁAM” KA-
ROLINY PREWĘCKIEJ, książka, 
którą od pierwszej strony czyta się 
z ogromnym zainteresowaniem. 
Jest to wywiad-rzeka przetyka-
ny wypowiedziami na temat bo-
haterki, wśród których znajdzie-
my zarówno opinie jej dzieci i są-
siadów, jak też głosy znanych pol-
skich aktorów i reżyserów. Przez 
karty książki przewija się długi i 
bogaty korowód wielkich posta-
ci polskiego kina, teatru, estrady. 
Strona po stronie wyłania się ob-
raz Celińskiej, postaci z bardzo 
„poobijanym” życiem, która przez 
wszystkie lata trzyma się głównie 
dzięki temu, że gra na scenie, mi-
łości do ludzi i walki z własny-
mi słabościami, w tym z alkoho-
lizmem.

„W końcu zrozumiałam, że 
sama tutaj nie dam rady. Spoj-
rzałam w lustro i nawymyślałam 
sobie. A wtedy wyglądałam bar-
dzo źle. Morda napuchnięta, tyl-
ko pięściami ją wytłuc. No i wy-
tłukłam się psychicznie. Z niena-
wiścią myślałam o sobie. Zaczę-
łam też prosić o ŁASKĘ, o odjęcie 
ciężaru, pętli która mnie dusiła. I 
tak się stało”.

To kobieta zwykła i niezwykła 
jednocześnie, ciesząca się drobia-
zgami, w aktorstwie wyznaczyła 
sobie wielkie cele, w teatrze eks-
perymentuje i broni fundamen-
tów tradycyjnego teatru, gra w fil-
mach ambitnych i serialach, śpie-
wa, daje recitale. Jej najbardziej 
charakterystyczną cechą jest po-
czucie humoru, które wybawiło 
ją wiele razy z przedziwnych sytu-

acji. Potrafi śmiać się z siebie i do 
siebie. Podczas pisania tej książki 
zadawała autorce pytanie „Po co 
ta książka” i odpowiadała sobie, 
że chciałaby, aby ten kto przeczy-
ta pomyślał: „Aha, ona jest taka 
a taka, ma swoje wzloty i swoje 
upadki. To jest człowiek. Tak jak 
ja”. Bo życie jest śmieszne, zabaw-
ne, ale i groźne. Bogate w różne 
zjawiska. W życiu trzeba wybie-
rać, decydować, wiedzieć, można 
jednak też wątpić. Uczymy się pa-
nować nad problemami, lecz nie 
wymagajmy od siebie zbyt wiele.

Praca nad książką trwała ponad 
rok, autorka przyznaje, że w tym 
czasie przegadały niejedną noc. 
Z tego „przegadania” powstał ob-
raz Stanisławy Celińskiej, kobiety 
z krwi i kości, skrywającej w so-
bie wielki talent, którym dzieli się 
z innymi. I takiej zwyczajnej, oso-
biście odważnej, którą ludzie ko-
chają i szanują. A my wciąż cze-
kamy na wielką rolę pierwszopla-
nową w filmie godną jej talentu. 
Tego życzę Jej, sobie i państwu. 

Z poważaniem
Zofia Pilarz

„Stasia jest to NAJCZYSTSZY 
DIAMENT – 

Wielka AKTORKA …
 Wielki CZŁOWIEK …
Mój Wielki PRZYJACIEL …”

 Jerzy Antczak

ZAWODy WęDKARSKIE DLA DZIECI
W dniu 7 czerwca (niedziela), Zarząd Koła Miejsko-Gminnego za-

prasza dzieci w wieku szkolnym, na zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka. Spotkanie zawodników przy restauracji „Neptun” o godzi-
nie 9:00. Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 5 czerwca. Zapraszamy 
również rodziców. Dla zawodników przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zarząd Koła

Zbiórka krwi 
Klub Honorowych Dawców Krwi 

w Nowogardzie pod nadzorem Za-
chodniopomorskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Szczecinie, organizu-
je w dniu 23 maja br. w godzinach 
od 10:00 do 14:00 w Nowogardzie, 
zbiórkę publiczną zgodnie ze zgło-
szeniem do Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji w Warszawie – 
numer zbiórki 2015/760/OR. 

Fundusze uzyskane z kwesty 

przeznaczone będą na promocję 
honorowego krwiodawstwa. 

Zbiórka uczestników kwesty od-
będzie się w siedzibie Klubu HDK 
PCK w Nowogardzie, przy placu 
Wolności 9 w dniu kwestowania na 
pół godziny przed planowaną akcją 
z legitymacjami szkolnymi.

Z poważaniem,
Prezes Klubu HDK – PCK w 

Nowogardzie
Zdzisław Szmit 
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Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

Literacki sukces uczennic
Miło nam poinformować, że dwie uczennice Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, Julia Drobińska i 
Amanda Puszcz, zostały laureatkami XXV Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadanie o tematy-
ce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, który organizowany jest przez Polski Komitet Olimpijski.

To najstarszy w Rzeczpospoli-
tej konkurs na utwór prozatorski 
cieszący się zainteresowaniem od 
25 lat. Najstarsi laureaci konkur-
su dawno już weszli w życie dojrza-
łe; ci co zdobywali pierwsze wyróż-
nienia, mając lat czternaście, dziś li-
czą ponad 30 lat. Konkurs im. Jana 
Parandowskiego w 2009 roku uzna-
ny został przez Międzynarodo-
wy Komitet Olimpijski za jedną z 
20 najlepszych inicjatyw edukacyj-

nych realizowanych przez narodo-
we komitety olimpijskie. Co roku w 
zmaganiach konkursowych bierze 
udział kilkaset uczniów gimnazjów 
i szkół podstawowych z całej Polski. 
Jednym z celów konkursu jest pro-
pagowanie idei olimpijskiej wśród 
dzieci i młodzieży. Prace uczniów 
ocenia profesjonalne jury, w skład 
którego wchodzą m.in. Renata Su-
sałko (dziennikarka sportowa Pol-
skiego Radia PR I) - juror wszyst-

kich konkursów im. Jana Paran-
dowskiego, Jadwiga Pawlak (polo-
nistka) Tadeusz Rożej (przedstawi-
ciel Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki), Magdalena Janicka (dzienni-
karka), Krzysztof Zuchora (nauczy-
ciel akademicki, poeta, etyk), Anna 
Orlicka-Sapa i Janusz Sapa - edy-
torzy i wydawcy „Płomyczka. Ju-
lia jest autorką opowiadania „Bie-
gnij Jula, biegnij”, a Amanda napi-
sała opowiadanie pt. „Anioły ist-

„Anioły istnieją naprawdę (?)”
„Anioły naprawdę istnieją. Jeśli 

pozwolisz im żyć i nie zabijesz ich.” 
~Jonathan Carroll

Wstaję rano, myję zęby i jem śniada-
nie. Nie, to nie ja. Ja nie zajmuję się sobą. 
To przywilej tylko niektórych. A dlacze-
go? Bo ja muszę jak idiota latać za Ada-
mem. Dziwne stworzenie. Uwijam się jak 
pershing. Pilnuję, żeby nie skręcił kostki, 
zbiegając ze schodów z prędkością, którą 
mógłby konkurować z Usainem Boltem. 
Łapię go bezustannie, gdy skacze z najróż-
niejszych przedmiotów. Czasami serio się 
zastanawiam, skąd ten dzieciak ma tyle 
energii, a przy tym wiecznie dopisuje mu 
dobry humor. Ciągle tylko nawija. „Zrobi-
łem dzisiaj najlepsze ollie. Kaśka się dzi-
siaj do mnie uśmiechnęła. Bla, bla, bla.” Ile 
można tego słuchać? Poza tym nigdy nie 
powiedział „Słuchaj, stary, wielkie dzię-
ki, że mnie ochraniasz.” No cóż. Takie jest 
życie anioła stróża, w dodatku początku-
jącego.

 Od dłuższego czasu młody czymś się 
ekscytował, ale średnio mnie to intereso-
wało, bo słucham go tylko wtedy, gdy mu-
szę. Ćwiczył więcej niż zwykle. Jakby się 
szykował do jakiegoś konkursu czy czegoś 
w tym rodzaju. Chodziliśmy codziennie 
na skatepark, gdzie on trenował na ram-
pach, a ja pilnowałem go, żeby nie stra-
cił zębów. Oczywiście, nie zawsze udaje 
mi się go uratować i Adaś nabija sobie si-
niaki. Na szczęście nic poważnego jeszcze 
mu się nie stało, a ja jestem z tego dum-
ny, bo to przecież moja zasługa. W do-
datku mam najgorszego podopiecznego  z 
możliwych. Młody, energiczny sportowiec. 
Po prostu, gorzej być nie może. Nie myśl-
cie sobie, że to tylko moje widzimisię. Co to 
to nie. Wszystkie anioły tak myślą, dlatego 
nikt nie chciał zająć się Adamem i padło 
na mnie. Powód? Niby, że jestem młody i 
mam siły, by latać, ale prawda jest taka, że 
dopiero zaczynam i na takich jak ja zrzu-
ca się najtrudniejsze zadania. Każdy o tym 
wie. Wrócę do tematu. Czułem, że coś się 
zbliża i z nieznanych mi przyczyn sam za-
czynałem odczuwać swego rodzaju podde-
nerwowanie. 

Harowałem do upadłego. Właściwie, to 
mi się nie chciało, ale musiałem mu poma-
gać. Taki mój obowiązek i nic nie mogę na 
to poradzić. Wolałbym opiekować się na 
przykład Joanną Krupą, która pewnie nie 
tak często naraża swoje życie, a przy oka-
zji przyjemnie się na nią patrzy. Och, ma-
rzenia ściętej głowy. Ponoć na początku za-
wsze jest najgorzej, ale bez przesady. 

Tak czy siak, gdy pewnego razu zaga-
piłem się, Adam złamał rękę i zostałem 
wezwany tam, na górę. Szefowie byli na 

mnie wściekli. „Powinieneś się starać bar-
dziej niż inni, bo jesteś nowy, a ty się obi-
jasz! Co to ma być, Maksym? Wytłumacz 
się!”. W tym momencie pojawił się pro-
blem, bo po prostu nie słuchali moich wy-
jaśnień. Winny. Koniec „procesu”. Kara? 
Wpis do akt, ale nic poza tym, czyli wła-
ściwie nic specjalnego. Dla mnie jednak to 
nie była kara adekwatna do mojej „winy”. 
Moim zdaniem w ogóle nie powinni mnie 
karać, ale tak to już jest że sąd sądem, a 
sprawiedliwości nie ma, nawet na górze.. 
Po powrocie na Ziemię byłem wściekły. Jak 
oni mogli? To nie moja wina! To wszyst-
ko przez Adama i te jego wygibasy na de-
sce! Sam jest sobie winien. Szczerze mó-
wiąc, miałem nadzieję, że jak wrócę do 
domu, zobaczę rozmazanego beksę, któ-
ry nie będzie już myślał o konkursie. Jed-
nak w domu go nie było. Znalazłem go na 
skateparku. Ćwiczył ze złamaną ręką i ja-
koś wcale nie wydawał się smutny, ale jesz-
cze bardziej zdeterminowany. Rany Julek!. 
Tego juz za wiele! Wkurzyłem się. Ja mam 
za to wszystko odpowiadać. Adaś wymy-
ka się spod mojej kontroli. Nie pierwszy raz 
zresztą. Nawet kusicielka Ewa nie jest mu 
potrzebna? Zresztą, nie jestem pewny. 

 Wróciliśmy do domu, gdzie już czeka-
li jego rodzice. To był dla mnie szok, dla 
niego chyba też. Rzadko bywali w domu, 
szczególnie razem. Poprosili go o rozmowę. 
Trochę nieufnie, ale się zgodził, a ja szczę-
śliwy, że nikt mnie nie widzi, poszedłem 
za nimi. Powiedzieli mu, że o niego mar-
twią, że to jest niebezpieczne, że powinien 
zrobić sobie przerwę, że.. Byłem bardziej 
niż zszokowany. Oni się o niego martwią? 
Czyli w ogóle wiedzą, że mają syna? Nie-
samowite. Oczywiście, byłem też zadowo-
lony, że zakazali mu jazdy na desce i teraz 
będzie po problemie. On jednak po chwili 
wstał i poszedł do swojego pokoju mówiąc, 
że nie mają prawa mówić mu, co może, a 
czego nie, skoro wcześniej mieli go głęboko 
w nosie. Muszę przyznać, że byłem z niego 
dumny, ale tylko troszeczkę.

 Następnego dnia, jak zwykle, poszli-
śmy na skatepark. Było tam wyjątkowo 
dużo ludzi, a Adam chciał pokazać, że jest 
najlepszy. Znowu musiałem się naprawdę 
namęczyć. Podczas drogi powrotnej sporo 
myślałem. W pewnym momencie wpadła 
mi do głowy myśl, że ja nie lubię Adama 
i zajmowania się nim. Po prostu nie zno-
szę go. Miałem ochotę uderzyć się za to, ale 
cóż, taka była prawda, a ja z każdą chwilą 
chciałem powstrzymać młodego przed wy-
startowaniem w konkursie, jakkolwiek się 
nazywał, żeby po prostu już się nie męczyć. 
Postanowiłem, choć wiem, że to okrutne i 
dowodzi, że bliżej mi do tego na dole niż do 

anioła. a więc pomyślałem, że następnym 
razem, gdy trafi się okazja, po prostu go 
nie złapię, a on skręci kostkę i nie wystar-
tuje. Dostanę karę, ale przydzielą mnie do 
kogoś innego, a o Adamie kiedyś zapomnę. 
Godzinę później znowu wezwali mnie na 
górę. Tym razem na serio nie wiedziałem, 
o co im chodzi. Uwzięli się na mnie czy co? 
Potwornie się przestraszyłem, gdy oznaj-
mili mi, że słyszeli moje myśli a to znaczy, 
że bajki dla małych aniołków, mówiące, że 
władze podsłuchują nasze myśli, są praw-
dą?! Ponoć w każdej opowieści tkwi ziar-
no prawdy, ale że aż tak? Nawrzeszczeli na 
mnie i przeprowadzili umoralniającą gad-
kę, z której jedyne, co zapamiętałem to to, 
że jestem świetnym aniołem. Później było 
jakieś „ale”, tyle że to już mnie nie obcho-
dziło. To, że sobie pogadali, nie zrobiło na 
mnie żadnego wrażenia i moje plany ani 
trochę się nie zmieniły. Jak na złość od kil-
ku dni Adam zaczął wyjątkowo uważać, 
żeby sobie czegoś nie zrobić.

 Na dwa dni przed zawodami usłysza-
łem, no dobra podsłuchałem, rozmowę 
jego rodziców:

-Wiesz jakie to dla niego ważne.
-Tak, a jak on sobie coś zrobi? Nie chcę 

stracić kolejnego dziecka, Marcinie.
-Kajetan już nie wróci i nic na to nie po-

radzimy, ale musimy wspierać Adama na 
każdym kroku.

-Ja się o niego po prostu martwię.
-Wiem, ale wiem też, że na tych zawo-

dach będzie łowca talentów . To ogromna 
szansa dla Adama.

-Dobrze, będę go wspierać.
-Cieszę się. Pamiętaj, jego anioł stróż 

nad nim czuwa .Tak jak nad każdym z nas
 Myślałem, że się przesłyszałem. Oni 

doceniają moją pracę, a ja gdybym dopro-
wadził mój plan do skutku, zniszczyłbym 
Adamowi przyszłość. Zapomniałem wcze-
śniej powiedzieć, że Adam ma brata, a 
właściwie miał. 6 lat temu. Mały wówczas 
Adaś poszedł ze swoim młodszym bracisz-
kiem, Kajetanem na plac zabaw. Rodzice 
puścili ich samych, bo plac był po drugiej 
stronie ulicy, a okolica przecież taka spo-
kojna. Pech chciał, że akurat gdy byli przy 
przejściu dla pieszych, Kajetan zobaczył 
coś i wyrwał się bratu. Wyskoczył na uli-
cę i w tym momencie zza zakrętu wyjecha-
ło rozpędzone auto prowadzone przez pija-
nego kierowcę. Facet miał 2 promile alko-
holu we krwi. Kajetan zginął na miejscu, 
na oczach Adama, a zrozpaczona matka 
przez pewien czas obwiniała o to starsze-
go syna. Później żarliwie go przeprasza-
ła i chodziła z nim nawet do psychologa, 
ale pewnych więzi nie da się tak łatwo od-
budować. Kiedy o tym myślę, mam łzy w 

oczach. Jak ktoś mógł dać prawo jazdy ko-
muś, kto jest jakimś tumanem totalnym. 
Tacy nie zasługują na przebaczenie, nawet 
boskie, a on dostał tylko 12 lat. Nie wiem, 
kto wymyślił ten system. Pomyślałem, że 
Adam ma naprawdę trudne życie, a jest 
dopiero 16 -latkiem. Co będzie za 5, 10 lat, 
gdy problemy nazbierają się jak kurz na 
ulubionym pucharze, na wysokiej szafce, 
gdzie nie chce nam się sięgnąć, bo to wy-
maga dużo wysiłku. Tak, współczułem mu. 
Nagle zauważyłem, że nie ma go w domu, 
a mnie nie ma przy nim. „No tak, dzisiaj 
piątek, ćwiczy do późna na skateparku.”-
-pomyślałem. On jest tam sam i nie ma go 
kto chronić. Wyleciałem z domu najszyb-
ciej jak to możliwe. Pędziłem tak szybko, 
że fotkę strzeliło mi kilka fotoradarów. Po-
licjanci będą mieli nie lada zagadkę, gdy 
na zdjęciach nic nie zobaczą Dotarłem na 
miejsce w samą porę, młody akurat ćwi-
czył kickflipa, czyli wyskok i kopnięcie de-
ski tak, by obróciła się o 360 stopni dookoła 
swojej osi podłużnej, po czym skater lądu-
je na niej, rotacja deskorolki ma być skie-
rowana w stronę skatera. Adamowi nigdy 
to nie wychodziło i ciągle lądował na zie-
mi. Złapałem go w odpowiednim momen-
cie i delikatnie odłożyłem „na miejsce”. By-
łem pewny, że myślał, iż to jego zasługa, 
bo nic sobie nie zrobił, ale byłem w jesz-
cze większym szoku, gdy wyszeptał „Dzię-
kuję”. Pomyślałem , że może to nie pierw-
szy raz, gdy mi dziękuję, tylko ja po prostu 
nigdy go nie słuchałem. W tym momencie 
poczułem się fatalnie. Chłopak nic mi ni-
gdy nie zrobił, a ja chciałem, żeby stała mu 
się krzywda. Coś jest ze mną nie tak i nie 
zasługuję na to, by być aniołem stróżem. 
Jednak zanim złożę rezygnację, pomogę 
mu wygrać zawody. 

 Długo nie czekałem. W sobotę ćwi-
czyliśmy od 8 do 23, z małymi przerwa-
mi na posiłki. Wreszcie w niedzielę rano 
Adam zerwał się z łóżka tak szybko jak ni-
gdy dotąd. Zawody zaczynały się o 10:00. 
Nareszcie dowiedziałem się jak nazy-
wa się ten konkurs. Był to Baltic Games. 
Ponoć prestiż jest niesamowity. Biorą w 
nim udział najlepsi w jeździe na desce i 
BMXie, w tym zwycięzcy X-Games. Roiło 
się od kamer. Myślałem, że Adam będzie 
się pchał  do dziennikarzy jak inni, stro-
sząc piórka. Swoją drogą wcale nie miał-
bym mu tego za złe, ale on był skupiony 
tylko na jednym- na pokazaniu się z jak 
najlepszej strony. Był jednym z niewielu, 
którzy ćwiczyli przed konkurencją. Chyba 
nikt nie wiedział jak wygląda łowca talen-
tów, bo wtedy łaziliby za nim , podlizując 
się w najbardziej obrzydliwy sposób, a tak 
to względny spokój. Może to ten facet sto-

jący obok? A może kobieta stojąca na skra-
ju płyty? Nieważne. Muszę się skupić i po-
móc młodemu w osiągnięciu celu. Czułem 
jak się denerwuje, choć ja sam nie byłem w 
tym momencie oazą spokoju. 

Nagle usłyszałem głośny dzwonek. 
Wszyscy zaczęli schodzić z ramp i usta-
wiać się na trybunach. Początek zawodów. 
Adam dostrzegł swoich rodziców i choć 
starał się to za wszelką cenę ukryć, wi-
działem, że naprawdę się wzruszył. To na 
pewno go wzmocniło. Muszę przyznać, że 
konkurencja była naprawdę dobra, ale by-
łem pewien, że Adam jest świetny i rozwa-
li ich wszystkich w drobny mak. Nadeszła 
jego kolej, a ja ledwo stałem na nogach z 
przejęcia. Pomyślałem „Maksym, do chole-
ry, opanuj się i spraw, by dzieciak był z sie-
bie dumny!”. Poszliśmy na pierwszą ram-
pę. Adam radził sobie świetnie, zrobił kil-
ka ollie, heelflipów i parę innych „sztu-
czek”. Zaczął przygotowywać się do kickfli-
pa, a ja w tym momencie zdębiałem. Prze-
cież on tego nie umie! Jednak ku mojemu 
ogromnemu zaskoczeniu dał radę i to nie 
był koniec. Zrobił jeszcze jeden trik. Naj-
trudniejszy podczas całego tego turnieju-
-fakie frontside kickflip 180. Publiczność 
wiwatowała. A ja? Ja rozryczałem się jak 
dziecko, bo dostrzegłem, że on naprawdę 
to kocha. Ku mojemu zaskoczeniu mimo 
wszystko Adam nie wygrał, zajął drugie 
miejsce, ale był z siebie dumny. Widziałem 
to. Jury chyba nie było obiektywne, ale to 
nie było ważne. Szczęśliwy Adam wrócił 
ze swoimi rodzicami do domu i to się na-
prawdę liczyło.

Po kilku dniach Adama odwiedził ja-
kiś dziwny facet. Wiedziałem, że skądś go 
znam, ale nie mogłem sobie przypomnieć 
skąd. W końcu do mnie dotarło. On był na 
zawodach. Tylko czego chce? Okazało się, 
że to właśnie łowca talentów i chce zapro-
sić Adama do Stanów Zjednoczonych, aby 
ćwiczył pod okiem mistrza. Widziałem, że 
bardzo mu zależy na zwerbowaniu młode-
go, więc Adam mógłby postawić wiele wa-
runków, jednak on poprosił o to, by jego 
rodzice pojechali z nim. Już po miesiącu 
wszyscy byli spakowani i pełni nadziei ru-
szyli razem w nową przyszłość.

Dziś wszyscy mieszkamy na Florydzie. 
Nie zrezygnowałem z opieki nad młodym. 
No cóż, dziś ma 23 lata, więc może już nie 
taki młody. Ba! Nawet kłóciłem się z prze-
łożonymi, że nie chce go zostawiać. Niesa-
mowite, ile się zmieniło. Rodzice Adama 
są z niego dumni, on robi zawrotną karie-
rę. A ja? Ja żyję chwilą i biorę przykład z 
Adama, że nigdy nie warto się poddawać. 
Wszyscy jesteśmy zwyczajnie szczęśliwi.

Amanda Puszcz

Amanda Puszcz Julia Drobińska

nieją naprawdę”. Co ciekawe, obie 
uzyskały taką samą liczbę punk-
tów.”To prawdziwe wejście smo-
ka” -powiedziała o sukcesie uczen-
nic nowogardzkiego gimnazjum nr 
1, p. Magdalena Rejf, przedstawi-
cielka i organizatora konkursu. Ju-
lia i Amanda zostały zaproszone na 
uroczystą galę do siedziby PKOL-u, 
gdzie zostaną im wręczone nagro-

dy, o czym jeszcze napiszemy. War-
to wspomnieć, że laureatką tego sa-
mego konkursu w roku 2013 była 
również uczennica gimnazjum nr 
1, Dominika Rasińska.

Info: własna
Poniżej publikujemy pracę autor-

stwa A. Puszcz, a w kolejnym wyda-
niu zaprezentujemy opowiadanie J. 
Drobińskiej. red.
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Uczniowie z Nowogardu  
najlepsi w województwie

Konkurs „Mój Las”
Dnia 14 maja 2015 r., w Gimnazjum nr 6 w Szczecinie, odbyło się 
podsumowanie XXVIII edycji konkursu „Mój Las”.

Uczniowie z nowogardzkich szkół za-
jęli w tym konkursie czołowe miejsca. 

I tak w I kategorii kl. I – III, dla dzie-
ci szkół podstawowych, komisja kon-
kursowa najwyżej oceniła następują-
ce prace: I miejsce: Leon Marcinkow-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie - opiekun Urszula Zajda, II 
miejsce: Bartosz Piwowarczyk ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie - 
opiekun Beata Siedlecka, III miejsce: 
Zuzanna Kufta ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Nowogardzie - opiekun Beata 
Siedlecka, III miejsce: Amelia Masłow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w No-
wogardzie – opiekun Beata  Siedlecka.

Natomiast w III kategorii dla mło-
dzieży gimnazjalnej komisja przyzna-
ła: III miejsce dla Kamili Kędzierskiej z 
Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, opie-
kun Jolanta Mielewczyk.

Serdecznie gratulujemy nagrodzo-
nym.

Info: własna



22-25.05.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Żarówkę LED czy energooszczędną? 
Hurtownia artykułów elektrotechnicznych i materiałów elektrycznych TWN w Nowogardzie, funkcjonuje w naszym mieście od 2003 roku – prezentuje-
my to miejsce w kolejnej odsłonie naszego stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. Jej główną zaletą jest to, że ma bardzo różnorodny asortyment branży elek-
trycznej i oświetleniowej. W hurtowni zatrudnienie od lat ma również kilka osób, a z jej usług korzysta wielu klientów – zarówno w detalu, jak i tych po-
siadających firmy usługowe i handlowe. 

Dziennik Nowogard: W związ-
ku z tym, że Unia Europejska 
wprowadziła zakaz produk-
cji, znanych wszystkim, zwy-
kłych żarówek, rynek polski zo-
stał „zalany” żarówkami LED i 
energooszczędnymi. Wokół tych 
żarówek pojawiło się wiele fak-
tów i mitów? Państwa zdaniem, 
co jest mitem, a co faktem w tych 
żarówkach?

Piotr Tworkowski (kierownik 
punktu)- Ostatnio zastanawiali-
śmy się kiedy pan napisze o naszej 
hurtowni. I widzę, że nie musieli-
śmy długo czekać. Wracając do od-
powiedzi, to niewątpliwym faktem 
jest energooszczędność tych źró-
deł światła. Sposób produkcji LED-
-ów, wpływa na to, że jest to naj-
bardziej ekologiczna technologia 
dostępna obecnie na rynku. Mi-
tem, który staramy się obalać, jest 
przeświadczenie, iż to droga inwe-
stycja. W Internecie możemy zna-
leźć tzw. kalkulatory oszczędno-
ści, dzięki którym możemy obliczyć 
czas zwrotu poniesionych kosztów. 
By sprostać pana zapytaniom, w 
wywiadzie będzie również uczest-
niczyć Katarzyna Goc, która rów-
nież pracuje w TWN.

Uwolnienie polskiego rynku 
energii elektrycznej nastąpiło 
już parę lat temu, a sprzedawcy 
energii na rożne sposoby starają 
się nadążać za zmianami na ryn-
ku. Czy tak jest również w sprze-
daży artykułów elektrycznych?

Katarzyna Goc (handlowiec) 
- Z pewnością, próbujemy nadą-
żać za najnowszymi trendami na 

rynku elektrotechnicznym. Uczest-
niczymy w szkoleniach, międzyna-
rodowych targach, śledzimy pra-
sę branżową. Wszystko po to, by 
ciągle dokształcając się, dzielić się 
swoją wiedzą z klientami. Zaskaki-
wać ich nowinkami technicznymi, 
które można także znaleźć na na-
szych półkach.

Jeżeli miałbym zapytać o bie-
żącą ocenę rynku elektryczne-
go w powiecie Goleniowskim i 
w Nowogardzie to, jaka by była 
odpowiedź pod tym względem 
oraz jakie jest odniesienie do lo-
kalnych podatków, które innych 
przedsiębiorców niewątpliwe 
elektryzują?

PT - Lokalny rynek z pewnością 
nie sprzyja tak wysokim obrotom 
jakich byśmy oczekiwali. Staramy 
się pozyskiwać klientów spoza gmi-
ny, powiatu, przy czym zależy nam 

na ciągłym wspieraniu handlowym 
tutejszych przedsiębiorców. Rela-
cje z nimi, oparte są na wieloletniej 
owocnej współpracy. 

Hurtownia TWN Nowogard 
jest jednym z oddziałów. Jest to 
miejsce na obrzeżach Nowogar-
du, czy zatem jest to dobre miej-
sce dla klienta i biznesu, jaka jest 
perspektywa firmy w oparciu o 
działalność hurtowni TWN? 

KG - Fakt, że istniejemy na ryn-
ku lokalnym już tyle lat, poświad-
cza o tym, że obrzeża Nowogardu 
nie są złym miejscem na funkcjo-
nowanie biznesu. Współpracuje-
my z firmami działającymi na te-
renie naszej gminy, powiatu. Nasza 
sprzedaż wykracza także za teren 
województwa i w tej kwestii myśli-
my bardzo perspektywicznie.

Firma TWN Sp. z o.o. Rozpo-
częła swoją działalność od 1993 r 

w Szczecinie. W Nowogardzie od 
2003 r., upłynęło więc już 12 lat 
.Jakie były początki uruchomie-
nia oddziału w Nowogardzie?

KG - Jako zespół staramy się na 
patrzeć za ramię. Jak już wcze-
śniej stwierdziliśmy, w branży elek-
trotechnicznej wszystko szybko się 
zmienia, a sama branża w kon-
tekście rozwoju jest bardzo dyna-
miczna. Pewne towary odchodzą 
do lamusa, nowe je zastępują. Na-
sze spojrzenie jest dość podobne. 
By wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, musimy myśleć 
przyszłościowo i robić wszystko, by 
wszystkie technologie jakie się poja-
wiają w tej dziedzinie były dostrze-
gane przez nas pracowników i pro-
ponowane dla klientów.

Firma, TWN jest przedsta-
wicielem wielu artykułów elek-
trycznych, które klient może ku-
pić do domu czy firmy. Dlatego, 
które z proponowanych pozycji 
handlowych cieszą się najwięk-

szym uznaniem wśród klientów?
PT - To już kolejny sezon w 

sprzedaży detalicznej, przewa-
gę oczywiście wiedzie oświetlenie 
LED-owe, które jak wiemy jest bar-
dzo oszczędne. Począwszy od tzw. 
pasków ledowych, żarówek, koń-
cząc na oprawach ulicznych, na-
jazdowych i innych tego typu oraz 
żyrandolach, których mamy dość 
szeroki wybór. Dlatego bardzo się 
cieszymy, że usatysfakcjonowani 
klienci przekonali się o energoosz-
czędnej specyfikacji, tychże źródeł 
światła.

W gromadzeniu informa-
cji przeczytałem, że firma jest 
otwarta na wszelkie sugestie i 
propozycje swoich zleceniodaw-
ców. Co to oznacza?

PT - Oznacza to, że jesteśmy ela-
styczni. Toteż słuchamy naszych 
klientów, bo to ich zadowolenie jest 
jednym z naszych najważniejszych 
priorytetów. Ich sugestie są dla nas 
niebywale istotne, ponieważ poma-
gają nam w dalszym rozwoju dzia-
łalności.

Istotą utrzymania się na ryn-
ku jest atrakcyjna oferta. Dlate-
go zapytam, co hurtownia może 
oprócz artykułów elektrycznych 
zaproponować klientom. Ilu 
pracowników firma zatrudnia?

KG -Odział jest niewielki, ale 
za to bardzo dobrze wyposażony. 
W nowogardzkim oddziale pra-
cuje obecnie 5 osób. Choć każdy z 
nas ma inny charakter, sposób by-
cia, to staramy się stanowić zgra-
ny zespół. Oprócz artykułów elek-
trycznych, które mamy w sprze-
daży w atrakcyjnych cenach, każ-
dy daje dużo od siebie. Profesjonal-
ni pracownicy, fachowe doradztwo, 
wyceny inwestycyjne, transport to-
waru, to ważne filary TWN w No-
wogardzie.

 Pytanie końcowe musi mieć 
jakiś morał. Dlatego zapytam, 
jak rozsądnie i mądrze oszczę-
dzać energię elektryczną? 

P T - To dość kłopotliwe pytanie 
z pana strony, ale do każdego klien-
ta staramy się podchodzić indywi-
dualnie, więc po odpowiedź na py-
tanie, zapraszamy do naszej hur-
towni mieszczącej się przy ul. Boh. 
Warszawy 34. Z chęcią poradzimy, 
jak rozsądnie oszczędzać energię 
elektryczną i w miarę możliwości, 
jak obniżyć swój rachunek za prąd.

  Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nasi przedsiębiorcy - Hurtownia Elektryczna TWN 

Załoga Hurtowni TWN zaprasza wszystkich, którzy chcą mieć ładny żyrandol i nie tylko do swojej placówki

TWN to Hurtownia w której klient znajdzie do swojego domu, firmy wszystko to, co 
jest związane z oświetleniem i elektrycznością

Piotr Tworkowski kierownik TWN w No-
wogardzie

Katarzyna Goc jest jedną z prawoników 
TWN
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. XI
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek XI opracowania. 

W sprawie pomnika  
na ulicy 3 Maja słów kilka

Ponownie zabieram głos w 
sprawie pomnika na ulicy 3 Maja, 
dawniej Jedności Narodowej, 
dawniej Marszałka Stalina, daw-
niej Adolfa Hitlera, a jeszcze daw-
niej Goleniowskiej. Ponieważ za-
angażowanie społecznego komi-
tetu zniszczenia pomnika nie ga-
śnie, a wręcz rośnie, co wzbu-
dza mój podziw, chciałbym, za-
nim dokona się ostateczne dzie-
ło destrukcji, przestawić wam to 
pierwsze dzieło Polaków w Nowo-
gardzie i przedstawić ówczesnych 
mieszkańców naszego miasta. 

A teraz już przenieśmy się o 70 
lat w przeszłość. 

Jest jesień 1945 roku. Pół roku 
temu zakończyła się najstrasz-
niejsza wojna w dziejach świata. 
Nowogard polski jest dopiero od 
kilku miesięcy. Jeszcze pół roku 
temu zaraz po zakończeniu dzia-
łań wojennych, Polacy stanowi-
li mniej niż 10% ludności, w zruj-
nowanym w 60% mieście. Władzę 
pełnił tu niepodzielnie sowiecki 
komendant wojenny major Iwa-
now, a Polacy służyli mu jako po-
mocnicy w kontrolowaniu ludno-
ści niemieckiej. Byli to milicjanci, 
którzy najpierw bezpośrednio od 
komendanta wojennego, a póź-
niej przez powołanego przez nie-
go polskiego burmistrza, otrzy-
mywali polecenia i przy pomocy 
mieszkających tu Niemców wyko-
nywali. Trzeba było pochować za-
bitych, pogrzebać zabite zwierzę-
ta, odgruzować miasto. Jeśli Nie-
miec nie chciał pracować – nie 
jadł, jeśli pracował jadł, ale poło-
wę tego co Polak. Polak mógł albo 
pracować i jeść, albo pojechać da-
lej. Jeśli był zaradny mógł zabrać 
to co mogłoby mu się przydać, 
meble, urządzenia, maszyny – 
jak miał transport, jak nie - to co 
mógł unieść – ubrania, biżuteria 
itp. Przecież majątek należący do 
Niemców był niczyj – zdobyczny. 
Jeśli Polak zajmował dom - wie-
szał biało-czerwoną flagę – zna-
czyło to, jeśli mi coś zabierzesz to 
kradniesz, idź do moich niemiec-
kich sąsiadów i zabieraj co chcesz 
to nie jest kradzież to jest sprawie-
dliwość dziejowa. 

Nie było żadnego planu zasie-
dlania, jak ktoś chciał zostać to 
zajmował dom, który mu się po-
dobał, jeśli skończyły mu się czy-
ste talerze w kredensie, czyste 
ubrania w garderobie, to zajmo-
wał dom sąsiedni, jak nie to szu-

kał sobie miejsca w innym mie-
ście. 

Taki stan trwało do czerwca 
1945 roku. Wtedy Polacy prze-
jęli władzę w regionie z rąk woj-
skowych władz sowieckich. Jed-
nym z pierwszych naszych posu-
nięć było przepędzenie Niemców 
za Odrę. 

Miasto i okolica z dnia na dzień 
się wyludniły. Na terenie powiatu 
nowogardzkiego, który przed woj-
ną zamieszkiwało 80 tysięcy ludzi 
pozostało 600 Polaków i to głów-
nie w miastach oraz około 2000 
może 3000 cywilów Niemców. 
Trudno ustalić dokładną liczbę 
gdyż część z nich przebywała w 
majątkach kontrolowanych przez 
Armię Czerwoną, która zajmo-
wała w tym okresie ponad 30% 
ziemi ornej na terenie całego po-
wiatu. To spowodowało potwor-
ne zamieszanie, nikt nie przewi-
dział skutków, takich działań – 
całe wioski wyludnione, zwierzę-
ta gospodarskie zdychały z głodu, 
bo nie miał kto dać im jeść, kro-
wy niedojone wyły z bólu. Polskie 
władze przystąpiły do natychmia-
stowego zasiedlania tego terenu. 
Jednak między przepędzeniem 
Niemców za Odrę (u nas odbyło 
się to 24 czerwca) a pojawieniem 
się pierwszych zorganizowanych 
transportów polskich osadników 
minęło dwa tygodnie. Taką sytu-
ację wykorzystali Sowieci, te zwie-
rzęta, które przeżyły i nadawa-
ły się to transportu jak konie czy 
krowy, zgromadzili w ogromne 
stada i przepędzili przez całą Pol-
skę do Rosji, inne zwierzęta jak 
świnie, drób przetransportowa-
no do majątków kontrolowanych 
przez Sowietów. Z pustych wio-
sek zabierano wszystko – maszy-
ny rolnicze, meble, ubrania, na-
czynia. Zdobycz gromadzono w 
magazynach zbiorczych i tak np. 
w kościele w Maszewie zgroma-
dzono fortepiany z okolicznych 
dworów, magazyny nowogardz-
kiej krochmalni pełne były me-
bli itp. Kiedy przyjechali tu polscy 
osadnicy – zastali pusty teren bez 
zwierząt, maszyn, zapasów, ziar-
na siewnego i paszy dla zwierząt, 
tymczasem w lipcu trzeba było 
rozpocząć żniwa. Po terenie gra-
sowały całe gangi szabrowników. 
Zamieszania dopełniali Sowieci, 
którzy nachodzili wioski, zabierali 
zwierzęta, paszę, napastowali ko-
biety, zmuszali osadników do pra-
cy na swoich majątkach. Szczegól-
nie uciążliwa była jednostka zlo-

kalizowana okolicy Sikorek.
Latem 1945 roku było już Niem-

ców, tylko sami Polacy. Więc sza-
brownicy okradali Polaków. Rano 
człowiek wychodził do pracy – 
kiedy wracał mieszkanie było pu-
ste bez mebli, ubrań, naczyń ku-
chennych[1]. W nocy co pewien 
czas słychać było strzały, wtedy 
osadnicy wyciągali swoją broń i 
strzelali w powietrze aby dać znać 
że są uzbrojeni i przygotowani do 
obrony.

Te pionierskie czasy minęły – 
wracamy do jesieni 1945 roku. 
Największy napływ osadników 
był w lipcu i sierpniu. Już na po-
czątku lipca było na terenie całe-
go powiatu 8 000 mieszkańców a 
w październiku 16 000. Najpierw 
docierali tu rolnicy i zasiedla-
li wsie.

W listopadzie liczba ludności 
Nowogardu osiągnęła liczbę oko-
ło 2 tysięcy ( tym ok. 250 Niem-
ców) tj. 25% stanu przedwojenne-
go oraz około 10% stanu dzisiej-
szego. 

Wzrastało bezpieczeństwo 
osadników, rozbudowana została 
Milicja Obywatelska, która liczyła 
prawie 200 funkcjonariuszy.

Wraz z pojawianiem się więk-
szej ilości Polaków, z terenu po-
wiatu zaczęły wycofywać się jed-
nostki Wojska Polskiego i Armii 
Czerwonej. W 1945 roku Sowie-
ci zebrali zboże z 25% pól, Wojsko 
Polskie z 32%, a osadnicy z 43%. 

Napływający osadnicy są to lu-
dzie poranieni psychicznie prze-
życiami wojennymi, powszechnie 
panował alkoholizm, panowała 
epidemia chorób wenerycznych.

Osadnikami byli ludzie, któ-
rych na tzw. Ziemie Odzyska-
ne, nie kierowała chęć przygody, 
ale twardy przymus. Dużą grupę 
stanowili byli jeńcy wojenni oraz 
przymusowi robotnicy, którzy po 
wyzwoleniu i powrocie do domu 
przekonali się że nikt na nich nie 
czekał. W trudnej sytuacji powo-
jennej, dodatkowe osoby do wy-
karmienia, o których przez lata 
wojny właściwie się już zapo-
mniało, to nie jest wielka radość 
dla rodziny. 

Byli wśród nich osadnicy z re-
jonu województwa łódzkiego, na 
gospodarstwach których Niem-
cy w czasie wojny urządzili poli-
gon, po wojnie okazało się że woj-
sko polskie go przejęło, a dla nich 
było miejsce tylko na zachodzie. 

Repatrianci ze wschodu, zde-
mobilizowani żołnierze, gru-

pa Warszawiaków, których mia-
sto zostało w czasie wojny uni-
cestwione. To nie przypadek, że 
mamy w Nowogardzie ulice Bo-
haterów Warszawy, Warszawską a 
np. w Gryficach - Nowy Świat. 

Byli też tacy, których gospodar-
stwa zniszczone zostały w wyniku 
działań wojennych, których rodzi-
ny wymordowano, wreszcie tacy, 
którzy w czasie wojny byli żoł-
nierzami Armii Krajowej, żołnie-
rzami wyklętymi, ale także osad-
nik mógł być polskim żołnierzem 
wermachtu, Volksdeutschem lub 
kapo w obozie czy członkiem 
UPA. Tu nikt ich nie znał i pró-
bowali układać sobie nowe życie. 
Była też grupa ludzi, która próbo-
wała polepszyć swój los, najpierw 
przyjeżdżali na szaber, a później 
uznali, że warto tu pozostać. 

Osadnikom, trudno było się na 
tym terenie aklimatyzować, inna 
tradycja, inne gwary ludowe, zwy-
czaje, krajobraz, klimat, okres we-
getacji roślin. To wszystko po-
wodowało, że byli nieufni wo-
bec siebie. W tych pierwszych ty-
godniach, miesiącach niezwykle 
ważną rolę odegrał Kościół. To 
właśnie Kościół, księża stawali się 
osnową tworzenia nowych struk-
tur społecznych. 

Nie jest przypadkiem, że wła-
dze na każdym kroku podkreślały 
istnienie księży i Kościoła na na-
szym terenie. W propagandowych 
artykułach prasowych zachęcają-
cych do przyjazdu pojawiają się 
takie stwierdzenia. 

„W Gołonogu poświęcenie ko-
ścioła połączono z równie doniosłą 
uroczystością „dożynek”. Zebrano 
pierwszy plon z ziemi pradziadów.” 

„dziś wszędzie w powiecie Nowo-
gród rozbrzmiewa polska mowa. 
W czterech miastach regionu odby-
wają się co niedziela nabożeństwa. 
Kościoły te (bardzo stare) należały 
do Polski, sprawiedliwości stało się 
zadość, bo kościoły te znów są pol-
skie i polskimi zostaną.[…]

Ostatnio tj. 9 X 1945 roku odby-
ło się uroczyste poświęcenie pierw-
szego pociągu pasażerskiego, które-
go brak dawał się dotychczas tak 
dotkliwie odczuć”

W tym spolaryzowanym spo-
łeczeństwie ważne były wszystkie 
elementy, które mogły scalać, jed-
noczyć osadników. Taką też rolę 
ogrywał nasz pomnik. 

Musimy sobie teraz wyobra-
zić Nowogard tego okresu. Całe 
centrum miasta zburzone, wo-
kół rynku i ulic odchodzących 

od niego starczą ruiny powypala-
nych domów, ulice tylko częścio-
wo odgruzowano, tak by zapew-
nić przejezdność. Ponieważ naj-
mniej zniszczonym rejonem mia-
sta był odcinek od krochmalni 
do budynku Wydziału Edukacji i 
Opieki Społecznej. Zlokalizowa-
no tam najważniejsze instytucje 
miejskie: dworzec PKP, poczta, 
komitety Partii – PPR (PZPR), SD 
oraz SL (ZSL), PUBP, PUR (dziś 
BS i Oskar), bank (dziś opieka), 
gazownia, Spółdzielnię Spożyw-
ców Pionier – później PSS Spo-
łem, sklep rozdzielczy. Poza tym 
rejonem pozostawały przy Pla-
cu Wolności starostwo w ratuszu 
oraz sąd, przy ulicy Wojska Pol-
skiego, Komendantura Wojenna 
a później posterunek MO, ratusz, 
przychodnia, szpital, szkoła.

Pomysł powstania pomnika 
zrodził się inicjatywy Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej Polskiej 
Partii Robotniczej przy osławio-
nym Powiatowym Urzędzie Bez-
pieczeństwa Publicznego, któ-
rej szefem był Józef Królikowski 
z wykształcenia pilot – mecha-
nik. W tym okresie szefem same-
go PUBP, bez zgody, którego trud-
no sobie wyobrazić przeprowa-
dzenie takiej inicjatywy, był po-
rucznik Eugeniusz Roszkowski, 
który rok później zasłynie pobi-
ciem posła na sejm RP oraz dele-
gatów na powiatowy zjazd PSL w 
Nowogardzie (w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 - dawna aula) 
oraz rozpędzeniem manifestacji 
uczniów I LO w Nowogardzie, w 
obronie aresztowanego przez bez-
pieczeństwo nauczyciela historii 
Mieczysława Gołembiowskiego.

Gmachy Urzędu Bezpieczeń-
stwa położone były na rogu ulicy 
Bankowej oraz 3-go Maja (wtedy 
Gazowej oraz Marszałka Stalina). 
Skwer na którym znajdował się 
przed wojną pomnik Ferdynanda 
von Schilla znajdował się w bez-
pośrednim sąsiedztwie. 

Musimy zdawać sobie sprawę, 
że w momencie decyzji o powsta-
niu pomnika, trwała dopiero wal-
ka o władzę w Polsce. Zgodnie z 
porozumieniami międzynarodo-
wymi powstał Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej, którego wi-
cepremierem był Stanisław Miko-
łajczyk. Właśnie tworzyła się opo-
zycyjna wobec komunistów par-
tia – Polskie Stronnictwo Ludowe 
(PSL) na czele której stanął – trzy-
krotny premier Polski – Wincenty 
Witos, a po jego śmierci Stanisław 
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Mikołajczyk. Miały się odbyć wol-
ne wybory. Jeszcze nic nie wyda-
wało się przesądzone. Nawet ko-
muniści z urzędu bezpieczeństwa 
nie wiedzieli, że w listopadzie ob-
chodzi się 7 listopada a więc okrą-
głą, 28 rocznicę wybuchu Wielkiej 
Socjalistycznej Rewolucji Paź-
dziernikowej, a nie jakiś burżu-
azyjny 11 listopada, dzień w któ-
rym przedwojenni panowie ob-
chodzili święto powstania burżu-
azyjnego państwa, którego wódz 
światowego proletariatu nazwał, 
pokracznym bękartem traktatu 
wersalskiego. Jeszcze wtedy nie 
wiedzieli, że w Polsce nie ma du-
chowieństwa katolickiego ale chy-
try i knujący z wrogami narodu 
polskiego - kler.

Stąd też uroczystość miała pod-
niosły charakter, przemawiał Sta-
rosta Powiatowy Stanisław Ku-
bik, pomnik poświęcił ks. Stani-
sław Szczepanowski pierwszy no-
wogardzki proboszcz.

Samo przygotowanie pomni-
ka odbyło się tzw. sposobem go-
spodarczym. Zatrudniono przy 
tym Niemców, którzy pracowa-
li w majątku PUBP w Długołęce. 
Wśród pracujących przy pomni-

ku był także Adolf von Thadden, 
późniejszy przywódca NPD – nie-
mieckiej ultraprawicowej partii, 
która między innymi głosiła po-
wrót Niemców na Ziemie Odzy-
skane. 

Sam projekt pomnika wywołał 
mieszane uczucia Lotariusza Do-
mina, kierownika Odwodowego 
Biura Odbudowy w Nowogardzie, 
który tłumacząc się chorobą – pi-
sał – „Projekt pomnika został już w 
połowie zrealizowany bez zgłosze-
nia do tut. Obwodowego Biura Od-
budowy celem zatwierdzenia. Po 
stwierdzeniu na miejscu budowy 
pomnika, przystąpiłem do przej-
rzenia projektu oraz poprawienia 
go w ramach możliwości tj. w ra-
mach dysponowania materiałem 
budowlanym jak i budowy w 50% 
już wykonanej. Zbyt późne stwier-
dzenie, że coś się buduje, spowo-
dowane zostało pobytem moim w 
szpitalu.

Z mej strony muszę dodać, że po-
mnik wyżej omawiany choć nie stoi 
na wysokim poziomie artystycz-
nym, jest miły dla oka i pierwszym 
na terenie powiatu i choćby z tych 
względów proszę o zatwierdzenie 
projektu pomnika ufundowanego 

i wykonanego z własnej inicjaty-
wy przez miejscowy Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego.

Tak więc, nie bez trudności, po-
wstał pomnik, na miarę naszych 
możliwości i umiejętności. Tro-
chę krzywy, jeśli ktoś spojrzy na 
ten obiekt od strony Kameny wy-
raźnie można dostrzec odchylenie 
od pionu. Wreszcie jest to chyba 
jedyny pomnik, w napisie którego 
jest błąd ortograficzny. Słowo bo-
hater napisane jest przez „ch”, ale 
później tak sprytnie przerobione, 
że prawie wcale tego nie widać. 

To właśnie jest takie piękne, że 
ci ludzie, którzy pół roku później 
staną się wrogami, potrafili wspól-
nie stworzyć pomnik, który stał 
się ośrodkiem jednoczącym Po-
laków na naszej ziemi. Może nie 
mieli wielkiej wiedzy budowlanej, 
może nie znali prawideł ortografii 

– ale to jest właśnie znakiem epo-
ki i to więcej mówi o nich, niż naj-
wspanialsze dzieła sztuki. 

Zdaję sobie sprawę, że nie wy-
gram już walki o ratowanie – 
pierwszej w Nowogardzie budow-
li wzniesionej przez Polaków. Tę 
walkę już przegrałem, kiedy zmie-
niono orła na pomniku, a jego sty-
listyka dziś przypomina mi raczej 
zapamiętane z dzieciństwa odpu-
sty oraz czekoladowego orła Ko-
morowskiego, niż miejsce pamię-
ci. Ale cóż – takie mamy czasy.

Wydaje się że ponownie prze-
grałem inną walkę. Od kilkunastu 
lat próbuje zachęcić mieszkańców 
naszego regionu, aby poznali i za-
częli szanować przeszłość i doko-
nania Polaków, którzy tu mieszka-
li i pracowali od 1945 roku, a więc 
przeszło 70 lat. Że nasi ojcowie i 
dziadkowie nie zepsuli tego co do-
konali Niemcy, a ich życie i pra-
ca nie jest nic nie warta. Że warto-
ściowa historia Nowogardu to nie 
tylko przedwojenne pocztówki.

Chciałem uzmysłowić że nasi 
przodkowie wykonali kawał do-
brej roboty. Że nie wszystko im 
wychodziło, ale starali się aby to 
miasto wyglądało pięknie i żeby 

ludziom żyło się w nim jak najle-
piej. 

Dziś kiedy niszczy się ten sym-
bol dokonań Polaków na tej ziemi, 
ten trochę nieporadnie, ale z ja-
kim zapałem wykonany pomnik, 
kiedy wycina się stare drzewa i nie 
nasadza nowych. Kiedy polity-
kom lokalnym brak wizji rozwoju 
miasta, a tylko kłócą się. Kłócą się 
nie o to żeby miasto się lepiej roz-
wijało, aby było piękniejsze, aby 
ludziom się w nim lepiej żyło, ale 
aby okazać że są ważniejsi od in-
nych, aby zrealizować jakieś swoje 
małe ambicje - mam dość. 

Na zakończenie zwracam się z 
apelem, żeby nie zniszczyć tabli-
cy z pomnika. Jeśli ma wylądować 
pod stołem jakiegoś biurka, jak to 
ma miejsce ze starym orłem z po-
mnika, to proszę o to, żebym mógł 
wmurować ją w ścianę przedszko-
la na Zielonej, aby w przyszłości, 
kiedy mieszkańcy Nowogardu za-
czną znów szanować dokonania 
swoich poprzedników, mogła ona 
wrócić na swoje miejsce.

[1] Całe wioski w Polsce Central-
nej wyjeżdżały na szaber. Nawet moja 
babcia z Mazowsza jeździła po garnki i 
ubrania do Kolberga (Kołobrzeg). 

Wietrzne zawody 
spinningowe
W ostatnią niedzielę Zarząd Koła PZW Tęczak, zorganizował 
na jeziorze nowogardzkim zawody spinningowe i spławikowe. 

Na starcie do zawodów spin-
ningowych w łódkach stanęło 18 
zawodników, których nie prze-
straszyła wietrzna pogoda. Po-
rywisty wiatr jednak zdecydo-
wanie przeszkodził rybom w ak-
tywności i tylko jednemu zawod-
nikowi udało się tego dnia spro-
wokować szczupaka do brania. 
Był jeszcze jeden szczupak, ale 
bez wymiaru i dwa, które wypię-
ły się tuż przy łódce. Pozostali za-
wodnicy wrócili o tzw. kiju, czy-
li na tarczy. Ostatecznie zawody 
wygrał Zygmunt Heland z wy-
nikiem 850 pkt. Nie lepiej było 
wśród spławikowców, silnie wie-
jący wiatr nie pozwalał na dale-
kie rzuty, a wysoka fala uniemoż-
liwiała dobrą obserwację spławi-
ka. Zawodnicy łapali więc trochę 
na tzw. „czuja”. Dobrego „czuja” 
miało tylko dwóch zawodników, 

którym udało się jakąś rybę zła-
pać. Szczęśliwcy to: I miejsce An-
drzej Winczewski – 922 pkt (uda-
ny debiut), II miejsce Mirek Ry-
bicki – 181 pkt (pierwszy puchar 
w karierze – gratulacje). Dopisali 
za to sponsorzy nagród. I nagrodę 
ufundował Marcin Fedeńczak – 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu. Pozostałe nagrody sponsoro-
wali: Michał Krata – restauracja 
„Kamena”, Andrzej Augustynek, 
Żaneta i Marcin Rojszczak Biu-
ro Nieruchomości „Extra Dom”, 
Jerzy Andrzejewski, Arnold Gie-
ryń i Zygmunt Heland. Zawody 
sprawnie obsłużyli członkowie 
Zarządu Koła: Stanisława Lecie-
jewska, Adam Włodek, Ryszard 
Patyk i niezawodny Jasiu Lipski. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland, prezes 

Środy na torze – IV seria 

Podium Chrabąszczy
W środę (31 maja), na szczecińskim torze kolarskim miała miejsce IV seria cyklicznych za-
wodów „Środy na torze”. Tym razem kolarze klubu Chrabąszcze Nowogard zaprezentowa-
li się o wiele lepiej. Adam Salamon wygrał jeden z wyścigów, natomiast Hubert Grygowski 
zajął 2. miejsce. 

Podczas IV serii, w kategorii Żak młodszy, dwaj 
kolarze z Nowogardu - Hubert Grygowski i Jacek 
Fecak, rywalizowali najpierw w wyścigu na 400 me-
trów ze startu zatrzymanego. Bardzo ładnie zapre-
zentował się Hubert Grygowski, który zajął 2. miej-
sce, przegrywając o jedną sekundę z 3 lata star-
szą rywalką. W tym samym wyścigu, Jacek Fecak 
uplasował się na 5. miejscu. Następnie kolarze klu-
bu Chrabąszcze Nowogard, startowali w wyścigu 
duńskim. Tym razem Grygowski nieznacznie prze-
grał walkę o podium zajmując ostatecznie 4. miej-
sce. Jacek Fecak zajął dopiero 10. pozycję. Po IV se-
riach Hubert Grygowski goni stawkę w klasyfika-
cji generalnej, zajmuje 3. miejsce i traci do 1. pozy-
cji 19 punktów. Jacek Fecak sklasyfikowany jest na 
6. miejscu. 

W kategorii Junior młodszy, bardzo ładnie zapre-
zentował się najlepszy w tym sezonie pośród Chra-
bąszczy- Adam Salamon. W wyścigu na 200 me-
trów ze startu lotnego, Adam dosłownie „o włos” 
przegrał walkę o podium, zajmując ostatecznie 4. 
miejsce. Jego kolegom poszło nieco gorzej. Adrian 
Zając zajął 10. miejsce, a Damian Teodorczyk zo-
stał sklasyfikowany na 11. pozycji. Wyścig keirin był 
już popisem Adama Salamona, który nie pozosta-
wił wątpliwości, kto jest najszybszy i wygrał wyścig. 
Na 8. miejscu ukończył Damian Teodorczyk, z ko-
lei Adrian Zając pozostał bez punktów zajmując 12. 
miejsce. Na koniec Juniorzy młodsi walczyli w wy-
ścigu scratch. Tym razem najwyżej sklasyfikowany 
pośród nowogardzian został Damian Teodorczyk, 
który wywalczył 6. miejsce. Adam Salamon zdołał 
zdobyć tylko 1 punkt za 10. pozycję, natomiast Ad-
rian Zając zajął 13. miejsce. W klasyfikacji general-

nej Adam Salamon zajmuje 5. miejsce, a do wiceli-
dera traci jedynie 10 punktów. Piotr Sowiński, któ-
ry ponownie nie brał udziału w wyścigach na szcze-
cińskim torze zajmuje 9. miejsce. Pozostali kolarze 
z Nowogardu sklasyfikowani są poza pierwszą dzie-
siątką. 

KR 
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Nikola córka Anity Łabu-
zińskiej ur. 16-05-2015 z 
Łęczycy

Adaś syn Karoliny i To-
masza ur. 19-05-2015 z 
Łobza

Kacper syn Maji Kurkow-
skiej ur. 19-05-2015 z No-
wogardu

Dawid syn Edyty i Krzysz-
tofa ur. 14-05-2015 ze 
Szczecina

Karol syn Joanny Stawiń-
skiej ur. 14-05-2015 z No-
wogardu

Julian syn Barbary i To-
masza Osiadacz ur. 17-
05-2015 z Nowogardu

Michał syn Agnieszki 
Stawiszyńskiej ur. 16-05-
2015 z Dębic

„KORTEXIM” Sp. z o.o. zatrudni
Operatora traka taśmowego

Zakres obowiązków:
•	 obsługa	traka	taśmowego	w	zakresie	przecierania	i	manipulacji	

dłużyc,
•	 wycinanie	więźb	dachowych,	desek,
•	 obróbka	drewna,
 Wymagania:
•	 bardzo	duże	doświadczenie	na	analogicznym	stanowisku,
Warunki:
•	 miejsce	pracy	Szczecin	Dąbie,(niedaleko	dworca	PKP),
•	 umowa	o	pracę,

tel. 607-032-822 • e-mail: biuro@kortexim.pl

A11.4.ś-czb.d/o

ReKlAmA ReKlAmA

Podzi kowania 

Dyrekcja Powiatowego Urz du Pracy w Goleniowie wraz z 
pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej zaanga owanymi w 
organizacj  III Targów Pracy i Edukacji Powiatu Goleniowskiego pragnie 
podzi kowa  wszystkim Pracodawcom i Wystawcom za udzia  w 
Targach. 

Dzi kujemy Marsza kowi Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Staro cie Powiatu Goleniowskiego za obj cie Patronatem tego 
wydarzenia. 

Dzi kujemy Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Goleniowie – Panu 
Mariuszowi Zaleskiemu, Dyrekcji Zak adu Karnego w Goleniowie oraz 
Dyrekcji O rodka Pomocy Spo ecznej w Goleniowie za pomoc w 
obs udze technicznej. 

Szczególne podzi kowania sk adamy Pani Dyrektor Ma gorzacie 
Wojtysiak i Pracownikom Zespo u Szkó  nr 1 za pomoc i zaanga owanie 
w realizacj  targów. 

Serdecznie dzi kujemy wszystkim za udzia  i za zainteresowanie 
III Targami Pracy i Edukacji. Licz c na dalsz  wspó prac  wyra amy 
nadziej , e nasze wspólne dzia ania zaowocuj  wieloma sukcesami na 
lokalnym rynku pracy podczas realizacji kolejnych edycji Targów Pracy i 
Edukacji w Powiecie Goleniowskim.
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Podziękowania 
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie wraz z pra-

cownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej zaangażowanymi w 
organizację III Targów Pracy i Edukacji Powiatu Goleniowskiego 
pragnie podziękować wszystkim Pracodawcom i Wystawcom za udział 
w Targach. 

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Staroście Powiatu Goleniowskiego za objęcie Patronatem tego 
wydarzenia. 

Dziękujemy Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Goleniowie – Panu 
Mariuszowi Zalewskiemu, Dyrekcji Zakładu Karnego w Goleniowie 
oraz Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za pomoc w 
obsłudze technicznej. 

Szczególne podziękowania składamy Pani Dyrektor Małgorzacie 
Wojtysiak i Pracownikom Zespołu Szkół nr 1 za pomoc i zaangażowanie 
w realizację targów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i za zainteresowanie III 
Targami Pracy i Edukacji. Licząc na dalszą współpracę wyrażamy 
nadzieję, że nasze wspólne działania zaowocują wieloma sukcesami 
na lokalnym rynku pracy podczas realizacji kolejnych edycji Targów 
Pracy i Edukacji w Powiecie Goleniowskim.

MTS s.c. - firma z tradycjami 
działająca już od 10 lat na terenie Polski i Szwecji 

poszukuje pracowników fizycznych 
z prodyspozycjami do pracy  

w stolarce, malarstwie i ogólnej pracy manualnej 
Zakres obowiązków:
• praca przy stolarce i renowacji okiennej.
Wymagania:
 • Umiejętność pracy w zespole
• Rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• Poszukujemy tylko osoby niepijące i niepalące
Dodatkowym atutem będzie: 
• Prawo jazdy kat. B 
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie w pracy na stanowisku: malarz, stolarz, mechanik 
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• stosunkowo wysokie zarobki
• wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas 
• możliwość oddelegowania do Szwecji

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV  
i listu motywacyjnego na adres e-mail: mts-zatrudnie@wp.pl

Talent pilnie potrzebny 
– stolarz, malarz, spawacz,
mechanik samochodowy, 

złota rączka - do renowacji drzwi 
i okien drewnianych. 
2 koła na dobry początek. 

Obowiązkowo: niepalący, z dużą chęcią do roboty 
  i poczuciem humoru. 
Oferuję: stabilną pracę, po sprawdzeniu możliwość 
  podwyżki i wyjazdu za granicę - kierunek Szwecja. 

Zainteresowani CV na e-amil:
zatrudnienie.goleniow@wp.pl, dodatkowe informacje: 

Tel: 721 809 305

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

 K72.1.sczb.6-31.03

ligowe mecze drużyn Pomorzanina

Z Piastem zagrają młodzi?
W sobotę (23 maja), pierwszy i drugi zespół Pomorzanina Nowogard, rozegra kolejne me-
cze ligowe. Piłkarze z okręgówki zagrają z liderem, Piastem Chociwel. Natomiast rezerwo-
wi pojadą na stadion Znicza Niedźwiedź. 

Pomorzanin gra już tylko o „pietruszkę”, zatem 
ciekawe czy trener zdecyduje się na danie szansy gry 
młodym wychowankom nowogardzkiego klubu? Do 
Nowogardu przyjedzie najlepsza drużyna ligi- Piast 
Chociwel. Sobotni rywale Pomorzanina na wyjaz-
dach w 12 meczach wygrali 10 razy, raz zremisowali 
oraz przegrali, strzelając przy tym 26 goli i tracąc tyl-
ko 8 bramek. Początek tego meczu w najbliższą so-
botę o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie. 

Drugi zespół teoretycznie również gra już tylko o 
dokończenie sezonu, bo spadek „rezerwowym” ra-
czej nie grozi. Gospodarze, zespół Znicza, jak do-
tąd przyzwoicie prezentują się na własnym terenie. 
Na boisku w Niedźwiedziach wygrał tylko jeden ze-
spół, trzy drużyny zremisowały, natomiast 4 ekipy 

doznały porażki. Znicz u siebie strzelił 18 goli, tra-
cąc przy tym 11 bramek. Jak zaprezentuje się młody 
zespół Pomorzanina II, przekonamy się w sobotę o 
godzinie 17:00. Kobieca drużyna Pomorzanina w ten 
weekend nie rozgrywa ligowego spotkania. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
26. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel  

(23.05; 16:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
18. kolejka:
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard 

(23.05; 17:00)
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R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

W443.4m.8-29

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISy” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.doP4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

TANIEJ O PODATEK

15 - 26 maja 2015

ul. Armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard 

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl
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WALKA O ZIEMIĘ CZ. IV
Kontynuując wątek udziału Przewodniczącego Izby w pracach oddziału Agencji w Szcze-
cinie przedstawiamy kolejne fakty, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Na dzień 22.08.2014 r. Agencja 
ogłosiła zamiar przeprowadzenia 
trzech przetargów ofertowych za-
miast ustnych, na trzy działki w 
miejscowości Dobieszewo. Przetar-
gi przebiegły w ten sposób, że na 
najmniej atrakcyjną rolniczo dział-
kę nikt nie złożył oferty. Na drugą 
działkę wpłacone zostało jedno wa-
dium i do przetargu stanął jeden 
rolnik, natomiast na trzecią, najlep-
szą rolniczo działkę, z zabudowa-
niami wpłacono kilka wadiów i 
złożono dwie oferty. Jedną z tych 
ofert złożył oczywiście, opisywany 
w poprzednim odcinku syn Prezesa 
Izby. Jak wykazywaliśmy w po-
przednim odcinku poza wszystkim 
mocno wątpliwe jest posiadanie 
przez niego statusu rolnika indywi-
dualnego. A jak zachował się Dy-
rektor Agencji, gdy wpłynęła druga 
“niechciana” oferta? Podobnie jak 
w przypadku opisywanego przez 
nas, przetargu na Lesięcinie, Dy-
rektor Agencji przetarg na tą dział-
kę znów odwołał. Oficjalnym po-
wodem były “wykryte” tuż przed 
przetargiem błędy geodezyjne (bu-
dynek częściowo nie stoi na dział-
ce, która była przedmiotem sprze-
daży). Trudno nam jednak uwie-
rzyć, żeby Agencja wystawiała do 
sprzedaży nieruchomość bez jej 
dokładnego sprawdzenia, oraz aby 
nikt z pracowników Agencji nie 
wiedział o tym, że budynek w dużej 
części nie stoi na działce, która ma 
być sprzedana.

Można by sądzić, jednak, że spra-
wa nie jest nadzwyczajna. Tyle tyl-
ko, że krótko przed przetargiem, w 
dniu 22.08.2014 r. pracownicy 
Agencji dokonali rzeczy wręcz nie-
bywałej – oświadczyli, że przejęli w 
posiadanie samowolnie w/w nieru-
chomości, co stanowi rażące naru-
szenie obowiązującego prawa. Prze-
bieg zdarzeń wyglądał następująco. 
Jak ustaliliśmy w przeddzień prze-
targu wieczorem, w dniu 21.08.2014 
r. odbyło się celowo zwołane w tej 
sprawie potajemne spotkanie nie-
których przedstawicieli rady powia-
towej Izby z udziałem przedstawi-
cieli Agencji. W dniu 22.08.2014 r. 
(piątek rano) pracownicy Agencji z 
Nowogardu, przy udziale pracowni-
ka Agencji ze Szczecina (co takiego 
jest w tych akurat działkach, że fa-
tyguje się do wykonania bezpraw-
nej czynności aż pracownik ze 
Szczecina?), sporządzili protokół i 
oświadczyli, że w dniu 21.08.2014 r. 
dokonali samowolnego przejęcia 
nieruchomości w posiadanie. O do-
konanych czynnościach poinfor-
mowali osoby postronne w ten spo-
sób, że na okolicznych drzewach i 
budynkach umieścili wydrukowaną 
informację.

Podpis pod treścią tego oświad-
czenia złożył zastępca Dyrektora 
Oddziału. Na marginesie – zastana-
wia fakt, jak pracownicy Agencji 

dokonali przejęcia posiadania w 
dniu 21.08.2014 r. w czwartek, bę-
dąc na nieruchomości dopiero w 
piątek rano. Ale szczególnie bul-
wersuje, że w czynnościach tych 
aktywnie uczestniczył nie kto inny 
jak sam Prezes Izby oraz jego syn. 
Na jakiej podstawie prawnej i fak-
tycznej osoby te, przecież obce 
względem Agencji i nie mające 
żadnych praw do działek należą-
cych do Agencji, aktywnie uczest-
niczą w pracach Agencji? Chcemy 
wierzyć, że działają w “interesie 
społecznym”, a to z całą pewnością 
potwierdza późniejszy udział w 
przetargu. Dodajmy, że w myśl za-
wartego przez Izbę i Agencję w 
dniu 19.03.2013 r. (§2a) porozu-
mienia fakt, że jeśli nieruchomość 
jest użytkowana bezumownie, nie 
stanowi to przeszkody dla Agencji 
do sprzedaży nieruchomości. Dzia-
łanie Agencji sprzeczne z dotych-
czasową praktyką, oraz sprzeczne z 
zawartym porozumieniem, z całą 
pewnością nie jest działaniem bez 
przyczyny.

Zadajemy więc Dyrektorowi 
Agencji pytania: kto był inicjato-
rem takiego zbędnego i prawnie i 
faktycznie przejęcia nieruchomo-
ści? Jaki był koszt całkowicie bez-
sensownej “pracy” pracowników 
Agencji, i kto te koszty poniósł? Bo 
odnosimy głębokie wrażenie, że 
koszty te ponosimy my jako podat-
nicy i obywatele, a za nasze pienią-
dze, ktoś uprawia swoją prywatę i 
to na dodatek przy użyciu cudzych 
rąk.

Na przebieg powyższych przetar-
gów w Dobieszewie zostały złożone 
zastrzeżenia na czynności przetar-
gowe. Odpowiedź Agencji jest taka, 
że wszystko co Agencja zrobiła jest 
prawidłowe i nie ma podstaw do 
składania zastrzeżeń. Oczywiście 
całkowicie pominięta i przemilcza-
na została kwestia wcześniejszego 
przejęcia posiadania nieruchomo-
ści. Do tej sprawy jeszcze powróci-
my w kolejnych artykułach.

Jeżeli mają Państwo jeszcze wąt-
pliwość co do charakteru opisywa-
nych przez nas wydarzeń z udzia-
łem pracowników Agencji i Prezesa 
Izby, to przedstawiamy kolejne cie-
kawe przypadki.

W dniu 30.09.2014 r. do Agencji 
wpłynęło telefoniczne zawiadomie-
nie od samego prezesa, że na dział-
ce należącej do Agencji w miejsco-
wości Karwowo osoba trzecia upra-
wia pole, oraz składuje jakąś pry-
zmę. Ponownie pojawiła się 
komisja pracowników Agencji z 
Nowogardu i oczywiście na miej-
scu aktywny był Prezes. (nie dziwi 
to Państwa?). Wezwano geodetę 
(kto za jego pracę zapłacił, jak nie 
my podatnicy i który to już raz pła-
cimy?), który dokonał wskazania 
granic działek. Okazało się, że wy-
obrażenia, co do przebiegu granic 

geodezyjnych działek, nie znalazły 
odzwierciedlenia w rzeczywistości 
– rolnik uprawiał dokładnie swoje 
pole, a pryzma również była na 
jego polu. Od razu informujemy, że 
tenże rolnik, jak wielu innych zna-
lazł się na “celowniku” Prezesa Izby, 
który podjął działania celem wy-
kluczenia go z udziału w przetar-
gach, bo z sobie tylko znanych 
przyczyn uznał, że osoba ta nie jest 
rolnikiem.

Dlaczego Prezes ZIR usiłował i 
usiłuje wykluczyć z przetargów 
ograniczonych rolnika, który to 
przeciwieństwie do jego syna, speł-
niał i spełnia wszelkie kryteria 
ustawowe określające rolnika w 
tym prowadząc samodzielną dzia-
łalność rolniczą.

Nie przeszkadzało to, aby po zło-
żeniu oferty przez tegoż rolnika na 
działki Nr 89/10 w Starym Węgo-
rzynku skierować jako Izba pismo 
podważające dokumenty tego rol-
nika, tyle tylko że kompletnie bez-
podstawnie. I tu ogromna niespo-
dzianka!!! Agencja z Nowogardu 
ultra błyskawicznie reaguje i po-
słusznie kieruje pismo do gminy 
Łobez z wnioskiem o weryfikację 
złożonych przez tego rolnika 
oświadczeń. W efekcie gmina jed-
nak ponownie potwierdziła Agen-
cji spełnianie kryteriów przez tego 
rolnika. Tym samym metoda wy-
kluczenia konkurencji z przetargu 
przez Prezesa Izby okazała się nie-
skuteczna ale co krwi napsuł i 
kosztów narobił to jego.

Jeżeli mają Państwo jeszcze wąt-
pliwości - to przedstawiamy kolej-
ne przykłady realizacji “zadań usta-
wowych Izby”.

Wspomniany powyżej rolnik, po 
wygranym przetargu na działkę Nr 
89/10 w Starym Węgorzynku, przy-
gotowywał się do zawarcia umowy 
kupna z Agencją. Zamierzał, jak 
przeważająca większość rolników 
kupić ziemię z rozłożeniem ceny 
zakupu na raty. I tu pojawia się 
sprawa wcześniej opisywana, tj. ko-
nieczność uzyskania pozytywnej 
opinii Izby. Stosowny wniosek zo-
stał przez rolnika doręczony do sie-
dziby Izby w Szczecinie. I zapadła 
kompletna cisza. Wielokrotne pi-
sma, rozmowy telefoniczne z 
przedstawicielami Agencji oraz dy-
rektorem biura Izby w Szczecinie 
spełzały na niczym. Tuż przed 
upływem terminu do zawarcia 
umowy sprzedaży z Agencją, Za-
rząd Izby wręcz dosłownie przy-
muszony, udzielił pisemnej odpo-
wiedzi, że (uwaga!!!), w przypadku 
tego rolnika Zarząd Izby nie wydał 
opinii dotyczącej tego rolnika.

Proszę sobie teraz wyobrazić całą 
dramaturgię sytuacji: rolnik spełnia 
kryteria rolnika indywidualnego, 
musi mieć pozytywną opinię Izby 
co do rozłożenia ceny zakupu na 
raty i zabezpieczenia jej hipoteką i 

wekslem, Agencja ma maksymal-
nie 4 miesiące od daty przetargu do 
zawarcia z nim umowy sprzedaży, 
Agencja po raz ostatni pisemnie 
wzywa go do stawienia się w da-
nym dniu w kancelarii notarialnej, 
celem zawarcia umowy sprzedaży, 
a on nie ma ani całej gotówki na 
zapłacenie ceny, ani nie ma pozy-
tywnej opinii Izby. W efekcie – 
albo nie kupi wylicytowanej dział-
ki, co oznacza przepadek niemałe-
go wadium i zakaz startowania w 
kolejnym przetargu na tą działkę, 
albo też nie kupi działki, bo nie ma 
wystarczającego majątku na zabez-
pieczenie zapłaty ceny rozłożonej 
na raty. Na tym przykładzie widać, 
jak istotna i daleko idąca w skut-
kach jest tzw. “opinia” Izby!!! Zapy-
tujemy więc oficjalnie Prezesa Izby: 
jakie kryteria decydują o wydaniu 
bądź nie opinii dla danego rolnika i 
dlaczego w opisywanym przez nas 
tu przypadku rolnik tej opinii nie 
dostał? Potwierdza się jeszcze raz 
fakt istnienia rolników “swoich” i 
“nie swoich”, “równych” i “równiej-
szych”. Żeby uzyskać pozytywną 
opinię nie wystarczy być jak wszy-
scy rolnicy członkiem Izby, trzeba 
jeszcze zasłużyć należeniem do 
grupy “swoich” rolników.

Robiąc małe podsumowanie wi-
dać wyraźnie, że kolejne opisywane 
działania mają bardzo celowy cha-
rakter i można je opisać tak - te 
same, ustalone z góry osoby, nie 
będące pracownikami Agencji, a 
wskazane przez Izbę i nie mające z 
mocy prawa żadnego dostępu do 
informacji o przetargach, jawnie 
ale bezprawnie uczestniczą w czyn-
nościach przetargowych, i ujawnia-
ją informacje z ich przebiegu oso-
bom trzecim w tym Prezesowi. In-
formacje te, co potwierdziło już 
postępowanie sądowe, były przez 
przedstawicieli Izby udostępniane 
na zewnątrz oraz wykorzystywane 
do prywatnych celów, gdyż takim 
jest m.in. zamierzona eliminacja 
konkurentów. Skoro jednak i ta 
metoda zawodzi, to trzeba szukać i 
próbować każdej innej, do czego 
wymuszone kontrole z gminy ide-
alnie się nadają, szczególnie zaini-
cjowane rękami pracowników 
Agencji.

Co prawda wiele z postulatów 
protestujących w ostatnich latach, 
rolników jest zasadne, jednak opi-
sanych działań Izby i Agencji nie 
można uznać za realizację tych po-
stulatów. Po co więc takie działa-
nia, skoro podmioty te usiłują wy-
kluczać z uczestnictwa w przetar-
gach rolników spełniających wszel-
kie kryteria. Widać wyraźnie, że 
działania zmierzają do eliminowa-
nia niewygodnych konkurentów w 
dostępie do ziemi, a nie do zago-
spodarowania jej przez rolników 
indywidualnych. Wynika to też z 
faktu, że analiza kryteriów przetar-
gowych wskazuje, że są one całko-
wicie nieobiektywne i personalne a 
przede wszystkim zostały tak skon-
struowane, że umożliwiają dowol-
ną interpretację i dowolne działa-
nie przedstawicieli Izby przy pełnej 
akceptacji i przyzwoleniu Ministra 

Rolnictwa i Agencji w Szczecinie.
Początkowo dziwi fakt, że Agen-

cja wiedząc o działaniach przedsta-
wicieli Izby, aktywnie w tych bez-
prawnych działaniach bierze 
udział, przymyka oko i toleruje. 
Ale spojrzenie na układ sił poli-
tycznych wiele wyjaśnia.

Naszym zdaniem poprzedni Dy-
rektor Agencji, oddelegowany w 
okresie protestów rolników przez 
Prezesa Agencji do Szczecina, miał 
za zadanie wyciszyć nastroje. Po 
spełnieniu misji wrócił na po-
przednio zajmowane stanowisko. 
Aktualny Dyrektor, jako człowiek z 
Platformy Obywatelskiej, został 
wskazany do pełnienia tej funkcji 
przez działacza i szef partii na wo-
jewództwo zachodniopomorskie. I 
tu się zaczynają przysłowiowe 
“schody”. Przełożony Dyrektora – 
czyli Prezes Agencji jest znowu 
członkiem partii koalicyjnej. Więc, 
każdy kto ma kontakt lub wpływ 
na Ministra Rolnictwa lub Prezesa 
Agencji, może wywierać nacisk na 
Dyrektora Agencji w Szczecinie. 
Ten z kolei jako “nie partyjny” cie-
sząc się z dobrze płatnej posady, 
robi potulnie co mu się każe, czyli 
w efekcie nie robi nic, aby gospo-
darować mieniem Skarbu Państwa 
zgodnie z ustawą.

Nie jest tajemnicą, że część 
przedstawicieli w Łobzie popiera 
Prezesa Izby i akceptuje jego wyżej 
opisane działania, biorąc przykład 
od swoich kolegów partyjnych z 
góry. A wszystko za podatników 
czyli nasze pieniądze. Nie inaczej 
sprawy się mają w Agencji Jak to 
jest możliwe, że podrzędny pra-
cownik Agencji z oddalonego o 
185 km Szczecinka, został miano-
wany przez wiodących działaczy na 
stanowisko Dyrektora Agencji? W 
jakim celu dochodzi do tego rodza-
ju nominacji? Czy to ma być nor-
malna praktyka, że za pieniądze 
podatników, czyli nas, inni korzy-
stają z państwowego majątku i tak 
niegospodarnie działają.

A ponieważ mamy gorący rok 
wyborczy – wcześniej wybory sa-
morządowe (notabene wygrane w 
“cudowny” sposób), teraz prezy-
denckie, za chwilę wybory do 
władz Izby i jesienią wybory parla-
mentarne – to każda z partii zajęta 
swoim podwórkiem, chce mieć “ci-
szę” i “zero problemów”. Więc trwa 
w najlepsze zamiatanie pod dywan 
problemów, co potwierdzają odpo-
wiedzi Agencji na składane zastrze-
żenia przetargowe. Same ogólniki i 
całkowite pomijanie merytorycz-
nych pytań. Jednym słowem praw-
dziwego “szefa” na majątku pań-
stwowym nie ma, no to “myszy” 
korzystają ile się da. Pewnie Pań-
stwa to nie dziwi, bo jakoś przy-
zwyczailiśmy się trochę z naszą 
klasą polityczną do tego sposobu 
postępowania. Tylko czy tak na 
prawdę go akceptujemy? 

Jeżeli spotkaliście się Państwo z 
podobnymi sytuacjami, jak wyżej 
opisane, prosimy o podzielenie się 
nimi z nami poprzez numer telefo-
nu 725  606 534 z zachowaniem 
pełnej anonimowości i dyskrecji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą 

PUR

W.332.p.24-28.04

Z A P R O S Z E N I E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZyByCIA PIERWSZyCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA SERDECZNIE ZAPRASZAMy 

NA UROCZySTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00 Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizato-

rów.
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnie-
nia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie ,,Tech-
nologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym 
zakresie.

II. Osób posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do 
zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług remontowo- budowlanych. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 150 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących program kur-
su ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów prowadzenia własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Biznesu”.

Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT”, otrzymają do 
wyboru 3 lokale użytkowe ze zniżką 50 % stawki bazowej czynszu, w okresie pierwszych 6 miesięcy działalno-
ści gospodarczej.
Tegoroczna edycja projektu realizowana jest od kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie CEiP 
,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
  
  Serdecznie zapraszam !
 

Dyrektor CEiP „Profit’”    PROJEKT DOFINANSOWANY JEST 
SzF TPP w Nowogardzie  ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
 Jerzy Jabłoński 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO
P14.1.śczb.do

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

DZIEŃ OTWARTY
W	dniu	9.06	2015	(wtorek)	o	godz.	10.00		
w	Ośrodku	Szkolno-Wychowawczym		

w	Nowogardzie	będzie		
Dzień Otwarty  

Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Wszyscy	zainteresowani:
-	obejrzą	prezentację	multimedialną	o	szkole	zawodowej
-	zwiedzą	szkołę	i	ośrodek
-	obejrzą	pracownie
-	wezmą	udział	w	zajęciach	sportowych
Uczniowie	przygotują	na	tę	okazję	smaczny	poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Poszukujemy 
kandydatów 

na stanowisko 
sprzedawca w sklepie 
Netto w Goleniowie, 

zatrudnienie na pełen 
wymiar czasu bądź  

na 1/2 etatu.  
Informacje w sklepie  
Netto w Goleniowie  
bądź Nowogardzie.
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 (91) 392 22 33

mIeSZKANIA NA SPRZeDAŻ W CeNTRUm NOWOGARDU!
* kawalerka pow. 46 m2,wysoki parter CENA: 89 000 zł
* 2 pokojowe 42 m2, parter CENA: 105 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
* 4 pokojowe 55 m2, dwa balkony CENA: 158 000 zł
* 3 pokojowe 77 m2, II piętro CENA: 199 000 zł
* 3 pokojowe 67 m2 z pełnym wyposażeniem CENA: 200 000 zł
* 4 pokojowe 70,56 m2, II piętro CENA: 205 000 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości 

mamy przygotowaną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdzie-
cie Państwo wykwalifikowanego doradcę z wieloletnim doświadczeniem, któ-
ry profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZPŁATNIE przeprowadzi cały pro-
ces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 200.000 euro.  
Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

NIeRUCHOmOŚCI

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4 w Nowogardzie. 
Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Ko-
ściuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je; 41,49 m2 + garaż przy domu. 
Cena do negocjacji. 726 020 
862 

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem. 608 853 710 

• Nowogard – sprzedam dom 
w zabudowie szeregowej.601 
808 410 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 
za Szkołą Podstawową nr 2. 
Tel. 607 289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy 
przenośny, ocieplany z płyty 
obornickiej o pow. 36 m2 z la-
dami za 5 tys. zł. Tel. 601 642 
390 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ładne. Tel. 603 555 532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w 
centrum miasta. Tel. 693 128 
069 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie 90 m2, trzy pokoje, dwie ła-
zienki, pomieszczenie gospo-
darcze. 693 295 955 

• Sprzedam mieszkanie dwa po-
koje 55m2, Boh. Warszawy. 691 
621 141 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 
centrum Nowogardu. 604 109 
289 

• Sprzedam pół domu z działką, 
Osowo. Tel. 696 404 840

• Sprzedam mieszkanie 
.Tel.605850786,913910518.

• SPRZEDAM - działkę budow-
laną z warunkami zabudowy.
Tel;606681704.

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. 
Radosław, II piętro, po remon-
cie, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 605 686 520 

• Poszukuje do wynajęcia miesz-
kania 3-pokojowego, okolice 
szkoły „2” Nowogard. 887 077 
570 

• Zamienię dwupokojowe miesz-
kanie komunalne przy ul. Po-
niatowskiego na podobne lub 
mniejsze, bliżej centrum No-
wogardu max. II piętro. Tel. 601 
472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum 
Nowogardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
Tel. 603 705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3poko-
jowe ladne. 603 555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmina 
Przybiernów. Tel. 665 523 647 

• Do wynajęcia dwa pokoje z 
kuchnią. 661 811 611 

• Sprzedam mieszkanie 77 m 2, 
czynszowe. 725 74 03 15 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, Tel. 
782 139 263

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 60 m2, I piętro, Ul. Zam-
kowa. 730 315 621

• Sprzedam mieszkanie Zamko-
wa,4 pokoje. 609 757 444

•	  Nowogard, sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej. 601 
808 410 

• Sprzedam mieszkanie dwa po-
koje, ul. Żeromskiego, III piętro. 
601 080 035 

• SPRZEDAM LUB ZAMIE-
NIĘ : mieszkanie trzypokojo-
we 58 m2 na dwupokojowe.
Tel.663695260.

• Pół domu – parter , 3 po-
koje 75,1 m2.SPRZEDAM.
Tel.606110454.

• TANIO DOM-dobry.SPRZEDAM.
Tel.607719505.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblowa-
ne, na poddaszu,49m2 , ul. Ta-
deusza Kościuszki. Cena 30 tyś. 
euro. Tel.665207599.

• HALA DO WYNAJĘCIA.
Tel.605276271.

• CERKWICA –K/REWALA ,Seg-
ment domu 72 m2 .57 tyś.
zł.Tel.502103432.

• ZIEMIA pod KRUS. TANIO.
SPRZEDAM.889133882.

• NOWOGARD – 6 km. Dom 
z częścią gosp. po remon-
cie Działka 2300m2,169,000zł.
Tel.660206833.

• NOWOGARD-Działki pod zabu-
dowę ,wyjazd na Długołękę, i 
na Stargard Szcz. Od 65 zł/M2. 
Negocjacja.Tel.501307666.

• Do wynajęcia bezczynszowa 
kawalerka w Nowogardzie cen-
trum. Na dłuższy czasu. Cena 
1000 zł + kaucja 1000 zł. Tel. 
501 832 458 

• Do wynajęcia mieszkanie 52 
m2. 609 349 138 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 

Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod 
warsztat samochodowy w No-
wogardzie w cenie do 0,5 mi-
liona złotych. 696 441 558 

• Sprzedam M-4, centrum. 885 
242 483 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 
908 098 

• Kulice wynajmę lokal o pow. 
40m2 wraz z zapleczem pod 
działalność. Tel. 518 682 256

• Sprzedam kawalerkę 28m2. Tel. 
604 606 960

• Sprzedam kawalerkę nad skle-
pem Sezam Nowogard. 723 
777 511

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. War-
szawy 21. Tel 91 39 20 307 

• Sprzedam dom Goleniów/Bia-
łuń, 160m2 z garażem, działka 
1350 m, cena 399 tys. Tel. 664 
709 366

• Kulice – wynajmę lokal (z za-
pleczem kuchennym) pod im-
prezy okolicznościowe. Tel. 518 
682 256 

• Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 3 maja. 570 500 060 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 721 
371 566 

• Mieszkanie czteropokojowe, 
kaucja 1800 zł, wynajem 900 zł. 
669 756 752 

mOTORYZACJA

•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do 
Jetta, stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 
691 050 186 

• SPRZEDAM ładne felgi alum.’15’ 
do Mercedesa.Nowogard.Cena 
500,00zł.Tel.604923333.

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. Tel. 
602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 
rok, 1,6 benzyna, serwisowa-
ny, garażowany, Osina. Tel. 698 
939 463 

ROlNICTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 JAJA lĘGOWe KUR „le-
GHORN”. Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam przód do ciągni-
ka C-330 kompletny. Mieszan-
kę zbożową. Tuczniki mięsne. 
Tel.696807922.

• Sprzedam słomę i siano w ko-
stach. 782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95 

• Sprzedam tonę jęczmienia. 661 
663 977 

• Sprzedam prosiaki. 608 143 
712

• Sprzedam Ursus C-328 . 605 
115 064

• Sprzedam przód do ciągnika 
C-330 kompletny. 696 807 922 

• Sprzedam mieszankę zbożową 
i tuczniki mięsne. 696 807 922

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 

docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICeRKI meBlOWeJ SAmO-
CHODOWeJ/ SKÓRZANeJ 
mATeRIAŁOWeJ / POŚCIe-
lI WeŁNIANeJ / lANOlINĄ/
SPRZĄTANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant – serwis tel 
691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, 
ocieplenie budynków, malo-
wanie natryskowe. 731 517 928 

• Docielenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

•  Malowanie, szpachlowanie. 
733 178 680

•	 Docieplenia budynków. 607 
654 692

• Remonty mieszkań.
Tel.669526858.

• Usługi hydrauliczne.
Tel.600653124. EMISJE DO OD-
WOŁANIA.

• Transport od A-Z przeprowadz-
ki. 665 720 037

• Remonty – wykończenia. Tanio, 
szybko, solidnie. 691 646 632

PRACA

• Firma zatrudni   pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275
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OGŁO SZe NIA drob ne

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETyCZNy 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADy BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

PIB "PRO-BUD" s.c. 
informuje, że prowadzi zapisy 
na SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami na parterze 

przy ul. Dąbrowszczaków  19
KONTAKT:

adres: 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 14
telefon: 91 39 25552, 

kom.783 570 056, 695 264 594

• Opiekunki do Niemiec od za-
raz. 533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

• Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E do przewozu drobiu.
Tel.783678674.

•	 Zatrudnię dekarza na umo-
wę o pracę.Tel.785931513.

•	 PRZYJmĘ do pracy na budowę 
do elewacji.Tel785500103.

•	 ZATRUDNIĘ SPAWA-
CZA.503032234.

• Zatrudnię mechanika samo-
chodów ciężarowych, tel. 607 
585 561

INNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową 
białą. Tel 502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁO-
WE KOMINKOWE. 667 788 820 

• Sprzedam domek drewniany 

dla dzieci szerokość 180 cm. dł. 
220 cm. i wys. 180 cm. Z tara-
sem na podwyższeniu 40 cm. 
Wejście schody z barierką do-
mek znajduje się na terenie 
Nowogardu. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 606 265 333

• Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych, oraz rośliny 
ozdobne. 606 106 142 

• Drzwi garażowe tanio sprze-
dam. 603 319 924 

• SPRZEDAM- drewno miesza-
ne ,przyczepkę samochodo-
wa lub przyczepę rolniczą.
Tel.880690659.

•	 WYPUSZCZANIe – BIAŁYCH 
GOŁĘBI na: Śluby i Inne Uro-
czystości.Tel.795970408.

• Sprzedam Cyklopa w dobrym 
stanie .Tel.667522369.

• Sofa dwuosobowa jasna stan 
tapicerki bardzo dobry 100zł, 
stylowy ławostół, regulowa-
na wysokość na korbę. 150 zł. 
sprzedam. 697 086 561, 91 39 
25 657 

• Tanio sprzedam krajzege i szli-
fierkę. 91 39 22 990

• Sprzedam trzykomorowy Pon-
ton nowy plus dwie wędki 
komp. Orginał na karpia. Tel. 
603 499 269 

• Sprzedam tokarnię metr tocze-
nia cena 4200 zł. Tel 664 709 
366

• Odkurzacz wielofumkcyjny 
nowy sprzedam. 669 756 752
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Jagły

Np. Jezuici

Cezary 
z „Przed-
wiośnia”

Rodzaj
szwu

Np. szereg

Stanowisko
pracy

Potężna
flota

Np. „Iliada”

Schody
na statek

Dziura
Drapieżna

ryba

Krawędź,
brzeg

Tańczy
z nitką

Kraj
z Afryce

Gra
z kijem

Wystrzał
z kilku
armat

Duży bal

Wpłata 
na poczet

czegoś

Piękny
koń

Ścianka
na dachu

Drzewo
z białą 
korą

Noga
lwa

Szlam,
namuł

Samotnia

Koń maści
mieszanej

Sus

Półwysep
z Jałtą

Obywatel
od

Wellesa

Szuflada
na 

czcionki

Włok
ciągniony

Do 
wyklejania

ścian

Liczby
określające

fazy
księżyca

Szarża
kawalerii

Moda
z przesz-

łości

Opaska
uciskowe

Postać 
z kosą

w szopce

Torba,
wór
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1
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8

5
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2
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3
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6
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4
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14
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Zniechę-
cenie

Część
wiosła

Ostra
skała

Na głosy

Rodzaj
sieci

13 148 9 10 11 12 20 2115 16 17 18 19 22 23 24

Palma
pinang

Bezpań-
stwowiec

Kawał 
mięsa 

dla psa

Zabieg
płucny

Pogłos

Rondelek

Łami-
główka

Bekas

Cenny
naszyjnik

Randka
Ciepły
kaftan,

szubaka

Pawik 
- nocny
motyl
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyKU
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

...

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Za moje męki jeszcze mnie zbito 
Natala Kurnierk, Barbara Bartosik, Teresa Januszonek, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Urszula Kaczma-

rek, Halina Stefańska, Christiana Syfert, Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak,, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyń-
ski, Krystyna Gęglawa

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Zofia Górecka, Teresa Januszonek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: termos, wazon, ulica, tort
Karolina Przybyłek, Miłosz Wielgus, Amelka Wyczkowska, Daria Feliksiak, Madzia Kusiak, Oliwia Felik-

siak, Julia Furmańczyk, Karolina Gurazdowska
Zwycięzca: Miłosz Wielgus
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

	

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

	

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIem, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTA

P7.4.O.d/o

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 38

PROMOCYJNA
CENA

*

579,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2899 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 

 

SPRZEDAŻ MASZYN: Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych 
marek:  Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group,  Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky,  Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert Misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

SKLEP:  Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

SERWIS: Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

Wykonanie weryfikacji przed sezonowej 
kombajnu lub prasy    – 30%
Oferta ważna do 1 czerwca 2015 r.

Do 1 czerwca  przy zamówieniu powyżej 1000 zł 
zabawka ciągnik „FENDT”  -  Gratis!!!

PROMOCJA!!!
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s.  4 s. 7s. 5
Co się wydarzyło 
25 lat temu?

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Pomorzanin 
 bez trenera

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl

W333.2.wt-pt.do2.06

Czytaj s. 3

Czytaj s.  2 i 4

Czytaj s. 10

PROMOCJE
strona 20

Ciągniki, 
maszyny, 

serwis

STRONA 16

ReKlAmA ReKlAmA

ReKlAmA

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 ( przy ul. Wojska Polskiego) rozpoczynają liczenie głosw oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich

Ludzie cuda, wygrał Duda!

U nas jednak inaczej

Czytaj s. 3

Zatrzymano 25-latka z Nowogardu

Trzymał narkotyki 
w lodówce
Dzięki wspólnej akcji nowogardzkich i goleniowskich po-
licjantów, zatrzymano 25-letniego mężczyznę z Nowogar-
du, u którego w mieszkaniu znaleziono środki odurzające.  
Mężczyzna przechowywał narkotyki w... lodówce. 

Nasza Sonda na 
Dzień Mamy

marzy by 
zostać 
gwiazdą 
disco poloSezon na truskawki 

rozpoczęty
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

18.05.2015 r. 
Godz. 15.20 Policjanci Ogniwa Pa-

trolowo Interwencyjnego na drodze 
w miejscowości Grabin ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Leszek K. kie-
rował jednośladem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,46 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Ponadto posiada aktywny 
zakaz prowadzenia rowerów. 

Godz. 21.10 Podczas kontroli sa-
mochodu marki Seat Toledo w miej-
scowości Kulice, ujawniono, że kie-
rująca Renata T. nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdem.

19.05.2015  r.  Godz. 07.10 Kie-
rownik sklepu Netto powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzieży skle-
powej, której okazał się Patryk S. 
Ukarany został mandatem karnym. 

Godz. 11.30 Powiadomienie o 
uszkodzeniu ogrodzenia posesji w 
miejscowości Maszkowo przez nie-
znany pojazd. 

Godz. 14.30 W miejscowości 
Karsk dokonano kradzieży dwóch 
belek drewnianych z terenu działki 
budowlanej. 

Godz. 16.50 W sklepie Lidl, Sławo-
mir O. dokonał kradzieży alkoholu. 

20.05.2015 r.   Godz. 10.40  Przy 
ul. Poniatowskiego w Nowogardzie 
dokonano włamania do mieszkania 
poprzez wyważenie okna, skąd doko-
nano  kradzieży biżuterii. 

Godz. 15.00 Powiadomienie o 
włamaniu do piwnicy przy ul. Gen. 
Bema, skąd dokonano kradzieży ro-
weru marki Savona oraz wiertarki 
marki Milwaukee. 

Godz. 17:00 Policjanci Refera-
tu Ruchu Drogowego KPP Gole-
niów podczas kontroli drogowej ro-
werzystki ujawnili, że kierująca 
Agnieszka P. posiada  zakaz  prowa-
dzenia rowerów.

Godz. 22.10  Policjanci Ogniwa 
Patrolowo - Interwencyjnego powia-
domili o nie zatrzymaniu się do kon-
troli drogowej kierującego pojaz-
dem Daewoo Tico w miejscowości 
Ostrzyca, Sporządzono dokumenta-
cję do wniosku o ukaranie.

21.05.2015 r.  Godz. 13.00 Zgło-
szono telefonicznie o osobach spo-
żywających alkohol na ul. 5 Marca 
w Nowogardzie. Sprawców ukarano 
mandatem karnym.

Godz. 17:45 Dzielnicowy KP No-
wogard podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Żabowo ujawnił, że 
kierujący pojazdem VW Passat nie 
posiada uprawnień do kierowania. 

Godz. 19:00 Policjanci Ogniwa Pa-
trolowo – Interwencyjnego zgłosili o 
zatrzymaniu osoby poszukiwanej  na 
podstawie nakazu wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie.

Godz. 19:40: Zgłoszono telefo-
nicznie o zaistniałej kolizji drogo-
wej na ulicy 700 lecia  w Nowogar-
dzie, w której udział biorą dwa pojaz-
dy: Audi oraz Hyundai.

Godz. 21:30 Ujawniono środki 
odurzające w postaci marihuany oraz 

środki psychotropowe w postaci am-
fetaminy w mieszkaniu.

22.05.2015 r. 
Godz. 02:00  Zgłoszono o zakłóce-

niu ciszy nocnej w  Wierzbięcinie. 
Godz. 12:10 Pracownik ochrony 

sklepu Biedronka przy ul. Warszaw-
skiej w Nowogardzie, zgłosił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży. Uka-
rano mandatem karnym.

Godz. 14:10 Policjant Referatu 
Kryminalnego KP Nowogard przy-
jął zawiadomienie o przywłaszczeniu 
mienia  w sklepie znajdującym się 
przy ul. Bankowej w Nowogardzie.

Godz. 14:20 Policjant Referatu 
Kryminalnego KP Nowogard przyjął 
zawiadomienie o oszustwie przy za-
warciu umowy.

Godz. 16:05 Policjanci Ogniwa Pa-
trolowo – Interwencyjnego zgłosili o 
zatrzymaniu osoby poszukiwanej  na 
podstawie nakazu wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie.

Godz. 18:50 Pracownik sklepu 
„Polomarket” w Nowogardzie po-
wiadomił o leżącej osobie na scho-
dach sklepu.

Godz. 21:55 Policjanci Ogniwa Pa-
trolowo - Interwencyjnego podczas 
obsługi zdarzenia na ul. 3 Maja w 
Nowogardzie ujawnili, że  kierujący 
pojazdem Daewoo Ryszard G. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości – wy-
nik 2,11 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

23.05.2013 r.   Godz. 04:50 Na ul. 
Kowalskiej w Nowogardzie ujawniono 
nie prawidłowo zaparkowane pojazdy.  

Godz. 12:40 Przy ul. Zamkowej w 
Nowogardzie dokonano włamania 
do garażu poprzez wyrwanie sko-
bla zabezpieczającego, skąd dokona-
no  kradzieży dwóch motocykli mar-
ki KTM i Honda CRV.

Godz. 16:20 Zgłoszono włama-
nie do pomieszczenia gospodarczego 
znajdującego się na stadionie miej-
skim w Nowogardzie, skąd skradzio-
no dwie kosy spalinowe marki Stihl i 
Husqvarna.

Godz. 17:05 Zgłoszono przywłasz-
czenie telefonu komórkowego.

Godz. 21:20 Zgłoszono o dewasta-
cji garaży znajdujących się przy ul. 
Gen. Bema w Nowogardzie.

Godz. 21:40 Policjant Referatu Ru-
chu Drogowego KPP Goleniów po-
wiadomił o nieprawidłowo zaparko-
wanych pojazdach na Placu Wolno-
ści w Nowogardzie.

Godz. 23:25 Zgłoszono o zakłóce-
niu ciszy nocnej w mieszkaniu znaj-
dującym się przy Placu Wolności w 
Nowogardzie.

24.05.2015 r.  Godz. 18:30 Po-
wiadomiono o uszkodzeniu pojazdu 
marki Suzuki zaparkowanego na ul. 
Poniatowskiego w Nowogardzie.

Godz.23:25 Dyżurny Straży Pożar-
nej powiadomił o zdarzeniu ognio-
wym w bloku przy ul. Warszawskiej 
w Nowogardzie.

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia 
Gieryń

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnia gazowa  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, bojler  
   na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Parafialny Dzień Dziecka 
W dniu 31 maja (niedziela), na Placu Szarych Szeregów, od-
będzie się Parafialny Dzień Dziecka. 

Wydarzenie rozpocznie się od 
wspólnej modlitwy w koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie o godz. 12.30. Następ-
nie uczestnicy przejdą na Plac Sza-
rych Szeregów. Tam o godz. 14.00 
, rozpocznie się turniej piłkarski 
klas trzecich ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1. 

O godz. 15.00, odbędzie się 

mecz drużyny parafialnej z miej-
skimi radnymi. Po meczu, na go-
dzinę 16, zaplanowano regaty że-
glarskie o puchar parafii Wniebo-
wzięcia NMP. 

Poza tym organizatorzy przewi-
dzieli też inne atrakcje, gry i zaba-
wy dla najmłodszych. Nie zabrak-
nie też poczęstunku, w tym trady-
cyjnej grochówki. 

Organizatorami Parafialnego 
Dnia Dziecka jest Caritas przy pa-
rafii Wniebowzięcia NMP, Szko-
ła Podstawowa nr 1, klub żeglar-
ski Knaga i Rada Miejska w Nowo-
gardzie. 

Opr. MS

Na całym świecie Dzień Matki jest jednym z bardziej popularnych i cenionych świąt. Ob-
chodzony jest 26 maja każdego roku. Dlatego tym razem zapytaliśmy  dzieci i osoby doro-
słe, czego będą życzyć swoim mamom w dniu ich święta?

Pani Jolanta - Życzę swojej mamie wszystkiego najlepszego i przede 
wszystkim zdrowia, a także dużo radości, uśmiechu i czegokolwiek tyl-
ko będzie chciała. 

Pani Barbara - Kochana mamusiu, życzę Ci z okazji Twojego świę-
ta dużo zdrówka, przeżycia jeszcze co najmniej trzystu lat, jeszcze raz 
zdrówka i siły. 

Ania Rudnicka - Życzę swojej mamie wszystkiego najlepszego. Niech 
będzie zdrowa, niech czuwa przy mnie i niech ma wielki uśmiech na twa-
rzy.

Zuzia Kędzia - Życzę mojej mamie dużo zdrowia, szczęścia, dużo pie-
niążków i uśmiechu. A także żeby nie było kłopotów z siostrzyczką i bra-
ciszkiem.

Kacper Tas - Życzę mojej mamie kwiatów z okazji dnia mamy, a tak-
że wszystkiego najlepszego. Chciałbym aby moja mama była zdrowa i 
uśmiechnięta, a także sukcesów w pracy i dużo pieniążków. 

Julia Pawelec
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 
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( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Reklama

W Nowogardzie po raz drugi Komorowski 

W Osinie Duda  
tym razem przegrał...
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Gdyby to od wyborców z gminy Nowogard zależało, kto ma zostać prezydentem Polski, nie byłyby to Andrzej Duda. Kandydat PiS otrzymał u nas  o 2 165 
głosów mniej niż Bronisław Komorowski. 

W II turze wyborów prezydenc-
kich w gminie Nowogard, podob-
nie jak 10 maja, więcej osób po-
parło obecnie urzędującego pre-
zydenta. Na A. Dudę zagłoso-
wało 3618 (37,71%) wyborców.  
B. Komorowski otrzymał 5783 
(60,29%)  głosów. W I turze A. 
Duda otrzymał 2090 (25,31%)  
głosów, a B. Komorowski 3392 
głosów (41,08).  

Frekwencja podczas głosowa-
nia w ubiegłą niedzielę wyniosła 
47.92% i była wyższa o 6,73% niż 
w pierwszej turze. 10 maja do urn 
poszło 8258 osób. W II turze za-

głosowało o 1334 osób więcej, co 
dało liczbę 9592 wydanych kart 
do głosowania. Nieco zmalała za 
to liczba uprawnionych do głoso-
wania. W I turze było to 20050, w 
drugiej o 45 osób mniej. 

Przypomnijmy, że w gminie 
Nowogard głosować można było 
w 19 komisjach obwodowych, w 
tym 15 otwartych i 4 zamkniętych 
(zorganizowane w szpitalu, zakła-
dzie karnym i DPS- dwie placów-
ki). Łącznie pracowało w nich 125 
osób. 

Marcin Simiński

Mieszkańcy Osiny zmienili zdanie. W II turze wyborów prezydenckich Bronisław Komo-
rowski nieznacznie wyprzedził Andrzeja Dudę, mimo iż w I turze to kandydat PiS na pre-
zydenta otrzymał od Osinian więcej głosów. 

W II turze wyborów pre-
zydenckich w gminie Osi-
na na A. Dudę zagłosowa-
ło 483 (49,35%) wybor-
ców, a na B. Komorow-
skiego 496 (50,66%). W I 
turze Kandydat popiera-
ny przez PiS otrzymał 332 
głosy (37,30%), a B. Ko-

morowski 320 (35,96%). 
Frekwencja podczas głoso-

wania, w ubiegłą niedzielę, 
w Osinie wyniosła  43,35% 
i była wyższa o 4,85%. Na 2 
300 osób uprawnionych do 
głosowania (w I turze było 
2 323) w wyborach wzięły 
udział 997 osoby. W I turze 

liczba osób, którym wydano 
karty do głosowania, wynio-
sła 894. 

W Osinie głosować można 
było w dwóch lokalach wy-
borczych, tj. w samej Osinie 
i Węgorzach. 

Marcin Simiński

Zatrzymano 25-latka z Nowogardu

Trzymał narkotyki w lodówce
Dzięki wspólnej akcji nowogardzkich i goleniowskich policjantów, zatrzymano 25-letniego 
mężczyznę z Nowogardu, u którego w mieszkaniu znaleziono środki odurzające.  Mężczy-
zna przechowywał narkotyki w... lodówce. 

Policja zbierała informacje, 
na temat przestępczej działal-
ności mieszkańca Nowogardu, 
od pewnego czasu. Kiedy kry-

minalni mieli uzasadnione po-
dejrzenie, że 25-latek może być 
w posiadaniu narkotyków, na 
podstawie nakazu zdecydowa-
li o przeszukaniu jego mieszka-
nia. 

- Funkcjonariusze z Wydzia-
łu Kryminalnego z Goleniowa i 
Nowogardu, w trakcie przeszu-
kania pomieszczeń należących 
do zatrzymanego, ujawnili i za-
bezpieczyli 25,5 gramów amfe-
taminy i ponad 2 gramy mari-
huany. Większość środków odu-
rzających mężczyzna przecho-
wywał w lodówce. Policjanci 
znaleźli również w jego miesz-
kaniu elektroniczną wagę, słu-
żącą do porcjowania narko-

tyków - informuje asp. Juli-
ta Filipczuk, rzecznik policji.  
Mężczyzna został od razu za-
trzymany. Wkrótce sąd zdecy-
duje o jego dalszym losie. Tym-
czasem kryminalni wyjaśniają 
wszystkie okoliczności tej spra-
wy i sprawdzają, czy zatrzyma-
ny nie wprowadzał do obrotu 
narkotyków.  

Zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii, za po-
siadanie środków odurzających 
sprawcy grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności. Jeśli okaże się, 
że nimi handlował to może tra-
fić do więzienia nawet na 10 lat. 

MS

Rafałek  Adamek: lat 2, zmarł 20.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
27.05.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Adam Rożek: lat 81, zmarł 22.05.2015 r., pogrzeb odbył się 
25.05.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Urbanek: lat 75, zmarł 23.05.2015 r., pogrzeb odbył się 
25.05.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk
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Sonda z Osiny
Na całym świecie Dzień Matki jest jednym z bardziej popu-
larnych i cenionych świąt. Obchodzony jest 26 maja każde-
go roku. Dlatego tym razem zapytaliśmy dzieci i osoby do-
rosłe, czego będą życzyć swoim mamom w dniu ich święta?

Pani Janina - Nie mam już 
mamy, ale wszystkim mamom ży-
czę z całego serca wszystkiego do-
brego. Dużo miłości od dzieci i 
żeby były zdrowe. Gdyby moja 
mama żyła, życzyłabym jej długie-
go życia i żeby nadal  nas kochała. 
Mimo, iż nie ma jej teraz ze mną, 
nadal czuję tę matczyną miłość. 

Marcin Wielgat - Z okazji 
Dnia Mamy życzę mojej mamie 
dużo zdrowia, oraz żeby była 
szczęśliwa. Tego samego życzę 
mojej siostrze Hani. 

Kamil Gibas - Życzę mo-
jej mamie dużo zdrowia, dużo 
szczęścia, pomyślności i żeby się 
nie musiała denerwować. Ju-
tro pojedziemy do restauracji, by 
świętować ten ważny dzień i z 
pewnością dołożę się do rachun-
ku z własnych kieszonkowych i 

będę oczywiście grzeczny.

Matylda Stangreciuk - Mo-
jej mamie życzę dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, żeby jej 
się dobrze pracowało i żeby żyła 
jak najdłużej, nawet trzysta lat! 
Na jutro szykuję dla mamy wa-
lentynkę, na której znajdą się życzenia i rysunki lub zdjęcia. 

Grażyna i syn Kacper Ku-
rek - Życzę mojej mamie dużo 
zdrowia, szczęścia, uśmiechu na 
twarzy, żeby była zawsze wesoła 
i by nigdy nie chodziła smutna, 
bo bardzo ją kocham i bardzo 
za nią tęsknię. Także bym chcia-
ła złożyć życzenia swojej teścio-
wej. Też życzę jej dużo zdrówka, 

szczęścia, dużo pieniędzy, by znalazła dobrą pracę i żeby była dumna 
z wnuków i nas wszystkich. 

Rozmawiał
Jarek Bzowy

Justyna Sawicka w „must be the music. Tylko muzyka” 

Skończyło się aż na finale 
W minioną niedzielę, w finale 9. edycji programu „Must be the music. Tylko muzyka”, wy-
stąpiła mieszkanka naszego miasta Justyna Sawicka. Niestety nie udało się jej wygrać, ale 
zajście Justyny do końcowego etapu programu, który miał bardzo wysoki poziom, niewąt-
pliwie należy uznać za wielki sukces.

Do finału zakwalifikowało się 
siedmiu artystów. Justyna Sawic-
ka wystąpiła na scenie jako przed-
ostatnia. Zaśpiewała piosenkę z 
castingu czyli „The power of love” 
- Jennifer Ruch. 

Na widowni kibicowała jej gru-
pa fanów z Nowogardu – naj-

bliższa rodzina i przyjaciele. Jury 
przyznało wokalistce  trzy razy 
„tak”. Na „nie” opowiedział się 
tylko Adam Sztaba. Wszystko za-
leżało jednak od wyników SMS-
-owego głosowania. Niestety, Ju-
styna nie zebrała dostatecznej ilo-
ści SMS-ów, by przejść do dru-
giej rundy finałowego koncertu, 
w którym o zwycięstwo „walczy-
ło” już tylko dwóch artystów. Tym 
samym wokalistka z Nowogardu 
straciła szansę na zwycięstwo. 

- Chciałabym serdecznie podzię-
kować wszystkim Nowogardzia-
nom i mieszkańcom okolic, w tym 
szczególnie Kuli, Kikorzy i Osiny, 
którzy bardzo wspierali mnie pod-
czas trwania programu MBTM 
oraz za to, że głosowali na mnie 
podczas odcinków na żywo. Do-
datkowe podziękowania kierują 
Magdalenie i Tomaszowi Fedeń-
czakom, za zorganizowanie trans-
portu moich gości na nagrania w 

Warszawie. Dziękuję też NDK i ze-
społom Gambit i The Pleyers z No-
wogardu, moim rodzicom i teściom 
oraz pani Marylce, za opiekę nad 
moimi dziećmi. Dziękuję również 
czytelnikom i ekipie DN za promo-
cję mojego udziału w programie. 
Była to dla mnie wspaniała przy-
goda i zaszczyt, że znalazłam się w 
finałowej siódemce i mogłam speł-
nić swoje marzenie – mówi Justy-
na Sawicka.

Finalistą programu został 
14-letni Marcin Patrzałek, o któ-
rym już mówi się „geniusz gitary”. 
Młody artysta poza satysfakcją ze 
zwycięstwa otrzymał też nagrodę 
pieniężną w wysokości 100 tys. zł. 

Redakcja DN w imieniu swoim 
i swoich czytelników, mimo prze-
granej w finale, gratuluje Justynie 
Sawickiej za udział w programie 
i trzymamy kciuki za dalszą mu-
zyczną karierę! 

Marcin Simiński

Justyna podczas finałowego występu 
w MBTM

Studenci z Kalifornii wystąpili  w Nowogardzie 

Śpiewają ewangelicznym słowem...
Na zaproszenie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zboru w Nowogardzie, w niedzielne 
popołudnie (24.05), na Palcu Wolności w Nowogardzie, wystąpił chór VISION XXIII z SAN 
DIEGO CHRISTIAN COLLEGE ze Stanów Zjednoczonych, śpiewający muzykę gospel. 

Koncert odbył się nie bez po-
wodu w zeszłą niedzielę. W tym 
dniu obchodzono Święto Zesła-
nia Ducha Świętego, zwanego 
Zielonymi Świątkami. Święto to 

w sposób szczególny czczą nie tyl-
ko katolicy, ale i protestanci nale-
żący do Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan. 

Chór VISION XXIII ś z SAN 
DIEGO CHRISTIAN COLLEGE 
jest chórem studentów z San Di-
ego Christian College, w Kalifor-
ni w USA. Od czasu założenia, w 
1992 roku, zespół odwiedził już 
wiele krajów na pięciu kontynen-

tach. W Nowogardzie chór wystą-
pił w pełnym, dziesięcioosobo-
wym składzie. Przy pięknej pogo-
dzie, zespół wykonał kilka pieśni 
z religijnym przesłaniem w cha-
rakterystycznym dla tego gatun-
ku muzycznego stylu. Występ cie-
szył się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców miasta. 

Jarek Bzowy 

Sezon na truskawki rozpoczęty!
Pojawiły się pierwsze stoiska z truskawkami - jedno przy Lidlu, drugie przy drogerii na 
przeciwko budynku byłej telekomunikacji. Zainteresowanie wakacyjnymi owocami jest 
dość duże, jednakże zależy od dnia i pogody – mówią sprzedawcy tych pysznych owoców. 

 Cena za kilogram truskawek 
waha się od 12 zł do 15 zł, ale nie 
jest ona stała, gdyż jak mówili 
sprzedawcy potrafi się ona zmie-
nić z dnia na dzień. Poza tym, jak 
przyznają sami sprzedający, ceny 
owoców będą systematycznie spa-
dać wraz ze zbliżającymi się wa-
kacjami. 

Sezon truskawkowy wiąże się u 
nas nie tylko z konsumpcją świe-
żych owoców, ale i pracą sezono-
wą. Jak wiadomo w naszej okoli-
cy znajduje się kilka plantacji tru-

skawek, na której dorywczo za-
trudnienie znajduje nawet kilka-
set osób.                      Julia Pawelec 

Sprzedawcy zapowiadają, że wkrótce 
cena truskawek zacznie spadać

Kolejny punkt sprzedaży owoców znaj-
dujący się koło drogerii Jasmin 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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Kto czyta ten wie…

Co się wydarzyło 25 lat temu?
27 maja 1990 roku, odbyły się  wybory do pierwszego samorządu gminnego reaktywowane-
go w wyniku solidarnościowego przełomu po zlikwidowaniu w 1950 samorządności przez 
rządzących krajem komunistów. 

Samorząd- filar nowego ustroju 
27  maja 1990 roku nie jest 

datą w najnowszej historii Pol-
ski, którą powszechnie się pa-
mięta. Zapewne inne daty - 4 
czerwca 1989 r., dzień wyborów 
parlamentarnych - czy zwłaszcza 
daty sierpniowe 1980 roku, zaist-
niały w powszechnej świadomo-
ści jako cezury przełomu, cezury 
zmiany zasadniczej. Jednak, gdy 
całościowo i dogłębnie przyjrzy-
my się temu, co stało się w Pol-
sce, która odrzuciła ustrój komu-
nistyczny i budowała, często z 
mozołem i nie bez błędów, nowe 
urządzanie państwa - rozumie-
my, że 27 maja 1990 r., na tej dro-
dze wypełniania przestrzeni wol-
ności ma znaczenie, które trud-
no przecenić. Dzień pierwszych 
wyborów samorządowych otwo-
rzył bowiem w szerokiej prakty-
ce, brzemienną w treść i rzeczy-
wiście nową kartę funkcjonowa-
nia państwa, a zwłaszcza funk-
cjonowania upodmiotowione-
go społeczeństwa. Tak więc obok 
wolności słowa, niezawisłości sę-
dziów, pluralizmu polityczne-
go, demokratycznego trybu po-
woływania władz, swobody sto-
sunków własnościowych, rynku i 
konkurencji - to właśnie silny sa-
morząd stanowił element  zmian 
ustrojowych, które wymusiła re-
wolucja solidarnościowa. 

Kogo wybraliśmy 
w Nowogardzie 
Rada  nowogardzkiego samo-

rządu pierwszej kadencji  liczyła 
28 osób. Oprócz innych upraw-
nień to właśnie w kompeten-
cjach  radnych był wtedy wybór  
burmistrza miasta. Pierwszym 
burmistrzem  Nowogardu  tuż 
po wyborach  majowych został 
Tadeusz Kubica. 25 na 28 człon-
ków Rady stanowiły osoby wy-

brane z listy komitetu wyborcze-
go Solidarności. Oto pełen skład    
członków pierwszej  nowogardz-
kiej  Rady Miejskiej: 

Jan Bąk, Zdzisława Białoskór-
ska, Mieczysław Burzyński, Lu-
dwik Chomiński,     

Józef Ciechanowski, Elżbieta 
Czyż, Józef Dobruchowski, Bar-
bara Drozd, Andrzej Dwornik,  

 Tadeusz Filipczak,  Lech Gło-
gowski, Marian Golczyk, Mie-
czysław Grygowski, Ryszard Ką-
dziela 

Ludmiła Klessa, Wacław Kle-
wicz, Teresa Kowalczyk, Tadeusz 
Kubica, Jerzy Majewski,

 Juliusz Mańkowski, Barba-
ra Myczkowska, Edward Plich-
ta, Karol Podemski, Mieczysław 
Prekwa, Michał Rosa, Krzysztof 
Skowera, Marek Słomski, Grze-
gorz Świstak  

Nikt już tego nie powtórzył
Dokonania pierwszej Rady 

są na tyle istotne, że nawet  
uwzględniając naturalną od-
mienność realiów,  kolejne ka-
dencje nie mogą się już pochwa-
lić, tak ważnymi dla sytuacji lo-
kalnej społeczności działaniami.  
Staje się to oczywiste, gdy przyj-
rzymy się chociażby głównym 
przedsięwzięciom jakie podczas 
pierwszego czterolecia przedsię-
wzięto bądź  zrealizowano: 

1. Generalna modernizacja 
oczyszczalni ścieków, a w zasa-
dzie budowa, ponieważ przed-
tem dokonywano tam tylko me-
chanicznego filtrowania ścieków.  

2. Zakończenie budowy sali 
gimnastycznej przy LO nr 1. 

3. Rozpoczęcie budowy  SP nr 4.
4. Rozpoczęcie prac związa-

nych z budową nowego ujęcia 
wody stacji pomp na Wojska Pol-
skiego i zbiornika wysokościo-
wego na ulicy Cmentarnej.

5. Organizacja targowiska 
miejskiego w obecnym miejscu 
jego funkcjonowania. 

6. Proces przejęcia   mienia 
gminy na menie komunalne.

7. Prywatyzacja usług komu-
nalnych w tym wod- kan i ad-
ministrowania cmentarzem oraz 
organizacji pochowków- po-
wstały wtedy, istniejące do dzi-
siaj, PUWiS i ZUK.

8. Utworzenie wydziału aktyw-
ności gospodarczej.

9. Powstanie Komisji Miesz-
kaniowej i uporządkowanie 
procesu przydziału  zarządza-
nia mieszkaniami komunalny-
mi. Uruchomienie procesu przy-
gotowania sprzedaży lokatorom 

mieszkań komunalnych za  nie-
wielką odpłatność.

10. Wybudowanie 12 mieszka-
niowego budynku socjalnego.

11. Zmiany w systemie zarzą-
dzania i sieci placówek opiekuń-
czych i edukacyjnych. 

12. Uporządkowanie nazew-
nictwa ulic, w jednym szybkim 
procesie zmieniono skompromi-
towane historycznie nazwy.

Chcieliby o tym zapomnieć 
Pierwsza Rada Gminy Nowo-

gard, wyłoniona w wyborach 
1990, spełniła więc swoje zada-
nie w sposób przynajmniej za-
dawalający. Stworzono podwa-
liny pod prawidłowe funkcjo-
nowanie gminy i realizowanie 
przez nią głównych zadań przez 
następne lata. Nawet zawirowa-
nia personalne, które  pierwszy 
samorząd przeżył, nie uderzy-
ły w żadne z głównych intere-
sów miasta, cenę za nie zapłaci-

li właściwie tylko uczestnicy tych 
zdarzeń osobistymi możliwo-
ściami politycznymi. Natomiast 
wielu z nich dzięki swojej kom-
petencji i umiejętności kreatyw-
nego działania i daleko wzrocz-
nego myślenia, wypełniło obo-
wiązek publiczny w sposób, któ-
ry niezbyt często odnajdujemy 
w następnych kadencjach. I nie 
zmieni  tego faktu żadna pro-
paganda nowogardzkich komu-
chów, którzy nie szczędzą od lat 
sił, aby tej Radzie, która pozba-
wiła ich na pewien czas władzy, 
dorobić gębę rzekomo kłótliwej i 
niesprawnej. Jak zwykle prawda 
broni się sama, a Ci którzy chcie-
liby aby o faktach zapomniano, 
są bez szans – historii bowiem 
trwale zakłamać się nie da. 

Marek Słomski

Podczas sesji Rady pierwszej kadencji:  
lek. Ludwik Chomiński, radny delegat 
do sejmiku i lek. Barbara Drozd, radna, 
pierwsza przewodnicząca nowogardz-
kiej Rady Miasta. 

Karykatura autorstwa  nowogardzkiego  
stomatologa i rysownika Jerzego  Basz-
kowskiego. Po lewej pierwszy burmistrz 
Tadeusz Kubica, po prawej ostatni na-
czelnik  Tadeusz  Hołubowski.

Nasz felieton
Odezwała się miernota  
spod znaku sierpa i młota

Jak pisałem tu przed tygodniem, 27 
maja przypada 25 rocznica pierwszych 
wyborów do reaktywowanego przez Soli-
darność, w 1990r, a zlikwidowanego przez 
komuchów w 1950 samorządu gminne-
go. Jak we wspomnianym tekście przewi-
dywałem, rocznica ta zostałaby przez no-
wogardzkich komuszków najchętniej wy-
kreślona i z kalendarza i ze świadomości 
zbiorowej. Ponieważ tego zrobić się nie da, 

komuszy świat bowiem poniósł globalną klęskę już dawno, po-
zostało więc nielicznym już nawet w Nowogardzie, sfrustrowa-
nym obrotem geopolitycznych zjawisk nieszczęśnikom, popluć 
i obrzucić błotem. Oczywiście czynią to za pieniądze podatni-
ków w gminnych przekaźnikach i w godzinach pracy i w sto-
sunku do tych  co nieco więcej- poza konsumowaniem strawy- 
dla Ojczyzny i zbiorowości w swoim życiu uczynili, a w czasach 
PRL, jak i dzisiaj, zadbali zwłaszcza o to, aby się nie ześwinić. 
Czynią to pod okiem organu gminy, jakim jest burmistrz za-
pewne z pełnym jego poparciem- inaczej wszak się nie da. Dzi-
siaj zostawmy jednak burmistrzowi i jego śmieszny pijar i jego  
towarzystwo, wiadomo bowiem od dawna, że przedstawiciele 
Dyktatury Ciemniaków (tak to nazywał Kisielewski, a dzisiaj 
raczej należałoby ich nazwać Kliką Ciemniaków) są z zasady 
odporni i na wiedzę i na wymogi etyki nawet tej, która obowią-
zuje ich z racji wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji. 
Zostawmy, ponieważ niewiele można oczekiwać od intelektual-
nych dziedziców tych, co po tysiącach lat doświadczania przez 
ludzkość   fenomenu cywilizacji i kultur jako wytworów geniu-
szu człowieka stworzonego przez Boga,   potrafili sprowadzić 
zbiorowe relacje międzyludzkie do poziomu znanego z łagrów 
i  komunistycznych kaźni i mordowni, czy w łagodnej wersji 
z rozwiniętej praktyki ideowych czystek czy absurdów różnej 
maści kołchozów. Zostawmy, ponieważ komuszki pojęcia  god-
ności ludzkiej nigdy nie rozumiały i to nawet pojęcia godno-
ści własnej. My zaś mamy  teraz święto w dniu, w którym przy-
pada jedna z ważniejszych rocznic dla naszej wolności. Samo-
rządność, oddanie władzy lokalnej w ręce reprezentantów spo-
łeczności, co stało się 25 lat temu, stanowi bowiem najbardziej 
sprawdzalną w praktyce  możliwość realnego uczestnictwa oby-
wateli w kreowaniu otaczającej nasz rzeczywistości.

Ale jest to wszakże tylko możliwość, to od  społeczności od jej  
dojrzałości, od jej intuicji, od jej personalnych wyborów, od od-
porności na bałamuctwa, zależy jak ta sposobność zostanie wy-
korzystana i czym w związku z tym społeczna przestrzeń zosta-
nie wypełniona. Praktyka pokazała, jak bardzo prawidłowość 
ta wpływa na zróżnicowanie jakości życia zbiorowego.   Stąd 
też po 25 latach mamy w jednym kraju, miejsca,  gminy o tak 
krańcowo rożnym stopniu rozwoju. Nawet w obrębie jednego 
powiatu, chociażby naszego, są gminy, jak Goleniów, zajmują-
ce czołowe miejsca w zestawieniach według kryteriów rozwojo-
wych, a i takie jak  gmina Nowogard, która na ponad 2500 gmin 
w kraju zajmuje miejsce w ostatniej setce (ubiegłoroczny ran-
king Wspólnoty). Dbanie o gminę wymaga od wybrańców spo-
łecznych  nie powierzchownego aktywizmu, ale wiedzy i  umie-
jętności wypracowania, wynikającej z miejscowych uwarunko-
wań i potencjałów, wizji rozwoju i zdolności do jej realizacji. 
Tylko takie dalekowzroczne, gospodarskie zarządzanie zbioro-
wym dobrem, kreuje perspektywy dla młodych, i daje w efekcie 
i miejsca pracy, i to takie które odpowiadają ich osobistym aspi-
racjom kształtowanym przez współczesne możliwości, i zdoby-
te wykształcenie. I tej prawidłowości nie zmieni nawet tysiąc 
zdjęć lokalnego „geniusza“, publikowanych w gminnym biule-
tynie i towarzyszących im banałów opłaconych klakierów o rze-
komym kolejnym sukcesie.  

Marek Słomski
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Sukces uczennic z Gimnazjum nr 2 

Publikujemy kolejną nagrodzoną pracę 
Zgodnie z zapowiedzią publikujemy opowiadanie Julii Drobińskiej, uczennicy Gimnazjum nr 2, która została laureatką, XXV Ogólnopolskiego Konkur-
su na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, który organizowany jest przez Polski Komitet Olimpijski, podobnie jak jej koleżan-
ka ze szkoły, Amanda Puszcz, której opowiadanie opublikowaliśmy w poprzednim piątkowym wydaniu DN. 

“Biegnij, Jula, biegnij!”
Cztery...  Na początku był 

strach.  A strach ma wielkie 
oczy!  Właściwie ten zwykły towa-
rzyszy nam zawsze, ale ten, o którym 
myślę, ma siłę. Oczami wyobraź-
ni przyglądam  się  drodze  rozciąga-
jącej się  przede  mną.  No cóż,  po-
noć Bóg zsyła na nas tylko to, co je-
steśmy w stanie udźwignąć. Mam 
nadzieję, że nie zaufał mi za bar-
dzo.  Życie jest  przecież  jak pudeł-
ko czekoladek,  nigdy nie wiesz co  ci 
się trafi.  Wzdycham, mocno wiążąc 
sznurówkę  ukochanych butów.  Mój 
przyjaciel  Forrest  co prawda mó-
wił mi: Staraj się nie mieć nic na wła-
sność. Jeśli masz od kogo, to pożyczaj 
nawet buty, ale ja lubię swoje własne, 
bo przypominają mi   to, co prze-
szłam  oraz obiecują dalszą wędrów-
kę. A ona jest moja i tylko moja. Cho-
dzę swoimi ścieżkami. Z reguły jed-
nak wybieram krótkie dystanse.   

  Trzy...  Pamiętam ten  dzień. Za-
powiadał się zwyczajnie,  jak każ-
dy inny. Ta sama szara twarz  w lu-
strze, z niesłabnącym  błyskiem  w 
oczach.  Te same płatki śniadanio-
we z tym samym mlekiem, ta sama 
torba, do której pospiesznie wrzu-
ciłam jakieś jabłko i książkę od geo-
grafii...  Stop! Dzień wcale nie miał 
być zwyczajny! Czekała mnie  waż-
na praca klasowa - warunki natu-
ralne i gospodarka Azji. Ale to nie-
ważne. Ważne jest, że tego dnia zde-
cydowałam. Tak, podjęłam życio-
wą decyzję. Postanowiłam, że mimo 
wszystko  spełnię swoje największe 
marzenie, marzenie życia.  Brzmi 
absurdalnie? A dlaczego?  Przecież 
zdmuchnęłam  wszystkie świecz-
ki na  urodzinowym torcie.  Moje 
fantazje muszą stać się rzeczywisto-
ścią.  Bywają chwile, kiedy nie moż-
na słuchać głosu rozsądku.    Wybie-
ram  drogę, którą będę  kroczyć, a 
może  biec  przez życie. Co stoi na 
przeszkodzie?  Czy znów  mój do-
bry znajomy-strach? dlaczego ja tak 
boję  się  zobowiązań, wielkich słów, 
wyrzeczeń, ale przede wszystkim po-
rażki     i rozczarowań...?  One potra-
fią  rozrosnąć się w mojej głowie do 
rozmiarów ogromnej Azji (to niemal 
45mln km2!!!).

  -Nastaw się na to, że życie da 

Ci  w  dupę.  Tylko nie nadstawiaj się 
za często.

-Cicho, Forrest, wiem. 
Strach przed potknięciem, a 

może przed życiem,  sprawia, że  re-
zygnuję  z siebie i pędzę tam,  gdzie 
inni. Niestety, jest nas mnóstwo, cza-
sem tworzą się korki.  Tylko  nielicz-
ni skręcili w nieprzetarte jeszcze szla-
ki. Zazdroszczę im. Tego dnia posta-
nowiłam pobiec. 

-Biegnij, Jula, biegnij.  
        Stoję na starcie maratonu, na 

drugim końcu świata. Ja i tysią-
ce innych ludzi. Różnych, kolo-
rowych.  wśród nich dwóch   Iron-
manów i trzy   Myszki Mickey. Oni 
też  chcą się wykazać! A jakże! Jed-
nak bez względu na wszystko  i  tak 
na  zawsze zostaną  super bohatera-
mi i. A ja? Muszę zapracować na do-
bre imię. Choć jeśli chodzi  o imię, 
nie jest źle. Panna  Kapuleti  z We-
rony także zapisała się w  świadomo-
ści wielu ludzi na świecie. No tak, ale 
ukochana Romea trochę  się zesta-
rzała.  Ja  muszę sprostać  innemu za-
daniu... 

3...2...1... Startujemy. Ta niezwy-
kła atmosfera dodaje  mi sił. Wyda-
je mi się, że mam więcej energii niż 
elektrownia atomowa,  lecz  przypo-
minam  sobie słowa trenera :”Spo-
kojnie, nie zgrywaj super maratoń-
czyka, bo odpadniesz po niecałym 
kilometrze!”. Staram  się powstrzy-
mywać swoje nogi rwące do przo-
du, argumentując to tym, że przede 
mną 42 kilometry. Jeszcze nigdy nie 
przerwałam treningu...  Ale czy te-
raz dam radę? Czy mam w sobie tyle 
siły, by przebiec kolejno wszystkie 
etapy; pewności siebie, załamania, 
wykończenia, przywrócenia wiary , 
by wreszcie dotrzeć do upragnionej 
mety?  Odpoczywając, przyglądała-
bym się na nowo całej trasie. I może 
nawet  zatęskniłabym...  Póki co,  już 
dostaję zadyszki. Jednakże mijający 
mnie właśnie starszy człowiek w ja-
skrawym różowym dresie. Oprócz 
uśmiechu na twarzy oraz lekkie-
go zażenowania z powodu kondycji, 
zostawił mi   za sobą coś więcej. Po 
prostu optymistyczną myśl, kojącą 
wszelkie trwogi.  

 Żwawo biegnę dalej.  Biegnę, i bie-
gnę... Mimo wszystko wcale się nie 
nudzę. Gdy  nie wytrzymuję  już  ze 
sobą i swoimi, czasem zdradliwymi, 
myślami, zawsze zostają  inni. I To-
kio. Piękne i takie odległe od mo-
jej polskiej rzeczywistości Tokio.-
-niesamowite  miasto w zachwyca-
jącym Kraju Kwitnącej Wiśni.  Łap-
czywie ogarniam  wzrokiem, co tyl-
ko mogę. Nie tak dawno wkuwałam 
informacje o Pałacu Cesarskim, naj-
cudowniejszych powodach do dumy 
Matki Ziemi w parku Yoyogi czy kul-
towej dzielnicy Roppongi. Nie śmia-
łam marzyć o tym, że się tu kie-
dyś znajdę!  Mam ochotę   na dłu-

żej, chociażby na ulicy, bo nawet ona 
jest  niezwykle fascynująca, ale pę-
dzę  przed siebie.  Prędko, naprzód! 
Nie jestem na alejce nieopodal  jakie-
goś domu. Nie mogę spokojnie wsłu-
chiwać się w się   szelest liści i gałą-
zek pod nogami ani w ptasie plotki, 
wprawiające w zachwyt! Nie jest mi 
dane choćby zerknąć jak zadufane 
chmury niechętnie i stopniowo ustę-
pują wielkiej płonącej gwieździe... W 
końcu  widzę kilkoro  maratończy-
ków, jakby czekających na coś.

-Jak widzisz, kolejkę stań w niej. Co 
ci szkodzi. 

 Więc staję. Szybko  dowiadu-
ję się, że to punkt nawadniania. Ko-
lejna dobra rada.  Z uśmiechem od-
bieram  napój izotoniczny, opróż-
niam  butelkę w trakcie szybkiego 
marszu i już po kilkunastu krokach 
znowu mknę  między potencjalnymi 
rywalami. Tak naprawdę z nikim nie 
konkuruję, oczywiście oprócz siebie i 
swoich obaw. Nie mogę powiedzieć, 
ze  jestem  mało ambitna, ale nie li-
czę na złoty medal. Chcę wygrać coś 
więcej. Pokazać swoja odwagę? Mieć 
poczucie spełnienia? 

Przeżyć chwilę, w której nie pra-
gnęłabym być nikim innym... Tylko 
sobą. 

 Dwa… Dumam nad sensem ludz-
kiej egzystencji, po czym  orientu-
ję się, że mam coraz mniej tchu w za-
pasie. Panika skrada się powoli i po-
zornie  niewinnie.  Jej czarne macki 
niby  pełzające węże, syczą... Ale ich 
nie słucham! Dopnę swego! Prze-
brnę przez to, a kiedy wieczorem 
spojrzę w lustro, zobaczę kogoś lep-
szego. Póki co, rozglądam się, chcąc 
ustalić, czy tylko moje mięśnie za-
mieniają się w ołów. Wszyscy jak 
jeden mąż  biegli,  nie spuszczając z 
oczu czegoś, czego nie widać. Dale-
kowzroczni ślepcy? Nie wiem, czy 
mam prawo ich oceniać.  Biegnie-
my w tłumie, ale każdy walczy sam. 
Każdy toczy walkę ze swoją psychi-
ką i za wszelką cenę stara się wykrze-
sać jeszcze odrobinkę silnej woli. To 
mi imponuje. Podziwiam ich wszyst-
kich. Nie musieli tu przyjeżdżać. 
Mogą w każdej chwili zejść z trasy, 
odpuścić, pokibicować innym. Jed-
nakże biegną dalej. 

-Masz większą szansę wygrać na 
loterii jeśli kupisz los- przypomi-
na Gump.

Skoro oni dają radę, to dlaczego ja 
mam nie mogę? Jestem młoda, zdro-
wa, pełna energii i optymizmu, więc 
zamiast głupio filozofować,  gnam 
dalej!  

       Z  tą pogodą ducha i beztro-
ską przebywam  kilka ładnych kilo-
metrów.  Jest  mi  jakoś lżej. Rozda-
ję  uśmiechy na lewo i prawo, mam 
ochotę śpiewać i tańczyć . Wycią-
gnięte ręce z kulkami ryżu  przemi-
łych obserwatorów maratonu, po-
krzepiają i przypominają w jak wy-

jątkowym miejscu “przyszło” mi 
biec. Lekki wiaterek, promienie słoń-
ca, wciskające się w każdy zakamarek 
i piękno przyrody w parku  Hibiya, 
który niestety właśnie mijam.  Szko-
da, że nie mogę skupić się na czymś 
innym niż mięśnie, kategorycznie 
odmawiające posłuszeństwa.  Prze-
staję ufać własnemu ciału... Nie po-
trafię zaufać samej sobie. Zaczyna się 
robić nieprzyjemnie.  Proszę  Forre-
sta  o pomoc i jego rada nie wydaje 
mi się jednak najmądrzejsza

- Od mówienia “dzień dobry” jesz-
cze nikt nie splajtował.

  To pomyłka?  Przejęzyczył 
się?  Albo akurat rozmawia  z wymi-
jającą mnie kobietą...  Już nawet nie 
mam siły myśleć. na wszelki wypadek  
uśmiechem i   witam  się z człowie-
kiem biegnącym obok. Nie oczekuję, 
że mnie zrozumie. W końcu są tu lu-
dzie z całego świata! Chcę tylko tym 
miłym gestem podnieść na duchu 
jego  i przy okazji siebie,.   

-Dzień dobry.-do moich uszu do-
ciera niski baryton.  

Z lekkim niedowierzaniem spo-
glądam w jego stronę. Rozumiem go, 
a on rozumie  mnie... Mówimy tym 
samym językiem. Niebywałe! Może 
moja zmęczona głowa płata mi już fi-
gle... 

-Co tu robisz?- sapię   bez zastano-
wienia.  

-Postanowiłem... trochę pobiegać.  
Oniemiałam. Zwalniam  do mar-

szu i mrugam kilkakrotnie. Czy ja go 
skądś kojarzę? Już tracę go z pola wi-
dzenia. Cóż, biegnij, Forrest... 

    Przez jakiś czas truchtam w głę-
bokim zamyśleniu nad istotą i celem 
biegu pozostałych oraz moim wła-
snym. 

-Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, pew-
nie tam nie dojdziesz-słyszę  z odda-
li znajomy głos. 

Niemal nie  zwracam  uwagi,  na 
krople deszczu, które zaczynają wy-
bijać swój własny rytm. Duże, bure 
chmury spowijają  bezbronne  Tokio, 
zmieniając  świat. A może atmosfe-
ra sama się  psuje? Mijamy  półme-
tek,  jesteśmy  jakby wypompowani 
ze wszystkich zapasów energii i ja-
kiejkolwiek radości z samego bie-
gu.  Nikt się nie odzywa, nikt nie 
ma siły nawet narzekać. Zawsze w ta-
kich sytuacjach zapala mi się czerwo-
na lampka: trzeba wnieść tu trochę 
słońca! Lecz już nie potrafię go zna-
leźć. Nie wiem, czy w ogóle szukam.  

       Czy jesteśmy tu za karę? Jeśli 
nie, to co z nami?! Czuję, że nie tylko 
po mojej głowie krąży  jedna myśl: 
“Byle do mety!”. Wszyscy jak jeden 
mąż pragniemy dobiec do tej choler-
nej mety i iść do domu. Niektórzy się 
zatrzymują, widzę  to. Być może na 
chwilę, zaraz kontynuują bieg albo... 
Albo nie. To wcale nie pokrzepia. To 
jedynie aktywuje diabełki, szepczące 
do ucha: “Widzisz? To proste! Nikt 

nie powiedział, że musisz ukończyć 
bieg. Jeżeli  czujesz zmęczenie, po 
prostu stań, odpocznij. To nie kró-
lewski dystans, a NIELUDZKI .” Ale 
najgorsze  jest  to: “Przecież  Filippi-
des zginął!” 

      Tylko  “głupiec” z IQ równym 
75 chce zwyczajnie się przebiec... Czy 
na pewno?

      Jeden... Nie jestem pewna, czy 
wciąż biegnę. Poruszam się do przo-
du, owszem. Jednak w moim odczu-
ciu raczej ciągnę nogę za nogą, nawet 
za bardzo nad tym nie panując. Sta-
ram się teraz za wszelką cenę mieć 
otwarte oczy i nie myśleć o niczym, 
bo mam wrażenie,             że wymaga to 
ode mnie zbyt wiele niepotrzebnego 
wysiłku. Pomimo tego, gdzieś z tyłu 
głowy, pojawia   się pytanie, co zro-
bię, gdy ten koszmar się skończy. Je-
stem pewna jednego: już nie chcę ni-
gdzie biec. Nie chcę być w tym wiel-
kim i bezlitosnym Tokio! Wiatr wie-
je  mocniej, poniewierając płatkami 
kwiatów wiśni. Czuję  się taka wątła 
jak one. Poniewiera mną. Jestem de-
likatnym  listkiem, bezradnym  wo-
bec okrutnych sił wszechświata. Od-
fruwam i lecę. Lecę... nie mając poję-
cia gdzie. Słaba, uległa wszystkiemu. 
Czy muszę się poddać? 

-Kiedy czujesz się tak źle, że już go-
rzej być nie może, zacznij się walić ki-
jem po nodze. Kiedy przestaniesz, od 
razu poczujesz się znacznie lepiej.

Słowa  Forresta  sprawiają, ze 
na mojej twarzy pojawia się lekki 
uśmiech Gdybym tylko znalazła kij...  

***  
    Dzisiaj cieszę się, że przerwałam 

ten pościg. Dziękuję Bogu, że mnie 
zatrzymał. Ze łzami w oczach dzię-
kuję, że nie dotarłam do mety. Ko-
niec biegu stałby się końcem wszyst-
kiego. Końcem Julii. Biedni maratoń-
czycy, którzy nie zdają sobie sprawy, 
że pędząc przed siebie, tracą po dro-
dze to, co najważniejsze. Gubią sie-
bie, swoją radość... Lecz czym jest cel 
w porównaniu do przygód na szla-
ku?!   

    Odtąd zawsze jak gdzieś biegłam, 
to szłam.  Jutro zwolnię, zacznę roz-
glądać się na wszystkie strony. Z sze-
roko otwartymi i wesołymi ocza-
mi zachwycę  się światem. Nie  będę 
bała się odrobinę zboczyć     z wyzna-
czonej trasy. Wewnętrzny GPS nie 
pozwoli mi się zgubić.  Zacznę  roz-
koszować  się drogą. Meta  jest  da-
leko przede mną. Nawet mam na-
dzieję, że ponad 42 kilometry i 195 
metrów.  POWOLI znów zacznę  być 
szczęśliwa.  Czuję, że mam cel w ży-
ciu, tylko teraz nigdzie się nie  będę 
się spieszyć, żeby go przypadkiem nie 
stracić.   

Start...

AUTOR: Julia Drobińska
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Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizatorów 

(wszystko gratis).
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Redło ma swój zespół disco polo- eX-VIBe

Adam Łuczak i jego marzenia
Formacja EX-VIBE, gra komponuje i tworzy muzykę disco polo dance. Formacja powstała 
20.05.2014 w miejscowości Redło, a jej wokalistą i producentem jest Adam Łuczak, miesz-
kaniec miejscowości Redło. Adam  marzy, by jego zespół kiedyś  stał się tak popluwany jak 
zespół BOYS.

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Adamie, kiedy powstał ze-
spół i dlaczego gracie właśnie 

taką muzykę? 
Adam Łuczak: Zespół  zało-

żyliśmy 13 września 2014 roku. 

Dlatego jeszcze jesteśmy mało 
znani, ale rozwijamy się i sta-
ramy się grać tam gdzie jest to 
możliwe. Co do wyboru repertu-
aru  to wcześniej próbowałem in-
nych gatunków muzycznych, ale 
jednak w muzyce disco polo czu-
ję się najlepiej i chcę ją grac dla 
publiczności. Tą muzyką zaraził 
mnie mój tato, który również ma 
swój zespół. Dlatego pomyślałem 
sobie dlaczego nie? 

Kto tworzy skład zespołu i 
gdzie można Was zobaczyć, 
posłuchać i potańczyć przy wa-
szej muzycę?

W skład zespołu wchodzą:  ja, 
akustyk oraz dwie tancerki: Pa-
trycja Bonikowska i Basia La-
diak. Zachowane są więc  wszyst-

kie standardy, istotne dla tej mu-
zyki. Zagraliśmy już około 100 
koncertów, które bardzo życzli-
we zostały przyjęte przez publicz-
ność. Dlatego, by nas poznać, za-
praszam na naszą stronę interne-
tową http://exvibe.jimdo.com.

Ta muzyka jest charaktery-
styczna i łatwo wpada w ucho, 
a i o inspirację chyba nie trud-
no?

To prawda. W reperaturze 
mamy wiele Cooverów znanych 
wykonawców, jak np. SAVAGE  
w utworze „ Only you”. Inspira-
cje do tej muzyki i koncertów sta-
ramy się czerpać z każdego mu-
zyka, zespołu w branży DISCO 
POLO oraz tego co przyniesie 
nam życie.

Do  tego gatunku muzyki 
teksty pisze się łatwo czy trud-
no? 

Sam piszę teksty. Ale produ-
cent, który mieszka w Stargardzie,  
podsyła mi linię melodyczną

Dowiedziałem się, że wkrót-
ce zespół będzie nagrywał swo-
ją pierwszą płytę? 

Zgadza się. Już niebawem 
wchodzimy do studia nagranio-
wego w Stargardzie, ale zanim to 
zrobimy musimy jeszcze dopełnić 
kilku spraw technicznych związa-
nych z wymogami wydawnictw,  
które  dostały nasze „DEMO”. 
Czekamy teraz tylko na odpo-
wiedź wydawnictwa FOLK, któ-
re promuje właśnie muzykę di-
sco polo.

Wkrótce zaczyna się sezon. 
Gdzie będziecie grać?

 W czerwcu jedziemy na Dni 
Chojny, gdzie będzie tam publi-
ka około 10 tyś. Ale także będzie-
my Łobzie, Resku i może kiedyś w 
Nowogardzie. Dlatego zaprasza-
my wszytkich bardzo serdecznie 
na koncerty oraz na naszą stro-
nę internetową.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

Konkurs „Mistrz ortografii klas II”
Dnia 20.05.2015 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, odbyła się X edycja miejsko 
– gminnego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii klas II”.  Celem konkursu było 
rozbudzenie u uczniów potrzeby starannego i poprawnego pisania.

Do udziału w konkursie przy-
stąpili uczniowie z sześciu szkół 
naszej gminy: z Długołęki, Orze-
chowa, Strzelewa, Wierzbięcina, 
SP nr 2 i SP nr 3 z Nowogardu. 

Zadania konkursowe były zróż-
nicowane, uczestnicy konkursu 
uzupełniali teksty 

z lukami, rozwiązywali rymo-
wanki, zagadki, krzyżówkę, wy-
jaśniali pisownię niektórych wy-
razów. Komisja składająca się z 
opiekunów uczniów biorących 
udział w konkursie wyłoniła na-
stępujących zwycięzców:- I miej-
sce zdobyła Magdalena Wesołow-
ska z SP nr 2 Nowogard,- II miej-
sce zajął Maciej Wojtacki z SP 
Wierzbięcin,- III miejsce zdobyła 
Roksana Adamelak z SP nr 3 No-
wogard.

Wyróżnienia otrzymali: Amelia 
Pawlak SP nr 3, Anna Kusiak SP 
nr 2 oraz Maja Bortnik  SP Strzele-

wo. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
oraz nagrody. Organizatorzy kon-
kursu p. Izabela Płaczek i p. Kry-
styna Gradzik serdecznie dziękują  
p. dyrektor sieci „Asprod” w Kli-
niskach, Agnieszce Dominiak za 

przekazanie słodkości dla dzieci 
biorących udział w konkursie. Po-
dziękowania należą się także opie-
kunom i uczestnikom konkursu.

Info: własna

Zawody wędkarskie dla dzieci
W dniu 7 czerwca (niedziela), Zarząd Koła 

Miejsko-Gminnego zaprasza dzieci w wieku 
szkolnym, na zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka. Spotkanie zawodników przy restau-
racji „Neptun” o godzinie 9:00. Zapisy w skle-
pie „Wędkarz” do dnia 5 czerwca. Zapraszamy 
również rodziców. Dla zawodników przewi-
dziano atrakcyjne nagrody.

Zarząd Koła

Znaleziono 
klucze

W czwartek (21 maja), do re-
dakcji DN zostały dostarczone 
klucze, które znaleziono przy 
dyskoncie Intermarche. Wła-
ściciela prosimy o odbiór zgu-
by w redakcji DN. 
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

ZSP w Osinie

Uczta na Olimpie
W sobotę (16 Maja), goleniowski sklep Kaufland, zamienił się na krótką chwilę w Grecki Olimp, na 
którym biesiadowali bogowie - uczniowie koła teatralnego „Carpe diem” z  ZSP w Osinie. Piątokla-
siści pod przewodnictwem opiekuna koła p. Malwiny Nowak i pań Beaty Wróbel oraz Renaty Lan-
gner, wystawili sztukę teatralną „Uczta na Olimpie” .

Uczniowie pokazali, jak 
zgodnie z tradycją odbywała 
się na górze Olimp w Pałacu 
Zeusa uroczysta uczta, na którą 
zapraszani byli wszyscy bo-
gowie, herosi oraz niezwykłe 
nimfy i piękne boginie. 
Chłopcy i dziewczęta, mimo 
tremy, doskonale odegra-
li swoje role. Piorunem groził 
potężny Zeus, w którego 
postać z niezwykłym talentem 
wcielił się Paweł Rozesłański, 
a piękną Afrodytę zagrała Mar-
tyna Woźniak. Nie zabrakło 
również przystojnego Apolla 

z orszakiem 9 muz. Zobaczyć 
można było wojownicze-
go Aresa i mądrą, roztropną 
Atenę oraz wesołka Dionizo-
sa wznoszącego toasty nekta-
rem. Za nimi podążali skrzy-
dlaty Hermes (przed którym 
bogowie zwykle chowa-
li portfele) i prawowity He-
fajstos. Przechodnie mogli 
obserwować grę młodych ak-
torów i choć na chwilę znaleźć 
się w prywatnej siedzibie Ze-
usa-  miejscu, zbudowanym z 
kości słoniowej, ozdobionym 
złotem i rubinami, w którym 

czas przestawał istnieć, a 
nektar i ambrozja nadawały 
każdemu nieśmiertelność. 

Malwina Nowak                                                                                                                    

Przedszkole nr 1  

Święto Przedszkola i 
polskiej niezapominajki 
W dniu 15 maja, podczas uroczystości z okazji Święta Przed-
szkola  nr 1, przedszkolaki z grup I, II, III i IV, prezentowały 
przygotowane wiersze, piosenki i tańce. 

„Niezapominajki to są kwiatki z 
bajki, rosną nad potoczkiem mru-
gają żółtym oczkiem”. Na uroczy-
stości nie zabrakło oczywiście 
kwiatów „Niezapominajek”, któ-
re zostały zasadzone w naszym 
przedszkolnym ogrodzie.

Po części oficjalnej wszyst-
kie dzieci wraz ze swoimi pania-
mi bawiły się świetnie w ogrodzie 
przedszkolnym.  Przedszkolaki 

uczestniczyły w zabawach przy 
muzyce „Gimnastyka dobra spra-
wa”, zabawy z chustą animacyjną, 
uczestniczyły w konkurencjach 
sprawnościowych oraz rozwiązy-
wały zadania związane z ochro-
ną środowiska. Wszyscy świetnie 
się bawili, a po wspólnych zaba-
wach, czas umilała muzyka i pysz-
ny grill.

Adriana Rutkowska

Reklama

Reklama
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maraton górski – Klasyk Radkowski

Podium naszych kolarzy
W sobotę (16 maja), w Radkowie (woj. dolnośląskim), odbył się maraton w kolarstwie gór-
skim pod nazwą „Klasyk Radkowski”. Wzięli w nim udział kolarze reprezentujący Nowo-
gard - Janusz Pietruszewski, Arkadiusz Pietruszewski oraz przedstawicielka płci pięknej, 
Małgorzata Kubicka. 

Reprezentantka Nowogardu - 
Małgorzata Kubicka wystartowała 

na dystansie Mega, czyli 130 km. 
Po morderczej górskiej walce uzy-
skała czas 07:42:25.282, który w 
jej kategorii Mega K4s, pozwolił 
jej wywalczyć 2. miejsce. W kla-
syfikacji Open Kobiet, Małgorza-
ta Kubicka zajęła 4. pozycję. Po-
mimo tego nasza reprezentantka 
czuła niedosyt. - Nie jestem zado-
wolona z wyniku... Coś poszło nie 
tak, dlatego zabrakło mi kilkana-
ście minut do podium w kategorii 
Open – mówi Małgorzata Kubic-
ka. 

W swojej kategorii bardzo do-
bre miejsce zajął również Arka-
diusz Pietruszewski. Kolarz z No-
wogardu, także startował na dy-
stansie 130 km. Wywalczył czas 
05:22:10.372 i w kategorii Mega 
M4i wygrał rywalizację zajmu-
jąc 1. miejsce. Konkurencję pod-
czas Klasyka Radkowskiego miał 

bardzo silną, dlatego w klasyfika-
cji Open Mężczyzn na dystansie 
Mega, został sklasyfikowany na 
36. miejscu. Dodajmy, że rywali-
zowało na tym dystansie 79 kola-
rzy.

Na podium w swojej katego-
rii stanął również Janusz Pietru-
szewski. Zawodnik z Nowogardu 
rywalizował w wyścigu Mini, czy-
li na dystansie 60 km. Janusz Pie-
truszewski ukończył wyścig z cza-
sem 02:56:37.586, a był to w kate-
gorii wiekowej Mini M6i drugi re-
zultat. W klasyfikacji Open zajął 
85. miejsce na 138 kolarzy. 

Gratulujemy wyników naszym 
reprezentantom podczas niezwy-
kle trudnego maratonu górskie-
go i życzymy kolejnych udanych 
startów. 

KR
Na zdjęciu Janusz Pietruszewski, na 
najwyższym stopniu podium w swojej 
kategorii podczas maratonu górskiego 
w Radkowie

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej 

Trzech zawodników 
KM „Cisy” na torze
W niedzielę (10 maja), w Nekli, zostały rozegrane moto-
crossowe Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej. Była to już 
III runda i ponownie na torze pojawili się reprezentanci 
Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard. 

W kategorii MX2 Junior, kolej-
ne swoje starty zanotował Kacper 
Matecki. Zawodnik z Nowogar-
du wciąż odnosi wyniki w grani-
cach pierwszej dziesiątki. Podczas 
treningu kwalifikacyjnego, Kacper  
przejechał tylko dwa okrążenia, a 
jego najlepszy czas sklasyfikował go 
na 11. pozycji. W pierwszym wy-
ścigu Kacper Matecki po pokona-
niu 13 okrążeń zajął 14. miejsce. 
Zawodnik z Nowogardu nieco po-
prawił się w drugim biegu, w któ-
rym awansował o jedną pozycję. W 
klasyfikacji zawodów zgromadził w 
sumie 55 punktów i zajął 11. miej-
sce. W kategorii MX Masters, klub 
KM „Cisy” reprezentowało dwóch 
zawodników. Przyzwoicie wypadł 
Krzysztof Paszek, natomiast nieco 
gorzej poszło Mirosławowi Tom-

czykowi. W treningu kwalifikacyj-
nym Paszek przejechał 4 okrążenia, 
uzyskując najlepszy wynik w trze-
cim okrążeniu. Czas, który uzy-
skał sklasyfikował go na 10. miej-
scu. Mirosław Tomczyk po trenin-
gowych dwóch okrążeniach za-
jął odległą pozycję. W pierwszym 
wyścigu Krzysztof Paszek ukoń-
czył wyścig po 13 „kółkach” na to-
rze i wywalczył 13. miejsce. W dru-
gim biegu Paszek spadł o dwie po-
zycje i ostatecznie zajął 15. miejsce. 
W klasyfikacji indywidualnej za-
wodów wywalczył 54 punkty, któ-
re sklasyfikowały go na 15. pozycji. 
Mirosław Tomczyk w 1. i 2. wyści-
gu zajął odpowiednio 29. i 28. miej-
sce, które dały mu 25 punktów i 29. 
pozycję w klasyfikacji zawodów. 

KR

Strzelectwo sportowe 
– II Runda Pucharu Polski

Rekordy życiowe nie 
wystarczyły na podium
W dniach 22-24 maj br., w Bydgoszczy, odbyła się II Run-
da Pucharu Polski w strzelaniach kulowych i pneumatycz-
nych. W barwach KSS „TARCZA” LOK Goleniów, wy-
stąpili strzelcy z sekcji strzeleckiej z Nowogardu – Agata 
Grygowska, Przemysław Ostaszewski, Rafał Szałkiewicz i 
Mateusz Mikołajczyk.

W kategorii 
Seniorek - star-
towała Agata 
Grygowska, któ-
ra w konkurencji 
pistolet sporto-

wy (kal.22/5,6 mm), 30x30 strza-
łów do tarczy oddalonej o 25 m 
od strzelca, uzyskała 524 punkty, 
co dało jej zaledwie 13. miejsce, 
a w konkurencji pistolet pneuma-
tyczny, 40 strzałów do tarczy od-
dalonej o 10m, zajęła 16. miejsce 
z wynikiem 352 punkty.

Pozostali nowogardzcy strzelcy 
startowali w kategorii Juniorzy. 
W konkurencji karabin dowol-
ny (kbks) 3x40 strzałów na od-
ległość 50 m w trzech postawach 
(klęcząca, leżąca, stojąca), nasi 
reprezentanci zajęli następujące 
miejsca: - 8. Przemysław Osta-
szewski z wynikiem 1100 pkt. 
(K=359, L=384, S=357), (rekord 
życiowy 1102 punkty),- 17. Ra-
fał Szałkiewicz z wynikiem 1059 

pkt. (K=344, L=376, S=339), (re-
kord życiowy),- 26. Mateusz Mi-
kołajczyk z wynikiem 1026 pkt. 
(K=345, L=374, S=307), jest to 
jego pierwszy występ w konku-
rencji 3x40).

W konkurencji karabin dowol-
ny (kbks) 60 strzałów leżąc, do 
tarczy oddalonej o 50 m, strzel-
cy z Nowogardu zajęli następują-
ce miejsca:- . Przemysław Osta-
szewski z wynikiem 593,9 pkt.,- 
24. Mateusz Mikołajczyk z wy-
nikiem 588,9 pkt. (rekord życio-
wy),- 29. Rafał Szałkiewicz z wy-
nikiem 575,8 pkt. (i tutaj trzeba 
nadmienić, że Rafał się nam nie 
popisał, młodzian Mateusz, który 
ma mniejszy staż strzelecki uzy-
skał lepszy wynik od rutyniarza 
Szałkiewicza). Zwycięzca w tej 
konkurencji Maciej Wojtasik z 
Legii Warszawa uzyskał wynik 
621,0 punkty.

Info: własna

Zachodnia liga mTB – moryń

Starty nowogardzian
W niedzielę (17 maja), w Moryniu, odbył się kolejny wyścig w ramach Zachodniej Ligi 
MTB. Udział w nim wzięło troje reprezentantów naszego miasta. Najwyżej sklasyfikowany 
został Michał Urtnowski.

Maraton miał miejsce dokład-
nie w Przyjezierzu, koło Mory-
nia, i nosił nazwę: Grand Prix Po-
wiatu Gryfińskiego w MTB. Przy-
gotowanie i nadzór całej imprezy 
to zasługa księdza Mariana Au-
gustyna, przy wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, które 
ufundowało puchary dla zwycięz-
ców oraz pamiątkowe medale dla 
wszystkich uczestników. Nowo-

gard reprezentowali: Michał Urt-
nowski, Jan Baran i Anna Kłos. W 
sumie w maratonie udział wzię-
ło 139 kolarzy. Najlepiej zapre-
zentował się Urtnowski, który je-
chał w barwach klubu Turowski 
Team Szczecin. Michał wystarto-
wał w silnie obsadzonej kategorii 
M-2. Uzyskał czas 01:49:53, który 
pozwolił wywalczyć mu w swoim 
przedziale wiekowym najniższy 

stopień podium oraz w klasyfika-
cji Open całego wyścigu 13. miej-
sce. Na 3. miejscu w kategorii K-1 
znalazła się również Anna Kłos z 
LKK Nowogard. Reprezentantka 
naszego miasta przekroczyła metę 
z czasem 02:20:41, który w klasy-
fikacji Open Kobiet, pozwolił jej 
zająć 4. miejsce. Biorąc pod uwa-
gę Kobiety i Mężczyzn, Anna za-
jęła wysokie 87. miejsce. Najstar-
szy z naszych zawodników Jan Ba-
ran, startował w kategorii wieko-
wej  M-6. Podczas maratonu uzy-
skał czas 02:51:29, który pozwolił 
mu zająć 5. miejsce w swoim prze-
dziale wiekowym. 

KR

Michał Urtnowski na 3. miejscu w swojej kategorii podczas maratonu w Przyjezie-
rzu, w ramach Zachodniej Ligi MTB

Na zdjęciu Jan Baran podczas wyścigu 
w Przyjezierzu koło Morynia



Nr 38 (2370)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Robert Kopaczewski nie jest już trenerem Pomorzanina

Pewna wygrana z liderem
W sobotę (23 maja) o godzinie 16:00, w Nowogardzie gościł lider Piast Chociwel. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w wyjściowym składzie gospodarzy 
zabrakło debiutujących juniorów, nastąpiła jednak jedna bardzo poważna zmiana. Na ławce Pomorzanina zasiadł  Paweł Błaszczyk - trener kobiecej dru-
żyny. Jak się dowiedzieliśmy, Pomorzanin zerwał współpracę z Robertem Kopaczewskim, a do końca sezonu pierwszą drużynę prowadził będzie Paweł 
Błaszczyk. 

Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 2:0 (1:0)
Gole: Kamil Lewandowski, Rafał Makarewicz
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c), Rafał Makarewicz, Michał Łukasiak, Fernando Maia Batista – Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek, 
Piotr Hanuszkiewicz, Dominik Wawrzyniak (Adam Mańka), Dawid Langner – Kamil Lewandowski (Natan Wnuczyński). 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
26. kolejka:
Morzycko Moryń – Flota II Świnoujście  3:0 (walkower)
Sparta Węgorzyno – Zorza Dobrzany  1:2
Stal Lipiany – Błękit Pniewo   2:3
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel  2:0
Jeziorak Szczecin – Odrzanka Radziszewo  5:1
Orkan Suchań – Unia Dolice   0:4
Polonia Płoty – Ina Ińsko   1:3
Kłos Pełczyce – Gavia Choszczno   1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 26 65 69 20 21 2 3
2 Jeziorak Szczecin 27 56 54 37 18 2 7
3 Stal Lipiany 26 47 54 33 14 5 7
4 Pomorzanin Nowogard 27 47 44 30 14 5 8
5 Morzycko Moryń 26 43 43 31 11 10 5
6 Kłos Pełczyce 26 38 34 40 11 5 10
7 Sparta Węgorzyno 27 38 41 34 11 5 11
8 Zorza Dobrzany 26 37 57 41 8 13 5
9 Błękit Pniewo 27 37 47 62 11 4 12
10 Unia Dolice 26 34 59 41 9 7 10
11 Ina Ińsko 26 34 33 43 9 7 10
12 Polonia Płoty 26 31 48 50 8 7 11
13 Odrzanka Radziszewo 26 28 35 55 8 4 14
14 Orkan Suchań 26 21 29 68 5 6 15
15 Gavia Choszczno 26 20 36 52 5 5 16
16 Flota II Świnoujście 30 16 33 79 5 1 24

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie 
powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wojewódzkiej okręgówki; w 
tabeli dodano już 3 punkty za walkower zespołom, które jeszcze nie rywalizowały z 
wycofaną z rozgrywek Flotą II Świnoujście

 Pomimo, że Piast od dawna 
ma już pewny awans, goście przy-
jechali w optymalnie najsilniej-
szym składzie. Pomorzanin rów-
nież wystawił swoją najlepszą „je-
denastkę” i głównie dzięki temu, 
kibice oglądali naprawdę ładny 
mecz. Wynik otworzył Kamil Le-
wandowski, który po 25. minu-
tach gry skorzystał z błędów de-
fensywy gości i uprzedził bram-
karza, po czym skierował futbo-
lówkę do bramki. Na 2:0 podwyż-
szył po przerwie Rafał Makare-
wicz, który skorzystał z idealne-
go dośrodkowania z rzutu rożne-
go w wykonaniu Wojciecha Bor-
ka i strzałem głową nie dał szans 
bramkarzowi Piasta. Gra miejsco-
wych mogła się podobać, piłkarze 
Pomorzanina starali się grać pił-
ką i kreować fajne akcje. To jed-
nak nie wydarzenia na boisku 
były tego dnia najważniejsze. Na 
ławce trenerskiej nowogardzkiego 
zespołu, zasiadł Paweł Błaszczyk, 
pełniący funkcję trenera kobie-
cej drużyny Pomorzanina. - Cie-

szę się, że mogę prowadzić ten ze-
spół. Przede wszystkim gratuluję 
piłkarzom, że po kilku nieudanych 
występach potrafili się podnieść i 
ograć lidera przed własną publicz-
nością – mówił po meczu Paweł 
Błaszczyk. Poprosiliśmy o komen-
tarz do całej sprawy również pre-
zesa Pomorzanina. - Za porozu-

mieniem stron, klub Pomorzanin 
Nowogard oficjalnie kończy współ-
pracę z trenerem Robertem Kopa-
czewskim. Dziękujemy trenerowi 
za pracę, jaką wykonał w Nowo-
gardzie. Jednocześnie informuję, że 
do końca tego sezonu pierwszy ze-
spół poprowadzi Paweł Błaszczyk - 
komunikuje Marcin Skórniewski.  

Prezes przyznał również, że 
prowadzi już rozmowy z poten-
cjalnymi trenerami, którzy mogli-
by podjąć się pracy w pierwszym 
zespole. Na tym etapie jednak nic 
jeszcze nie jest pewne. Pozosta-
je wierzyć, że to początek zmian 
na lepsze w nowogardzkim klu-
bie. Cieszy również fakt, że już te-
raz  prezes postanowił dokonywać 
roszad tak, aby od przyszłego se-
zonu zespół był już w miarę po-
układany. 

Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. 

KR  

Robert Kopczewski na zdjęciu nie jest 
już trenerem Pomorzanina

Hokejowy wynik w meczu Pomorzanina II

Utrzymanie wciąż niepewne...
W sobotę (23 maja) Pomorzanin II Nowogard rozgrywał wyjazdowy mecz ze Zniczem Niedźwiedź. Gospodarze dosłownie rozgromili „rezerwowych”, wygry-
wając aż 9:4. Wobec zwycięstwa Orła Grzędzice i możliwej decyzji ZZPN, że spadnie więcej drużyn, Pomorzanin II wciąż musi walczyć o utrzymanie w lidze.

Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard 9:4 (3:0)
Gole: Dawid Kurek x3, Paweł Królik
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak (c) , Arkadiusz Balcer, Grzegorz Skrzecz, Paweł Królik – Marcin Skórniewski, Michał Jankowski,Błażej Bajerski,       

Krystian Kubicki – Dawid Kurek, Sebastian Suchy.  

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
18. kolejka:
Chemik II Police – Wicher Reptowo  5:1
Orzeł Łożnica – Euroinsbud Goleniów  2:0
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard  9:4
Wołczkowo-Bezrzecze – Hanza Goleniów  0:7
Zalew Stepnica – Pomorzanin Przybiernów 2:0
Vielgovia Szczecin – Orzeł Grzędzice  0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 18 45 84 17 15 0 3
2 Hanza Goleniów 18 42 56 15 13 3 2
3 Wołczkowo – Bezrzecze 18 31 36 29 9 4 5
4 Pomorzanin Przybiernów 18 27 37 38 8 3 7
5 Wicher Reptowo 18 26 35 36 7 5 6
6 Znicz Niedźwiedź 18 24 45 44 7 3 8
7 Vielgovia Szczecin 18 22 25 36 6 4 8
8 Orzeł Łożnica 18 22 20 30 6 4 8
9 Zalew Stepnica 18 21 37 50 6 3 9
10 OKS Euroinsbud Goleniów 18 21 38 34 5 6 7
11 Pomorzanin II Nowogard 18 13 19 61 4 1 13
12 Orzeł Grzędzice 18 10 21 63 2 4 12

W 18. kolejce na stadionie Zni-
cza, miało miejsce ostre strzelanie w 
A Klasie. Niestety chłopcem do bi-
cia okazali się piłkarze z Nowogar-
du. Już po pierwszych 15. minutach 
wynik brzmiał 3:0 dla gospodarzy, 
a piłkarz miejscowych skompleto-
wał hat-tricka. Nie zabrakło jed-
nak kontrowersji. Trzeci gol padł po 
rzucie karnym. Strzał piłkarza Zni-
cza obronił Michał Piątkowski, jed-
nak sędzia dopatrzył się złego usta-
wienia nowogardzkiego bramka-
rza i nakazał powtórzyć „jedenast-
kę”, która została już skutecznie wy-
konana. Pomimo jedynie 12-osobo-
wej kadry, na domiar złego na roz-
grzewce urazu nabawił się Adrian 
Wasyluk. Natomiast w 20. minucie 
kontuzja przytrafiła się Krystianowi 
Kubickiemu. Z kolei 10 minut póź-

niej z urazem zaczął grać Grzegorz 
Skrzecz i choć obaj zawodnicy do-
trwali do 90. minuty, to już nie byli 
w stanie zbyt wiele pomóc swojej 
drużynie, dlatego wynik końcowy 
wygląda tak, a nie inaczej.  Po zmia-
nie stron sygnał do odrabiania strat 
dał Dawid Kurek, który wykorzystał 
podanie Błażeja Bajerskiego i strze-
lił swojego pierwszego gola w tym 
meczu. Kilka minut później gospo-
darze podwyższyli na 4:1. W odpo-
wiedzi w 50. minucie kolejną bram-
kę strzelił Dawid Kurek, tym razem 
po tym jak bramkarz miejscowych 
„wypluł” przed siebie piłkę uderzo-
na z rzutu wolnego. Dopadł do niej 
Kurek i dobił strzał kolegi. Później 
Znicz zdobył kolejne dwie bramki, 
a na 6:3 po rzucie karnym, którego 
sam wywalczył, gola zdobył ponow-

nie Kurek, kompletując hat-tricka. 
W 65. i 70. minucie następne bram-
ki strzelili gospodarze. W 80. minu-
cie, po asyście Błażeja Bajerskiego, 
czwartego gola dla „rezerwowych” 
strzelił Paweł Królik. Wynik meczu, 
miejscowi ustalili w 90. minucie i 
ostatecznie Pomorzanin II przegry-
wa aż 9:4. Widmo spadku do B Kla-
sy ponownie zagląda w oczy piłka-
rzom drugiego zespołu. Grzędzice 
wygrały swój mecz i zbliżyły się do 
Pomorzanina na 3 punkty. Ponad-
to wciąż nie jest jasne, czy decyzją 
ZZPN, z A Klasy spadnie większa 
liczba drużyn. Być może rezerwowi 
zostaną wzmocnieni przez zawod-
ników pierwszego zespołu, aby wy-
grać pozostałe spotkania. Pozostaje 
wierzyć, że Pomorzanin II utrzyma 
się w A Klasie.                             KR
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FINAŁ WALKI O ZIEMIĘ – cz. V
W poprzednim artykule opisywa-

liśmy między innymi mechanizmy 
działania różnych podmiotów zaj-
mujących się aktualnie sprawami 
rolnictwa w naszym regionie. Mamy 
tu na myśli nie tylko organizacje 
rządowe czy lokalne samorządy 
oraz samorząd rolników, ale też 
partie polityczne powiązane ściśle z 
niektórymi członkami Zarządu 
Izby. Nie jest przypadkiem, że wła-
dze partyjne odpowiedzialne za 
problemy rolnictwa całkowicie tole-
rują, a wręcz ignorują nieprawidło-
wości w obrocie ziemią, jakie są 
przez na opisywane i to z udziałem 
przecież członków i władz struktur 
lokalnych partii. Nadrzędnym ce-
lem jest bowiem pozyskiwanie do-
datkowego elektoratu wśród rolni-
ków w zbliżających się wyborach.

Kontynuując wątek aktywnego 
udziału Przewodniczącego Izby w 
pracach Oddziału Terenowego Agen-
cji nie można pominąć kilku faktów z 
jego przeszłości.

Przewodniczący przed kwietniem 
2011 roku był szefem Rady Powiato-
wej Izby za kadencji poprzedniego 
wieloletniego Prezesa Izby. W tym 
okresie   odznaczył się już „szczegól-
ną” aktywnością, między innymi w 
„ustawianiu” własnej rodziny. Oto 
kilka faktów.

W styczniu 2005 roku Oddział Te-
renowy Agencji podpisał akt notarial-
ny sprzedaży działki rolnej o po-
wierzchni 22,0707 ha położonej w 
obrębie Dalno, gmina Łobez. Rok 
później w październiku 2006 roku ten 
sam Oddział podpisał kolejny akt no-
tarialny sprzedaży działki rolnej Nr 
19/16 o powierzchni 88,0583 ha poło-
żonej również w obrębie Dalno, gmi-
na Łobez. Obie działki położone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie, co ułatwia 
ich uprawę. Wspominamy o tych 
transakcjach dlatego, że kupującym w 
ramach pierwszeństwa nabycia był 
nie kto inny jak córka Prezesa. Dla-
czego jest to tak interesujące? Dlate-
go, że osoba ta dokonała zakupu tych 
działek, będąc już zatrudnioną w Od-
dziale Terenowym Agencji, czyli za-
kupiła je od swojego pracodawcy, co 
jest zabronione. W chwili obecnej 
zajmuje w Dyrekcji Oddziału ważne 
stanowisko koordynatora ds. rejonu 
Recz i Choszczno. Koordynator to 
osoba kierująca procedurami rozdy-
sponowania mienia Skarbu Państwa 
w danym regionie. Innymi słowy jest 
to osoba, od której umiejętności, do-
świadczenia, ale również tzw. „przy-
chylności” zależny jest przebieg całej 
procedury sprzedaży nieruchomości 
w regionie. A jak ważna jest kwestia 
„przychylności” urzędników to rozu-
mie się samo przez się. Drugim cieka-
wym aspektem związanym z w/w. 
sprzedażami działek jest cena za jaką 
zostały nabyte. Według twierdzeń rol-
ników, którzy w tym samym czasie 
nabywali nieruchomości od Agencji, 
wycena zrobiona dla tych wspomnia-
nych dwóch działek (3.600,00 zł/ha) 
była ponad dwukrotnie niższa aniżeli 
wyceny sporządzone dla sąsiednich 
nieruchomości innych rolników. Dla-
czego tak się stało – dziś już nie do-
wiemy się - bo rzeczoznawca, który te 
wyceny na zlecenie robił, już nie żyje.

Trzecią ciekawostką w tej sprawie 

jest fakt, że córka Prezesa na co dzień 
pracuje w Szczecinie w Agencji  i 
mieszka w Szczecinie. Z sobie tylko 
znanych powodów zameldowana jest 
w domu swoich rodziców, gdzie jako-
by prowadzi samodzielnie indywidu-
alne gospodarstwo rolne. Na gospo-
darstwo to składają się wspomniane 
poprzednio dwie działki o łącznej po-
wierzchni 110 hektarów, jak też dwie 
działki sąsiednie Nr 5 i Nr 13 „upra-
wiane” przez nią samą. Na wszystkie 
te działki pobiera dopłaty unijne, nie 
mając żadnego własnego sprzętu, nie 
mając żadnych własnych środków 
produkcji i nie pobierając akcyzy do 
paliwa rolniczego. Zwraca uwagę fakt, 
aż 110 ha ziemi rolnej (a nie jak obec-
nie wnioskuje Izba np. 15 ha) bardzo 
korzystnie położone, bezpośrednio 
przylegają do nieruchomości rolnych 
będących własnością jej ojca, tworząc 
razem z zabudowaniami gospodar-
czymi jej ojca jeden spójny rozłóg pól.

Najciekawsze jest to, że miejscowi 
rolnicy pamiętają dobrze, że „dzier-
żawcą” tych nieruchomości rolnych 
od Agencji była córka, jednak fak-
tycznie uprawiał te działki jej ojciec, 
do tego stopnia, że bezprawnie zajął i 
uprawiał dużą część działki należącej 
do rodziny sąsiada. Zwraca uwagę 
fakt, że Pani „koordynator” w oddzia-
le Agencji w Szczecinie jest właści-
cielką większego areału ziemi upraw-
nej niż jej rodzice, jakoby „rolnicy od 
pokoleń”. To właśnie ona jest właści-
cielką największego areału w rodzi-
nie. Rodzi się więc pytanie, dlaczego 
nie zakupili tej ziemi jej rodzice lub 
brat? Czy nie dlatego, że w tamtym 
okresie, tj. 2005 i 2006 r., jej ojciec nie 
miał zdolności kredytowej, bo już 
miał zaciągnięte inne kredyty?  Czy 
sposób, w jaki Prezes tak usilnie i 
bezwzględnie usiłuje “zakupić” zie-
mię rolną, co ciekawe tylko od Agen-
cji, a nie na wolnym rynku, nie przy-
pomina zwalczane przez niego kupo-
wanie na „podstawionego przez sie-
bie słupa”, którym jest jego syn?

Czy jest możliwe, że urzędniczka 
Agencji, córka Prezesa i matka dwoj-
ga dzieci, codziennie jedzie samocho-
dem ponad 100 km do pracy z Łobza 
do Szczecina, pracuje tam minimum 
osiem godzin na stanowisku koordy-
natora i przejeżdża ponownie 100 ki-
lometrów ze Szczecina do Łobza i ma 
jeszcze czas na samodzielne prowa-
dzenie swojego indywidualnego go-
spodarstwa rodzinnego, dbając przy 
tym o swojego męża w Stargardzie 
Szczecińskim i dwójkę dzieci za-
mieszkałych na stałe w Szczecinie? 
Zachowanie takie ma znamiona fikcji 
lub absurdu w zakresie wypełniania   
kryterium „bycia rolnikiem”, a mimo 
to instytucje takie jak Izba i Agencja 
uznają to za możliwe i legalne.

Zadajemy więc pytanie Prezesowi, 
Dyrektorowi Agencji, Ministrowi 
Rolnictwa i wam szanowni Czytelni-
cy: czy taka osoba spełnia kryteria 
rolnika indywidualnego i prowadzi 
samodzielnie gospodarstwo rodzin-
ne?

Może właśnie z takich samych po-
wodów Prezes próbował w roku 2013 
„ustawić” w dyrekcji Oddziału Agen-
cji swoją drugą córkę? Spotkało się to 
z nieukrywanym oburzeniem pozo-
stałych pracowników Dyrekcji, w 

efekcie została ona pracownikiem 
przyjaciela taty - Ryszarda M., działa-
cza partyjnego. Jest to ten sam Pan, 
który tak gorąco wspierał w roku 
2012/2013 strajkujących rolników, 
poprzez udzielanie im moralnego po-
parcia, miejsc do spotkań i dobrego 
słowa w mediach. Całkiem na margi-
nesie dodać należy, że Pan Prezes nie 
miał żadnych moralnych oporów, aby 
zebrane własne plony kukurydzy, w 
ilości kilkuset ton, wysuszyć w su-
szarni u Barbary Z., czyli tej samej 
osoby, którą od 2012 roku określa 
mianem “słupa” i usilnie zwalcza przy 
każdej możliwej okazji.

Jeżeli działaczom Izby oraz wiodą-
cym działaczom partyjnym zależało 
na aktywnej walce o dobro rolników, 
to dlaczego już w styczniu 2014 roku 
doszło do otwartego protestu całej 
rzeszy rolników zrzeszonych między 
innymi w Komitecie Protestacyjnym 
Rolników Województwa Zachodnio-
pomorskiego, domagających się 
otwarcie rezygnacji Zarządu Izby z 
zajmowanych funkcji (www.prote-
strolnikow.pl). To właśnie ci rolnicy, z 
mocy prawa członkowie Izby, doma-
gali się rezygnacji władz Izby z peł-
nionych funkcji, uzasadniając to utra-
tą moralnego prawa do dalszego ich 
reprezentowania.

Sam Prezes stał się formalnie rolni-
kiem   w dniu 19.09.1978 r., kiedy to 
przejął 5 hektarowe gospodarstwo 
rolne od swojego ojca. Od tego czasu 
nie powiększał gospodarstwa aż do 
09.08.1982 r. kiedy to nabył wraz z 
małżonką dodatkowe 6,7 ha ziemi. 
Ale to dawało łącznie ok. 11,80 ha 
ziemi, z czego spora część to tereny 
zabudowane. Jak na wieloosobową 
rodzinę (dwoje rodziców i pięcioro 
dzieci) to zdecydowanie mało, aby 
utrzymać się tylko z uprawy samej 
ziemi rolnej. To nieduże gospodar-
stwo rodzinne zaczęło się powiększać 
wyraźnie dopiero po 01.05.2004 r., 
kiedy rolnictwo polskie zaczęło być 
wspierane przez dopłaty unijne. Dla-
tego też już 20.12.2004 r. małżeństwo 
nabywa od Agencji 60,01 ha ziemi. 
Dwa lata później tj. 14.06.2006 r. na-
bywają kolejne 6,6 ha, a w dniu 
27.09.2006 r. kolejne 29,68 ha. Od 
tamtej pory gospodarstwo ich ma 
łącznie 108,10 ha do chwili obecnej. I 
to oni jako jedyni w rodzinie mają 
maszyny i środki produkcji do pro-
wadzenia działalności rolniczej.

Jak z tego wynika, szefem Izby zo-
stała osoba, która tak na prawdę roz-
poczęła działalność rolniczą dopiero 
po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej i rozpoczęciu wypłat dopłat bez-
pośrednich. Jak przed 01.05.2004 r. 
radził sobie Pan Prezes na 12 hektaro-
wym gospodarstwie, bo wydaje się, że 
to właśnie dopłaty unijne zmobilizo-
wały go do takiej właśnie aktywności 
w powiększaniu gospodarstwa? Dla-
czego przed rokiem 2004 nie kupował 
ziemi w powiecie łobeskim, który do 
dziś jest trzecim powiatem w woje-
wództwie pod względem zasobu zie-
mi rolnej Skarbu Państwa? Czy wtedy 
też angażował się i zajmował się spra-
wami i bolączkami rolników indywi-
dualnych?

Powyższe relacje rodzinno-własno-
ściowe wydają się korespondować 
idealnie z faktem, że we wszystkich 
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ustaleniach, porozumieniach i roz-
mowach między rolnikami, Agencją i 
Ministerstwem Rolnictwa wszędzie 
stanowczo podkreślana jest klauzula 
wyjątku dotyczącego obrotu ziemią w 
ramach danej rodziny. Formalnie pa-
trząc, cała rodzina ma łącznie 
243,8786 ha ziemi, z czego rodzice 
mają 108,1082 ha, ich córka 110,1290 
ha, a syn 6,5017 ha.

Patrząc z punktu widzenia kryte-
riów przetargowych i definicji rolnika 
indywidualnego, każde z nich powin-
no prowadzić odrębne gospodarstwo 
rolne i mieć własne maszyny, nawozy, 
środki chemiczne. W tym przypadku 
“rolnik” , syn Prezesa z najmniejszą 
ilością ziemi, startuje w przetargach 
ograniczonych i oferuje kolosalne 
kwoty za hektar ziemi. “Mając” 
6,5017 ha może ubiegać się o zakup 
działki o powierzchni 91 ha (Lesię-
cin), ale gdyby potraktować go jako 
rolnika z gospodarstwem o po-
wierzchni 243 hektary, to już w prze-
targu na działkę w Lesięcinie nie po-
winien w ogóle uczestniczyć (limit 
300 hektarów). Czy w efekcie nie wy-
stępował w przetargach jako “słup”, 
który to proceder zarzuca innym rol-
nikom Prezes Izby i jego otoczenie? 
Faktycznie, mając przychód z łącznie 
243 ha ziemi, a nie zaledwie z 6,5017 
hektara ziemi, można było zaofero-
wać na przetargu 1.300.000,00 zł za 
działkę rolną 73/2, o powierzchni 
44,5 ha w miejscowości Przyborze. To 
spostrzeżenie potwierdza założenie, 
że mając zaledwie 6,50 hektara i nie 
mogąc zaoferować żadnych zabezpie-
czeń ceny zakupu rozłożonej na raty, 
syn Prezesa nie nabywał i nie nabywa 
ziemi dla siebie i z własnych środków. 
Chyba, że zamierzał nabyć ją  za go-
tówkę, ale skąd miałby na to pienią-
dze? Bo z areału 243 hektarów jest już 
możliwe spłacenie zobowiązania w 
kwocie 1.300.000,00 zł wraz z odset-
kami i kosztami dodatkowymi, ale 
nie z areału 6,5017 hektara ziemi rol-
nej. W efekcie należy zadać pytanie, 
na czyją rzecz syn Prezesa próbował i 
nadal próbuje nabyć ziemię w prze-
targach ograniczonych od Agencji? 
Robił to na przetargach w Zachełmiu, 
Dobieszewie, Rekowie, Lesięcinie, 
Mołstowie, Karwowie itd. Dla kogo? 

Zrozumiała staje się w tym mo-
mencie presja, aby tak zorganizować 
przetargi ofertowe, aby wyłącznie 
„zasłużeni” rolnicy mogli korzystnie, 
czyli tanio nabyć ziemię. A wiadomo, 
że w przetargach ustnych cena nigdy 
nie będzie tak niska jak w oferto-
wych, szczególnie tych wcześniej 
„przygotowanych”. Czy nie mamy 
przy tym do czynienia z procesem 
niekontrolowanej wyprzedaży ziemi z 
zasobów Skarbu Państwa?

W tym miejscu wróćmy na chwilę 
do obowiązujących przepisów prawa. 
Zadajemy sobie pytanie, kto i dlacze-
go zmienił ustawę o Agencji i o 
kształtowaniu ustroju rolnego z datą 
03.12.2011 r? Zmiany były inspirowa-
ne, prowadzone i głosowane w Sejmie 
między innymi przez polityków par-
tyjnych. Dlaczego więc od daty wej-
ścia w życie tej zmiany rolnicy nie są 
zadowoleni z wyników jej działania i 
nadal twierdzą, że nie mogą nabyć 
ziemi rolnej, już nawet na powiększe-
nie gospodarstw rodzinnych, bo o 
przeprowadzeniu przetargu na zało-
żenie gospodarstwa rodzinnego moż-
na zapomnieć?

Obserwując opisane przykłady i 
reakcję wśród rolników widać, że 
problemem jest stosowanie obowią-
zującego prawa, a tak naprawdę jego 
nagminne omijanie, naginanie a 
wręcz łamanie, i to wyłącznie w celu 
zaspokojenia własnych partykular-
nych interesów. Wreszcie dlaczego 
osoby działające niezgodnie z pra-
wem, korzystają z ochrony polityków 
oraz lokalnych układów i pozostają 
praktycznie bezkarne? Skoro ich 
przełożeni nie podejmują żadnych 
działań, mimo wiedzy o nieprawidło-
wościach, to musi być jakaś przyczy-
na takiego stanu rzeczy. Nie bez po-
wodu w Ustaleniach i Porozumieniu 
zawartych w styczniu i marcu 2013 
roku mówi się o przyznaniu szczegól-
nych przywilejów dla transakcji obro-
tu ziemią dokonywanej w rodzinie 
rolnika.

Czy aktualne przetargi ofertowe 
organizowane przez Agencję nie są 
po prostu rozdawnictwem ziemi dla 
swoich? Kryteria tych przetargów, a 
dokładnie wzory liczenia punktów 
pozostają tajemnicą do chwili obec-
nej. Dlaczego przetargi rozstrzygane 
są w sposób tak niejawny nawet dla 
uczestników? W jakich innych przy-
padkach obrotu gospodarczego moż-
na sobie bez konkurencji nabyć jed-
norazowo grunty – w tym przypadku 
narzędzie pracy rolnika?

Na koniec jeszcze jedna ciekawost-
ka. W organizowanych przez Agencję 
przetargach ograniczonych należy w 
wyznaczonym terminie złożyć wnio-
sek o dopuszczenie do przetargu z 
odpowiednimi załącznikami. Z nie-
wiadomych przyczyn praktyką stoso-
waną przez Agencję jest pomijanie 
złożonych wniosków, bez informowa-
nia o tym fakcie kandydata na uczest-
nika przetargu. Innymi słowy rolnik 
Kowalski składa wniosek i .... nic. 
Wniosku nie ma, informacji o tym, 
dlaczego nie ma - również nie. Uka-
zują się listy dopuszczonych kandy-
datów, a na tych listach rolnika Ko-
walskiego nie ma. Dlaczego? Agencja 
milczy. Nie przesyła żadnej pisemnej 
informacji, kompletnie nic. Nieofi-
cjalnie przyczyną takiego działania 
Agencji jest nie spełnianie kryteriów 
uczestnika przetargów ograniczonych 
przez rolnika Kowalskiego. Ale wyda-
je się, że każdy kandydat powinien 
wiedzieć, co jest przyczyną nie-
uwzględnienia jego wniosku już tylko 
po to aby móc złożyć zastrzeżenia 
przetargowe lub wystąpić do sądu lub 
zawiadomić prokuraturę. Czy jest to 
kolejny przejaw “sprzyjania” przez 
Agencję rolnikom i kolejne ułatwie-
nie w ich działaniach? Tego typu nie-
prawne zachowanie Agencji budzi nie 
tylko zdziwienie, ale i oburzenie.

Niezależnie od powyższych faktów 
i problemów ważne jest, że w najbliż-
szych wyborach tak do Izby, jak też 
do Sejmu i Senatu możemy aktywnie, 
bardziej wyraziście i zdecydowanie 
pokazać swoje stanowisko względem 
przedstawionych nieprawidłowości, 
osób i partii, które za to wszystko od-
powiadają. Nie można zapomnieć, że 
zarówno Ministerstwo Rolnictwa, jak 
i kierownictwo Agencji nadzorowane 
są przez polityków tej samej partii, 
których bierność i tolerowanie tych 
nieprawidłowości nie przyniesie efek-
tów. Jednakże wybór należy do każ-
dego z nas.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Gościliśmy naszych przyjaciół  
z Macedonii 
Już po raz piąty gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły 
SSOU Kole Nedelkovski  w Veles w ramach współpracy miast oraz szkół. 

W tym roku przyjechała do 
nas grupa młodzieży licząca 14 
uczniów SSOU Kole Nedelkovski 
w Veles, która pozostawała pod 
opieką nauczycieli Angelche Gu-
shev oraz Nikola Dechev. Podczas 
niemal tygodniowego pobytu (10-
16.05.2015 r.) nasi goście pozna-
li nie tylko nasze miasto, ale tak-
że inne miejsca w województwie 
zachodniopomorskim. Wymiana 
jak zawsze była świetną okazją do 
wzajemnego poznawania kultur 
i obyczajów, ale także zawierania 
przyjaźni. Zapraszamy do obej-

rzenia fotorelacji z wizyty naszych 
gości z Macedonii: 

Dzień pierwszy (10.05.2015 r.)
Powitanie naszych gości z Ma-

cedonii – jak nakazuje staropolski 
zwyczaj chlebem 

i solą.

Dzień drugi (11.05.2015 r.) 
Warsztaty malarskie w NDK. 

Spotkanie z burmistrzem Nowo-
gardu Robertem Czaplą. Spacer 
po Nowogardzie. Zwiedzanie ko-

ścioła NMP – wieża kościoła. Pre-
zentacja szkoły.

Dzień trzeci  (12.05.2015 r.)

Wyjazd do Koszalina. Wizyta 
w fabryce bombek choinkowych. 
Zwiedzanie Kołobrzegu. Relaks w 
wodnym parku rozrywki. 

Zdjęcie nr 4-  Tak powstają 
bombki

Zdjęcie nr 5 – Morze, nasze 
morze...

Dzień czwarty (13.05.2015 r.) 
Zwiedzanie Szczecina – Wały 

Chrobrego, Zamek Książąt Po-
morskich, Filharmonia Szczeciń-

ska, Jezioro Szmaragdowe. 

Dzień piąty (14.05.2015 r.) 
Wyjazd do Międzyzdrojów – 

zwiedzanie punktu widokowe-
go, Aleja Gwiazd, Muzeum Figur 
Woskowych, spacer wzdłuż plaży, 
molo. Rozgrywki sportowe o Pu-
char Dyrektora ZSP. 

Dzień szósty (15.05.2015 r.)
Gra integracyjna – Chłopska 

Szkoła Biznesu. Telemost. Uro-
czysta kolacja pożegnalna. 

Dzień siódmy (16.05.2015 r.)
Pożegnanie gości. Wyjazd gości 
do Macedonii.

Nad jeziorem Szmaragdowym
odwiedziliśmy także Szczecin i Wały Chrobrego 

Wspólny wyjazd nad morze

dzień drugi na wieży kościoła

Dzień drugi spotkanie z burmistrzem

Uroczyste powitanie

Dzień trzeci wspólne prace przy bombkach



26-28.05.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Firma Stimex Spółka z o.o. 
z siedzibą w Osowie 13,

 72-200 Nowogard 
zatrudni 

mechanika samochodowego 
tel. 91 39 27-322

 kom. 502-671-607

Umowa z NFZ (bez kolejki)

BEZPŁATNE
PROTEZY ZĘBOWE

Janusz Kubrak
ul. Mazowiecka 17/1 

Szczecin
Tel. 91 489 12 14 

    K72.1.sczb.6-31.03

DZIEŃ OTWARTY
W dniu 9.06 2015 (wtorek) o godz.  10.00  

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Nowogardzie będzie  

Dzień Otwarty  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wszyscy zainteresowani:
- obejrzą  prezentację multimedialną o szkole zawodowej
- zwiedzą szkołę i ośrodek
- obejrzą pracownie
- wezmą udział w zajęciach sportowych
Uczniowie przygotują na tę okazję smaczny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

Poszukujemy  
kandydatów

 na stanowisko sprzedawca 
w sklepie Netto  
w Goleniowie, 

zatrudnienie na pełen 
wymiar czasu bądź  

na 1/2 etatu.  
Informacje w sklepie Netto 

w Goleniowie  
bądź Nowogardzie.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 13 czerwca 

2015r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u 

Lidii Bogus tel. 505 393 636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 
Lidia Bogus

Szukasz Pracy ? Firma AAS 
Sp. z o.o poszukuje kandydatów 

na stanowisko :  
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel. 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

NIeRUCHOmOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lo-

kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w Nowo-
gardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamko-
wej w Nowogardzie. 604 702 
817 

• Sprzedam działki budowla-
ne uzbrojone od 12-15 arów. 
Kościuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 po-
koje; 41,49 m2 + garaż przy 
domu. Cena do negocjacji. 
726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z ga-
rażem. 608 853 710  

• Nowogard – sprzedam 
dom w zabudowie szerego-
wej.601 808 410 

•	 Sprzedam działkę ogrodo-
wą za Szkołą Podstawową 
nr 2. Tel. 607 289 667

•  Sprzedam pawilon handlo-
wy przenośny, ocieplany z 
płyty obornickiej o pow. 36 
m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 
601 642 390 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe ładne. Tel. 603 555 
532

•  Sprzedam grunty 0,40 ha w 
centrum miasta. Tel. 693 128 
069 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 
centrum Nowogardu. 604 
109 289 

• Sprzedam pół domu z dział-
ką, Osowo. Tel. 696 404 840

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Boh. Warszawy 
oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

• Poszukuje do wynajęcia 
mieszkania 3-pokojowego, 
okolice szkoły „2” Nowogard. 
887 077 570 

• Zamienię dwupokojowe 
mieszkanie komunalne przy 
ul. Poniatowskiego na po-
dobne lub mniejsze, bliżej 
centrum Nowogardu max. II 
piętro. Tel. 601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 cen-
trum Nowogardu. 784 060 
058 

• Wynajmę garaż na Zamko-
wej. Tel. 603 705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3po-
kojowe ladne. 603 555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmi-
na Przybiernów. Tel. 665 523 
647 

• Do wynajęcia dwa pokoje z 
kuchnią. 661 811 611 

• Sprzedam mieszkanie 77 m 
2, czynszowe. 725 74 03 15 

• Sprzedam kawalerkę 28m2, 
Tel. 782 139 263

• Sprzedam mieszkanie trzy-

pokojowe 60 m2, I piętro, Ul. 
Zamkowa. 730 315 621

•	  Nowogard, sprzedam dom 
w zabudowie szeregowej. 
601 808 410 

• Sprzedam mieszkanie dwa 
pokoje, ul. Żeromskiego, III 
piętro. 601 080 035 

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIENIĘ 
: mieszkanie  trzypokojowe  
58 m2  na  dwupokojowe.
Tel.663695260.

• Pół  domu – parter  , 3 po-
koje 75,1 m2.SPRZEDAM.
Tel.606110454.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZE-
DAM.Tel.607719505.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 
2-pokojowe ,częściowo 
umeblowane, na  podda-
szu,49m2 , ul. Tadeusza Ko-
ściuszki. Cena 30 tyś. euro. 
Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Do wynajęcia mieszkanie 52 
m2. 609 349 138 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie Osiedle Radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod 
warsztat samochodowy w 
Nowogardzie w cenie do 0,5 
miliona złotych. 696 441 558 

• Sprzedam M-4, centrum. 885 
242 483 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
793 908 098 

• Kulice wynajmę lokal o pow. 
40m2 wraz z zapleczem pod 
działalność. Tel. 518 682 256

• Sprzedam kawalerkę 28m2. 
Tel. 604 606 960

• Sprzedam kawalerkę nad 
sklepem Sezam Nowogard. 
723 777 511

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel 91 39 20 
307 

• Sprzedam dom Goleniów/
Białuń, 160m2 z garażem, 
działka 1350 m, cena 399 tys. 
Tel. 664 709 366

• Kulice – wynajmę lokal (z za-
pleczem kuchennym) pod 
imprezy okolicznościowe. 
Tel. 518 682 256 

• Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 3 maja. 570 500 060 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 
721 371 566 

• Mieszkanie czteropokojowe, 
kaucja 1800 zł, wynajem 900 
zł. 669 756 752 

• Tanio sprzedam M3 45,8m2. 
603 585 674 

• Do wynajęcia kawalerka. 601 
927 982 

• Do wynajęcia ul. Boh. War-
szawy 45/4, 67m2, I piętro, 3 
pok., z umeblowaniem, kli-
matyzacja, ciepłe, suche. 605 
402 773 

• Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. Tel. 517 357 
653 

mOTORYZACJA
•	 Sprzedam silnik 1,6 disel 

do Jetta, stan dobry. 605 
576 908 

• Sprzedam amortyzato-
ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. 
Tel. 691 050 186 

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. 
Tel. 602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 
rok, 1,6 benzyna, serwisowa-
ny, garażowany, Osina. Tel. 
698 939 463 

ROlNICTWO
• Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

•	 JAJA lĘGOWe KUR „le-
GHORN”. Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam słomę i siano w ko-
stach. 782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Koszenie, mulczowanie łąk, be-
lowanie słomy i siana. 608 01 
39 95 

• Sprzedam tonę jęczmienia. 661 
663 977 

• Sprzedam prosiaki. 608 143 712

• Sprzedam Ursus C-328 . 605 115 
064

• Sprzedam przód do ciągnika 
C-330 kompletny. 696 807 922 

• Sprzedam mieszankę zbożową i 
tuczniki mięsne. 696 807 922

• Sprzedam prosięta. Tel. 692 222 
840 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układa-
nie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 

TAPICeRKI meBlOWeJ SA-
mOCHODOWeJ/ SKÓRZA-
NeJ mATeRIAŁOWeJ / PO-
ŚCIelI WeŁNIANeJ / lANO-
lINĄ/SPRZĄTANIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis 
tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

•	 Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127 

• Wynajem i sprzedaż ruszto-
wań, ocieplenie budynków, 
malowanie natryskowe. 731 
517 928 

• Docielenia budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika, regip-
sy i adaptacje poddaszy. 600 
626 268

•  Malowanie, szpachlowanie. 
733 178 680

•	 Docieplenia budynków. 
607 654 692

• Remonty  mieszkań.
Tel.669526858.

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124.  EMISJE  DO  
ODWOŁANIA.

• Transport od A-Z przepro-
wadzki. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 
858 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  
C+E  do  przewozu  drobiu.
Tel.783678674.

•	 Zatrudnię  dekarza na  umo-
wę o pracę.Tel.785931513.

•	 PRZYJmĘ  do  pracy na  budo-
wę do  elewacji.Tel785500103.

•	 ZATRUDNIĘ  SPAWA-
CZA.503032234.

• Zatrudnię mechanika samocho-
dów ciężarowych, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię w sklepie Lewiatan na 
ul. Boh. Warszawy. Tel. 91 39 21 
373 , 507 043 174 

• Zatrudnię kierowcę  kat. C+E, 
Praca – kraj. 783 678 674 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 

zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Sprzedam cegłę rozbiórko-
wą białą. Tel 502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE KOMINKOWE. 667 788 
820 

• Sprzedam domek drewnia-
ny dla dzieci szerokość 180 
cm. dł. 220 cm. i wys. 180 cm. 
Z tarasem na podwyższeniu 
40 cm. Wejście schody z ba-
rierką domek znajduje się 
na terenie Nowogardu. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 606 265 
333

• Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych, oraz rośli-
ny ozdobne. 606 106 142 

• Drzwi garażowe tanio sprze-
dam. 603 319 924 

• SPRZEDAM- drewno  mie-
szane ,przyczepkę samocho-
dowa lub przyczepę  rolni-
czą.Tel.880690659.

•	 WYPUSZCZANIe – BIA-
ŁYCH GOŁĘBI  na:  Ślu-
by i Inne  Uroczystości.
Tel.795970408.

• Sprzedam  Cyklopa  w  do-
brym  stanie .Tel.667522369.

• Tanio sprzedam krajzege i 
szlifierkę. 91 39 22 990

• Sprzedam trzykomoro-
wy Ponton nowy plus dwie 
wędki komp. Orginał na kar-
pia. Tel. 603 499 269 

• Sprzedam tokarnię metr to-
czenia cena 4200 zł. Tel 664 
709 366

• Odkurzacz wielofumkcyj-
ny nowy sprzedam. 669 756 
752 

• Sprzedam  cegłę czewoną 
rozbiórkową. Tel. 664 045 
415 

• Oddam psy owczarki nie-
mieckie, pięciotygodniowe. 
Tel. 91 39 26 301, 531 900 
050 

• Sprzedam rotacyjną do tra-
wy. 723 195 168

• Sprzedam garnitur mło-
dzieżowy czarny, 158/74, je-
den raz założony, + koszula 
i buty. Cena 100 zł. 501 432 
382
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIem, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO KlIeNTA

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

TANIEJ O PODATEK

15 - 26 maja 2015

ul. Armii Krajowej 49
 72-200 Nowogard 

tel.: 91 39 21 470 
www.kwadratmeble.pl

 

SPRZEDAŻ MASZYN: Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych 
marek:  Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group,  Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky,  Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert Misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

SKLEP:  Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

SERWIS: Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

Wykonanie weryfikacji przed sezonowej 
kombajnu lub prasy    – 30%
Oferta ważna do 1 czerwca 2015 r.

Do 1 czerwca  przy zamówieniu powyżej 1000 zł 
zabawka ciągnik „FENDT”  -  Gratis!!!

PROMOCJA!!!

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9 s. 4s. 2

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

A6.4.k.d/o

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA SSZZKKOOŁŁAA PPOOLLIICCEEAALLNNAA
OGŁASZA NABÓR NA 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK)

  - ruszamy już w czerwcu     - czesne miesięczne 100 zł
UWAGA !!! DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ I SZPITALI - NAUKA GRATIS

informacja i zapisy
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett

Co zatruło 
ryby w 
jeziorze?

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Nasi przedsiębiorcy:
Marzena Milewicz

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Czytaj s. 3

Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl

W333.2.wt-pt.do2.06
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PROMOCJE
strona 20

Ciągniki, 
maszyny, 

serwis

22.05, 5.06, 19.06

Uciekł 
z miejsca 
kolizji

Będziemy mieli swój statek 

Nowogard na morzach  
i oceanach świata

Czytaj s. 3
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Dziś wielki jubileusz 

70 lat Szkoły Podstawowej 
Dzisiaj, tj. piątek 29 maja, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 
obchodzi swoje 70 lecie istnienia. 

Uroczystości okrągłego jubile-
uszu, najstarszej szkoły podsta-
wowej w gminie Nowogard, roz-
poczną się o godz. 9:30, w hali 
sportowej SP 1. Najważniejszym 
punktem obchodów będzie apel. 
Po nim zaplanowano m. in. zwie-
dzanie szkoły i przygotowanych z 
okazji 70-lecia wystaw tematycz-
nych. 

W niedzielę natomiast, o godz. 
12:30, w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie, 
odbędzie się uroczysta Msza św. 
z udziałem społeczności szkolnej, 
która zakończy obchody jubile-
uszu SP 1. 

Tuż po niej uczniowie klas III 
szkoły, wezmą udział w rozgryw-
kach piłki nożnej na Placu Sza-
rych Szeregów w ramach Dnia 
Dziecka, który tego dnia organi-
zuje Caritas. 

Warto dodać, że SP 1 jest drugą 
szkołą, która w tym roku obcho-
dzi swoje 70 urodziny. Kilka tygo-
dni temu jubileusz świętowało I 
Liceum Ogólnokształcące. 

Relacja z obchodów 70-lecia 
SP 1, opublikujemy w kolejnym, 
wtorkowym, wydaniu DN.

MS 

P8.4.SCZB.DO

W skrócie

ReKlAMA

Stowarzyszenie „Bodzęcin Razem”, zorganizowało w sobotę (23 maja), 
dla najmłodszych mieszkańców wsi, wyjazd na mecz Pogoni Szczecin z Le-
gią Warszawa. Choć na stadion „Portowców” wybrała się zaledwie garstka 
najmłodszych sympatyków „Dumy Pomorza”, trzeba przyznać, że byli to 
najwierniejsi fani. Bilety oraz wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie. Mło-
dzi sympatycy Pogoni z Bodzęcina, mieli okazję m.in. zebrać autografy od 
niektórych piłkarzy szczecińskiej drużyny. KR 

W dniu 26 maja, na Placu Wolności, po raz czwarty,  obchodzono „No-
wogardzki dzień przeciwko przemocy” - inicjatywę zapoczątkowaną przez 
Zespół Interdyscyplinarny, działająca przy Ośrodku Opieki Społecznej w 
Nowogardzie. - Przemoc domowa i agresja rówieśnicza to zjawiska, które 
niestety coraz częściej występują. By im zapobiegać i minimalizować ich skut-
ki, należy o nich głośno  mówić. To dzisiejsze spotkanie  ma na celu uświa-
domienie społeczności lokalnej, czym naprawdę jest przemoc i  jak należy z 
nią walczyć.” - powiedziała do zebranych  Dorota Maślana, przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego. W tegorocznym planie obchodów był także 
występ muzyczny, czytanie eseju, jak również bardzo widowiskowa musz-
tra klasy policyjnej z I LO. Finałem obchodów  było wypuszczenie  w nie-
bo balonów w kolorze niebieskim.  JB

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2,  brały udział w X Międzyszkolnym 
Konkursie Czytelniczym, który odbył się  w dniach 14 i 15 maja 2015 roku, w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dziewczęta, które zostały laureatkami tego 
konkursu: Bianka Dalmata zajęła III miejsce w konkursie dla klas I-III, a Ju-
lia Florczak z klasy VI b zajęła II miejsce w konkursie dla klas IV-VI. Wyróż-
nienie zdobyła Gabrysia Bartkowiak z klasy III a. Opiekunami uczennic są p. 
Marzenna Florczak, Anna Buczyńska, Ewa Żylak. Info: własna

Co zatruło ryby  
w nowogardzkim jeziorze? 
Wczoraj, o tym, że przy brzegu (w okolicach fontanny) pływają śnięte ryby, zaalarmował re-
dakcję mieszkaniec miasta. 

Nasz reporter natychmiast udał 
się na miejsce, by wykonać zdję-
cia. Na fotografiach widać zarów-
no martwe ryby, jak i unoszące się 
na powierzchni wody osady nie-

znanych substancji.
Redakcja bada sprawę. Mamy 

nadzieję, że jej wyjaśnieniem zaj-
mą się też natychmiast odpowied-
nie służby. 

Więcej w kolejnym wydaniu 
DN. 

Red. 
fot. JP

R e K l A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Będziemy mieli swój statek 

Nowogard na morzach i oceanach świata
Nasze miasto będzie sławione na wodach świata. Nowogard – takie imię otrzyma jeden z masowców o nośności 39 tys. ton, 
który w przyszłym roku ma zasilić flotę Polskiej Żeglugi Morskiej.  Armator zapowiada też, że matki chrzestnej statku bę-
dzie szukał oczywiście wśród Nowogardzianek. 

Nowogard jest jednym z sześciu 
miast w Zachodniopomorskiem, 
jakie na nazwę statku wytypował 
szczeciński armator. Kolejne ma-
sowce otrzymają imiona: Drawno, 
Karlino, Gryfino i Barlinek.  

Dlaczego PŻM zdecydował się 
nazwać jeden ze swoich statków 
właśnie Nowogard? 

Bo to bardzo ładne miasto – od-
powiada kurtuazyjnie Krzysz-
tof Gogol rzecznik prasowy Gru-
py PŻM.- Poza tym większość stat-
ków, jakie mają zostać wybudowa-
ne, będzie pływało pod obcą ban-
derą. Szukaliśmy więc takich nazw 

miast, które nie sprawią później 
większych kłopotów z odczytaniem 
– dodaje rzecznik. 

Na statkach pływających po 
międzynarodowych wodach, ję-
zykiem komunikacji nawigacyj-
nej jest angielski. Dlatego szuka-
no nazwy, w której nie będzie li-
ter takich jak „ł” „ś”, tak by póź-
niej nie kaleczono naszego języka.  
Spotkało się to jednak z wielkim 
oburzeniem innych miast - głów-
nie Kołobrzegu i Świnoujścia, któ-
re do tej pory nie doczekały się 
„swoich” statków, mimo iż posia-
dają porty. Tym bardziej, że po 

wodach świata pływa już „Szcze-
cin”, „Koszalin” i „Gdynia”. 

Matka chrzestna z Nowogar-
du? 

Rzecznik PŻM zdradził redak-
cji, że budowa masowca Nowo-
gard ruszy w maju przyszłego 
roku i potrwa ok. 7 miesięcy. PŻM 
zapowiada też, że matki chrzest-
nej dla statku będzie szukał wśród 
mieszkanek Nowogardu. - Wodo-
wanie statku zaplanowano na gru-
dzień 2015. Oczywiście będzie-
my szukali matki chrzestnej w No-
wogardzie. Najlepiej jakby była to 
osoba działająca społecznie, bo by-

cie chrzestnym statku zobowiązu-
je – jednostką trzeba się opiekować 
bezinteresownie – mówi  K. Gogol. 
Będzie to niewątpliwie mocny ele-
ment promocyjny naszego miasta. 

Statki powstaną w ramach no-
wego programu inwestycyjne-
go armatora rozpisanego na lata 
2015-2020. PŻM  planuje budo-
wę łącznie 18 masowców. Wszyst-
kie powstaną w stoczni w Szan-
ghaju, w Chinach.  Poza miastami 
z zachodniopomorskiego, na ban-
derach kolejnych statków widnieć 
będą napisy miast z woj. Pomor-
skiego, m.in. Sopotu. 

 Na razie nie wiadomo jeszcze 
pod banderą jakiego kraju będzie 
pływał „Nowogard”. 

Marcin Simiński
Grafika Jan C.Kozakowski

Już w niedzielę 

Wybory do izb rolniczych 
W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do rad powiatowych Izb Rolniczych, z których 
to później zostaną wyłonione władze wojewódzkie organizacji. Głosować będzie można w 
holu byłego hotelu przy Placu Wolności, gdzie zorganizowany będzie lokal wyborczy. Wy-
nik jest przesądzony, bo zgłosiło się tylu kandydatów ile jest mandatów. 

mał i na „użyczenie” miejsca na lo-
kal wyborczy się nie zgodził.  Z po-
mocą przyszło Starostwo Powiato-
we w Goleniowie, właściciel budyn-
ku gdzie niegdyś był hotel. Dzięki 
temu w najbliższą niedzielę wybo-
ry będą mogły odbyć się bez prze-
szkód. 

Z rady do...Warszawy
Zgodnie z obwieszczeniem ZIR, 

w powiecie goleniowskim utwo-
rzono 6 okręgów (odpowiednio 
do liczby gmin), w których wybra-
nych zostanie po dwóch delegatów 
do rad powiatowych izby. Następ-
nie nowo wybrana rada wybierze 
spośród siebie przewodniczącego i 
delegata do walnego zgromadzenia 
izby. Na pierwszym posiedzeniu, 

członkowie na walne zgromadzenie 
wybiorą spośród siebie nowy za-
rząd i komisję rewizyjną. Następnie 
spośród prezesów i delegatów po-
szczególnych izb w regionie, wybra-
nych wcześniej na walnych zgroma-
dzeniach, wybrana zostanie Krajo-
wa Rada Izb Rolniczych (KRIR) w 
Warszawie – naczelna reprezentacja 
izb rolniczych w całej Polsce. 

Izby rolnicze to nic innego jak za-
wodowy samorząd rolników, dzia-
łający na rzecz rozwiązywania pro-
blemów rolnictwa i reprezentujący 
interesy tej branży. Członkiem izby 
rolniczej, z mocy prawa, jest każda 
osoba, która opłaca podatek rolny. 

Marcin Simiński

Są nimi panowie: Dariusz Olej-
nik z Ostrzycy (lat 52) i Zbigniew 
Luter z Glicka (lat 53). Obu kan-
dydatów przedstawiać za bardzo 
nie trzeba. Pierwszy kandydat to 
jeden z ostatnich  producent mle-
ka krowiego, który został w naszej 
gminie. Przez ostatnie 16 lat pełnił 
funkcję sołtysa Ostrzycy. Jest tak-
że członkiem Stowarzyszenia Szan-
se Bezdroży Powiatu Goleniow-
skiego i członkiem Stowarzysze-
nia Agroturystycznego „Wiatrak” w 
Nowogardzie. Poza produkcją rol-
niczą wspólnie z żoną prowadzi w 
Ostrzycy gospodarstwo agrotury-
styczne. 

Drugi kandydat zajmuje  się pro-
dukcją roślinną. Prowadzi również 
tartak. Z. Luter w mijającej kaden-
cji piastował funkcję przewodni-
czącego Powiatowej Rady Izb Rol-
niczej i członka Komisji Rewizyjnej 
Zachodniopomorskiej Izby Rolni-
czej. Ostatnio został też wybrany 
sołtysem Glicka. 

Kto może głosować?
Czynny udział w wyborach mogą 

wziąć wszystkie osoby fizyczne i 
prawne będące podatnikami podat-
ku rolnego, posiadające minimum 
jeden hektar fizyczny lub przeli-
czeniowy użytków rolnych, a tak-
że podatnicy podatku dochodowe-
go z działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz członkowie rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych posia-
dających w nich wkłady gruntowe. 
W gminie Nowogard uprawnio-
nych do głosowania jest 1559 osób. 

Jak głosować?
Każdy z wyborców otrzyma jed-

ną kartę, na której wypisane będą 
nazwiska kandydatów. Można po-

stawić znak „x” tylko przy jednym 
nazwisku. Chociaż w przypadku 
naszej gminy wyniki wyborów to 
czysta formalność (jest tylu kan-
dydatów ile mandatów) warto, aby 
rolnicy poprzez udział w tym waż-
nym wydarzeniu podkreślili swoją 
jedność wokół spraw wsi. 

Głosować będzie można od godz. 
8.00 do 18.00. Uwaga! Tym razem 
lokal wyborczy znajdować się bę-
dzie  w byłym hotelu przy Placu 
Wolności (na holu), a nie jak to było 
przed czterema laty w NDK.  Dobrą 
tradycją jest, że to gminy na proś-
bę izb udostępniają miejsce do gło-
sowania rolnikom.  Burmistrz No-
wogardu z tego zwyczaju się wyła-

Dariusz  OlejnikZbigniew Luter
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Składamy serdeczne podziękowania 
panu Janowi Kozłowskiemu 

za czteroletnią sumienną, rzetelną kadencję sołtysa wsi Sąpolnica 
i duże zaangażowanie w działalności na rzecz społeczności, która 

wpłynęła na poprawę wizerunku naszej wsi 
    mieszkańcy Sąpolnicy

PoDzięKoWANiA

DZIEŃ DZIECKA
30 maja 2015 r. - 
10.00 – 14.00 Przy Publicznym Gimnazjum Nr 3, im. Zjednoczonej 

Europy w Nowogardzie, ul. Gen. Bema 41 A, 72-200 Nowogard 
W Programie między innymi:
10.00-11.00 – W Świecie Gier i Zabaw Matematycznych Pani Eli 
11.00.-12.00 – Interaktywne Zabawy Językowe Pani Ani 
12.00-13.00 – Kalambury  i Zabawy Ortograficzne  Pani Patrycji 
13.00-14.00 – Gry, Skakanka i Piłka Z Panią Pauliną 
10.00- 11.30 – Malowanie w Towarzystwie Pani Asi
11.30- 12.30 – Eksperymenty Chemiczne Pani Joli 
Ponadto Od 10.00 Do 14.00:
Pomiar Ciśnienia Krwi, Cholesterolu i Glukozy – Koło Diabetyków 
Stowarzyszenie Lila – Róż – Poradnictwo dla Kobiet 
Kącik Urody dla Pań 
Tenis Ziemny – Pan Leszek Kołodziej 
Poczęstunek – ciasto, napoje, kiełbaski z grilla 

Organizator "Akademia w Stronę Marzeń"

 

znaleźli metodę na oszustów?

Enea zmienia numery kont 
Biuro prasowe Enea poinformowało w tym tygodniu redakcję 
DN, że Operator zmienia swój rachunek bankowy. Decyzja ta 
związana jest z licznymi fakturami, na których  oszuści podszy-
wali się pod pracowników Enea i w ten sposób wyłudzali pienią-
dze od nieświadomych klientów. O sprawie pisaliśmy na począt-
ku kwietnia, po tym, jak do naszej redakcji napłynęły sygnały od 
mieszkańców gminy, którzy otrzymali oszukane faktury. 

Przypomnijmy, że na początku 
kwietnia br., w artykule pt. „Uwaga 
na fałszywe faktury za prąd”, pisa-
liśmy o procederze na ogólnopol-
ską skalę, w którym oszuści rozsy-
łali do klientów Enea fałszywe fak-
tury. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy 
już w poniedziałek (30 marca). Na-
stępnego dnia wpłynęły do nas ko-
lejne sygnały od właścicieli skle-
pów z terenu całej gminy. Wszyst-
kie faktury nadesłane przez oszu-
stów opiewały na kwotę 338,75 zł i 
dołączony był do nich list mówią-
cy o tym, że nastąpiły zmiany wa-
runków rozliczenia opłat dystry-
bucyjnych za przesył energii elek-
trycznej. Na piśmie widniała data: 
Poznań, 19.03.2015 r. oraz był on 
podpisany przez Łukasza Pawłow-
skiego, Dyrektora Departamentu 
Sprzedaży Enea Operator SP. z o.o. 
Sprawą zajęła się policja. Wyglą-
da na to, że bezczynna nie chciała 
pozostać również firma dostarcza-
jąca prąd. - Enea zmieniła rachu-
nek bankowy do rozliczeń ze swo-
imi Klientami. W związku z ujaw-
nionymi, również przez dziennika-
rzy, przypadkami oszustw, firma in-
formuje między innymi, jak spraw-
dzić autentyczność faktury. Dodat-
kowo spółka informuje o przesunię-
ciu wysyłki faktur, która związana 
jest ze zmianą systemu informatycz-
nego do obsługi Klientów– informu-
je Luiza Trocka, z Biura prasowego 
Departamentu Komunikacji Kor-
poracyjnej. 

Rzecznik prasowy Operato-
ra, za pośrednictwem DN, prosi 
mieszkańców naszej gminy o ak-
tualizację swoich kont oraz wyja-
śnia podjęte przez firmę działania. 
- Od 1 czerwca Klienci Enei z obsza-
ru szczecińskiego otrzymywać będą 
faktury za energię elektryczną z no-
wym numerem konta. Jest to zwią-
zane ze zmianą rachunku banko-
wego przez firmę oraz uruchomie-
niem szeregu udogodnień dla Klien-
tów. Enea prosi Klientów o aktu-
alizację numerów kont i zwrócenie 
szczególnej uwagi, aby uniknąć po-
myłek w księgowaniu płatności.  Fir-
ma ostrzega również przed oszu-
stami, wysyłającymi nieprawdzi-
wą korespondencję i w razie wąt-
pliwości zachęca do kontaktu z in-
folinią 611 111 111– informuje Sła-
womir Krenczyk, Rzecznik praso-
wy Enea. Na skutek zmian, klienci 
indywidualni mogą otrzymać swo-
je faktury później niż zwykle. - W 
związku z wprowadzonymi zmia-
nami, wydruk i wysyłka faktur na-
stąpi nieco później niż zazwyczaj. Z 
tego powodu Enea przeprasza Klien-
tów za niedogodności i prosi o wyro-
zumiałość– dodaje Sławomir Kren-
czyk. Wierzymy, że te zmiany w fir-
mie dostarczającej prąd mieszkań-
com naszej gminy, wyjdą wszyst-
kim na dobre i wykluczą kolejne 
próby oszustw. W razie pytań, pro-
simy kontaktować się z nowogardz-
kim oddziałem Enea. 

KR

„Kuchenna” interwencja strażaków

Przypalił kolację,  
o mało nie spalił mieszkania
W poniedziałkowy wieczór (25 maja), jednostka Straży Pożarnej z Nowogardu, interwe-
niowała w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Poniatowskiego. Jak się okazało, właściciel 
mieszkania zapomniał o pozostawionym na kuchence gazowej garnku z mięsem...

Dokładnie o godzinie 19:22, 
Straż Pożarna w Nowogardzie, 
otrzymała zgłoszenie od oso-
by postronnej dotyczące zapachu 
spalenizny, wydobywającego się z 
mieszkania w bloku przy ul. Po-
niatowskiego. Po przyjeździe stra-
żaków, na miejscu zdarzenia znaj-
dował się już winowajca, który, 
jak się okazało, pozostawił na ku-
chence gazowej garnek z mięsem. 
- Strażacy po ugaszeniu garnka z 
mięsem, przewietrzyli mieszkanie i 
sprawdzili czy ktoś z domowników 
nie ucierpiał w wyniku zaistnia-
łego zdarzenia. Cała akcja trwała 
25 minut – informuje Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik prasowy Po-
wiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej. 

W zdarzeniu na szczęście nikt 
nie ucierpiał, ani nie został ranny. 
Właściciel mieszkania poza szko-
dami w kuchni, może mówić i tak 
o dużym szczęściu, gdyż zjawił 
się na miejscu wraz z przyjazdem 

strażaków, dzięki czemu uniknął 
wyłamania drzwi. Tym samym 
„kuchenna” interwencja straża-
ków zakończyła się pełnym suk-
cesem. 

KR

Sygnały czytelników

Na cmentarzu w Żabowie trawa po kolana 
We wtorek (26 maja), na adres mailowy DN, mieszkaniec na-
szej gminy nadesłał zdjęcia wykonane telefonem, które poka-
zują jak bardzo w ostatnim czasie zarósł cmentarz w Żabo-
wie. Nasz czytelnik ma nadzieję, że jego sygnał przemówi do 
osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na cmenta-
rzu i ktoś wreszcie wykosi trawę.

Na zdjęciach widać wysoką tra-
wę, która na tę chwilę sięga już do 
kolan. 

- Proszę o publikację fotografii, 
być może wówczas zarządcy zro-
bi się głupio i zadba o odpowied-
ni wygląd miejsca spoczynku na-
szych bliskich – mówi nasz czy-
telnik, chcący zachować anoni-
mowość. Trudno nie zgodzić się 
z mężczyzną, tym bardziej, że 

nie jest to pierwsza taka sytau-
cja. Przed rokiem publikowaliśmy 
zdjęcia przeładowanego zbior-
nika na śmieci, znajdującego się 
na tym samym cmentarzu.   Być 
może zarządcy nie jest po dro-
dze do Żabowa? Wierzymy, że ten 
wstydliwy kłopot zostanie szybko 
usunięty. 

KR

z ostatniej chwili 

Uciekł z miejsca kolizji 
Wczoraj, ok. godz. 16:15, przy ul. 15 Lutego (na wysokości bloku „nauczycielskiego”), do-
szło do groźnej kolizji. 

Jak wynika z relacji naszego 
świadka, jadący z dużą prędko-
ścią w stronę miasta, od strony 
Długołęki, kierowca Forda Mon-
deo, uderzył z całym impetem w 
Toyotę, która zjeżdżała na par-
king, a następnie odjechał z miej-
sca kolizji. „Odepchnięta” Toyo-
ta uderzyła dodatkowo w zapar-
kowane na przeciwległej krawę-
dzi jezdni Audi. Na miejsce zda-

rzenia, po kilku minutach, przyje-
chali policjanci z drogówki. Usta-
lenie właściciela auta, którym je-
chał sprawca kolizji, nie będzie 
trudne – uciekinier zgubił tablicę 
rejestracyjną auta. 

Z naszych informacji wynika, że 
mimo silnego uderzenia uczestni-
cy kolizji nie doznali poważniej-
szych obrażeń. 

MS, fot. JB
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Na ulicy ciemno,  
strach wracać z pracy...
W czwartek (21 maja), m.in. na ul. 700-lecia, przestały świe-
cić lampy. O sytuacji poinformowała nas nasza czytelnicz-
ka, która powiedziała również, że te same lampy świeci-
ły, ale w dzień... Kobieta chciała uzyskać wyjaśnienia w tej 
sprawie w Urzędzie miejskim, jednak następnego dnia, w 
piątek, żaden z urzędników nie miał dla mieszkanki czasu. 

Mieszkanka Nowogardu zatele-
fonowała do redakcji DN, po tym, 
jak od kilku urzędników usły-
szała, że nie mają obecnie cza-
su na rozmowę. Kobieta próbo-
wała przede wszystkim porozma-
wiać z burmistrzem, ale ten rze-
komo, w piątek (22 maja), miał 
już zaplanowane spotkanie. Jak 
wspomina nasza czytelniczka, to 
nie pierwszy raz, gdy w ciemno-
ściach wracała do domu z pracy. 
- Proszę mi powiedzieć, jak to jest, 
że od 700-lecia, aż po Armii Krajo-
wej, lampy uliczne świecą w dzień, 
natomiast w nocy już nie. Wraca-
jąc do domu boję się przechodzić 
przez pasy i myślę tylko o tym, aby 
ktoś mnie nie napadł, bo w tych 
ciemnościach komuś może wpaść 
do głowy taki pomysł, np. łatwego 
wzbogacenia się – opowiada nasza 
czytelniczka.

- Dziś (tj. piątek 22 maja, dop. 
red.) starałam się uzyskać od bur-
mistrza odpowiedź na temat, dla-
czego lampy świecą w dzień, a nocą 
są już wyłączane? Usłyszałam jed-
nak, że burmistrz tego dnia nie ma 
czasu, gdyż ma zaplanowane spo-
tkanie. W takim razie wykręciłam 
numer innych urzędników, nieste-
ty z takim samym skutkiem... Oka-

zuje się, że urzędnicy z Nowogardu 
nie mają czasu na rozmowy z oby-
watelami – opowiada dalej miesz-
kanka Nowogardu. 

Latarnie wyłączone były także 
kolejno w piątek, sobotę i niedzie-
lę (22,23 i 24 maja), m.in. wzdłuż 
ulicy 3 Maja, a także fragmentu 
ul. 700-lecia na odcinku od prze-
jazdu kolejowego do skrzyżowa-
nia z ul. 3 Maja (koło Netto).

Problem z wyłączonym okre-
sowo oświetleniem w różnych 
częściach miasta, pojawia się od 
dawna. Trudno stwierdzić, czy to 
jakaś metoda magistratu mają-
ca na celu oszczędności, czy lam-
py uliczne w naszym mieście są 
już tak wysłużone, że odmawia-
ją posłuszeństwa? W sygnale na-
szej czytelniczki nie ma jednak 
nic śmiesznego, tym bardziej, że 
w ostatnim czasie dochodziło w 
Nowogardzie do serii potrąceń 
pieszych. Przez brak oświetlenia, 
w nocy, może dojść do tragedii i w 
tym przypadku urzędnicy powin-
ni zrobić wszystko, aby znaleźć 
chwilę czasu i wysłuchać alarmu-
jącego obywatela...

KR

 Halo redakcja 

Oj, Piotrze, 
teraz się relaksuję, 

i rączkę sobie kłuję

Czy masz dla 
mnie coś w kopercie 

Robercie...
bo z głodu mdleję

Z cyklu: Zjawiska wokół nas 
akt I - symbioza (rodzaj mutualizm)

interesująca debata w lo nr 2

Co  młodzież sądzi  
o pomocy zbrojnej...  
Czy  powinniśmy militarnie pomagać Ukrainie?- na takie pytanie starali się odpowiedzieć 
uczniowie LO nr 2, podczas debaty zorganizowanej w tej szkole przez nauczycielkę histo-
rii p. Aldonę Kopycińską.

Debata odbyła się wczoraj, w 
sali teatralnej LO nr 2. Trzyosobo-
wy zespół, broniących tezy o ko-
nieczności militarnego wspoma-
gania Ukrainy, starł się na argu-
menty, również z trzyosobowym 
zespołem opozycji, czyli prze-
ciwników takiego zaangażowania 
Polski w rosyjsko-ukraiński kon-
flikt. Całość debaty moderowała 
„marszałek”, czyli p. Aldona Ko-
pycińska, a w loży ekspertów za-
siedli zaproszeni goście, znany no-
wogardzki historyk Jan  Kopyciń-
ski i wydawca DN z wykształcenia 
również historyk Marek Słomski. 
Zespół zwolenników militarnego 
zaangażowania w pomoc tworzy-
li chłopcy, uczniowie klasy I c: Pa-
weł Gnitecki, Rafał Kujawa, Bartek 
Bielski, natomiast grupę opozycyj-
ną stanowiły dziewczęta, uczenni-
ce klasy II c: Natalia Nikratowicz, 
Anna Mielcarek, Klaudia Bocian.  
Całości przysłuchiwali się pozo-
stali uczniowie klasy oraz dyrektor 
szkoły Leszek Becela. Zwolennicy 
pomocy militarnej posługiwali się 
zwłaszcza argumentami ideowymi 
odwołując się do zasady solidar-
ności i konieczności wspomaga-
nia strony pokrzywdzonej w tym 
konflikcie, którą jest według nich 
Ukraina. Nie brakło jednak z tej 
strony również zaskakujących tez, 

chociażby takiej, że udział militar-
ny w tej wojnie, ale i w każdej woj-
nie, może być korzystny ekono-
micznie. Druga strona, czyli opo-
zycja wobec militarnego zaanga-
żowania Polski, podnosiła sze-
reg argumentów dotyczących za-
grożeń, jakie zwykle niesie z sobą 
udział w wojnie, nawet tylko w 
charakterze strony wspomagają-
cej. Była więc mowa o zagrożeniu 
życia naszych żołnierzy, o stratach 
materialnych, o wzroście napięcia  
na linii Polska-Rosja. Podnoszo-
no też kwestie ukraińskich zbrod-
ni na naszych rodakach na Woły-
niu i gloryfikowaniu nadal ban-
derowskich tradycji. Eksperci w 
swoich wystąpieniach podkreśli-

li fakt wyłożenia przez młodzież 
szerokiego spektrum argumenta-
cji i ukazania w ten sposób złożo-
ności problemu i trudności, jakie 
napotyka w związku z tym danie 
jednoznacznej odpowiedzi na po-
stawione w debacie zagadnienie. 
W ostatniej części debaty uczest-
niczyli też widzowie zadając pyta-
nia stronom, ekspertom oraz for-
mułując niekiedy ostro zarysowa-
ne tezy. Wydaje się, że całość sta-
nowiła doskonałą lekcję obywa-
telskiej odpowiedzialności za do-
bro wspólne i odpowiedzialności 
jakie nakłada na wszystkich trud-
ne niejednokrotnie państwowe są-
siedztwo. 

Red.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Caritas zaprasza  
na Dzień Dziecka 
W dniu 31 maja (niedziela) na Placu Szarych Szeregów, od-
będzie się Parafialny Dzień Dziecka. 

Wydarzenie rozpocznie się od 
wspólnej modlitwy w koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie o godz. 12.30. Na-
stępnie uczestnicy przejdą na 
Plac Szarych Szeregów. Tam o 
godz. 14.00, rozpocznie się tur-
niej piłkarski klas trzecich ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

O godz. 15.00, odbędzie się 
mecz drużyny parafialnej z 
miejskimi radnymi. Po meczu, 
na godzinę 16, zaplanowano re-

gaty żeglarskie o puchar parafii 
Wniebowzięcia NMP. 

Poza tym organizatorzy prze-
widzieli też inne atrakcje, gry i 
zabawy dla najmłodszych. Nie 
zabranie też poczęstunku, w tym 
tradycyjnej grochówki. 

Organizatorami Parafialnego 
Dnia Dziecka jest Caritas przy 
parafii Wniebowzięcia NMP, 
Szkoła Podstawowa nr 1, klub 
żeglarski Knaga i Rada Miejska 
w Nowogardzie.  Opr. MS

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 26.05.2015 r. zmarła w wieku 92 lat 

śp. Jadwiga Jankiewicz 
Pracownik służby zdrowia, pogotowia ratunkowego, szpitala, 

przychodni i służby więziennej w latach 1954 – 1988. 
Msza Św. żałobna odprawiona zostanie  

w Kościele św. Jadwigi w Kutnie 
w dniu 30.05.2015 r. o godz. 13.00. 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym  
w Kutnie na ul. Cmentarnej. 

O modlitwę i wspomnienie prosi 
pogrążona w smutku i żalu rodzina

zAWiADoMieNie

(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do 

Galilei na górę, tam gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jednak wąt-
pili. Wtedy Jezus podszedł do nich 
i przemówił tymi słowami: Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A 
oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata.

Najbliższa niedziela, z której za-
czerpnięta jest powyższa Ewange-
lia, jest Niedzielą Trójcy Świętej. 
Niedzielą, dzięki której, na nowo 
będziemy mogli zapatrzeć się we 
wspólnotę osób Ojca, Syna i Du-
cha Świętego. Wspólnotę jedności 
i miłości…

Dlatego postawmy sobie na po-
czątku pytanie. A my? Jaką jeste-
śmy wspólnotą? Jako naród, spo-
łeczeństwo, rodzina, parafia? Po-
zostawię to bez komentarza. 
Wszyscy jednak dobrze czujemy, 
że coś jest z nami coś nie tak… Co 
takiego?! Niech każdy sam da so-
bie odpowiedź na to pytanie pa-
trząc na Trójcę Świętą.

W poszukiwaniu odpowiedzi 
chciałbym jednak zwrócić Waszą 
uwagę na to jak patrzymy na rze-
czywistość, która nas otacza. Na 
Rzeczywistość pisaną wielką lite-
rą, kiedy na myśli mamy Boga i 
rzeczywistość pisaną mała literą, 
kiedy myślimy o ludziach i świe-
cie stworzonym, który nas otacza. 

Na początku powiedzmy so-
bie szczerze, że po grzechu pier-
worodnym mamy kłopot z pa-
trzeniem, widzeniem rzeczywi-
stości we właściwym świetle. Bar-
dzo często wszystko widzimy w 
jakimś krzywym zwierciadle i co 
gorsza jesteśmy przekonani, że to 
jest prawda, że tak jest! Kto był w 
sali z krzywym zwierciadłem, do-
brze wie, że to tylko zniekształ-

cony obraz siebie samego, nie ja 
prawdziwy. W odniesieniu jed-
nak do wielu kwestii naszego oso-
bistego życia jak i innych, często 
nie bierzemy poprawki na to co 
widzimy a wręcz to co nam się 
jawi w umyśle w postaci monstru-
alnych i negatywnych rozważań o 
sobie i innych (także o Bogu i Ko-
ściele) jest dla nas niepodważalną 
prawdą, z której co gorsza mamy 
jakąś dziką satysfakcję… Uwaga! 
Uwaga! Kochani! To my jesteśmy 
odpowiedzialni za to jak interpre-
tujemy rzeczywistość!

W tym momencie chciałbym 
wyświetlić kilka przykładów na-
szego zwichrowanego patrzenia 
i agresji naszego umysłu (skut-
ki grzechu pierworodnego). Nie-
kiedy bywa tak, że przygotujemy 
wspaniałą kolację i chcąc uraczyć 
gości podamy na tacy smaczne 
i drogie serki pleśniowe. Uwiel-
biam je! Okazuje się jednak nie 
raz, że ludzie nie dostrzegają na-
szego wysiłku, zaangażowania, 
pragnienia aby wszystko im sma-
kowało i kiedy np. widzą wspo-
mniane pyszne serki dostrzega-
ją w nich tylko dziury i to, że pa-
skudnie śmierdzą!!! A miało być 
tak pięknie! 

Tacy właśnie jesteśmy. Zamiast 
smaku i wspaniałości naszego ży-
cia widzimy same dziury i smród. 
Widzimy oczywiście to co chce-
my widzieć. Bardzo często nieste-
ty jesteśmy negatywni! Widzimy 
tylko to albo przede wszystkim to 
co jest nie tak! Dramat polega na 
tym, że nie dostrzegamy jak bar-
dzo zajmujemy się pierdołami, 
które odbierają nam radość życia! 
W tym miejscu przypomina mi 
się jeden z wyjazdów z młodzieżą 
w nasze kochane, piękne Tatry. Na 
początku zawsze jestem zdeter-
minowany chęcią ukazania pięk-
na gór, aby młodzi złapali bakcy-
la i kiedyś sami zaczęli w polskie 
góry przyjeżdżać. Niestety, mój 
zapał z dnia na dzień gaśnie, kie-
dy każdego dnia na szlaku jestem 
nie tylko pasterzem ale i pogania-

czem bydła. Wszystkich trzeba 
ciągnąć na górę jakby mieli po 80 
lat! Coś okropnego… Na domiar 
złego nie raz, kiedy już – z wielki-
mi oporami - weszliśmy na jakiś 
szczyt i roztaczała się przed nami 
wspaniała panorama przepięk-
nych gór i dolin słyszałem: „To 
po to tu weszliśmy!?” Można się 
było załamać bo mówiła tak zde-
cydowana większość nastolatków 
o mentalności emeryta, którym 
piękno krajobrazu zdecydowa-
nie nie odpowiadało. Ku mojemu 
zdumieniu jednak, kiedy które-
goś razu schodziliśmy z gór, mło-
dzież okazała swój zachwyt nad 
znalezioną na szlaku pustą bu-
telką piwa. Nie mogłem tego po-
jąć i do dziś szczerze nie pojmu-
ję, jak można krzywić się na pięk-
no gór a zachwycać się brudną 
butelką po piwsku!? Ot nasze pa-
trzenie, niewychowane do widze-
nia dobra… Trzeba na to zwrócić 
uwagę! Patrzenie należy kształto-
wać. Trzeba pracować nad sposo-
bem w jaki patrzymy bo inaczej 
będziemy zwykłymi…gówniarza-
mi! Tak, tak moi drodzy! Będzie-
my ludźmi, którzy na pięknej pla-
ży, przy pięknej pogodzie, przy 
kojącym szumie morza będą szu-
kać na tylko i wyłącznie gówien i 
tylko to będą widzieć! Ktoś taki to 
gówniarz właśnie! Chore niestety, 
ale wielu sprawia radość bycie ta-
kim gówniarzem, co z pewnością 
dojrzałe nie jest! 

Nie pozwólmy by piękne życie, 
które otrzymaliśmy od Boga było 
jedynie poszukiwaniem dziur, 
smrodu i gówien w swoim życiu i 
w życiu innych. Patrząc na Boga w 
Trójcy Jedynego uczmy się budo-
wać jedność i miłość w życiu oso-
bistym, rodzinnym, społecznym 
i politycznym itd.. Uczmy się pa-
trzeć dobrze. Nie bądźmy gów-
niarzami! Bądźmy ludźmi, którzy 
żyją w jedności i miłości! Amen.

ks. Robert Szyszko

 

Wacława Ratomska: lat 90, zmarła 26.05.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 29.05.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Adolfina Rusakowicz: lat 92, zmarła 26.05.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 29.05.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a

2 czerwca br./wtorek/ godz. 17.00
na otwarcie 

wystawy  malarstwa
- oleje i szkice ołówkiem –

Kamili Cielebąk
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Panu doktorowi Wojciechowi 
Włodarczyk, pani doktor 

Teresie Buragas oraz 
pielęgniarkom 

serdeczne podziękowania 
za długoletnią opiekę nad 

śp. Janem 
Urbanek 

składa żona  
                z dziećmi

Wszystkim którzy 
uczestniczyli w 
ostatniej drodze 

śp. Jana 
Urbanek 

serdeczne 
podziękowania 
składa rodzina

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Danucie i Januszowi 
Raczyńskim 

z powodu śmierci 

mamy i teściowej 
składają 

pracownicy Szkoły 
Podstawowej  

w Wierzbięcinie 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy  
rodzinie i najbliższym z powodu śmierci 

śp. Adama Rożka 
składają 

koledzy i przyjaciele 
kolekcjonerzy i numizmatycy 

z Nowogardu i województwa Zachodniopomorskiego

KoNDoleNCJe KoNDoleNCJe PoDzięKoWANiA PoDzięKoWANiA

 „Szkoła równych szans” - ii Konferencja w SoSW w Nowogardzie 

Kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko
W miniony wtorek, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowogardzie, odbyła się II Wojewódzka Konferencja pn.: „Szkoła równych szans”, 
na którą zaproszono dyrektorów placówek oświatowych i terapeutycznych, pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Konferencję otworzyła dyrektor 
SOSW Joanna Wardzińska, wita-
jąc zaproszonych gości. Poza licznie 
przybyłymi przedstawicielami no-
wogardzkiej oświaty, w konferencji 
udział wzięli goście z policji, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Nadleśnictwa Nowogard, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowogar-
dzie, przedstawicieli władz samo-
rządowych i prasy. 

Podczas tegorocznej konferencji 
poruszono temat psychicznej sytu-
acji w jakiej znajdują się rodziny, w 
których pojawia się dziecko niepeł-
nosprawne. 

- Rodzice po narodzinach niepeł-
nosprawnego dziecka czują się sa-
motni i opuszczeni, bezradni, rozża-
leni. Zmienia się diametralnie sytu-
acja społeczna takich rodzin. Doty-
czy to zarówno stosunku najbliższej 
rodziny małżeństw, którym rodzi się 
niepełnosprawne dziecko. Zawęża 
się także  krąg znajomych. W końcu 
dochodzi do zmiany relacji między 
samymi małżonkami, zwłaszcza, 
gdy są młodzi a chore dziecko jest ich 
pierwszym, wyczekiwanym potom-
stwem – mówiła Wiesława Wawrzy-
niak, mama Piotra z zespołem Do-
wna, ucznia SOSW w Nowogardzie, 
socjolog i wykładowca Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.

- Niestety kryzys w małżeństwach 
spowodowany nie radzeniem sobie z 
sytuacją, jaka pojawia się po naro-
dzinach dziecka niepełnosprawnego, 
najczęściej kończy się rozpadem ro-
dziny. 

W Szczecinie, w szkole do której 
niegdyś chodził mój syn, z 30 matek 
wychowujących dziecko z Zespołem 
Dawna było 22  i 2 wdowy – pod-
kreślała W. Wawrzyniak: - a za tym 
idzie aspekt ekonomiczny, w jakim 
znajdują się matki takich dzieci. Na 
dzień dzisiejszy świadczenie pielę-
gnacyjne wynosi 1200 zł, do tego ro-
dzinne i ewentualnie może być po-
moc celowa z opieki. Proszę sobie wy-
obrazić samotną matkę, która wy-
chowuje niepełnosprawne dziecko i 
dodatkowo ma wyżyć za taką kwotę? 
I nie może podjąć żadnej dodatkowej 
pracy, żeby utrzymać ten dodatek. 

Dlatego też wiele matek szuka 
pocieszenia pijąc alkohol. 

- Dużym problemem, z którym ja 
się zetknęłam rehabilitując dziecko, 
jest cichy alkoholizm. Matki często 
nadużywają alkoholu, zwłaszcza sa-
motne. Ja osobiście znałam na swojej 
ulicy trzy panie wychowujące dzieci 
niepełnosprawne, które zaczęły pić – 
mówiła W. Wawrzyniak. 

Społeczne i egzystencjalne trud-
ności, z jakimi spotykają się rodzice 
dzieci niepełnosprawnych, są poko-
nywane przez poczucie posiadania 
szczególnego daru jakim jest po-
tomstwo wymagające większej tro-
ski. Mówiła o tym, dr Beata Brzo-
stek, dyrektor SOSW w Tanowie 
(powiat policki) i wykładowca na 
Pomorskim Uniwersytecie Medycz-
nym w Szczecinie. 

- Dziecko jest traktowane jako dar 
Pana, niezależnie od wyzwanej wia-
ry. Dar jest czymś o czym marzymy, 
jest przez nas pożądany. Ale otrzy-
mując ten prezent jakim jest dziecko, 
jest on zapakowany, nie widzimy za-
wartości, mimo to liczymy na niego, 
a więc pożądamy go – nie ma rodzi-
ny, która pragnęłaby dziecko chore. 
Każde z nas chce dziecka mądrego 
i zdrowego. I na pewno na początku 
są to duże frustracje w rodzinach, w 
których pojawiają się dzieci niepeł-
nosprawne. Po pewnym czasie oka-
zuje się, że te wszelkie cierpienia nie 
mają aż takiego negatywnego skut-
ku. Dziecko niepełnosprawne wzbo-

gaca życie rodziny, staje się czynni-
kiem, które pobudza nas do refleksji i 
otwiera nas do dojrzałości psychicz-
nej. Staje się dla rodzica najwyższą 
wartością  – mówiła dr B. Brzostek. 

Zanim jednak pojawi się ta świa-
domość u rodzica, ci muszą przejść 
kilka niezwykle trudnych etapów 
psychologicznych. 

- Najpierw rodzina przeżywa szok, 
wówczas trudno domagać się od ro-
dzica, by właściwe zadbał o swoje 
dziecko, kiedy ten sam jest w kryzy-
sie. Drugim etapem jest depresja ro-
dziny. Trzecim natomiast pozorna 
zgoda na to, że ja mam takie dziecko. 
Niestety my wiemy, że na tym etapie 
rodzic się izoluje, często nie chce się z 
takim dzieckiem pokazywać. Bo kie-
dy znajomi zaglądają do wózka, to 
mówią: „masz kłopot” i to właśnie są 
trudne chwile. Czwarty etap, który 
przeżywa rodzina, to ten, kiedy ro-
dzic świadomie zaczyna robić kon-
sultacje pytając, kto i jak może po-
móc jego dziecku. – mówiła Bożena 
Kawicka, dyrektor Specjalistycznej 
Terapeutycznej Poradni Psycholo-
gicznej dla Dzieci, Młodzieży i ich 
Rodzin w Nowogardzie. 

Następnie przychodzi moment 
wyboru szkoły, który też nie jest ła-
twy, na co zwracała uwagę modera-
torka dyskusji kończącej konferen-
cję, Marzanna Kaczmarska, nauczy-
ciel w SOSW w Nowogardzie. 

- Nie jest sztuką wychowywać 
dzieci, które spełniają nasze oczeki-

wania. Wielką sztuką jest wychowy-
wać dziecko, które ma dysfunkcję i 
naszych oczekiwań nigdy nie spełni. 

Jedną z najtrudniejszych decyzji 
jest wybór szkoły. Dla pewnych grup 
ludzi to wstydliwe oddać dziecko do 
szkoły specjalnej, wówczas rodzicie 
zwlekają chcąc zrobić to jak najpóź-
niej. To jest zbędne, bo mamy tutaj 
niewiele czasu, żeby nauczyć dzie-
ci czytać. A zdarza się, że przycho-
dzą do nas dzieci starsze. Co może-
my zrobić, żeby szkoła specjalna nie 
straszyła i żeby ona była czymś oczy-
wistym dla rodziców dzieci z orze-
czeniami niepełnosprawnymi? – py-
tała M. Kaczmarska. 

- To my mamy w sobie stereotyp 
szkoły specjalnej i to my musimy się 
mierzyć z tym, czy specjalny to do-
bry, czy może trochę słabszy. To waż-
ne, aby o tym pamiętać. – podkre-
śliła Anna Borkowska, psycholog 
z nowogardzkiej Poradni Terapeu-
tycznej. 

- Kiedy już rodzina się zrekon-
struuje przechodząc wcześniej kry-
zys psychologiczny, musi wybrać dla 
dziecka odpowiednie miejsce do roz-
woju. Jestem przekonana, że takim 
właśnie miejscem jest SOSW w No-
wogardzie. Od 33 lat istnieje ośro-
dek, z którym współpracujemy i to-
warzyszymy w całym procesie psy-
chologicznym, w sytuacji kiedy w 
rodzinie rodzic wychowuje dziecko 
niepełnosprawne. Kiedy dziecko wy-
raża zgodę na to, żeby mogło być w 

tej szkole. A ona jest szczególna, bo 
daje równe szanse tym, których dia-
gnozujemy. I dzisiaj jesteśmy świad-
kami tego momentu, w którym poja-
wia się dziecko, otóż przyprowadził 
je świadomy rodzic, a państwo po-
magacie mu w rozwoju jego potom-
ka. – dodała B. Kawicka. 

Konferencja była przeplatana wy-
stępami artystycznymi uczniów 
SOSW w Nowogardzie,  zadedy-
kowanymi wszystkim matkom, bo 
właśnie tego dnia przypadało ich 
święto. Wzruszające występy okla-
skiwano gromkimi brawami.

Na zakończenie dyrekcja SOSW 
w Nowogardzie, wręczyła statuet-
ki „Przyjaciela Szkoły” kilku za-
proszonym gościom. To szczegól-
ne wyróżnienie otrzymali: Rena-
ta Chomińska - kierownik wydzia-
łu oświaty w starostwie powiato-
wym, Robert Czapla - burmistrz 
Nowogardu, Bożena Kawicka - dy-
rektor Specjalistycznej Poradni Te-
rapeutycznej dla Dzieci, Młodzie-
ży i ich Rodzin w Nowogardzie,  dr 
Beata Brzostek, Stefan Sidkowski – 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie, Małgo-
rzata Figura - komendant policji w 
Nowogardzie, Marek Heiser – le-
śniczy, miłośnik ptaków, realizują-
cy z dziećmi z SOSW projekty eko-
logiczne oraz Wisława Wawrzyniak 
- mama ucznia z SOSW, wykładow-
ca UTW. 

Konferencję zakończył poczę-
stunek tradycyjnie przygotowany 
przez uczniów Technikum Gastro-
nomicznego z sąsiedniego ZSP. 

Honorowy patronat nad konfe-
rencją w SOSW objął Zachodnio-
pomorski Kurator Oświaty. Współ-
organizatorami wydarzenia byli: 
Powiat Goleniowski i Stowarzy-
szenie „Nasze Szanse”. Partnera-
mi konferencji byli „Pro Long Vita” 
Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu 
i Usług Medycznych w Szczecinie 
oraz Specjalistyczna Poradnia Te-
rapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży 
oraz ich rodzin w Nowogardzie.  

Marcin Simiński
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Dobra zmiana – PiS dziękuje

Szanowni Państwo
Dokonaliśmy wyboru Prezydenta RP. Z woli narodu został 

nim Andrzej Duda. Z racji pełnienia swojej funkcji pełnomoc-
nika struktury PiS oraz koordynatora wyborów w naszym mie-
ście dziękuję wszystkim zaangażowanym w kampanię wyborczą 
naszego komitetu. Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim 
mężom zaufania za pracę, czuwanie nad prawidłowym prze-
biegiem prac w komisjach wyborczych. Mamy jako obywatele 
prawo do uczciwych wyborów.

Ciesząc  się z wyniku wyborów pragnę wszystkim mieszkań-
com Nowogardu przypomnieć, że kandydat na prezydenta, eu-
roposeł- Andrzej Duda na początku kampanii był gościem na-
szego pięknego miasta. 

12 stycznia 2015 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ste-
fana Żeromskiego w Nowogardzie, po godz. 14.00 odbyło się 
spotkanie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta 
RP w wyborach prezydenckich 2015, Andrzejem Dudą. Towa-
rzyszyli mu europoseł Marek Gróbarczyk i posłowie na Sejm RP: 
Joachim Brudziński, Leszek Dobrzyński i Michał Jacha.

Wręczając panu Dudzie- dzisiaj Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej pamiątkowy album Nowogardu i długopis w pięk-
nym etui z logo Nowogardu życzyłam, by w momencie wyboru 
podpisywał ustawy, które poprawią jakość życia w naszym kraju 
.Jestem przekonana, że tak będzie.

Za wszystkie głosy oddane na Andrzeja Dudę bardzo dziękuję.
Magdalena Zarębska-Kulesza

Przewodnicząca koła PiS w Nowogardzie

Firma irontech Sp. z o.o.
poszukuje osoby chętnej 

do podjęcia pracy w charakterze

ASYSTENT/KA
Miejsce pracy: Goleniów

zakres obowiązków:
• Prowadzenie bieżącej obsługi sekretarsko-administracyjnej biura 

oraz koordynacja obiegu dokumentów,
• Wykonywanie tłumaczeń angielsko-polskich i polsko-angielskich,
• Współpraca z zewnętrznymi dostawcami i firmami usługowymi,
• Współpraca z pracownikami wewnątrz organizacji,
• Wsparcie dyrektora w bieżących pracach i realizacji zadań.
Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie,
• znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w 

mowie i piśmie - warunek konieczny,
• Bardzo dobra obsługa komputera w tym pakietu MS Office (Word, 

Excel).
oferujemy:
• Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającym się 

przedsiębiorstwie,
• Stabilne warunki zatrudnienia ukierunkowane na długofalową współ-

pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 

na adres e-mail: wioleta@irontech.com.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

W.29,5.06

Szkoła Podstawowa nr 2

Wspomnienia z wycieczki
W dniach 12-13 maja 2015r, wyjechaliśmy na wycieczkę do Torunia, Biskupina i Rogowa. 

Wycieczka rozpoczęła się dla 
nas dość intensywnie. Pani prze-
wodnik oprowadziła nas po Toru-
niu. Byliśmy w Kościele Mariac-
kim, w Domu Kopernika, w Ka-
mienicy pod Gwiazdą, w Krzywej 
Wieży, oglądaliśmy zespół mu-
rów obronnych. Miłym akcentem 
było pieczenie pierników, każdy z 
nas mógł wykazać się swoją kre-
atywnością. Później odwiedzili-
śmy Kamienicę Alchemika, gdzie 
braliśmy udział w ciekawych za-
jęciach edukacyjnych. Oczywi-
ście nie mogliśmy ominąć Pla-
netarium. Zachwyciło nas nowo-
czesne wyposażenie, efekty spe-
cjalne. W środku dnia zobaczyli-
śmy rozgwieżdżone niebo, odby-
liśmy podróż kosmiczną na odle-
głe planety. Pełni wrażeń zakoń-
czyliśmy dzień w naszym pen-
sjonacie , niestety pod czujnym 
okiem naszych nauczycieli. Na-
stępnego dnia wszyscy ochoczo 
stawiliśmy się na śniadaniu, po-
nieważ każdy z nas chciał już je-
chać do Zaurolandii - Parku Di-
nozaurów. Nie straszne nam były 
olbrzymie, prehistoryczne gady, 
ponieważ dopisywała nam pogo-
da i humory. Z czasów prehisto-
rycznych przenieśliśmy się do Bi-

skupina - muzeum archeologicz-
nego, czyli znów w przeszłość, w 
VIII stulecie p.n.e. Dowiedzieli-
śmy się, jak zbudowano Bisku-
pin. Każdy z nas, nawet chłopcy, 
wykonywał kopie ozdób z dru-
tu miedzianego. Przecież wszy-
scy lubimy nosić ozdoby. Własno-
ręcznie wykonane zawieszki, pier-
ścionki, mogą być ciekawym pre-
zentem. Tak bardzo wczuliśmy się 
w atmosferę tego miejsca, że bar-
dzo zdziwiliśmy się, kiedy przed 
muzeum czekał na nas autokar, 
a nie wóz drabiniasty zaprzężo-

ny w czwórkę koni. Trochę zawie-
dzeni zrozumieliśmy, że w tak da-
leką podróż bezpieczniej udać się 
za pomocą koni mechanicznych. 
Po sutym posiłku udaliśmy się w 
kierunku Nowogardu. W auto-
karze nie było końca rozmowom, 
śpiewom, VI b zaprzyjaźniła się z 
klasą IV a. Było naprawdę weso-
ło, humor dopisywał też naszym 
opiekunom. Zmęczeni nauczycie-
le z ulgą oddali nas w ręce rodzi-
ców.
Julia Florczak uczennica z klasy VI b

zSP w osinie

Wizyta w Filharmonii Szczecińskiej 
18 maja, piątoklasiści z ZSP w Osinie, pod przewodnictwem swoich wychowawców  Malwi-
ny Nowak i Renaty Langner, udali się do Filharmonii Szczecińskiej na koncert muzyczny 
„Ile jest historii w muzyce”. 

Uczniowie przekonali się, że inspiracja historyczna 
dawała możliwość przetwarzania i wariacji na tema-
ty już w muzyce zagrane, a wydarzenia historyczne 

takie jak zwycięstwa, porażki, rewolucje czy wojny, 
dawały kompozytorom wielkie natchnienie do opo-
wiadania o nich dźwiękami. To historia kształtowała 
muzykę zarówno pod kątem rozwoju myśli jak i te-
matycznie, sytuacyjnie. Trudno wyobrazić sobie Fry-
deryka Chopina 200 lat wcześniej lub później. Trud-
no jest także wyobrazić sobie jego pełne pasji dzieła 
na fortepian, gdyby nie tęsknota za Polską, którą hi-
storia tak dotkliwie doświadczyła. Piątoklasiści w go-
dzinnym koncercie przeplatanym czytaniem historii 
wysłuchali dzieła muzyczne G. F. Handla J. S Bacha, 
B. Smetany, S. Moniuszki. Po tym niezwykłym kon-
cercie przepełnieni wiedzą i pozytywnymi uczucia-
mi udaliśmy na zwiedzanie pięknego, renesansowe-
go Zamku Książąt Pomorskich.

Malwina Nowak  

„Mama, Tata i ja - razem w SP 2”
Uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie
zapraszają w dniu  05.06.2015 r. w godz. 10:00 − 13:30 na:   FESTYN RODZINNY
W programie:
- inscenizacja „Legendy o Nowogardzie” - godz. 10:00
- bigos dyrektora szkoły
- kawiarenka z domowym ciastem
- pajda chleba ze smalcem, popcorn
- wata cukrowa

- loteria fantowa
- konkurencje sportowe (rodzice-dzieci)
- „Śpiewać i recytować każdy może...”
- zabawy z filcem
- zabawy ruchowe
- mierzenie ciśnienia i poziomu cukru ZAPRASZ

AM
Y
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”  - Marzena Milewicz  - Bawialnia „ Tygrysek” 

Do tej pracy potrzebne są: dobry humor i zabawa...
W poniedziałek, wszystkie dzieci będą miały swoje święto. W tym dniu bowiem obchodzić będziemy Dzień Dziecka. Z tej okazji, w cyklu „Nasi przed-
siębiorcy”, postanowiliśmy zajrzeć do Bawialni „Tygrysek”, przy ul. 15 Lutego i porozmawiać z właścicielką tego magicznego miejsca Marzeną Milewicz. 

Dziennik Nowogardzki: Zaba-
wa w tym miejscu to chyba do-
skonały sposób na radosne i bez-
pieczne urozmaicenie czasu dla 
dziecka?

Marzena Milewicz: Bez wąt-
pienia tak. Dla przychodzących tu 
dzieci to miejsce jest czarodziejskie 
i bajeczne. Jest to miejsce, w któ-
rym bardzo dobrze czują się dzie-
ci, bez patrzenia w monitor kom-
putera.

DN: A, co się dzieje, kiedy do-
rosły też chce być przez chwilę 
dzieckiem...? 

MM: Oczywiście, że  może sko-
rzystać razem ze swoją pociechą z 
tej konstrukcji i oddać się zabawie 
i szaleństwu np. w tunelu. Dlatego 
osobiście nie mam żadnych prze-
ciwwskazań, aby również rodzice 
wchodzili do bawialni  ze swoimi 
dziećmi i towarzyszyli im w zaba-
wie. Skutkuje to naprawdę wielką 
radością dla dziecka  i aktywną od-
skocznią od rzeczywistości dla ro-
dzica. 

DN: Rynek usług dla najmłod-
szych dzieci od jakiegoś cza-
su poszerza się o sale zabaw dla 
dzieci, dlatego proszę powie-
dzieć, czy jest to praca z przy-
szłością i jakie trzeba speł-
nić kryteria, które by pozwoliły 
stworzyć tego typu działalności?

MM: Zacznę od drugiej części 
pytania, bo jeżeli chodzi o kryteria 
wobec tej pracy, to nie są one jakieś 
szczególne czy trudne do spełnie-
nia. Bawialnia jest miejscem bez-
troskiej zabawy fizycznej dla dziec-
ka. Natomiast edukacja i naucza-
nie jest domeną szkół oraz przed-
szkoli. Co do kryteriów, to są one 

związane z odpowiedzialnością i 
bezpieczeństwem powierzonych 
do takich miejsc maluszków. Dla-
tego osoba, która uprawia ten ro-
dzaj działalność musi posiadać ta-
kie cechy jak: wiarogodność, zaufa-
nie, odpowiedzialność, a także nie 
powinna być nadpobudliwa czy 
impulsywna, co jest bardzo istotne 
przy tak dużej liczbie dzieci, które 
odwiedzają bawialnię. Co do for-
malnych wymogów, to bawialnia 
dziecięca działa w oparciu o re-
gulaminy i odpowiednie certyfika-
ty bezpieczeństwa na urządzenia, 
które powinny być zawsze do wglą-
du rodzica. Kolejnym niezbędnym 
dokumentem jest  zarządzenie or-
ganizacyjne nadawane przez oso-
bę będącą kierownikiem lub wła-
ścicielem takiej bawialni. Ważnym 
punktem są również spełnione od-
powiednie przepisy SANEPIDU, 
które jasno określają, że powinny 
być np. osobne toalety dla dzieci i 
dorosłych. Istotną sprawą jest po-
rządek i schludność miejsca, w któ-
rym przebywają dzieci, gdyż  jak 
wiemy lubią one biegać, raczkować 
i turlać się po podłodze, co jest tak-
że ważnym czynnikiem. Dlatego są 
to bardzo istotne wymogi, bo prze-
cież chodzi o zdrowie i bezpieczeń-
stwo maluchów. 

DN: Obecny świat dzieci, na-
wet tych jeszcze małych, zmienia 
się. Tempo tych zmian w ostat-
nich latach nadaje głównie po-
stęp technologiczny. Czy taka 
bawialnia jest dobrą alternatywą 
wobec np. królujących gier kom-
puterowych? 

MM: Zdecydowanie jest miej-
scem optymalnym, bo tutaj dziecko 

nie jest poddane działaniom kom-
putera, czy innych tego typu urzą-
dzeń. Jedyną formą zabawy jest 
aktywność fizyczna oraz plastycz-
na w formie, czy to tworzenia ma-
lowanek, wyklejanek, czy też ma-
lowania czasami twarzy, co dzie-
ci bardzo lubią. Dlatego komputer 
tutaj nie jest mile widziany... Za-
miast tego miły uśmiech od ucha 
do ucha i moja metamorfoza z oso-
by dorosłej w dziecko jest jak naj-
bardziej na miejscu.

DN: Proszę powiedzieć, co 
właściwie to miejsce może za-
proponować przychodzącym tu 
maluchom?

MM: Rodzic i dziecko w bawial-
ni mogą naprawdę spędzić bardzo 
miło czas. W ofercie jest organi-
zacja takich uroczystości jak: uro-
dziny, przyjęcia okolicznościowe, 
a także szereg zabaw na urządze-
niach takich jak: trampolina, zjeż-
dżalnia czy też konstrukcja z kul-
kami. Dlatego trzeba do tego miej-
sca zabrać ze sobą bardzo wiele sił, 
dobrego humoru i zabawy. Pozo-
staje mi serdecznie zaprosić rodzi-

ców z dziećmi tu do bawialni, by 
mogli zobaczyć, że takie zorgani-
zowane urodziny dla ich dziecka, 
będzie super niespodzianką. Wy-
daje mi się, że koszt za organizację 
tej uroczystości, dla rodziców, nie 
jest szczególnie wygórowany. Przy-
kładowo, cennik urodzin kształtu-
je się następująco: 10 osób to koszt 
260 zł, 11 osób - dopłata 20 zł. Od 

12 do 20 osób 320 zł, w tym dwie 
godziny zabawy i poczęstunek, na 
który składają się: chrupki, palusz-
ki, ciastka i napoje oraz kawa lub 
herbata dla rodziców. Bawialnia 
czynna jest od wtorku do niedzie-
li w godzinach od 12: 00 do 18:00. 
Sam koszt przebywania dziecka w 
bawialni to pierwsza godz. 10 zł, 
następne  0,5 godziny  to 7 zł.

DN: Do jakiego wieku mogą 
dzieci przychodzić do bawialni? 

MM: Taki ostateczny wiek to 
12 lat, ale głównie przeważają i 
uczęszczają tu dzieci w wieku od 
2 do 5 lat i proszę mi uwierzyć, że 
czują się tu bardzo dobrze do tego 
stopnia, że czasami nie chcą dobro-
wolnie stąd wyjść. 

DN: Czy do bawialni mogą 
przychodzić też dzieci niepełno-
sprawne?

MM: Również  witane jest z 
uśmiechem. Następnie  podejmuję 
rozmowę z rodzicem oraz wywiad, 
w którym staram się ustalić te naj-
ważniejsze informacje, jakie po-
winny być mi wiadome. Taka roz-
mowa z rodzicem musi być prze-

prowadzona bardzo sumiennie, by 
wszystkie kwestie były jasne i przej-
rzyste. Już zdarzało się, że do ba-
wialni zaglądały dzieci niewidome, 
z autyzmem oraz niepełnosprawne 
ruchowo. W uzupełnieniu chciała-
bym nadmienić jeszcze, iż dobrze 
jest, by rodzic wcześniej powiado-
mił mnie telefonicznie o tym, że 
pojawi się dziecko z dysfunkcją, to 
pozwoli mi przygotować się na od-
powiednie przyjęcie takiego dziec-
ka. 

DN: Bawialnie często spotyka 
się też w supermarketach i gale-
riach handlowych. Na czas kie-
dy rodzice robią zakupy, mogą 
właśnie pozostawić w tych miej-
scach swoje dzieci pod opieką. 
Uważa pani, że to dobry pomysł?

MM: Uważam, że tak. Bo w tym 

czasie, kiedy my rodzice biegamy 
po tym wielkim supermarkecie, 
chcąc zrobić zakupy, nasze dziec-
ko nie zawraca nam głowy i nie za-
chęca do kupna kolejnej zabawki, 
która kusi je na wystawie. By nie 
było tak patetycznie, to przed po-
wierzeniem dziecka uczulam ro-
dziców, aby dokładnie zapoznali 
się z miejscem oraz urządzeniami. 
Mogą również, jeżeli chcą, poprosić 
o wgląd do certyfikatów na urzą-
dzenia i mieć intuicję wobec opie-
kunek, jeżeli są tam zatrudnione. 
Dlatego nie miejmy oporów o zapy-
tanie np. innych rodziców w mar-
kecie, którzy wcześniej już powie-
rzali swoje dzieci do tej bawialni, a 
zostawiają tam swoją pociechę po 
raz kolejny, co sądzą o tym miej-
scu. Sugeruję też, jeżeli już chcemy 
powierzyć nasze dziecko na tych 
kilkadziesiąt minut, by wziąć nu-
mer telefonu od opiekunki i telefo-
nować co jakiś czas, z zapytaniem 
jak sprawuje się nasze dziecko.

DN: Nie zapytałem jeszcze o 
początki bawialni w Nowogar-
dzie, która funkcjonuje od wielu 
lat i według opinii zasięgniętych 
od rodziców cieszy się pozytyw-
ną opinią. 

MM: Ten pomysł zaproponowa-
ła mi w 2010 roku moja przyjaciół-
ka, która również myślała o tego 
typu działalności. Niestety los po-
krzyżował nasze plany, a zaistnia-
łe wówczas komplikacje spowodo-
wały, że przyszło mi samej konty-
nuować tę działalność. Oczywiście 
skłonił mnie do tego także stosunek 
do dzieci, które po prostu uwiel-
biam. Ta praca oprócz tego, że jest 
formą mojego utrzymania jest tak-
że ciekawą formą spędzania czasu, 
w którym jest zabawa, dobry hu-
mor i ta radość dziecka, którą cenię 
sobie ponad wszystko.

DN: Wielkimi krokami zbli-
ża się  najważniejszy dzień  w 
roku dla wszystkich  dzieci, czy-
li  Dzień Dziecka. Dlatego za-
pytam, jaką propozycję będzie 
miała dla milusińskich ta ba-
wialnia w Nowogardzie?

MM: To będzie bardzo inten-
sywny dzień, w którym nie powin-
no zabraknąć miłej zabawy i oko-
licznościowych imprez związanych 
z tym świętem. Dlatego powiem, 
że konstrukcja z piłkami już cze-
ka i jeszcze kilka innych atrakcji, 
jak np. gry, zabawy i bardzo lubia-
ne przez dzieci malowanie twarzy. 
Dzieci z pewnością będą się z tych 
atrakcji bardzo cieszyć. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
Foto. Julia Pawelec 

Ściany bawialni są kolorowe ściany na, których widnieje miś Puchatek

Bawialnia Tygrysek znajduje się w Nowogardzie przy ul. 15 Lutego

Miejsce w, którym dzieci oddają się bez-
troskiej zabawie
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. XII
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku prak-
tycznego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji 
władzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN publikuje w odcinkach opracowanie znane-
go nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek XII opracowania. 

W drugiej połowie marca 1945 
roku w naszym mieście pozosta-
ła grupa Niemców, którzy albo 
nie zdążyli uciec przed zbliża-
jącą się armią czerwoną lub też 
stan zdrowia im to uniemożli-
wił (chodzi tu głównie o pensjo-
nariusze domu starców [znajdo-
wał się tam gdzie dziś na rogu ulic 
T. Kościuszki oraz Piłsudskiego] 
oraz sanatorium Waldfielde [znaj-
dował się DPS na Smużyny]). Do 
nich zaczynała stopniowo dołą-
czać grupa Niemców, którym nie 
powiodła się ucieczka. Wśród tej 
grupy znalazł się superintendent 
Lohoff, który powrócił po kilku 
dniach błąkania się na trasie No-
wogard – Golczewo i stał się nie-
formalnym przywódcą niemiec-
kiej społeczności miasta Naugard 
pod rządami sowieckiego Komen-
danta Wojennego miasta pułkow-
nika Miszyna. Od kwietnia zaczęli 
też powracać z Niemiec, ci przed-
wojenni mieszkańcy naszego re-
gionu, którym udała się ucieczka 
z miasta, ale dostali się do sowiec-
kiej strefy okupacyjnej. Nie mo-
gli znaleźć tam dla siebie miejsca. 
Brakowało dla nich żywności, nie 
mieli gdzie mieszkać. Było im za-
równo źle wśród Niemców, którzy 
w powojennej biedzie, nie chcie-
li udzielić im niezbędnej pomo-
cy, ani też ze strony okupantów, 
dla których uchodźcy byli proble-
mem, z którym nie bardzo potra-
fili i chcieli sobie poradzić.

Oto jak nowogardzcy uchodźcy 
wspominali swoje losy:

Chodziliśmy od domu do domu z 
prośbą o gościnę, ale wszędzie na-
trafialiśmy na zamknięte drzwi. W 
te okropne dni na ulicach nie było 
widać nikogo – tylko nas bezdom-
nych przesiedleńców. Czuliśmy się 
porzuceni przez wszystkich, jedy-
nie pielęgniarka środowiskowa, 
zaopiekowała się nami i nalazła 
miejsce noclegu, z którego mogli-
śmy korzystać przez dwa tygodnie. 
Przez cały ten czas naszym głów-
nym problemem był głód. Stałam 
w kolejkach, często długie godzi-
ny, po niezbędne do życia pożywie-
nie, mimo to czasem nic nie udało 
się zdobyć. W Zielone Świątki [20 
maja 1945] nie mieliśmy ani chle-
ba ani ryby.[…]

Zaczęły chodzić słuchy, że wszy-
scy powinniśmy powrócić w ro-
dzinne strony i rozpocząć odbu-
dowę. Krążyły słuchy że warun-
ki w naszych rodzinnych stronach 
są znośne. W tej sytuacji nam też 
powrót do domu wydawał się wła-

ściwym wyborem. 2 czerwca sta-
ło się  […] Znaleźliśmy okazję po-
wrotu do Naugardu w przepełnio-
nym wagonie towarowym. Warun-
ki higieniczne były straszne. Wszy-
scy złapaliśmy choroby i wszy, z 
którymi później walczyliśmy ty-
godniami. Do Altdamm  [Szcze-
ci Dąbie]  dotarliśmy wieczo-
rem. […] Dworzec był splądrowa-
ny […] Zaprowadzono nas do ma-
łej willi, która była cała, chociaż 
brakowało w niej szyb. Wewnątrz 
było pusto i strasznie – porozbijane 
meble, gołe łóżka itd. Spędziliśmy 
tam skuleni jedną długą noc. Z po-
bliskiego dworca słyszeliśmy strza-
ły i wołanie o pomoc. Następne-
go dnia Rosjanie zabrali nam na-
sze walizki. W Alltdamm spędzili-
śmy jeszcze 5 dni [… Wreszcie pie-
szo udaliśmy się wraz z 80-letnia 
matką w drogę do Gollnow [Gole-
niowa] – 28 km. Po kilku kilome-
trach mieliśmy szczęście i  zabrali-
śmy się ciężarówką. […]    W Goll-
now miasto było zniszczone, wszę-
dzie gruzy, brak było wody pitnej. 
Nie miełyśmy już nic, co mogłoby 
się komuś przydać […] Poświęcili-
śmy, po długich negocjacjach ostat-
nie małe pudełko papierosów i 
dzięki temu wozem konnym Rosja-
nin dowiózł nas do Wolchow [Ol-
chowa].

W zniszczonym Nowogardzie 
Niemcy stanowili 90% ludności. 
Byli jednak obywatelami trzeciej 
kategorii. Najwyższą grupę rzą-
dzącą w mieście stanowili Rosja-
nie na czele z Komendantem Wo-
jennym najpierw pułkownik Mi-
szyn, później major Iwanow. Dru-
gą grupę stanowili Polacy, na ich 
czele stał burmistrz mianowa-
ny przez Komendanta Wojenne-
go – najpierw Onufry Więckow-
ski a później od 23 marca Henryk 
Skowroński. Podlegali Rosjanom 
i wykonywali ich polecenia, ale 
stali ponad Niemcami i dostawa-
li dwa razy większe od nich racje 
żywnościowe. Niemcy stanowi-
li najniższą grupę mieli za głodo-
we racje żywnośc pracować. Co-
dziennie rano zbierali się na pla-
cu przed ratuszem i pod kontro-
lą polskich milicjantów wykony-
wali prace porządkowe w mieście, 
pracowali w polu,  oraz świadczyli 
usługi dla władców miasta Rosjan 
i Polaków – sprzątali im mieszka-
nia, gotowali, prali, szyli ubrania. 

Niemcy byli coraz bardziej za-
gubieni, przez pierwsze tygodnie 
nie zdawali sobie sprawy że teraz 
już mieszkają w Polce. Przygląda-

li się jak Polacy zmieniali nazwy 
ulic, w urzędach posługiwali się 
językiem rosyjskim lub polskim.

Z dużym zaangażowaniem 
wszystkie niemieckie nazwy ulic 
zmieniono na polskie, także nasze 
czysto niemieckie rodzinne miasto 
zaczęło przybierać typowo polski 
charakter. Urzędowe pisma wysta-
wiano tylko w języku polskim, czę-
sto nie wiedzieliśmy, co było wyma-
gane albo zostało ustalone. Niemcy 
mieli pewne oparcie przed atakami 
nienawiści wielu Polaków, dopóki 
w Nowogardzie istniała radziecka 
komendantura. Później coraz bar-
dziej brutalne stawało się zacho-
wanie również urzędów (…)

Na początku czerwca 1945 roku 
przyszli pierwsi Polacy do Nowo-
gardu. Nadano miastu nazwę No-
wogród. Polacy mieli czas zegaro-
wy o jedna godzinę przesunięty do 
przodu. 

W tych trudnych dla Niem-
ców czasie Superintendent Lohoff 
podjął on starania u sowieckie-
go komendanta wojennego mia-
sta o zgodę na uruchomienie ko-
ścioła. Po odprawieniu pierwsze-
go nabożeństwa 20 maja 1945 stał 
się dla nowogardzkich Niemców 
ośrodkiem, który dawał im na-
dzieje i ich zjednoczył.

Ciągle wracali z ucieczki miesz-
kańcy Nowogardu. Nasz kościół od 
początku lutego 1945 roku pełnił 
rolę kwaterunkową dla żołnierzy. 
Powrócił z ucieczki także superin-
tendent Lohoff. Jego dom przy uli-
cy Pocztowej był zupełnie znisz-
czony, w związku z tym zamiesz-
kał w domu starców.  […]  Su-
perintendentowi udało się zała-
twić zniesienie zakazu działalno-
ści kościoła. Trzeba go było naj-
pierw wysprzątać z siana i nieczy-
stości. Pomagały przy tym siostry 
z Waldfielde, które także mieszka-
ły w domu starców. […]  W zielo-
ne święto 20 maja 1945 roku o go-
dzinie 9.30 odbyło się pierwsze na-

bożeństwo  - po raz pierwszy od 4 
marca.

W niedzielę 27 maja o godzinie 
17.00 mieliśmy nabożeństwo w na-
szym pięknym kościele, a 3 czerwca 
o godzinie 16.00, o godzinie 18.00 
była zbiórka ludzi na rynku. Tam 
Rosjanie tłumaczyli, że im zarzu-
cano, że sobie tak dużo przywłasz-
czyli zwierząt, a oni zrobili to z ko-
nieczności, gdyż Niemcy wszystko 
zostawili i nie zapewnili opieki.

W niedzielę 10 i 17 czerwca mie-
liśmy jeszcze nabożeństwa w na-
szym kościele, zaś w niedzielę 24 
czerwca 1945 roku Niemcy zosta-
li wysiedleni i nabożeństwa w tym 
dniu nie było. W niedzielę 29 lipca 
1945 roku odbyło się dla pozosta-
łych jeszcze Niemców ostanie na-
bożeństwo z wieczerzą.

Wysiedlenie Niemców z Nowo-
gardu 24 czerwca 1945 roku od-
było się w ramach tzw. wysiedleń 
wojskowych. Była to przeprowa-
dzona przez polskie władze akcja 
wysiedlenia Niemców z powia-
tów nadgranicznych od Dolnego 
Śląska po Pomorze Zachodnie w 
okresie od drugiej połowy czerw-
ca do początków lipca 1945 roku. 
Oblicza się, że wysiedlonych mo-
gło zostać nawet milion dawnych 
mieszkańców tych ziem. W na-
szym powiecie wysiedlono ok. 15 
tysięcy ludzi, w tym w samym No-
wogardzie ponad  2 tysiące.

Wysiedlania przeprowadzało 
wojsko polskie, utrzymując to w 
takiej tajemnicy, że nie wiedzia-
ły o tym nawet polskie władze cy-
wilne. Niemcy otrzymywali po-
lecenie zgromadzenia się w cen-
tralnym punkcie miasta, po czym 
padał rozkaz wymarszu. Mogli 
ze sobą zabrać 20 kg bagażu. Nie 
było przygotowanego dla tej masy 
ludzi pożywienia, noclegów. Nikt 
nie troszczył się o majątek przez 
nich pozostawiony. Zwierzęta po-
zostały w oborach, stajniach czy 
kurnikach. Polskie władze cywil-
ne próbowały z tej masy ludzi wy-
łowić niezbędnych dla funkcjo-
nowania miasta fachowców (rze-
mieślników, lekarzy, robotników 
obsługujących urządzenia komu-
nalne), ale w większości wypad-
ków to się nie udawało.

Dochodziło w tym zakresie do 
konfliktów z Armią Czerwoną, 
dla której Niemcy stanowili siłę 
roboczą na majątkach ziemskich 
przez nią zajętych. W Płotach do-
szło nawet do aresztowania pol-
skich oddziałów przez sowieckich 
żołnierzy.

Akcję przerwano ze względu 
na to, że władze uświadomiły so-
bie skalę katastrofy, jaką wywołała 
to nieprzemyślana akcja w okresie 
przed żniwami. Całe wsie pozo-
stały bezludne, nie było ludzi, któ-
rzy mogliby zaopiekować się zwie-
rzami gospodarskimi, nie miał kto 
ścinać zboża. Konsekwencją wy-
siedleń wojskowych na naszym 
terenie stał się głód jesienią i zimą 
na naszym terenie. Nie było mię-
sa, zboża, tłuszczu ani zwierząt 
pociągowych, żeby można było 
wykonać jesienne prace polowe.

Trzeba też podkreślić, że ak-
cja ta była absolutnie nielegalna i 
sprzeczna z prawem międzynawo-
wym. O wysiedleniu Niemców z 
Polski zdecydowała dopiero kon-
ferencja w Poczdamie odbywają-
ca się między 17 lipca a 2 sierpnia 
1945 roku. Dopiero ona określiła 
prawne podstawy wysiedleni oraz 
określiła ich procedury.

To między innymi o tych wysie-
dleniach  mówili polscy biskupi w 
liście do biskupów niemieckich z 
1965 roku, w którym padły sław-
ne słowa wybaczamy i prosimy o 
wybaczenie.

Oto jak wysiedlenia zapamięta-
li Niemcy;

W niedzielę 24 czerwca 1945 
roku  […]  o piątej rano przy na-
szym łóżku stanął Polak – w ciągu 
10m minut miałyśmy stawić się ze 
swoimi rzeczami na rynku wraz ze 
wszystkimi niemieckimi mieszkań-
cami Naugardu, którzy powrócili. 
Pełne strachu i wynędzniałe ubra-
łyśmy się, przyprowadziłyśmy dzie-
cięcy wózek dla bobasa i poszłyśmy. 
Tam żołnierze wybierali do pracy 
kobiety i dziewczęta, a następnie 
je wywozili. Tak rozpoczął się nasz 
marsz. Pierwszego dnia dotarliśmy 
do Gollnow, gdzie nocowaliśmy na 
mokradłach, a w drugi do Lan-
genberg  [Święta, gdzie była prze-
prawa promowa, przez Zalew do 
Polic]    - każdy dzień trasa o dłu-
gości około 30 kilometrów. Drugą 
noc spędziliśmy leżąc w drzwiach 
przy drzwiach w kamiennym ko-
rytarzu. Syn Käte zmarł i tam go 
pochowałyśmy.  […]  Później od-
bywały się kontrole. Nam zabra-
no koce, oprócz tego nie miały-
śmy nic więcej. Rolnikom zabra-
no konie i wozy. Wszędzie na uli-
cach leżeli martwi ludzie, zwłasz-
cza niemowlęta. […] Później szły-
śmy w deszczu i powodzi na prze-
prawę przez Odrę. Dzień wcześniej 
zatonął prom razem ze wszystkimi 
ludźmi, którzy się tam znajdowa-



29.05-1.06.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

li. Po przeprawie szłyśmy z wielo-
ma ludźmi do przystani, w której 
nocowałyśmy na podłodze. Spo-
ro osób przedostało się jeszcze tego 
dnia do Pölitz  [Polic].  My zosta-
łyśmy tam jeszcze dwa dni, kiedy 
opadła woda i mogłyśmy ruszyć 
dalej do Falkenwalde  [Tanowo]. 
[…] W tym okresie zbierałyśmy ja-
gody, które szybko stały się naszym 
głównym pożywieniem.  […]  Lu-
dzie umierali z głodu.

Dopiero od tej pory możemy 
mówić o polskim   Nowogardzie, 
gdyż zmieniły się stosunki ludno-
ściowe. Polacy, którzy do tej pory 
byli mniejszością stali się więk-
szością, a Niemcy mniejszością, 
której znaczenie stopniowo ma-
lało.

Ostatecznym ugruntowaniem 
polskiej pozycji w mieście sta-
ło się przejęcie kościoła z rąk su-
perintendenta Lohoffa. Oto jak to 
wydarzenie opisuje pierwszy pol-
ski nowogardzki katolicki pro-
boszcz ks. Bogdan Szczepanow-
ski:

‘Nowogard był bardzo zniszczo-
ny – w 70% albo i więcej, lecz nie 
na skutek działań wojennych, ale 
rabunkowych. Domy rabowano, 
a potem podpalano. Na szczęście 
piękny kościół w centrum miasta 
ocalał. Był to kościół ewangelic-
ki. Pastor niemiecki jeszcze w tym 
czasie był w Nowogardzie z pewną 
częścią współwyznawców. Później 
zostali oni przesiedleni na tereny 
niemieckie. Po klucze do kościoła 
poszła delacja miejska na czele z p. 
Walkowskim, Naczelnikiem Straży 
Pożarnej. Poprosili pastora o klu-
cze od kościoła. Tenże oświadczył, 
że Polacy zabierając klucze od ko-
ścioła wbijają mu nóż w serce. De-
legacja odpowiedziała, iż Niemcy 
przez prawie 6 lat czasu wojennego 
wbijali Polakom nóż w serce. Klu-
cze zostały przejęte i kościół był go-
towy do nabożeństwa.”

 W ten sposób symbolicznie Po-
lacy przejęli ostatecznie władze w 
mieście. A tak oto wspominają to 
Niemcy;

Odtąd mieliśmy niedzielne na-
bożeństwa tylko w domu starców. 
Polski ksiądz nie pozwalał ewan-
gelickim Niemcom wejścia do ko-
ścioła mówiąc, że to jest sprzeczne 
z jego religijnymi przekonaniami.

Drugą ważną ostoja niemiec-
kiej społeczności w pierwszych 
dniach po zajęciu przez sowietów 
miasta było sanatorium Waldfie-
le, a później po jego przejęciu na 
szpital polowy, dom starców.

Pojawili się polscy oficerowie i 
nakazali opuszczenie Waldfielde, 
zapewniając, że wszystko może być 
zabrane. Gdy wieczorem w desz-
czu rozpoczęła się przeprowadz-
ka, każdy został bardzo dokładnie 
skontrolowany i pozwolono mu za-
brać tylko niezbędne rzeczy osobi-
ste. Wszystkie zapasy żywności zo-
stawiliśmy, tylko ciężko chorzy zo-
stali załadowani na samochody 

ciężarowe, pozostali musieli iść. 
Łącznie było 65 chorych na gruź-
licę, 8 sióstr i kilka osób z persone-
lu administracyjnego. Przybywają-
cych do domu starców w Nowogar-
dzie około 50 pacjentów stłoczono 
na górnym piętrze. Dom prowa-
dziła siostra Gertrud przy wspar-
ciu siostry Hildegard. Jak pełna po-
święceń była ich praca, może zro-
zumieć tylko ten, kto to przeżył. 
Również superintendent zajmował 
w domu starców skromny pokoik, 
ponieważ plebania została spalo-
na. Ów dom starców, wraz z utwo-
rzoną przeze mnie apteką, stano-
wił swego rodzaju centrum dla po-
zostałej w mieście niemieckiej lud-
ności.

Bardzo duże trudności spra-
wiało zapewnienie potrzebnej dla 
mieszkańców domu starców żyw-
ności, zarówno dla tych, którzy tu 
dopiero przybyli, jak i jego dotych-
czasowych mieszkańców. Ponie-
waż z Waldfielde nie można było 
zabrać łóżek ani pościeli, więc ta-
kie rzeczy oraz jedzenie zabiera-
no ze splądrowanych domów. Wte-
dy nazywało się to „organizowa-
niem”. Opuszczone domy wyglą-
dały strasznie. Podłoga pokry-
ta była wszystkim co wyrzucono 
ze skrzyń i szafek i czego nie moż-
na było zabrać. Łóżka były posta-
wione w pionie, rozsypane pierze, 
gdzie spojrzeć wszędzie brud. W 
piwnicach panował straszny bała-
gan. Mieszanina materiału opa-
łowego, pobitych słoików z prze-
tworami owocowymi, podczas gdy 
słoiki z mięsem zniknęły. Szyby w 
oknach powybijano, szafki i sza-
fy połamane. Ulice pokryte warto-
ściowymi przedmiotami: odbiorni-
kami radiowymi, telefonami, lam-
pami itp.

Ci, którzy zostali żywi, kle-
piąc biedę korzystali z tych za-
pasów. Wkrótce zaczęło brako-
wać chleba. Chleb, który po tygo-
dniach dali nam do dyspozycji Po-
lacy, upieczony został ze zmiecio-
nej razem z piaskiem i nieczysto-
ściami maki. Nie nadawał się do 
jedzenia. Do dziś robi mi się niedo-
brze, gdy o tym pomyślę. Tak dłu-
go jak superintendent Lohoff był w 
Nowogardzie udawało mu się dzię-
ki jego wpływom na Rosjan i Pola-
ków organizować żywność i  różne 
ulgi dla domu starców i pozostałej 
ludności.

 Ostatecznie oficjalną i zgodną z 
prawem ewakuację ludności nie-
mieckiej z Nowogardu rozpoczę-
to w 1946 roku i kontynuowano 
w 1947.Po tym okresie pozosta-
ło w całym powiecie nowogardz-
kim od Wielgowa do Truskolasu 
oraz od Dobrej do Lubczyny tylko 
około 200 Niemców, w majątkach 
państwowych, którzy ostatecznie 
mogli opuścić Polskę dopiero po 
1956 roku

W niedzielę dwa mecze w Nowogardzie

„Rezerwowi” nawiążą walkę?
W najbliższy weekend, piłkarze i piłkarki Pomorzanina rozegrają kolejne swoje mecze ligo-
we. Pierwszy zespół pojedzie w sobotę na niezwykle trudny teren do Dobrzan. „Rezerwo-
wi” i „Pomorzanki” zagrają w niedzielę przed własną publicznością. 

Pierwszy zespół Pomorzani-
na, walczy w tym sezonie już tyl-
ko o 3. miejsce w ligowej tabe-
li oraz o godne zakończenie roz-
grywek. W sobotę jednak nie bę-
dzie łatwo o wywalczenie 3 punk-
tów. Zorza Dobrzany na własnym 
boisku przegrała tylko raz i to do-
piero w 25. kolejce, w meczu z Je-
ziorakiem Szczecin (0:1). Oprócz 
tej porażki, piłkarze z Dobrzan 
u „siebie” 3 razy wygrali oraz 9 
razy zremisowali, a wszystko to 
przy 29 strzelonych i 19 straco-
nych golach. Nowy tymczasowy 
trener Paweł Błaszczyk zapowia-
da, że zespół Pomorzanina jedzie 

do Dobrzan po 3 punkty. Jak bę-
dzie? Przekonamy się w najbliższą 
sobotę (30 maja). Mecz rozpocz-
nie się o godzinie 17:00. 

Bardzo ważny mecz czeka Po-
morzanin II. W niedzielę (31 
maja), o godzinie 15:00, „rezer-
wowi” zagrają na własnym boisku 
z Zalewem Stepnica. Wciąż nie-
pewny jest byt drugiego zespołu 
w A Klasie, dlatego nowogardzia-
nie muszą wygrać mecz z równie 
nisko sklasyfikowanym Zalewem. 
Piłkarze ze Stepnicy w dotychcza-
sowych 9 wyjazdowych meczach 
nie uznają kompromisów, 4 zwy-
cięstwa i 5 porażek, przy strze-

lonych 19 i straconych 23 bram-
kach. 

Niedługo po meczu drugiego 
zespołu, o godzinie 17:30, na bo-
isko przy ul. Wojska Polskiego 
wybiegną piłkarki Pomorzanina 
oraz Fali Międzyzdroje. Zawod-
niczki znad morza okupują śro-
dek tabeli, jednak są niewygod-
nymi rywalkami z dobrze poukła-
daną obroną. Fala straciła do tej 
pory tylko 10 goli, to o dwa więcej 
niż liderki i 3 gole więcej niż wice-
liderki. Wierzymy, że podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka przyczynią 
się do pogorszenia tej statystyki 
piłkarek z Międzyzdrojów.  KR  

Środy na Torze – V seria

Hubert Grygowski w formie
W środę (13 maja), młodzi kolarze z woj. zachodniopomorskiego, po raz piąty spotkali się 
na szczecińskim torze kolarskim, aby rywalizować w cyklicznych zawodach „Środy na To-
rze”. Świetnie zaprezentował się Hubert Grygowski, który dwukrotnie wywalczył 2. miejsce. 

W kategorii Żak starszy Jacek 
Fecak i Hubert Grygowski, naj-
pierw wzięli udział w wyścigu 
na 200 metrów ze startu lotne-
go. Bardzo ładnie zaprezentował 
się Grygowski, który zajął 2. miej-
sce, przegrywając zwycięstwo do-
słownie o włos. Jego klubowy ko-
lega Jacek Fecak wywalczył jeden 
punkt zajmując 10. pozycję. Na-
stępnie młodzi kolarze rywalizo-
wali w wyścigu duńskim i ponow-
nie z dobrej strony zaprezentował 
się Hubert. Kolarz „Chrabąszczy” 
wywalczył 9 punktów zajmując 2. 
miejsce. Swoją pozycję z pierw-
szego wyścigu poprawił Jacek Fe-
cak, który tym razem wywalczył 5. 
pozycję i dopisze sobie 6 punktów 
w klasyfikacji. Udane starty Gry-
gowskiego pozwoliły mu w „ge-
neralce” umocnić się na 3. miej-
scu. Hubert uciekł już rywalowi z 
4. pozycji na 30 punktów oraz zni-
welował do 5 punktów stratę do 2. 
miejsca. Jacek Fecak w klasyfika-
cji cyklu zajmuje obecnie 6. miej-
sce z 43 punktami i traci do 4. po-
zycji jedynie 4 oczka. 

W kategorii Junior młodszy, 
tym razem trener Ryszard Posac-
ki zabrał na tor kolarski jedynie 
dwóch kolarzy- Mateusza Gliwkę 
i Damiana Teodorczyka. Nowo-
gardzianie najpierw wzięli udział 
w wyścigu na 400 metrów ze star-
tu zatrzymanego. Przekroczyli 
metę z podobnym czasem, zajmu-
jąc miejsca obok siebie. Mateusz 
Gliwka wywalczył 4 punkty za 7. 
pozycję, natomiast Damian Teo-

dorczyk dopisał sobie 3 punkty za 
8. miejsce. Następnie „Chrabąsz-
cze” startowali w wyścigu duń-
skim. Tym razem wyżej sklasyfi-
kowany został Damian Teodor-
czyk, który zajął 7. miejsce. Jego 
klubowy kolega ukończył wyścig 
na 10. pozycji. Na koniec Junio-
rom młodszym pozostał wyścig 
australijski. Podopieczni Ryszar-
da Posackiego również nie nawią-
zali walki o podium. Damian Teo-
dorczyk wywalczył 5 punktów za 

6. pozycję, z kolei Mateusz Gliwka 
ukończył z 3 punktami za 8. miej-
sce. W klasyfikacji generalnej po 
V seriach, Damian Teodorczyk z 
30 punktami na koncie przesunął 
się na 11. miejsce. Dla Mateusza 
Gliwki były to pierwsze punkty w 
cyklu i klasyfikują go one póki co 
na 15. miejscu. Dodajmy, że w ka-
tegorii Junior młodszy startowało 
na tę chwilę 22 kolarzy. 

KR

Na zdjęciu z lewej- Hubert Grygowski, który w V serii wywalczył srebrny medal w 
wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego oraz w wyścigu duńskim
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Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
PATRYCJA BARAN, a z okazji Dnia 
Mamy - wygrała BEATA ZAREM-
BA. Gratuluję.

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Aleksander syn Gabrieli 
Grodziskiej ur. 26-05-2015 
z Łobza

Nikola córka Anieli Garbacz 
ur. 23-05-2015 z Wierzbię-
cina

Bartosz syn Sylwii i Toma-
sza Saja ur. 26-05-2015 z 
Jarchlina

Diana córka Kamili i Rado-
sława ur. 22-05-2015 z Wę-
gorzyna

Daj się owinąć!
Zwycięzcami konkursu na naj-

skuteczniejszy sposób zacho-
wania wiecznej młodości są… 
Uwaga...starożytni Egipcjanie. 
Ludzie o bardziej nowoczesnych 
i liberalnych poglądach czują się 
pewnie zawiedzeni. Świat idzie 
do przodu, powstają banki ko-
mórek macierzystych, ludzie się 
hibernują. A tymczasem zwy-
ciężyła mumifikacja. Zabezpie-
czone w odpowiedni sposób cia-
ła przetrwały do czasów dzisiej-
szych. Sposób co prawda mało 
życiowy ale jak widać skutecz-
ny. Okazuje się bowiem, że gdy 
odpowiednio zmodyfikujemy 
narzędzie oraz zrezygnujemy z 
przymiotnika wieczna, możemy 
uzyskać całkiem fajne efekty.

Najnowszy trend w profilakty-
ce modelowania sylwetki i walki 
z cellulitem, może nie dosłownie 

ale wykorzystuje właśnie technikę 
mumifikacji. Osobiście uważam, 
że jest to naprawdę bardzo sku-
teczna metoda. Dlatego proponu-
ję Państwu zabieg pielęgnacyjno – 
modelujący, polegający na banda-
żowaniu brzucha, ud, pośladków, 
ramion, piersi czy innej Państwa 
zdaniem dotkniętej problemem 
partii ciała. Bandaże nasączone 
są specjalnymi, o potwierdzonej 
w walce z cellulitem skuteczno-
ści, substancjami. Znajdziemy w 
nich m. in. kolagen, elastynę, ko-
feinę, kigelię afrykańską. Filozofia 
zabiegu podobna jest do tej ze sta-
rożytnego Egiptu. Owijamy cia-
ło bandażem, który zapewnia bar-
dzo skuteczne wchłanianie. W od-
różnieniu od wersji oryginalnej, 
zabieg przeprowadza się na ży-
wym organizmie. Nie tylko kon-
serwujemy nasz wygląd ale po-

przez odpowiednie odżywienie, 
nawilżenie i ujędrnienie, także 
go odmładzamy. Co najważniej-
sze na efekty nie trzeba czekać ca-
łej wieczności. Są widoczne już po 
pierwszym, trwającym zaledwie 
1,5 h spotkaniu. Wszystko zale-
ży oczywiście od indywidualnych 
preferencji organizmu. Zasadni-
czo jednak pełny efekt uzyskuje-
my po ok. 8 spotkaniach. Cały se-
kret polega na prawidłowym za-
wijaniu. Niezwykle cenne jest to, 
że ciało owinięte takim bandażem 
nie wytwarza ciepła, dzięki czemu 
nie działa odwadniająco na tkan-
ki. Program bandażowania może 
dotyczyć, także walki z obrzęka-
mi. Stosujemy wtedy bandaże na-
sączone trochę innymi składnika-
mi, które przyśpieszają metabo-
lizmu i redukują zatrzymywanie 
wody w organizmie. Istotną za-

letą zabiegu są jego relaksacyjne 
właściwości. Zawijam się w ban-
daż i mamy 1,5 godziny spokoju. 
Po prostu leżymy sobie pod cie-
plutkim kocykiem i rozmyślamy 
o czym tylko chcemy. Zabieg koń-
czy się masażem z użyciem spe-
cjalnego kremu, który stanowi 
podsumowanie całej pielęgnacji. 
Nie ma też żadnych przeciwwska-
zań aby stosować bandażowanie 
równolegle np. z falami radiowy-
mi czy dermomasażem. 

Cena zabiegu to 160 zł. Myślę, 
że w związku z efektami jakie uzy-
skujemy nie jest zbyt wygórowa-
na. Jednakże dla tych, którzy zga-
dzają się ze mną, że to najlepsza 
metoda na zachowanie jędrnego 
wyglądu oraz tych którzy zdecy-
dują się sprawdzić zanim zaczną 
krytykować, proponuję 5 zabie-
gów w cenie 700 zł. Oferta waż-
na do 5 czerwca 2015 r. Zapra-
szam serdecznie do Laboratorium 
Piękna.

Turniej deblowy „europejski Tydzień Sportu”

Para Kamiński/Wochna z brązem
W sobotę (23 maja), na kortach ziemnych przy stadionie miejskim w Świdwinie, rozegrano deblowy turniej w tenisie ziemnym „Europejski Tydzień Spor-
tu”- Jack Debel Open 2015. Udział w nim wzięli reprezentanci Nowogardu- Krzysztof Kamiński i Piotr Wochna, którzy wywalczyli brązowe medale.

Turniej rozegrano pod patro-
natem Świdwińskiego Stowarzy-
szenia Tenisa Ziemnego „Smecz” 
oraz Parku Wodnego „Relax” w 
Świdwinie. Do rywalizacji przy-
stąpili zawodnicy z kilku miast, 
nie zabrakło gospodarzy oraz te-
nisistów z Kamienia Pomorskie-
go, Połczyna-Zdrój, Biesiekierza, 

Białogardu. Tenisiści zostali roz-
losowani do dwóch grup, para z 
Nowogardu wystąpiła w pierwszej 
grupie. Nowogardzianie po za-
ciętym pierwszym secie przegra-
li w starciu z parą Bogacz/Świta-
ła 7:5, następnie po dwóch prze-
łamaniach przegrali drugiego seta 
6:2 i musieli wygrać drugi poje-

dynek aby wyjść z grupy. Boisko 
zweryfikowało, że debel tworzony 
przez Daniela Bogacza (Świdwin) 
i Oskara Girczysa (Biesiekierz), 
był najsłabszy w tej grupie i nasi 
reprezentanci wygrali swój dru-
gi mecz ze stratą zaledwie jedne-
go gema. W półfinale nie było już 
tak łatwo Kamińskiemu i Woch-
nie, którzy w starciu z Tomaszem 
Śpiewakiem i Jakubem Majew-
skim z Kamienia Pomorskiego, 
gładko przegrali pierwszego seta 
1:6, natomiast w drugiej partii za-

cięcie walczyli o pozostanie w me-
czu przegrywając dopiero w tie-
-breaku. Nowogardzianom po-
została walka o 3. miejsce, a ich 
rywalami byli Piotr Czajkowski 
(Białogard) i Ireneusz Fudalim 
(Świdwin). Niezwykle emocjonu-
jący pierwszy set rozstrzygnął się 
dopiero w tie-breaku, który za-
wodnicy z Nowogardu przesądzi-
li na swoją korzyść. W drugim se-
cie z rywali zeszło już powietrze 
i po wygranej 6:1, Krzysztof Ka-
miński i Piotr Wochna wywalczy-

li brązowe medale. W finale kibi-
ce oglądali bardzo długi trzy seto-
wy pojedynek. W pierwszym secie 
Michał Świtała w parze z Jackiem 
Bogaczem pokonali swoich rywa-
li 6:4, z kolei w drugim przegrali 
w tie-breaku. Po decydującym 3 
secie para Bogacz/Świtała wygra-
ła 10:6 i zdobyła 1. miejsce w tur-
nieju. Gratulujemy zawodnikom 
z Nowogardu miejsca na podium 
oraz życzymy kolejnych sukcesów 
na tenisowych kortach.

KR

Na zdjęciu od lewej- Piotr Wochna i Krzysztof Kamiński, po turnieju deblowym roz-
grywanym w Świdwinie

Wyniki
1 Grupa:
Jacek Bogacz/Michał Świtała – Krzysztof Kamiński/Piotr Wochna  2:0 (7:5, 6:2)
Daniel Bogacz/Oskar Girczys – Krzysztof Kamiński/Piotr Wochna   0:2 (0:6, 1:6)
Półfinał:
Krzysztof Kamiński/Piotr Wochna – Tomasz Śpiewak/Jakub Majewski  0:2 (1:6, 6:7)
Mecz o 3. miejsce:
Krzysztof Kamiński/Piotr Wochna – Piotr Czajkowski/Ireneusz Fudali  2:0 (7:6, 6:1)
Finał:
Jacek Bogacz/Michał Świtała – Tomasz Śpiewak/Jakub Majewski  2:1 (6:4, 6:7, 10:6)
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W443.4m.8-29

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do P4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Firma „PRO-FUR Farm Equipment” 
z siedzibą w Nowogardzie 

zatrudni do pracy  
mężczyzn i kobiety na stanowisku:  

pracownik produkcji 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
pod adres e-mail: monika.s@profur.com.pl lub 

złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Nadtorowej 12. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 39 20 757

KieRMASz
TANieJ  PłyTKi  

HURTPOL,  
ul. Młynarska 1a
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Poszukujemy 
kandydatów

na stanowisko 
sprzedawca w sklepie 
Netto w Goleniowie, 

zatrudnienie na pełen 
wymiar czasu bądź 

na 1/2 etatu. 
Informacje w sklepie 
Netto w Goleniowie 
bądź Nowogardzie.

A11.4.ś-czb.d/o

ReKlAMAReKlAMA ReKlAMA

MTS s.c. - firma z tradycjami 
działająca już od 10 lat na terenie Polski i Szwecji 

poszukuje pracowników fizycznych 
z prodyspozycjami do pracy 

w stolarce, malarstwie i ogólnej pracy manualnej 
Zakres obowiązków:
• praca przy stolarce i renowacji okiennej.
Wymagania:
 • Umiejętność pracy w zespole
• Rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• Poszukujemy tylko osoby niepijące i niepalące
Dodatkowym atutem będzie: 
• Prawo jazdy kat. B 
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie w pracy na stanowisku: malarz, stolarz, mechanik 
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• stosunkowo wysokie zarobki
• wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas 
• możliwość oddelegowania do Szwecji

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV 
i listu motywacyjnego na adres e-mail: mts-zatrudnie@wp.pl

Talent pilnie potrzebny 
– stolarz, malarz, spawacz,
mechanik samochodowy, 

złota rączka - do renowacji drzwi 
i okien drewnianych. 
2 koła na dobry początek. 

obowiązkowo: niepalący, z dużą chęcią do roboty 
  i poczuciem humoru. 
oferuję: stabilną pracę, po sprawdzeniu możliwość 
  podwyżki i wyjazdu za granicę - kierunek Szwecja. 

zainteresowani CV na e-amil:
zatrudnienie.goleniow@wp.pl, dodatkowe informacje: 

Tel: 721 809 305

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 13 

czerwca 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 392 13 56  oraz u 
Lidii Bogus tel. 505 393 636 po godz. 14. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
MAMY ZDROWE MAMY

„KORTEXIM” Sp. z o.o. zatrudni
Operatora traka taśmowego

Zakres obowiązków:
• obsługa traka taśmowego w zakresie przecierania i manipulacji 

dłużyc,
• wycinanie więźb dachowych, desek,
• obróbka drewna,
 Wymagania:
• bardzo duże doświadczenie na analogicznym stanowisku,
Warunki:
• miejsce pracy Szczecin Dąbie,(niedaleko dworca PKP),
• umowa o pracę,

tel. 607-032-822 • e-mail: biuro@kortexim.pl
W.do.5.06

Mistrzostwa Strefy Polski zachodniej – iV Runda, Rosówek

KM „Cisy” poza podium
W niedzielę (24 maja), na torze motocrossowym w Rosówku, rozegrana została IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Udział w zawodach wzię-
ło pięciu zawodników z Nowogardu, natomiast nad obsługą zawodów czuwało trzech sędziów z naszego miasta. 

W Rosówku, w kategorii 
MX2C, wystartował Remigiusz 
Zając. Zawodnik KM Cisy nie bę-
dzie mógł zaliczyć swojego startu 
do udanych. W pierwszym wyści-
gu przejechał 9 okrążeń i w staw-
ce 37 zawodników zajął odległe 
23. miejsce. W drugim biegu Re-
migiusz Zając przejechał jedynie 
dwa okrążenia i został sklasyfiko-
wany na ostatnim miejscu, nato-
miast w klasyfikacji zawodów wy-
walczył 23 punkty, które dały mu 
30. pozycję. W kategorii MX Ma-
sters startowało dwóch zawod-
ników klubu „Cisy”, którzy rów-
nież nie odegrali znaczącej roli. 
W pierwszym wyścigu Krzysztof 
Paszek uplasował się na 19. miej-
scu, natomiast jego klubowy ko-
lega Mirosław Tomczyk zajął 24. 

miejsce. W drugim biegu Krzysz-
tof Paszek już nie wystartował, a 
Mirosław Tomczyk poprawił się o 
jedną lokatę zajmując 23. pozycję. 
Do klasyfikacji sezonu Tomczyk 
dopisuje sobie 35 wywalczonych 
punktów, z kolei Paszek za swój 
jeden bieg wywalczył 22 punkty. 

O niebo lepiej poszło w kate-
gorii MX2 Junior Kacprowi Ma-
teckiemu. Utalentowany zawod-
nik KM „Cisy” Nowogard w swo-
im pierwszym biegu po 10 okrą-
żeniach zajął 11. miejsce. W dru-
gim biegu nie zdołał jednak po-
prawić swojego wyniku i ostatecz-
nie ukończył na 15. pozycji. Kac-
per Matecki wywalczył w sumie 
56 punktów i w klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów, zajął 13. 
miejsce. 

Blisko podium była Żaneta Za-
charewicz, która rywalizuje w ka-
tegorii MX Kobiet. Nowogar-
dzianka w pierwszym wyścigu o 

setne sekundy przegrała walkę o 
4. miejsce, i aby awansować na po-
dium w klasyfikacji zawodów, mu-
siała zająć co najmniej 2. miejsce 

w drugim wyścigu. Ta sztuka jed-
nak nie udała się Żanecie, która w 
drugim biegu przekroczyła metę 
na 3. pozycji i minimalna przegra-
na z pierwszego wyścigu zadecy-
dowała o tym, że w całych zawo-
dach nasza reprezentantka uzbie-
rała 78 punktów i o zaledwie dwa 
oczka przegrała walkę o 3. miejsce. 

Starty zawodników KM „Cisy” 
nie były jedynymi nowogardzki-
mi akcentami na torze w Rosów-
ku. Sędzią głównym zawodów był 
Wiesław Śmietjuch, a Stanisław 
Pyrzyński i Mirosław Martyno-
wicz pełnili funkcje kierowników 
parku maszyn. W sumie w zawo-
dach wystartowało188 zawodni-
ków, a na torze doszło do trzech 
niegroźnych wypadków. 

KR 

Na zdjęciu Żaneta Zacharewicz, która pomimo wywalczonych 76 punktów w Ro-
sówku, może czuć niedosyt po swoich startach
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą 

PUR

W.332.p.24-28.04

Z A P R O S Z E N I E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00 Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizato-

rów.
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnie-
nia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie ,,Tech-
nologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym 
zakresie.

II. Osób posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do 
zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług remontowo- budowlanych. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 150 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących program kur-
su ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów prowadzenia własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Biznesu”.

Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT”, otrzymają do 
wyboru 3 lokale użytkowe ze zniżką 50 % stawki bazowej czynszu, w okresie pierwszych 6 miesięcy działalno-
ści gospodarczej.
Tegoroczna edycja projektu realizowana jest od kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie CEiP 
,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
  
  Serdecznie zapraszam !
 

Dyrektor CEiP „Profit’”    PROJEKT DOFINANSOWANY JEST 
SzF TPP w Nowogardzie  ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
 Jerzy Jabłoński 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

DZIEŃ OTWARTY
W dniu 9.06 2015 (wtorek) o godz. 10.00 

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Nowogardzie będzie 

Dzień Otwarty 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wszyscy zainteresowani:
- obejrzą prezentację multimedialną o szkole zawodowej
- zwiedzą szkołę i ośrodek
- obejrzą pracownie
- wezmą udział w zajęciach sportowych
Uczniowie przygotują na tę okazję smaczny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas 
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 8 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI OD RĘKI. 
Bez BIK. Promocja do 11 maja! 

Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 15 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO OD RĘKI.  
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 18 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 22 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

SZYBKA POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń, bez BIK. 

Promocja do 25 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 29 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

POŻYCZKA OD RĘKI. 
Bez zaświadczeń. 

Promocja do 31 maja! 
Zadzwoń: (91)4696001

05.05

05.08

05.12

05.15

05.19

05.22

05.26

05.29

Zatrudnię 
pracownika 

ogólnobudowlanego. 
694 241 510 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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oGło Sze NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 (91) 392 22 33

MieSzKANiA NA SPRzeDAŻ W CeNTRUM NoWoGARDU!
* kawalerka pow. 46 m2,wysoki parter CENA: 89 000 zł
* 2 pokojowe 42 m2, parter CENA: 105 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
* 4 pokojowe 55 m2, dwa balkony CENA: 158 000 zł
* 3 pokojowe 77 m2, II piętro CENA: 199 000 zł
* 3 pokojowe 67 m2 z pełnym wyposażeniem CENA: 200 000 zł
* 4 pokojowe 70,56 m2, II piętro CENA: 205 000 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości 

mamy przygotowaną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdzie-
cie Państwo wykwalifikowanego doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który 
profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZPŁATNIE przeprowadzi cały proces 
przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 200.000 euro. 

z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

NieRUCHoMoŚCi
• Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Ko-
ściuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je; 41,49 m2 + garaż przy domu. 
Cena do negocjacji. 726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem. 608 853 710  

• Nowogard – sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej.601 808 
410 

•	 Sprzedam działkę ogrodową 
za Szkołą Podstawową nr 2. 
Tel. 607 289 667

•  Sprzedam pawilon handlowy 
przenośny, ocieplany z płyty 
obornickiej o pow. 36 m2 z lada-
mi za 5 tys. zł. Tel. 601 642 390 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ładne. Tel. 603 555 532 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 
centrum Nowogardu. 604 109 
289 

• Sprzedam pół domu z działką, 
Osowo. Tel. 696 404 840

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. 
Radosław, II piętro, po remon-
cie, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 605 686 520 

• Poszukuje do wynajęcia miesz-
kania 3-pokojowego, okolice 
szkoły „2” Nowogard. 887 077 
570 

• Zamienię dwupokojowe miesz-
kanie komunalne przy ul. Po-
niatowskiego na podobne lub 
mniejsze, bliżej centrum Nowo-
gardu max. II piętro. Tel. 601 472 
947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum 
Nowogardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
Tel. 603 705 682 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we ladne. 603 555 532 

• Sprzedam dom na wsi, gmina 
Przybiernów. Tel. 665 523 647  

• Sprzedam kawalerkę 28m2, Tel. 
782 139 263

•	  Nowogard, sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej. 601 808 
410 

• Sprzedam mieszkanie dwa po-
koje, ul. Żeromskiego, III piętro. 
601 080 035 

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIE-
NIĘ : mieszkanie  trzypokojo-

we  58 m2  na  dwupokojowe.
Tel.663695260.

• Pół  domu – parter  , 3 po-
koje 75,1 m2.SPRZEDAM.
Tel.606110454.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZEDAM.
Tel.607719505.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblowa-
ne, na  poddaszu,49m2 , ul. Ta-
deusza Kościuszki. Cena 30 tyś. 
euro. Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Do wynajęcia mieszkanie 52 m2. 
609 349 138 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod 
warsztat samochodowy w No-
wogardzie w cenie do 0,5 milio-
na złotych. 696 441 558 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 
908 098 

• Kulice wynajmę lokal o pow. 
40m2 wraz z zapleczem pod 
działalność. Tel. 518 682 256

• Sprzedam kawalerkę 28m2. Tel. 
604 606 960

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. War-
szawy 21. Tel 91 39 20 307 

• Sprzedam dom Goleniów/Bia-
łuń, 160m2 z garażem, działka 
1350 m, cena 399 tys. Tel. 664 
709 366

• Kulice – wynajmę lokal (z zaple-
czem kuchennym) pod impre-
zy okolicznościowe. Tel. 518 682 
256 

• Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 3 maja. 570 500 060 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 721 
371 566 

• Mieszkanie czteropokojowe, 
kaucja 1800 zł, wynajem 900 zł. 
669 756 752 

• Do wynajęcia ul. Boh. Warsza-
wy 45/4, 67m2, I piętro, 3 pok., 
z umeblowaniem, klimatyzacja, 
ciepłe, suche. 605 402 773 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 
90m2, bezczynszowe, ogródek, 
podwórko, dwa pomieszczenia 
gospodarcze + poddasze, 180 
000 zł. 501 432 382 

• Do wynajęcia dwa pokoje. 507 
055 803 

• Sprzedam garaż przy Jana Paw-
ła. 605 522 880 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe os. Radosław wyna-

jem 1000 zł+ media. 660 424 
991

• Do wynajęcia mieszkanie 4po-
kojowe. 504 898 980 

• Do wynajęcia kawalerka na I 
piętrze z balkonem przy Ponia-
towskiego. Tel. 722 040 906 

• Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. 508 948 888 

• Zamienie mieszkanie 55m2, 
własnościowe, 2 pokoje. Bar-
dzo blisko Nowogardu na więk-
szą kawalerkę. 572 953 450, 721 
500 577

• Mieszkanie do wynajęcia 2po-
koje środek Nowogardu czę-
ściowo umeblowane, kuchnia, 
łazienka, piwnica, pomieszcze-
nie gospodarcze, podwórko. 
Czysz 770 zł plus opłaty i gaz, 
prąd, woda śmieci i kaucja 1500 
zł. Tel. 729 221 997 dzwonić po 
16.00 

• Mieszkanie bezczynszowe ma 
sprzedaż. 2 pokoje 50m2, kuch-
nia, łazienka, piwnica, strych, 
pomieszczenie gospodarcze, 
podwórko, ogrzewanie gazowe, 
parter, własnościowe, środek 
Nowogardu. Tel. 537 557 566 

• Wynajmę kawalerkę w Ostrzycy. 
781 900 122 

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy. 606 681 
704

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we max trzypokojowe okolice 
Lidla ladne. 725 462 423 

MoToRyzACJA
•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do 

Jetta, stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 
691 050 186 

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. Tel. 
602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 
rok, 1,6 benzyna, serwisowany, 
garażowany, Osina. Tel. 698 939 
463 

• Sprzedam Ford Mondeo, 95 
rocznik, tanio. 788 135 944 

RolNiCTWo
•	 orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

•	 JAJA lęGoWe KUR „le-
GHoRN”. Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam słomę i siano w ko-
stach. 782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95 

• Sprzedam tonę jęczmienia. 661 
663 977 

• Sprzedam prosiaki. 608 143 712

• Sprzedam Ursus C-328 . 605 115 
064

• Sprzedam przód do ciągnika 
C-330 kompletny. 696 807 922 

• Sprzedam mieszankę zbożową i 
tuczniki mięsne. 696 807 922

• Sprzedam prosięta. Tel. 692 222 
840 

• Warchlaki sprzedam okolice Go-
leniowa. 602 536 366 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
781 900 122

• Wyprzedaż maszyn rolniczych, 
Krasnołęka 2. 695 586 306 

USłUGi
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-

cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANie-MAGiel,PRANie Dy-
WANÓW, WyKłADziN, TAPi-
CeRKi MeBloWeJ SAMoCHo-
DoWeJ/ SKÓRzANeJ MATe-
RiAłoWeJ / PoŚCieli Weł-
NiANeJ / lANoliNĄ/SPRzĄ-
TANie: CzySzCzeNie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWy montaż pieców ga-
zowych Vaillant –  serwis tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, 
ocieplenie budynków, malowa-
nie natryskowe. 731 517 928 

• Docielenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

•  Malowanie, szpachlowanie. 733 
178 680

•	 Docieplenia budynków. 607 
654 692

• Remonty  mieszkań.
Tel.669526858.

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124.  EMISJE  DO  OD-
WOŁANIA.

• Transport od A-Z przeprowadz-
ki. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 
858 

PRACA
• opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  
C+E  do  przewozu  drobiu.
Tel.783678674.



29.05-1.06.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

oGło Sze NiA drob ne

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 13.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

P14.1.śczb.do

•	 zatrudnię  dekarza na  umo-
wę o pracę.Tel.785931513.

• Zatrudnię mechanika samo-
chodów ciężarowych, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię w sklepie Lewiatan 
na ul. Boh. Warszawy. Tel. 91 39 
21 373 , 507 043 174 

•	 zatrudnię kierowcę  kat. C+e, 
Praca – kraj. 783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

iNNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam cegłę rozbiórkową 
białą. Tel 502 853 573

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁO-
WE KOMINKOWE. 667 788 820 

• Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew i krze-
wów owocowych, oraz rośliny 
ozdobne. 606 106 142 

• Drzwi garażowe tanio sprze-
dam. 603 319 924 

• SPRZEDAM- drewno  miesza-

ne ,przyczepkę samochodo-
wa lub przyczepę  rolniczą.
Tel.880690659.

•	 WyPUSzCzANie – BiAłyCH 
GołęBi  na:  Śluby i inne  Uro-
czystości.Tel.795970408.

• Tanio sprzedam krajzege i szli-
fierkę. 91 39 22 990 

• Sprzedam tokarnię metr tocze-
nia cena 4200 zł. Tel 664 709 366

• Odkurzacz wielofumkcyjny 
nowy sprzedam. 669 756 752 

• Sprzedam  cegłę czewoną roz-
biórkową. Tel. 664 045 415 

• Oddam psy owczarki niemiec-
kie, pięciotygodniowe. Tel. 91 
39 26 301, 531 900 050 

• Sprzedam rotacyjną do trawy. 
723 195 168

• Sprzedam garnitur młodzieżo-
wy czarny, 158/74, jeden raz za-
łożony, + koszula i buty. Cena 
100 zł. 501 432 382

• Sprzedam nowy tablet Lenovo 
A7-30H Android 4.4. Tanio. 889 
833 744 

• Sprzedam Simson S-50. Po ka-
pitalnym remoncie, opłacony, 
zarejestrowany. Tel. 660 478 651 
po 15stej. 

• Sprzedam drzewo kominkowe. 
607 580 172

•  Sprzedam wózek 2 w 1 głebo-
ki plus spacerówka z torebką w 
dobrym stanie. 517 049 012

• Oddam kotki w dobre ręce. 691 
566 894 

• Owczrek niemiecki suczka, 5 
miesięcy, ładna, sprzedam. 91 
39 21 828
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

...

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : I happy end jest tylko końcem
Lucyna Karbowiak, Zdzisława Chociasz, Danuta Wdowińska, Pelagia Feliksiak, Wiesław Borowik, Barbara 

Bartosik, Halina Szwal, Krystyna Gęglawa, Stanisława pokorska, Anna Husarz, Anna Huget, Grażyna 
Siedlecka, Alicja Wypych, Natalia Kursnierk, Christiana Syfert, Marek Kozioł

Zwycięzcy: Anna Husarz, Krystyna Gęglawa, Zdzisława Chociasz
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: rym, rybak
Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, Mateusz Zaremba, Oktawia Maciujeniec, Natalia Wdowińska, Daria 

Feliksiak, Miłosze Wielgus
Zwycięzca: Daria Feliksiak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

iNFoRMAToR loKAlNy - NoWoGARD

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA liNiA Mi KRo BU So WA SeRoCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MeTRo Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz oSÓB - Ro MAN BiŃCzyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-łobez 7.40
łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzCzeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKo - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GolCzeWo - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GolCzeWo 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RozKłAD JAzDy BU SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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PiASeK, PiASeK PRzeSieWANy, ŻWiR, 
CzARNozieM, PoSPÓłKA 

 ŻWiRoWNiA DłUGołęKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z DoWozeM Do KlieNTA

P7.4.O.d/o

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2400 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

 

SPRZEDAŻ MASZYN: Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych 
marek:  Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group,  Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky,  Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert Misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

SKLEP:  Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

SERWIS: Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

Wykonanie weryfikacji przed sezonowej 
kombajnu lub prasy    – 30%
Oferta ważna do 1 czerwca 2015 r.

Do 1 czerwca  przy zamówieniu powyżej 1000 zł 
zabawka ciągnik „FENDT”  -  Gratis!!!

PROMOCJA!!!

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 
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 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s.  3 s. 6- 7s. 5

Na wycieczce za 
gminne pieniądze 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl
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policyjna

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Według czytelników DN, wprowadzone nowe przepisy o ruchu drogowym przyniosły za-
kładane efekty. Kierowcy jeżdżą wolniej, co skutkuje dostrzegalnym większym bezpieczeń-
stwem. Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych respondentów, czy już dostrzegli i odczuli 
widoczne zmiany na drodze i czy w ogóle czują się bezpiecznie mieszkając w naszej gminie. 

Pani Elżbieta - Bezpieczeństwo w naszej gminie jest na dobrym 
poziomie. Według mnie, kierowcy aż tak bardzo nie rozrabiają. 
Generalnie oceniam pozytywnie pracę naszych policjantów, gdyż 
nie miałam do czynienia z różnego rodzaju sytuacjami w ruchu 
drogowym.

Pan Stanisław -  Widzę, że niestety zdarzają się wariaci 
drogowi, którzy jeżdżą z dużą prędkością, np. motorem czy 
skuterem, po drogach. Dlatego policja na to powinna zwrócić 
uwagę i kontrolować, upominać i karać takich motorowerzy-
stów, gdyż oprócz samochodów oni również stwarzają zagro-
żenie na drodze. Cieszy fakt, że nowe przepisy poskromiły kie-
rowców samochodów, dlatego czas się zabrać teraz za motocy-
klistów i „skuterowców”.   

Janina Kubiak - Bezpieczeństwo w naszej gminie jest na 
słabym poziomie, a spowodowane to jest dużym natężeniem 
ruchu drogowego i brakiem poszanowania  pieszych i  kie-
rowców skuterów przez kierowców samochodów. 

Patryk Mochocki - Myślę, że bezpieczeństwo stopniowo 
się poprawia. Zauważyłem, że na mojej ulicy, na Ponia-
towskiego, zmodernizowano oświetlenie uliczne i teraz jest 
nieco bezpieczniej po zmroku. Poza tym kierowcy jeżdżą 
ostrożniej, co jest niewątpliwie związane z nowymi przepi-
sami drogowymi. 

Paweł Ogiewa - Bezpieczeństwo na drogach aż tak bar-
dzo nie uległo zmianie. Jeszcze widuje się piratów drogo-
wych, ale po wprowadzeniu nowych przepisów zauwa-
żyłem, że niektórzy kierowcy bardziej się pilnują. Proble-
mem w Nowogardzie jest za to duża ilość młodzieży mają-
cej problem z narkotykami. Policja powinna ostatecznie na 
to reagować, jednak największą uwagę powinni temu zja-
wisku poświęcić rodzice. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Józef Suski: lat 64, zmarł 30.05.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
02.06.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Janina Plszańska: lat 83, zmarła 01.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
03.06.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnia gazowa  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne i kuchnie gazową, 
  bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego– tel. kontaktowy 609 996 271
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać 
na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

25.05.2015 r. 
godz. 06.40 
Powiadomienie o włamaniu do 

samochodów ciężarowych należą-
cych do Zakładu Usług Komunal-
nych w Nowogardzie, skąd  doko-
nano kradzieży paliwa  w postaci 
oleju napędowego. 

godz. 11.30 
Z mieszkania przy ul. Stefana 

Żeromskiego dokonano kradzie-
ży wiertarki marki Bosch , wierteł 
oraz uchwytu wiertarskiego. 

godz. 21.00
Kradzież tablic rejestracyjnych z 

samochodu marki Opel, zaparko-
wanego przy ul. 3 Maja. 

27.05.2015 r. 
godz. 11.20 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej, dwie osoby nielet-
nie dokonały kradzieży artykułów 
spożywczych. 

godz. 11.40  
Policjanci Referatu Kryminalne-

go zatrzymali nieletniego sprawcę 
kradzieży telefonu komórkowego 
w sklepie Media  Expert. 

godz. 16.40 
Pracownica sklepu Biedron-

ka przy ul. Warszawskiej, powia-
domiła o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Policjan-
ci wylegitymowali Ewę Dz., która 
dokonała zaboru alkoholu. 

28.05.2015 r.
godz. 08.30 
Policjanci  Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego w miejscowości 
Długołęka zatrzymali poszukiwa-
ną nieletnią, która przetranspor-
towana została do Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego w 
Szczecinie. 

godz. 13.00
Na ul. Gen. Bema dokona-

no włamania do budynku gospo-
darczego, skąd skradziono środki 
chemiczne.   

godz. 13.50 
Na ul. Boh. Warszawy, Policjan-

ci OPI zatrzymali nietrzeźwego 
rowerzystę. Ryszard L. znajdował 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 3,17 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

godz. 16.20 
Na  ul. 15 Lutego doszło do koli-

zji drogowej pomiędzy pojazdami: 
Ford, Toyota oraz Audi. 

godz. 18.15 
Pracownik ochrony sklepu  Net-

to powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej, którym oka-

zała się osoba nieletnia. 
godz. 19.20 
Pracownik ochrony sklepu Lidl 

powiadomił o zatrzymaniu spraw-
czyni kradzieży sklepowej, którą 
okazała się Ewa Dz.

29.05.2015 r. 
godz. 18.15 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego, podczas kontro-
li drogowej, w miejscowości Błot-
no ujawnili kierującego motoro-
werem marki Yamasaki, Zbignie-
wa M., który posiada aktywny za-
kaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. 

30.05.2015 r. 
godz.  09.40 
Policjanci Referatu Ruchu Dro-

gowego, Komendy Powiato-
wej  Policji w Goleniowie, pod-
czas kontroli drogowej na ul. Wy-
szyńskiego samochodu marki VW 
Golf, ujawnili, że kierujący Woj-
ciech S. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,62 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 14.30
W miejscowości Orzechowo, 

Policjanci Ogniwa Patrolowo In-
terwencyjnego ujawnili nietrzeź-
wego kierującego pojazdem marki 
Opel Corsa. Krzysztof S. miał 0,88 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

godz. 15.10 
Pracownik ochrony sklepu Lidl 

powiadomił o zatrzymaniu spraw-
cy kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Rafał K. 

godz. 16.20  
W sklepie Polo Market doszło 

do kradzieży sklepowej. Spraw-
ca ujęty został przez pracownika 
ochrony obiektu. 

godz. 18.50 
Policjanci OPI na ul. 15 Lutego, 

ujawnili kierującego samochodem 
marki VW Golf, Zbigniewa Sz., 
który nie posiada uprawnień do 
kierowania pojazdem. 

godz. 19.40 
W sklepie Lidl doszło do kra-

dzieży sklepowej, ujawnionej 
przez  pracownika ochrony. 

31.05.2015 r. 
godz. 19.00
Powiadomienie o kradzieży  ro-

weru marki Best Full 2500 Ultra  
z terenu przykościelnego przy ul. 
Wyszyńskiego.  
 st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 
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Serdeczne podziękowania
 dla A.Fedeńczak i B. i W. Pędziszczak 
zaokazaną pomoc z okazji Dnia Dziecka 

wdzięczne dzieci z Trzechla

PODZIĘKOWANIA

Jedna osoba trafiła do szpitala 

Pijany awanturował się na Bema 
W piątek, około godz. 20:00, na osiedlu Bema,  pijany mężczyzna zaatakował przynajmniej dwie osoby. Jedna z jego „ofiar” z poważnymi obrażeniami bar-
ku trafiła do szpitala. Na miejscu interweniowała policja, ale zdaniem świadków reakcja stróżów prawa była niedostateczna. Mężczyzna nie usłyszał zarzu-
tów, a  po wytrzeźwieniu wyszedł na wolność. 

Jak relacjonują świadkowie, 
wszystko zaczęło się pod jednym z 
miejscowych sklepów. 

-W pewnej chwili do progu skle-
pu wpadł mężczyzna i popchnął ko-
bietę na ladę, co bardzo mnie i inne 
osoby w sklepie zszokowało. Dlate-
go nie miałam wątpliwości, że trze-
ba zadzwonić prędko po policję i 
prosić ją o natychmiastową pomoc, 

bo mężczyzna zaczął okładać prak-
tycznie każdego, kto stanął mu na 
drodze – opowiada świadek zda-
rzenia. 

Agresywny mężczyzna po wyj-
ściu ze sklepu miał zaatakować ko-
lejne przypadkowe osoby napotka-
ne na chodniku. 

- Przeklinał i wyzywał mnie i ko-
legów, po czym nas prowokował i 

mówił, że jesteśmy konfidentami i 
nas pozabija. Następnie podszedł 
do jednego z kolegów, uderzył go 
w twarz tak mocno, że ten się prze-
wrócił, dostając jeszcze później kil-
ka kopniaków. Niestety jego obraże-
nia są na tyle duże, że jest już w szpi-
talu w Gryficach i z tego co wiem to 
będzie albo już jest po operacji oboj-
czyka lub ramienia – mówi wielo-
letni mieszkaniec Bema.

Mieszkańcy niezadowoleni z 
reakcji policji 

Świadkowie zdarzenia wezwali 
na miejsce patrol policji. Byli jed-
nak rozczarowani, ich zdaniem, 
zbyt anemicznym działaniem 
funkcjonariuszy. 

-Opisując obraz sytuacyjny ofi-
cerowi policji byłam przekonana, 
że ten zaraz wyśle policjantów. Ale 
tu spotkałam się z ogólnym wy-
wiadem i pytaniami typu: „Jak jest 
mężczyzna ubrany, jaką ma koszul-
kę, czy jest wysoki czy niski, czy jest 
wreszcie stary czy młody? Te pyta-
nia były dla mnie śmieszne i nie po-

winny przy takim zdarzeniu mieć 
miejsca. Wydaje mi się, że gdyby ich 
nie było to ten chłopak nie byłby aż 
tak pobity? - mówi kobieta, miesz-
kanka Osiedla. 

Mieszkańcy zarzucają też policji, 
że ta po przyjeździe nie zatrzymała 
od razu mężczyzny. 

-  Dziwną sprawą było to, że po-
licjanci przy pierwszej wizycie nie 
widzieli podstaw, by tego mężczy-
znę zatrzymać. Zrobili to dopiero 
podczas drugiej interwencji, kiedy 
już pobity został ten chłopak, któ-
rego odwieziono do szpitala – mówi 
świadek zdarzenia. 

Policja wyjaśnia...
Zdaniem rzecznik policji, poli-

cjanci początkowo nie mieli pod-
staw aby zatrzymać mężczyznę. 

- O godz. 20.00, dyżurny otrzy-
mał informację, że na osiedlu Bema 
jest agresywny mężczyzna, który 
stwarza zagrożenie dla innych osób. 
Patrol udał się na miejsce. W trak-
cie prowadzonych czynności, po-

licja ustaliła, że jeden z zaatako-
wanych mężczyzn wymaga pomo-
cy medycznej. Na podstawie rela-
cji świadków, policja ustaliła miej-
sce zamieszkania napastnika. Poli-
cjanci udali się w to miejsce i zasta-
li mężczyznę na klatce schodowej, 
przed wejściem do jego domu ro-
dzinnego. Ze względu na jego stan 
upojenia  funkcjonariusze ustalili, 
że odwiozą mężczyznę do izby wy-
trzeźwień – mówi asp. Julita Filip-
czuk. 

Policja nie postawiła mężczyź-
nie żadnych zarzutów. Twierdzi, że 
musi to zrobić sam pokrzywdzony. 

- Dopóki mężczyzna, który trafił 
do szpitala, nie złoży zawiadomie-
nia o przestępstwie, nie mamy pod-
staw aby postawić komuś zarzuty, a 
tym bardziej wnosić o tymczasowy 
areszt – mówi J. Filipczuk. 

Mężczyzna po powrocie do sta-
nu trzeźwości opuścił izbę wy-
trzeźwień. 

JB, MS

Rolnicy zagłosowali 
W minioną niedzielę, odbyły się wybory do rad powiatowych Izb Rolniczych. W przypad-
ku naszej gminy startowało dwóch kandydatów, czyli tylu, ile było mandatów do zdobycia. 

Jak nas poinformował Tadeusz 
Banachomski, przewodniczący 
Komisji Wyborczej, w niedziel-
nych wyborach wzięło udział 
82 osoby z 1531 uprawnionych 
do głosowania. Dariusz Olej-

nik z Ostrzycy zdobył 65 głosów. 
Na Zbigniewa Lutra z Glicka za-
głosowały o 3 osoby mniej. Wy-
nik ten nie miał jednak znacze-
nia dla finalnego rozstrzygnięcia 
wyborów, bowiem obaj panowie 
wejdą do Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej w Goleniowie. Łącz-
nie zasiądzie w niej 12 osób – po 
dwóch rolników z każdej gminy 
w powiecie. Członkowie  rady, na 
pierwszym posiedzeniu, wybiorą 
przewodniczącego i delegata do 
walnego zgromadzenia izby. Na-
stępnie spośród prezesów i dele-
gatów poszczególnych izb w re-
gionie, wybranych wcześniej na 
walnych zgromadzeniach, wy-
brana zostanie Krajowa Rada Izb 
Rolniczych (KRIR) w Warszawie 
– naczelna reprezentacja izb rol-
niczych w całej Polsce. 

Marcin Simiński

Pogrążona w żalu żona i rodzina

Ze smutkiem informujemy,
że w dniu  30.05.2015 roku 

zmarł nagle przeżywszy 64 lata

Nasz ukochany mąż ojciec i dziadek 

śp. Józef Suski
Uroczystości pogrzebowe odbędą  się 

w dniu 2.06.2015 roku, o godz. 13
- wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej, 

a o godz. 14 Msza Święta  pogrzebowa.

Remigiusz Komisarek 
Mistrzem Polski!
W dniach 26-28 maja, na BGŻ Arenie w Pruszkowie, odbyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów w kolarstwie torowym. W drużynie 
GKS Cartusia Kartuzy wystąpił pochodzący z Nowogardu - Remi-
giusz Komisarek. Były zawodnik „Chrabąszczy” wraz z kolegami z 
drużyny wywalczył złoty medal w kategorii sprintu drużynowego.

Remigiusz 
Komis arek 
zmienił bar-
wy klubo-
we w lutym 
2014 roku. 
Związane to 
było z dal-
szym rozwo-

jem utalentowanego kolarza. Nie-
spełna tydzień temu, nowogardzia-

nin wywalczył złoty medal w mło-
dzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski. Dokonał tego wraz z kolegami 
z drużyny GKS Cartusia Kartuzy- 
Szymonem Sajnokiem i Adrianem 
Kaiserem. Remigiusz wywalczył 
złoto w konkurencji sprintu dru-
żynowego. Gratulujemy Remigiu-
szowi złotego medalu oraz życzymy 
kolejnych sukcesów w swojej spor-
towej karierze. 

KR
koNdoleNcJe
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

O czym marzyliśmy w dzieciństwie i czy udało nam się zrealizo-
wać nasze marzenia w dorosłym życiu? Z takim pytaniem, przy oka-
zji obchodzonego wczoraj Dnia Dziecka, zwróciliśmy się do czytel-
ników z Gminy Osina. 

Pani Jadwiga - Z moim dzie-
ciństwem bywało różnie, miałam 
gospodarkę, a co za tym idzie, 
miałam też plany. Raczej uda-
ło mi się po części zrealizować 
moje marzenia. Między innymi 
była to zdrowa rodzina, szczę-
ście i zdrowie moje. Mam dzie-

ci i dwójkę wnuków i z okazji Dnia Dziecka życzę im, by były zdrowe. 

Pani Maja - Moim marzeniem 
było wynajęcie mieszkania i stwo-
rzenie rodziny. Do tej pory jedynie 
druga część tego marzenia została 
spełniona, bo mam rodzinę. A te-
raz moim marzeniem jest znale-
zienie drugiej połówki, z którą mo-
głabym stworzyć dom. 

Witold Tawral - Moje marzenie 
się spełniło - chciałem mieć żonę 
i dzieci. Mam  już dwójkę doro-
słych dzieci, jestem też dziadkiem. 
Chciałem znaleźć dobrą pracę i to 
zrealizowałem, chociaż w tej chwi-
li akurat nie pracuję, bo jestem na 
zwolnieniu lekarskim. Moi rodzice 

już niestety nie żyją, ale zostało mi po nich  eleganckie mieszkanie. I to 
wszystko jest najważniejsze. Udało mi się więc zrealizować moje cele, a 
teraz to marzę tylko o tym, aby dopisywało mi i całej mojej rodzinie zdro-
wie.  

Mikołaj Podomski - Dzieciń-
stwo miałem bardzo ciężkie. Wy-
chowywałem się w Bieszczadach.  
To co utkwiło mi najbardziej w 
pamięci z tego okresu to, że  była 
straszna bieda, która nie pozowa-
ła na jakieś prawdziwe marzenia 
i spełnienie ich. Ale tam w górach 
właśnie miałem marzenia, by mieć zdrową rodzinę i być również zdro-
wym, a także godnie żyć. I to się udało zrealizować. 

Patryk Ziemkowski - Zawsze odkąd pamiętam ciekawiła mnie straż 
pożarna. Te wyjazdy, wycie syre-
ny. Kiedy byłem mniejszy zaglą-
dałem, chodziłem, patrzyłem co 
tam się dzieje, a kiedy coś się pa-
liło, zdarzało się, że wskakiwałem 
na rower i goniłem jadący na ak-
cję pojazd strażacki. Kiedy doro-
słem zapisałem się do OSP w Osi-

nie. Od trzech lat jestem strażakiem i realizuję swoje marzenie. Moim ko-
lejnym marzeniem jest praca w państwowej straży pożarnej i to jest taki 
mój priorytet. Praca w straży pożarnej to jest moja pasja, lubię pomagać 
innym. Do tego mogę w pozytywny sposób uwolnić nadmiar adrenaliny. 

wysłuchał:  Jarek Bzowy 

Jak to jest, nie mieć wstydu Panie burmistrzu!

Kwiaty nie załatwią problemu… 
Karta Dużej Rodziny, to element polityki prorodzinnej Państwa. Gmina Nowogard, jak do 
tej pory, do usług  zawartych w Karcie  krajowej nic ze swojej strony nie dołożyła (choć  wie-
le innych gmin to uczyniło),  ale burmistrz „kupony” od nie swoich zasług odcina za to bez 
krępacji…

Co to jest Karta Dużej Rodzi-
ny?

Karta Dużej Rodziny to jeden z 
elementów prorodzinnej polity-
ki państwa wprowadzony w ubie-
głym roku. Zgodnie z ustawą, ulgi 
wynikające z karty przysługują 
wszystkim uprawnionym  wielo-
dzietnym rodzinom w całym kra-
ju i są finansowane z budżetu Pań-
stwa. Techniczną stroną  przyjmo-
wania wniosków, ich weryfikowa-
nia oraz wydawania kart będą-
cych zabezpieczonym indywidu-
alnym drukiem, zajmują się w ra-
mach zadania zleconego Gmin-
ne Ośrodki Pomocy Społecznej. 
Także nowogardzki OPS takie 
czynności wykonuje. Karta Du-
żej Rodziny jest tak pomyślana, że 
oprócz zestawu świadczeń zaofe-
rowanych przez budżet państwa, 
umożliwia partycypację  w udzie-
laniu  kolejnych świadczeń in-
nym podmiotom zwłaszcza  gmi-
nom, ale także nawet podmiotom  
prywatnym np. właściciel base-
nu może zaoferować zniżki dla 
posiadających  takie karty. Wie-
le gmin w kraju podjęło stosowne 
decyzje o przystąpieniu do pro-
gramu oferując zniżki chociażby 
w komunikacji miejskiej, w opła-
tach za placówki opiekuńcze, czy 
opłatach związanych z korzysta-
niem z gminnych placówek kultu-
ry. Gmina Nowogard, mimo ubie-
głorocznych jeszcze przedwybor-
czych zapowiedzi włodarza, nie 
zaoferowała dotąd nic w ramach 
Karty Dużej Rodziny.

Pracujemy nad przygotowa-
niem gminnych propozycji 

Pracujemy nad przygotowa-
niem  gminnych propozycji – ta-
kie zapewnienia redakcja DN 
usłyszała w naszej gminie jeszcze 
w sierpniu ubiegłego roku. Potem 
wielokrotnie przypominaliśmy o 
konieczności  społecznej, przygo-
towania gminnego pakietu Kar-
ty Dużej Rodziny chociażby  po-
przez  włączenie do niego obniżek 
opłat  za zajęcia w NDK. Koniecz-
ność ta w przypadku naszej gmi-
ny jest oczywista. Choćby uciecz-
ka młodych z Nowogardu, to te-
mat od lat znany i udokumento-
wany. Rocznie około 200 osób 
wyjeżdża na trwałe w poszuki-
waniu zwłaszcza pracy i lepszych 
warunków życia. Dlatego wszel-
kie działania mogące zatrzymać 
spadek ilości mieszkańców, mają 
ogromne znaczenie dla przyszło-
ści naszej gminy. Najważniejsze 
są miejsca pracy, ale i inne działa-

nia w tym pomocowe, jak gminna 
Karta Dużej Rodziny, mogą wpły-
nąć na zmianę decyzji o emigra-
cji. Rozumie to wiele gmin przyj-
mując nie tylko pakiety związane 
z kartą, ale oferując osobom pra-
gnącym się osiedlić na ich terenie 
znaczne ulgi podatkowe, z likwi-
dacją poboru  podatku od nieru-
chomości włącznie. Co do samej 
Karty, to np. zaawansowane pra-
ce nad przyjęciem karty gmin-
nej trwają choćby w gminie Gole-
niów (odbyły się już dwa czytania 
w Radzie),  a powiat goleniowski 
uzgodnił już z zarządem  „Fali” 
obniżki opłat dla posiadaczy Kar-
ty przy korzystaniu z basenu. 

Wstydu  Waść  nie  masz
Nie podejmując żadnych wy-

siłków i działań w zakresie przy-
gotowania nowogardzkiej gmin-
nej Karty Dużej Rodziny, bur-
mistrz Czapla nie zapomniał na-
tomiast aby przy okazji procedury 
związanej z obligatoryjnym wyda-
waniem Kart rządowych, doko-
nać kolejnego aktu autopromo-
cji. W tych dniach  osobiście wrę-
czył setną kartę wydaną w naszej 
gminie. Oczywiście wszystko zo-
stało uwiecznione na  promocyj-
nym  zdjęciu  „dobrego wujka”, 
umieszczonym na stronie gminy.  
Burmistrz, który do ustawowe-

go pakietu rządowej karty nic nie 
przygotował  i nie dołożył ze stro-
ny gminy, próbuje jeszcze swoim 
zwyczajem mydlić ludziom w gło-
wach, przypisując sobie nie swo-
je zasługi. Nic nie robiąc sam, bez  
żenady publikuje też na stronie 
Urzędu apel do przedsiębiorców, 
aby... to oni do Karty się dołożyli.  
Oto  treść apelu  z dopiskiem, któ-
ry w tej sytuacji dodatkowo kom-
promituje jego rzeczywistych  au-
torów (bynajmniej nie OPS) re-
prezentowanych przez  podpisaną  
pod nim osobę:  

- Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie  zaprasza firmy i in-
stytucje, działające na terenie na-
szej Gminy, do zostania  partnerem 
Karty :  „Dużej Rodziny”.  Warto 
tu nadmienić, że partnerzy Karty 
publikowani są na oficjalnej stro-
nie,  Rodzina.gov.pl, którą zarzą-
dza Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej. Darmowa ogólno-
polska reklama za partnerowanie 
i wsparcie dla „Dużych Rodzin”.  - 
P. Suchy. 

Odczuwanie wstydu zabezpie-
cza człowieka przed kompromi-
tacją. Ale jak się wstydu nie ma…  
Zostaje żenada.

ms

Burmistrz r. czapla z bukietem kwiatów. Ze względu na wymogi kultury, skadro-
waliśmy  to zdjęcie umieszczone na  stronie  gminy, na którym w oryginale widocz-
ny jest  z prawej strony kilkuletni chłopiec, członek rodziny  „łaskawie obdarowanej”  
przez burmistrza  rządową kartą.  Zdjęcie str. Um Nowogard 
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członkowie Sld na wycieczce za gminne pieniądze

Czterej  pancerni i pies  zdobywają  Heide
Cztery osoby, plus tłumacz, wybrały się na początku maja do Heide – RFN  na koszt nowogardzkiej gminy. Wszystkich podróżników, poza tłumaczem łą-
czy to, że są działaczami lokalnego SLD. Kto tam pojechał, po co i za ile - oto nasze ustalenia.

Robert Czapla - przewodniczą-
cy nowogardzkiego SLD, Szymon 
Pilipczuk członek SLD pracownik 
UM, radna Renata Piwiwarczyk 
członek klubu SLD, radna Anna 
Wiąz członek klubu  SLD - w ta-
kim składzie delegacja gminy No-
wogard gościła dwa dni 8-10 maja 
w Heide, partnerskim mieście w 
RFN oddalonym około 800 km od 
Nowogardu. Delegacja udała się 
tam na zaproszenie władz samo-
rządowych miasta Heide i Związ-
ku Ojczyźnianego Nowogard (He-
imatverein Naugard e V).  A oto 
co wynika na temat tego wyjazdu,  
z relacji urzędnika  UM  zamiesz-
czonej w gminnym biuletynie nr 8:

- Uroczystości odbywały się w 
zespole muzealnym „Museum-
sinsel Lüttenheid”. Podczas spo-
tkania partnerskiego rozmawia-
no na temat historii Nowogardu 
oraz zmian jakie w nim zaszły. De-
legacja z Nowogardu miała oka-
zję przedstawić efekty współpracy 
nowogardzkiej młodzieży z miesz-
kańcami Heide oraz opowiedzieć 
o najnowszych zmianach w Nowo-
gardzie. Poza tym, delegaci Nowo-
gardu poznali historię miasta He-
ide. Wspólne spotkania, organizo-
wane od lat powodują zacieśnia-
nie się współpracy między miasta-
mi Heide, Nowogard oraz Związ-
kiem Ojczyźnianym (Heimatverein 
Naugard e.V.). - źródło Wiadomo-
ści Samorządowe 2015

Te od lat trwające spotkania 
polsko-niemieckie  charaktery-
zuje niezwykle „konsekwentna“ i 
niezmienna  tematyka. Świadczy 
o tym chociażby relacja z takie-
go samego spotkania, ale odbyte-
go dwa lata wcześniej  w 2013 roku 
– w nim również uczestniczył np. 
urzędnik Szymon Pilipczuk z SLD 
- oto tamta  relacja: 

  - Uroczystości odbywały się w 
zespole muzealnym „Museum-
sinsel Lüttenheid”. Podczas spo-

tkania partnerskiego rozmawia-
no na temat historii Nowogardu 
oraz zmian jakie w nim zaszły. De-
legacja z Nowogardu miała oka-
zję poznać historię miasta Heide 
oraz pobliskiego miasta Friedrich-
stadt. Wspólne spotkania, organi-
zowane od lat powodują zacieśnia-
nie się współpracy między miasta-
mi Heide, Nowogard oraz Związ-
kiem Ojczyźnianym Heimatverein 
Naugard e.V. - źródło wiadomości 
samorządowe 2013

Podobnie relacjonowano i wcze-
śniejsze wyjazdy do Heide. Czy 
nie trzeba mieć dużych trudności 
z nauką, aby przez tyle lat bezsku-
tecznie uczyć się ciągle tego same-
go i poznawać to samo? W tej sy-

tuacji bezcelowe więc jest zastana-
wianie się czy prowadzona od lat 
rozmowa na temat - historii No-
wogardu oraz zmian jakie zaszły 
oraz  historii Heide, czy efektów 
tzw. zacieśniania współpracy, wno-
si cokolwiek istotnego dla nowo-
gardzkiej społeczności - oczywi-
ście nie wnosi.  Za co więc płaci-
my? Ano płacimy za wycieczki ko-
lejnych pokoleń radnych SLD, od-
czuwających wyjątkową potrzebę 
wyjazdów w istocie turystycznych 
do Heide, gdzie mogą zapozna-
wać  się do woli z historią Heide. 
Tegoroczna delegacja mogła tak-
że zaprezentować, zapewne bar-
dzo spragnionym tego  Niemcom, 
piękno języka polskiego (języków 

obcych nowogardzkie komuszki 
nie znają). Ale to niestety dodat-
kowo nas kosztuje w postaci gaży 
i diety tłumacza.  A tłumacz miał 
co robić, gdy np. panie Piwowar-
czyk i Wiąz zaczęły Niemcom wy-
kładać  historię Nowogardu i dy-
plomatycznie zacieśniać stosunki 
międzynarodowe. Obie członkinie 
SLD są do wielogodzinnych wy-
kładów historycznych i rozmów 
międzynarodowych na wszelkie 
tematy  solidnie przygotowane. 
Oto co publikowały na swój temat 
w materiałach wyborczych z jesie-
ni 2014:  

Renata Piwowarczyk - Mam 44 
lata. Pochodzę z Kołbacza, ale gdy 
miałam lat 10 wraz z rodzicami i 

rodzeństwem przyjechałam do No-
wogardu i tu już zostałam. Tu za-
łożyłam rodzinę. Jestem mamą 
dla trzech moich córek i babcią 
dla dwójki moich wnucząt. Zawo-
dowo spełniam się będąc obecnie 
mistrzem zmiany w fabryce mebli 
IKEA w Goleniowie. Posiadam wy-
kształcenie średnie. Jestem z zami-
łowania społeczniczką, dlatego wy-
startowałam w roku 2013 na prze-
wodniczącą Rady Osiedla Bema i 
szczęśliwie tę funkcję do dziś wy-
pełniam.

Anna Wiąz lat 59. Wykształcenie 
- Policealne Studium Budowlane w 
Łodzi. Jestem mamą czwórki wspa-
niałych dzieci i babcią czworga 
wnuków. Moja ścieżka zawodowa 

to w większości praca w Gospodar-
ce Komunalnej - odpowiadałam za 
inwestycje i remonty. Przez ostatnie 
lata działalność gospodarcza.

Jeśli do tego dodać wszechstron-
nie uzdolnionego w każdej dzie-
dzinie i przygotowanego do każ-
dego zajęcia, niczym Kim Dzong 
Un, Roberta Czaplę, to nic dziw-
nego, że Niemcy padli na kolana 
przed profesjonalizmem polskiej 
delegacji zagranicznej i że:

- Burmistrz Heide Ulf Stecher wi-
tając zaproszonych gości podzięko-
wał serdecznie delegacji Nowogar-
du za przybycie. (cyt z relacji)   A 
także, że:

... swojej wdzięczności z obecno-
ści nowogardzkich delegatów pod-

czas tegorocznego spotkania part-
nerskiego nie kryła również Prze-
wodnicząca Heimatverein Naugard 
e.V. p. Margrit  Schlegel.(cytat z re-
lacji)

Oczywiście wszelkie decyzje do-
tyczące potrzeby i sensu tego wy-
jazdu, składu delegacji i obcią-
żenia gminy jej kosztami itp. po-
dejmował samodzielnie burmistrz 
Nowogardu R. Czapla. Oczeku-
jemy nadal na odpowiedź gminy 
o podanie wysokości kwoty, jaką 
podatnicy nowogardzcy wydali na 
tę owocną podróż. 

red

Otwarcie sklepu
 

z odzieżą używaną 
Nowogard 

ul. Warszawska przy 
przystanku PKS 

w dniu 05.06.2015r. 
Czynne 

pn.-pt. 10.00-19.00 
sb. 8.00-13.00

Nasz  komentarz 
nieco satyryczny
W tytule gminnej relacji z 

wyjazdu do Heide zabrakło 
zdania,  że to burmistrz zapła-
cił za ten wyjazd, chociaż w 
innym tekście w poprzednim 
biuletynie mamy np. hucz-
ne,  że:  - Burmistrz  finansu-
je nowogardzką oświatę. Za-
brakło tutaj, mimo że jeden i 
drugi wydatek, czyli i na wy-
jazd i na oświatę, uczyniono 
z tego samego źródła, czyli 
gminnej kasy napełnionej po-
datkami przez obywateli, a nie 
z kieszeni burmistrza Rober-
ta Czapli (napełnionej także 
sowicie podatkami obywate-
li w zakresie burmistrzowskiej 
pensji, w kwocie ok. 12 000 
z.). Ale jak się  ma znakomite-
go burmistrza, to trzeba po-
tężnie bulić obywatelu - bur-
mistrz bowiem swoje potrze-
by ma i pragnie many i na sta-
łe samodoskonalenie i na za-
służone rozrywki. Te ostatnie, 
jak nam donoszą, są szczegól-
nie w tym przypadku perso-
nalnym, kosztowne. Ponadto 
jakby mu zmniejszyć gaże, (co 
postuluje od niedawna pew-
na grupa obywateli Nowogar-
du), to mógłby on, burmistrz  
np. z takiego wyjazdu do He-
ide nie wrócić i stanąć tam za 
zmywakiem, bądź zająć się ja-
kimś potrzebującym pomocy 
staruszkiem. I zamiast klepać 
tutaj biedę, to zarabiać kro-
cie jak w komuszym, nigdy nie 
zrealizowanym marzeniu-po-
wiedzeniu każdemu według 
potrzeb. Ale  taka ucieczka R. 
Czapli, to byłaby dla Nowogar-
du i dla lokalnego SLD strata 
nie do przeżycia.

SM

ReklamaUśmiech ci przynoszę i o uśmiech proszę

Zaproszenie na VI Festyn- Wojcieszyn 2015
Dnia 27 czerwca 2015r. (sobota), mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie zaprasza-
ją do wspólnej biesiady pn.  „Z UŚMIECHEM NAM DO TWARZY”

Początek imprezy o godz. 
16:00

Zapraszamy na plac przy 
ŚWIETLICY w Wojcieszynie

W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla 

dzieci i dorosłych

- występy zaprzyjaźnionych 
solistów i zespołów muzycznych 
oraz miejscowej ludności

- własne wypieki
- wspólne ognisko
- zabawa taneczna
- punkty gastronomiczne 

wszelkiego rodzaju 
oraz wiele innych 
niespodzianek

Zapraszają 
Patron Medialny 

imprezy Dziennik 
Nowogardzki oraz 

organizatorzy
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70-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 

Wielki jubileusz „Jedynki”
W piątek, 29 maja, Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła jubileusz 70-lecia. Z tej okazji na 
sali sportowej szkoły odbyła się uroczysta gala. 

Apel, z okazji 70-lecia szko-
ły, rozpoczął się o godz. 9:30. Po 
wprowadzeniu pocztów sztan-
darowych (sztandar sprzed lat, 
wprowadzili absolwenci szko-
ły), uczniowie najmłodszych klas 
wspólnie odtańczyli poloneza. 

Następnie, po przywitaniu wielu 
gości przybyłych na uroczystość,  
głos zabrał dyrektor Szkoły, Seba-
stian Szymański, sam będący ab-
solwentem „Jedynki”. 

- Jestem dumny z tego, że mogę 
tytułować się absolwentem „Jedyn-
ki”. Przez całe 8 lat w szkole pod-
stawowej czułem się jak w magicz-
nym miejscu. Od pierwszego do 
ostatniego dnia. Magiczne miejsce, 
magiczni ludzie - tak samo profe-
sorowie, jak i uczniowie. Na po-
czątku szkoła wydawała się wiel-
ka i tajemnicza. Mały człowiek, 

jak ja, codziennie walczył o prze-
trwanie, ale duma z bycia częścią 
Szkoły i ciekawość tego, co będzie 
jutro dodawały mi siły. Kieruję sło-
wa podziękowania do tych wszyst-
kich, którzy tworzyli 70 letni doro-
bek tej szkoły, kreowali pozytywny 

wizerunek w środowisku lokalnym, 
osiągali sukcesy dydaktyczno- wy-
chowawcze – powiedział S. Szy-
mański. 

Obecne na uroczystości wła-
dze samorządowe gminy, w oso-
bach burmistrza Nowogardu Ro-
berta Czapli, zastępcy Krzyszto-
fa Kolibskiego oraz Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Stanisła-
wa Saniuka, wręczyły dyrektorowi 
list gratulacyjny oraz symboliczny 
czek na kwotę 70 tys. zł. Życzenia 
oraz gratulacje z okazji okrągłych 
urodzin złożył też całej społecz-

ności szkolnej, starostwa powiatu 
Goleniowskiego Tomasz Kulinicz, 
wręczając prezenty rzeczowe. List 
z życzeniami od Kuratora Oświa-
ty w Szczecinie odczytała Alina 
Przerwa zastępca dyrektora Wy-
działu Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium w Szczecinie. Gratu-
lacje i kwiaty na ręce dyrekcji SP 1 
złożyli też dyrektorzy szkół dzia-
łających na terenie gminy Nowo-
gard oraz przewodnicząca „Soli-
darności” Nauczycieli w Nowo-
gardzie, Anna Kowalczyk-Krzy-
wania. 

Uroczysty apel przeplata-
ny był występami artystycznymi 
uczniów. Specjalny pokaz dała też 
działająca przy SP 1 szkoła aiki-
do, prowadzona przez Aleksandrę 
i Dariusza Wacławków. Dyrekcja 
szkoły wręczyła też puchary zwy-
cięzcom Festynu Rodzinnego oraz 
konkursu plastycznego pn. „Tade-
usz Kościuszko – patron szkoły”. 

Po zakończeniu gali zaprosze-
ni goście udali się do sal lekcyj-
nych, gdzie zorganizowano wy-
stawy prezentujące osiągnięcia 
szkoły. Całość zwieńczył jubile-
uszowy poczęstunek przygotowa-
ny przez uczniów technikum ga-
stronomicznego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowo-
gardzie. Wcześniej obecna kadra 
szkoły oraz emerytowani nauczy-

ciele wykonali wspólne, pamiąt-
kowe zdjęcie. 

Obecnie szkoła liczy 17 od-

działów, a uczęszcza do niej 405 
uczniów. W szkole pracuje 32 na-
uczycieli, pełnych pasji i zaanga-
żowania w budowaniu wielkości 
„Jedynki”. 

Pozostaje życzyć „Jedynce” 

przynajmniej kolejnych 70-lat 
funkcjonowania, a jej absolwen-
tom samych sukcesów w dalszej 

drodze edukacyjnej. 
Warto dodać, że SP 1 była dru-

gą placówką oświatową, po I LO, 
która w tym roku obchodziła 70 
-lecie swojego istnienia. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu od lewej wicedyrektor SP 1 Elżbieta Flis-Żabecka oraz dyrektor Szkoły 
Sebastian Szymański

Anna Tracz, wieloletni nauczuciel klas 1-3 w SP 1, wraz ze swoimi uczniami

Tort z okazji 70-lecia przygotowany przez Piekarnię Barbary i Waldemara Pędziszczak

Odprawa gospodarzy klas

Uroczystość otworzył pokaz polenza zatańczonego przez uczniów SP 1

Lp.
Nazwisko i imię

1 BINIECKA BEATA

2 CZAPCZYK MARZENA 

3
DANILEWSKI ARTUR

4 DAWIDOWSKA MAG-
DALENA

5
DURAJ MONIKA

6 FLIS – ŻABECKA
ELŻBIETA

7 GNACIŃSKA- OLCZYK 
KATARZYNA

8 GÓRCZEWSKA RÓŻA

9 GRAD ELŻBIETA

10 KAMIŃSKA EDYTA

11
KOWALCZYK KRZY-

WANIA ANNA

12 KWIATKOWSKA ELŻ-
BIETA

13 KRUCZYŃSKA ANNA

14
MICHALAK WANDA

15 M O R Z YC - S O R O K A 
AGNIESZKA

16
NAZARCZYK IWONA

17
s. MELANIA

18 OPARA EWA

19 PASTUSIAK MARIA

20 PLICHTA DANUTA

21 RUCIŃSKA ROMUALDA

22 MARTYNA ROGALA - 
BATOR

23 SALAMON EWELINA

24
SZYMAŃSKA ANNA

25
SZYMAŃSKI SEBASTIAN

26 TATARA LIDIA

27 TRACZ ANNA

28 WAWRYCZUK BOG-
DAN

29 ZADRÓŻNA MARZE-
NA

30 ZIÓŁKOWSKA MARTA

31 s. KLAUDIA 

Aktualna kadra Szkoły Podstawowej nr. 1
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Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. od  godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00  Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizatorów 

(wszystko gratis).
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

kierownicy i 
dyrektorzy Szkoły 
Podstawowej nr 1, 
w latach 1945-2015

Janina Wołoszyn (1945)
Maria Kaźmierowska (1945 

– 1947)
Stefania Wiercioch (1947 – 

1949)
Marceli Laboń (1949 – 1953)
Jan Kosman (1953 – 1956)
Maria Kaźmierowska (1956 

- 1959)
Jan Walczak (1959 – 1967)
Henryk Krzyżanowski (1967 

– 1973)
Jerzy Jagodziński (1973 – 

1975)
Jan Kwiatkowski (1975-

1977)
Józef Brodniak (1977  - 1988)
Ryszard Wieczorek (1988 – 

1989)
Alfreda Cieślakowska (1989 

– 1995)
Ewa Szukalska (1995 – 2007)
Artur Danilewski (2007 – 

2008)
Sebastian Szymański (2008 - 

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 
Dzisiejsza Szkoła Podstawo-

wa nr 1 im. Tadeusza Kościusz-
ki w Nowogardzie, była pierw-
szą szkołą, placówką oświato-
wą, otwartą w Nowogardzie 
po wyzwoleniu. Po zakończe-
niu działań wojennych w 1945 
roku, nie było jednak nauczy-
cieli, którzy mogliby objąć pra-
cę w szkole. W wielkim gma-
chu przy ul. Wojska Polskiego, 

umieścił się szpital przyfronto-
wy. Gmach nie był gotowy na 
przyjęcie uczniów, więc do cza-
su jego adaptacji nauka odby-
wała się w budynku dawnej 
szkoły zawodowej przy ul. Ki-
lińskiego. W dniu 4 września 

1945r., wspólnym nabożeń-
stwem w Kościele parafialnym  
rozpoczął się Nowy Rok Szkol-
ny. Dzieci było 151. Utworzono 
klasę piątą i szóstą. Dotychcza-
sową kierowniczkę szkoły pa-
nią Wołoszyn, zastąpiła pani 
Maria Kaźmierowska. W dniu 
15 września w szkole uczyło już 
5 nauczycieli. Obok wspomnia-
nych wcześniej, pracowali rów-

nież pani Eleonora Zabłocka i 
pan Jerzy Jakubowiak. Do bu-
dynku, przy ul. Wojska Pol-
skiego, szko³a przenios³a siê 3 
listopada 1945 roku. 

W roku szkolnym 1946/47 
szkoła liczyła już 369 uczniów. 
Podjęły pracę kolejne dwie na-
uczycielki: panie Maria Bła-
żyńska i Stefania Wiercioch. 
Od stycznia 1947 r, w związku 
z chorobą pani Kaźmierow-
skiej, kierownictwo szkoły zna-
lazło się w rękach pani Wier-
cioch. Od 1949 roku kierowni-
kiem  szkoły zostaje pan Mar-
celi Laboń. Od lat 50-tych XX 
wieku, przyznawane zosta-
ją znaczne kwoty na remonty i 
budownictwo szkolne. W 1950 
roku Wydział Powiatowy prze-
kazał Zarządowi Miejskiemu w 
Nowogardzie kwotę ponad 212 
tys. złotych na remont „Jedyn-
ki”

Od roku 1957, stopień orga-
nizacyjny szkoły zaczął wzra-
stać. Wiązało się to ściśle z pro-
blemem (jak to wtedy ujęto) 
wyżu demograficznego. Na-
uka trwa na dwie zmiany, przy 
czym lekcje kończą się o 17.10. 
Zorganizowano stołówkę dla 
nauczycieli na zasadzie odpłat-
ności.

W roku szkolnym 1958/59,  
szkoła liczyła 20 oddziałów i 

17 nauczycieli. Ciasnota dawa-
ła się we znaki. Po raz pierw-
szy nauka odbywała się na trzy 
zmiany.  W roku 1960 wybu-
dowano nową Szkołę Podsta-
wową nr 2, przy ul. Żeromskie-
go, gdzie odeszła część uczniów 
z SP 1. 

W dniu 7 maja 1958 roku, 
„Jedynka” przyjmuje za swojego 
patrona Tadeusza Kościuszkę. 

Po raz pierwszy odbyło się 
Święto Szkoły, które od tej pory 
obchodzone było co roku. 

Rok 1977 był przełomowy 
w historii szkół nr 1 i nr 3. 22 
sierpnia zostały one połączo-
ne w Zbiorczą Szkołę Gminną, 
której dyrektorem został pan 
Józef Brodniak.

20 sierpnia 1980r., szkoła 
podstawowa rozpoczęła rok 
szkolny w drugim, większym 
skrzydle budynku, dokonując 
zamiany pomieszczeń z Liceum 
Ogólnokształcącym. 

26 lutego 1993 r., została od-
dana do użytku piękna hala 
sportowa, w której po dziś 
dzień odbywają się uroczysto-
ści szkolne i imprezy sportowe.

W czerwcu 2001r.,  rozpoczął 
się kapitalny remont szkoły, 
którego efekty możemy podzi-
wiać do dziś. Budynek przysto-
sowany dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych został odda-
ny do użytku w październiku 
2002r. 

Decyzja Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego z dnia 12 października 
2009 roku, szkole została nada-
na Złota Odznaka Honorowa 
Gryfa Zachodniopomorskiego 
za zasługi dla rozwoju regionu. 

Opr. MS

Pamiętkowe zdjęcie obecnych i byłych nauczycieli SP 1

 

 

„Mama, Tata i ja - razem w SP 2”                                                                        

 

  

                                                                                  Uczniowie, rodzice i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 

zapraszają w dniu 

05.06.2015 r. w godz. 10:00 − 13:30 na: 

  FESTYN RODZINNY 

W programie: 

- inscenizacja „Legendy o Nowogardzie” - godz. 10:00 

- bigos dyrektora szkoły 

- kawiarenka z domowym ciastem 

- pajda chleba ze smalcem, popcorn 

- wata cukrowa 

- loteria fantowa 

- konkurencje sportowe (rodzice-dzieci) 

- „Śpiewać i recytować każdy może...” 

- zabawy z filcem 

- zabawy ruchowe 

- mierzenie ciśnienia i poziomu cukru 

ZAPRASZAMY !!! 
 

 

Zawody wędkarskie
dla dzieci

W dniu 7 czerwca (niedziela), Zarząd Koła Miejsko-
-Gminnego zaprasza dzieci w wieku szkolnym, na za-
wody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie za-
wodników przy restauracji „Neptun” o godzinie 9:00. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 5 czerwca. Zapra-
szamy również rodziców. Dla zawodników przewidzia-
no atrakcyjne nagrody.

Zarząd Koła
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Fundacji Van Ansem
za ufundowanie przejazdu dla dzieci i młodzieży z Bodzęcina 
na mecz Ekstraklasy Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 
w dniu 23 maja 2015 roku.

Zarząd Stowarzyszenia „Bodzęcin Razem”

PIASek, PIASek PrZeSIeWANY, ŻWIr, 
cZArNoZIem, PoSPÓŁkA 

 ŻWIroWNIA dŁUGoŁĘkA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z doWoZem do klIeNTA

Sukces uczennicy SP nr 3

Odebrała nagrodę  
w Senacie
W dniu 22 maja 2015r., w Sejmie, odbył się  finał ogólnopol-
skiego konkursu plastyczno – literackiego „Szkoła marzeń”, 
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. 

Uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Nowogardu, Aleksandra 
Radzimska została zwyciężczynią 
tego konkursu. Wręczenie nagród 
odbyło się w Sali Kolumnowej Se-
natu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Podczas uroczystości finalistów 
powitał wicemarszałek Jan Wy-
rowiński. Podkreślił, że dla wie-
lu z laureatów to pierwsza wizy-
ta w Sejmie i Senacie. Obecność  
na wręczeniu nagród Aleksandry 
Radzimskiej wraz z opiekunem 
panią Anną Pawlik – Burak, moż-
liwa była dzięki uprzejmości se-
natora Norberta Obryckiego oraz 
pana Marcina Pilipa. Zaprosze-
ni goście mieli możliwość zwie-

dzenia Sali obrad Sejmu i Senatu, 
co dla wielu było wielkim prze-
życiem. Do tegorocznego kon-
kursu zgłosiło się 7,5 tys. uczest-
ników, a do etapu ogólnopolskie-
go zakwalifikowano 662 prace za-
równo plastyczne, jak i literackie. 
Jest to ogromne wyróżnienie dla 
naszej szkoły, zwycięstwo Alek-
sandry to ogromny sukces, war-
to również pogratulować Micha-
linie Kiryk, Izabeli Wiśniewskiej, 
Hannie Irzymskiej i Amelii Pabi-
siak, które zostały wyróżnione na 
etapie wojewódzkim i zakwalifi-
kowane do konkursu ogólnopol-
skiego.

Info: własna

kIermASZ
TANIeJ  PŁYTkI  

HURTPOL,  
ul. Młynarska 1a

Reklama

mistrzostwa Szkół Techniki Samochodowej Województwa 
Zachodniopomorskiego 2015 w Nowogardzie 

Uczniowie z ZSP najlepsi 
Zmienna pogoda i deszcz nie zniechęciły ani uczniów, ani organizatorów Mistrzostw Szkół  
Techniki Samochodowej (MSTS) Województwa Zachodniopomorskiego 2015, jakie w ze-
szłą sobotę odbyły się na Placu Wolności w Nowogardzie. Mistrzostwa zdominowali ucznio-
wie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zdobywając tytuł Najlepszej Szkoły MSTS. 

O miano Najlepszej Szko-
ły i Najlepszego Ucznia Szkół 
Techniki Samochodowej Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go 2015, walczyło 24 reprezen-
tantów z sześciu szkół wyłonio-
nych  z terenu całego wojewódz-
twa. Rywalizacja odbyła się w 
trzech etapach. Teoretycznym, 
praktycznym oraz sprawnościo-
wym. Poza wiedzą „książkową”, 
uczniowie musieli wykazać się 
manualnymi umiejętnościami 
np. zmieniając na czas koło w sa-
mochodzie. 

Uczniowie nowogardzkiego 
ZSP nie dali szans gościom, zdo-
bywając tytuł Najlepszej Szko-
ły mistrzostw. Tak samo było w 
przypadku indywidualnej ry-
walizacji o tytuł Najlepszego 
ucznia. Tytuł ten otrzymał Kry-
stian Podgórski z ZSP Nowo-
gard, zdobywając 81 pkt. Dru-
gi był jego kolega ze szkoły, Ka-
mil Piecyk z liczbą punktów 75. 
Trzecie miejsce zajął uczeń star-
gardzkiego Technikum Dawid 
Malinowski, zbywając 73 pkt. 

Najlepsza szkoła otrzymała od 
firmy HELLA GUTMANN naj-
nowszy komputer do diagno-
styki samochodowej z dożywot-
nią darmową aktualizacją, war-

tość około 30 tys. zł. Mistrz Wo-
jewództwa (najlepszy uczeń) 
otrzymał nagrody rzeczowe 
oraz voucher firmy KNORR 
BREMSE na szkolenie w cen-
trum szkoleniowym układów 
hamulcowych tej firmy, wartość 
tej nagrody to 5 tys., ale przede 
wszystkim przepustka do dobrze 
płatnej pracy. 

Poza rywalizacją przyszłych 
mechaników i konstruktorów 
silników samochodowych, or-
ganizatorzy Mistrzostw zadba-
li o atrakcje dla publiczności 
– szczególnie tej najmłodszej 
z okazji przypadającego Dnia 
Dziecka. 

- Chciałbym podziękować 
przede wszystkim uczniom mi-
strzostw i ich opiekunom. Wszy-
scy walczyliście do samego końca 
nie odpuszczaliście, bez was nie 
byłoby tych mistrzostw – mówi 
Dominik Wulkiewicz z Domir 
Parts, główny organizator MSTS 
w Nowogardzie. 

Patronem medialnym wy-
darzenia był Dziennik Nowo-
gardzki. 

MS

(zdjęcia z imprezy na str. 12)

Podziękowania 
Komisji egzaminacyjnej, któ-

rą tworzyli: Ania, Mirka, Jowi-
ta, Bartek, Andrzej, Jarek, Grze-
siu, Marcin, Waldek. Jasiowi za 
zapewnienie zaplecza logistycz-
nego. Basi wraz ze swoją eki-
pą za przygotowanie posiłków. 
Ekipie Straży Pożarnej i Pogo-
towia Ratunkowego z Nowo-
gardu. Nauce Jazdy Herka i in-
struktorom. Ekipie z NDK za 
obsługę akustyczną .Forma-
cji CHD, która nagrała nam ka-
wałek promujący mistrzostwa i 
dała dobry koncert podczas Mi-
strzostw. Nowogardzkiemu ra-
perowi D.N.A . Dziewczynkom 
z grupy ART. STAR. Pani Ani 
oraz jej ekipie, która zadbała  o 
nasze maluszki. Michałowi za 
zapewnienie zaplecza noclego-
wego. Damianowi- ambasado-
rowi i dobremu duchowi impre-
zy. Dziękuje także panu Burmi-
strzowi, Staroście i Marszałkowi 
- bez waszej pomocy nie zrobi-
libyśmy tych mistrzostw. Dzię-
kuję również sponsorom: Hel-
li Gutmann, Knorr Bremse, Na-
uka Jazdy Herka, Grupa Kroto-
ski-Cichy, Restauracji Kamena.

Dominik Wulkiewicz 
Domir Parts 
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Wyróżnienie dla SP w długołęce i SP nr 3 w Nowogardzie

„Wiarygodna Szkoła”
W kwietniu 2015 r., Szkoła Podstawowa w Długołęce oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie, zostały wyróżnione w 
Ogólnopolskim Programie - „Wiarygodna Szkoła” i tym samym dołączyły do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie. 

Wyróżnienie to, szkoły z na-
szej gminy otrzymały ze wzglę-
du na osiągnięcie wysokich 
standardów edukacyjnych, cie-
kawą bazę edukacyjno-sporto-

wą oraz wysoki poziom bezpie-
czeństwa, zapewnianego dzie-
ciom w szkole. Podstawowym 
kryterium było uzyskanie przez 
szkołę wysokiego miejsca wśród 
wszystkich szkół podstawowych 
w całym powiecie, w oparciu o 
wyniki podsumowujące Spraw-
dzian Szóstoklasistów, opraco-
wane przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. Program „Wia-
rygodna Szkoła” miał na celu 
wyróżnić najlepsze szkoły w ca-

łej Polsce, które dzięki właściwe-

mu poziomowi nauczania, osią-
gają bardzo dobre wyniki w na-
uce. Udział w Programie był 

także potwierdzeniem, że szko-
ła posiada właściwą infrastruk-
turę i gwarantuje bezpieczeń-
stwo swoim uczniom. Program 
„Wiarygodna Szkoła” już po raz 
kolejny miał być drogowskazem 
dla rodziców i uczniów podczas 
wyboru szkoły. Uczestnictwo w 
Programie było jednoznaczne 
z nadaniem szkole Certyfikatu, 
który prezentujemy na zdjęciu 
przy artykule. 

Gratulujemy SP w Długołęce 

oraz SP nr 3 im. Polskich Olim-
pijczyków w Nowogardzie wy-
różnienia oraz życzymy dalsze-
go rozwoju. 

Info: własna

Wrocław, dnia 20.05.2015

CERTYFIKAT

WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Nr  10100351  

Zaświadcza się, że

Szkoła Podstawowa w Długołęce

Prezes Zarządu Członek Zarządu

uczestnicząc w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła Podstawowa spełnia warunki określone 
w Regulaminie Programu jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy  

i bezpieczeństwo swoim uczniom.

W imieniu Kapituły Programu

 

Potwierdzeniem autentyczności i ważności niniejszego Certyfikatu jest obecność uczestnika  Programu Wiarygodna Szkoła Podstawowa na stronie internetowej www.wiarygodna-szkola.pl. 
 Wiarygodność Uczestnika została stwierdzona na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Instytutu Badań Edukacyjnych i oświadczeń Dyrektora Szkoły.

2013/2014

Wrocław, dnia 25.05.2015

CERTYFIKAT

WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Nr  10100369

Zaświadcza się, że

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie

Prezes Zarządu Członek Zarządu

uczestnicząc w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła Podstawowa spełnia warunki określone 
w Regulaminie Programu jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy  

i bezpieczeństwo swoim uczniom.

W imieniu Kapituły Programu

 

Potwierdzeniem autentyczności i ważności niniejszego Certyfikatu jest obecność uczestnika  Programu Wiarygodna Szkoła Podstawowa na stronie internetowej www.wiarygodna-szkola.pl. 
 Wiarygodność Uczestnika została stwierdzona na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Instytutu Badań Edukacyjnych i oświadczeń Dyrektora Szkoły.

2013/2014

ostrzyca

Wspólna zabawa
W dniu 31 maja br., w Ostrzycy, zorganizowano zabawę dla 
najmłodszych mieszkańców wsi z okazji Dnia Dziecka. Im-
preza cieszyła się dużym zainteresowaniem i zakończyła się 
sukcesem organizacyjnym. 

W niedzielę (31 maja), w 
Ostrzycy, odbyła się impreza z 
okazji Dnia Dziecka. Organizato-
rzy zapewnili liczne atrakcje. Nie 
zabrakło dmuchanych zamków, 
konkurencji sportowych, poka-
zów sprzętu strażackiego oraz po-
częstunku. Piękna pogoda po-
zwoliła przybyć na boisko wiej-

skie całym rodzinom z dzieć-
mi. Za udaną zabawę sołtys wsi 
dziękuje sponsorom, którymi są: 
Sklep „Anusia”, Uniqa Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Ostrzycy oraz 
Rada Sołecka Ostrzycy i miesz-
kańcy.                           Info: własna

Zielone Przedszkole

Nauczyciele jako aktorzy
Dnia 01.06.2015, w Zielonym Przedszkolu, odbyło się niecodzienne przedstawienie, zorga-
nizowane z okazji Dnia Dziecka. 

Pracownicy Zielonego Przed-
szkola wspólnie przygotowa-
li spektakl pt.” Rzepka” na pod-
stawie wiersza J. Tuwima. Była to 
wyjątkowa inscenizacja, ponieważ 
w rolę aktorów wcieliły się na-
uczycielki wszystkich grup, co też 
dzieciom sprawiło ogromną ra-
dość. Niejednokrotnie po sali roz-
brzmiewało pytanie : „Kto to jest”? 
Pedagodzy, chociaż nie są aktora-
mi, zagrali swoje role wyśmieni-
cie. W pełni utożsamiali się z gra-
nymi bohaterami, uwidaczniając 
cechy zewnętrzne i wewnętrzne 
pasujące do każdej postaci. Barw-
ne i ciekawe kostiumy oraz po-
mysłowość sprawiły, że zarów-
no widzom, jak i aktorom towa-
rzyszyło wiele pozytywnych emo-

cji. Publiczność, jak wulkan, co 
rusz wybuchała radosnym śmie-
chem. Wszyscy uczestnicy bawili 
się znakomicie. I każdy mały czy 

też duży miał uśmiech na twarzy. 
Nie ma bowiem nic cenniejszego 
niż beztroskie szczęście. 

Agnieszka Zając

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Dzień Mamy
W dniu 27 maja 2015 r., w Szkole Podstawowej w Strzelewie, odbył się Dzień Mamy.

Na uroczystość, zorganizowa-
ną w holu szkoły, zostały zapro-
szone wszystkie mamy uczniów 
SP w Strzelewie. 

Dzieci wyraziły swoim kocha-
nym mamusiom wdzięczność za 
trud wychowania poprzez wy-
stęp artystyczny, który składał 
się z kilku części.

Na początku dzieci z klas 0-III 
zaprezentowały wiersze i pio-
senki, następnie uczniowie z 
klas IV i V pokazali kilka scenek 
z życia mamy i dzieci w przed-
stawieniu pt. „Moja mama jest 
kochana”. Wszyscy mali aktorzy 
starali  się wypaść jak najlepiej, 
aby pokazać rodzicom jak bar-

dzo ich kochają. Po występach 
dzieci wręczyły mamom upo-
minki i przepiękne kwiatki.

Następnie mamusie mogły 
obejrzeć prezentację multime-
dialną przedstawiającą wyda-

rzenia z życia szkoły. Mamy na-
dzieję, że wszystkim rodzicom 
podobało się i miło było spędzi-
li z nami czas, popijając kawkę i 
jedząc ciasto.

Info: własna

Szkoła Podstawowa nr 2

Serce dla Mamy i Taty
Dnia 25.05.2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 2, odbyła 
się uroczystość Dnia Matki i Ojca, w klasie II b. 

Rodzice wspólnie ze swoimi 
dziećmi brali udział w warsztatach 
artystycznych. Zadaniem uczestni-
ków było wykonanie serca techni-
ką decupage. Zajęcia przeprowa-

dziła pani Jolanta Modrzejewska 
przy współpracy wychowawczyni 
klasy Marzenny Florczak i uczen-
nic: Kaliny Kaczmarek i Aleksan-
dry Kaczmarek z klasy V b.

Info: własna
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Pomorzanin nie wywiózł punktów z dobrzan

Przesądził karny z „kapelusza”
W sobotę (30 maja), pierwszy zespół Pomorzanina Nowogard, rywalizował na trudnym te-
renie w Dobrzanach. Zorza wygrała 1:0, po „naciąganym” rzucie karnym, podyktowanym 
już w 2. minucie spotkania. Pomimo porażki, nowogardzianie pozostali na 4. miejscu w ta-
beli. 

Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard 1:0 (1:0)
Skład: Paweł Sobolewski – Rafał Makarewicz, Natan Wnuczyński, Fernando 

Maia Batista, Dominik Wawrzyniak – Wojciech Borek, Piotr Hanuszkiewicz (c) , 
Dawid Langner, Patryk Marcinkowski (Adam Mańka) – Hubert Pędziwiatr (Grze-
gorz Skrzecz), Kamil Lewandowski (Tomasz Szafran).  

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
27. kolejka:
Flota II Świnoujście – Jeziorak Szczecin  0:3 (walkower)
Piast Chociwel – Błękit Pniewo   2:0
Gavia Choszczno – Polonia Płoty   3:0
Ina Ińsko – Orkan Suchań   3:1
Unia Dolice – Morzycko Moryń   2:3
Odrzanka Radziszewo – Sparta Węgorzyno 1:2
Zorza Dobrzany – Pomorzanin Nowogard  1:0
Kłos Pełczyce – Stal Lipiany   3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 27 68 71 20 22 2 3
2 Jeziorak Szczecin 27 56 54 37 18 2 7
3 Stal Lipiany 27 47 54 36 14 5 8
4 Pomorzanin Nowogard 28 47 44 31 14 5 9
5 Morzycko Moryń 27 46 46 33 12 10 5
6 Kłos Pełczyce 27 41 37 40 12 5 10
7 Sparta Węgorzyno 28 41 43 35 12 5 11
8 Zorza Dobrzany 27 40 58 41 9 13 5
9 Błękit Pniewo 28 37 47 64 11 4 13
10 Ina Ińsko 27 37 36 44 10 7 10
11 Unia Dolice 27 34 61 44 9 7 11
12 Polonia Płoty 27 31 48 53 8 7 12
13 Odrzanka Radziszewo 27 28 36 57 8 4 15
14 Gavia Choszczno 27 23 39 52 6 5 16
15 Orkan Suchań 27 21 30 71 5 6 16
16 Flota II Świnoujście 30 16 33 79 5 1 24

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających dru-
żyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wo-
jewódzkiej okręgówki; w tabeli dodano już 3 punkty za walkower ze-
społom, które jeszcze nie rywalizowały z wycofaną z rozgrywek Flo-
tą II Świnoujście

Pomorzanin do Dobrzan poje-
chał w nieco osłabionym składzie. 
W obronie z przymusu zagrał Do-
minik Wawrzyniak, ładny mecz 
w pomocy zaliczył Patryk Mar-
cinkowski. Zorza na swoim bo-
isku tylko raz przegrała i wiado-
mo było, że o zwycięstwo nie bę-
dzie łatwo. Na domiar złego, z po-
mocą gospodarzom przyszedł sę-
dzia. W 2. minucie meczu gospo-
darze wykonywali rzut rożny. Fut-
bolówkę starał się wybić Piotr Ha-
nuszkiewicz, jednak ta odbiła mu 
się od kolana i od twarzy, a sędzia 
dopatrzył się tam zagrania ręką i 

podyktował rzut karny. Jedenast-
kę na bramkę zamienił jeden z 
zawodników Zorzy i Pomorza-
nin od początku musiał gonić wy-
nik. Niestety, gdy nowogardzianie 
mieli już jakąś dobrą okazję, sę-
dzia dopatrywał się pozycji spalo-
nych lub fauli w ataku. Zrehabili-
tować się próbował Piotr Hanusz-
kiewicz, który w tym meczu pełnił 
rolę kapitana, jednak jego strza-
ły nie dały nowogardzianom wy-
równania. W końcówce, kontu-
zji nabawił się Hubert Pędziwiatr, 
a na boisku zastąpił go Grzegorz 
Skrzecz. W 4. minucie doliczone-

go czasu gry przed szansą na wy-
równanie stanął Tomasz Szafran, 
który kilka minut wcześniej po-
jawił się na boisku. Niestety strzał 
do pustej bramki doświadczone-
go piłkarza Pomorzanina, w ostat-
niej chwili zablokowali obroń-
cy gospodarzy. Ostatecznie Zorza 
skromnie ogrywa nowogardzian, 
którzy pomimo porażki utrzymu-
ją 4. pozycję w tabeli i zachowują 
szansę na walkę o 3. miejsce.  Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

kobieca drużyna pokonuje Falę

Anita Piotrowska w bramce
W niedzielę (31 maja), o godzinie 17:30, w Nowogardzie rozpoczął się mecz pomiędzy ko-
biecymi drużynami Pomorzanina i Fali Międzyzdroje. Nowogardzianki stanęły na wysoko-
ści zadania i odniosły kolejne zwycięstwo pomimo, że ich liderka- Anita Piotrowska, z przy-
musu musiała zastąpić między słupkami Paulinę Torun. 

Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje 1:0 (1:0)
`24 min. Patrycja Kozioł
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Ada Szemiot 

(Wiktoria Gruda), Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska (c), Małgorzata Labuda, 
Joanna Dobosz (Wiktoria Górska), Aleksandra Mościńska, Klaudia Korgiel (Oliwia 
Czerewacz) – Patrycja Kozioł.  

III Liga Kobiet 2014/2015
13. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica  0:1 
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje 1:0
Kotwica Kołobrzeg – Orzeł 2010 Wałcz  0:6
Olimpia II Szczecin – LUKS Przecław  3:0 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 13 33 52 8 11 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 13 31 42 7 10 1 2
3 Zalew Stepnica 13 27 33 20 9 0 4
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 13 23 28 29 7 2 4
5 Fala Międzyzdroje 13 19 29 11 5 4 4
6 Vielgovia Szczecin 13 10 15 24 3 1 9
7 LUKS Przecław 13 6 7 53 2 0 11
8 AP Kotwica Kołobrzeg 13 3 2 68 1 0 12

Kobieca drużyna przystąpiła do 
meczu z Falą Międzyzdroje bez 
swojej bramkarki Pauliny Torun, 
która nie mogła tego dnia wystą-
pić między słupkami swojej dru-
żyny. Zastąpiła ją Anita Piotrow-
ska. Dla liderki Pomorzanina po-
zycja bramkarki nie jest nowością, 

gdyż przez kilka sezonów strzegła 
bramek swoich dotychczasowych 
drużyn. Koleżanki z pola również 
nie zawiodły i przez cały mecz 
kontrolowały przebieg wydarzeń 
na boisku. Jak informowaliśmy w 
zapowiedzi tego meczu, Fala tra-
ci bardzo mało bramek, jednak 

„Pomorzanki” znalazły lekarstwo 
na skuteczną defensywę rywalek. 
Decydująca okazała się 24. minu-
ta. Wówczas podopieczne Pawła 
Błaszczyka wykonywały rzut roż-
ny. Korner został krótko rozegra-
ny, Katarzyna Piotrowska poda-
ła do Patrycji Kozioł, która spryt-

nie uderzyła z ostrego kąta, lobu-
jąc bramkarkę Fali i umieszczając 
futbolówkę w długim rogu bram-
ki. Piękny gol i w pełni zasłużone 
zwycięstwo piłkarek z Nowogar-
du. Dodajmy, że podczas meczu 
zadebiutowała w barwach Pomo-
rzanina, Wiktoria Gruda. Pomo-

rzanin umacnia się na drugiej po-
zycji w tabeli, na której najpraw-
dopodobniej zakończy ten sezon 
w III Lidze Kobiet. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę.

KR

Powiatowa liga Gimnazjalnej 
koszykówki

„Trójka” na 3. miejscu
Za nami już VII edycja Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszy-
kówki, która jest zarazem Memoriałem Artura Deca. Tym 
razem koszykarze z Nowogardu wywalczyli brązowe meda-
le, a wynik ten osiągnęli reprezentanci Gimnazjum nr 3. 

Turniej finałowy rozgrywany był 
w sobotę (23 maja), w hali przy Ze-
spole Szkół nr 1 w Goleniowie. Do 
rywalizacji przystąpili koszykarze z 
Gimnazjum nr 1 Goleniów, Gim-

nazjum nr 2 Goleniów, Gimnazjum 
nr 1 Nowogard i Gimnazjum nr 3 
Nowogard. Ponownie nasi koszy-
karze nie zdołali wygrać w turnie-
ju. Zawodnicy z Gimnazjum nr 3 

wywalczyli brązowe medale, nato-
miast reprezentanci „Jedynki” zajęli 

4. miejsce. Najlepsi byli koszykarze 
z Gimnazjum nr 2 w Goleniowie. 

Organizatorem Memoriału, jak co 
roku, było Starostwo Powiatowe. 

KR

Na zdjęciu koszykarze z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie



2-5.06.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 13 

czerwca 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 392 13 56  oraz u 
Lidii Bogus tel. 505 393 636 po godz. 14. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
MAMY ZDROWE MAMY

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami

ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26.05.2015 r. 
taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Osina wynoszą:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,65 zł/m3 netto + należny 
podatek VAT 8% = 3,94 zł/m3 brutto, 

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego – 9,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 
9,84 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 4,38 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto 
+ należny podatek VAT 8% = 4,73 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 6,70 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 7,24 zł/odbior-
cę/okres rozliczeniowy brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,66 zł/m3 netto + 
należny podatek VAT 8% = 3,95 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na pod-
stawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 9,21 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek 
VAT 8% = 9,95 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na pod-
stawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, którym przedsiębiorstwo 
świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 11,62 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należ-
ny podatek VAT 8% = 12,55 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków określoną w opar-
ciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym, 
którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 3,40 zł/odbiorcę/okres roz-
liczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 3,67 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto.

Taryfy obowiązują od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

do 20 %* Powyżej 20% do 
50%*

Powyżej 50% do 
100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 do 6,0 
i powyżej 9,5 do 

10,0 **

Poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 

10,0 do 10,5 **

Poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 

10,5 do 11,5 **

Poniżej 4,5 
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Gr
up

a I 1. Chlorki
0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Gr
up

a I
I 4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Gr
up

a I
II

8. Związki biogenne: azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9. Metale ciężkie: Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Gr
up

a I
V

14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego - wymienione w załączniku Nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-
nego (Dz. U. z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80   Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)
0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80
* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej 

wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.
W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się  w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 
14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nie-
czystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas 
usług. POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl

NAsZ PAtrONAt

Parafialny Dzień Dziecka 
O godz. 16.00, rozpoczęły się regaty dla dzieci i młodzieży, 
które przeprowadził Klub Żeglarski „KNAGA”. 

Po raz pierwszy w historii klu-
bu, regaty rozegrano w trzech kla-
sach, w których zwyciężyli: kla-
sa „Optymist” – Karolina Ko-
bus, klasa OK. „Dinghy” –  Szy-
mon Kinarz, klasa „420” – zało-
ga w składzie: Natalia Obracian-
ko, Konrad Łachmanowicz. Pu-
chary ufundowane przez parafię 
pw. Wniebowzięcia NMP wręczył 
zwycięzcom ks. Proboszcz Grze-
gorz Legutko. Po regatach wszyst-
kie chętne dzieci mogły odbyć 
krótką przejażdżkę po jeziorze 
klubową motorówką, a następnie 
posilić się grochówką oraz kiełba-
ską z grilla.

Inf. własna
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Nasza szkoła najlepsza!
30 maja 2015 r. na Placu Wolności w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa Szkół Techniki 
Samochodowej Województwa  Zachodniopomorskiego, w których drużyna z naszej szko-
ły zajęła I miejsce. 

Mistrzostwa zostały zorganizo-
wane przez firmę DOMIR PARTS 
Pana Dominika Wulkiewicza przy 
wsparciu Wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go, Starosty Goleniowskiego, Bur-
mistrza Nowogardu oraz Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogar-
dzie. W zmaganiach brało udział 
6 szkół z: Barlinka, Koszalina, 
Stargardu Szczecińskiego, Pyrzyc, 
Szczecina i Nowogardu. Cztero-
osobowe drużyny zmagały się z 
następującymi zadaniami: test 
wiedzy, rozpoznawanie części sa-
mochodowych, wymiana koła w 

samochodzie i jazda sprawnościo-
wa. Po przeliczeniu punktów ze 
wszystkich konkurencji na pierw-
szym miejscu uplasowała się dru-
żyna z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. St. Staszica w No-
wogardzie przed Zespołem Szkół 
nr 5 w Stargardzie Szczecińskim 
oraz Zespołem Szkół nr 10 w Ko-
szalinie. Nasza zwycięska drużyna 
występowała w składzie: Krystian 
Podgórski, Klaudiusz Kijaczko, 
Kamil Piecyk i Tomasz Wojdyło. 
Opiekunem zespołu był Pan An-
drzej Osuchowski. Dziękujemy 
przybyłym drużynom i ich opie-
kunom za przybycie i rywalizację 

oraz wszystkim biorącym udział  
w przygotowaniu i przeprowadze-
niu Mistrzostw. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do firm 
sponsorujących: DOMIR PARTS, 
HELLA GUTMAN, KNORR-
-BREMSE, GRUPA KROTOSKI-
-CICHY, NAUKA JAZDY HER-
KA, RESTAURACJA KAMENA, 
GRANTEX. 

Uczestnikom gratulujemy i 
mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się ponownie. 

Kierownik Warsztatów Szkolnych 
Zdzisław Kostrzewski  

Zwycięska drużyna wraz z opiekunem, dyrektor szkoły, organizator  mistrzostw oraz 
przedstawiciel firmy Hella Gutman

Zwycięska drużyna z ZSP Nowogard

Zwycięzca indywidualny – krystian Podgórski – zmienia koło

Uczestnicy mistrzostw

Uczestnicy konkursu przygotowują się do części ustnej 

Uczniowie ZSP podczas marszu Godności osób Niepełnosprawnych 

Szkolny Konkurs Wiedzy  
o Konstytucji 3 Maja 
20 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się Szkolny 
Konkurs Wiedzy o Konstytucji 3 Maja.

Konkurs składał się z dwóch etapów: 
pisemnego, w którym wzięły udział 4 
drużyny trzyoosobowe (rozwiązywały 
test z zakresu wiedzy o Konstytucji 3 
Maja) oraz ustnego, do którego prze-
szły 3 drużyny. Podczas etapu ustne-
go uczniowie odpowiadali na 2 pyta-
nia zamknięte oraz jedno otwarte, któ-
re dotyczyło fragmentu dzieła Stani-
sława Staszica pt.: „Przestrogi dla Pol-
ski”. Podajemy wyniki konkursu: 

I Miejsce - uczniowie klasy I TI - 
Natalia Ropińska,Remigiusz Jońca i 
Dawid Lepczyński

II Miejsce – uczennice klasy I K - 
Monika Buriak, Klaudia Duda i Wik-
toria Machol

III Miejsce – uczniowie klasy I E 
-Aleksandra Sobczak, Sebastian Suchy 
i Szymon Żak

Organizatorami konkursu były na-

uczycielki: Pani Ewa Staszak i Pani Ka-
tarzyna Kijana. 

Zdjęcie nr 7 – Uczestnicy konkursu 

przygotowują się do części ustnej 

Marsz Godności Osób 
Niepełnosprawnych 
W dniu 14 maja 2015 roku odbył się Marsz Godności Osób 
Niepełnosprawnych, w którym wzięli udział uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie - klasa III 
TE oraz III THO.
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

DZIEŃ OTWARTY
W dniu 9.06 2015 (wtorek) o godz.  10.00  

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Nowogardzie będzie  

Dzień Otwarty  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wszyscy zainteresowani:
- obejrzą  prezentację multimedialną o szkole zawodowej
- zwiedzą szkołę i ośrodek
- obejrzą pracownie
- wezmą udział w zajęciach sportowych
Uczniowie przygotują na tę okazję smaczny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

Poszukujemy  
kandydatów

 na stanowisko sprzedawca 
w sklepie Netto  
w Goleniowie, 

zatrudnienie na pełen 
wymiar czasu bądź  

na 1/2 etatu.  
Informacje w sklepie Netto 

w Goleniowie  
bądź Nowogardzie.

Szukasz Pracy ? Firma AAS 
Sp. z o.o poszukuje kandydatów 

na stanowisko :  
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel. 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

Gabinet dietetyczny

mgr inż. Justyna Zielińska
Specjalista ds. żywienia i dietetyki

ZOZ Medyk S.C. Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7A • Rejestracja 91 392 29 21

www.dietoterapia-zielinska.pl

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie informuje, że 
dnia 14.06.2015r. Organizu-
je otwarte zawody wędkar-
skie dla dzieci do lat 14 z okazji 
Dnia Dziecka. Zbiórka i zapisy 
od godz, 8.00 – 8.30 w dniu za-
wodów przy restauracji Neptun 
obowiązkowo należy mieć siat-
kę na złowione ryby.

Zapraszamy Zarząd Koła PZW 
Tęczak

PIASek, PIASek PrZeSIeWANY, ŻWIr, 
cZArNoZIem, PoSPÓŁkA 

 ŻWIroWNIA dŁUGoŁĘkA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z doWoZem do klIeNTA
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oGŁo SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

NIerUcHomoŚcI
• Sprzedam lub wynajmę lo-

kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 604 
702 817 

• Sprzedam działki budow-
lane uzbrojone od 12-15 
arów. Kościuszki. 602 267 
382

•  Sprzedam mieszkanie 2 po-
koje; 41,49 m2 + garaż przy 
domu. Cena do negocjacji. 
726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z ga-
rażem. 608 853 710  

• Nowogard – sprzedam 
dom w zabudowie szerego-
wej.601 808 410 

•  Sprzedam pawilon handlo-
wy przenośny, ocieplany z 
płyty obornickiej o pow. 36 
m2 z ladami za 5 tys. zł. Tel. 
601 642 390 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe ładne. Tel. 603 
555 532 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 
centrum Nowogardu. 604 
109 289 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe ul. Boh. War-
szawy oś. Radosław, II pię-
tro, po remoncie, w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• Poszukuje do wynajęcia 
mieszkania 3-pokojowe-
go, okolice szkoły „2” Nowo-
gard. 887 077 570 

• Zamienię dwupokojo-
we mieszkanie komunal-
ne przy ul. Poniatowskie-
go na podobne lub mniej-
sze, bliżej centrum Nowo-
gardu max. II piętro. Tel. 601 
472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 cen-
trum Nowogardu. 784 060 
058 

• Wynajmę garaż na Zamko-
wej. Tel. 603 705 682

•	  Nowogard, sprzedam dom 
w zabudowie szeregowej. 
601 808 410 

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIENIĘ 
: mieszkanie  trzypokojowe  
58 m2  na  dwupokojowe.
Tel.663695260.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZE-
DAM.Tel.607719505.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 
2-pokojowe ,częściowo 
umeblowane, na  podda-
szu,49m2 , ul. Tadeusza Ko-
ściuszki. Cena 30 tyś. euro. 
Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie osiedle radosław 

w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod 
warsztat samochodowy w 
Nowogardzie w cenie do 
0,5 miliona złotych. 696 441 
558 

• Kulice wynajmę lokal o pow. 
40m2 wraz z zapleczem pod 
działalność. Tel. 518 682 256

• Sprzedam kawalerkę 28m2. 
Tel. 604 606 960

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. 
Warszawy 21. Tel 91 39 20 
307 

• Kulice – wynajmę lokal (z za-
pleczem kuchennym) pod 
imprezy okolicznościowe. 
Tel. 518 682 256 

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą przy ul. 3 maja. 570 500 
060 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 
721 371 566 

• Do wynajęcia ul. Boh. War-
szawy 45/4, 67m2, I piętro, 
3 pok., z umeblowaniem, 
klimatyzacja, ciepłe, suche. 
605 402 773 

• Sprzedam lokal na działal-
ność handlową. Tel. 517 357 
653 

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
koje 90m2, bezczynszowe, 
ogródek, podwórko, dwa 
pomieszczenia gospodar-
cze + poddasze, 180 000 zł. 
501 432 382 

• Do wynajęcia dwa pokoje z 
kuchnią. 507 055 803 

• Sprzedam garaż przy Jana 
Pawła. 605 522 880 

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe os. Radosław 
wynajem 1000 zł+ media. 
660 424 991

• Do wynajęcia mieszkanie 
4pokojowe. 504 898 980  

• Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. 508 948 888 

• Zamienie mieszkanie 55m2, 
własnościowe, 2 pokoje. 
Bardzo blisko Nowogardu 
na większą kawalerkę. 572 
953 450, 721 500 577

• Wynajmę kawalerkę w 
Ostrzycy. 781 900 122 

• Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy. 
606 681 704

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe max trzypokojowe 
okolice Lidla ladne. 725 462 
423 

• Do wynajęcia lokal pow. 
24m2. Tel. 506 297 923

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. 697 426 905 

• Sprzedam działki budowla-
ne Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informu-
je, że prowadzi zapisy na 
sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 
570 056, 695 264 594.

• Wynajmę kawalerkę ul. 

Bema, umeblowana. 508 
070 311 

moTorYZAcJA
•	 Sprzedam silnik 1,6 disel 

do Jetta, stan dobry. 605 
576 908 

• Sprzedam amortyzatory, 
sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. 
Tel. 691 050 186 

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. 
Tel. 602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 
2000 rok, 1,6 benzyna, ser-
wisowany, garażowany, Osi-
na. Tel. 698 939 463 

• Sprzedam Ford Mondeo, 95 
rocznik, tanio. 788 135 944 

rolNIcTWo
•	 orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 39 
95

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam słomę i siano w ko-
stach. 782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 511 696 751 

•	 koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95 

• Sprzedam Ursus C-328 . 605 
115 064

• Sprzedam prosięta. Tel. 692 
222 840 

• Warchlaki sprzedam okolice 
Goleniowa. 602 536 366 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 781 900 122

• Wyprzedaż maszyn rolniczych, 
Krasnołęka 2. 695 586 306 

• Sprzedam dwie przyczepy wy-
wrotki z dokumentacją i trzy 
sztywne. 692 608 128 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 

różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PrANIe-mAGIel,PrANIe dY-
WANÓW, WYkŁAdZIN, TA-
PIcerkI meBloWeJ SAmo-
cHodoWeJ/ SkÓrZANeJ 
mATerIAŁoWeJ / PoŚcIe-
lI WeŁNIANeJ / lANolINĄ/
SPrZĄTANIe: cZYSZcZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPrAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis tel 
691 686 772

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Wynajem i sprzedaż ruszto-
wań, ocieplenie budynków, 
malowanie natryskowe. 731 
517 928 

• Docielenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

•	 docieplenia budynków. 607 654 
692

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124.  EMISJE  DO  OD-
WOŁANIA.

• Transport od A-Z przeprowadzki. 
665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 \

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 694 241 510 

• Blacharstwo, ślusarstwo, mechani-
ka. 600 182 682

• Układanie: granit, kamień polny, 
ogrodzenia, altany, grille, oczka 
wodne, tarasy, rzeźbiarstwo. 695 
909 603

PrAcA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005
• Zaopiekuję się małym 

dzieckiem. 664 696 177
• Zatrudnię  kierowcę  kat.  

C+E  do  przewozu  drobiu.
Tel.783678674.

•	 Zatrudnię  dekarza 
na  umowę o pracę.
Tel.785931513.

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodów ciężarowych, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię w sklepie Lewia-
tan na ul. Boh. Warszawy. 
Tel. 91 39 21 373 , 507 043 
174 

• Zatrudnię kierowcę  kat. 
C+E, Praca – kraj. 783 678 
674 

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

• Poszukuje kelnerki i poko-
jówki do pracy w Pobiero-
wie z zakwaterowaniem ję-
zyk niemicki komunikatyw-
ny. Pensjonat Flamingo. E-
-mail info@flamingo.pl tel. 
503 110 120

• Zaopiekuję się osobą cho-
rą, starszą, niepełnosprawną. 
Tel. 506 353 926

INNe
•	 drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• SPRZEDAM DREWNO OPA-
ŁOWE KOMINKOWE. 667 
788 820 

• Drzwi garażowe tanio 
sprzedam. 603 319 924 

•	 WYPUSZcZANIe – BIA-
ŁYcH GoŁĘBI  na:  Ślu-
by i Inne  Uroczystości.
Tel.795970408.

• Sprzedam tokarnię metr to-
czenia cena 4200 zł. Tel 664 
709 366

• Odkurzacz wielofumkcyj-
ny nowy sprzedam. 669 756 
752 

• Sprzedam  cegłę czewoną 
rozbiórkową. Tel. 664 045 
415 

• Oddam psy owczarki nie-
mieckie, pięciotygodniowe. 
Tel. 91 39 26 301, 531 900 
050 

• Sprzedam rotacyjną do tra-
wy. 723 195 168

• Sprzedam garnitur mło-
dzieżowy czarny, 158/74, je-
den raz założony, + koszula 
i buty. Cena 100 zł. 501 432 
382

• Sprzedam nowy tablet Le-
novo A7-30H Android 4.4. 
Tanio. 889 833 744 

• Sprzedam drzewo komin-
kowe. 607 580 172

• Oddam kotki w dobre ręce. 
691 566 894 

• Owczrek niemiecki sucz-
ka, 5 miesięcy, ładna, sprze-
dam. 91 39 21 828 

• Sprzedam wysposażenie 
sklepu odzieżowego. 506 
297 923 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFormATor lokAlNY - NoWoGArd

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArNA lINIA mI kro BU So WA SerockI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTro Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro mAN BIŃcZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZcZecIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZecIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GolcZeWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GolcZeWo 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁAd JAZdY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

 

SPRZEDAŻ MASZYN: 
Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych marek:  
Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group,  Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky,  Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert Misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

SKLEP:  
Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

SERWIS: 
Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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LM WIND POWER BLADES (POLAND) SP. Z O.O. 
ZATRUDNI  NA STANOWISKO:

OPERATOR PRODUKCJI
LM Wind Power jest największym światowym producentem łopat 

do turbin wiatrowych. 
W naszym zakładzie w Goleniowskim Parku Przemysłowym produkujemy łopaty 

od grudnia 2008 i ciągle się rozwijamy. 
W związku ze wzrostem produkcji poszukujemy kandydatów do pracy. 

Zapraszamy do składania CV 

Kryteria naboru
1. Wykształcenie zawodowe lub techniczne,
2. Doświadczenie w pracy w fi rmie produkcyjnej (preferowane laminaty),
3. Dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym,

Aplikowanie
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o składanie 
CV mailem:
job.pl@lmwindpower.com
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 91 46 997 86

Nasz adres:

72-100 Goleniów, Łozienica ul. Nowa 3
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SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
oraz w biurze: 72-200 Nowogard, Olchowo 85, tel/fax: (+48) 91 39 105 82, 

Piątek 
5 czerwca 2015 r. 
Nr 41 (2373)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.1pt.m-ca.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 9 s. 6s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Nasza 
gmina 
niestety 
słabiutko...

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Nasi przedsiębiorcy:
Zdzisław Pietrasik

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

REKlAmA REKlAmA

PROMOCJE strona 20

Ciągniki, 
maszyny, 

serwis

Umocnili 
swoją 
wiarę

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

Przetarg na wodę. majątek pozostaje  
(na razie) w rękach PUWiS-u

Sąd odrzucił  
wniosek gminy

Czytaj s. 3
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W skrócie

REKlAmA

Pod blokami przy ul. Bohaterów Warszawy (tak zwane osiedle przy 
POM-mie), powstaje parking dla samochodów oraz nowy chodnik. In-
westycję, na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, wykonuje 
lokalna firma Grześ-Bud – specjalizująca się w tego typu usługach. MS

Wczoraj, obok nekrologów przywieszonych na tablicy znajdującej 
się przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, zawisł plakat... cyrku Polo-
nia. O sprawie poinformowali redakcję oburzeni czytelnicy. Rzeczywi-
ście komuś, kto był odpowiedzialny za rozreklamowanie cyrku zabra-
kło wyobraźni, a przede wszystkim taktu...

Kolizja na skrzyżowaniu Boh. Warszawy i  Ks. Racibora 

Przewrócił rowerzystkę
W minioną środę (3.06.), na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy i Ks. Racibora doszło 
do potrącenia rowerzystki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
9:00. 

- Kierujący samochodem osobo-
wym marki VW (65-letni miesz-
kaniec Nowogardu)  wyjeżdża-
jąc z drogi podporządkowanej, nie 
zachował ostrożności, nie udzie-
lił pierwszeństwa przejazdu rowe-
rzystce (79-letniej mieszkance No-
wogardu), w wyniku czego ta prze-
wróciła się – informuje rzecznik 
policji, asp. Julita Filipczuk. 

Na miejsce profilaktycznie we-
zwano karetkę pogotowia ratun-
kowego. Potrąconej kobiecie nic 
poważnego, na szczęście, się nie 
stało. Nie było konieczności prze-
wożenia pani do szpitala. 

Policja zakwalifikowała zdarze-
nie jako kolizja drogowa. Sprawca 
kolizji, 65-letni mieszkaniec No-
wogardu, został ukarany manda-
tem karnym w wysokości 500 zł. 

Zarówno kierowca VW, jak i ro-
werzystka byli trzeźwi. 

Warto jednak w tym miejscu 
nadmienić, że skrzyżowanie na 
którym w środę doszło do kolizji 
nie należy do bezpiecznych. Wi-
doczność wyjeżdżającym z uli-

cy Racibora ograniczają przede 
wszystkim  zaparkowane wzdłuż 
jezdni samochody, ale także ogro-
dzenia posesji znajdujących się na 
rogu ulicy.

MS
fot. JB

 
Informujemy, że w dniu 29 maja 

2015 r. na ul. Piłsudskiego 9 ujaw-
niono porzucony rower, typ „gór-
ski”, marki Yamamoto, koloru fiole-
towego. Właściciel zguby proszony 
jest o zgłoszenie się do  Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

IV Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy Nowogard 

Walczyli o 21 tys. zł
W sobotę (23 maja), w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, odbyły się IV 
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Gminy Nowogard. Do rywalizacji przystąpili 
mieszkańcy 14 sołectw. Było o co walczyć, gdyż dla najlepszych sześciu zespołów przewi-
dziano nagrody pieniężne, na które wydano w sumie 21 tys. zł. 

W Igrzyskach udział wzięły na-
stępujące sołectwa: Sąpolnica, Ża-
bowo, Ostrzyca, Długołęka, Mięt-
no, Słajsino, Wierzchy, Wojcie-
szyn, Szczytniki, Sikorki, Lestko-
wo, Kulice, Grabin, Trzechel. Za-
wodnicy rywalizowali w 16 kon-
kurencjach przygotowanych dla 
kobiet i mężczyzn. Rozegrano 
m.in. rzut piłką do kosza, rzut lot-
ką, rzut piłką lekarską tyłem, tor 
przeszkód, przeciąganie liny, czy 
też podnoszenie ciężarka. Po ca-
łodniowej rywalizacji wyłoni-
ła się grupa zwycięskich drużyn. 
Pierwsze miejsce i 6 tys. zł trafi-
ło do Sąpolnicy. Żabowo zajęło 2. 
miejsce i wywalczyło 5 tys. zł. Za 
trzecie miejsce, które wywalczy-

li mieszkańcy Ostrzycy, nagrodą 
była kwota 4 tys. zł. Przegrani też 
mieli się z czego cieszyć. Długołę-
ka zajęła 4. miejsce i otrzymała 3 
tys. zł, Miętno za 5. miejsce zosta-
ło nagrodzone kwotą 2. tys. zł, na-

tomiast Słajsino na pocieszenie za 
6. miejsce otrzymało „symbolicz-
ne” tysiąc złotych. Dodajmy, że 
organizatorem Igrzysk był Urząd 
Miejski w Nowogardzie, LZS No-
wogard oraz Rady sołeckie. KR

Z roku na rok rośnie populacja jaskółek. Przed laty ich widok był po-
wszechny. Praktycznie na każdym bloku znajdowało się gniazdo tych 
ptaków.  Później ich populacja znacznie spadła. Od kilku lat można za-
obserwować wzrost liczy jaskółek. W tym roku, przynajmniej w No-
wogardzie, można mówić o istnej pladze tych ptaków.  Te pożyteczne 
choć bardzo hałaśliwe ptaki bardzo lubią przebywać blisko człowieka. 
Niestety, w czasie kilkuletniej nieobecności jaskółek, wiele się zmieni-
ło. Przede wszystkim wyładniały elewacje bloków i domów, na których 
to jaskółki najchętniej budują swoje gniazda. Budowle te, tworzone są 
z gliny i grudek błota sklejonego śliną ptaka, niestety paskudzą ścia-
ny. Toteż ptaki nie mają łatwego życia – ludzie robią co mogą, by zmu-
sić je do przerwania budowy, wieszając reklamówki przy okiennych wi-
trynach, a nawet przyklejając w okna zdjęcia ptaków drapieżnych. MS

Foto - UM Nowogard
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKlAmAREKlAmAREKlAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

R E K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Przetarg na wodę. majątek pozostaje (na razie) w rękach PUWiS-u.

Sąd odrzucił wniosek gminy
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie, uznał za niezasadny pozew gminy, która chciała uzyskać prawny nakaz wydania i zabezpieczenia 
infrastruktury wodnokanalizacyjnej pozostającej w dyspozycji PUWiS-u. W minioną środę za to, tym razem przed Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym w Szczecinie, odbyło się ponowne rozpoznanie skargi złożonej przez PUWiS na postępowanie gminy w sprawie przetargu na wodę. Wyrok zostanie 
ogłoszony 17 czerwca. W przeciągu najbliższych miesięcy powinien ruszyć kolejny proces – tym razem przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, do które-
go PUWiS złożył pozew o unieważnienie wyniku przetargu na wodę. 

Jeszcze w grudniu 2014 r.,  gmi-
na złożyła do Wydziału Gospo-
darczego Sądu Rejonowego w 
Szczecinie Centrum pozew o wy-
danie majątku wodnokanalizacyj-
nego, jaki pozostaje w dyspozycji 
PUWiS od 1992 roku (na mocy 
umowy dzierżawy, wypowiedzia-
nej z końcem listopada 2014 przez 
gminę).  Mówiąc wprost – gmi-
na próbowała uzyskać pozytywne 
postanowienie sądu, na podstawie 
którego mogłaby żądać następnie 
od właściwego komornika, by ten 
„odebrał” majątek wodociągowy 
PUWiS-owi. Sąd nie przychylił się 
do wniosku Gminy, uznając go za 
niezasadny. 

- Odnosząc się do argumentacji 
strony powodowej (gminy – dop. 
red.), wykazać należy iż z treści 
zgromadzonego dotychczas mate-
riału dowodowego nie wynika, aby 

zagrożona była możliwość wyko-
nywania zadań własnych gminy,  
polegających na gospodarce wod-
nokanalizacyjnej. Operator tego 
systemu, dotychczas nim włada-
jący (PUWiS-dop. red.) wykonuje 
zadania związane z obsługą tego 
zadania – czytamy w postano-
wieniu sądu z maja tego roku, do 
którego dotarła redakcja DN. 

Tymczasem PUWiS nie za-
mierza „zejść z sieci” z kilku po-
wodów, które stały się przyczyn-
kiem do złożenia skargi  do Wo-
jewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Szczecinie. Zdaniem 
nowogardzkiego przedsiębior-
stwa,  niemiecki partner, nie speł-
nił wszystkich kryteriów, by osta-
tecznie podpisać z gminą umowę 
o świadczeniu usług i otrzymać 
koncesję na działalność. Głów-
nym zarzutem, formułowanym 

przez nowogardzkie przedsię-
biorstwo wodne, był fakt, że spół-
ka w chwili podpisania z gminą 
umowy miała posiadać w Polsce 
swój oddział, z siedzibą w Nowo-
gardzie. Niemcy, jak wiadomo, w 
końcu firmę założyli w Polsce, ale 
zupełnie nową, która w przetargu 
udziału nie brała, a do tego zare-
jestrowali ją w Warszawie. Nowy 
podmiot nazwano dla zmyłki Wo-
dociągi Nowogardzkie Wal-Be-
trieb, a jego kapitał zakładowy 
wyniósł zaledwie 5 tys. złotych. 
PUWiS zarzucił też gminie, że nie 
miała prawa podpisać z nowym 
operatorem umowy i w konse-
kwencji wydać koncesji na świad-
czenie usług w ramach zbiorowe-
go zaopatrywania w wodę i odbio-
ru ścieków, gdyż część sieci należy 
do PUWiS-u. Zgodnie natomiast 
z warunkami przetargu pod-

miot, który wygrał postępowa-
nia ma dostarczyć wodę do każ-
dego mieszkańca w gminie, a więc 
w praktyce mieć w posiadaniu lub 
w swobodnej dyspozycji całą sieć 
wod. kan, by móc zrealizować ten 
podstawowy wymóg. WSA odda-
liło jednak pozew nowogardzkiej 
spółki wodnej. PUWiS zgodnie z 
prawem, odwołał się od tej decy-
zji do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. Spółka zwróciła uwa-
gę na pominięcie przez szczeciń-
skich sędziów kwestii, czy oferent 
z którym gmina podpisała konce-
sję na działalność w zakresie do-
starczania wody spełnił warunki 
przetargu. Z tego powodu, NSA 
przychylając się do argumenta-
cji Spółki, nakazał WSA w Szcze-
cinie ponownie rozpatrzyć skargę 
nowogardzkiego przedsiębiorstwa 
wodnego.

Nastąpiło to w minioną śro-
dę (3 czerwca). Po dwugodzinnej 
rozprawie skład orzekający WSA 
zakomunikował stronom, że wy-
rok zostanie ogłoszony 17 czerw-
ca. Sędziowie przyznali, że spra-
wa jest niezwykle skomplikowa-
na i potrzebują czasu, aby podjąć 
decyzję. 

Do sprawy wrócimy, gdy będzie 
już znana treść tego postanowie-
nia. 

Przypomnijmy tylko, że odręb-
ne postępowania w sprawie prze-
targu na wodę winien w przecią-
gu najbliższych miesięcy rozpo-
cząć Sąd Okręgowy w Szczecinie, 
do którego PUWiS złożył pozew o 
unieważnienie całego postępowa-
nia prowadzonego przez gminę. 

Marcin Simiński

Nowogard przejmie część pacjentów z Reska

Szpital otrzyma dodatkowy kontrakt?
Nowogardzki szpital przejmie najprawdopodobniej część kontraktu, likwidowanego oddziału chirurgicznego szpitala w Resku. Według wstępnych wyli-
czeń może to być ok. 200 tys. zł rocznie. Oficjalne decyzje jednak jeszcze nie zapadły. 

Decyzję o likwidacji od-
działu chirurgicznego w Re-
sku, podjęła dyrekcja szpitala 
w Gryficach, pod który pod-
lega tamtejsza placówka. Od-
dział od zeszłego roku przyno-
sił straty. W tym roku sytuacja 
nie przyniosła poprawy. Po za-
mknięciu oddziału,  w Resku 
pozostaną dwa oddziały tj. we-

wnętrzny i opieki długotermi-
nowej. 

Kontrakt, jaki do tej pory 
otrzymywał oddział chirurgicz-
ny w szpitalu w Resku, ma zostać 
rozdzielony przez NFZ na szpita-
le w Nowogardzie i w Gryficach. 

-Po likwidacji oddziału chirur-
gicznego w Resku, część pacjen-
tów będzie trafiała naturalnie do 

nas.  Wiązać się to będzie mu-
siało ze zwiększeniem kontrak-
tu na leczenie. Oficjalne decyzje 
jednak jeszcze nie zapadły – za-
strzega Kazimierz Lembas, dy-
rektor nowogardzkiego szpitala. 

Nie zapadły, bo dyrektor gry-
fickiego szpitala ma dopiero 
złożyć w NFZ pismo informują-
ce o likwidacji oddziału chirur-

gii w Resku. Jak się dowiedzieli-
śmy, ma to nastąpić za dwa ty-
godnie. 

Z nieoficjalnych wyliczeń wy-
nika, że wraz z napływem pa-
cjentów dotychczas leczonych w 
Resku, kontrakt dla Nowogardu 
może zostać powiększony o 200 
tys. zł w skali roku. 

MS
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Z cyklu: Zjawiska wokół nas 
Damski bokser - gad pospolicie występujący

Z lewa w mordę ją... 
(aby nie nożem to  

i policja mi pomoże)

Dzisiaj tylko 
jeden raz  

(to z okazji Dni 
Przeciw Przemocy)

Sprawdziany sześcioklasistów - wyniki

Nasza  gmina niestety słabiutko… 
Dużo poniżej średniej krajowej, ale także poniżej średniej wojewódzkiej i powiatowej,  wypadły wyniki  nowogardzkich szkół  podstawowych podczas  co-
rocznego sprawdzianu  podsumowującego wiedzę zdobytą przez uczniów podczas sześcioletniej nauki. 
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64,95 - Średnia wojewódzka

62,27 - Średnia powiatowa

Wykres średniej oceny ze sprawdzianu uzyskanej przez 
szkoły w poszczególnych gminach w odniesieniu do 
średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

 Sprawdzian został przeprowa-
dzony 1 kwietnia 2015 r. Spraw-
dzian składał się z dwóch części. 
Obie części były przeprowadzone 
w formie pisemnej.  Część 1. za-
wierała zadania z języka polskie-
go i matematyki.  Na rozwiąza-
nie wszystkich zadań w arkuszu 
przewidziano 80 minut.  W nie-
których zadaniach szóstoklasiści 
wybierali jedną poprawną odpo-
wiedź, a w innych samodzielnie 
ją formułowali, np. pisali opowia-
danie albo zapisywali rozwiązanie 
zadań z matematyki.  Część 2. za-
wierała zadania z języka obcego 
nowożytnego. Był to język, któ-
rego uczeń uczy się w szkole jako 
przedmiotu obowiązkowego.  Na 
rozwiązanie wszystkich zadań w 
arkuszu przewidziano 45 minut.  
We wszystkich zadaniach szósto-

klasiści wybierali jedną poprawną 
odpowiedź.  W tych dniach CKE 
opublikowała  wyniki  uzyskane 
podczas tych egzaminów.  Są to 
wyniki zbiorcze na poziomie kra-
ju, województw, powiatów i gmin. 
Szkoły otrzymały już wyniki in-
dywidualne  swoich uczniów, na 
ich podstawie przygotowują  ze-
stawienie średnich uzyskanych 
przez  poszczególne klasy i śred-
niej ogólnoszkolnej. Dzisiaj pre-
zentujemy w załączonym gra-
fie średni wynik uzyskany przez 
szkoły podstawowe  w gminie No-
wogard, a także w gminie Osina, 
w porównaniu że średnimi w in-
nych gminach powiatu i w odnie-
sieniu do średniej powiatowej wo-
jewódzkiej i krajowej.   

red

Nasz komentarz
Niestety rezultat nowogardzkich szkół nie tylko „nie powala”, ale i znacznie odbiega „w dół” od średniej krajo-

wej, ale także jest wyraźnie gorszy od, również słabych,  średniej wojewódzkiej czy powiatowej. Powodem takie-
go stanu rzeczy nie są zapewne braki w zdolności uczniów i możliwościach pedagogicznych nauczycieli  - trudno 
sobie bowiem  wyobrazić, aby terytorialnie tuż obok czyli np. w Maszewie  (wynik powyżej średniej krajowej) ze-
brali się statystycznie tak bardzo  zdolniejsi i  lepsi.  Powód tkwi w organizacji procesu dydaktycznego. Piszemy o 
tym w DN  od lat. W tym kontekście „gratulujemy”  Gminie likwidacji  w 2013 r. Wydziału Edukacji i gminnych 
decyzji personalnych w obszarze  zarządzania  oświatą. Tak trzymać Panie Burmistrzu i tak wypełniać  ustawo-
we obowiązki gminy w zakresie edukacji.  A tym, którzy jesienią wybierając jak wybrali, poparli siłą rzeczy ten 
realizowany już wcześniej  nowogardzki projekt edukacyjny, gratulujemy celnego strzału  - prosto w nowogardz-
ką oświatę i przyszłość  nowogardzkich dzieci. Oczywiście można udać  i tutaj, że „polacy nic się nie stało” Moż-
na udać, jak udawano już  w przypadku kilku zestawień przez nas prezentowanych ujawniających np. dane np. 
o kompromitującym miejscu  gminy Nowogard (w ostatniej setce na ponad 2500 gmin w kraju ) w zakresie po-
wszechnie  uznanych kryteriów określających poziom i dynamikę rozwojową gminy (i to tę zależną od działań 
organu, zwłaszcza burmistrza). Można udać, ale czy to zmieni ponurą rzeczywistość …

 ms 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnię gazową  – tel. 

885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchen-

ne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – 

tel. kontaktowy 609 996 271
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Z cyklu: „Przedstawiamy nowych sołtysów” - rozmowa z Janem Artemiukiem z Czermnicy 

Zacząłem od drobiazgów,  
które od lat doskwierały mieszkańcom            
We wszystkich sołectwach gminy Nowogard, odbyły się już wybory sołeckie. W 13 z 36 sołectw mieszkańcy wsi wybrali nowych sołtysów. Począwszy od 
dzisiejszego wydania DN, przez kolejne tygodnie, będziemy prezentować wywiady z nowymi sołtysami. Jako pierwszy – Jan Artemiuk, wybrany na sołty-
sa Czermnicy. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego teraz zdecydował się Pan 
zostać sołtysem?

Jan Artemiuk: Namówili mnie 
do tego sami mieszkańcy. Wielu z 
nich mówiło, że jak nie wystartuję, 
to w ogóle nie przyjdą na wybory. 
Fakt, dałem im wcześniej wiele po-
wodów, by uwierzyli, że nasza wieś 
zasługuje na zmiany, a rozwój jest 
możliwy. I choć zawsze powtarza-
łem, że funkcja sołtysa mnie nie 
interesuje, bo i bez niej chętnie za-
angażuję się w życie wsi, to posta-
nowiłem spróbować. 

 Jakie cele postawił Pan sobie 
do zrealizowania w czasie ka-
dencji? 

Głównym celem jest oczywiście 
rozwój wsi Czermnica, poprzez 
pozyskanie inwestycji z różnych 
źródeł,  głównie z Unii, Fundacji 
o zasięgu ogólnopolskim, a także 
pieniędzy gminnych.

Chcę by inwestycje poprawi-
ły warunki życia naszych miesz-
kańców. Marzy mi się wieś z do-
brymi drogami, kanalizacją, ga-
zem, chodnikami. Takie inwestycje 
znacznie podnoszą standard życia, 
a tym samym wartość nierucho-
mości naszych mieszkańców, przez 
co w prosty sposób staliby się ma-
jętniejsi. Tylko, że to wszystko to 
nie jest plan na 4 lata, lecz na kilka 
kadencji. Niestety nie miałem tego 
szczęścia, by przejąć po poprzed-
nim sołtysie rozpoczęte inwestycje 
i je tylko dalej realizować…, bo ich 
po prostu nigdy nie było. Budżet 
Gminy dawno jest dopięty na ten 
rok i ciężko będzie coś z niego „wy-
rwać”, ale mimo to będę próbował. 
Poza problemami inwestycyjnymi 
w naszej wiosce są również te spo-
łeczne, jak alkoholizm czy narko-
mania, które biorą się zazwyczaj 
z braku zajęcia i ogólnej nudy. Nie 
jest moją intencją uczenie kogokol-
wiek kultury picia, czy mówienie 
co dla niego jest dobre czy złe. Ra-
czej chciałbym stworzyć warunki 
do zaangażowania mieszkańców 
w aktywne działanie, które odcią-
gnie niektórych z nich od nałogu. 

Sołtysi do pomocy mają Radę 
sołecką. Czy stworzył Pan już ja-
kiś plan współdziałania ze swo-
ją Radą? 

Na pierwszym tzw. zebraniu ro-
boczym, przydzieliłem obowiązki 
każdemu z członków Rady. Cieszę 
się, że zostały one zaakceptowa-
ne i częściowo już są realizowane. 
Na zebraniach wiejskich będziemy 

omawiać zaangażowanie i realiza-
cję prac każdego z członków Rady, 
tak, by mieszkańcy mieli świado-
mość czy dokonali dobrego wybo-
ru, czy może istnieje konieczność 
odwołania i powołania innej osoby 
w to miejsce. Nie jestem do końca  
zadowolony ze składu Rady, i nie 
chodzi tutaj o personalny aspekt. 
Brakuje mi w niej reprezentan-
ta dość dużej społeczności miesz-
kającej w tzw. Kolonii Czermni-
ca i kogoś z przedstawicieli ogól-
nie pojętej młodzieży. Postanowi-
łem więc nieformalnie powiększyć 
skład Rady o wspomniane braku-
jące osoby.

 Mówi się, że na wsi nie jest ła-
two namówić ludzi do wspólne-
go działania. Ma pan jakiś po-
mysł na to w jaki sposób zaan-
gażować jak największą liczbę 
mieszkańców wsi do działania? 

Namówienie ludzi do działania 
jest rzeczywiście w istocie bardzo 
trudne, szczególnie gdy mówi się 
o ogóle. Jest grupa osób, której na 
szczęście nie trzeba angażować, bo 
zawsze mnie wspierali przy wszyst-
kich okazjach i wiem, że mogę na 
nich liczyć. Większość jednak przy-
gląda się naszym działaniom. Ci, 
których mottem życiowym jest ha-
sło: „nic nie cieszy bardziej niż klę-
ska sąsiada”, czekają tylko aż nam 
coś nie wyjdzie… na szczęście jest 
ich coraz mniej. Inni chętnie by się  
przyłączyli,  ale brakuje im jakie-
goś zapalnika, którym może być 
pierwszy nasz większy sukces. Na-
tomiast mam za sobą już pierwsze 
przedsmaki nieprzychylności nie-
których mieszkańców.  Jestem jed-
nak człowiekiem, który nie przej-
muje się takimi sytuacjami. 

Od momentu kiedy miesz-
kańcy Czermnicy wybrali swoje 
nowe władze, minął już prawie 
miesiąc. Jakie działania czy też 
inicjatywy udało się w tym cza-
sie już wykonać?

Zacząłem od drobiazgów, któ-
re od lat doskwierały mieszkań-
com, jak uprzątnięcie sterty śmie-
ci, które pochodziły ze sprząta-
nia naszej wioski i wysypywane 
były bez zgody właściciela na pry-
watną posesję. Zniknął też wresz-
cie szpetny kosz przed świetlicą, a 
skoszony i uprzątnięty plac zabaw 
znowu stał się dostępny dla dzie-
ci. Rozpocząłem też realizację od-
budowy murawy naszego dużego 
boiska. Przypomnę, że 3 lata temu 
Zarząd LZS przekazał pani Soł-

tys znaczną ilość oleju napędowe-
go i nasion traw przeznaczonych 
na ten cel. Niestety nic w tej kwe-
stii nie zostało zrobione. Kilka dni 
po objęciu stanowiska zgłosiłem 
naszą Inicjatywę - budowę nowe-
go, bezpiecznego placu zabaw w 
ramach konkursu Fundacji Aviva. 
Konkurs trwa do 14 czerwca i po-
lega na oddawaniu głosów przez 
Internet. Dwadzieścia Inicjatyw o 
największej ilości głosów przecho-
dzi do finałowego etapu i spośród 
nich wybierane są te do realizacji. 
W chwili obecnej zgłoszonych z ca-
łej Polski jest aż ponad 700, a my 
z imponującą ilością prawie 6000 
głosów zajmujemy 19 lokatę. To 
ogromny sukces jak na taką małą 
społeczność! Korzystając z okazji 
chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy oddali na nas głosy i 
prosić tych, którzy jeszcze tego nie 
zrobili, by weszli na www.todlam-
niewazne.pl wyszukali Czermnicę 
i zagłosowali. Dzięki facebook’owi 
w całej tej akcji wspierają nas lu-
dzie z różnych stron świata. Są z 
nami szkoły, firmy oraz społecz-

ności. Nawet wielu radnych z na-
szej Gminy aktywnie się w to za-
angażowało. Więcej na ten temat 
na moim koncie facebook’owym 
Czermnica-Rothenfier.W ubie-
głym tygodniu na roboczym zebra-
niu przedstawiłem Radzie Sołec-
kiej chęć złożenia kolejnego wnio-
sku do innej fundacji. Tym razem 
do zdobycia jest wyposażenie mul-
timedialnej pracowni. 

Udało mi się też dojść do poro-
zumienia odnośnie budowy i re-
montu dróg, o które zabiegali nasi 
mieszkańcy. Przy wsparciu władz 
samorządowych już niebawem 
powinniśmy zacząć realizować 
pierwsze etapy tych projektów.

Sołectwo jest jednostką po-
mocniczą gminy. Jak Pan to ro-
zumie i jakie oczekiwania w 
związku z tym ma Pan wzglę-
dem lokalnych władz? 

Moje sołectwo jest przede 
wszystkim jednostką zapomnianą 
przez gminę. Chciałbym to wresz-
cie zmienić. U naszego Burmistrza 
panuje w działaniu pewien stereo-
typ – inwestuje głównie tam, gdzie 

może to przynieść zysk w wybo-
rach. To głównie dlatego jedy-
ne oferty, jakie do tej pory otrzy-
mywała Czermnica, to propozy-
cje prac w czynie społecznym. My-
ślę, a nawet jestem przekonany, że 
uda mi się w końcu skończyć z tym 
stereotypem i wspólnie osiągnie-
my wiele sukcesów! Czego sobie, 
mieszkańcom, ale także panu Bur-
mistrzowi z całego serca życzę.

Jak Pan widzi wieś Czermnicę 
za 4 lata, a więc po upływie Pań-
skiej kadencji? 

Wizja wsi Czermnicy za 4 lata 
jest bardzo skorelowana z wi-
zją samego Nowogardu. Jeśli na-
sze najbliższe miasto wciąż bę-
dzie jedynie „sypialnią” i nie zdoła 
przyciągnąć inwestorów do otwie-
rania firm i tworzenia nowych 
miejsc pracy, moja wieś nadal bę-
dzie tkwiła w martwym punkcie. 
Oczami wyobraźni widzę tu sa-
mych zadowolonych i uśmiechnię-
tych ludzi spacerujących po chod-
nikach, dzieci bawiące się na pięk-
nym placu zabaw i kąpiące się na 
ładnie zagospodarowanej plaży 
naszego jeziora. Nie wiem ile uda 
mi się osiągnąć, ale jestem przeko-
nany, że na pewno dam naszym 
mieszkańcom nadzieję na lepsze 
jutro i wskażę drogę, którą można 
to osiągnąć.

W Czermnicy wszyscy Pana 
znają, ale zapewne pozosta-
li mieszkańcy gminy również 
chcieliby Pana poznać. Proszę 
się przedstawić czytelnikom DN. 

Mam 43 lata. W Czermni-
cy mieszkam praktycznie od za-
wsze. Tu jest mój dom rodzinny, 
tu mieszkają moi rodzice i wielu 
znajomych. To tu założyłem rodzi-
nę i razem ze swoją kochaną Ka-
sią mogę cieszyć się z naszego rocz-
nego Antosia i dorosłej już córki, 
która w tym roku zdała maturę. 
Ukończyłem Politechnikę Szcze-
cińską z tytułem mgr inż. Informa-
tyki. Z ważniejszych miejsc pracy 
to 10 lat w Prokom Software S.A. i 
5 lat w Drewpol Osina, prowadząc 
równolegle własną działalność go-
spodarczą. Posiadam 10ha ziemi i 
drugie tyle w dzierżawie i z dumą 
mogę powiedzieć, że jak przysta-
ło na mieszkańca wsi jestem rolni-
kiem. Największą moją pasją jest 
fotografia, a po niej ornitologia. 
Od kilkunastu lat jestem człon-
kiem Zachodniopomorskiego To-
warzystwa Przyrodniczego.

Rozmawiał:  Marcin Simiński

Jan Artemiuk z synkiem Antosiem. Nowemu sołtysowi na początek przydałałaby 
się od gminy nowa tablica
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Janina Olszańska: lat 83, zmarła 01.06.2015 r., pogrzeb odbył się 
03.06.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Edward Cyrta: lat 72, zmarł 02.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
05.06.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Parafialny festyn dla najmłodszych 

Dzień Dziecka z Caritas 
W dniu 31 maja (niedziela), na Placu Szarych Szeregów, odbył się parafialny Dzień Dziecka. 

Wydarzenie rozpoczęła wspól-
na modlitwa w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
o godz. 12.30. Następnie uczestni-
cy przeszli na Plac Szarych Szere-
gów. Tam o godz. 14.00, rozpoczął  
się turniej piłkarski klas trzecich ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Ostatecz-
nie zwyciężyła klasa III d. Wszyscy 
mali piłkarze otrzymali nagrody, 
ufundowane przez organizatorów i 
sponsorów Dnia Dziecka z Caritas. 

O godz. 15.00, na boisku zmie-
rzyły się ze sobą drużyny „parafian” 
z „radnymi”. Tym razem wygrała 
drużyna „parafianie”, zdobywając 3 
bramki. Radni zdobyli honorowego, 
jednego gola. 

O godz. 16.00, rozpoczęły się re-
gaty dla dzieci i młodzieży, któ-
re przeprowadził Klub Żeglarski 
„KNAGA”. Po raz pierwszy w hi-
storii klubu, regaty rozegrano w 
trzech klasach, w których zwy-
ciężyli: klasa „Optymist” – Karo-
lina Kobus, klasa OK. „Dinghy” 
–  Szymon Kinarz, klasa „420” – 
załoga w składzie: Natalia Obra-
cianko, Konrad Łachmanowicz. 
Puchary ufundowane przez para-
fię pw. Wniebowzięcia NMP wrę-
czył zwycięzcom ks. Proboszcz 
Grzegorz Legutko. Po regatach 
wszystkie chętne dzieci mogły od-
być krótką przejażdżkę po jeziorze 
klubową motorówką, a następnie 

posilić się grochówką oraz kiełba-
ską z grilla.

W trakcie trwania meczy i regat, 
na Placu Szarych Szeregów trwał fe-
styn pełen atrakcji i niespodzianek. 
Jedną z nich była możliwość zrobie-
nia sobie zdjęcia na prawdziwym 
policyjnym motocyklu lub w radio-
wozie. Była także okazja do założe-
nia ochronnego uzbrojenia, jakie w 
czasie zagrożenia noszą funkcjona-
riusze oddziału prewencji. Wszyst-
kie te atrakcje zapewnili najmłod-
szym policjanci z Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie. Poza tym, dzie-
ciaki miały do dyspozycji dmucha-
ne zamki. Oczywiście nie byłoby 

Dnia Dziecka bez lodów i słodyczy. 
Nie mogło również zabraknąć sta-
łego elementu kulinarnego, corocz-
nych imprez dla dzieci organizowa-
nych przez Caritas, czyli pysznej, 
domowej grochówki.  

Organizatorami Parafialnego Dnia 
Dziecka był Caritas przy parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, Klub Żeglarski Knaga i 
Rada Miejska w Nowogardzie. 

Caritas dziękuje wszystkim, któ-
rzy wsparli niedzielny festyn z oka-
zji Dnia Dziecka, a byli to: Sklep 
„Biurex” - Stanisław Rynkiewicz, 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Furman” Wiesława i Jerzy Fur-
mańczyk, Restauracja „Kamena” - 
Michał Krata i Grzegorz Kozłow-
ski, PRD S.A. Nowogard, AF Adam 
Fedeńczak, PUWiS Nowogard, Piz-
zeria „Fantazja” - Bożena i Włodzi-
mierz Nowak, Piekarnia „Pędzisz-
czak” - Barbara i Waldemar Pę-
dziszczak, Pizzeria „Neptun” - Edy-
ta i Sławomir Wencel, Pub&Pizze-
ria „Okrąglak”, „Lodos” Krystyna i 
Jan Sachryń, NDK, Komisariat Po-
licji w Nowogardzie i wszystkim lu-
dziom dobrej woli. 

MS

Umocnili swoją wiarę

Otrzymali sakrament 
bierzmowania 
W poniedziałek, w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a w 
środę u św. Rafała Kalinowskiego – miniony tydzień minął 
pod znakiem sakramentu bierzmowania udzielonego no-
wogardzkiej młodzieży gimnazjalnej. 

W Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP do sakramentu bierz-
mowania przystąpiło 42 uczniów, 
mieszkających na terenie parafii. 
W Kościele pw. św. Rafała Kali-
nowskiego uroczystość bierzmo-
wania odbyła się w minioną śro-
dę. W tej świątyni sakramentu 
udzielono 21 osobom. 

Zarówno w jednym, jak i dru-
gim kościele, sakramentu udzielał 
biskup pomocniczy Archidiece-
zji Szczecińsko-Kamieńskiej pro-
fesor nauk teologicznych Hen-
ryk Wejman. Warto dodać, że H. 
Wejman jest pierwszym duchow-
nym, mianowanym na biskupa 
naszej archidiecezji, pochodzą-
cym z naszego regionu i tu wcze-
śniej sprawującym posługę. Bp. 
Henryk urodził się w Choszcz-
nie, 17 grudnia 1959 roku. Pra-
cował głównie na parafiach w 

Szczecinie i Świnoujściu. W la-
tach 1993–1998 był także ojcem 
duchownym  w Arcybiskupim 
Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Szczecinie. Na biskupa zo-
stał mianowany w listopadzie ze-
szłego roku. Święcenia biskupie 
otrzymał 20 grudnia ubiegłego 
roku, w bazylice archikatedralnej 
św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.  

Biskup H. Wejman podkreślał, 
że z sentymentem wspomina No-
wogard. Tutaj bowiem przed laty 
posługę kapłańską na parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP sprawował 
jego brat ks. Grzegorz, którą czę-
sto odwiedzał. 

Bierzmowanie to jeden z sied-
miu sakramentów w kościele ka-
tolickim. Istotą tego sakramen-
tu jest umocnienie wiary za wsta-
wiennictwem Ducha Świętego. 

MS

Bp. Henryk Wejman podczas uroczystości bierzmowania w Kościele pw. WNMP. Zdjęcie dzięki uprzejmości Zakładu Fotogra-
ficznego Foto Venus

Uroczystość sakramentu bierzmowania w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego
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Pani Krystynie Olszańskiej-Jakubiak
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

mamy
składa 

rodzina Gałęskich i Kukiełków

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy rodzinie i najbliższym  

z powodu śmierci  

śp. Józefa Suskiego 
składają koledzy i przyjaciele  

kolekcjonerzy i numizmatycy z Nowogardu  
i województwa Zachodniopomorskiego

KONDOlENCJE

KONDOlENCJE

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 26.05.2015r. zmarła w wieku 92 lat 

śp. Jadwiga Rynkiewicz 
pracownik służby zdrowia, pogotowia ratunkowego, 

szpitala, przychodni i służby więziennej  
w latach 1954 – 1988. 

Msza Św. żałobna odprawiona została 
w Kościele św. Jadwigi w Kutnie w dniu 30.05.2015 r.  

o godz. 13.00. Pogrzeb odbył się na cmentarzu  
parafialnym w Kutnie na ul. Cmentarnej.

O modlitwę i wspomnienia prosi  
pogrążona w smutku i żalu rodzina 

Wszystkim,  
którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

śp. Wacławy 
Ratomskiej 

serdeczne 
podziękowania 

składa rodzina

PODZIĘKOWANIA

Biblioteka zaprasza...

Wystawa prac 
Kamili Cielebąk
Dnia 2 czerwca, o godzinie 17.00, otwarto wystawę prac ma-
larskich autorstwa Kamili Cielebąk, mieszkającej w Nowo-
gardzie. 

Kamila Cielebąk, która miesz-
ka w Nowogardzie od 4 lat,  po 
raz pierwszy zdecydowała się pu-
blicznie pokazać swoje prace. Ar-
tystka wykonuje obrazy farbami 
olejnymi i w ołówku. 

Jej pasja do malarstwa zaczęła 
się jeszcze w liceum. Wystawa nie 
ma konkretnego tematu – młoda 
malarka pokazała całe swoje port-
folio.

Wystawę będzie można oglądać 
przynajmniej do końca czerw-
ca. Pozostaje zaprosić czytelni-
ków DN, by przy okazji wiosen-
nych spacerów zajrzeli do sali wy-
stawowej Biblioteki Miejskiej i na 
chwilę przenieśli się świat Kami-
li Cielebąk. 

JP

Nietypowy prezent na Dzień Dziecka 

„Zmiana na stanowisku”  
Komendanta Nowogardzkiej Policji
W dniu 01 czerwca 2015 r., obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie ob-
jęła Weronika Bodys – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Wy-
grała konkurs plastyczny pt. „Pieszy na drodze”, którego nagrodą był właśnie „Fotel Ko-
mendanta” w Dniu Dziecka. 

Pani Komendant w pełnym 
umundurowaniu o godz. 7.30 po-
prowadziła odprawę Policjantów, 
na której omówione zostały zda-
rzenia z ostatniej doby. Po odpra-

wie Policjantów, nadszedł czas 
na odprawę kierowniczą. W cza-
sie telekonferencji złożyła mel-
dunek Komendantowi Powiato-

wemu w Goleniowie. Pod bacz-
nym okiem podinsp. Małgorza-
ty Figury, odprawiła służbę dy-
żurnych. Zadaniowała Kierow-
ników Referatu Kryminalnego 
oraz Referatu Prewencji. Kolej-
nym punktem dnia było zwiedza-
nie Komisariatu. Młoda Pani Ko-
mendant zapoznała się ze struk-
turą jednostki, sprzętem, załogą 
oraz uczestniczyła w patrolu in-
terwencyjnym. Spotkanie z Ko-
mendantem Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie odby-
ło się na terenie Goleniowskiej 
jednostki, gdzie Weronika mia-
ła okazję odwiedzić miejsca nie-
dostępne dla większości obywa-
teli. Ten niezwykły dzień dla We-
roniki zakończył się wręczeniem 
certyfikatu, a także nagrody rze-
czowej. 

Inf. własna
Opr. Redakcja

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie we współpracy z Urzędem Miasta i Gmi-
ny Nowogard  Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym  oraz Bankiem Żywności w Nowych 
Bielicach

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z Gminy Nowogard
Wtorek          09.06.2015   9:00 –15:00 
Środa             10.06.2015   9:00 –15:00
Czwartek       11.06.2015   9:00–15:00 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z aktualnym dwustronnym  skierowa-

niem z OPS i dokumentem tożsamości.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej, może być przekazywana do osób i rodzin znaj-

dujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z 
pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podsta-
wie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6b Tel. 91 
39 26 289 lub 

w imieniu Zboru  Pastor Cezary Komisarz 
info. tel. 509307702
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LM WIND POWER BLADES (POLAND) SP. Z O.O. 
ZATRUDNI  NA STANOWISKO:

OPERATOR PRODUKCJI
LM Wind Power jest największym światowym producentem łopat 

do turbin wiatrowych. 
W naszym zakładzie w Goleniowskim Parku Przemysłowym produkujemy łopaty 

od grudnia 2008 i ciągle się rozwijamy. 
W związku ze wzrostem produkcji poszukujemy kandydatów do pracy. 

Zapraszamy do składania CV 

Kryteria naboru
1. Wykształcenie zawodowe lub techniczne,
2. Doświadczenie w pracy w fi rmie produkcyjnej (preferowane laminaty),
3. Dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym,

Aplikowanie
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o składanie 
CV mailem:
job.pl@lmwindpower.com
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 91 46 997 86

Nasz adres:

72-100 Goleniów, Łozienica ul. Nowa 3
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13.06.2015 

R O D Z I N N Y 

EkoRajd 
ROWEROWY 

ZIELONA 
SZPRYCHA

W programie: 
 odkrywanie najciekawszych zakątków Puszczy Goleniowskiej

 prelekcje nt. Natury 2000
 stoisko przyrodnicze

 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

sobota

Wstęp wolny

Rowerem w Naturę 2000 

Szczegóły i zapisy: www.ndk.pl

ORGANIZATORZY RAJDU:                                                                                              PARTNERZY RAJDU:

Komisariat Policji w Nowogardzie

Nadleśnictwo Nowogard
Starostwo Powiatowe 

w Goleniowie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

w Nowogardzie

4X4

R O D Z I N N Y 

EkoRajd 
ROWEROWY 

ZIELONA 
SZPRYCHA

Rowerem w Naturę 2000 13.06.2015 
sobota

13.06.2015 

R O D Z I N N Y 

EkoRajd 
ROWEROWY 

ZIELONA 
SZPRYCHA

W programie: 
 odkrywanie najciekawszych zakątków Puszczy Goleniowskiej

 prelekcje nt. Natury 2000
 stoisko przyrodnicze

 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

sobota

Rowerem w Naturę 2000 

„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Liga Ochrony Przyrody”

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”- Zdzisław Pietrasik 

Drewno nie ma przed nim żadnych tajemnic
 W dzieciństwie marzył, aby zostać zawodowym kierowcą. Życie napisało dla niego inny scenariusz – został stolarzem. Dzisiaj, jak sam mówi, ten zawód 
nie ma przed nim już żadnych tajemnic, a praca przy obróbce drewna stała się jego pasją. Mowa o panu Zdzisławie Pietrasiku, stolarzu z 40-letnim stażem, 
który od 25 lat prowadzi stolarnię przy ul. 3 Maja i sklep z  wyrobami z drewna przy ul. Armii Krajowej. Z właścicielem firmy rozmawiamy w ramach na-
szego stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Tak 
dla wprowadzenia, proszę po-
wiedzieć, jaka jest różnica mię-
dzy drzewem a drewnem? 

Zdzisław Pietrasik - To dość 
często mylone przez ludzi pojęcia. 
Dlatego wyjaśniam, że drzewo jest 
częścią lasu tak iglastego, jak i li-
ściastego. Drewno, to już jedynie 
materiał pocięty, poukładany w 
stosy, najczęściej przygotowany do 
dalszej obróbki czy to w tartaku, 
czy właśnie zakładzie stolarskim. 

Czy w dobie tanich mebli i wy-
robów drewnopodobnych, samo 
drewno ma jeszcze rację bytu?

Wydaje mi się, że jak najbar-
dziej. Zajmuję się stolarką od 40 
lat. Dlatego drewno zawsze, o ile 
pamiętam, było i jest w modzie, 
a co najważniejsze, to są pewnie 
przedmioty, których klasę wyzna-
cza właśnie dobrej jakości drew-
no. Klasycznym przykładem na to 
jest chociażby dębowy stół, przy 
którym spotyka się i zjada wspólne 
posiłki rodzina. To mebel ponad-
czasowy – zawsze dobrze wygląda 
i spełnia swoje funkcje. Dzisiaj do 
tego celu wykorzystywane są także, 
oprócz dębu, inne gatunki drewna. 
Ale dąb to drzewo, które ma w so-
bie i tradycję i siłę.

Drewno, można przetwarzać 
na różne inne produkty? 

To prawda. Pierwsza myśl, jaka 
mi przychodzi do głowy, to mię-
dzy innymi listwy wykończeniowe 
do pomieszczeń, które wykonuję w 

stolarni i są one tu w sklepie, ale do 
nich jeszcze dodałbym kilkanaście 
innych pozycji. Zaletą drewna jest 
to, że jest ono uniwersalne, bowiem 
pasuje do wnętrz urządzonych w 
każdym stylu. Jest jeszcze jedna 
cecha drewna, która je wyróżnia 
i świadczy o jego niezwykłości, to 
ten naturalny zapach, a nie zapach 
plastiku czy płyty MDF. Ale aby nie 
przeceniać drewna powiem, że pły-
ta MDF, czy też inny materiał, jest 
także z powodzeniem wykorzysty-
wany w produkcji mebli, a także 
innych przedmiotów, jak np. pane-
le podłogowe. 

Drewno to materiał bardzo 
wdzięczny do obróbki.  Pan wie 
to najlepiej, bo sam pan zajmuje 
się stolarką. 

Zgadza się. Ten zawód wykonu-
ję od niespełna 40 lat, toteż nie ma 
on dla mnie jakichś szczególnych 
tajemnic. Łączy go pewna nieprze-
widywalność, bo wykonując ja-
kiś przedmiot z drewna nie jestem 
w stanie do końca przewidzieć, 
jaki będzie jego ostateczny kształt. 
Usługi, jakie wykonuję jako stolarz 
są w tej dziedzinie chyba komplek-
sowe, bo wykonuję m.in.: drzwi, 
schody, zabudowy wnęk, napra-
wę mebli, meble pod wymiar i inne 
nietypowe rzeczy, które są z drew-
na.

Pana działalność to nie tylko 
zwód stolarza, ale i prowadzenie 
działalności handlowej. 

Tak prowadzę sklep, który odzie-

dziczyłem po moim bracie. Ten 
sklep nie funkcjonowałby na tym 
poziomie, gdyby nie mój zakład 
stolarski.

Sklep jest niewielki, ale poleca 
bardzo dużo materiałów i z tego 
co wiem to tylko z drewna?

  Klient może kupić  lub zamó-
wić w moim sklepie takie przed-
mioty jak: szafki, komody, listwy 
wykończeniowe, podłogowe, kar-
nisze, akcesoria meblowe, poręcze i 
jeszcze wiele innych przedmiotów, 
oczywiście drewnianych. Sklep jest 
niewielki, ale proszę mi wierzyć, że 
ma swoich stałych klientów, któ-
rzy bardzo chętnie tu zaglądają i 
kupują przedmioty, które ich inte-
resują. Dlatego korzystając z oka-
zji bardzo serdecznie im dziękuję 
i oczywiście zapraszam po kolejne 
wyroby drewniane, które ich inte-
resują lub im się podobają.

Historia sklepu, obecnie znaj-
dującego się  przy ulicy Armii 
Krajowej, nie  zaczynała się od 
tego miejsca, prawda? 

W przeszłości mieścił się on przy 
ulicy 15-go Lutego, gdzie obsługi-
wany był przez mojego brata, ale 

w związku z dość dużymi koszta-
mi, zdecydował się przenieść go tu, 
do „podkowy” i zaproponował mi, 
bym to ja zajął się prowadzeniem 
tej działalności w oparciu o moją 
działalność stolarską. 

Czy od zawsze wiedział pan, że 
chce zajmować się właśnie sto-
larską?

Tego zainteresowania nie wynio-
słem z dzieciństwa, lecz ze szkoły. 
Może to pana zaskoczy, ale moim 
wymarzonym zawodem był od 
dzieciństwa zawód kierowcy, bo-
wiem zawsze miałem ciągoty do 
kierownicy. Życie napisało mi inny 
scenariusz. Ten zwód, oprócz tego 
że jest ciekawy, jest dość ciężki. Sto-
larz, aby coś wykonać, musi wcze-

śniej np. dźwignąć ciężką drewnia-
ną belkę, mieć oko do dokładnych 
pomiarów z których później musi 
„wystrugać” np. schody. Praktykę 
zawodową, oprócz szkoły, przyspo-
sabiałem w byłej fabryce mebli w 
Goleniowe, która już dawno zosta-
ła zamknięta.  Były to lata 70 i je-
żeli chodzi o obróbkę drewna, tam 
naprawdę dość dużo się nauczy-
łem.

 Ten zwód to również praca 
dość niebezpieczna? Mam tu na 
myśli maszyny pracujące na wy-
sokich obrotach i wyposażone w 
ostre elementy, jak np. piły. 

Zgadza się. Z uwagi na duże ob-
roty i części ostre tych maszyn, bez-
względnie, rygorystycznie muszą 
być przestrzegane przepisy BHP. To 
jest niezbędne, bowiem w razie wy-
padku osoba pokrzywdzona może 
ulec poważnemu urazowi ciała, 
a nawet stracić życie. Dlatego w 
parku maszynowym nie może być 
nic zaniedbane podczas wykony-
wania pracy, gdzie każda maszy-
na to duża prędkość pracy, m.in. 
piły, która naprawdę działa bardzo 
szybko i jest bardzo ostra. Dlatego 

bywa, że osoby które ulegają  wy-
padkowi przy takich maszynach, 
nawet w pierwszym momencie nie 
czują bólu,  potwierdzi to każdy 
stolarz. Dlatego tak bardzo ważna 
jest tu ostrożność i rozwaga.

Patrząc na pana ręce widzę, że 
przez tyle lat pracy w tym zawo-
dzie, na szczęście uniknął pan 
takiego przykrego wypadku?

Na szczęście nie miałem jakie-
goś poważnego wypadku, ale to nie 
oznacza, że one się nie zdarzały, 
bo się zdarzały. Powiem panu wię-
cej -  nie znam stolarza, który nie 
uległby jakimś drobnym uszkodze-
niom. W tej pracy trzeba być bar-
dzo ostrożnym, a w szczególności, 
gdy włącza się którąś z maszyn.

Na wizytówce pańskiej firmy 
jest  informacja, że wykonuje 
pan „nietypowe zlecenia”. Co to 
oznacza?

Zakres moich prac jest bardzo 
szeroki i w zasadzie nieograniczo-
ny. Nie boję się podjąć żadnego zle-
cenia, stąd ta deklaracja na wizy-
tówce. Myślę, że przede mną jesz-
cze całe mnóstwo wyzwań, a wła-
ściwie przed nami, bo jak wspo-
mniałem zatrudniam jednego pra-
cownika i bez jego pomocy, a tak-
że mojej małżonki, ta praca nie by-
łaby tak efektywna i sprawna. Dla-
tego korzystając z okazji, chcę bar-
dzo serdecznie podziękować mojej 
małżonce i panu Przemkowi, za to 
bardzo szczególne zaangażowanie. 

Powodzenie każdej działalno-
ści gospodarczej, poza pomy-
słem i determinacją samego wła-
ściciela, jest także w dużym stop-
niu zależne od warunków eko-
nomicznych narzucanych przez 
władze – szczególnie te odpo-
wiedzialne za politykę podatko-
wą. Jak pan ocenia nasze miasto 
właśnie pod tym kątem? Czy No-
wogard jest przyjazny przedsię-
biorcom?

Faktem jest, że w mieście jest es-
tetyczniej i o wiele przyjemniej, 
co widać po wyremontowanych 
chodnikach, ale podatki są nadal 
tu bardzo wysokie i nie pozwala-
ją, by nasze biznesy mogły mieć ja-
kąś szansę rozwoju. By uświado-
mić to, że pan burmistrz niestety 
nie liczy się zbytnio z nami, jest hi-
storia która przydarzyła mi się w 
2010 roku. Wówczas część mojego 
zakładu strawił pożar. Najbardziej 
ucierpiała część magazynowa, któ-
rą straty wyceniałem na kilka ty-
sięcy złotych. Tylko dzięki szyb-
kiej i sprawnej akcji naszych nowo-
gardzkich strażaków udało się ura-
tować park maszynowy. Wtedy w 
obliczu tego zdarzenia pomyślałem 
sobie, by poprosić burmistrza w pi-
śmie, by ten odstąpił od egzekwo-
wania ode mnie podatku, w związ-
ku z nieszczęściem, które mnie do-
tknęło i naraziło na straty.  Nie-
stety, przyszła odmowa pomocy ze 
strony burmistrza. Dostałem jedy-
nie propozycję rozłożenia podat-
ku na raty.  Dlatego nasuwa mi się 
pytanie-  Czy burmistrz Nowogar-
du kiedykolwiek realnie wspierał i 
wspiera tę naszą małą nowogardz-
ką przedsiębiorczość? 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Jeden z elementów, który można kupić w sklepie  u pana Zdzisława

Zdzisław Pietrasik wraz z małżonką i wnuczkiem, który może kiedyś równiż zosta-
nie stolarzem
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Rowerem w Naturę 2000 

„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Liga Ochrony Przyrody”

RODZINNY EKORAJD ROWEROWY  
„ZIELONA SZPRYCHA” pod hasłem: 

„ROWEREM W NATURĘ 2000”
Wszystkich miłośników wycieczek rowero-

wych zapraszamy na Rodzinny EkoRajd Ro-
werowy „Zielona Szprycha”. Hasłem prze-
wodnim rajdu będzie „Rowerem w Naturę 
2000”, ponieważ oprócz propagowania zdro-
wego i aktywnego trybu życia, rajd ma także 
przybliżyć uczestnikom obszary sieci Natura 
2000. „Zielona Szprycha” ruszy 13 czerwca, o 
godz. 10.00 z Placu Wolności. Udział w raj-
dzie bezpłatny.

Do udziału w rajdzie, którego trasa biegła 
będzie przez malownicze obszary Puszczy Go-
leniowskiej włączone do sieci Natura 2000, 
zapraszamy wszystkich amatorów aktywne-
go spędzania wolnego czasu. Rajd ma charak-
ter rekreacyjny i krajoznawczy, tempo jazdy 
będzie spokojne, dostosowane do wszystkich 
uczestników rajdu, więc do udziału szczegól-
nie zapraszamy rodziny z dziećmi oraz osoby, 
które nie mają odwagi samemu wybrać się na 
wycieczkę rowerową. Dla potrzebujących po-
mocy medycznej lub technicznej przygotowa-
ny będzie specjalny samochód techniczny.

Oprócz wspaniałych widoków na uczestni-
ków czeka mnóstwo bezpłatnych atrakcji: pre-
lekcje prowadzone przez pracowników Lasów 
Państwowych oraz wolontariuszy Ligi Ochro-
ny Przyrody, którzy opowiedzą o tajemnicach 
najciekawszych miejsc i okazów przyrodni-

czych, stoisko przyrodnicze, a także ognisko z 
pieczeniem kiełbasek.

Na rajd przyjeżdżamy sprawnym rowerem 
i zabieramy ze sobą napoje oraz ubiór od-
powiedni do warunków pogodowych. Obo-
wiązkowo zabieramy dobry humor i szeroki 
uśmiech.

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do NDK 
do dnia 11.06.2015r. Zgłoszenia rejestrowa-
ne będą również w dniu rajdu (13.06.2015) od 
08.30 do 09:45 w holu NDK.

Organizatorzy rajdu: Nadleśnictwo Nowo-
gard, Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 „Off 
Road Factory”, Liga Ochrony Przyrody oddział 
Nowogard, Nowogardzki Dom Kultury. Part-
nerzy rajdu: Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Starostwo Powiatowe w Goleniowi, Komisariat 
Policji w Nowogardzie oraz Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków koło w Nowogardzie.

REGULAMIN
Rodzinny EkoRajd Rowerowy

„ZIELONA SZPRYCHA”
ROWEREM W NATURĘ 2000

CEL RAJDU
1. Popularyzacja walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych i ar-
chitektonicznych

Gminy Nowogard.
2. Promowanie aktywnego spę-

dzania czasu.

ORGANIZATOR RAJDU
1. Nadleśnictwo Nowogard
2. Nowogardzkie Stowarzyszenie 

4x4 „Off Road Factory”
3. Liga Ochrony Przyrody od-

dział Nowogard
4. Nowogardzki Dom Kultury

PARTNERZY
1. Urząd Miejski w Nowogardzie
2. Starostwo Powiatowe w Gole-

niowie
3. Komisariat Policji w Nowogar-

dzie
4. Polskie Stowarzyszenie Diabe-

tyków koło w Nowogardzie

TERMIN RAJDU
13.06.2015 r. (sobota), godzina 

10.00
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA RAJDU
1. Zbiórka:
Nowogardzki Dom Kultury
PL. Wolności 7
godz.10.00
2. Trasa Rajdu podzielona jest na 

etapy:
- etap I Start – Nowogardzki Dom 

Kultury Pl. Wolności 7 – Karsk – 
Dąbrowa – Olszyca - Zielona Kuź-
nia w Płotkowie

- etap II Odkrywanie najciekaw-
szych zakątków przyrodniczych i 
krajobrazowych tej części Puszczy 
Goleniowskiej – na terenie Natura 
2000, gdzie pracownicy Lasów Pań-
stwowych oraz wolontariusze LOP 
zapoznają nas z tajemnicą najcie-
kawszych miejsc i okazów przyrod-
niczych

- etap III Start Zielona Kuźnia w 
Płotkowie – Czermnica – Strzelewo 
– Świerczewo - Nowogard

- dla potrzebujących pomocy 
medycznej lub technicznej Orga-
nizator przygotuje specjalny samo-
chód techniczny.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik przed startem 

w Rajdzie rowerowym ma obowią-
zek zapoznać się z Regulaminem. 
Regulamin imprezy jest dostępny 
na stronie internetowej organizato-
ra www.ndk.pl lub w jego siedzibie.

2. Uczestnicy zobowiązani są do 
dostarczenia do dnia 11.06.2015 r. 
do siedziby Organizatora wypełnio-
nej Karty Zgłoszenia, która stano-
wi załącznik do regulaminu (doty-
czy osoby pełnoletniej i osoby nie-
letniej).

Zgłoszenia rejestrowane będą 
również w dniu Rajdu (13.06.2015 
r.) od 8:30 do 9:45 w holu NDK.

LICZBA MIEJSC JEST OGRA-
NICZONA! DECYDUJE KOLEJ-
NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

3. Posiadanie przez uczestników 
Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejęt-

ności poruszania się po drogach.
4. Osoby niepełnoletnie mające 

ukończone 15 lat muszą przedsta-
wić pisemną zgodę (Karta Zgłosze-
nia) rodziców lub opiekuna praw-
nego na udział w Rajdzie.

5. Osoby poniżej 15 roku życia 
mogą wziąć udział w Rajdzie jedy-
nie pod opieką rodzica lub opieku-
na.

6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają 
się we własnym zakresie.

7. Udział w Rajdzie jest bezpłat-
ny.

ZASADY ZACHOWANIA 
UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy 
nieograniczonym ruchu drogo-
wym, uczestnicy muszą zachować 
szczególną ostrożność i znać zasa-
dy ruchu drogowego, wobec czego 
uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu 
Rajdu oraz obowiązkowego podpo-
rządkowania się decyzjom kierow-
nictwa Rajdu oraz poleceniom osób 
kierujących ruchem.

2. Ze względu na rekreacyjny 
charakter Rajdu oraz uczestnictwo 
w nim małych dzieci nie dopuszcza 
się współzawodnictwa sportowego 
na trasie Rajdu.

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc 
ściganie się jest zabronione !!!

4. Posiadanie sprawnego tech-
nicznie roweru, wyposażonego 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami oraz posiadanie kasku 
ochronnego.

5. Poruszanie się zgodnie z zasa-
dami ruchu drogowego.

6. Każdy uczestnik Rajdu zobo-
wiązany jest do jazdy w równym 
tempie dostosowanym do prędko-
ści innych uczestników, przy zacho-
waniu ostrożności, należy jechać 
równo i spokojnie w szyku.

7. Przy zjazdach nie należy roz-
pędzać roweru, nie wolno wyprze-
dzać. Należy kontrolować szybkość 
i hamowanie.

8. Każdy manewr na drodze musi 
być przeprowadzony z upewnie-
niem się o możliwości bezpieczne-
go jego wykonania oraz odpowied-
nio wcześniej zasygnalizowany.

9. Podczas postoju nie należy ta-
rasować drogi. Postoje należy orga-
nizować poza jezdnią, na parkingu, 
łące lub polanie.

10. Przed wyruszeniem kierow-
nik Rajdu omawia trasę przejazdu 
z uwzględnieniem miejsc niebez-
piecznych, stwarzających zagroże-
nia.

11. Uczestnicy biorą udział w 
Rajdzie na własną odpowiedzial-
ność.

Uwaga: na wypadek niepogody 
prosimy zabrać kurtki lub peleryny 
przeciwdeszczowe.

Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych 

środków odurzających.
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz 

miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
4. Indywidualnej jazdy rowerem 

bez opiekuna.
5. Głośnego zachowywania się.
6. Zbaczania z trasy Rajdu bez 

zgody Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OR-
GANIZATORA

1. Organizatorzy Rajdu nie przyj-
mują odpowiedzialności za wypad-
ki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i 
osób trzecich.

2. Udział w Rajdzie rowerowym 
jest dobrowolny i każdy uczestnik 
startuje na własną odpowiedzial-
ność, niezależnie od warunków po-
godowych zastanych na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpo-
wiedzialności za rzeczy zgubione 
podczas imprezy i za szkody wyrzą-
dzone przez uczestników.

4. Organizator nie zapewnia 
miejsca do przechowywania rzeczy 
uczestników.

5. Organizator przewiduje atrak-
cje:

- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- prelekcje nt. Natury 2000
- stoisko przyrodnicze

POSTANOWIENIA  
KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy startując 
w rajdzie wyrażają zgodę na publi-
kację ich wizerunków w relacjach z 
przebiegu Rajdu, zamieszczonych 
w mediach oraz w materiałach pro-
mocyjnych Organizatora.

2. Udział w Rajdzie jest równo-
znaczny z zapoznaniem się i akcep-
tacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja Regu-
laminu należy do Organizatora. W 
sprawach spornych decyzja Organi-
zatora jest decyzją ostateczną. Nie-
znajomość Regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania.

Niniejszy materiał zo-
stał opublikowany 
dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Za 
jego treść odpowiada 
wyłącznie liga Ochrony 
Przyrody”
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Pomorzanin II wciąż niepewny utrzymania

Z Zalewem pokazali charakter
W niedzielę (31 maja), o godzinie 15:00 na stadionie w Nowogardzie, drugi zespół Pomo-
rzanina walczył z Zalewem Stepnica o potrzebne w utrzymaniu ligowe punkty. Zawodnicy 
z Nowogardu na 10 minut przed końcem byli już na kolanach, jednak zdołali się podnieść i 
strzelając gościom dwa gole, uratowali 1 punkt. 

Pomorzanin II Nowogard – Zalew Stepnica 2:2 (0:1)
`84 min. Sebastian Suchy, `90 min. Maciej Grzejszczak
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak (c), Arkadiusz Balcer, Paweł 

Królik (Grzegorz Skrzecz), Adrian Wasyluk (Kacper Królik) – Marcin Skórniewski, 
Konrad Adamek, Michał Łukasiak, Adam Mańka (Błażej Bajerski), Dawid Kurek 
– Sebastian Suchy. 

Mecz drugiego zespołu z Zale-
wem Stepnica, rozpoczął się bar-
dzo źle dla miejscowych. Już po 3. 
minutach gry goście objęli prowa-
dzenie. Wszystko za sprawą skład-
nej kontry rywali, którzy wykorzy-
stali niefrasobliwość nowogardzkiej 
defensywy. Na domiar złego, już w 
15. minucie boisko z kontuzją opu-
ścił Paweł Królik, a na placu gry za-
stąpił go Grzegorz Skrzecz. Pomo-
rzanin II mógł wyrównać jeszcze 
przed przerwą, wówczas świetną 
indywidualną akcję przeprowadził 
Dawid Kurek. Pomocnik gospoda-
rzy minął, jak tyczki, czterech rywa-
li i w decydującym momencie tra-

fił w słupek z … 5 metrów. Po zmia-
nie stron za Adama Mańkę wszedł 
Błażej Bajerski, a zawodnicy z No-
wogardu wciąż atakowali. Na 20 mi-
nut przed końcem meczu, kontuzji 
nabawił się Adrian Wasyluk, a na 
jego miejsce pojawił się debiutują-
cy w seniorskiej drużynie 16-letni 
Kacper Królik. Goście nie stwarza-
li zbyt wiele zagrożenia pod bram-
ką Pomorzanina, niestety z pomo-
cą przyszedł im Grzegorz Skrzecz, 
który na 8 minut przed końcem me-
czu, niedokładnie podał piłkę przed 
własną bramką do klubowego kole-
gi. Futbolówkę przejął rywal i Zalew 
nie zmarnował takiej okazji pod-

wyższając na 0:2. Gdy wydawało 
się już, że Pomorzanin zejdzie z bo-
iska pokonany, nadeszło kilka mi-
nut, które całkowicie zmieniły wy-
nik. Najpierw Arkadiusz Balcer, 
który przesunął się do przodu, za-
grał ze środka pola do niepilnowa-
nego Sebastiana Suchego, a ten bę-
dąc w polu karnym precyzyjnym 
strzałem nie dał szans golkiperowi 
ze Stepnicy. W ostatniej minucie re-
gulaminowego czasu gry, rzut roż-
ny wykonywał Konrad Adamek. Po-
mocnik Pomorzanina II ładnie do-
środkował wprost na głowę Macieja 
Grzejszczaka, który pokonał bram-
karza gości. „Rezerwowi” mogli na-

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
19. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Chemik II Police  0:4
Pomorzanin Przybiernów – Wołczkowo-Bezrzecze 3:1
Euroinsbud Goleniów – Znicz Niedźwiedź  0:6
Orzeł Grzędzice – Orzeł Łożnica   2:1
Pomorzanin II Nowogard – Zalew Stepnica 2:2
Hanza Goleniów – Wicher Reptowo  5:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 19 48 88 17 16 0 3
2 Hanza Goleniów 19 45 61 16 14 3 2
3 Wołczkowo – Bezrzecze 19 31 37 32 9 4 6
4 Pomorzanin Przybiernów 19 30 40 39 9 3 7
5 Znicz Niedźwiedź 19 27 51 44 8 3 8
6 Wicher Reptowo 19 26 36 41 7 5 7
7 Orzeł Łożnica 19 22 31 32 6 4 9
8 Vielgovia Szczecin 19 22 25 40 6 4 9
9 Zalew Stepnica 19 22 39 52 6 4 9
10 OKS Euroinsbud Goleniów 19 21 38 40 5 6 8
11 Pomorzanin II Nowogard 19 14 21 63 4 2 13
12 Orzeł Grzędzice 19 13 23 64 3 4 12

wet wygrać ten mecz, jednak w doli-
czonym czasie gry, strzał głową pod 
poprzeczkę w wykonaniu Micha-
ła Łukasiaka, ładnie wybronił ro-
sły golkiper przyjezdnych. Zatem 
po ostatnim gwizdku sędziego mecz 
zakończył się sprawiedliwym remi-
sem. Jeden punkt zdobyty przez no-
wogardzian okazał się bardzo cen-
ny, gdyż swój mecz wygrał również 
Orzeł Grzędzice i przy porażce, „re-

zerwowi” spadliby na ostatnie miej-
sce w tabeli A Klasy. Byt w tej kla-
sie rozgrywkowej wciąż jest niepew-
ny dla Pomorzanina II i zawodni-
cy tego zespołu usilnie muszą szu-
kać kolejnych punktów w nadcho-
dzących spotkaniach. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

mistrzostwa Polski masters

Złoto i brąz 
Karoliny Zielińskiej
W dniach 30-31 maja, w miejscowości Pobiedziska (woj. wielko-
polskie), odbyły się Mistrzostwa Polski Masters 2015 w kolarstwie 
szosowym. Bardzo ładnie zaprezentowała się Karolina Zielińska, 
która z mistrzostw przywiozła złoty i brązowy medal. Również z 
medalem wrócił Zbigniew Szkołuda, który w jeździe na czas para-
mi wywalczył brązowy krążek. 

W sobotę (30 maja), podczas Mi-
strzostw Polski Masters 2015, kola-
rze najpierw rywalizowali w jeździe 
indywidualnej na czas. W kategorii 
kobiet, aby w ogóle wystartować w 
finałowej rozgrywce, należało prze-
brnąć przez eliminacje i uzyskać 
wymagane minimum. Poradziła so-
bie z tym zadaniem reprezentant-
ka Nowogardu, Karolina Zielińska. 
Zawodniczka reprezentująca barwy 
klubu JF Duet Goleniów, w jeździe 
indywidualnej na czas uzyskała wy-
nik 00:30:34, który zapewnił jej brą-
zowy medal pośród kobiet. Dodaj-
my, że Zielińska urodziła się w 1992 
roku i przegrała tylko ze starszymi 
od siebie o 4 lata (mistrzyni Mał-
gorzata Nowacka) i 6 lat (wicemi-
strzyni Marta Gogolewska) rywal-
kami. W tej samej konkurencji, po-
śród mężczyzn, rywalizowali jesz-
cze Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda. 
Nasi kolarze nie zdołali jednak wy-
walczyć medali. W swojej kategorii 
wiekowej Jan Zugaj zajął 9. miejsce, 
natomiast Zbigniew Szkołuda upla-
sował się na 6. pozycji. 

Następnego dnia rozgrywano 
„czasówkę” w parach. Karolina Zie-
lińska pojechała w parze ze srebrną 

medalistką jazdy indywidualnej na 
czas - Martą Gogolewską. Dodajmy, 
że Gogolewska pochodzi z wielko-
polski, ale również jeździ w grupie 
JF Duet Goleniów. Karolina Zie-
lińska wraz ze swoją klubową kole-
żanką osiągnęła czas 00:29:45, któ-
ry pozwolił jej cieszyć się ze złote-
go medalu Mistrzostw Polski Ma-
sters. Gratulujemy naszej reprezen-
tantce tego wyniku i wierzymy, że 
to nie ostatnie słowo utalentowa-
nej zawodniczki. Dodajmy, że Jan 
Zugaj w parze z Remigiuszem Kuź-
mickim zajął w swojej kategorii 5. 
miejsce, uzyskując czas 00:24:32. Z 
kolei Zbigniew Szkołuda występu-
jący w kategorii M50B, w parze z 
Franciszkiem Harbacewiczem, wy-
walczył brązowy medal, dosłownie 
o włos wyprzedzając rywali. Para 
Szkołuda/Harbacewicz uzyskała 
czas 00:24:56, a rywale którzy za-
jęli 4. miejsce ukończyli z czasem 
00:24:57. Podsumowując, repre-
zentanci naszej gminy podczas Mi-
strzostw Polski Masters 2015, wy-
walczyli dwa brązowe medale oraz 
jeden złoty. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów na szosie.   

KR

Mieszkańcy DPS w finale „Seni Cup” 2015
W dniach 20-22 maja, w Niechorzu, zawodnicy z Domu Pomocy Społecznej w Nowogar-
dzie, po raz kolejny uczestniczyli w turnieju kwalifikacyjnym Międzynarodowej Ligi Piłki 
Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Seni Cup”. 

Rozgrywki te od 15 lat organizu-
ją Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych. Formuła rozgry-
wek składa się z kwalifikacji, gdzie 
drużyny podzielone na grupy rywa-
lizują w swoich regionach o udział 
w turnieju finałowym, w którym 
obok  zespołów z Polski uczestniczą 
także drużyny z Niemiec, Czech, 
Słowacji, Rosji, Litwy czy Łotwy. 
Mieszkańcy naszego Domu w tych 
rozgrywkach startują corocznie i 
mają już na tym polu niemałe suk-
cesy. Przed tegorocznym startem 
ostatni awans z turnieju kwalifika-
cyjnego do finałów przypadł im w 
2012 r., również z drugiego miej-
sca w grupie. W kolejnych edycjach 
o końcowym niepowodzeniu decy-
dowały detale – stosunek bramek 
czy minimalna różnica punkto-
wa. Jednakże za każdym razem za-

wodnicy prezentowali dobrą i rów-
ną formę. W tym roku do kwalifi-
kacji w naszym regionie zgłosiło się 
20 drużyn z domów pomocy spo-
łecznej, środowiskowych domów 
samopomocy i warsztatów tera-
pii zajęciowej. Drużyny na przykła-
dzie meczów obserwowanych po-
dzielono na 4 grupy A, B, C, i D, z 
których bezpośredni awans do tur-
nieju finałowego w Toruniu uzy-
skały dwa najlepsze zespoły z naj-
mocniejszej grupy A, zwycięzcy po-
zostałych grup oraz jedna z dru-
żyn w drodze losowania. Zawodni-
cy z Nowogardu znaleźli się w gru-
pie A razem z ŚDS Janikowo, DPS 
Rzadkowo, DPS Żydowo i WTZ Ja-
romin. Z trzema pierwszymi ze-
społami odnieśli zwycięstwa kolej-
no 2:1, 4:0 i 5:0, a porażką 8:2 za-
kończył się pojedynek z Jarominem. 

Mimo to nasi zawodnicy potrafili 
momentami prowadzić równorzęd-
ną grę, a nawet w niektórych mo-
mentach zdobywać przewagę. Osta-
tecznie jednak, w kontekście awan-
su, mecz ten nie miał większego 
znaczenia, gdyż obie drużyny wy-
grywając wcześniej wszystkie swo-
je mecze zapewniły sobie miejsce w 
rozgrywkach międzynarodowych w 
Toruniu, które odbędą się w dniach 
1-3 lipca 2015r. Drużyna występu-
je w składzie: Mateusz Pączkiewicz, 
Rafał Opala, Paweł Nowicki, Ma-
rek Krupa, Paweł Nowicki, Przemy-
sław Daniłowski, Maciej Lenik, Ar-
tur Kubisa; Trenerzy: Marcin Kawa, 
Jacek Fedak. Teraz przed chłopaka-
mi miesiąc treningów nad utrzyma-
niem wysokiej formy. 

Info i foto: M. Kawa
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Środy na torze – VI seria

Zwycięstwo Adama Salamona
W środę (27 maja), po raz szósty szczeciński tor kolarski zamienił się w arenę zmagań mło-
dych kolarzy z naszego województwa. Tym razem pośród reprezentantów Nowogardu, naj-
lepiej spisali się zawodnicy startujący w kategorii Junior młodszy. 

W kategorii Żak starszy na to-
rze rywalizowali Jacek Fecak i Hu-
bert Grygowski, który bardzo ład-
nie zaprezentował się podczas V 
serii. Tym razem młody kolarz z 
Nowogardu nie zdołał wywalczyć 
miejsca na „pudle”. Najpierw żaki 
ścigali się w wyścigu na 200 me-
trów ze startu lotnego. Hubert 
Grygowski uzyskał czas 15,91 i o 
nieco ponad dwie setne sekundy 
przegrał walkę o 3. miejsce, osta-
tecznie kończąc na 5. pozycji. Ja-
cek Fecak ukończył wyścig z cza-
sem 18,39 i zajął 9. miejsce. Na-
stępnie młodzi Chrabąszcze przy-
stąpili do sprintu. Ponownie wyżej 
sklasyfikowany został Grygowski, 
który uplasował się na 5. miejscu, 
natomiast Jacek Fecak powtórzył 
swój wynik z pierwszego wyścigu 
i zajął 9. miejsce. W ostatniej kon-
kurencji, którą był wyścig scratch, 
Hubert Grygowski po raz trze-
ci dopisał sobie 6 punktów za za-
jęcie 5. miejsca, z kolei Jacek Fe-
cak poprawił się o jedną lokatę i 
ukończył na 8. pozycji. Po sześciu 
seriach w klasyfikacji generalnej 
Hubert Grygowski umacnia się 
na 3. miejscu, jednak do pierwszej 
pozycji traci już 25 punktów. Ja-
cek Fecak z 50 punktami na kon-
cie zajmuje 9. pozycję. 

Dużo radości swojemu trenero-
wi, Ryszardowi Posackiemu, spra-

wili w VI serii Juniorzy młodsi. W 
każdej z trzech konkurencji, tre-
ner miał na podium przynajmniej 
jednego swojego podopieczne-
go. Rozpoczęło się od zwycię-
stwa Adama Salamona w wyści-
gu na 200 metrów ze startu lotne-
go. Salamon uzyskał czas 12,61 i w 
ładnym stylu sięgnął po 10 punk-
tów. Damian Teodorczyk i Mate-
usz Gliwka, również zapunkto-
wali zajmując odpowiednio 6. i 7. 
miejsce. Następnie Chrabąszcze 
startowali w sprincie. Adam Sala-
mon po zaciętej walce ostatecznie 
przegrał z Szymonem Łakomym 
z Ratusza Maszewo i tym razem 
musiał się zadowolić 2. pozycją. 
Damian Teodorczyk w sprincie 
wywalczył 7. miejsce, z kolei Ma-

teusz Gliwka ukończył wyścig na 
8. pozycji. W VI serii Teodorczyk 
i Gliwka wciąż plasowali się obok 
siebie, nie inaczej było w wyści-
gu scratch z tym, że w tym bie-
gu wskoczyli na podium. Mate-
usz Gliwka przegrał tylko z Mar-
celem Modlińskim z Bogo Szcze-
cin, a tuż za nim na 3. miejscu 
uplasował się Damian Teodor-
czyk. Adam Salamon tym razem 
wywalczył 5 punktów za zajęcie 6. 
miejsca. W „generalce” Adam Sa-
lamon zbliżył się do podium, zaj-
mując 4. pozycję, uzbierał na tę 
chwilę 99 punktów i do 3. miej-
sca traci już tylko 25 punktów. 
Damian Teodorczyk z 47 punkta-
mi zajmuje 9. pozycję, z kolei Ma-
teusz Gliwka przesunął się już na 
13. miejsce. 

Dodajmy, że przy klubie po-
wstała szkółka kolarska w ramach 
Narodowego programu Rozwo-
ju Kolarstwa. Zajęcia prowadzo-
ne będą przy współpracy ze szko-
łą Podstawową nr 1. Zachęcamy 
rodziców do zapisywania swoich 
pociech w wieku szkolnym (klasy 
4-6) w budynku klubu przy Placu 
Szarych Szeregów. Odpowiedzial-
nymi za zajęcia będą panowie Ar-
tur Danilewski i Bogdan Wawry-
czuk.  

KR

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Wiktor syn Karoliny i Mar-
ka Daca ur. 1-06-2015 z 
Nowogardu

Tymon syn Marty i Sławo-
mira Piotrowskich ur. 30-
05-2015 z Nowogardu

Tymon syn Aleksandry 
Wiewiórka-Tracz i Toma-
sza Tracz ur. 30-05-2015 
ze Szczecina

Nasze szczęście Nel córka 
Magdaleny i Bogumiła ze 
Szczecina

Maja córka Anny Marcin-
kowskiej ur. 31-05-2015 z 
Łobza

Hania córka Anny Tambo-
rowskiej ur. 31-05-2015 z 
Wrześna

Błażej syn Marty i Karola 
Łacinnik ur. 31-05-2015 z 
Nowogardu

Antoś syn Kornelii Labo-
cha ur.1-06-2015 z Nowo-
gardu

Anna córka Agnieszki Raj 
ur. 1-06-2015 z Węgorzy-
na

Na zdjęciu pierwszy z lewej- Adam Sa-
lamon, na drugim stopniu podium w 
konkurencji sprint

OGŁOSZENIE

Rozgrywki ligowe nowogardzkich drużyn

„Pomorzanki” kończą sezon
W najbliższy weekend, trzy drużyny Pomorzanina rozegrają kolejne spotkania ligowe. Zawodni-
cy z okręgówki podejmować będą przed własną publicznością walczącą o utrzymanie Odrzankę 
Radziszewo. „Rezerwowi” w poszukiwaniu punktów wybiorą się do Wołczkowa. Natomiast ko-
bieca drużyna w swoim ostatnim meczu w tym sezonie, zagra w Stepnicy z piłkarkami Zalewu. 

Piłkarze pierwszego zespo-
łu Pomorzanina swój mecz ro-
zegrają na stadionie w Nowogar-
dzie, w sobotę (6 czerwca), o go-
dzinie 13:00. Rywale, zespół Od-
rzanki Radziszewo, choć znaj-
dują się w strefie spadkowej, w 
rundzie wiosennej prezentują się 
przyzwoicie. Na wiosnę, Odrzan-
ka wygrała 7 spotkań, zanotowa-
ła 4 porażki oraz jeden remis. Po-
stawa piłkarzy z Radziszewa oraz 
nowy sponsor drużyny (od rundy 
rewanżowej „Nest Paliwa”) świad-
czyć mogą o tym, że Odrzanka nie 
ma zamiaru spadać z ligi. Z pew-
nością goście przyjadą do Nowo-
gardu po komplet punktów. Na ile 
Pomorzanin pozwoli im spełnić te 
oczekiwania, przekonamy się już 
w najbliższą sobotę.

Pomorzanin II Nowogard w 
walce o utrzymanie ma przed 
sobą jeszcze trzy przeszkody. 
Pierwszą z nich będzie drużyna 
Wołczkowo-Bezrzecze. Nowogar-
dzianie zagrają na boisku rywa-
li w sobotę (6 czerwca), o godzi-
nie 17:00. Wołczkowo zajmuje 3. 
miejsce w tabeli z 31 punktami na 
koncie. Gospodarze sobotniego 
meczu świetnie prezentują się na 
własnym boisku, ich dotychcza-
sowy bilans to 7 zwycięstw, 1 po-
rażka i 1 remis, a wszystko to przy 
23 strzelonych golach i 11 straco-
nych. O zwycięstwo na tym trud-
nym terenie „rezerwowym” nie 
będzie łatwo. 

W niedzielę (7 czerwca), o go-
dzinie 16:00, podopieczne Paw-
ła Błaszczyka, rozegrają na boisku 

w Stepnicy swój ostatni mecz w 
obecnym sezonie. „Pomorzanki” 
mają 4 punkty przewagi nad naj-
bliższymi rywalkami, zatem na-
wet jeśli przegrają zakończą roz-
grywki na wysokim 2. miejscu. 
Oczywiście istnieje jeszcze pro-
cent szans, że Olimpia II Szczecin 
przegra w Wałczu z Orłem i zwy-
cięstwo kobiecej drużyny z No-
wogardu, pozwoli jej przesunąć 
się na pozycję lidera i wywalczyć 
awans, ale ten scenariusz brzmi 
bardzo niewiarygodnie. Piłkar-
kom prowadzonym przez Paw-
ła Błaszczyka pozostaje wygrać w 
swoim ostatnim meczu i tym po-
zytywnym akcentem zakończyć 
niezwykle udany sezon. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
28. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Flota II Świnoujście  3:0 (walkower)
Polonia Płoty – Kłos Pełczyce   (06.06; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo (06.06; 13:00)
Błękit Pniewo – Zorza Dobrzany   (06.06; 17:00)
Jeziorak Szczecin – Unia Dolice   (06.06; 17:00)
Orkan Suchań – Gavia Choszczno   (06.06; 17:00)
Stal Lipiany – Piast Chociwel   (07.06; 17:00)
Morzycko Moryń – Ina Ińsko   (07.06; 17:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
20. kolejka:
Chemik II Police – Hanza Goleniów  (06.06; 13:00) 
Orzeł Łożnica – Vielgovia Szczecin   (06.06; 16:00) 
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard (06.06; 17:00) 
Zalew Stepnica – Euroinsbud Goleniów  (06.06; 18:00) 
Wicher Reptowo – Pomorzanin Przybiernów  (07.06; 16:00) 
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Grzędzice  (07.06; 16:00) 
III Liga Kobiet 2014/2015
14. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Kotwica Kołobrzeg  (07.06; 16:00)
Orzeł 2010 Wałcz – Olimpia II Szczecin  (07.06; 16:00)
LUKS Przecław – Vielgovia Szczecin  (07.06; 16:00)
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard  (07.06; 16:00)



5-8.06.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W443.4m.8-29

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do P4.2.O.d/o

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

22.05, 5.06, 19.06
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REKlAmA REKlAmA REKlAmA

Talent pilnie potrzebny 
– stolarz, malarz, spawacz,
mechanik samochodowy, 

złota rączka - do renowacji drzwi 
i okien drewnianych. 
2 koła na dobry początek. 

Obowiązkowo: niepalący, z dużą chęcią do roboty 
  i poczuciem humoru. 
Oferuję: stabilną pracę, po sprawdzeniu możliwość 
  podwyżki i wyjazdu za granicę - kierunek Szwecja. 

Zainteresowani CV na e-amil:
zatrudnienie.goleniow@wp.pl, dodatkowe informacje: 

Tel: 721 809 305

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 13 

czerwca 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 392 13 56  oraz u 
Lidii Bogus tel. 505 393 636 po godz. 14. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
MAMY ZDROWE MAMY

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Znaleziono  
portfel 

na ul. Kościuszki 35 
koło fotografa.

 607 697 048

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 
w Nowogardzie 

poszukuje pracowników na stanowisko: 
Mechanik- konserwator maszyn 
i urządzeń oczyszczalni ścieków

Miejsce wykonywania pracy: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowogardzie - oczyszczalnia 

ścieków ul. Zamkowa 9 w Nowogardzie oraz obsługa przepompowni 
ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Nowogard.

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
- Wykształcenie średnie lub zawodowe,
- uprawnienia elektroenergetyczne typu SEP do obsługi i eksploata-

cji grupa l i 11
Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę
- Możliwości rozwoju zawodowego.

WOBEC KANDYDATÓW NIE STAWIAMY WYMAGAŃ  
CO DO STAŻU PRACY.

Oferty kandydaci składają do dnia 15.06.2015r do godz. 14.00 na 
adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. 
w Nowogardzie, ul. 700-lecia 14/2 72-200 Nowogard lub e-mail: se-
kretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści "Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych, Dz.U.Nr 133 paz 883."

Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

A6.4.k.d/o

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA SSZZKKOOŁŁAA PPOOLLIICCEEAALLNNAA
OGŁASZA NABÓR NA 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK)

  - ruszamy już w czerwcu     - czesne miesięczne 100 zł
UWAGA !!! DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ I SZPITALI - NAUKA GRATIS

informacja i zapisy
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak 

 w Nowogardzie informuje,  
że dnia 14.06.2015r. 

Organizuje otwarte zawody 
wędkarskie  

dla dzieci do lat 14 
z okazji Dnia Dziecka. Zbiórka i 
zapisy od godz, 8.00 – 8.30 w dniu 
zawodów przy restauracji Neptun 
obowiązkowo należy mieć siatkę 
na złowione ryby.

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak

Dnia 7.06.2015r. 
o godz. 9.00 

w Trzechlu 
odbędzie się 

spartakiada 
LZS. 

Organizatorzy 
serdecznie zapraszają 

Supermaraton Olka Czaplina – Świnoujście

Nowogardzianie na medal
W sobotę (30 maja), w Świnoujściu, odbył się Supermaraton kolarski Olka Czaplina. Udział 
w nim wzięła grupa zawodników reprezentujących Nowogard, którzy ponownie bardzo 
ładnie się zaprezentowali. 

Na dystansie Mega, rywalizowało 5 mieszkańców 
naszej gminy. W kategorii MegaM4I wystartował 
Arkadiusz Pietruszewski. Kolarz z Nowogardu uzy-
skał czas 03:06:07, który pozwolił mu zająć 1. miej-
sce w swojej kategorii oraz 8. pozycję w Open. Po-
dium w kategorii wywalczył również Tadeusz Bu-
rewicz, startujący w przedziale MegaM5I. Burewicz 
przekroczył metę z wynikiem 03:34:03 i zajął 2. miej-
sce, natomiast w Open sklasyfikowany został na 52. 
pozycji. Marek Szymański jechał w grupie MegaM6S 
i ukończył wyścig na 7. miejscu w swojej kategorii, 
natomiast w Open został sklasyfikowany na 77. po-
zycji. W tej samej kategorii rywalizował Jan Baran, 
który ukończył wyścig na 12. miejscu oraz na 114. 
pozycji w Open. Na tym dystansie jedyną reprezen-
tantką płci pięknej z Nowogardu, była Iwona Pie-
truszewska. W swojej kategorii MegaK6I nowogar-
dzianka zwyciężyła, a czas 06:14:10, sklasyfikował ją 
na 24. miejscu w Open Kobiet. 

Jako jedyna z Nowogardu, na najdłuższym dystan-
sie Ultra (324 km), rywalizowała Małgorzata Kubic-
ka. Nasza reprezentantka po morderczej walce zwy-
ciężyła w kategorii UltraK4S, a jej czas 14:03:31 upla-
sował ją na 3. miejscu w Open Kobiet. - Przejecha-
łam pierwszy raz dystans Ultra, czyli 324 km. W mojej 
kategorii jechały jeszcze 3 dziewczyny, lecz wycofały 
się ze względu na pogodę. Miałam chyba swój dzień, 
byłam mocno nastawiona psychicznie na przejechanie 
tego dystansu i nawet pogoda nie zepsuła mi tego pla-

nu – opowiada Małgorzata Kubicka. Nie bez powodu 
reprezentantka Nowogardu mówi o pogodzie. Kola-
rze w Świnoujściu w ciągu wyścigu przeżyli wszyst-
kie cztery pory roku... Najpierw zawodników już o 7 
rano przywitał deszcz, następnie trochę słońca, grad 
i okropny wiatr. Deszcz towarzyszył kolarzom pra-
wie przez cały dystans swoich wyścigów. - Zimno 
było tak strasznie, że stóp się nie czuło, a ręce zgrabiałe 
nie miały siły wyciągnąć bidonu – wspomina Małgo-
rzata Kubicka. Tym bardziej gratulujemy kolarzom z 
Nowogardu udziału w świnoujskim supermaratonie 
i ukończenia swoich wyścigów. 

KR  

Na zdjęciu Małgorzata Kubicka, która jako jedyna w swojej 
kategorii, pokonała 324 km w bardzo trudnych warunkach
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

dachy i stropy
  tel. 504 595 424
Zatrudnimy pracowników

DOCIEPLENIA
NATRYSKOWE

pianą 

PUR

W.332.p.24-28.04

Z A P R O S Z E N I E
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 

PRZYBYCIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW 
DO WSI SĄPOLNICA SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA UROCZYSTE
„SPOTKANIE PO LATACH, SĄPOLNICA 1945 – 2015”

TERMIN: 6 CZERWCA 2015 r. OD godz. 12:30
PROGRAM IMPREZY:
12:30 Msza święta w kościele p.w.św. Maksymiliana Kolbe w Są-

polnicy,
14:00 Uroczyste rozpoczęcie spotkania
* wystąpienie przedstawicieli komitetu organizacyjnego, przywitanie 

gości, podziękowanie sponsorom,
* „Zawsze wracaj do domu” puszczanie gołębi,
* Wystąpienia zaproszonych gości,
* „Unieśmy się wysoko” - wypuszczanie balonów,
15:00 Prezentacja „historii Sąpolnicy”.
15:30 Występy artystyczne i inne atrakcje
* Występy zespołów Nowogardzkiego Domu Kultury (pary taneczne, 

zespół ludowy, zespół rockowy, wokalistki).
* Występy mieszkańców Sąpolnicy.
* Mecz piłki nożnej ,,goście-gospodarze”.
* Pokaz slajdów ze zdjęciami ,,Historia wsi i jej mieszkańców”.
 17:00 Zabawa muzyczna do białego rana 
Imprezy i wydarzenia towarzyszące:
Różnorakie konkurencje sprawnościowe, gry i konkursy.
„Kup ciasto” – kawa gratis.
Częstujemy grochówką i bigosem przygotowanym przez organizato-

rów.
Stoisko garmażeryjne Pani Ewy Kasprzyk.
Zamki „Dmuchańce” Pana Grycnera.
Przejażdżki bryczką oraz konno.
Pokaz fajerwerków i sztucznych ogni. 

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

Zaprasza do udziału w projekcie:
„Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Gminy Nowogard”
Celem realizowanego projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych; zachęcanie do tworzenia nowych firm; popularyzację przedsiębiorczości i samo zatrudnie-
nia oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców gminy. 

Projekt skierowany jest do dwóch grup adresatów:
I. Osób młodych zamierzających podnieść swoje kwalifikacje, w poszukiwanym na rynku zawodzie ,,Tech-
nologa robót wykończeniowych w budownictwie” lub uruchomić własną działalność gospodarczą w tym 
zakresie.

II. Osób posiadających własną firmę remontowo-budowlaną i zamierzających zatrudnić przygotowane do 
zawodu osoby bezrobotne w realizacji usług remontowo- budowlanych. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 150 godzin bezpłatnych zajęć szkoleniowych obejmujących program kur-
su ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i warsztatów prowadzenia własnej firmy pod na-
zwą ,,ABC Biznesu”.

Uczestnicy projektu zainteresowani uruchomieniem swojej firmy w budynku CEiP ,,PROFIT”, otrzymają do 
wyboru 3 lokale użytkowe ze zniżką 50 % stawki bazowej czynszu, w okresie pierwszych 6 miesięcy działalno-
ści gospodarczej.
Tegoroczna edycja projektu realizowana jest od kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
 Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Sekretariacie CEiP 
,,Profit”SzF TPP w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 3, telefonicznie tel.91 39 20 891,fax 9139 20 891 lub na 
stronie www.profit.nowogard.pl, e-mail: rcp_nowogard@o2.pl
  
  Serdecznie zapraszam !
 

Dyrektor CEiP „Profit’”    PROJEKT DOFINANSOWANY JEST 
SzF TPP w Nowogardzie  ZE ŚRODKÓW GMINY NOWOGARD 
 Jerzy Jabłoński 

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

DZIEŃ OTWARTY
W dniu 9.06 2015 (wtorek) o godz. 10.00 

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Nowogardzie będzie 

Dzień Otwarty 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wszyscy zainteresowani:
- obejrzą prezentację multimedialną o szkole zawodowej
- zwiedzą szkołę i ośrodek
- obejrzą pracownie
- wezmą udział w zajęciach sportowych
Uczniowie przygotują na tę okazję smaczny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas 
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.

Dyrektor i grono pedagogiczne 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 w Nowogardzie

Poszukujemy 
kandydatów

na stanowisko 
sprzedawca w sklepie 
Netto w Goleniowie, 

zatrudnienie na pełen 
wymiar czasu bądź 

na 1/2 etatu. 
Informacje w sklepie 
Netto w Goleniowie 
bądź Nowogardzie.

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard



Nr 41 (2373)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 (91) 392 22 33

mIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W CENTRUm NOWOGARDU!
* kawalerka pow. 46 m2,wysoki parter CENA: 89 000 zł
* 2 pokojowe 42 m2, parter CENA: 105 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
* 4 pokojowe 55 m2, dwa balkony CENA: 158 000 zł
* 3 pokojowe 77 m2, II piętro CENA: 199 000 zł
* 3 pokojowe 67 m2 z pełnym wyposażeniem CENA: 200 000 zł
* 4 pokojowe 70,56 m2, II piętro CENA: 205 000 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości 

mamy przygotowaną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdzie-
cie Państwo wykwalifikowanego doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który 
profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZPŁATNIE przeprowadzi cały proces 
przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 200.000 euro. 

Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

NIERUCHOmOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. 
Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Ko-
ściuszki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 po-
koje; 41,49 m2 + garaż przy 
domu. Cena do negocjacji. 726 
020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem. 608 853 710  

• Nowogard – sprzedam dom 
w zabudowie szeregowej.601 
808 410 

•  Sprzedam pawilon handlowy 
przenośny, ocieplany z płyty 
obornickiej o pow. 36 m2 z la-
dami za 5 tys. zł. Tel. 601 642 
390 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ładne. Tel. 603 555 532 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 
centrum Nowogardu. 604 109 
289 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Boh. Warszawy 
oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 605 686 520 

• Poszukuje do wynajęcia miesz-
kania 3-pokojowego, okolice 
szkoły „2” Nowogard. 887 077 
570 

• Zamienię dwupokojowe 
mieszkanie komunalne przy 
ul. Poniatowskiego na podob-
ne lub mniejsze, bliżej cen-
trum Nowogardu max. II pię-
tro. Tel. 601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum 
Nowogardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na Zamkowej. 
Tel. 603 705 682

•	  Nowogard, sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej. 601 
808 410 

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIE-
NIĘ : mieszkanie  trzypokojo-
we  58 m2  na  dwupokojowe.
Tel.663695260.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZE-
DAM.Tel.607719505.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblowa-
ne, na  poddaszu,49m2 , ul. Ta-
deusza Kościuszki. Cena 30 tyś. 
euro. Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 

Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal p2od 
warsztat samochodowy w No-
wogardzie w cenie do 0,5 mi-
liona złotych. 696 441 558 

• Kulice wynajmę lokal o pow. 
40m2 wraz z zapleczem pod 
działalność. Tel. 518 682 256

• Sprzedam kawalerkę 28m2. Tel. 
604 606 960

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. War-
szawy 21. Tel 91 39 20 307 

• Kulice – wynajmę lokal (z za-
pleczem kuchennym) pod im-
prezy okolicznościowe. Tel. 
518 682 256 

• Sprzedam działkę ogrodową 
przy ul. 3 maja. 570 500 060 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 721 
371 566 

• Do wynajęcia ul. Boh. Warsza-
wy 45/4, 67m2, I piętro, 3 pok., 
z umeblowaniem, klimatyza-
cja, ciepłe, suche. 605 402 773 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je 90m2, bezczynszowe, ogró-
dek, podwórko, dwa pomiesz-
czenia gospodarcze + podda-
sze, 180 000 zł. 501 432 382 

• Do wynajęcia dwa pokoje z 
kuchnią. 507 055 803 

• Sprzedam garaż przy Jana 
Pawła. 605 522 880 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe os. Radosław wyna-
jem 1000 zł+ media. 660 424 
991

• Do wynajęcia mieszkanie 4po-
kojowe. 504 898 980  

• Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. 508 948 888 

• Zamienie mieszkanie 55m2, 
własnościowe, 2 pokoje. Bar-
dzo blisko Nowogardu na 
większą kawalerkę. 572 953 
450, 721 500 577

• Wynajmę kawalerkę w Ostrzy-
cy. 781 900 122 

• Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy. 606 
681 704

• Kupię mieszkanie dwupokojo-
we max trzypokojowe okolice 
Lidla ladne. 725 462 423 

• Do wynajęcia lokal pow. 24m2. 
Tel. 506 297 923

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 697 426 905 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że prowadzi zapisy na sprze-
daż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 
783 570 056, 695 264 594.

• Wynajmę kawalerkę ul. Bema, 
umeblowana. 508 070 311 

• Sprzedam dom w Nowogar-
dzie. 91 39 18 140 

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy Asnyka (warunki zabu-
dowy,studnia i oczyszczalnia i 
prąd na działce ). 880 132 032  

• Sprzedam pawilon handolow-
-usługowo  pow. 46,30 m2 cen-
trum Nowogardu. 886 465 485 

• Sprzedam cztery pokoje, Zam-
kowa. 609 757 44

• Do wynajęcia lokal handlowy 
w Dobrej. 602 247 111 

mOTORYZACJA
•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do 

Jetta, stan dobry. 605 576 
908 

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 
691 050 186 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 
rok, 1,6 benzyna, serwisowa-
ny, garażowany, Osina. Tel. 698 
939 463 

• Sprzedam Ford Mondeo, 95 
rocznik, tanio. 788 135 944 

ROlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 39 
95

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam słomę i siano w ko-
stach. 782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 511 696 751 

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95 

• Sprzedam Ursus C-328 . 605 
115 064

• Sprzedam prosięta. Tel. 692 
222 840 

• Warchlaki sprzedam okolice 
Goleniowa. 602 536 366 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 781 900 122

• Wyprzedaż maszyn rolniczych, 
Krasnołęka 2. 695 586 306 

• Sprzedam dwie przyczepy wy-
wrotki z dokumentacją i trzy 
sztywne. 692 608 128 

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną 
i pająka do siana. 781 932 918 

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną 
stan bardzo dobry po remon-
cie, Wołowiec. Tel. 515 108 460 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIE-mAGIEl,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI mEBlOWEJ SAmO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
mATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
lI WEŁNIANEJ / lANOlINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWY montaż pieców 

gazowych Vaillant –  serwis tel 
691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Wynajem i sprzedaż ruszto-
wań, ocieplenie budynków, 
malowanie natryskowe. 731 
517 928 

• Docielenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

•	 Docieplenia budynków. 607 
654 692

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 
858 \

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 694 241 510 

• Blacharstwo, ślusarstwo, me-
chanika. 600 182 682

• Układanie: granit, kamień po-
lny, ogrodzenia, altany, grille, 
oczka wodne, tarasy, rzeźbiar-
stwo. 695 909 603

• SIATKA OGRODZENIOWA-PA-
NELE OGRODZENIOWE. Naj-
niższe ceny w Zachodniopo-
morskim. Tel. 721 668 245 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  
C+E  do  przewozu  drobiu.
Tel.783678674.

•	 Zatrudnię  dekarza lub po-
mocników na  umowę o pra-
cę.Tel.785931513.
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OGŁO SZE NIA drob ne

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje tel: 
517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Otwarcie sklepu
 z odzieżą używaną  

Nowogard 

ul. Warszawska  
przy przystanku PKS 
w dniu 05.06.2015r. 

Czynne 
pn.-pt. 10.00-19.00 

sb. 8.00-13.00

MTS s.c. - firma z tradycjami 
działająca już od 10 lat na terenie Polski i Szwecji 

poszukuje pracowników fizycznych 
z prodyspozycjami do pracy 

w stolarce, malarstwie i ogólnej pracy manualnej 
Zakres obowiązków:
• praca przy stolarce i renowacji okiennej.
Wymagania:
 • Umiejętność pracy w zespole
• Rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• Poszukujemy tylko osoby niepijące i niepalące
Dodatkowym atutem będzie: 
• Prawo jazdy kat. B 
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie w pracy na stanowisku: malarz, stolarz, mechanik 
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• stosunkowo wysokie zarobki
• wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas 
• możliwość oddelegowania do Szwecji

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV 
i listu motywacyjnego na adres e-mail: mts-zatrudnie@wp.pl

• Zatrudnię mechanika samo-
chodów ciężarowych, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię w sklepie Lewiatan 
na ul. Boh. Warszawy. Tel. 91 39 
21 373 , 507 043 174 

•	 Zatrudnię kierowcę  kat. C+E, 
Praca – kraj. 783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

• Poszukuje kelnerki i poko-
jówki do pracy w Pobiero-
wie z zakwaterowaniem ję-
zyk niemicki komunikatyw-
ny. Pensjonat Flamingo. E-
-mail info@flamingo.pl tel. 
503 110 120

• Zaopiekuję się osobą chorą, 
starszą, niepełnosprawną. Tel. 
506 353 926

• Zatrudnimy pracownika na 
stanowisko dojarz. Świercze-
wo. Tel. 91 39 18 140 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych do budowy do-
mów drewnianych. Tel. 669 
149 383 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 

uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁO-
WE KOMINKOWE. 667 788 820 

• Drzwi garażowe tanio sprze-
dam. 603 319 924 

•	 WYPUSZCZANIE – BIAŁYCH 
GOŁĘBI  na:  Śluby i Inne  
Uroczystości.Tel.795970408.

• Sprzedam tokarnię metr to-
czenia cena 4200 zł. Tel 664 
709 366

• Odkurzacz wielofumkcyjny 
nowy sprzedam. 669 756 752 

• Sprzedam  cegłę czewoną roz-
biórkową. Tel. 664 045 415 

• Oddam psy owczarki niemiec-
kie, pięciotygodniowe. Tel. 91 
39 26 301, 531 900 050 

• Sprzedam rotacyjną do trawy. 
723 195 168

• Sprzedam garnitur młodzie-
żowy czarny, 158/74, jeden 
raz założony, + koszula i buty. 
Cena 100 zł. 501 432 382

• Sprzedam nowy tablet Lenovo 
A7-30H Android 4.4. Tanio. 889 
833 744 

• Sprzedam drzewo kominko-
we. 607 580 172

• Oddam kotki w dobre ręce. 
691 566 894 

• Owczrek niemiecki suczka, 5 
miesięcy, ładna, sprzedam. 91 
39 21 828 

• Sprzedam wysposażenie skle-
pu odzieżowego. 506 297 923 
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Poletko Pana Boga plon kapłana
Maria Kloch, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska, Christiana Syfert, Urszula Kaczmarek, Andrzej 

Leszczyński, Lucyna Andrzejczak, Nikola Grenda, Natalia Furmańczyk, Edward Bachor, Grażyna Kosmalska, 
Alicja Wypych, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Krystyna Gęglawa, Teresa Januszonek, 
Marek Kozioł, Kazimierz Oracz, Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak

Zwycięzcy: Wiesław Borowik, Maria Kloch, Lucyna Andrzejczak 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: sarna, serwata, serwis
Magdalena Skoworńska, Oliwia Feliksiak, Basia Kloch, Igor Grenda, Nadia Grenda, Julia Furmańczyk, 

Karolina Gurazdowska, Mateusz Lewandowski, Miłosz Wielgus, Kasia Wiertelak, Amelka Wyczkowska, 
Natalia Wdowińska, Kacper Głąbecki

Zwycięzca: Mateusz Lewandowski
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia mETRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2400 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

 

SPRZEDAŻ MASZYN:  Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych 
marek:  Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group,  Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky,  Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert Misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

SKLEP:  Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

SERWIS: Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

PROMOCJA!!!

Wykonanie weryfikacji przed sezonowej 
kombajnu lub prasy – 30%

Pasy „GATES” 

do – 20%
Filtry „DONALDSON” 

do – 30%

Oferta ważna do 1 lipca 2015 r. 

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s.  3 s. 6s. 5

Jak pomóc dzikiej 
zwierzynie 

Panele ogrodzeniowe
Ocynkowane
Cena producenta!!!

Posiadamy transport

Tel. 721 668 245
W1.P31-03- 3.04

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Getin Bank - Placówka Franczyzowa
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKA 
na stanowisko 
Doradcy Klienta
CV należy sładac osobiście w placówce  lub 
mailowo na adres rekrutacja.�nus@wp.pl

W333.2.wt-pt.do2.06

reklama

Takiej imprezy 
w Czermnicy nie 
było

Szpital bez 

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
oraz w biurze: 72-200 Nowogard, Olchowo 85, tel/fax: (+48) 91 39 105 82, 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

sterylizatorni...

Oliwia Maciejuniec z Anną Dymną. Foto ze stron internetowej zaczarowana.pl

Oliwia maciejuniec 

Wyśpiewała  
w Krakowie  
III miejsce 

Czytaj s. 3
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Nasza sonda kronika 
policyjna

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

01.06.2015 r. 
godz. 16.20 
Policjanci Ogniwa Patro-

lowo Interwencyjnego na ul. 
Stolarskiej ujawnili, że kieru-
jący samochodem marki VW 
Passat, Krystian C. nie posia-
da ubezpieczenia OC pojazdu. 

godz. 18.00
Powiadomienie o kradzie-

ży telewizora, radia, dwóch te-
lefonów i żelazka z mieszka-
nia przy ul. Cmentarnej. Kra-
dzież miała miejsce w okresie 
od 24.04.15 r. do 05.05.15 r. 

02.06.2015 r. 
godz. 12.50 
Policjanci Referatu Krymi-

nalnego, zatrzymali Piotra B. 
oraz Arkadiusza M. spraw-
ców kradzieży przedmiotów z 
mieszkania przy ul. Cmentar-
nej. 

godz. 18.45
Powiadomienie o kradzieży 

telefonu marki Nokia z miesz-
kania przy ul. Dąbrowszcza-
ków. 

03.06.2015 r. 
godz. 09.00
Na skrzyżowaniu ulic Bo-

haterów Warszawy i Gryfitów 
doszło do potrącenia rowerzy-
sty przez kierującego samo-
chodem marki VW. 

godz. 12.10 
W sklepie Lidl pracownik 

dyskontu, dokonał zatrzyma-
nia sprawcy kradzieży sklepo-
wej. 

godz. 10.15 
W miejscowości Wierzbię-

cin dokonano włamania do 
pomieszczenia gospodarcze-
go, z wnętrza którego dokona-
no kradzieży podkaszarki spa-
linowej marki Sthil, kompletu 
kluczy nasadowych oraz szli-
fierki kątowej. 

04.06.2015 r. 
godz. 10.00
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego podczas 
kontroli drogowej samocho-
du marki Audi A3 ujawnili, że 
kierujący Adrian M. nie posia-
da uprawnień do kierowania 
pojazdem. 

godz. 12.30 
Na ul. Warszawskiej, Poli-

cjanci Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego podczas kon-
troli drogowej samochodu 
marki Volvo ujawnili, że kie-
rujący Damian Ż. nie posiada 
ubezpieczenia OC pojazdu, 

godz. 15.00
Powiadomienie o kradzieży 

trampoliny dziecięcej z terenu 
posesji przy ul. Gen. Bema. 

godz. 18.00
Spod sklepu Lidl dokona-

no kradzieży pozostawione-
go plecaka z zawartością tele-
fonu komórkowego marki LG 
G2 oraz bluzy z kapturem. 

05.06.2015 r. 
godz. 09.40 
Powiadomienie o kradzie-

ży dwóch taczek budowlanych 
znajdujących się na działce 
ogrodowej przy ul. Gen. Bema. 

06.06.2015 r. 
godz. 02.00
Na ul. Poniatowskiego do-

szło do kolizji drogowej sa-
mochodu marki VW Passat ze 
zwierzyną leśną. 

godz. 16.50 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie podczas kon-
troli drogowej w miejscowo-
ści Kulice, samochodu mar-
ki Ford, ujawnili, że kierują-
cy Michał B. posiada aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

07.06.2015 r. 
godz. 09.15  
W miejscowości Jarchli-

no, Ryszard L. kierował rowe-
rem znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,16 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

godz. 11.00
W miejscowości Grabin, Po-

licjanci OPI zatrzymali nie-
trzeźwego rowerzystę, Andrzej 
S. miał  3,42  promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 

    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń  

Stanisław Płaczek: lat 74, zmarł 04.06.2015 r., pogrzeb odbył się 
06.06.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Józefa Runiewicz: lat 88, zmarła 06.06.2015 r., pogrzeb odbył się 
08.06.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimierz Tomczak: lat 82, zmarł 05.06.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 09.06.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobropolu

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnię gazową  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową 
   i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego –tel. kontaktowy 609 996 271

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Przed dwoma tygodniami, zdemontowano światła drogowe na skrzyżowaniu ulic 700-le-
cia z 3 Maja. Tym razem w naszej sondzie zapytaliśmy przechodzących przez skrzyżowanie 
pieszych, czy urzędnicy podjęli słuszną decyzję likwidując światła i jak ich brak wpłynie na 
bezpieczeństwo w tym miejscu? 

Pan Henryk - Korzystam z tego skrzyżowania i uważam, że bardzo 
źle zrobili, że tych świateł nie ma. Moim zdaniem powinni przywró-
cić te światła. Moja ocena jest negatywna dla władz, które się tym zaj-
mują. Piesi chcą przejść przez ulicę i pojawia się problem. Te światła 
wpływają na dalszy ruch i mimo, że w tym miejscu samochody stały, 
to w dalszym odcinku mogły one płynnie się przemieszczać. 

Pan Rudolf - Wydaje mi się, że bez świateł ruch na tym odcin-
ku jest bardziej płynny. Nie ma tutaj dużego natężenia, samocho-
dy przejeżdżają. Natomiast tam dalej, na światłach, gdzie się skrę-
ca w ulicę Kościuszki, jest taki jałowy postój, duża ilość samocho-
dów stoi. Jednak chodzi też tutaj o wyrozumiałość dla pieszych. 
Światła są bezpieczne dla pieszych, ale dla kierowców ruch byłby 
usprawniony, gdyby świateł tu nie było. Podsumowując, ja jestem 
zadowolony że w tym miejscu świateł nie ma. 

Milena Wysocka - Jeżeli chodzi o światła i kierowców, to po-
wiem, że sama jestem osobą, która kieruje pojazdem, i nie od-
czułam tu żadnej zmiany. Jadę tak jak chcę, stosując się oczywi-
ście do przepisów ruchu drogowego i wykorzystując pierwszeń-
stwo lub go ustępując. Nie zauważyłam też, by przez brak świa-
teł pojawiły się jakieś kolizje. Natężenie ruchu uległo zmianie, 
bo nie stoi się w tych długich korkach stworzonych przez sygna-
lizację świetlną. Ale jako piesza, odczuwam z tego powodu dys-
komfort. Dlatego, że mam ograniczone zaufanie do kierujących. 
Kierowca bardzo często jedzie nie zwracając uwagi na to, czy 
ktoś przechodzi czy też nie, dlatego dla pieszych powinno być 

zorganizowane coś więcej. Podsumowując, jako kierowca nie zauważyłam zmiany, jednak jako piesza, po pro-
stu boję się przechodzić przez jezdnię kiedy idę z moim dzieckiem.

Bogusław Dziura - Jest zła organizacja ruchu, gdyż natę-
żenie ruch  jest większe od strony Stargardu, Chociwla, Łob-
za, Reska w kierunku Kołobrzegu, niż od strony  Szczecina. I 
teraz te samochody są podporządkowane i czekają. W godzi-
nach szczytu to kolejki tworzą się na kilkaset metrów. W mojej 
ocenie ta likwidacja jest dobrym pomysłem pod warunkiem, 
że zmienią organizację ruchu. 

Pani Danuta - Czy światła będą, czy ich nie będzie oraz czy 
będzie bezpiecznie, to zależy tylko i wyłącznie od kultury kie-
rowców, bo czasami na światłach i tak przejeżdżali i czuliśmy 
się zagrożeni. Nie jestem kierowcą, jednakże zauważyłam, że 
światła tworzyły sztuczne korki. Może teraz większa kultura 
ludzi, kierowców, spowoduje, że będzie bezpiecznie. Szczerze 
mówiąc, to nawet nie zauważyłam, że sygnalizacja świetlna 
została zlikwidowana miesiąc temu. Patrząc na drugą stronę 
ulicy czułam lęk, nie ważne czy te światła były, czy ich teraz 
nie ma. Jednak moja ostrożność i ostrożność kierowców powo-
duje, że mogę bezpiecznie przejść prze ulicę. Więc tak napraw-

dę, przez brak tych świateł, nic złego nie odczułam. 
wysłuchali: Jarek Bzowy, Julia Pawelec   
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Serdeczne podziękowania 
dla

 ks. Ireneusza Kamionki 
za odprawienie 

Mszy Św. pogrzebowej
oraz 

dla Wszystkich, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Edwarda Cyrty
 składa brat 

Henryk z rodziną 

Oliwia maciejuniec z Nowogardu laureatką Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 

Wyśpiewała w Krakowie trzecie miejsce 
Wielki sukces odniosła 11-letnia, niewidoma Oliwia Maciejuniec z Nowogardu. Dziewczynka zajęła trzecie miejsce na 11. Festiwalu Zaczarowanej Piosen-
ki im. Marka Grechuty, organizowanym przez znaną Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Koncert odbył się w minioną sobotę na krakowskim Ryn-
ku, a będzie można go obejrzeć już w najbliższą sobotę w TVP 2. 

W finale konkursu wystąpi-
ło dwunastu niepełnosprawnych 
wokalistów  z całej Polski – po-
dzielonych na dwie kategorie wie-
kowe (do 16 lat i pow. 16 lat). Każ-
dy z nich zaprezentował publicz-
ności oraz jurorom piosenkę fil-
mową i serialową. Finalistów tra-
dycyjnie wspierały na scenie 
gwiazdy. W tym roku byli to: Edy-
ta Geppert, Marika, Irena Santor, 
Rafał Brzozowski, Grzegorz Hyży 
i zespół Enej.

Nasza reprezentantka zaśpiewa-
ła w duecie z Mariką. Wokalist-
ki wykonały wspólnie utwór „Wi-
dok”. W występie solowym Oli-
wia zaprezentowała się w utwo-
rze „Nie bądź taki szybki Bill”. Za-
nim Oliwia wystąpiła w Krakowie, 
musiała przejść eliminacje. Odby-
ły się one 2 maja w warszawskich 
Łazienkach. Już wówczas Oliwia 

zachwyciła jurorów swoim wokal-
nym talentem. 

Finalistów podczas sobotnie-
go występu w Krakowie ocenia-
ło jury w składzie: Ewa Błaszczyk, 
Barbara Kurdej-Szatan, Monika 
Kuszyńska, Maria Sadowska, Ha-
lina Mlynkova-Wronka, Magda-
lena Waligórska (sekretarz), Krze-
simir Dębski (przewodniczący), 
Piotr Głowacki, Adam Nowak, Jan 
Kanty Pawluśkiewicz, Jerzy Stuhr, 
zespół Motion Trio (Paweł Bara-
nek, Marcin Gałażyn, Janusz Woj-
tarowicz).

Retransmisję z Koncertu, z 
udziałem naszej mieszkanki, bę-
dzie można obejrzeć w TVP 2 już 
najbliższą sobotę, 13 czerwca, o 
godz. 13.25. Oliwię będzie moż-
na też zobaczyć i posłuchać pod-
czas koncertu  zwieńczającego te-
goroczną edycję Festiwalu pod 

nazwą „Razem Mimo Wszystko”, 
który telewizyjna „Dwójka” wy-
emituje 20 czerwca, o godz. 14.35. 

Organizatorem festiwalu jest 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”. Wydarzenie jest nie-
zwykle prestiżowe. Poza statuet-

kami, laureaci otrzymują także 
stypendia od Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji  Osób Niepeł-
nosprawnych. Warto dodać, że w 
poprzednich latach na Festiwalu 
występowała m.in. Wiesława Sto-
larczyk – przed laty mieszkająca 

w Nowogardzie, niewidoma wo-
kalistka, autorka tekstów, obecnie 
osiedlona w Łodzi. 

Oliwia Maciejuniec urodziła 
się w 2004 roku. Mieszka w No-
wogardzie. Jest uczennicą szkoły 
muzycznej I stopnia w klasie for-
tepianu. Od pół roku uczy się tak-
że gry na skrzypcach. Oliwia nie 
lubi nudy. Jeździ na rowerze, pły-
wa, chodzi na spacery, bawi się 
ze swoją siostrą bliźniaczką. Jej 
największym marzeniem jest w 
przyszłości zostać nauczycielką i 
uczyć dzieci muzyki.

Redakcja DN gratuluje Oli-
wii wielkiego sukcesu i życzy dal-
szych, tak udanych występów na 
kolejnych festiwalach!

Marcin Siminski

Oliwia Maciejuniec podczas eliminacji w Warszawie. żródło zaczarowana.pl

Szpital nadal bez sprawnego sterylizatora

Na razie w gminie woli brak...
Wszystko wskazuje na to, że na razie nie ma woli ze strony gminy na zakup nowej sterylizatorni dla szpitala. Przypomnijmy, że jesienią zeszłego roku szpi-
tal złożył do budżetu wniosek o zakup sprzętu. Nie został on jednak ujęty przez burmistrza na liście wydatków gminy. 

Dyrektor Kazimierz Lembas 
ponowił więc wniosek, tym ra-
zem adresując go bezpośrednio 
do Rady miejskiej obecnej kaden-
cji. Jak wynika z naszych infor-
macji, na razie Radni w tej spra-
wie nie podjęli decyzji, mimo iż 
minęło już kilka miesięcy od cza-

su, gdy dyrektor szpitala zwrócił 
się do radnych o wsparcie. - Ruch 
należy do burmistrza, który musi 
złożyć projekt zmiany do budże-
tu umożliwiającej wyasygnowa-
nie środków na zakup steryliza-
tora. My natomiast o sprawie bę-
dziemy rozmawiać dopiero dzisiaj 
(tj.9 czerwca – dop. red.)  – mówi 
Stanisław Saniuk, przewodniczą-
cy RM. 

Pytanie tylko, czy taki pro-
jekt w ogóle się pojawi. W gmi-
nie panuje przekonanie, że szpi-
tal „otrzymał już dość pieniędzy” 
na działalność  z budżetu i teraz 
musi sobie radzić sam. Przynaj-
mniej w takim tonie wypowiadał 
się, podczas ostatniego posiedze-

nia Komisji Rewizyjnej (2 czerw-
ca), skarbnik gminy Marcin Mar-
chewka – jeden z najbliższych 

współpracowników burmistrza.  
- stoję na stanowisku, że można 

dać komuś wędkę, ale ryby musi 
już łowić sam. Przypominam, 
że gmina zaciągnęła już na szpi-
tal 20 mln obligacji– przypomi-
nał skarbnik, pytany przez człon-
ków Komisji o to, dlaczego gmi-

na w zeszłym roku nie uwzględni-
ła w budżecie wniosku szpitala o 
zakup sterylizatorni. 

Tymczasem dyrekcja szpita-
la wystąpiła do Wojewody o bez-
płatne przekazanie starego stery-
lizatora, jaki funkcjonał w jed-
nym ze szczecińskich szpita-
li. Sprzęt jest tak samo stary jak 
ten w Nowogardzie, i jako całość 
już nie jest używany. Urządzenie 

ma służyć jako „magazyn zapaso-
wych części” na wypadek kolej-
nych awarii posiadanego steryli-
zatora, używanego obecnie w no-
wogardzkim szpitalu. Dyrektor K. 
Lembas w rozmowie z DN pod-
kreślił jednak, że to tylko tymcza-
sowo rozwiąże problem. - Prędzej 
czy później sterylizator będzie mu-
siał być wymieniony. Szpitala na 
tak duży wydatek obecnie nie stać  
– podkreśla Lembas. 

Do tego czasu, jak już informo-
waliśmy, w razie gdy sterylizator  
w Nowogardzie „strajkuje” narzę-
dzia chirurgiczne są wożone i od-
każane w szpitalu w Kamieniu Po-
morskim. 

Marcin Simiński

Dnia 4.06.2015 
w godzinach porannych, 

zgubiono męski czarny 
portfel z dokumentami.

Proszę o kontakt uczciwego 
znalazcę. Tel. 694 907 448 

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywoże. 

Tanio. 
799 472 631

Reklama

Nowy sklep
z odzieżą używaną 

Nowogard 
ul. Warszawska 

przy przystanku PKS 
Czynne 

pn.-pt. 10.00-19.00 
sb. 8.00-13.00

Reklama

Maszyna do sterylizacji narzędzi w nowogardzkim szpitalu

POdZiękOWaNie
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Sonda z Osiny
Kilka lat temu, w Osinie, zamknięto Posterunek Policji. 
Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Osina, przy 
okazji dyskusji o stanie bezpieczeństwa, mówiono o przy-
wróceniu Posterunku Policji w Osinie. Komendant Powia-
towy Policji jednak nie ukrywał, że nie widzi takiej potrze-
by. Odmiennego zdania jest wójt i część radnych. Co na ten 
temat mówią mieszkańcy Osiny, zapytaliśmy ich w naszej 
kolejnej sondzie. 

Pan Mariusz - Uważam, że jak 
kiedyś posterunek funkcjonował 
było bezpieczniej. Dlatego moim 
zdaniem znów tak powinno być. 

Pan Tadeusz - Posterunek po-
winien zdecydowanie wrócić, po-
nieważ mam wrażenie, że chy-
ba wzrosła  tu w gminie  przestęp-
czość. Zwiększyło się też spożywa-
nie alkoholu, i to co nieco niepo-
koi człowieka, bo nie ma kto się za 
to zabrać. 

Pani Lucyna - Ciężko mi powie-
dzieć, ale chyba jest mi to obojętne. 
Gdyby był ten posterunek, to chy-
ba niewiele by to dało. Do tej pory 
nie do końca potrafili sobie pora-
dzić z problemami, więc prawdo-
podobnie nic by się nie zmieniło. 

Pan Mirosław - Sam nie wiem, 
czy jest taka potrzeba? Wydaje mi 
się, że jest spokojniej i młodzież le-
piej się zachowuje. Z mojego punk-
tu widzenia nie ma to więc zasad-
niczego znaczenia. 

Bogumiła Kogus - Według 
mnie to zależy od sytuacji, bo je-
śli jest duża przestępczość, to po-
winien on być. Co do przestępczo-
ści to tworzą się nowe, odmienne 
zachowania, najczęściej pod skle-
pem. Więc komisariat by się przy-
dał, bo mimo wszystko byłoby bez-
pieczniej. 

wysłuchał: Jarek Bzowy 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Nowy lokal w mieście 

Pierogarnia „Magdalenka”
W minioną sobotę, przy ul. 3 Maja 46 (budynek obok siedziby Cechu Rzemiosł), otwarto 
nowy lokal gastronomiczny w Nowogardzie – Pierogarnię „Magdalenka”. 

Jak sama nazwa lokalu na to 
wskazuje, w mini-barze, głów-
nym daniem w menu są piero-
gi. Ten przysmak polskiej kuchni 
(serwowany w wielu krajach Eu-
ropy na różne sposoby) podawa-
ny jest do wyboru z kilkoma far-

szami. Są więc i te tradycyjne jak 
z mięsem, czy „ruskie”, ale i bar-
dziej wyszukane, ze szpinakiem 
czy serem feta. 

Poza pierogami, w „Magda-
lence”, zjeść można m.in. krokie-
ty i popić je pysznym czerwonym 

barszczem. Na deser natomiast 
„Magdalenka” oferuje naleśniki 
ze słodkim nadzieniem. 

Na razie miejsce cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców miasta. Zarówno w 
sobotę, jak i wczoraj (poniedzia-
łek), w lokalu ustawiały się długie 
kolejki. 

Tym, którzy jeszcze nie byli i nie 
próbowali dań od „Magdalenki”, 
szczerze polecamy. Pierogi rze-
czywiście smaczne, domowe, wy-
rabiane na miejscu. A i cena przy-
stępna. Za porcję składającą się z 
5 pierogów nie zapłacimy więcej 
niż 3 zł.  Atutem jest też to, że pie-
rogi sprzedawane są „na wagę”, to-
też każdy może zamówić dokład-
nie tyle sztuk, ile zdoła zjeść.  

MS
fot. JP

Przebudowa drogi do Orlika 

Przetarg ogłoszony 
3 czerwca, Gmina ogłosiła przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do Boiska Orlik i 
znajdujących się wzdłuż jezdni posesji oraz hurtowni budowlanej. 

Przypomnijmy, że droga ma zo-
stać wyremontowana w ramach 
Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych, zwanego 
popularnie „schetynówką” od na-
zwiska pomysłodawcy programu. 
Dzięki temu koszty wartej pra-
wie milion złotych inwestycji, w 
połowie zrekompensuje Wojewo-
da Zachodniopomorski. Najpierw 
jednak gmina musi ją wykonać  
i rozliczyć co do grosza, płacąc 
za całość inwestycji . Dlatego też 
12 maja, radni  zarezerwowali na 
ten cel kwotę 980 tys. zł. Tyle bo-

wiem wynosi, według kosztorysu, 
maksymalny koszt budowy drogi. 
Ostateczną kwotę za jaką ulica zo-
stanie przebudowana, zweryfikuje 
oczywiście ogłoszony przez mia-
sto przetarg. 

Termin składania ofert przez 
potencjalnych wykonawców mi-
nie o godz. 9.00, w dniu 19 czerw-
ca. 

Remont drogi powinien ruszyć 
w pierwszej połowie lipca. 

MS

Społeczna rada powołana
Dorota Banach, prezesowa 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych „Serdusz-
ko” z Nowogardu, została prze-
wodniczącą Powiatowej Spo-
łecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, działającą 
przy Starostwie Powiatowym w 
Goleniowie. 

Rada działa na podstawie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Wybierana jest na 4 
letnią kadencję, a formalnie powo-
ływana przez Starostę goleniowskie-
go (obecnie Tomasz Kulinicz). Kan-
dydatów do rady zgłaszać mogły za-
równo stowarzyszenia, jak i wójto-
wie oraz burmistrzowie gmin z tere-
nu całego powiatu. 

Pierwsze posiedzenie powoła-
nej na kolejną kadencję rady, odby-
ło się 11 maja w  siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Goleniowie. W skład rady staro-
sta powołał następujące osoby: Do-

rota Banach  – prezes Stowarzysze-
nia na rzecz Dzieci Niepełnospraw-
nych „Serduszko” w Nowogardzie, 
Jarosław Gruszczyński - reprezen-
tujący gminę Stepnica, Marcin Płusa 
- reprezentujący gminę Osina (kie-
rownik tamtejszego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej), Irena Wnuk - repre-
zentująca gminę Przybiernów oraz  
Izabela Żabicka - reprezentująca Po-
wiat Goleniowski (wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu).

W trakcie posiedzenia, w głoso-
waniu jednogłośnie wybrane zosta-
ło Prezydium Rady. I tak przewod-
niczącą tego społecznego ciała, na 
okres jednego roku, została D. Ba-
nach, prezes „Serduszka” z Nowo-
gardu. Na wiceprzewodniczącą wy-
brano I. Żabicką. Sekretarzem został 
M. Płusa.  

Do zadań Rady należy m.in. in-
spirowanie przedsięwzięć zmierza-
jących do integracji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz realizacji ich praw, opiniowanie 
projektów powiatowych programów 
działań na rzecz tych osób i ocenia-
nie ich realizacji oraz uchwał i pro-
gramów przyjmowanych przez Radę 
Powiatu pod kątem ich skutków dla 
osób niepełnosprawnych.            MS
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Czytelnicy pytają 

Jak pomóc rannej dzikiej zwierzynie 
Witam 
Prosiłabym, aby zajęli się Pań-

stwo sprawą dotyczącą odławiania 
dzikich zwierząt, które są w nie-
bezpieczeństwie bądź też znajdu-
ją się na terenach nie rodzimych. 
Gmina powinna mieć podpisaną 
umowę z łowczym bądź z Ośrod-
kiem Rehabilitacji, a takowej nie 
ma. Na moją prośbę, Ośrodek tego 
typu odwiedził naszą gminę (pod-
czas odbierania łabędzi z Mięt-
na) i został dosłownie spławio-
ny. Nie ma co ukrywać, że przy-
padków o potrąceniach zwierząt, 
czy znajdujących przez psy ose-
sków jest cała masa. Część z tych 
zwierząt to zwierzęta chronio-
ne, część to łowne, więc prywat-
nej osobie nie można ich trzymać. 
Odkąd przeprowadziłam się i 
mam „kawałek ziemi”, zaczęły 
spływać do mnie tego typu przy-
padki (jestem zootechnikiem z 
wykształcenia). Aktualnie mam 
2 małe kawki, nawet jeszcze nie 

podlotki, a dzisiejszy nabytek to 
mały lisek z wypadku samocho-
dowego. Przewinęły się jeszcze 
ostatnio gołębie (bez złamań, po 
odkarmieniu wypuszczone) i po-

trącona sarna (trafiła do ORDZ w 
Wielgowie). Dzisiejszy przypadek 
przelał szalę goryczy.

Trafił do mnie mały potrąco-
ny lisek. Wymagał rtg, oczywi-
ście nie otrzymałam żadnej po-

mocy jeśli chodzi o weterynarzy 
w Nowogardzie, bo jak to określi-
ła pewna Pani „powinnam go zo-
stawić, bo jestem osobą prywat-
ną”. Ma rację, powinnam zadzwo-

nić i zgłosić, tylko komu? Gmi-
na nie ma podpisanej umowy z 
żadnym łowczym miejskim i nikt 
nie chciał po niego przyjechać. 
Wszystkie leki, rehabilitacje, po-
karm funduję z własnej kieszeni, 

a jeszcze powinnam dostać man-
dat za trzymanie dzikich zwierząt. 
Lisek póki co żyje, ale jest bardzo 
słaby. Bez prześwietlenia to jest 
jak wróżenie z fusów. Podałam to 
co mogłam (oczywiście bezpraw-
nie, bo powinien zrobić to lekarz 
weterynarii, który pomocy zwie-
rzakowi odmówił).

Bardzo proszę o rozeznanie się 
co na to nasza gmina? Co powinna 
w takim przypadku zrobić osoba, 
kiedy znajdzie np. poparzonego 
Bielika pod liniami wysokiego na-
pięcia? Albo, gdy małą sarnę przy-
niesie pies? Albo, jak na podwór-
ko dostanie się mały dzik, a wokół 
nie ma lochy? Takich przypadków 
jest multum, jedne bardziej inne 
mniej niebezpieczne dla człowie-
ka. Gdzie szukać pomocy, skoro 
weterynarz jej odmawia, leśniczy 
nie przyjmuje zwierzęcia, a Ośro-
dek nie ma podpisanej umowy.

Pozdrawiam 
Stała czytelniczka DN

Od Redakcji:
Zwierzęta dzikie znajdują-

ce się poza terenem nadleśnic-
twa i na terenie gminy - to kate-
goria  zwierząt, o które pyta nasza 
Czytelniczka. Jak nas poinformo-
wano w naszym urzędzie gmin-
nym,     przypadki takich zwie-
rząt, gdy wymagają one  pomocy 
weterynaryjnej, należy zgłaszać 
do  nowogardzkiego urzędu gmi-
ny. Gmina na podstawie ogólnego 
porozumienie z lekarzem wetery-
narii zleca temuż zajęcie się kon-
kretnym wymagającym pomo-
cy zwierzęciem. To do tego  leka-
rza należy wówczas też podjęcie 
decyzji o sposobie leczenia, czy  
ewentualnego uśpienia zwierzę-
cia. Pomocą  w takich sytuacjach 
służy również nowogardzka Liga 
Ochrony Przyrody. 

-Można do nas zgłaszać przy-
padki rannych zwierząt zwłaszcza 
ptaków – mówi szef LOP Marek 
Heiser – chętnie służymy swoimi 
kontaktami i możliwościami, ce-
lem uruchomienia procedury po-
mocowej potrzebującej dziko żyją-
cej zwierzynie.     

Ciężka dola urzędnika

Jak pięknie byłoby 
nam, gdyby nie 
DN… 
Czy się  to Pani podoba, czy nie, prasa jest od tego, by „głu-
pa nie zgrywać”- tak można by skomentować  gminną  niby- 
polemikę  (trawersacja niby - nóżek z biologii)  z tekstem 
DN o nadtytule  „Jak to jest nie mieć wstydu Panie Burmistrzu”.

Odpowiedź  sygnowana przez 
kierownika nowogardzkiego OPS  
jest na tyle niemerytoryczna, że 
pominę  polemizowanie z jej tre-
ścią. Nie da się jednak nie zauwa-
żyć,  że kierownik OPS powinien 
wiedzieć, czym jest rządowy pro-
gram zwany Kartą Dużej Rodzi-
ny i że w ramach tego programu 
gmina Nowogard, jak dotychczas, 
nie uczyniła nic  - powtarzamy to 
jeszcze raz, nic! I nie pomogą tu-
taj żadne urzędnicze zaklęcia, czy 
„święte oburzenia” oraz przyta-
czanie realizowanych innych za-
dań gminy (o dzięki, że do pra-
cy urzędnicy przychodzą ). Samo 
zaś wydawanie kart jest taką samą 
czynnością, jak wydawanie przez 
gminę dowodów osobistych, czy 
przez powiat Praw Jazdy – reasu-
mując w tym zakresie, nikt ni-
komu łaski nie robi i uprawnio-
nemu KARTA się należy i tyle. 
Co do niewybrednego komenta-
rza  urzędnika to, pomijając od-
mienność ról społecznych, róż-
nicę między krytyką naszą a wa-

szą scharakteryzuję następują-
co, trawersując Pani  słowa:  Czy 
się to Pani podoba, czy nie, prasa 
jest od tego,  by „głupa nie zgry-
wać”. Jest więc naszą powinno-
ścią wynikającą i z ustawy i  oby-
czaju  demokratycznego ładu, by 
władzy na ręce patrzeć, a działa-
nia burmistrza nazywać po imie-
niu, a nie imienia swego wobec 
majestatu burmistrza zapominać. 
A na koniec - może Pani kierow-
nik nowogardzkiego  OPS  żyje w 
mieście będącym własnością Ro-
berta Czapli - ja i wielu myślę, 
że zdecydowana większość ludzi 
żyje w swoim rodzinnym mieście 
Nowogardzie, w którym  Robert 
Czapla sprawuje służebną wobec 
obywateli funkcję burmistrza, i to 
na czas kadencji. Tymże obywa-
telom, zwłaszcza będącym w po-
trzebie, winien On zwłaszcza takt 
(mam nadzieję, że Pani  rozumie 
co to oznacza ) i konkrety, a nie 
tylko kwiaty.   
                                                                                                                                                      

     ms

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

Dzień Patronki
W piątek (29 maja), w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, obchodzony był Dzień Pa-
tronki – Marii Konopnickiej. 

Uroczystość ta rozpoczęła się 
złożeniem kwiatów pod tablicą 
pamiątkową z wizerunkiem pisar-
ki. Następnie uczennice z Samo-
rządu Uczniowskiego: Paula Ko-
libska i Julia Florczak, przypo-
mniały kilka faktów z życia  pi-
sarki. Z okazji Święta odbyły się 
konkursy, które miały na celu po-
znanie i popularyzowanie życia i 
twórczości Marii Konopnickiej. 
Po przejściu uczniów do sali gim-
nastycznej ogłoszono wyniki z 
konkursów.

W konkursie recytatorskim, po-
ezji Marii Konopnickiej dla klas 
0-III, I miejsce w kategorii klasy  
„0” zajął  Marcel Pakulski, nato-
miast I miejsce w kategorii klas I-
-III komisja przyznała Brajanowi 
Szafranowi z klasy III b,  II miej-
sce wywalczyła Olga Gargulińska 

z klasy II b, a III miejsce przy-
padło Miłoszowi Zielińskiemu z 
klasy I a.

Przyznano także wyróżnienia: 
Amelii Huget z klasy I a, Gracja-
nowi Spera- z klasy I c i Julii Fur-
mańczyk- z klasy II b.

W konkursie  na najciekawszą 
inscenizację teatralną utworów 
Marii Konopnickiej dla klas IV-

-VI , I miejsce zajęła klasa IV b,  
II - klasa V b, a III miejsce – kla-
sa V a.

Wyróżnienie przyznano kla-
sie IV a. Rozstrzygnięto również 
konkurs na prezentację kompute-
rową na temat życia i dorobku li-
terackiego patronki. Nagrodzono 
trzy najciekawsze prezentacje. I 
miejsce zdobyła Nikola Wielow-
ska z klasy VI a, II miejsce- Ju-
lia Florczak, III miejsce – Marty-
na Puszcz- uczennice  klasy VI b.

Zwycięzcy konkursów zapre-
zentowali widzom swoje wiersze, 
inscenizacje i prezentacje. Uro-
czysty apel z okazji Święta pa-
tronki został zakończony recy-
tacją wiersza Julii Furmańczyk 
„Czy to bajka, czy nie bajka...”, 
rozpoczynającego znany utwór 
Marii Konopnickiej pt. „O kra-
snoludkach i sierotce Marysi”.

Info: własna
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W Sąpolnicy...

Spotkanie po latach
W minioną sobotę, 6 czerwca w Sąpolnicy odbyła się uroczystość pod nazwą „Spotkanie po 
latach, Sąpolnica 1945-2015”. Wydarzenie z pewnością na długie lata pozostanie w pamię-
ci mieszkańców wsi. 

Imprezę zorganizowano z 
okazji przypadającego w tym 
roku jubileuszu 70 Lecia przy-
bycia pierwszych osadników do 

wsi Sąpolnica. Obchody tej daty 
rozpoczęły się od Mszy Świę-
tej, która została odprawiona w 
miejscowym kościółku pw. św. 
Maksymiliana Kolbe. Następ-
nie wszyscy zaproszeni goście i 
mieszkańcy wsi udali się na bo-
isko, gdzie przez kolejne godzi-
ny odbywały się zaplanowane 
punkty programu. Na samym 
początku wypuszczono w niebo 
gołębie i dziesiątku balonów. 

- Jest to pierwszy, ale bardzo 
wyjątkowy zjazd. Wśród miesz-
kańców są aż 3 rodziny, które 
przybyły tu jako pierwsze i na-
dal  tutaj z nami są.  Mieszkań-
cy Sąpolnicy tworzą bardzo zgra-
ną społeczność,  czego najlepszym 
dowodem jest właśnie ta uroczy-

stość. Bez współpracy wszystkich 
mieszkańców wsi nie udałoby się 
tego wszystkiego przygotować – 
powiedziała sołtys wsi, Ewa Gry-
gowska. 

Program imprezy był niezwy-
kle bogaty. Nie mogło w nim za-
braknąć akcentów historycz-
nych, jak i tradycyjnych jak na 
tę okazję. Nie obyło się też bez 
atrakcji dla dzieci w postaci 
m.in. różnych konkurencji i za-
baw. Oczywiście wszystko było 
okraszone pyszną, domową 
kuchnią. 

Pozostaje pogratulować miesz-
kańcom pomysłu i czekać na ko-
lejne edycje imprez. 

Jarek Bzowy

Ewa Grygowska - sołtys Sąpolnicy

Publiczność, świetnie się bawiła i oklaskiwała wykonawców

Sąpolniczanki również wystąpiły ze swoim własnym repertuarem

Takiej zabawy w Czermicy jeszcze nie było...

„Bo wszystkie dzieci nasze są"  
Pod takim hasłem odbył się 7 czerwca, w Czermnicy, festyn z okazji Dnia Dziecka. Poni-
żej zamieszczamy autorską relację z tego wydarzenia, jaką napisał i przesłał do DN soł-
tys wsi, Jan Artemiuk. 

 Od 3 dni nasz Plac Zabaw wy-
glądał jak mały warsztat stolarski 
– wiertarki, piły, szlifierki, farby, 
pędzle i dość spora grupa miesz-
kańców chętnych do pomocy. 
Dzień pracy kończyliśmy o zmro-
ku. Potem tylko pieczenie ciast, 
zakupy, testy sprzętu i sprawdze-
nie prognozy pogody. Wszystko 
co tylko się dało robiliśmy sami. 
Dodam, że budżet  Funduszu So-
łeckiego przewidywał wydatki na 
ten cel w kwocie jedynie 300zł.

Dzięki ofiarności naszych spon-
sorów, Impreza przybrała otwartą 
formę dla wszystkich dzieci. Dłu-
go by wymieniać listę firm i osób, 
które wspomogli nas finansowo, 
przedmiotowo i spożywczo. Z 
całego serca dziękujemy Wam! 
To dzięki Waszej pomocy bawi-

ły się u nas dzieci z kilku gmin. 
Każde dziecko mogło liczyć na 
darmowy wstęp na zamki, któ-
re zawsze są mega atrakcją, także 
wata cukrowa, lody, napoje, sło-
dycze, kiełbaski z ogniska, ciasta 

- wszystko było za przysłowio-
wy uśmiech. Mając takich spon-
sorów jak Nadleśnictwo Nowo-
gard, starosta Tomasz Kulinicz, 
Państwo Piątakowie, PUWiS, 
JMS Agro Serwis czy Expando 
Sp. z o.o, mogliśmy sobie pozwo-
lić na zorganizowanie dużej ilo-
ści konkursów z mnóstwem cen-
nych nagród. Był typowo wojsko-
wy tor przeszkód z rzutem grana-
tem, strzelanie do kaczek, poszu-
kiwanie starych monet przy po-
mocy detektora metalu i wiele in-
nych dyscyplin zręcznościowych. 
Nie było dziecka, które by nie 
zdobyło jakiegoś trofeum. Była 
też Zumba, taniec przebieraniec i 
dyscypliny dla rodziców.

Jednak największą frajdą oka-
zał się przyjazd licznej grupy mo-
tocyklowej Zachodniopomor-

skich Moto-Fantyków. To dzię-
ki panu Jackowi Olszewskie-
mu dzieciaki mogły podziwiać 
te piękne maszyny, robić zdję-
cia pamiątkowe, a nawet przeje-
chać się jednym z 25 ścigaczy i 
chopper’ów, na których tego dnia 
do Czermnicy przyjechali miło-
śnicy jednośladów. Kolejną, rów-
nie przyciągającą uwagę, atrakcją 
był przyjazd  grupy starych woj-
skowych samochodów ze Stowa-
rzyszenia Miłosników Pojazdów 
i Sprzętu bloku Wschodniego z 
Trzebieży. Przejażdżka gazikiem 
to doprawdy nie lada przeżycie 
dla każdego dziecka.

W przeszłości organizowałem 
wiele różnych imprez w naszej 
wiosce, jednak po raz pierwszy 
jako Sołtys, co dało mi swobodę 
decyzji nad programem. Pogoda 
dopisała, mieszkańcy nie zawie-

dli, i co najważniejsze, przybyło 
bardzo, ale to bardzo dużo dzie-
ci. Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
takiej imprezy w naszej wsi jesz-
cze nie było. 

Korzystając z okazji, w imieniu 
swoim i Rady Sołeckiej, chciał-
bym złożyć szczególne podzięko-
wania za ofiarną pomoc Kamili i 
Robertowi Podemskim, Sebastia-
nowi Jedynakowi, Krzysztofowi 
Paradowskiemu, Ani Ryter, An-
drzejowi Ciesielskiemu, Bogda-
nowi Jakubowskiemu, Kasi Do-
bruchowskiej oraz Martynie, Pau-
linie i Michałowi Fedak. Kochani 
bez Waszej pomocy nie byłby to 
aż tak udany festyn.

Jan Artemiuk
sołtys Czermnicy 

OGŁOSZeNie
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ZSP w Osinie

Od Przedszkolaka do Olimpijczyka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmie- je się cały świat”- Janusz Korczak. 

W piątek (29 maja), w ZSP w Osina, odbył się Olimpijski Dzień Dziecka pt.: „Od przedszkolaka do olimpijczyka”. Wszystkie klasy wzorem prawdziwych 
Igrzysk Olimpijskich, na boisko szkolne wprowadziły dziewczynki niosące tabliczkę z nazwą przybranego państwa.

O godzinie 10:00, nauczycie-
le oficjalnie w języku polskim 
oraz angielskim otworzyli zawody 
sentencją „Najważniejszą rzeczą 
w Igrzyskach Olimpijskich jest 
nie zwyciężyć, ale wziąć w nich 
udział, podobnie jak w życiu nie 

jest ważne triumfować, ale zma-
gać się z organizmem”. Następnie 
każda klasa (począwszy od zerów-
ki po trzecie klasy gimnazjum) 
zaczęła swoje zmagania i zabawy. 
Kiedy jeden oddział zerówki ska-
kał na dmuchanym zamku, a dru-

gi ustawiał się do malowania twa-
rzy, to trzeci rozgrywał konkuren-
cje rzutu do celu i odbijania balo-
nem. Klasy I-III rozegrały sztafe-
tę, w której liczył się czas całego 
zespołu. Między klasami czwartą, 
piątymi i szóstą, rozegrane zostały 
mecze w piłkę nożną oraz przecią-
ganie liny. Takie same konkuren-
cje mieli gimnazjaliści. Do zabaw 
dzieci dołączyli się również Ro-
dzice, którzy chętnie brali udział 
w przygotowanych dla nich zawo-
dach. W ubijaniu piany zwycięży-
ła p. Agnieszka Pakulska, drugie 
miejsce zajęła p. Małgorzata Fe-
dorowicz, a trzecie p. Nina Pabiś. 
Rodzice rywalizowali jeszcze w: 
siłowaniu się na rękę (zwycięży-
ła p. Kamila Skamrot), w rzutach 
osobistych do kosza (zwycięstwo 
p. Marka Pakulskiego), w skakan-

ce (zwyciężyła p. Katarzyna Wą-
sik). Po zakończonych zawodach 
dzieci, linę przeciągali nauczy-
ciele kontra rodzice (padł spra-
wiedliwy remis). Niemałą atrak-
cją było oglądanie terenowego sa-
mochodu, którym do naszej szko-
ły przyjechał p. Witek Szadkow-
ski. Dzieci pomiędzy konkuren-
cjami otrzymywały: małe prezen-
ty, pączki, grillowaną kiełbaskę, 
popcorn. Wszystkie klasy malo-
wały również, kolorową kredą na 
szarym papierze, plakat o tema-
tyce Igrzysk Olimpijskich. O go-
dzinie 14:00, podsumowaliśmy 
ten dzień pełen wrażeń. Za zasłu-
żone zwycięstwo, drużyny otrzy-
mały z rąk Dyrekcji rzeczowe na-
grody. Oto niektóre wyniki spor-
towych zmagań. Najwięcej punk-
tów w rzucie do celu zdobyli: Gaik 

Wiktoria, Kulka Hania, Kosakie-
wicz Damian, Reginia Filip, Ko-
zak Filip, Trościanko Marcel, Lejk 
Jagoda, Kunicki Szymon, Waw-
reńczuk Emilia, Kulka Zofia. W 
rywalizacji sztafetowej zwycięży-
ła klasa III a, w piłce nożnej SP 
zwyciężyła klasa V b, w przeciąga-
niu liny SP – Va, w piłce nożnej i 
przeciąganiu liny dla Gimnazjum 
zwyciężyła II B. Ogromne podzię-
kowania składamy sponsorom i 
opiekunom naszego Dnia Dziec-
ka: Radzie Rodziców przy ZSP w 
Osinie, p. Mariuszowi Wąsik, p. 
Łukaszowi Frątczak, p. Witkowi 
Szadkowskiemu, Piekarni GS w 
Goleniowie, p. Jolancie Kajcer, p. 
Łukaszowi Langner, Dyrekcji ZSP 
w Osinie oraz całej Radzie Peda-
gogicznej.

Renata Langner, Beata Wróbel

Przedszkole nr 4 w Nowogardzie

Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka
W minionych tygodniach, Przedszkole nr 4 w Nowogardzie, zorganizowało dla swoich 
podopiecznych Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka. Poniżej publikujemy relacje z tych 
wydarzeń. 

W dniu 26 maja, w Przedszko-
lu nr 4, odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Mamy i Taty. Na po-
czątku wszystkich przybyłych 
gości przywitała pani dyrektor 
Elżbieta Majchrzak.  Uroczystość 
rozpoczęła się częścią artystycz-
ną przygotowaną przez wszyst-
kie grupy wiekowe w pięknie 
udekorowanym ogrodzie przed-
szkolnym. Dzieci zaprezentowa-
ły pięknie przygotowane progra-
my artystyczne w których wy-
raziły swoją miłość i wdzięcz-
ność, za dobroć i cierpliwość, za 
serce mamy i taty, które tak wie-
le rozumie i tak wspaniale wyba-
cza. Przedszkolaki stworzyli ser-
deczną i miłą atmosferę. Po czę-
ści artystycznej rodzice otrzy-
mali od swoich pociech upomin-
ki przez nie wykonane i udali się 
na poczęstunek, na którym moż-

na było skosztować przysmaków 
z grilla, grochówki, waty cukro-
wej, ciasta. Cała impreza zosta-
ła uwieczniona na fotografiach – 
dzięki czemu wspaniała zabawa 
i niecodzienna atmosfera zostaną 
na długo w pamięci wszystkich 
jej uczestników. 

Z kolei w środę (3 czerwca), 
świętowaliśmy Dzień Dziecka. 
Cała uroczystość odbyła się w 
ogrodzie przedszkolnym, gdzie 
można było pozjeżdżać na zam-
kach dmuchanych z  których 
dzieci bardzo chętnie korzystały. 
Skosztować przysmaków z grilla, 
waty cukrowej, pączków, a także 
różnych uwielbianych przez dzie-
ci  słodyczy. Nie zabrakło rów-
nież muzyki, przy której dzie-
ci chętnie prezentowały swo-

je umiejętności taneczne. Na ko-
niec dzieci otrzymały w swoich 
grupach prezenty przygotowane z 
tej okazji. Pani dyrektor  Elżbie-
ta Majchrzak, Rada Pedagogiczna 
oraz cały personel Przedszkola nr 
4, składają podziękowania za po-
moc w przygotowaniu uroczysto-
ści: Rodzicom, oraz: panu Marko-
wi Kowalczykowi  - Zakład Wy-
robów Wędliniarskich, pani Mał-
gorzacie Jasińskiej – „Jaś i Mał-
gosia”, panu Waldemarowi Pę-
dziszczak – „Piekarnia, ciast-
karnia”, pani Irenie Kandyba – 
„TIB”, pani Krystynie Sachryń – 
Firma handlowo usługowa LO-
DOS.

Katarzyna Rogowska

Przedszkole nr 1  
w Nowogardzie

Dzień Dziecka
Przedszkole nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie, mia-
ło przyjemność zorganizować dla swoich podopiecznych 
Dzień Dziecka. 

Na ten dzień czekały z niecier-
pliwością wszystkie dzieci. Z tej 
okazji dla naszych przedszkola-
ków przygotowanych było sze-
reg niespodzianek. Zabawę umilił 
dzieciom Animator – pan Łukasz 
Włodek, który zabrał ze sobą ulu-
bieńca dzieci Scoobiego. Wszy-
scy wspaniale bawili się w ryt-
mach przebojów dziecięcych, z 
radością biorąc udział w licznych 
zabawach. Słoneczko tego dnia 
schowało się za chmurami, ale dla 

wszystkich dzieci był to najrado-
śniejszy i najzabawniejszy Dzień 
Dziecka, obfitujący w wiele atrak-
cji i niespodzianki. Nie zabrakło 
wspaniałych prezentów i oczy-
wiście pysznych słodkości, ba-
niek mydlanych i balonów. Dy-
rektor przedszkola - Jolanta Biel-
ska oraz pracownicy i dzieci, dzię-
kują sponsorom za umilenie im 
tego dnia. 
    
 Marzena Wiśniewska
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

PiaSek, PiaSek PrZeSieWaNY, ŻWir, 
CZarNOZiem, POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia dŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z dOWOZem dO klieNTa

Reklama

Boże Ciało w obiektywie  DN

Serdeczne Podziękowania
Za pomoc przy ustawianiu i ozdabianiu ołta-

rza przy ul. Boh. Warszawy, na tegoroczne Świę-
to Bożego Ciała, państwu Wożniak, Kiniasz, 
Wiśniewskim (wypożyczenie kwiatów). Pań-
stwu Cedro, Piaseckim, (użyczenie transpor-
tu), Otomańskim, Adamelak, Ubych (oprawa 
plastyczna) oraz wszystkim życzliwym sąsia-

dom, serdeczne Bóg zapłać.

Sudomierski z rodziną
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ROWEROWY 
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SZPRYCHA

W programie: 
 odkrywanie najciekawszych zakątków Puszczy Goleniowskiej

 prelekcje nt. Natury 2000
 stoisko przyrodnicze

 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

sobota

Rowerem w Naturę 2000 

„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Liga Ochrony Przyrody”

RODZINNY EKORAJD ROWEROWY  
„ZIELONA SZPRYCHA” pod hasłem: 

„ROWEREM W NATURĘ 2000”
Wszystkich miłośników wycieczek rowero-

wych zapraszamy na Rodzinny EkoRajd Ro-
werowy „Zielona Szprycha”. Hasłem prze-
wodnim rajdu będzie „Rowerem w Naturę 
2000”, ponieważ oprócz propagowania zdro-
wego i aktywnego trybu życia, rajd ma także 
przybliżyć uczestnikom obszary sieci Natura 
2000. „Zielona Szprycha” ruszy 13 czerwca, o 
godz. 10.00 z Placu Wolności. Udział w raj-
dzie bezpłatny.

Do udziału w rajdzie, którego trasa biegła 
będzie przez malownicze obszary Puszczy Go-
leniowskiej włączone do sieci Natura 2000, 
zapraszamy wszystkich amatorów aktywne-
go spędzania wolnego czasu. Rajd ma charak-
ter rekreacyjny i krajoznawczy, tempo jazdy 
będzie spokojne, dostosowane do wszystkich 
uczestników rajdu, więc do udziału szczegól-
nie zapraszamy rodziny z dziećmi oraz osoby, 
które nie mają odwagi samemu wybrać się na 
wycieczkę rowerową. Dla potrzebujących po-
mocy medycznej lub technicznej przygotowa-
ny będzie specjalny samochód techniczny.

Oprócz wspaniałych widoków na uczestni-
ków czeka mnóstwo bezpłatnych atrakcji: pre-
lekcje prowadzone przez pracowników Lasów 
Państwowych oraz wolontariuszy Ligi Ochro-
ny Przyrody, którzy opowiedzą o tajemnicach 
najciekawszych miejsc i okazów przyrodni-

czych, stoisko przyrodnicze, a także ognisko z 
pieczeniem kiełbasek.

Na rajd przyjeżdżamy sprawnym rowerem 
i zabieramy ze sobą napoje oraz ubiór od-
powiedni do warunków pogodowych. Obo-
wiązkowo zabieramy dobry humor i szeroki 
uśmiech.

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do NDK 
do dnia 11.06.2015r. Zgłoszenia rejestrowa-
ne będą również w dniu rajdu (13.06.2015) od 
08.30 do 09:45 w holu NDK.

Organizatorzy rajdu: Nadleśnictwo Nowo-
gard, Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 „Off 
Road Factory”, Liga Ochrony Przyrody oddział 
Nowogard, Nowogardzki Dom Kultury. Part-
nerzy rajdu: Urząd Miejski w Nowogardzie, 
Starostwo Powiatowe w Goleniowi, Komisariat 
Policji w Nowogardzie oraz Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków koło w Nowogardzie.

Niniejszy materiał zo-
stał opublikowany 
dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Za 
jego treść odpowiada 
wyłącznie liga Ochrony 
Przyrody”

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach projektu „Znak Natury-wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrówno-
ważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”, realizowanym na terenie naszej gminy przez oddział Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie.

Trasa rajdu liczy ok. 40 km, dla osób o słabszej kondycji jest możliwość skrócenia trasy rajdu do ok.30 km. 
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Pomorzanin przegrywa z Odrzanką

Walczyli w „dziesiątkę”
W sobotę (6 czerwca) o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin podej-
mował piłkarzy Odrzanki Radziszewo. Goście walczący o utrzymanie, zdołali wywieźć 3 
punkty po bramce w doliczonym czasie gry. Pomorzanin po tej porażce spadł na 5. miej-
sce w tabeli.

Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo 0:1 (0:0)
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski (Grzegorz 

Skrzecz), Fernando Maia Batista, Dominik Wawrzyniak – 
Gracjan Wnuczyński, Tomasz Szafran, Adam Mańka, Patryk Marcinkowski, 

Konrad Adamek – Kamil Lewandowski. 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
28. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Flota II Świnoujście  3:0 (walkower)
Polonia Płoty – Kłos Pełczyce   3:2
Pomorzanin Nowogard – Odrzanka Radziszewo 0:1
Błękit Pniewo – Zorza Dobrzany   1:1
Jeziorak Szczecin – Unia Dolice   1:1
Orkan Suchań – Gavia Choszczno  3:1
Stal Lipiany – Piast Chociwel   0:1
Morzycko Moryń – Ina Ińsko   4:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 28 71 72 20 23 2 3
2 Jeziorak Szczecin 28 57 55 38 18 3 7
3 Morzycko Moryń 28 49 50 33 13 10 5
4 Stal Lipiany 28 47 54 37 14 5 9
5 Pomorzanin Nowogard 29 47 44 32 14 5 10
6 Kłos Pełczyce 28 41 39 43 12 5 11
7 Zorza Dobrzany 28 41 59 42 9 14 5
8 Sparta Węgorzyno 28 41 43 35 12 5 11
9 Błękit Pniewo 29 38 48 65 11 5 13
10 Ina Ińsko 28 37 36 48 10 7 11
11 Unia Dolice 28 35 62 45 9 8 11
12 Polonia Płoty 28 34 51 55 9 7 12
13 Odrzanka Radziszewo 28 31 37 57 9 4 15
14 Orkan Suchań 28 24 33 72 6 6 16
15 Gavia Choszczno 28 23 40 55 6 5 17
16 Flota II Świnoujście 30 16 33 79 5 1 24

*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających dru-
żyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wo-
jewódzkiej okręgówki; w tabeli dodano już 3 punkty za walkower ze-
społom, które jeszcze nie rywalizowały z wycofaną z rozgrywek Flo-
tą II Świnoujście

Pomorzanin gra już tylko o 
„pietruszkę”, to jednak nie tłu-
maczy tego, że tymczasowy tre-
ner Paweł Błaszczyk, może sko-
rzystać z usług jedynie 12 piłka-
rzy. Poza Pawłem Sobolewskim i 
Fernando, chęć do gry mieli tylko 
wychowankowie Pomorzanina... 
Jakby tego było mało, już w 3. mi-
nucie boisko, z powodu kontuzji, 
musiał opuścić Maciej Dobrowol-
ski. Pomorzanin nie prezentował 
się jednak w tym spotkaniu naj-
gorzej, szczególnie wyróżniali się 
ci najmłodsi zawodnicy, jak i do-
świadczony Tomasz Szafran. Gdy 
wydawało się, że pierwsza połowa 
zakończy się bez większych pro-

blemów gospodarzy, Michał So-
ska za faul otrzymał drugą żółtą 
kartkę i nowogardzianie musie-
li w drugiej połowie radzić sobie 
w „dziesiątkę”. O dziwo miejsco-
wym nie szło wcale tak najgorzej. 
Pomorzanin miał sporo fragmen-
tów gry, strzałów na bramkę pró-
bował Kamil Lewandowski, a am-
bicją imponował młody Konrad 
Adamek, który był najlepszym za-
wodnikiem w zespole gospodarzy. 
To jednak walczący o utrzymanie 
goście dopięli swego i to dosłow-
nie w ostatniej akcji meczu. W 
doliczonym czasie gry Odrzan-
ka wyprowadza szybką kontrę, po 
której zdobywa upragnioną bram-

kę, która pozwala piłkarzom tego 
zespołu wciąż myśleć o utrzyma-
niu. Cieszy fakt, że nowogardzia-
nie w młodym składzie przeciw-
stawili się zdeterminowanym ry-
walom, do tego grając przez całą 
drugą połowę w osłabieniu. Boli 
natomiast to, że gdy już wszyst-
ko w tym sezonie jest przesądzo-
ne, wielu piłkarzy, delikatnie mó-
wiąc, „odpuszcza” sobie rywali-
zację, okazując tym samym brak 
szacunku wobec kibiców i kole-
gów z drużyny. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

koniec sezonu w iii lidze kobiet

Remis w Stepnicy
Piłkarki Pomorzanina Nowogard, zakończyły już rozgrywki ligowe w sezonie 2014/2015. 
W ostatnim meczu podopieczne Pawła Błaszczyka zremisowały w Stepnicy 3:3. Ostatecznie 
„Pomorzanki” kończą rozgrywki na, w pełni zasłużonym, wysokim 2. miejscu. 

Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard  3:3 (1:1)
`2 min. Anita Piotrowska, `52 min. Patrycja Kozioł, 
`72 min. Anita Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Misiak, 

Ada Szemiot – Katarzyna Piotrowska (c) , Małgorzata Labuda, Aleksandra 
Mościńska (Joanna Dobosz), Klaudia Korgiel (Oliwia Czerewacz) – Patrycja 
Kozioł, Anita Piotrowska. 

III Liga Kobiet 2014/2015
14. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Kotwica Kołobrzeg 0:2  
Orzeł 2010 Wałcz – Olimpia II Szczecin 2:5 
LUKS Przecław – Vielgovia Szczecin 0:6 
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 14 36 57 10 12 0 2
2 Pomorzanin Nowogard 14 32 44 10 10 2 2
3 Zalew Stepnica 14 28 36 23 9 1 4
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 14 23 36 28 7 2 5
5 Fala Międzyzdroje 14 19 29 13 5 4 5
6 Vielgovia Szczecin 14 13 21 24 4 1 9
7 LUKS Przecław 14 6 7 59 2 0 12
8 AP Kotwica Kołobrzeg 14 6 4 67 2 0 12

 

Na koniec sezonu piłkarki Po-
morzanina i Zalewu, zaserwo-
wały kibicom nie lada widowi-
sko. Strzelanie rozpoczęło się już 
w 2. minucie, za sprawą bardzo 
ładnej akcji przyjezdnych. Z głę-
bi boiska Klaudia Korgiel dogra-
ła futbolówkę do Aleksandry Mo-
ścińskiej, która wypatrzyła w polu 
karnym Anitę Piotrowską. Naj-
lepsza piłkarka III Ligi nie marnu-
je takich okazji i pewnym strza-
łem pokonała bramkarkę gospo-
dyń. Odpowiedź przyszła w 27. 
minucie. „Pomorzanki” źle wy-
konały wrzut z autu na wysoko-
ści własnego pola karnego. Pił-
kę przejęły piłkarki ze Stepni-
cy i korzystając z „prezentu” wy-
równały na 1:1. Po zmianie stron, 
na zaskakujący strzał z 40 me-
trów, w 52. minucie zdecydowa-
ła się Patrycja Kozioł. Futbolów-

ka nabrała dużej rotacji oraz do-
stała poślizgu na murawie, przez 
co kozłując sprawiła na tyle pro-
blemów bramkarce Zalewu, że ta 

między nogami przepuściła strzał 
napastniczki Pomorzanina. Zalew 
po raz drugi wyrównał kilka mi-
nut później. Gospodynie wyko-

nywały rzut rożny, podopieczne 
Pawła Błaszczyka wystrzeliły pił-
kę przed pole karne, tam dopadła 
do futbolówki zawodniczka miej-

scowych i dograła ją w pole karne, 
na tyle szczęśliwie, że nabiła rękę 
Anny Nowickiej, a sędzia wskazał 
na „wapno”. Rzut karny został za-
mieniony na bramkę i Pomorza-
nin znów musiał przycisnąć, aby 
wygrać ten mecz. W 72. minucie 
Patrycja Kozioł dograła na „szes-
nastkę” do Anity Piotrowskiej, 
która precyzyjnym strzałem z linii 
pola karnego nie dała szans bram-
karce Zalewu. Niestety, ponow-
nie niefrasobliwie zagrała defen-
sywa Pomorzanina i na 3 minuty 
przed końcem piłkarki ze Stepni-
cy znów wyrównały, ustalając wy-
nik meczu. Ostatecznie „Pomo-
rzanki” kończą rozgrywki na 2. 
miejscu. Gratulujemy udanego se-
zonu, a Anicie Piotrowskiej koro-
ny najlepszej snajperki w III Lidze 
Kobiet. 

KRPiłkarki Pomorzanina Nowogard przed pierwszym gwizdkiem w meczu rozgrywanego w Stepnicy
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 13 

czerwca 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 392 13 56  oraz u 
Lidii Bogus tel. 505 393 636 po godz. 14. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
MAMY ZDROWE MAMY

Nasz PatRoNat

memoriał mariana Gajewskiego – Police

LUKS Top na medal
W sobotę (30 maja), w Policach, odbył się Memoriał Mariana Gajewskiego w tenisie sto-
łowym. Bardzo ładnie podczas imprezy zaprezentowali się podopieczni Józefa Korkosza z 
klubu LUKS Top Wierzbięcin. 

Dobra końcówka sezonu za-
wodników LUKS Top Wierzbię-
cin. W sobotę (30 maja), najmłod-
si zawodnicy w składzie: Jemilia-
nowicz Sebastian, Kurenda Ad-
rian, Szymon Rutkowski, repre-
zentowali klub w Memoriale Ma-
riana Gajewskiego w Policach. 
Zwycięstwo w kategorii junior za-
notował Sebastian Jemilianowicz, 
wygrywając wszystkie swoje po-
jedynki w stosunku setowym 3:0. 
W kategorii kadetów, Adrian Ku-
renda uplasował się na drugiej po-
zycji, w finale przegrywając z Da-
widem Kosińskim 1: 3. Szymon 
Rutkowski znalazł się tuż za po-
dium, na 4. pozycji. Dzień póź-
niej został rozegrany turniej se-
niorów, gdzie bezkonkurencyj-
ny okazał się Bartosz Jemiliano-
wicz, sięgając pewnie po zwycię-
stwo. Trzecie miejsce i duże bra-
wa należą się dla Sebastiana Je-
milianowicza, Mateusz Witkow-
ski skończył swoje zawody na pe-
chowym czwartym miejscu warto 

zaznaczyć, że „Witek” zagrał bar-
dzo dobre zawody pokonując ry-
wali uplasowanych dużo wyżej w 
rankingu wojewódzkim. Miłym 
zaskoczeniem i coraz większym 
odkryciem stają się wyczyny Ad-
riana Kurendy, który zajął szó-
ste miejsce, zaznaczmy, że Adrian 
jest dopiero kadetem i grał z za-
wodnikami o sześć, a nawet wię-
cej lat starszymi. Daniel Zubrzyc-
ki zakończył turniej na 8. pozycji. 
Szymon Rutkowski i Kamil Ami-
lianowicz niestety swoje zmagania 
skończyli na pojedynkach grupo-
wych. W sobotę (6 czerwca), od-
były się zawody w Świdwinie. Ze-
spół z Wierzbięcina reprezento-
wali: Bartosz Jemilianowicz, Se-
bastian Jemilianowicz, Adrian 
Kurenda, Szymon Rutkowski, Ka-
mil Amilianowicz. Najlepszy w 
kategorii Seniorów okazał się star-
szy z braci- Bartosz, który po cięż-
kim i wyrównanym finale, poko-
nał 3:1 swojego młodszego brata 
„Sebka”. Dziewiąte miejsce w tych 

rozgrywkach zajął Kamil Amilia-
nowicz. Swoją dobrą dyspozycję, 
po raz kolejny, potwierdził Ad-
rian Kurenda, który w juniorach 
sięgnął po najwyższy laur, prze-
grywając w całym turnieju zaled-
wie seta. Szymon Rutkowski upla-
sował się na 5. pozycji. W kolej-
ny weekend bracia Jemiliano-
wicz, Daniel Zubrzycki oraz tre-
ner Józef Korkosz, wystąpią w tur-
niejach na arenie ogólnopolskiej. 
Trener wraz z Bartoszem Jemi-
lianowiczem będą reprezentować 
klub LUKS Top Wierzbięcin, jak 
i całe województwo w Szprota-
wie (woj. lubuskie), natomiast Se-
bastian Jemilianowicz z Danielem 
Zubrzyckim, również będą repre-
zentantami naszego województwa 
w rozgrywkach szkolnych w Ło-
dzi. O wynikach będziemy infor-
mować na bieżąco. Wszystkim za-
wodnikom serdecznie gratuluje-
my i życzymy powodzenia.

KR 

Na zdjęciu zawodnik klubu LUKS Top Wierzbięcin, Bartosz Jemilianowicz

kącik kolekcjonera

Relikty budowli i kanał 
bydgoski
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło swoje zbiory o dwie nowe 
monety okolicznościowe. Tym razem pochodzą one z serii: Odkryj Polskę - „Kanał Bydgo-
ski” oraz Zabytki Kultury w Polsce - „Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Led-
nickim”. Monety są już do nabycia w nowogardzkim kole. 

Moneta okolicznościowa z se-
rii Zabytki Kultury polskiej, ma-
jąca na celu upamiętnić Relikty 
budowli pałacowo-sakralnej na 
Ostrowie Lednickim, została wy-
emitowana przez NBP w nomi-
nale 20 zł. Projektantem jest Do-
minika Karpińska-Kopiec, zosta-
ła wykonana stemplem lustrza-
nym, z selektywnym złoceniem, a 
jej nakład wynosi do 30 tys. sztuk. 
Ostrów-Lednicki to największa 
wyspa na jeziorze Lednica. Od 

drugiej połowy X do pierwszej 
połowy XI wieku, znajdował się 
tam okazały rezydencjonalno-sto-
łeczny ośrodek pierwszych wład-
ców Polski: Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego i Mieszka II. Do na-
szych czasów w obrębie wielkie-
go grodu, otoczonego pierwot-
nie kilkunastometrowymi wała-
mi, zachowały się relikty budow-
li pałacowej i kaplicy z basenami 
chrzcielnymi. 

Z kolei moneta z serii Odkryj 
Polskę, przedstawia Kanał Byd-
goski i jest dostępna w nominale 
5 zł. Zaprojektowała ją Dobroch-
na Surajewska, została wykonana 
ze stempla zwykłego, a do sprze-
daży przeznaczono aż do 1 200 
000 sztuk. Kanał Bydgoski, wy-
budowany w latach 1773-1774, 
jest wyjątkowym zabytkiem my-
śli hydrotechnicznej. Połączył do-
rzecza Wisły i Odry, poprzez ich 
dopływy – Noteć i Brdę. Budo-
wa kanału trwała zaledwie pół-

tora roku. W tym celu do głów-
nych prac sprowadzono około 8 
tysięcy osadników. Na przełomie 
XVIII/XIX wieku zbudowano ślu-
zy murowane, które do dziś mo-
żemy podziwiać na starym Kana-
le Bydgoskim.

Monety, które opisujemy, są do 
nabycia w nowogardzkim kole 
numizmatycznym, podczas czę-
sto organizowanych giełd kolek-
cjonerskich. 

KR

Z serii Zabytki kultury w Polsce - Relikty 
budowli pałacowo-sakralnej na Ostro-
wie Lednickim o nominale 20 zł, rewers.

Z serii Odkryj Polskę - Kanał Bydgoski o 
nominale 5 zł, rewers
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

5 lat partnerskiej współpracy 
Nowogardu i Veles
3 czerwca 2015 r. nasza szkoła świętowała pięciolecie współpracy między Nowogardem a 
Veles w Macedonii. 

3 czerwca 2010 roku przed-
stawiciele miast i szkół podpisa-
li w Veles Umowę o Partnerskiej 
Współpracy Nowogardu i Ve-
les, która miała pomóc nawiązać 
i rozwinąć współpracę między sa-
morządami lokalnymi, szkołami 
i społecznościami poprzez wy-
mianę młodzieży. Z perspektywy 
czasu możemy śmiało stwierdzić, 
że współpraca okazała się bardzo 
owocna, a dwa miasta – tak  bar-
dzo odległe geograficznie – połą-
czyła nić przyjaźni. Aby uczcić tę 
ważną rocznicę, dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie obu szkół wzię-
li udział w Telemoście, czyli połą-

czeniu internetowym za pomocą 
Skype`a.  Dobrze było znów zo-
baczyć naszych przyjaciół choćby 
tylko na ekranie projektora! Do-
brze było też powspominać wy-
jazdy do Macedonii oraz poby-
ty naszych gości w Nowogardzie. 
Mamy mnóstwo zdjęć ze wspólnie 
spędzonego czasu, chociaż naj-
ważniejsze są wspomnienia, które 
już na zawsze zachowamy w pa-
mięci:). 5 lat za nami, czekamy na 
kolejne 5, 10, 15..., które przynio-
są wiele nowych spotkań, przygód 
i doświadczeń. Dziękujemy na-
szym przyjaciołom z Veles za uda-
ną współpracę!

Światowy Dzień Sprzeciwu 
wobec Bicia Dzieci 
26 maja uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica wzięli udział w prze-
marszu po ulicach Nowogardu, a to wszystko, żeby zwrócić uwagę na problem, jakim jest 
stosowanie przemocy wobec dzieci. 

Na Placu Wolności

Uczniowie podczas przemarszu

To już 5 lat współpracy – wystawa

Nasi przyjaciele z Veles

Przemówienie dyrektora ZSP Pana Ste-
fana Sitkowskiego

Dzień Dziecka w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Dzień Dziecka minął w ZSP pod znakiem aktywności fizycznej – uczniowie i nauczyciele 
wzięli udział w różnych konkurencjach i co najważniejsze dobrze się bawili! 

Był także turniej Counter Strike`a Rozgrywki w sali gimnastycznej 
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

DZIEŃ OTWARTY
W dniu 9.06 2015 (wtorek) o godz.  10.00  

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Nowogardzie będzie  

Dzień Otwarty  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wszyscy zainteresowani:
- obejrzą  prezentację multimedialną o szkole 
zawodowej
- zwiedzą szkołę i ośrodek
- obejrzą pracownie
- wezmą udział w zajęciach sportowych
Uczniowie przygotują na tę okazję smaczny 
poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
i zapoznania się z ofertą naszej szkoły zawodowej.
Dyrektor i grono pedagogiczne Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Nowogardzie

Szukasz Pracy ? Firma AAS 
Sp. z o.o poszukuje kandydatów 

na stanowisko :  
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel. 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak 

w Nowogardzie informuje, że 
dnia 14.06.2015r. Organizu-
je otwarte zawody wędkar-
skie dla dzieci do lat 14 z okazji 
Dnia Dziecka. Zbiórka i zapisy 
od godz, 8.00 – 8.30 w dniu za-
wodów przy restauracji Neptun 
obowiązkowo należy mieć siat-
kę na złowione ryby.

Zapraszamy Zarząd Koła PZW 
Tęczak

III Szkolny Konkurs Fotograficzny 
29 maja odbyło się rozstrzygnięcie III Szkolnego Konkursu Fotograficznego pt.: „Kwiaty  
w obiektywie aparatu”. 

Po burzliwych naradach komi-
sja konkursowa w składzie: Pani 
Ewa Staszak, Pani Monika Sobo-
lewska i Pan Rafał Wasyluk pod-
jęła decyzję i przyznała I nagro-
dę Aleksandrze Wróbel („Kwit-
nąca czereśnia na tle błękitnego 
nieba”) oraz wyróżnienia dla An-
geliki Świrgoń („Tańczący z kwia-
tami”) i Justyny Smykli („Mie-
chunka zimą”). Każdy z uczestni-
ków otrzymał dyplom oraz słod-
ki upominek. Organizatorkami 
konkursu były Panie: Anna Dur-
niewicz i Katarzyna Kijana. Za-
praszamy do kolejnej edycji  w  
roku szkolnym 2015/2016 r. 

Reklama
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OGŁO SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

NierUCHOmOŚCi
• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-

kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone od 12-15 arów. Kościusz-
ki. 602 267 382

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 
41,49 m2 + garaż przy domu. Cena 
do negocjacji. 726 020 862  

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 
608 853 710  

• Nowogard – sprzedam dom w za-
budowie szeregowej.601 808 410 

•  Sprzedam pawilon handlowy prze-
nośny, ocieplany z płyty obornickiej 
o pow. 36 m2 z ladami za 5 tys. zł. 
Tel. 601 642 390 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 cen-
trum Nowogardu. 604 109 289 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, 
II piętro, po remoncie, w bardzo do-
brym stanie. Tel. 605 686 520 

• Poszukuje do wynajęcia mieszka-
nia 3-pokojowego, okolice szkoły 
„2” Nowogard. 887 077 570 

• Zamienię dwupokojowe mieszka-
nie komunalne przy ul. Poniatow-
skiego na podobne lub mniejsze, 
bliżej centrum Nowogardu max. II 
piętro. Tel. 601 472 947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum No-
wogardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na ul. Jana Pawła 
Tel. 603 705 682

•	  Nowogard, sprzedam dom w za-
budowie szeregowej. 601 808 
410 

• SPRZEDAM  LUB  ZAMIENIĘ : miesz-
kanie  trzypokojowe  58 m2  na  
dwupokojowe.Tel.663695260.

• TANIO  DOM-dobry.SPRZEDAM.
Tel.607719505.

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblowa-
ne, na  poddaszu,49m2 , ul. Tade-
usza Kościuszki. Cena 30 tyś. euro. 
Tel.665207599.

• HALA DWYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod warsz-
tat samochodowy w Nowogardzie 
w cenie do 0,5 miliona złotych. 696 
441 558 

• Kulice wynajmę lokal o pow. 40m2 
wraz z zapleczem pod działalność. 
Tel. 518 682 256

• Sprzedam kawalerkę 28m2. Tel. 604 
606 960

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. Warsza-
wy 21. Tel 91 39 20 307 

• Kulice – wynajmę lokal (z zaple-
czem kuchennym) pod imprezy 
okolicznościowe. Tel. 518 682 256 

• Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. 3 maja. 570 500 060 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 721 371 
566 

• Do wynajęcia ul. Boh. Warszawy 
45/4, 67m2, I piętro, 3 pok., z ume-
blowaniem, klimatyzacja, ciepłe, su-
che. 605 402 773 

• Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 
90m2, bezczynszowe, ogródek, po-
dwórko, dwa pomieszczenia gospo-
darcze + poddasze, 180 000 zł. 501 
432 382  

• Sprzedam garaż przy Jana Pawła. 
605 522 880 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe os. Radosław wynajem 1000 
zł+ media. 660 424 991

• Do wynajęcia mieszkanie 4pokojo-
we. 504 898 980  

• Garaż do wynajęcia przy ul. Zamko-
wej. 508 948 888 

• Zamienie mieszkanie 55m2, własno-
ściowe, 2 pokoje. Bardzo blisko No-
wogardu na większą kawalerkę. 572 
953 450, 721 500 577

• Wynajmę kawalerkę w Ostrzycy. 
781 900 122 

• Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy. 606 681 704

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
max trzypokojowe okolice Lidla lad-
ne. 725 462 423 

• Do wynajęcia lokal pow. 24m2. Tel. 
506 297 923

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe. 697 426 905 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 
056, 695 264 594.

• Wynajmę kawalerkę ul. Bema, ume-
blowana. 508 070 311 

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 91 
39 18 140 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka (warunki zabudowy,stud-
nia i oczyszczalnia i prąd na działce 
). 880 132 032  

• Sprzedam pawilon handolow-usłu-
gowo  pow. 46,30 m2 centrum No-
wogardu. 886 465 485 

• Sprzedam cztery pokoje, Zamkowa. 
609 757 44

• Do wynajęcia lokal handlowy w Do-
brej. 602 247 111 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
509 329 023 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, bezczynszowe Leśna. 663 423 
338 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we. Tel. 508 615 083 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam silnik 1,6 disel do Jet-

ta, stan dobry. 605 576 908 

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Fiat Uno poj. 1,0. Tel. 691 

050 186 

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. Tel. 
602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 rok, 
1,6 benzyna, serwisowany, garażo-
wany, Osina. Tel. 698 939 463 

• Sprzedam Ford Mondeo, 95 rocznik, 
tanio. 788 135 944 

• Sprzedam Seicento 1100, 99 rocz-
nik, cena 2500 zł. Tel. 603 541 341 

rOlNiCTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam słomę i siano w kostach. 
782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 511 
696 751 

• Koszenie, mulczowanie łąk, belo-
wanie słomy i siana. 608 01 39 95 

• Sprzedam Ursus C-328 . 605 115 064

• Sprzedam prosięta. Tel. 692 222 840 

• Warchlaki sprzedam okolice Gole-
niowa. 602 536 366 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 781 
900 122

• Wyprzedaż maszyn rolniczych, Kra-
snołęka 2. 695 586 306 

• Sprzedam dwie przyczepy wywrot-
ki z dokumentacją i trzy sztywne. 
692 608 128 

• Sprzedam kosiarkę rotacyjną i pają-
ka do siana. 781 932 918 

• Usługi rolnicze: koszenie łąk, mul-
czowanie, belowanie, zgrabianie, 
talerzówka, orka, sianokiszonka, 
siew agregatem. 508 404 704 

USŁUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie dYWa-
NÓW, WYkŁadZiN, TaPiCerki 
meBlOWeJ SamOCHOdOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTeriaŁOWeJ / 
POŚCieli WeŁNiaNeJ / laNOli-
NĄ/SPrZĄTaNie: CZYSZCZeNie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NaPraWY montaż pieców gazo-
wych Vaillant –  serwis tel 691 686 

772

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Wynajem i sprzedaż rusztowań, 
ocieplenie budynków, malowa-
nie natryskowe. 731 517 928 

• Docielenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i adaptacje 
poddaszy. 600 626 268

•	 docieplenia budynków. 607 
654 692

• Usługi  hydrauliczne.Tel.600653124. 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 \

• Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. 694 241 510 

• Blacharstwo, ślusarstwo, 
mechanika. 600 182 682

• Układanie: granit, ka-
mień polny, ogrodzenia, 
altany, grille, oczka wod-
ne, tarasy, rzeźbiarstwo. 
695 909 603

SIATKA OGRODZENIOWA-PA-
NELE OGRODZENIOWE. Najniż-
sze ceny w Zachodniopomor-
skim. Tel. 721 668 245 
• Remonty mieszkań. 669 

526 858 
• Usługi koparko-łado-

warką. 663 410 636

PraCa
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  
przewozu  drobiu.Tel.783678674.

•	 Zatrudnię  dekarza lub po-
mocników na  umowę o pracę.
Tel.785931513.

• Zatrudnię mechanika samochodów 
ciężarowych, tel. 607 585 561

• Zatrudnię w sklepie Lewiatan na ul. 
Boh. Warszawy. Tel. 91 39 21 373 , 
507 043 174 

•	 Zatrudnię kierowcę  kat. C+e, Pra-
ca – kraj. 783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Poszukuje kelnerki i pokojówki do 
pracy w Pobierowie z zakwatero-
waniem język niemicki komunika-
tywny. Pensjonat Flamingo. E-ma-
il info@flamingo.pl tel. 503 110 120

• Zaopiekuję się osobą chorą, starszą, 
niepełnosprawną. Tel. 506 353 926

• Zatrudnimy pracownika na stano-
wisko dojarz. Świerczewo. Tel. 91 39 
18 140 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych do budowy domów drewnia-

nych. Tel. 669 149 383 

• Na sezon dam panią prace na wsi. 
606 106 142 

• Zatrudnię murarza z doświadcze-
niem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki dacho-
wej na nowym budynku jednoro-
dzinnym. Kontakt: 514 386 866

iNNe
•	 drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• SPRZEDAM DREWNO OPAŁOWE 
KOMINKOWE. 667 788 820 

• Drzwi garażowe tanio sprzedam. 
603 319 924 

•	 WYPUSZCZaNie – BiaŁYCH GO-
ŁęBi  na:  Śluby i inne  Uroczysto-
ści.Tel.795970408.

• Sprzedam tokarnię metr toczenia 
cena 4200 zł. Tel 664 709 366

• Odkurzacz wielofumkcyjny nowy 
sprzedam. 669 756 752 

• Sprzedam  cegłę czewoną rozbiór-
kową. Tel. 664 045 415 

• Oddam psy owczarki niemieckie, 
pięciotygodniowe. Tel. 91 39 26 
301, 531 900 050 

• Sprzedam garnitur młodzieżowy 
czarny, 158/74, jeden raz założony, 
+ koszula i buty. Cena 100 zł. 501 
432 382

• Sprzedam nowy tablet Lenovo A7-
-30H Android 4.4. Tanio. 889 833 
744 

• Sprzedam drzewo kominkowe. 607 
580 172

• Oddam kotki w dobre ręce. 691 566 
894 

• Owczrek niemiecki suczka, 5 mie-
sięcy, ładna, sprzedam. 91 39 21 
828 

• Sprzedam wysposażenie sklepu 
odzieżowego. 506 297 923 

• Szkółka w Karku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych i 
ozdobnych. 606 106 142 

• Sprzedam wózek inwalidzki. Elek-
tryczny. 887 077 577 

• Sprzedam betoniarkę 350tkę nowy 
bęben i pierścień. 662 678 895 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

iNFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGard

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY BU SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

 

SPRZEDAŻ MASZYN: 
Oferujemy sprzedaż maszyn z naszej oferty znanych marek:  
Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Unia Group,  Monosem, 
Krukowiak, Fella, Sulky,  Gregory-Besoon, Metaltech, Stoll, Kramer. 

Robert Misztela
Autoryzowany dealer

Święte 22A • 73-110 Stargard Szczeciński
Tel(+48) 91 391 00 60, (+48) 91 391 10 90, (+48) 91 391 09 78

swiete.korbanek.pl • misztela@korbanek.pl 
facebook.com/korbanek.swiete 

SKLEP:  
Szeroki asortyment sklepu, 
części oryginalne i zamienniki 
do maszyn rolniczych. 

SERWIS: 
Profesjonalny serwis 
z wykwalifikowanymi mechanikami.

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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LM WIND POWER BLADES (POLAND) SP. Z O.O. 
ZATRUDNI  NA STANOWISKO:

OPERATOR PRODUKCJI
LM Wind Power jest największym światowym producentem łopat 

do turbin wiatrowych. 
W naszym zakładzie w Goleniowskim Parku Przemysłowym produkujemy łopaty 

od grudnia 2008 i ciągle się rozwijamy. 
W związku ze wzrostem produkcji poszukujemy kandydatów do pracy. 

Zapraszamy do składania CV 

Kryteria naboru
1. Wykształcenie zawodowe lub techniczne,
2. Doświadczenie w pracy w fi rmie produkcyjnej (preferowane laminaty),
3. Dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym,

Aplikowanie
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o składanie 
CV mailem:
job.pl@lmwindpower.com
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 91 46 997 86

Nasz adres:

72-100 Goleniów, Łozienica ul. Nowa 3
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SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
oraz w biurze: 72-200 Nowogard, Olchowo 85, tel/fax: (+48) 91 39 105 82, 
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9 s. 5s. 2

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Uczniowie połączą 
się z NASA

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Nowy  
sołtys  
Ostrzycy
Anna 
Borowiecka

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

ReKlAmA ReKlAmA

Złożyli 
wniosek 
do powiatu

Czytaj s. 3

• Serwis ogumienia      • Przechowywanie opon
• Auto szyby                      • Filtry, oleje

• Diagnostyka komputerowa

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 64A (przy stacji paliw na Radosławiu)
tel. +48 692 489 477

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina Resko

ZAtRUdNi ZBieRAcZy
Zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

tel. 515 144 186.  
Organizujemy dowóz 

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

Prokuratura zajęła się głosowaniem  
w sprawie ferm norek, tymczasem...

Burmistrz powołał 
„grupę nacisku”
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W skrócie

ReKlAmA

międzynarodowy Projekt ARiSS

Uczniowie połączą 
się z NASA!
W Zespole Szkół Ogólnokształcących, dnia 15 czerwca, 
o godzinie 14:00 czasu polskiego, w ramach międzynaro-
dowego projektu ARISS, odbędzie się wideokonferencja z 
udziałem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Gimna-
zjum nr 2 oraz pracowników Centrum Załogowych Lotów 
Kosmicznych z NASA.

Rozmówcami będą p. Sarah Ko-
rona - osoba odpowiedzialna za 
czynności pozapojazdowe Extra-
-vehicular activity (EVA), w do-
słownym tłumaczeniu wyjścia 
astronautów w otwartą przestrzeń 
kosmiczną (spacer kosmiczny) 
oraz p. Mariusz Zaczek, Ameryka-
nin polskiego pochodzenia - kon-
troler lotów, informatyk, programi-
sta - osoba odpowiedzialna za cu-
mowanie pojazdów dostawczych 
do Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej ISS. Uczniowie naszej 
szkoły będą w ciągu godziny zada-

wać pytania dotyczące pracy astro-
nautów w otwartej przestrzeni ko-
smicznej oraz pytania związane z 
życiem na stacji ISS. Dzięki odpo-
wiedniemu łączu internetowemu, 
wideokonferencja będzie wyświe-
tlana w wysokiej rozdzielczości 
tak, aby zapewnić obserwatorom 
najlepszą jakość obrazu. Inicjato-
rem wideokonferencji jest p. Szy-
mon Grygowski szkolny koordyna-
tor projektu ARISS, prezes Szkol-
nego Klubu Radioastronomii PZK 
im. Mikołaja Kopernika SP1KMK.

Info: własna

Przedsiębiorca za laurkę 
burmistrzowi dziękuje...
Publikujemy oświadczenie jakie do redakcji DN, przesłał 
Krzysztof Kosiński, z prośbą o publikację w dzisiejszym wy-
daniu DN. Poniżej zamieszczamy tekst w oryginale. 

Za pośrednictwem Dziennika 
Nowogardzkiego, chciałbym po-
dziękować Szanownemu Panu 
Burmistrzowi Robertowi Cza-
pli, za przysłanie laurki, którą 
otrzymałem 05.06.2015 r., z oka-
zji dwudziestolecia prowadzenia 
działalności gospodarczej (dzia-
łalność prowadzę od 1993 roku, 
więc w tym roku to już dwadzie-

ścia dwa lata, a nie dwadzieścia). 
Wysyłanie takich bzdurnych lau-
rek jest marnowaniem pieniędzy 
podatników. Myślę, że o wiele le-
piej byłoby, środki z których finan-
sowane są tego typu bezsensowne 
działania, przeznaczyć na pomoc 
ubogim rodzinom, których w na-
szej gminie nie brakuje. 

Z poważaniem Krzysztof Kosiński

W sobotę, tydzień temu, szczę-
śliwy gracz w Lotto rozbił bank, 
wygrywając przeszło 28 mln zło-
tych. Szczęśliwy los został zaku-
piony w kolekturze w Barcinie, 
w województwie kujawsko-po-
morskim. Być może informacja ta 
rozzłościła jednego z nowogardz-
kich graczy, który  wzdłuż uli-
cy 700-lecia (koło Polo Marketu) 
rozsypał kilkadziesiąt kuponów 
Lotka. Nie ma co się złościć, pie-
niądze, jak twierdzą ci co jej mają, 
wcale szczęścia nie dają... JB

Mieszkańcy osiedla, koło byłe-
go POM, skarżą  się na zaniedba-
ny i zarośnięty trawnik koło ich 
domów. Twierdzą, że teren ten  
należy do firmy energetycznej. 
Ponoć sytuacja powtarza się co 
roku.  Za naszym pośrednictwem 
mieszkańcy zwracają się do wła-
ściciela terenu o jego uporządko-
wanie. JB 

Kiosk, w którym niegdyś funk-
cjonowała mini-księgarnia, znik-
nął z krajobrazu dziedzińca szko-
ły i I LO w Nowogardzie przy ul. 
Wojska Polskiego. Obiekt roze-
brano kilka dni temu. Teraz zo-
stał wolny plac. Niektórzy prze-
chodnie z sentymentem wspomi-
nali funkcjonującą tu księgarnię, 
a uczniowie zgodnie przyznają, że 
gdy zapomnieli zeszytu, miejsce 
to nie raz było dla nich wybawie-
niem... JB 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAmAReKlAmAReKlAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

19 czerwca 2015 r.
od 12.00 - 13.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Prokuratura zajęła się głosowaniem w sprawie ferm norek, tymczasem...

Burmistrz powołał „grupę nacisku” 
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie, bada sprawę błędnego wyniku głosowania nad uchwałą obywatelską w sprawie całkowitego zakazu budowy ferm 
norek w gminie Nowogard. Tymczasem, na stronie UM Nowogard, pojawiła się informacja o zespole doradczym ds. budowy zakładów produkujących 
zwierzęta na futra, jaki powołał burmistrz Nowogardu.  Nie wiadomo jednak dokładnie, w jakim celu owy zespół jest powołany i kto w nim tak na-
prawdę zasiada, bo wymieniony jako członek tejże grupy Stanisław Saniuk, Przewodniczący Rady Miejskiej twierdzi, że nie wyrażał zgody na pracę w 
takim zespole. 

Po tym jak DN ujawnił, że w 
dniu 21 kwietnia,  podczas głoso-
wania w sprawie uchwały obywa-
telskiej sprzeciwiającej się budo-
wie kolejnych ferm norek w gmi-
nie Nowogard, doszło do błędu 
przy liczeniu głosów, do proku-
ratury wpłynęło zawiadomienie o 
poświadczeniu przez Przewodni-
czącego RM nieprawdy. 

-Po artykule w Dzienniku odbyło 
się w naszej wiosce zebranie wiej-
skie. Uznaliśmy, że musimy powia-
domić o sprawie prokuraturę, gdyż 
przewodniczący rady, mający czu-
wać nad prawidłowym uchwala-
niem prawa lokalnego, nie zare-
agował na informację o błędnym 
wyniku głosowania – mówi Ta-
deusz Soroka z Sikorek, wsi któ-
ra zainicjowała projekt uchwały, 
po tym jak jeden z miejscowych 
inwestorów (notabene zajmujący 
się transportem drogowym), roz-
począł tam budowę ferm norek, 
ulokowaną zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od pierwszych zabudo-
wań. 

Poza oburzeniem inicjatorów 
uchwały obywatelskiej, wyra-
żonym zawiadomieniem do or-
ganów ścigania, protest wobec 
błędnego policzenia głosów na 
ręce Przewodniczącego złoży-
ła też grupa 8 (a nie 7, jak poda-
no do protokołu) radnych, któ-
rzy poparli w głosowaniu uchwa-
łę mieszkańców. W oświadcze-
niu radni domagają się, aby Prze-
wodniczący Rady Miejskiej pod-

jął działania mające na celu wyja-
śnienie powyższej sprawy w try-
bie pilnym oraz doprowadzenie 
do formalnego skorygowania wy-
ników głosowania.  

Tym samym, radni domagali 
się jednoznacznie zwołania przez 
Przewodniczące RM Sesji w try-
bie nadzwyczajnym, podczas któ-
rej dokonano by korekty wyników 
głosowania, a później poinformo-
wano o tym organ nadzoru – czy-
li Wojewodę. Przewodniczący tłu-
maczy jednak, że takiej decyzji nie 
mógł podjąć. 

-Do tamtej sesji wrócić nie mo-
żemy. Nie przewiduje tego usta-
wa o samorządzie. Poinformowa-
łem radnych, że mogą wprowadzić 
tę uchwałę jeszcze raz do porząd-
ku obrad najbliższej sesji – mówi 
Stanisław Saniuk, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej.

Najbliższe posiedzenie rady 
miejskiej odbędzie się 23 czerw-
ca, we wtorek o godz. 9.00. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że jeden z klu-
bów radnych zawnioskuje o wpro-
wadzenie uchwały w sprawie cał-
kowitego zakazu budowy ferm no-
rek. Wówczas głosowanie odbę-
dzie się raz jeszcze. Czy wynik bę-
dzie taki sam, trudno przewidzieć. 
Tym razem, jak zapewnia prze-
wodniczący RM, pomyłek przy 
głosowaniu nie będzie. Ewentual-
ne błędy ma wyeliminować ma-
szyna do głosowania, którą za 40 
tys. zł., kupiono na wniosek po-
przedniej rady miejskiej. Urządze-

nie od samego początku sprawia-
ło kłopoty techniczne, aż w końcu 
zaczęło służyć jedynie jako system 
nagłośnieniowy i tak jest do dziś – 
choć i z tym bywają problemy. Mi-
krofony trzeszczą, a sprzęt często 
„sprzęga” wydobywając nieprzy-
jemne dla uszu dźwięki. 

-Cały czas domagam się, aby 
urządzenie na najbliższej sesji 
działało już sprawnie. Głosy będą 
liczone elektronicznie. Nie będzie 
już wątpliwości co do wyniku gło-
sowań – zapewnia St. Saniuk.

Grupa „nacisku” 
Nie czekając na kolejną sesję, 

burmistrz Robert Czapla posta-
nowił powołać zespół ds. budowy 
i rozbudowy ferm zwierząt futer-
kowych. Tak przynajmniej wyni-
ka z informacji, jaka pojawiała się 
na oficjalnej stronie UM. Infor-
macja ta wywołała jednak falę ko-
mentarzy i wątpliwości. Czytelni-
cy zwracają uwagę, że nie za bar-
dzo wiadomo bowiem, czym owy 
zespół ma się zajmować. 

„Zastępca Burmistrza, 2 niż-
szych urzędników, 2 hodowców, + 
Przewodniczący Rady („Marszałek 
Sejmu”), a gdzie ... społeczeństwo? 
;)Pomysły też dość ciekawe, bo:

„dwie pierwsze propozycje proce-
dur, które obowiązywałyby poten-
cjalnych inwestorów: bez względu 
na planowaną ilość osobników, in-
westor powinien posiadać decyzję 
środowiskową; decyzja ta powin-
na być poprzedzona konsultacja-
mi społecznymi wśród mieszkań-

ców” - dość ciekawe, bo myślałem, 
że to określa prawo pozytywne, a 
nie widzimisię burmistrza. Poza 
tym, każdy, kto co nieco wie o pro-
cedurach środowiskowych (poprze-
dzających warunki zabudowy), też 
wie, że dużo ważniejsze są opinie 
ze strony różnych organów i raport 
o oddziaływaniu na środowisko” – 
komentuje jeden z naszych stałych 
czytelników, na co dzień związany 
z wymiarem sprawiedliwości. 

Dużo mniej oszczędny w sło-
wach jest Tadeusz Soroka z Siko-
rek. 

- Grupa norkarzy na czele z pa-
nem burmistrzem, będzie konstru-
ować prawo lokalne. A gdzie w tym 
wszystkim jest społeczeństwo? Wy-
gląda to jak jakaś „grupa nacisku”, 
która ma spowodować całkowi-
te wyłączenie obywateli z procesu 
kształtowania naszego otoczenia - 
mówi lekarz medycyny weteryna-
ryjnej, a także radny II i III kaden-
cji Rady Miasta w Nowogardzie. 

Zwraca też uwagę na samą treść 
informacji na temat powołania ze-
społu, jaka pojawiała się na stro-
nie UM Nowogard. 

-W tekście na stronie urzędu 
wspomina się o pieniądzach, ja-
kie w ramach sponsoringu wyłoży-
li właściciele ferm norek. Pytam w 
takim razie burmistrza, jaką kwotę 
ma uzbierać społeczeństwo i wpła-
cić do budżetu, żeby pan R. Czapla 
zaczął słuchać społeczeństwa i sza-
nować jego potrzeby - pyta T. So-
roka. 

Powołali, nie zapytali...
Intencje powołania przez bur-

mistrza zespołu ds. zwierząt futer-
kowych, stają się jeszcze bardziej 
niejasne w świetle informacji do-
cierających o trybie ustalenia skła-
du osobowego  tejże grupy. Otóż 
wedle notatki na oficjalnej stronie 
UM, w skład zespołu obok same-
go R. Czapli, dwóch podległych 
mu urzędników, a także przedsta-
wicieli hodowców zwierząt futer-
kowych z Nowogardu, wszedł tak-
że rzekomo Przewodniczący Rady 
Miejskiej. Tyle, że sam St. Saniuk 
zaprzecza, jakoby był członkiem 
zespołu. Twierdzi też, że wprowa-
dzono go w błąd. 

- Potwierdzam, że uczestniczy-
łem w spotkaniu w sprawie wyeli-
minowania kolizji, jakie pojawiają 
się w sytuacji powstania ferm zwie-
rząt – nie tylko futerkowych. Nikt 
mnie jednak nie informował, że to 
spotkanie zespołu doradczego. Kie-
dy dowiedziałem się, że taka in-
formacja została umieszczona na 
stronie UM Nowogard, zarząda-
łem wykreślenia mojego nazwiska 
z tego zespołu, bo w nim nie uczest-
niczę – mówi stanowczo Stanisław 
Saniuk. 

Przewodniczący prosił o skre-
ślenie jego nazwiska w środę. 
Urząd zrobił to jednak dopiero w 
czwartek, po ponownym monicie 
od St. Saniuka. 

Marcin Simiński
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Kara za polityczne nieposłuszeństwo?

Przyszli na plażę, by zabrać silnik 
Wczoraj, około południa, na polecenie burmistrza Roberta Czapli, trzech miejskich urzęd-
ników próbowało odebrać Klubowi Żeglarskiemu „Knaga”, silnik do łodzi motorowej.  Na 
czele, „pseudo- komorniczej” grupy, stanął wiceburmistrz Krzysztof Kolibski. Ostatecznie, 
panowie opuścili plażę z pustymi rękoma. Po co burmistrzowi silnik – tego przedstawiciele 
włodarza  nikomu nie zdradzili. Mówi się jednak, że odebranie sprzętu klubowi ma być po-
lityczną zemstą za brak udzielenia przez „Knagę” oficjalnego poparcia w poprzednich wy-
borach samorządowych.  

Jak dowiedziała się nieoficjal-
nie redakcja DN, burmistrz Ro-
bert Czapla, już co najmniej od 
kilku miesięcy próbuje odebrać 
„Knadze” silnik. Faktem jest, jak 
przyznają członkowie Klubu, że 
sprzęt jest własnością gminy. Pod 
koniec lat 90-tych, miasto zakupi-
ło go na potrzeby funkcjonujące-
go jeszcze wówczas czynnie Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Kiedy jednak po-
wstała „Knaga”, sprzęt trafił nie-
jako „pod opiekę” klubu. Dzię-
ki temu organizowane przez Klub 
regaty, zresztą finansowane rów-
nież przez gminę, mogły być za-
bezpieczane z łodzi motorowej. A 
przy okazji łódź wykorzystywano 
do patrolowania jeziora. Jak trze-
ba, dowożono nią ponoć też czę-
ści wymienne do pływającego  po 
akwenie od zeszłego roku aerato-
ra. Słowem, „Knaga” wykonywała 
wiele zadań w celu utrzymania na 
akwenie porządku, w zamian za 
możliwość korzystania z gminne-
go silnika.  

Podejście pierwsze...
Jakiś czas temu, z kręgów „Kna-

gi” zaczęły do DN docierać nie-
pokojące  informacje. Wynika-
ło z nich, że  burmistrz nie za-
mierza dalej z klubem rozmawiać 
i ostrzegł, że jeśli będzie do tego 
zmuszony, odbierze silnik nawet 
w asyście policji. Wydawało się to 
nieprawdopodobne, ale stało się. 

W miniony czwartek, włodarz 
miasta, sam przebywający na urlo-
pie, wysłał na plażę swoich pod-
władnych, tj. Krzysztofa Kolib-
skiego, wiceburmistrza oraz Tade-
usza Fiejdasza i Adam Aniukszty-
sa z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska. Grupie towarzyszył 
oczywiście Piotr Suchy – gminny 
„minister propagandy”. Policji nie 
było. Na drodze przed komisaria-
tem stał zaparkowany samochód 
z doczepioną lawetą. Panowie 
urzędnicy, niczym komornicy, 
próbowali odzyskać sprzęt, nama-
wiając obecnych na plaży przed-
stawicieli „Knagi”, by ci dobro-
wolnie go oddali.  Po kilkudziesię-
ciu minutach rozmów, urzędnicy 
ostatecznie opuścili plażę z pu-
stymi rękoma. Silnik pozostał na 
swoim miejscu – przynajmniej na 
razie. Żadna ze stron nie chciała 
komentować oficjalnie całej spra-
wy. Wiceburmistrz Kolibski zale-

cił redakcji wysłanie pytań na pi-
śmie. Jak stwierdził, musi mieć 
„czas, aby przemyśleć swoje sta-
nowisko”. Knaga natomiast wciąż 
ma nadzieję, że dojdzie do poro-
zumienia z burmistrzem. Do tego 
czasu też woli się nie wypowiadać 
w mediach. 

Polityczna zemsta?
Zagadką pozostaje, po co bur-

mistrzowi silnik od motorów-
ki? Włodarz nie wyjaśnił też tego 
członkom Knagi. Nieoficjalnie 
w Klubie mówi się jednak, że to 
kara za odpolitycznienie organi-
zacji. Zemsta za wydarzenia z je-
sieni ubiegłego roku. O co chodzi? 
Przypomnijmy. Otóż na kilka ty-
godni przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi, burmistrz Ro-
bert Czapla namówił kilka orga-
nizacji pozarządowych, by te po-
parły jego kandydaturę na burmi-
strza i tym samym zadeklarowa-
ły wspólne tworzenie list wybor-
czych. Zwołał przedstawicieli sto-
warzyszeń w RCP-ie i w blasku 
fleszy podpisał z nimi „polityczną 
umowę”. Wśród organizacji, któ-
re zawarły pakt z R. Czaplą zna-
lazła się również „Knaga”. Lojalkę 
z burmistrzem w imieniu Klubu  
podpisał ówczesny jego koman-
dor, Tadeusz Hołubowski – ostat-
ni naczelnik gminy, od lat związa-
ny ze środowiskiem SLD. Okazało 
się jednak, że zrobił to bez uzgod-
nienia z Klubem. Dlatego też kil-
ka dni później, Zarząd „Kna-
gi” oficjalnie odciął się od decy-
zji komandora, publikując w pra-
sie oświadczenie.  Klub podkreślił 
w nim, że jest organizacją apoli-
tyczną i nie zamierza nikogo po-
pierać, ani angażować się w wybo-
ry samorządowe. Kiedy zrobiła się 
afera, sam  Hołubowski zrezygno-

wał z prezesowania „Knagą”, wie-
dząc, że jeśli tego nie zrobi, zo-
stanie usunięty. Organizacja mia-
ła od tego czasu spokojnie dzia-
łać już tylko i wyłącznie na rzecz 
popularyzacji żeglarstwa wśród 
dzieci i młodzieży, wybierając na 
nowego komandora Jana Smolirę. 
I działała... aż do wczoraj.  

Marcin Simiński

Nasz komentarz
W całej te sprawie żadnego 

znaczenie nie ma do kogo nale-
ży silnik – nawet jeśli jest gminy, 
to znaczy, że ma służyć społecz-
ności, a nie urzędnikom. Gmi-
na, jak wynika z relacji człon-
ków Klubu „Knaga”, też w żaden 
logiczny sposób nie wykazała, że 
sprzęt jest jej niezbędny. Dlate-
go też, mimo najlepszych chę-
ci zracjonalizowania zaistniałej 
sytuacji, trudno nie zgodzić się z 
tezą stawianą przez część człon-
ków „Knagi”, że cała ta sprawa 
ma polityczne dno, zamulone po 
szyję absurdem. Pozostaje zatem 
wsłuchiwać się uważnie w to, jak 
całe to zamieszanie wytłumaczy 
młodym adeptom żeglarstwa, 
jego autor, czyli burmistrz Ro-
bert Czapla? 

Będzie ciężko, ale proszę pró-
bować Panie burmistrzu! Może 
jeszcze ktoś się na to nabierze... 
Dla uprzedzenia ewentualnych, 
a znanych nam już w przeszłości 
prób nacisków na osoby trzecie, 
informujemy, że zarówno  ini-
cjatywa relacjonowania wczoraj-
szego zajścia w „Knadze”,  jak i 
sposób jego przedstawienia, na-
leży wyłącznie do redakcji DN.  

Redakcja 

Przedstawiciele Knagi podczas wczorajszych "negocjacji" z urzędnikami

To państwo  
nie istnieje

Słynne stwierdzenie byłe-
go ministra Bartłomieja Sien-
kiewicza, wygłoszone w trakcie 
nagranej rozmowy „u Sowy”, 
ujawniło w ostatni  wtorek swo-
ją dramatyczną aktualność. 
Okazało się, że kilkuset stron-
nicowa dokumentacja (ponad 
2500 stron) ze śledztwa w spra-
wie podsłuchów  prowadzone-
go przez prokuraturę,  „wycie-
kła”- jak się to beztrosko okre-
śla -  do tzw. sieci.  Dokumen-
tacja z urzędu prokuratorskie-
go, zawierająca dane co naj-
mniej poufne w tym np. nume-
ry pesel czy adresy uczestników 
postępowania, również świad-
ków, hula sobie po kraju, po-
nieważ prowadzący śledztwo, 
z mandatu państwa polskie-
go, nie są w stanie jej zabezpie-
czyć. Nie są w stanie  zabezpie-
czyć w konsekwencji żadnej po-
ufności, w tym prawa do tajem-
nicy przysługującej obywatelo-
wi. Co więc to Państwo jest w 
stanie zabezpieczyć – otóż jed-
no zawsze „zabezpiecza” - mi-
liardowe kwoty ściągane z oby-
wateli (również poprzez ko-
morników) na opłacanie dar-
mozjadów , niekompetentnych 
funkcjonariuszy państwowego 
aparatu. Ponad milionowa rze-
sza urzędników różnego szcze-
bla dotarła w ostatnich latach 
do szczytów kastowej demora-
lizacji -  imperatyw  wytrwałej 
służby publicznej, którą winni 
obywatelom, zniknął zupełnie 
i z  ich działań i z ich mózgów. 
Jednym z elementów tej służ-
by jest zobowiązanie do zacho-
wania, w ramach swoich obo-
wiązków służbowych, różnego 
rodzaju tajemnic. Zachowanie 
tych tajemnic stanowi szczegól-
nie wrażliwy element konsty-
tuujący zaufanie obywateli do 
władzy publicznej, do swojego 
Państwa. I tak jak księdza obo-
wiązuje tajemnica spowiedzi, i 
jak lekarza i personel medyczny 
obowiązuje tajemnica dotyczą-
ca wiedzy o zdrowiu pacjenta, 
tak np. burmistrza i jego urzęd-
ników obowiązuje chociażby  

tajemnica skarbowa dotycząca 
zobowiązań podatkowych oby-
wateli. Ile to razy i jak wielu lu-
dzi doznało na własnej skórze 
wrażenia, że dotyczące ich in-
formacje „wyciekły sobie”.  Je-
śli te duże  upublicznione po-
wszechnie wycieki (jak cho-
ciażby wspomniany na wstępie) 
pozostają na ogół bezkarne, to 
tak tym bardziej bezkarne po-
zostają  te małe upuszczane wo-
kół nas i często dotyczące wielu 
z nas. Bywa, że są one tutaj roz-
powszechniane  w formie plot-
ki, zupełnie nieoficjalnej szep-
tanej  informacji np. o stanie 
zdrowia, konta, koresponden-
cji od komornika, (tylko w Pol-
sce odbieranej np. w warzyw-
niaku!), czy zobowiązań po-
datkowych. Ale bywa niekiedy, 
że taka informacja jest kolpor-
towana  szeroko, np. w trakcie 
jesiennej kampanii wyborczej 
biuletyn pewnej nowogardzkiej 
partii zamieścił dotyczące pi-
szącego te słowa liczby w zakre-
sie spraw podatkowych obję-
te tajemnicą  urzędową do któ-
rej przestrzegania zobowiązany 
był urząd kierowany przez bur-
mistrza miasta. Pominę oczy-
wistą nietrafność postawionego 
tam zarzutu, ale chodzi zwłasz-
cza o to, skąd posiadano wiedzę 
dotyczącą tych objętych tajem-
nicą skarbową liczb? Jeszcze w 
latach 50-tych, każdy urzędnik  
angielski  żegnając się z intere-
santem używał obowiązkowej 
formułki „… jestem Twoim słu-
gą…” W ten sposób zbudowa-
ła się tam kultura służby i po-
dejście urzędnika do obywate-
la i jego spraw. To za skutkowa-
ło również symetrią w stosun-
ku samych obywateli do urzę-
dów i instytucji. Nic dziwnego, 
że  młodzi Polacy uzasadnia-
jąc swoje decyzje o pozostaniu 
na emigracji właśnie np. w An-
glii, często podnoszą nie tylko 
kwestie wysokości zarobków, 
ale także to:  „ zostajemy bo je-
steśmy spokojni o przyszłość i to 
tę najbliższą, jak i dalszą, bo się 
tutaj nie boimy”. Są spokojni, 
bo mogą mieć zaufanie do Pań-
stwa, niestety nie jest to ich ro-
dzime państwo. Ale jak można 
to zaufanie mieć do rodzime-
go  Państwa, skoro w jego urzę-
dach, również samorządowych, 
siedzi tylu ludzi, którym słowo 
etyka jest zupełnie obce, a wła-
dzy nie utożsamiają z obowiąz-
kiem służby obywatelom, ale z 
możliwością   posiadania nie-
złego „korytka”.

Marek Słomski
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Kaszpirowski i wszystko jasne

Obywatelska inicjatywa Uchwałodawcza w Powiecie

Inicjatorzy złożyli wniosek i podpisy
Nowogardzcy i goleniowscy inicjatorzy akcji dotyczącej wprowadzenia do statutu powiatu 
prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, złożyli wczoraj w biurze rady powiatu od-
powiedni wiosek poparty ponad 700 podpisami obywateli.

Paweł Słomski i Tomasz Tracz 
reprezentujący stowarzyszenie 
Partnerstwo i Rozwój oraz Jacek 
Kuś z Goleniowa, złożyli w minio-
ną środę, na ręce przewodniczą-
cego rady powiatu goleniowskie-
go Kazimierza Ziemby wniosek, 
o wprowadzenie przez radę zmia-
ny statutu polegającej na zapisa-
niu możliwości wnoszenia projek-
tów uchwał pod obrady rady po-
wiatu przez określoną liczbowo 
grupę mieszkańców. Wraz z wnio-
skiem złożono też podpisy popie-
rających go ponad 700 obywateli 
naszego powiatu. Tzw. Obywatel-
ska Inicjatywa uchwałodawcza to 
znana instytucja ustrojowa i wie-
le samorządów w Polsce ma ją w 
swoich statutach.

Inicjatywa uchwałodawcza miesz-
kańców stanowi istotne uprawnienie 
urzeczywistniające realizację zasa-
dy pomocniczości określonej w pre-
ambule Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej. Jest również istotnym 
narzędziem zwiększającym zaan-
gażowanie mieszkańców w sprawy 
wspólnoty samorządowej. Umoż-
liwienie mieszkańcom zgłaszania 
projektów uchwał odbywa się z po-
żytkiem dla jakości działania samo-
rządu terytorialnego, poprzez pełne 
wykorzystanie potencjału obywateli 
i zwiększanie ich poczucia związku 
ze wspólnotą samorządową. – czy-
tamy w tekście wniosku złożone-
go na ręce przewodniczącego rady. 
W trakcie rozmowy przewodniczą-
cy rady powiatu Kazimierz Ziemba 
zapewnił Pawła Słomskiego  przed-
stawiciela wnioskodawców (czyli 
Stowarzyszenia Partnerstwo i Roz-

wój) o tym, że sprawie zostanie 
wkrótce nadany bieg formalny:

To bardzo słuszna propozycja- 
mówi dla DN, K. Ziemba- żyje-
my w państwie demokratycznym, a 
więc obywatele powinni mieć moż-
liwość wprowadzania własnych po-
mysłów uchwał. Obecnie pracuje-
my już nad zmianą Statutu Powia-
tu. Osobiście stoję na czele komisji, 
która się tym zajmuje. Jestem prze-
konany, że już we wrześniu propo-
zycja Stowarzyszenia Partnerstwo 
i Rozwój znajdzie swoje odzwier-
ciedlenie w nowym statucie, który 
poszerzymy właśnie o możliwość 
wnoszenia pod obrady Rady Po-
wiatu inicjatyw obywatelskich, po-
partych określoną liczbą podpisów 
mieszkańców. – kończy przewod-
niczący. 

Paweł Słomski, za pośrednic-
twem naszej gazety, wyraża po-
dziękowanie tym którzy poparli 
wniosek stowarzyszenia. 

Zbierając podpisy na terenie na-
szej gminy- mówi P. Słomski- spo-
tkaliśmy się z dużą życzliwością i 
zrozumieniem dla sensu tej inicja-
tywy. Dziękuję tym, którzy wnio-
sek poparli.  

Warto tutaj dodać, że Stowarzy-
szenie Partnerstwo i Rozwój przy-
gotowało również wniosek doty-
czący wprowadzenia Inicjatywy 
Obywatelskiej na poziomie samo-
rządu wojewódzkiego. Odpowied-
nie podpisy w tej sprawie zostaną 
złożone w sekretariacie Sejmiku w 
najbliższych dniach.   

red.

Problem śmieci na ogrodach 

Działkowcy zapłacą 
jeszcze więcej?
We wtorek (9 czerwca), redakcję odwiedził działkowiec, które-
go bulwersuje sytuacja z wyrzucaniem śmieci na działkach, przez 
osoby, które nie posiadają działek. Taka sytuacja ma miejsce przy 
ul. 3 Maja (naprzeciw Orlenu), jednak jak się okazuje, nie jest to 
odosobniony przypadek. Podobne sygnały docierają do nas od 
właścicieli działek, ulokowanych w innych częściach miasta. Nie-
stety za wszystkie śmieci zapłacą działkowcy i to jeszcze więcej. 

Na bramie wejściowej do dzia-
łek, znajdujących się naprzeciwko 
stacji paliw Orlen, wywieszona jest 
informacja dla wszystkich użyt-
kowników działek, o treści: „Za-
brania się wrzucania do pojemni-
ków na śmieci wszelkich odpadów 
z działki, takich jak: gałęzie, chwa-
sty, liście, trawę, które należy kom-
postować i przerabiać na działce. 
Osoba która zostanie przyuważo-
na będzie obciążona kosztem wy-
wozu pojemnika” Poniżej, mniej-
szym drukiem Zarząd ROD infor-
muje o tym, że: „Wywóz odpadów z 
ogrodu to dodatkowy koszt wszyst-
kich działkowców, który powiększa 
opłatę na rzecz ogrodu, a w 2015 
roku koszt wywozu za śmieci może 
wzrosnąć do 70 zł rocznie od dział-
ki, przy obecnym stanie zaśmieca-
nia. Posiadanie kompostownika 
jest obowiązkowe” Zatem na dział-
kach stanęły pojemniki na śmie-
ci, które spowodowały, że jest go-
rzej niż było... - Odwiedzam redak-
cję, ponieważ nie podoba mi się to, 
co dzieje się na działkach. Niech mi 
pan uwierzy, że gdy ten pojemnik 
na śmieci nie stał na działkach, był 
większy porządek niż obecnie. Teraz 
z kosza wysypują się hałdy worków 
ze śmieciami. Kosz napełnia się bar-
dzo szybko, gdyż to nie działkowcy, 
a ludzie podjeżdżający samochoda-
mi wyrzucają swoje odpady. Sam 
osobiście widziałem, jak podjechał 
taki jeden „śmieciarz”, wyciągnął 
z bagażnika worki ze śmieciami i 
wrzucił do pojemnika. Ktoś musi w 
końcu coś z tym zrobić! - opowia-
da działkowiec. Jak się okazuje, ta-
kie sytuacje mają miejsce w zbior-
nikach na śmieci ulokowanych na 
terenie wszystkich ogrodów dział-
kowych w Nowogardzie. Prezes 
ROD, w rozmowie z redakcją po-

informował, że zmuszony jest 
zwiększyć częstotliwość opróżnia-
nia koszy przez ZUK. 

Jeszcze dzisiaj mam zamiar do-
konać korekty deklaracji za śmieci, 
jaką złożyłem przed rokiem. Śmieci 
jest tak wiele, że muszą być one wy-
wożone co tydzień, a nie jak dotych-
czas co dwa tygodnie. Nie mam in-
nego wyjścia, skoro firma i tak wy-
wozi dwa razy więcej odpadów niż 
było zadeklarowane - przyznaje Ry-
szard Wajk, prezes ROD w Nowo-
gardzie. 

Wiadomość ta oznacza, że dział-
kowcy będą musieli płacić jesz-
cze więcej za śmieci. To z pewno-
ścią wywoła falą niezadowolenia, 
zważywszy, że w tym roku za śmie-
ci zamiast kilku złotych rocznie, te-
raz każdy działkowiec musi już za-
płacić 60 zł (5 złoty miesięcznie). 
Zgodnie bowiem z regulaminem 
utrzymania czystości, jaki na wnio-
sek burmistrza Roberta Czapli zo-
stał uchwalony przez radę miejską 
poprzedniej kadencji, ogrody włą-
czono do nowego systemu odpa-
dów, klasyfikując działki jako nie-
ruchomości niezamieszkałe, na 
których wytwarzane są odpady. W 
ramach tych przepisów nie ma też 
możliwości wyłączenia ogrodów 
z systemu. Musiałoby to się od-
być w ramach „nowelizacji” przy-
jętego regulaminu przed trzema 
laty. Wówczas też na wniosek bur-
mistrza, radni mogliby zmniejszyć 
działkowcom stawki. W końcu każ-
dy, kto ma działkę, płaci teraz po-
dwójny podatek za śmieci - raz za te 
wytwarzane w domu i drugi za te na 
ogrodach, nawet jeśli ich nie produ-
kuje. To dla wielu obywateli ozna-
cza, że co miesiąc do kasy gminy 
muszą płacić nawet ponad 100 zł. 

KR 

1. adin - siadamy na ławeczkach
2. dwa - siedzimy - siedzimy

3. tri - nadal siedzimy zamykamy oczy
4. czetyrie - zamknięte oczy wstajemy i głosujemy

5. pjat - otwieramy oczy i wy siedzicie i ja też siedzę
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Vox Ecclesiae...

„Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie  
i ciężko się z nią pogodzić, ale wierzymy w życie wieczne”

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim,  
którzy dzielili z Nami smutek i żal oraz uczestniczyli  

we Mszy Św. i ceremoni pogrzebowej 

śp. Stanisława Płaczka 
 

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli  

w pożegnaniu  
śp. Józefa 
Suskiego  

serdeczne 
podziękowania  

składa  
żona, córki i rodzina

POdZięKOWANiAPOdZięKOWANiA

(Mk 4,26-34)
Jezus powiedział do tłumów: Z 

królestwem Bożym dzieje się tak, 
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i 
rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon, naj-
pierw źdźbło, potem kłos, a po-
tem pełne ziarnko w kłosie. A gdy 
stan zboża na to pozwala, zaraz 
zapuszcza się sierp, bo pora już 
na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym 
porównamy królestwo Boże lub w 
jakiej przypowieści je przedsta-
wimy? Jest ono jak ziarnko gor-
czycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze wszystkich na-
sion na ziemi. Lecz wsiane wyra-
sta i staje się większe od jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że 
ptaki powietrzne gnieżdżą się w 
jego cieniu. W wielu takich przy-
powieściach głosił im naukę, o ile 
mogli [ją] rozumieć. A bez przy-
powieści nie przemawiał do nich. 
Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom.

Każdy z nas chciałby, aby nasze 
życie przynosiło nam dobre owo-
ce, abyśmy byli spełnieni i wnosi-
li wiele w życie innych. Chcemy 
żyć w pełni i pragniemy dać ży-
cie innym. Co jednak trzeba zro-
bić aby mieć życie w sobie? Trze-
ba umrzeć dla siebie niczym zia-
renko ukryte w ziemi, które jeśli 
nie obumrze nie przyniesie ob-
fitego plonu… (por. J 12,24) Je-
zus mówi: Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je 
zachowa. (por. Łk. 9,24) 

Pamiętam jak jeden z moich 
przyjaciół, który zaczynał głęb-
sze życie duchowe i podjął de-
cyzję na poranną modlitwę, do-
świadczał trudu wstawania przed 
wszystkimi, aby być z Bogiem i 
dla Boga samego. Pewnego razu 
postanowił się zwierzyć swemu 
kierownikowi duchowemu z ge-
henny jaką przeżywał. Powie-

dział: „Kiedy budzik dzwoni rano 
na modlitwę, mam wrażenie, że 
mnie zabija, to jest śmiercią dla 
mnie, ja umieram!” W odpowie-
dzi usłyszał: „To umrzyj!”. Umarł 
dla siebie…Wstawał na modlitwę 
wiernie choć nie było to dla Nie-
go łatwe. Później dołączyła do 
Niego żona. Dziś modlą się ra-
zem każdego rana półtorej godzi-
ny dziennie w ciszy i…naprawdę 
wielu znajduje w nich pomoc. Ży-
cie Bogu oddane zawsze przynosi 
piękne owoce. 

Moi Drodzy! Warto w tym mo-
mencie zwrócić uwagę na to co 
utarło się chyba w naszej mental-
ności… Mianowicie, to naprawdę 
nie jest tak, że bycie katolikiem 
to obciach i coś co skazuje nas na 
porażkę, nieudane, nieszczęśli-
we życie. Życie może być udane i 
właśnie w Kościele mamy pełnię 
środków, aby tak było… To jed-
nak czy takim będzie czy nie, za-
leży tylko i wyłącznie od tego czy 
je oddamy Bogu, czy będziemy 
budować głęboką relację z Nim! 
To w tym momencie zaczyna się 
nasze dobre życie…

Wielu z nas jednak w to nie wie-
rzy i żyje tylko po to aby żyć, z 
dnia na dzień rzucając Panu Bogu 
pobożne ochłapy dla tzw. spoko-
ju sumienia. Czy jednak takie ży-
cie jest życiem danym i podda-
nym Bogu, jest pełnym wyko-
rzystaniem danej nam wolności? 
Dziś wielu o niej mówi. Szczy-
cimy się tym, że wolni jesteśmy, 
ale czy to czasem nie jest tylko 
slogan? Człowiek wolny prze-
cież to ten, który wybiera dobro a 
my jakby ciągle na drodze do sa-
mozniszczenia… W szkole m.in. 
mam okazję przysłuchiwać się 
rozmowom o przyszłości i oba-
wie, że nie będzie kogo uczyć bo 
dzieci mało…Oczywiście pro-
blem poważny, ale wzbudza mój 
uśmiech bo to przecież szkoła 
uczy młodych ludzi jak unikać 
posiadania dzieci choćby na za-
jęciach z wychowania do życia w 
rodzinie. Oni z kolei, gdy zakła-
dają rodziny są na tyle wyucze-
ni, że wiedzą jak żyć aby dzie-
ci nie było za wiele albo wcale. I 
tak nie ma potem kogo uczyć! Za-
tem stan rzeczy, którego doświad-
czamy jest w dużej mierze skut-
kiem niewłaściwej edukacji. Edu-
kacja niszczy samą siebie przez 
złą formację młodego pokolenia 

jaką prowadzi, nie mówiąc już o 
kompletnym braku wychowywa-
nia, co raczej nie zwiastuje ofiar-
nych i prorodzinnych czy prospo-
łecznych postaw. Tak to wygląda 
i tak jest, że jeśli głosimy tylko to 
co jest wygodne, aby się nie nara-
żać to nie pomaga to wcale a wca-
le demograficznym wskaźnikom. 
O zdrowiu tych, którzy takich czy 
innych środków używają już nie 
wspomnę.

„Ble, ble, ble” ktoś powie. Pro-
blemy powyższe wnikają z po-
ziomu życia w Polsce i są zwią-
zane z ekonomią. Czyżby? Jakiś 
czas temu miałem okazję być w 
Norwegii, kraju bardzo bogatym, 
gdzie ludzie właściwie o nic nie 
muszą się martwić od strony eko-
nomicznej. I co? No i w zdecydo-
wanej większości rodziny w Nor-
wegii mają model dwa plus jeden. 
Opływają we wszystko dosłow-
nie a mają zazwyczaj jedno dziec-
ko i nie chcą więcej bo „czasy 
trudne”. To dopiero jest „ble, ble, 
ble”! Problem zdecydowanie do-
tykający mentalności, w której li-
czy się egoistyczna wygoda i tyle. 
Mentalności, której kształtowanie 
jest w naszych rękach i zależy od 
naszych decyzji.

Wolność jaką mamy potrzeba 
zatem wypełnić miłością a „mi-
łość – jak mówiła św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus – karmi się ofia-
rą!” Dlatego trzeba trwonić życie 
dla Boga. Inaczej nasza wolność 
nie będzie prawdziwa a życie bę-
dzie nieustannym karmieniem i 
życiem dla swego ego. Pozwólmy 
Bogu zasiewać w nas dobre ziar-
na. Tylko wtedy to co boże w nas 
zakwitnie i przyniesie nam życie 
jakiego pragniemy…

ks. Robert Szyszko

Ryszard Młynarczyk: lat 65, zmarł 06.06.2015 r., pogrzeb odbył się 
11.06.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Piątek, 12 maja 1995r.
„KURONIóWKę” OD 
CZERWCA BEZROBOTNI 
ODBIERAJą W PKO BP

Od 1 czerwca br. roku bezrobot-
ni odbierać będą zasiłki z RUP za 
pośrednictwem  nowogardzkiego 
oddziału PKO BP mieszczącego 
się przy ul. Warszawskiej.

Nie jest jeszcze ustalona kwe-
stia techniczna - podpisu bez-
robotnego o gotowości podjęcia 
przez niego pracy. Jak do tej pory 
(po ostatnich zmianach) bezro-
botny zobowiązany był stawiać 
się w Rejonowym Urzędzie Pra-
cy dwukrotnie w ciągu miesiąca. 
Obecnie (i tu prawdopodobnie 
nic się nie zmieni) osoba na zasił-
ku będzie musiała stawiać się raz 
w miesiącu, by złożyć swój podpis 
o gotowości podjęcia pracy. 

Po tych zmianach (siłą rze-
czy) bardziej restrykcyjnie - jak 
powiedział zarządca kierowni-
ka RUP Wiesław Kur, będzie się 
traktować osoby, które w wyzna-
czonym terminie nie stawią się do 
RUP, aby potwierdzić swoją goto-
wość do podjęcia pracy ze wzglę-
du na bezgotówkowe rozliczenia z 
bankiem.

PRACA W STOCZNI
Stocznia Szczecińska SA na-

dal zainteresowana jest zatrud-
nieniem pracowników na stano-
wiskach spawaczy. Obecnie RUP 
przygotowuje kolejny kurs dla 
spawaczy. Jednakże - jak mówi 
z-ca kierownika RUP Wiesław 
Kur, będzie się je organizować dla 
osób, które na pewno chcą podjąć 
pracę. Zamierzamy (wspólnie ze 
Stocznią) przygotować taki kurs 
w pomieszczeniach byłego POM. 
Sądzę - dodał, że kurs ten umoż-
liwi bezrobotnym nie tylko pod-
jęcie pracy w Stoczni, bowiem nie 
ma takiego wymogu, choć pra-
ca w Stoczni daje bezrobotnemu 
szansę nauczenia się wielu rzeczy 

przydatnych w przypadku, gdy-
by w późniejszym okresie chciał 
otworzyć np. usługi spawalnicze. 
Sądzę, że doświadczenia wynie-
sione z pracy w Stoczni będą dla 
każdego bardzo cenne i przydat-
ne w dalszej pracy w innym zakła-
dzie. W ten sposób też ludzie pra-
cujący w Szczecinie przynoszą za-
robione pieniądze do Nowogardu 
wzbogacając miejscowy rynek. 

 Obecnie ci, którzy dojeż-
dżają do Stoczni są zadowoleni z 
pracy, zarobków i mylna jest oce-
na, jaka pokutuje wśród nowo-
gardzkich bezrobotnych, że pra-
cownik z Nowogardu na dojazd 
do miejsca zatrudnienia (w Stocz-
ni) zużywa kilkakrotnie więcej 
czasu niż szczecinianin. Bowiem 
w normalnym (porannym) natę-
żeniu ruchu w Szczecinie dojazd z 
peryferii miasta trwa równie dłu-
go, jak autobusem liniowym z No-
wogardu. 

W niedługim czasie - powie-
dział Wiesław Kur, zamierza-
my uruchomić drugi autobus do 
Stoczni. Byłyby to kursy integral-
ne tylko z Nowogardu i z Dobrej, 
co skróciłoby czas dojazdu do 
pracy. Wymaga to jednak zebra-
nia wystarczającej liczby chętnych 
(z Dobrej) do pracy w Szczecinie

Poza tym zamierzamy organi-
zować (o ile zaistnieje taka po-
trzeba na rynku pracy) inne kursy 
(również z myślą o Stoczni, któ-
ra praktycznie przyjmie nieogra-
niczoną liczbę pracowników) np. 
suwnicowych - dla kobiet.

Na zakończenie dodam jesz-
cze, że powstaje przy tworzącym 
się inkubatorze przedsiębiorczo-
ści klub pracy. I bynajmniej nie 
będzie to klub dyskusyjny. Ludzie 
tworzący ten klub (liderzy), będą 
mieli za zadanie - np. w przypad-
ku większej oferty pracodawcy, 
zorganizowania dojazdu do miej-
sca pracy. 

(kar)

20 lat temu                                 pisał:
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Hadi yahfouf
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Ko-

ściuszki w Nowogardzie
Uczeń klasy IV c, 
Wychowawca: Maria Pastusiak
 średnią ocen 5,3 
Hadi jest uczniem wszechstron-

nie uzdolnionym. Mimo, iż jest o 
dwa lata młodszy od swoich kole-
gów z klas czwartych,  osiąga licz-
ne sukcesy w konkursach na szcze-
blu gminy i powiatu. W tym roku 
zdobył:  I m. w powiatowym konkur-
sie  języka angielskiego Macmillan 
Primary School  Tournament, I m. w 
powiatowym konkursie języka an-
gielskiego „English Master”, I m. w 
powiatowym konkursie matema-
tycznym „Czwóreczka”, I miejsce w 
miejsko-gminnym konkursie  „Mate-
matyczne Asy z IV klasy”, wyróżnie-
nie w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur 2015”, I m. 
w szkolnym konkursie informatycz-
nym „Cyberprzemoc”.

Hadi rozwija swoje zdolności na 
zajęciach dodatkowych w szkole i 
poza nią. Trenuje piłkę 

nożną w drużynie Brazil Da Bola. 
Uczęszcza do szkoły muzycznej i 
często bierze udział w  koncertach 
i konkursach gitarowych osiągając 
wyróżnienia na szczeblu ogólnopol-
skim. 

michał teodorczyk
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Ko-

ściuszki w Nowogardzie
Uczeń klasy Vi a 
Wychowawca: Martyna Rogala - 

Bator
Średnia ocen 5,64. 
Udział  i sukcesy w wielu konkur-

sach: Gminny konkurs „Matematycz-
ne Asy z VI klasy”, Powiatowego Kon-
kursu Matematyczny „Czwórecz-
ka”, konkurs z j. angielskiego „Spel-
ling Master”- I m i III m w konkursie 
z gramatyki j.angielskiego, zakwali-
fikowanie się do ogólnopolskiego 
konkursu ekologicznego  „Upcyclin-
gowy Zawrót Głowy”, udział w ogól-
nopolskim Konkursie informatycz-
nym TIK? -  TAK!

Zainteresowania to pływanie, jaz-
da na rowerze, gra w ping ponga.

Paweł Sikora 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Ko-

ściuszki w Nowogardzie
Uczeń klasy Vi a 
Wychowawca: Martyna Rogala - 

Bator
Średnia ocen 5,18.
Zainteresowania  to  zajęcia w 

Kole Teatralnym , gra w piłkę ręczną, 
jazda na rolkach, zajęcia plastyczne.

Konkursy: zakwalifikowanie się 
do ogólnopolskiego ekologiczne-
go konkursu „Upcyclingowy Zawrót 
Głowy”, udział w konkursie „Medi-
test” oraz w wojewódzkim konkur-
sie fotograficznym „Zbiorniki wodne 
mojej okolicy”. I m w  szkolnym kon-
kursie  recytatorskim „Jan Paweł II”, 
udział Międzynarodowym Konkur-
sie matematycznym „Kangur 2015” 
i Ogólnopolskim Konkursie Orto-
graficznym  oraz Gminnym konkur-
sie. „W świecie Legend Pomorza Za-
chodniego”, Ogólnopolskim Kon-
kursie informatycznym TIK? – TAK!.

Weronika lalik
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Ko-

ściuszki w Nowogardzie
Uczeń klasy Vi c
Wychowawca: Katarzyna Gnaciń-

ska - Olczyk
Średnia ocen: 5,2
Uczennica uzdolniona muzycz-

nie, największe sukcesy osiągnęła w 
dziedzinie piosenki i recytacji.

Najważniejsze osiągnięcia Wero-
niki  w roku szkolnym 2014/2015 to:

Grand Prix w Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki Morskiej/ Miej-
sko- Gminny Konkurs ,,Kolędy i Pa-
storałki” w Nowogardzie, IX Edycja 
Festiwalu Piosenki Bożonarodze-
niowej ,,Gwiazdka” w Dobrej, I m. 
IX Zachodniopomorski Festiwal Ko-
lęd, Pastorałek i Piosenek Bożona-
rodzeniowych w Ińsku, XX Konkurs 
Piosenki ,,Wygraj Sukces” w Cza-
plinku,  Rejonowy Przegląd Piosen-
ki Dziecięcej w Nowogardzie, Woje-
wódzkim Przegląd Piosenki Dziecię-
cej w Szczecinie Weronika otrzyma-
ła kwalifikacje ogólnopolskie do II 
etapu programu TVN ,,Mali Giganci-
”2015.W dziedzinie recytacji;

Miejsko- Gminny Konkurs Recyta-

torski w Nowogardzie, Przegląd Po-
wiatowy Małego Konkursu Recyta-
torskiego w Goleniowie, Mały Kon-
kurs Recytatorski w Szczecinie.

ewa Soroka
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Ko-

ściuszki w Nowogardzie
Uczeń klasy Vi c
Wychowawca: Katarzyna Gnaciń-

ska - Olczyk
Średnia ocen: 5,45
Działalność: Redaktor Naczelny 

Gazetki Szkolnej, Przewodnicząca 
Caritas w SP1.

Przewodnicząca Samorządu Kla-
sowego, Działaczka Samorządu 
Uczniowskiego. 

Osoba odpowiedzialna za prowa-
dzenie uroczystości i apelów szkol-
nych.

Aktorka Teatru Szkolnego Cicho-
sza. Członek szkolnego zespołu mu-
zycznego Nutka.

Uczennica Szkoły Muzycznej I 
stopnia( instrument fortepian). Od 
dwóch lat z rzędu brała udział w 
letnich przedstawieniach teatral-
nych w Teatrze Pleciuga w Szczeci-
nie (np.”Na strychu”, „Szczecin przed 
i po wojnie”) Uczestniczka Koncertu 
Charytatywnego „Zagrajmy dla Ja-
kuba”

Osiągnięcia: Laureatka konkur-
sów plastycznych: W Gminnym kon-
kursie” Świecie Legend Pomorza 
Zachodniego”, Ptaki Polski Szkolny 
Konkurs „Kościuszko” Bajki Polskie, 
Nowogard Moje Miasto

Laureatka Międzyszkolnego Kon-
kursu Języka Angielskiego Butterfly. 
Wielokrotnie otrzymała wyróżnie-
nia w konkursach recytatorskich na 
szczeblu szkolnym , gminnym oraz 
na przeglądach teatralnych: W Re-
jonowych Prezentacjach Amator-
skich Zespołów Teatralnych, V Pa-
norama Teatralna O Złote i Srebrne 
Maski Burmistrza Maszewa, Wypłyń 
na głębię-poezja Jana Pawła II Mały 
Konkurs Recytatorski, wielokrotnie 
laureatka międzyszkolnych konkur-
sów muzycznych: Sining Bugs-pio-
senki angielskiej,  Eko-piosenka - 
piosenki ekologicznej,  Konkurs Ko-
lęd i Pastorałek,  Konkurs Piosenki 
Ludowej-Piękna Nasza Polska Cała, 
Uczestniczka oraz laureatka ogól-
nopolskich konkursów przyrodni-
czych: Meditest, Eko planeta, Upcy-
cilingowy zawrót głowy, Uczestnicz-
ka konkursu Dzieje Ziemi Nowo-
gardzkiej.

Julia Róża Florczak – ucz. Kl. VI b 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie,

wych. Grażyna Miętka-Piotrowicz
Średnia ocen na zakończenie roku 

szkolnego 2014/2015 – 5,0
Wzorowe zachowanie
Julia pełni funkcję Przewodniczą-

cej Samorządu Uczniowskiego od 
dwóch lat, aktywnie uczestniczy-
ła we wszystkich uroczystościach 
szkolnych i środowiskowych.  Jest 
inicjatorką licznych przedsięwzięć 
na rzecz szkoły i uczniów. Cechuje 
ją uporządkowanie, skromność i ra-
dosne usposobienie.  Działa w skle-
piku szkolnym. Swoją postawą kre-
atywności, pracowitości i ogrom-
nej życzliwości wyróżnia się spośród 
uczniów.  Jej upodobanie do czyta-
nia książek i zainteresowanie tań-
cem świadczy o jej ogromnej wraż-
liwości.

Julia reprezentowała szkołę w  
wielu konkursach przedmiotowych,  
w tym w 4 konkursach ogólnopol-
skich, 1 powiatowym i w 4 miejsko-
-gminnych

Osiągnięcia:
 I miejsce w II edycji Konkursu „ 

Mistrz opowiadań i ładnego pisania 
- Nowogard 2015”

II miejsce w Miejsko-Gmin-
nym Konkursie Czytelniczym dla 
uczniów klas IV-VI

 Oliwia Świca – ucz. Kl. VI b Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, 

wych. Grażyna Miętka-Piotrowicz
Średnia ocen na zakończenie roku 

szkolnego 2014/2015 –  5,18
Wzorowe zachowanie
Oliwia brała udział w imprezach 

szkolnych i środowiskowych. Jest 
osobą wrażliwą, otwartą na innych 
i świat, wolny czas spędza na czyta-

niu czasopism i książek popularno-
naukowych.

Oliwia reprezentowała szkołę w 
licznych zawodach sportowych  i 
konkursach przedmiotowych,  w 
tym w 3 konkursach ogólnopol-
skich,

 2 powiatowych i 3 miejsko-gmin-
nych.

Osiągnięcia:
I miejsce w województwie oraz 

VIII miejsce w Polsce  w Ogólnopol-
skim Konkursie „ Alfik Humanistycz-
ny”

III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatowych w Piłce Ręcznej Dziew-
cząt

Paula Kolibska – ucz. Kl. VI b 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowo-
gardzie, 

wych. Grażyna Miętka-Piotrowicz
Średnia ocen na zakończenie roku 

szkolnego 2014/2015 – 5,0
Wzorowe zachowanie
Paula reprezentowała szkołę w 

licznych  konkursach przedmioto-
wych i zawodach sportowych, w 
tym w 4 konkursach ogólnopol-
skich, 3 powiatowych i 5 miejsko-
-gminnych.

Brała udział w imprezach szkol-
nych, środowiskowych oraz wie-
lu przedsięwzięciach na rzecz kla-
sy i szkoły. Jest osobą uporządko-
waną, pracowitą i przedsiębiorczą, 
działa w sklepiku szkolnym. Z dużą 
świadomością podchodzi do swo-
jego życia i stara się je odpowied-
nio kształtować. Wielką pasją Pau-
li jest gra w tenisa ziemnego, czego 
daje wyraz uczestnicząc od kilku lat 
w wielu zawodach w tej dyscyplinie 
sportowej.

Osiągnięcia:
I miejsce drużynowo w Miejsko-

-Gminnym Konkursie „ Mały Mistrz 
Kuchni ”

III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatowych w Piłce Ręcznej Dziew-
cząt

II miejsce w gwiazdkowym turnie-
ju tenisa ziemnego o puchar Burmi-
strza Gminy i Miasta Goleniów-Kręp-
sko2014r.

Nasze   prezentacje Najlepsi Uczniowie 2014-2015
Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, prezen-

tujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w roku 
2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę poprosili-
śmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że taka prezen-
tacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlepszych i bodziec 
dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym roku. Dzisiaj pierw-
sza część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych uczniów ze szkół  pod-
stawowych w Nowogardzie:  SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 4.
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R O D Z I N N Y 

EkoRajd 
ROWEROWY 

ZIELONA 
SZPRYCHA

W programie: 
 odkrywanie najciekawszych zakątków Puszczy Goleniowskiej

 prelekcje nt. Natury 2000
 stoisko przyrodnicze

 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

sobota

Wstęp wolny

Rowerem w Naturę 2000 

Szczegóły i zapisy: www.ndk.pl

ORGANIZATORZY RAJDU:                                                                                              PARTNERZY RAJDU:

Komisariat Policji w Nowogardzie

Nadleśnictwo Nowogard
Starostwo Powiatowe 

w Goleniowie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

w Nowogardzie

4X4

R O D Z I N N Y 

EkoRajd 
ROWEROWY 
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SZPRYCHA

Rowerem w Naturę 2000 13.06.2015 
sobota

13.06.2015 

R O D Z I N N Y 

EkoRajd 
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W programie: 
 odkrywanie najciekawszych zakątków Puszczy Goleniowskiej

 prelekcje nt. Natury 2000
 stoisko przyrodnicze

 ognisko z pieczeniem kiełbasek 

sobota

Rowerem w Naturę 2000 

„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Liga Ochrony Przyrody”

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

Fotopstryk - Mega rzodkiew
W tym tygodniu redakcję odwiedziła kobieta, która po-
chwaliła się ogromną rzodkwią. Warzywa urosły do wyjąt-
kowo dużych rozmiarów w prywatnym ogródku pani Wiesi, 
mieszkającej w Grabinie.

Od dawna na łamach DN pu-
blikujemy zdjęcia nadsyłane przez 
naszych czytelników, przedsta-
wiające ich nietypowe zbiory. 
Nasz obiektyw utrwalił już m.in. 
gigantyczną marchew, dynie czy 
dziesiątki wielkich grzybów. Tym 
razem jednak, prezentujemy zdję-
cie przedstawiające naprawdę 
dużą rzodkiew. Warzywo to nale-

ży do rodziny kapustowych, choć 
jak wszyscy doskonale wiedzą, za-
zwyczaj rozmiarem przypomina 
orzecha włoskiego. Inaczej jest w 
przypadku rzodkwi, którą wyho-
dowała w swoim ogródku w Gra-
binie, pani Wiesia. Swoją drogą, 
ciekawe jak duża w tym ogródku 
wyrosła by np. kapusta...? Dzię-
kujemy naszej czytelniczce za to, 

że zechciała się pochwalić swoimi 
wyjątkowymi warzywami oraz za-
chęcamy wszystkich do tego, aby 
również prezentowali swoje tak 
okazałe zbiory.

KR 
ReKlAmA
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Z cyklu: “Przedstawiamy nowych sołtysów” - rozmowa z Anną Borowiecką, sołtysem Ostrzycy

Jeżeli ktoś chce wymagać od innej osoby,  
to najpierw musi zacząć od siebie

Anna Borowiecka, w maju 
tego roku, została jedną z nowo 
wybranych pań sołtys w Gmi-
nie Nowogard.  Z nową sołtys 
Ostrzycy rozmawiamy w naszym 
nowym cyklu, zapoczątkowa-
nym przed tygodniem, w którym 
przedstawiamy nowych sołtysów 
w gminie Nowogard. 

Dlaczego zdecydowała się 
pani kandydować na sołtysa wsi 
Ostrzyca i jakie są pani założenia 
na  4 letnią kadencję, która wła-
śnie się rozpoczęła?

Było kilka powodów. Namawia-
li mnie do tego sami mieszkań-

cy, to mnie bardzo mile zaskoczy-
ło. Nie ukrywam też, że chciałam 
się zmierzyć z tą odpowiedzialną 
funkcją i udowodnić sobie, że rów-
nież będę potrafiła się spełnić na 
tym stanowisku, podobnie jak po-
przedni sołtys, pan Darek Olejnik, 
który był bardzo dobrym sołtysem. 
Dlatego liczę na dalszą współpra-
cę z panem Darkiem. Co do zało-
żeń, to jest jeszcze zbyt wcześnie, 
by o nich mówić. Dlatego powiem 
o nich, gdy uda mi się choć kil-
ka z nich zrealizować. Społeczność 
Ostrzycy jest bardzo aktywna i zin-
tegrowana, czego najlepszym do-

wodem jest wspólna praca przy bu-
dowie boiska wiejskiego, które jest 
już w zasadzie ukończone. Pozo-
stało jedynie tylko wkopanie bra-
mek i postawienie kilku ławek do 
siedzenia. Dlatego szukamy jeszcze 
jakiejś osoby lub firmy, które by po-
mogły nam w zdobyciu kilkunastu 
desek, które posłużyłyby właśnie na 
ławki boiskowe. Jeżeli zdążymy ze 
wszystkim, to otwarcie boiska pla-
nujemy na 4 lipca, więc czasu po-
stało już niewiele.

Czym się na co dzień pani zaj-
muje? 

Na co dzień zajmuję się swoją 
rodziną, dziećmi, których z mężem 
mamy troje, a także naszym go-
spodarstwem, tu w Ostrzycy, gdzie 
mieszkamy od 8 lat. Co do zainte-
resowań, to powiem bez ogródek, 
że umknęły one z chwilą, gdy po-
jawiły się dzieci, które wymagają 
opieki i poświęcenia im czasu tak w 
nauce, jak i innych czynnościach. 
Ale zawsze interesowała mnie flo-
rystyka - czyli układanie bukietów, 
dlatego też przez kilka lat pracowa-
łam w kwiaciarni, w Łobzie. Teraz 
już tam nie pracuję, ale sentyment 
do tego zajęcia i kwiatów pozostał. 

Wieś Ostrzyca od prawie 20 
lat, bezskutecznie wnioskuje do 
władz samorządowych o budowę 
chodnika. Czy ma pani pomysł, 
jak przekonać obecne władze do 
realizacji tej inwestycji 

Jest tak wiele sołectw, które mają 
podobne potrzeby. Ja fragmenta-
rycznie poznałam budżet i zorien-
towałam się, że jego rozdzielanie 
kieruje się pewnymi przepisami, na 
które trzeba mieć konkretne uza-

sadnienie i wytyczne. Dlatego te-
raz już wiem, że spokojnie musimy 
trochę jeszcze poczekać i próbować 
pozyskiwać środki gminne choć-
by właśnie na ten nasz chodnik. 
Wiem, że był on od wielu lat obiek-
tem starań byłego sołtysa, a także 
całej społeczności. Dlatego ja będę 
dalej ten temat kontynuowała, bo-
wiem mamy takie czasy, że chod-
niki powinny być już w każdej wsi, 
by mieszkańcy, a szczególnie dzie-
ci, mogli się bezpiecznie przemiesz-
czać.  

Sołtysi do pomocy mają Radę 
sołecką. Czy stworzyła pani już 
jakiś kształt współdziałania z 
Radą w Ostrzycy? 

Rada  składa się z 5 osób. To 
w większości ludzie młodzi, któ-
rzy chcą działać i zmieniać na-
szą Ostrzycę. Młodość w tych cza-
sach w połączeniu z doświadcze-
niem, naprawdę mogą przynieść 
wiele dobrego dla lokalnej społecz-
ności. Rada jest bardzo ambitna i 
ma wiele chęci do działania, więc 
tak naprawdę tutaj musi być tylko 
dobrze.

Mówi się, że na wsi nie jest ła-
two namówić ludzi do wspólne-
go działania. Ma pani jakiś po-
mysł na to, w jaki sposób zaan-
gażować jak największą liczbę 
mieszkańców do tego, by właśnie 
zechcieli z panią, jako sołtysem, 
„iść ręka w rękę”?

Jeżeli ktoś chce wymagać od in-
nej osoby, to najpierw musi zacząć 
od siebie, poprzez konkretne przy-
kłady czy działanie, które zachęcą 
innych do współpracy. Choćby po-
przez grabienie, czy też inne pra-
ce porządkowe. Nie mniej, miesz-

kańcy Ostrzycy to bardzo zintegro-
wana społeczność i naprawdę jest 
chętna do współdziałania w róż-
nych przedsięwzięciach.

 Sołectwo jest jednostką po-
mocniczą gminy. Jak pani to ro-
zumie i jakie wiąże pani, w pry-
zmacie lokalnych władz, oczeki-
wania?

Moje oczekiwania są jasne, by 
gmina nie żałowała środków na in-
westycje dla naszej wsi. Ale jak to 
będzie, wkrótce zobaczymy... Je-
stem nowym sołtysem. Dlatego jest 
jeszcze wiele rzeczy dla mnie no-
wych, z którymi wcześniej nie mia-
łam styczności. Wychodzę z zało-
żenia, że jeżeli nie wiem, w które 
drzwi pukać, to zwyczajnie pytam 
inne, bardziej kompetentne oso-
by. Dlatego zapowiadam, że w UM 
będę bywać często i pukać do wielu 
drzwi, by rozmawiać o sprawach, 
które będą istotne dla mojej wsi.

Jak pani widzi wieś Ostrzycę 
za 4 lata, czyli po upływie pani 
kadencji? 

Chciałabym, by pojawił się tu 
wreszcie chodnik, o który pan py-
tał, plac zabaw dla dzieci, ławki 
do siedzenia.  Uważam, że te wy-
magania są zupełnie, powiedzia-
łabym, zwyczajne. To nie prośba o 
budowę skoczni narciarskiej, tylko 
oczekiwania, wynikające z elemen-
tarnych potrzeb ludzi.  Korzysta-
jąc z okazji, bardzo serdecznie za-
praszam wszystkich mieszkańców 
Ostrzycy, aby zgłaszali się do mnie 
z uwagami, sugestiami odnośnie 
naszej osady, bo przecież wszyscy w 
niej tu mieszkamy i chcemy, by żyło 
nam się coraz lepiej. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Anna Borowiecka sołtys wsi Ostrzyca

Ogólnopolski konkurs „mój las”

Sukces uczniów z Nowogardu
We wtorek (2 czerwca), w Domu Technika NOT w Warszawie, odbyło się podsumowanie 
XXVIII edycji konkursu „Mój Las”, zorganizowanego przez Zarząd Główny SITLiD oraz 
Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. 

Celem konkursu jest poszerza-
nie wiedzy przyrodniczej i eko-
logicznej dzieci oraz młodzieży 
szkolnej, ponadto zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz 
ochrony środowiska. Konkurs od-
bywa się w dwóch etapach: regio-
nalnym (I etap) i centralnym (II 
etap). W konkursie biorą udział 
dzieci i młodzież ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych; podzieleni 
na cztery kategorie wiekowe. Te-

matyka prac konkursowych do-
tyczy szeroko rozumianej ochro-
ny przyrody i środowiska, pracy 
leśników, gospodarki leśnej oraz 
wykorzystania surowca drzewne-
go. 

Dwaj uczniowie z Nowogardu 
zostali laureatami tego konkursu 
na szczeblu regionalnym i central-
nym w pierwszej kategorii wieko-
wej. Wykonali oni prace na temat: 
„Leśne skarby - dary lasu”. I tak: 
III nagrodę uzyskał Leon Mar-

cinkowski ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Nowogardzie. Opiekun pra-
cy pani Urszula Zajda. Wyróżnie-
nie otrzymał Bartosz Piwowar-
czyk ze Szkoły Podstawowej nr 
4 im. Jana Pawła II w Nowogar-
dzie. Opiekun pracy pani Beata 
Siedlecka. Gratulujemy uczniom i 
opiekunom.

Info: własna
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Nie burzcie takich obiektów
W związku z upublicznionymi planami magistratu dotyczącymi budynku po świetlicy w 
Wyszomierzu   otrzymaliśmy list od byłego mieszkańca tej wsi znanego historyka-hobbystę  
Jana  C Kozakowskiego. Oto jego treść:  

Redakcja Dziennika Nowogar- 
dzkiego:

Ostatnio znalazłem na Oficjalnej 
stronie Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie notatkę pt.:

Spotkanie w Wyszomierzu 
(Opublikowano: środa, 3 czerwca 
2015, godz. 11:42 admin). 

Pierwsze zdania notatki ucieszy-
ły mnie: „2 czerwca br. w Wyszo-
mierzu odbyło się spotkanie w spra-
wie ewentualnego remontu świetli-
cy. W spotkaniu wziął udział bur-
mistrz Robert Czapla, radny i za-
razem sołtys Wyszomierza Andrzej 
Kania, kierownik Wydziału Inwe-
stycji Adam Czernikiewicz, kierow-
nik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa Ewa 
Jakubcewicz, kierownik ZBK Grazy-
na Grosicka oraz lokalny przedsię-
biorca (hodowca norek) Euzebiusz 
Adamski. Podczas spotkania doko-
nano oględzin istniejącego budynku, 
który w latach świetności sprawował 
funkcję świetlicy”.

Po przeczytaniu następnego zda-
nia poczułem się zbulwersowany, 
zdumiony i rozżalony jednocześnie: 

„Po dokładnym sprawdzeniu bu-
dynku stwierdzono jednak, iż re-
mont przekroczy znacznie budo-
wę nowego budynku dlatego posta-
nowiono remontu nie robić. Pod-
czas spotkania padła propozycja aby 
nowy budynek umiejscowić bliżej 
boiska gdzie organizowane są liczne 
imprezy”.

Dalej czytamy:
„Tam też przeniesiono spotkanie. 

Podczas uzgodnienień na boisko 
(pis.oryg.)  burmistrz zadeklaro-
wał, iż złoży wniosek do Rady Miej-
skiej w celu zabezpieczenia środków 
finansowych na przygotowanie pro-
jektu budowy budynku gospodarcze-
go przy boisku...”

Niezwykle pomyślna wiadomość 
dla mieszkańców Wyszomierza:  
wkrótce funkcję świetlicy „spra-
wować” będzie budynek gospodar-
czy przy boisku. Zaiste, postęp nie-
samowity.

Nie jest prawdą, że istniejący bu-
dynek sprawował tylko funkcję 
świetlicy. Piękny piętrowy budynek 
z mansardowym dachem wzniesio-
no w latach dwudziestych XX w.  
Był to okazały budynek mieszkal-
ny z salą, być może gospodą. Poni-
żej karta pocztowa przedstawiają-
ca ten przybytek (obraz pochodzi z 
profilu „Nasz Wyszomierz” na por-
talu Nasza Klasa). Pod zdjęciem na-
pisano, że pochodzi z 1911 r. Inne 
źródła podają, że budynek powstał 
w latach 20. XX w. Na kartce widać 
napis „Gruss aus Wismar bei Na-

ugard” (Pozdrowienia z Wyszomie-
rza pod Nowogardem). Niemiecka 
nazwa Wyszomierza napisana jest 
przez jedno „s” – do 1938 r. pisano: 
Wissmar (Wißmar).

Pierwszy po II wojnie światowej 
zamieszkał tu pan Józef Jaszczak. 

Karta pocztowa przedstawiają-
ca ten przybytek (obraz pochodzi z 
profilu „Nasz Wyszomierz” na portalu 
Nasza Klasa). Pod zdjęciem napisano, 
że pochodzi z 1911 r. I 

W czerwcu 1945 utworzono 
Gminę Długołęka. W skład gminy 
wchodziły miejscowości, nazywane 
wówczas gromadami: Długołęka, 
Sąpolnica, Korytkowo, Jemikowo 
(ówczesna nazwa), Redło, Krasno-
łęka, Nowe Wyszomierki, Węgo-
rzyce, Wyszomierz, Osina, Kikorze, 
Olchowo, Gardno. W latach 1949-
1954 Gmina Długołęka miała sie-
dzibę w Wyszomierzu w omawia-
nym budynku. W gminie była do-
kumentacja niemiecka mówiąca ile 
hektarów ma które gospodarstwo. 
Wójtem w Długołęce był Ignacy 
Konkolewski, późniejszy poseł na 
Sejm, działacz Stronnictwa Ludo-
wego. Po likwidacji gmin w 1954  
wprowadzono w ich miejsce tzw. 
gromady. Gromada Wyszomierz 
została utworzona na mocy uchwa-
ły nr V/48/54 WRN w Szczecinie z 
5. X.1954 r. (Dz.Urz. WRN w Szcze-
cinie nr 15 z 1954 r. poz. 67). Pierw-
sza sesja Gromadzkiej Rady Naro-
dowej  odbyła się 18 grudnia 1954 r. 
Pod GRN w Wyszomierzu należały 
wtedy następujące wsie (sołectwa): 
Olchowo, Wyszomierz, Nowe Wy-
szomierki, Stare Wyszomierki, Dłu-
gołęka, Krasnołęka i Starogoszcz.

Siedziba Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej pozostała w tym 
samym budynku. Zajmowała po-
mieszczenia na I piętrze. Urzędo-
wał tam przewodniczący GRN, Se-
kretarz Gromadzki i sekretarka. Po-
czątkowo Biblioteka Gromadzka 
znajdowała się w pomieszczeniu na 
parterze, gdzie została przeniesiona 
z domu prywatnego. Potem księgo-
zbiór umieszczono na piętro, obok 
Prezydium GRN. Pamiętam, że w 
latach 60. XX w. Bibliotekę prowa-
dziła pani Tryańska. To ona namó-
wiła mnie do prowadzenia Punk-
tu Bibliotecznego w Nowych Wy-
szomierkach. W którymś roku na-

stąpiło „czyszczenie bibliotek”: usu-
nięto z nich wiele tomów dzieł Le-
nina i Stalina. W ten sposób odzy-
skane numery (a była to numera-
cja zaczynająca się od nr 1) wyko-
rzystano na najnowsze zakupy lite-
ratury pięknej.

Na parterze budynku była świe-
tlica, w której kino objazdowe raz 
w miesiącu dawało pokaz: najpierw 
Polska Kronika Filmowa, potem ja-
kiś film dokumentalny i wreszcie 
dwa filmy fabularne - jeden dostęp-
ny dla młodzieży szkolnej, a drugi 
- dla dorosłych. Operatorzy na ogół 
byli bezwzględni i przeszukiwali 
wszystkie zakamarki w poszukiwa-
niu małolatów. 

W świetlicy odbywały się zebra-
nia, zabawy, szkolenia.  Kwitło ży-
cie kulturalne. Można powiedzieć, 
że Wyszomierz był centrum kul-
turalnym południowej części po-
wiatu nowogardzkiego. W sali wy-
stępowali artyści znani w całej Pol-
sce, np. Jan Danek, piosenkarz po-
pularny w latach 50. ub. wieku. Była 
też jakaś warszawska aktorka z mo-
nodramem. 

Mieszkańcy Wyszomierza sami 
też tworzyli kulturę - odbywały się 
przedstawienia miejscowego teatru 
amatorskiego. Pamiętam sztukę 
(tytułu, niestety, nie), której akcja 
działa się chyba na Dzikim Zacho-
dzie. W przedstawieniu, uwiecznio-
nym na poniższym zdjęciu (z pro-
filu Nasz Wyszomierz na NK), brało 
udział kilkanaście osób. Parę aman-
tów odtwarzali Kazia Kaźmierczak 
(obecnie Spera) i Jurek Świtała.  
Ówczesny sołtys Stanisław Nowac-
ki zagrał szeryfa; wystąpiła też jego 
żona, pani Szustrowa, Jan Grobelny 
(kowal), Kulczyk i inni.  Sala była 
pełna widzów. Działał też dziewczę-
cy zespół wokalny oraz zespół mu-
zyczny w składzie: Józef Morawski, 
Kazimierz Antczak i Edmund No-
wacki.

 Przedstawienie teatru amatorskiego  
w Wyszomierzu- para amantów to  
Kazia Kaźmierczak (obecnie Spera) i 
Jurek Świtała.  Ówczesny sołtys Stani-
sław Nowacki zagrał szeryfa; wystąpi-
ła też jego żona, pani Szustrowa, Jan 
Grobelny (kowal), Kulczyk i inni.  

 
Na początku lat 60. w świetlicy 

w Wyszomierzu pojawił się pierw-
szy w okolicy telewizor.  Początko-

@    Ludzie listy piszą  @ 
wo gromadził tłumy widzów, tak 
jak kino objazdowe. Później przy-
szła moda na klubokawiarnie, któ-
re były właściwie w każdej wiosce. I 
ludzie, zwłaszcza młodzież, tam by-
wali.

Gromada Wyszomierz została 
zlikwidowana 31.XII.1971. Jej ob-
szar włączono w całości do nowo 
utworzonej gminy Nowogard. I to 
był początek końca świetności tego 
ośrodka kultury. Pozostały coraz 
rzadsze zabawy. Władza oddalona o 
kilka kilometrów nie widzi tak do-
brze, zwłaszcza gdy musi zająć się 
jeszcze sprawami miasta.

Zmienił się ustrój. W 2007 r. 
nowa władza Gminy Nowogard  
postanowiła zadbać o oblicze Ziemi 
Nowogardzkiej. Dowodem są pla-
ny odnowy 33 miejscowości Gmi-
ny Nowogard, w tym Plan odnowy 
miejscowości Wyszomierz. W Pla-
nie zapisano: „Plan Odnowy Miej-
scowości Wyszomierz jako główne-
go ośrodka sołectwa jest dokumen-
tem określającym strategię działań 
wsi w sferze społeczno-gospodarczej  
na lata 2007-2013”. Stwierdza się, 
że: „Na terenie Wyszomierza znaj-
dują się obiekty chronione: - budy-
nek mieszkalny z salą wiejską nr 33, 
murowany, lata 20 XX w.”  (tu wy-
mienia się jeszcze 7 innych obiek-
tów chronionych).  

Na stronie 30 Planu zapisano, że 
remont i zagospodarowanie świetli-
cy wiejskiej w Wyszomierzu, wła-
sność Gminy Nowogard, będzie 
kosztować szacunkowo 365  000 
zł; harmonogram realizacji : 2008-
2009 r. 

Na str. 31 w p. 1 opisano sposób 
remontu i zagospodarowania świe-
tlicy:

„Realizacja inwestycji przewiduje 
zagospodarowanie terenu przylega-
jącego do świetlicy i samego obiek-
tu. Zadanie obejmuje m.in. wymia-
nę podłogi, drzwi wejściowych, re-
mont sufitu oraz pomieszczeń przy-
ległych, które są w bardzo złym sta-
nie technicznym. W drugim eta-
pie prac planuje się m.in. wymianę 
dachu, remont elewacji i sanitaria-
tów oraz umieszczenie elementów 
małej architektury (ławki, kosze na 
śmieci), a także wykonanie rzeźby z 
drewna symbolizującej pochodze-
nie nazwy sołectwa”.

Plan Odnowy Miejscowości Wy-
szomierz przyjęto, o czym mówi 
poniższa uchwała:

„Uchwała Nr XVI/130/08 Rady 
Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 
lutego 2008 roku   w sprawie przy-
jęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Wyszomierz

(Same plany odnowy poszczegól-
nych miejscowości nie są już do-
stępne w internecie (ja nie znala-
złem).  Swego czasu wydrukowa-
łem sobie plany odnowienia Dłu-
gołęki, Krasnołęki i Wyszomierza. 
Wybrane strony tego ostatniego do-
łączam do niniejszego listu). 

I co? Mamy rok 2015, okazuje się, 
że przez 7 (słownie: siedem) lat nic 
nie zrobiono w sprawie świetlicy w 
Wyszomierzu. Stan budynku po-
gorszył się na tyle, że nie opłaca się 

go remontować, taniej jest postawić 
nowy budynek gospodarczy. Czyż-
by? Przecież z ww. Planu wynika, 
że to jest „obiekt chroniony”. Czy w 
Urzędzie Gminy jest ktoś w rodza-
ju konserwatora zabytków? A może 
to leży w gestii władz powiatowych?  
Można tak na pastwę losu zostawić 
zabytkowy budynek, ważny dla kil-
ku pokoleń Wyszomierzan?

Ze świetlicą w Wyszomierzu 
może tak być jak z wyszomierskim 
dworcem kolejowym. We wzmian-
kowanym Planie Odnowy Miejsco-
wości Wyszomierz z 2007 zapisano 
w p. 5: „Realizacja inwestycji prze-
widuje odbudowę dworca w opar-
ciu o nowy obiekt. Dotychczasowy 
zostanie rozebrany na mocy zapa-
dłej już decyzji administracyjnej”. 
Odbudowę dworca PKP zaplano-
wano na lata 2008-2010 za kwotę 
250 000 zł.

Kiedyś dworzec w Wyszomierzu 
wyglądał tak jak na zdjęciu nr 3:

Nieistniejący już budynek dworca PKP 
w Wyszomierzu.

Teraz (po odbudowie?) tak,- 
zdjęcie nr 4 (trzeba przyznać, że pe-
ron teraz prezentuje się znacznie le-
piej niż w latach ubiegłych):

Odnowiony przez PKP  peron w Wy-
szomierzu

Obawiam się, żeby przy budowie 
nowej świetlicy w Wyszomierzu nie 
utrzymano podobnych proporcji. 
No bo jak to ma być budynek go-
spodarczy...

PS. Kiedyś w parku nad stawem 
w Wyszomierzu stał poniemiecki 
pałac (zdj. poniżej). Legł w gruzach 
pod koniec lat 50. XX wieku. Czyż-
by historia miała się powtórzyć? 
Mówią, że historia jest nauczycielką 
życia. Jak się okazuje, niektórzy od 
wymagającej historii wolą prozaicz-
ną bezduszną arytmetykę.

Były pałac w Wyszomierzu – stał nad 
stawem  legł w gruzach pod koniec lat 
50-tych

Z wyrazami uszanowania
Jan C. Kozakowski 

(były mieszkaniec gminy/gromady 
Wyszomierz).

Szczecin, 06.06.2015
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. XIII
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek XIII opracowania. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych, ponieważ przed wojną Nowo-
gard był powiatem, miasto stało się 
siedzibą radzieckiej komendantury 
wojennej. Rejonowe komendantury 
wojenne utworzono w Goleniowie, 
Maszewie i Dobrej. Komendant wo-
jenny miał za zadanie zapewnić dys-
cyplinę i porządek na całym obsza-
rze dawnego powiatu, utrzymać bez-
pieczeństwo linii łączności, szlaków 
komunikacyjnych (w tym zwalcza-
nia aktów dywersji i sabotażu), zor-
ganizować szpitale dla rannych żoł-
nierzy, zapewnić wyżywienie i miej-
sca noclegowe przechodzącym woj-
skom. Do niego też należała decyzja 
co z majątku poniemieckiego zosta-
nie wykorzystane na miejscu, co zde-
montowane i wywiezione do ZSRR, 
a co wreszcie pozostanie dla Polski. 
Poza tym powoływał władze cywilne, 
których zadaniem było zapewnienie 
funkcjonowania regionu. Aby unik-
nąć zarazy trzeba było pochować 
zwłoki żołnierzy i cywilów, zadbać o 
właściwy stan sanitarny miasta. Za-
pewnić żywność cywilom, przynaj-
mniej tym którzy pracowali na po-
trzeby armii czerwonej. 

W Nowogardzie pierwszym zna-
nym z nazwiska komendantem wo-
jennym był podpułkownik Miszyn.

W celu zapewnienia wymienio-
nych wyżej zadań potrzebował apa-
ratu administracyjnego i to on powo-
łał na pierwszego polskiego burmi-
strza jeszcze miasta Naugard - Onu-
frego Więckowskiego, późniejszego 
urzędnika referatu aprowizacji Staro-
stwa Powiatowego. Podjął także sta-
rania aby w organizację życia cywil-
nego miasta włączyć Niemców. 

W Komendzie wojennej przebywa-
ło trzech lub czterech Niemców w wie-
ku po około 50 lat, nosili oni czerwone 
opaski na rękawach i sprawowali nie-
znane mi funkcje.

Zorganizował też milicję, któ-
rą oparł na pozostających w mieście 
Polakach. Co było dosyć trudne gdyż 
ilość Polaków pozostających w mie-
ście była bardzo mała (stanowili od 3 
do 5% ogólnej ludności). Przy czym 
cechowała ją duża płynność. Byli 
to byli polscy jeńcy wojenni, więź-
niowie obozów koncentracyjnych 
lub robotnicy przymusowi, którzy 
w drodze do domu, czasami wbrew 
woli zatrzymywali się czasem na kil-
ka dni czasem na dłużej.

Zadaniem naszym między inny-
mi było i to, że zatrzymywaliśmy po-
wracających do kraju Polaków i pro-
ponowaliśmy im osiedlanie się na wy-
ludnionych wsiach, że tu jest nasza oj-
czyzna. 

W rozmowie z grupą napotkanych 
osób proponowałem, a może i pole-
całem osiedlić się. W wyniku tej roz-

mowy w Brzozowie osiedlił się Wła-
dysław Felsztygier, który zaraz został 
sołtysem i na zajętym gospodarstwie 
mieszka tam do obecnego czasu.

(…) „Jeśli dobrze pamiętam dnia 
7 marca 1945 roku wraz z narzeczo-
ną, a obecną żoną w zaprzężoną do 
wozu chabetę przyjechałem do wol-
nego Nowogardu, Paliły się zabudo-
wania śródmieścia, na ulicach pano-
wał nieporządek. (…) Po noclegu przy 
stacji kolejowej gdzie zebrała się spo-
ra grupa Polaków miałem zamiar 
wyjazdu do rodzinnych stron. Droga 
była wolna jedynie w kierunku Do-
brej, więc wyjechałem na przedmie-
ście. Całą karawanę zatrzymali żoł-
nierze radzieccy, którzy przekonywali 
nas, że powinniśmy pozostać bo tu jest 
Polska. (…)Wróciłem do miasta na 
ulicę Wojska Polskiego gdzie pod nr, 
15 (obecny budynek KPMO) znajdo-
wała się Radziecka komenda Wojen-
na, (…), niebawem przybył niezna-
ny mi oficer wojska Polskiego i rozma-
wiał z każdym, kto wyraził zgodę na 
wstąpienie w szeregi Milicji Obywa-
telskiej. (…) Zebrało się nas około 30 
osób w tym jeden były jeniec niemiec-
ki obywatel jugosłowiański pochodze-
nia z Serbii. Zaopatrzyłem się w bia-
ło - czerwoną opaskę, którą przypią-
łem na lewy rękaw cywilnej odzieży. 
Zdobyłem gdzieś wojskową czapkę 
polową i zamiast orzełka przypiąłem 
biało - czerwoną krokiewkę - na razie 
takie odznaki milicjanta były modne. 
Otrzymałem wówczas zaświadcze-
nie pisane w języku polskim i rosyj-
skim uprawniające do wykonywania 
funkcji służbowej, do noszenia broni 
(Ppsza), zakwaterowanie i wyżywie-
nia. O wynagrodzeniu nie było mowy. 
(…) Od czasu zorganizowania jed-
nostki MO przed wspomnianym bu-
dynkiem stała już nasza warta.

Praca milicjanta stała się dość 
szybko głównym zajęciem przeby-
wających w Nowogardzie Polaków. 
W lecie 1945 roku w Nowogardzie 
było ich ponad setka. 

Komisariat liczył 175 ludzi. Za-
daniem naszym były zabezpieczenie 
mienia w zakładach pracy, między in-
nymi służbę pełniłem przy mleczar-
ni, magazynach koło elewatora i przy 
magazynach (...) przy ul. Młynarskiej.

Siedziba milicji umieszczona zo-
stała w budynku więzienia.

Siedziba nasza przy radzieckiej Ko-
mendzie Wojennej nie trwała dłu-
go bo po około dwóch tygodniach jed-
nostkę przeprowadzono do budynku 
administracyjnego miejscowego wię-
zienia, gdzie powstała Komenda Po-
wiatowa MO. 

Już w maju nastąpiła ponowna 
przeprowadzka: 

Po kilku dniach jednostka MO zo-
stała przeniesiona na Plac Wolności 

1 [ budynek ratusza](…) gdzie przy-
dzielono nam cały parter. Na zakwa-
terowanie, stołówkę i magazyn zajęli-
śmy budynek obok przy ul. 22 Lipca 
14 zwany wówczas w Kaczym Dołku. 
(…) Mniej więcej w tym samym cza-
sie otrzymałem pierwszy żołd tak na-
zywano wówczas wypłatę - w sumie 
500 zł. Prawdę mówiąc pieniądze te 
nie były mi potrzebne, nie było gdzie 
za nie co kupić. Funkcjonariusze MO 
byli skoszarowani z wyżywieniem na 
miejscu.

Była to ponownie siedziba tym-
czasowa, gdyż wraz z rozbudową ad-
ministracji i stabilizacją życia w mie-
ście, komenda została ponownie 
przeniesiona:

Po około miesiącu. Mniej więcej 
przy końcu czerwca 1945 r. do Nowo-
gardu przybyła spora ilość milicjan-
tów z Koszalina, Poznania i podob-
nież z woj. krakowskiego. Wtedy po-
wstały dwa komisariaty: jeden w bu-
dynku mleczarni przy al. Cmentarnej 
i niebawem przeniesiony do budyn-
ku przy ul. Batalionów Chłopskich 2, 
drugi przy ul. Kościuszki 13

Milicjanci byli to ludzie przy-
padkowi, których jedyną kwalifika-
cją było polskie pochodzenie i chęć 
wstąpienia w szeregi stróżów prawa. 
Stąd nie może dziwić rotacja na sta-
nowisku komendantów:

Pierwszym komendantem był bez 
stopnia Zygmunt Kamiński liczący 
około 22 lat. (…). Po kilku dniach ko-
mendantem został kapral Henryk Ja-
kob (...). Przy końcu kwietnia 1945 
r. trzecim z kolei komendantem po-
wiatowym został chorąży Chodynko 
imienia nie pamiętam. Kto i w jaki 
sposób mianował tych komendantów 
naszej jednostki tego nie wiem. Wnet 
nastąpiła kolejna zmiana i czwartym 
komendantem był por. Franciszek Ka-
wecki. Pod koniec 1945 r. przy kolejnej 
zmianie komendantem został ppor. 
Władysław Chałubiński.

Zadaniem milicji było przede 
wszystkim zapewnienie bezpieczeń-
stwa w regionie. Pamiętajmy, że No-
wogard był stolicą powiatu liczącego 
1200 km2. Polscy stróże prawa wraz 
z armią czerwoną i wojskiem pol-
skim brali udział w akcji oczyszcza-
nia terenu z niedobitków armii nie-
mieckiej. 

Po wyzwoleniu Nowogardu ma-
rzec i kwiecień nie należały do okre-
su pokojowego. Od strony Szczecina 
dochodziły odgłosy silnych detonacji 
i huk strzelających dział, wojna jesz-
cze trwała, i lasach okolic Nowogardu 
znajdowały się grupy żołnierzy we-
rmachtu z rozbitych oddziałów prze-
dzierające się w kierunku Odry. Wraz 
z milicjantem Marcinkowskim które-
goś dnia furmanką pojechaliśmy do 
Kikorzy gdzie wkroczyliśmy do zabu-

dowań w lesie. Gdy znalazłem się na 
podwórzu zauważyłem, że z komina 
unosi się dym, wokół nie było nikogo. 
Z gotową bronią do strzału z zacho-
waniem ostrożności uchyliłem drzwi 
do kuchni i spostrzegłem, że niemiec-
ki oficer był pilnie zajęty smażeniem 
pełnej patelni jaj. Kiedy wezwałem go 
do podniesienia rąk do góry nie pró-
bował chwytać za broń, zaskoczenie 
było całkowite, Wiedziałem, że był 
w strachu, cały dygotał, był posłusz-
ny, ale ja również się bałem bo nie by-
łem pewny czy nie wpadłem w pułap-
kę. Smażone jaja pozostały na patelni 
i szybko opuściliśmy mieszkanie, jeń-
ca zabrałem na wóz, po czym odje-
chałem z miejsca zdarzenia. Następ-
nie jeńca przekazałem w naszej jed-
nostce. Brałem odział w likwidacji 
rozbitków wojskowych w okolicznych 
lasach. Za Grabinem w lesie schwyta-
nych było trzech jeńców. Jeden z nich 
wskazał miejsca ukrytej broni i amu-
nicji w upozorowanym grobie na któ-
rego powierzchni znajdował się hełm.
(…)

W kwietniu 1945 roku podczas ko-
lejnej obławy w lesie w pobliżu Dą-
browy Nowogardzkiej wziętych było 
do niewoli bez walki kilku ukrywają-
cych się żołnierzy niemieckich. Mię-
dzy nimi znajdował się lekarz o na-
zwisku Giezele. Przez pewien czas 
lekarz ten pracował w miejscowym 
szpitalu jako chirurg.

Trzeba też zapewnić normalne 
funkcjonowanie miasta i regionu. 
Udrożnić szlaki komunikacyjne, po-
chować zmarłych, zadbać o stan sa-
nitarny miasta.

W owym czasie koniecznością spo-
łeczną było usuwanie skutków woj-
ny (…). Mieliśmy zadanie porządko-
wania miasta i przyległych terenów 
ze zwłok poległych żołnierzy niemiec-
kich, osób cywilnych oraz zwierząt. 
Zwłoki żołnierzy radzieckich już były 
czasowo pochowano z rozpoznaw-
czymi znakami. Przypominam sobie 
że często pełniłem służbę z milicjan-
tem Bogusiem. Do robót porządko-
wych używaliśmy miejscowych Niem-
ców. (…)

Wobec istnienia zorganizowanych 
grup szabrowników, którzy w równej 
mierze co kradli, to niszczyli ponie-

mieckie mienie, trzeba było zatrosz-
czyć się o jego ochronę.

Oprócz zagadnień porządkowania 
miasta, zadaniem naszym było za-
bezpieczenie ocalałych zakładów pra-
cy oraz znajdującego się tam mienia. 
Pełniliśmy warty przy obiektach na 
zmiany. Przypominam sobie, że przy 
magazynach obok elewatora milicjant 
Szurmak pełnił służbę przez cały ty-
dzień bez przerwy, bo nie miał go kto 
zmienić a żywność przynosili mu ko-
ledzy ze stołówki.

Także Niemcy w swoich wspo-
mnieniach potwierdzają prace po-
rządkowe w mieście.

Wielu dawniejszych mieszkańców 
Naugardu wróciło w tym czasie do 
miasta z powrotem. (…) Ludzie zdol-
ni do pracy zostali zatrudnieni przy 
odgruzowywaniu miasta. Całe śród-
mieście – z wyjątkiem kościoła i ra-
tusza – było zburzone. Oprócz chle-
ba nie było prawie żadnej innej żyw-
ności.

Nasi stróże porządku mieli też oni 
dosyć swobodny stosunek do proce-
dur i przestrzegania prawa. 

W maju lub w czerwcu 1945 roku 
osadnik Antoni Owsiński z Woj-
cieszyna (obecnie mieszka na tere-
nie wojew. łódzkiego) zgłosił o kra-
dzieży pary koni na jego szkodę. Na 
miejsce przestępstwa udaliśmy się we 
trzech. Wieś była jeszcze nie osiedlo-
na za wyjątkiem trzech lub czterech 
osadników zajmowały gospodarstwa. 
Podczas poszukiwania pokrzywdzo-
ny chodził koło zagród i głośno wo-
łał brakujących mu koni, a widocznie, 
że go znały bo w jednej ze stodół koń 
zarżał, zeszliśmy do tej stodoły, ale 
koni nie było widać. Okazało się, że 
konie były obstawione w słomie i po 
wyprowadzeniu ich zwróciliśmy wła-
ścicielowi. Zjawił się rzekomy osad-
nik samotny o nazwisku Dudek, któ-
ry przyznał się do przestępstwa. Nie 
pamiętam nazwisk milicjantów, z któ-
rymi byłem, więc nie wiem kto mię-
dzy nami był wodzirejem w załatwie-
niu sprawy. Decyzja zapadła szybko 
przez zastosowanie „paragrafu 25”. 
Zgodnie z poleceniem skazaniec poło-
żył się na krześle i dostał po dupie sto-
sowną ilość rózg. […] W dniu następ-
nym […] okazało się, że rzeko-
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Nikodem syn Katarzyny i 
Piotra Jędrysek ur. 9-06-
2015 z Nowogardu

Piotr syn Marty i Michała 
Piórko ur. 8-06-2015 z No-
wogardu

Nadia córka Anety i Grze-
gorza ur. 9-06-2015 z No-
wogardu

Maksymilian syn Styrnal 
Vikloriyi ur. 3-06-2015 z 
Wisłowia

Krzysztof syn Iwony Kuliń-
skiej ur. 3-06-2015 z Tuczy

Kornel syn Marty Micha-
łowskiej ur. 7-06-2015 z 
Ostrzycy

Jakub syn Anny Bagiń-
skiej ur.4-06-2015 z Łobza

Ignacy syn Moniki i Mar-
cina Dębowskich ur. 3-06-
2015 z Dobrej

Antonina córka Marzeny i 
Leszka Bąk ur. 8-06-2015 
z Nowogardu

Antonina córka Iwony 
Bziuk ur. 4-06-2015 ze 
Szczecina

Antoni syn Małgorzaty i 
Grzegorza Jasińskich ur. 
5-06-2015 ze Sikorek

Zawody wędkarskie dla dzieci 

Ryba brała aż miło
W niedzielę (7 czerwca), na jeziorze Nowogardzkim, odbyły się zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży do lat 16, zorganizowane przez Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogar-
dzie, z okazji Dnia Dziecka.

Przy wspaniałej słonecznej po-
godzie, w zawodach wystartowa-
ło 21 zawodników, w tym 3 dziew-
czynki. W grupie wiekowej do 10 
lat walczyło 8 zawodników, w gru-
pie 11-12 lat rywalizowało 5 mło-
dych wędkarzy, natomiast w prze-
dziale 13-16 lat wystartowało 8 za-
wodników. 

Wędkarzy, jak i towarzyszące im 
rodziny, przywitał sędzia główny 
zawodów Jan Leśniewski. 

Po zajęciu stanowisk, o godzi-
nie 9:10, przyszli adepci wędkar-
stwa rozpoczęli rywalizację o naj-
wyższy stopień na podium. Trzeba 
przyznać, że w dniu zawodów bra-
nia ryb okazały się dobre i wszyst-
kim zawodnikom udało się jakąś 

rybę złowić. Zawody zakończyły się 
o godzinie 11:10.

W grupie wiekowej do 10 lat, 
1. miejsce zdobył Jakub Kaczma-
rek, który uzyskał 2300 punktów. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
Klaudia Mikołajczyk z liczbą 1880 
punktów na koncie. Na trzecim 
stopniu podium stanął zdobywca 
1680 punktów- Igor Kwiatkowski. 

W grupie wiekowej 11-12 lat, 
najlepszy okazał się Wiktor Lisiec-
ki, który wyłowił ryby warte 1000 
punktów. Drugie miejsce przypadło 
Bartkowi Olejnikowi, który uzbie-
rał 880 punków. Na trzecim miejscu 
sklasyfikowany został Jakub Ziół-
kowski, z 440 punktami na koncie. 

W grupie wiekowej 13-16 lat, 

zwyciężyła znakomicie wędkująca 
Julia Zwierzak, która zgromadziła 
1400 punktów. Na 2. miejscu upla-
sował się Miłosz Kowalczyk, któ-
ry uzyskał 1340 punktów. Trzecie 
miejsce przypadło Mateuszowi Le-
onikowi, który uzbierał 920 punk-
tów. 

Gratulujemy dzieciom i młodzie-
ży znakomitych wyników i zapra-
szamy do udziału w podobnych im-
prezach. Zwycięzcy zawodów w po-
szczególnych grupach wiekowych, 
otrzymali pamiątkowe pucha-
ry i nagrody rzeczowe. Upominki 
otrzymali również wszyscy wędka-
rze, którzy startowali w zawodach. 
Wręczenia pucharów i upomin-
ków dokonali prezes Koła Edward 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zawodów, wraz z towarzyszącymi im rodzinami oraz organizatorami

Każdy młody wędkarz tego dnia  złowił rybę, tym bardziej Dzień Dziecka zorgani-
zowany przez Zarząd Koła M-G w Nowogardzie, można uznać za udany

Paszkiewicz i sędzia główny Jan Le-
śniewski. Dokumentację zawodów 
prowadził sędzia sekretarz Tadeusz 
Siembida. Zarząd Koła Miejsko-
-Gminnego w Nowogardzie, zadbał 
również o poczęstunek dla uczest-
ników imprezy, w postaci pieczo-

nych kiełbasek, słodyczy i napo-
jów. Zarząd Koła serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestnikom zawo-
dów za udział i życzy miłego wypo-
czynku z wędką. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła M-G w Nowogardzie

my osadnik zwiał i po nim jedy-
nie pozostała na domu mieszkal-

nym chorągiewka.
Oto jak, często niewykształceni, 

polscy stróże prawa traktowali nie-
mieckich inteligentów:

Przypominam sobie sylwetkę Adol-
fa [von Thaddena późniejszego przy-
wódcy NPD w Niemczech, któ-
ry miał realne szanse po wojnie zo-
stać kanclerzem Niemiec], był archi-
tektem, wykonywał roboty technicz-
ne między innymi pomiary gruntów. 
Któregoś dnia Adolf nie podporządko-
wał się do rannej pobudki i za to po-
stanowiłem wymierzyć mu karę. Za-
pytałem go jaki ciężar może unieść na 
plecach - odpowiedział, że 60 kilogra-
mów. Dałem mu worek aby przyniósł 
w nim kamieni, a gdy to uczynił, ma-
gazynier na wadze odważył równe 
60 kg. Następnie po założeniu na ple-
cy kazałem mu biegać wkoło stodoły. 
Adolf wykonał mój rozkaz z niemiec-
ką dokładnością przez okrążenie sto-
doły 10 razy.

Opinia Niemców o naszych roda-
kach – stróżach prawa też nie była 
najlepsza. – Oto jak wyraża się nie-
miecki aptekarz o pomocy polskich 
milicjantów. 

Polacy, którzy byli skierowani mi do 
pomocy myśleli tylko o plądrowaniu 

opustoszałych domów. Wychodziło to 
na jaw wtedy, gdy wielokrotnie wysy-
łano mnie do sąsiedniego miasta Gol-
lnow (Goleniów) aby dostarczyć leki 
do obydwóch aptek. Podczas, gdy (…) 
przeszukiwałem piwnice aptek i po-
mieszczenia sąsiadujące z aptekami, 
szukając najpotrzebniejszych środ-
ków. Polacy wyciągali kasy sklepowe, 
radioodbiorniki i inne sprzęty gospo-
darstwa domowego, tak że dla moich 
leków w samochodzie ledwo starcza-
ło miejsca. (…) W drodze powrotnej 
wiele sprzętów załadowanych przez 
Polaków zostawiliśmy przed Nowo-
gardem na terenie młyna. Był to jaw-
ny dowód na to że ten rabunek prze-
prowadzali na własną rękę. 

Nasi milicjanci byli podporządko-
wani komendanturze wojennej ro-
syjskiej i wykonywali jej polecenia:

Podczas kolejnej służby z kolegą po 
fachu, nie pamiętam kto to był, mia-
łem nieprzewidziane wydarzenie. 
Podczas pracy zabłąkana kula śmier-
telnie raniła zatrudnionego Niem-
ca wykonującego roboty ekshumacji, 
Znalazłem się w kłopocie nie wiedząc 
co robić z trupem, a w dodatku liczeb-
nie o jednego człowieka było mniej. 
Po przybycia do jednostki zameldo-
wałem majorowi Iwanowowi o tym 
co zaszło. Być może że niedowierzał 

mojej relacji bo kazał trupa przynieść. 
Gdy to uczyniłem, otrzymałem pole-
cenie pogrzebania zwłok.

Co nie znaczy, że nie dochodziło 
do konfliktów polsko – radzieckich, 
gdzie nasi milicjanci stawali po stro-
nie polskich osadników:

W maju lub w czerwcu 1945 roku 
osadnik Antoni Owsiński z Wojcie-
szyna (…) przybiegł do Nowogardu 
zdyszany (...) zawiadomił naszą jed-
nostkę o kradzieży na jego szkodę (...) 
świniaka, którego zastrzelili w obo-
rze żołnierze czołgiści. Pokrzywdzo-
ny przypuszczał, że sprawcy pojadą 
przez Nowogard. Wkrótce czołg się 
ukazał, a my już czekaliśmy w du-
żej grupie milicjantów przygotowani 
zatrzymać go. Przed skrzyżowaniem 
ulic Armii Czerwonej [dziś Armii 
Krajowej] z Warszawską czołg został 
zatrzymany. widziałem przez otwarty 
luk kierowcę a na czołgu siedział żoł-
nierz z automatem który przytrzymy-
wał zabitego świniaka. Dyskusji nie 
było - któryś z milicjantów skoczył na 
czołg, wyrwał żołnierzowi pistolet au-
tomatyczny i jednocześnie zrzucił z 
czołgu świniaka, żołnierz będący na 
czołgu powiedział do milicjanta „aw-
tomat ty zabrał, kabana toże, nu tan-
ka ty nie wieźmiosz”. 
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do P4.2.O.d/o

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

22.05, 5.06, 19.06

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A6.4.k.d/o

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA SSZZKKOOŁŁAA PPOOLLIICCEEAALLNNAA
OGŁASZA NABÓR NA 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:
W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK)

  - ruszamy już w czerwcu     - czesne miesięczne 100 zł
UWAGA !!! DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ I SZPITALI - NAUKA GRATIS

informacja i zapisy
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett

PiASeK, PiASeK 
PRZeSieWANy, 

ŻWiR, cZARNOZiem, 
POSPÓŁKA 

 ŻWiROWNiA 
dŁUGOŁęKA
tel. 504 265 607

792 707 943 
Z dOWOZem 
dO KlieNtA

A/0

KieRmASZ
tANieJ  PŁytKi  

HURTPOL,  
ul. Młynarska 1a
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 13 

czerwca 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 392 13 56  oraz u 
Lidii Bogus tel. 505 393 636 po godz. 14. Dobrowolna wpłata na cele 
statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam
Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 

Lidia Bogus
MAMY ZDROWE MAMY

Firma Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	  do przyuczenia na tapicera, 
•	 magazyniera

w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem  

telefonu 781 058 685

Środy na torze – Vii seria

Chrabąszcze bez zwycięstwa
W środę (3 czerwca), kolarze nowogardzkiego klubu „Chrabąszcze”, po raz siódmy wzię-
li udział w cyklicznych zawodach „Środy na torze”, organizowanych na szczecińskim torze 
kolarskim. Tym razem najlepiej zaprezentował się Hubert Grygowski, jednak zarówno on, 
jak i jego koledzy nie zdołał wygrać żadnego wyścigu. 

Naszą relację tradycyjnie roz-
poczynamy od najmłodszych. W 
kategorii Żak Starszy, od I serii 
Nowogard reprezentuje dwójka 
zawodników: Hubert Grygowski 
i Jacek Fecak. W wyścigu na 200 
metrów ze startu lotnego, bliski 
zwycięstwa był Grygowski. Osta-
tecznie podopieczny Ryszarda Po-
sackiego przegrał z liderką cyklu 
Klaudią Pomorską i zajął 2. miej-
sce. Jego klubowy kolega Jacek Fe-
cak wywalczył 5 punktów zajmu-
jąc 6. miejsce. Następnie rywaliza-
cja odbyła się w wyścigu elimina-
cyjnym. Ponownie Hubert Gry-
gowski wywalczył podium, tym 
razem zajmując 3. miejsce. Jacek 
Fecak zajął w tym wyścigu 7. po-
zycję. Na koniec odbył się wyścig 
scratch, w którym nasi reprezen-
tanci zajęli już lokaty poza „pu-
dłem”. Jacek Fecak po raz kolejny 
uplasował się na 7. miejscu, nato-
miast Hubert Grygowski wywal-

czył 7 punktów za 4. pozycję. W 
klasyfikacji generalnej po VII se-
riach, Grygowski pozostaje na 3. 
pozycji, natomiast Jacek Fecak 
zajmuje 8. lokatę. 

W kategorii Junior Młodszy, 
trener Ryszard Posacki zabrał ze 
sobą 5 kolarzy. Do rywalizacji po 
przerwie powrócił Piotr Sowiński 
i to właśnie on, w pierwszym star-
cie, którym był wyścig na 200 me-
trów ze startu lotnego, zajął naj-
lepsze pośród Chrabąszczy- 5. 
miejsce. Zaraz za nim na 6. pozy-
cji uplasował się Adam Salamon. 
Pozostała trójka w składzie: Ad-
rian Zając, Damian Teodorczyk i 
Mateusz Gliwka, zajęła odpowied-
nio 9., 10. i 12. miejsce. Również 
słabo nasi kolarze zaprezentowa-
li się w wyścigu keirin. Najwy-
żej sklasyfikowany był Adam Sa-
lamon, który zajął 6. miejsce, tuż 
za nim na 7. pozycji metę prze-
kroczył Piotr Sowiński. Damian 

Teodorczyk i Mateusz Gliwka za-
jęli odpowiednio 9. i 10. miejsce, 
natomiast bez punktów swój prze-
jazd zakończył na 12. miejscu Ad-
rian Zając. W ostatniej konku-
rencji, którą był wyścig elimina-
cyjny, na 5. miejscu sklasyfikowa-
ny został Piotr Sowiński, zaraz za 
nim na 6. pozycji znalazł się Da-
mian Teodorczyk. Adam Salamon 
tym razem dopisał sobie jedynie 3 
punkty za zajęcie 8. miejsca. Ad-
rian Zając wywalczył 1 punkt za 
10. pozycję, z kolei bez punktów 
pozostał Mateusz Gliwka, który 
zajął 11. miejsce. 

W „generalce” bez znaczących 
zmian, najwyżej sklasyfikowany 
pośród nowogardzian jest Adam 
Salamon, który zajmuje 4. miej-
sce. W pierwszej dziesiątce mamy 
jeszcze tylko Damiana Teodor-
czyka, który plasuje się na 8. po-
zycji. 

KR

Pomorzanin ii spada na ostatnie miejsce w tabeli

Teraz mecze o wszystko
W sobotę (6 czerwca) o godzinie 17:00, Pomorzanin II Nowogard walczył o ligowe punk-
ty z Wołczkowem na boisku rywali. Młody zespół z Nowogardu zdołał zremisować na trud-
nym terenie, jednak przy zwycięstwie Orła Grzędzice, ten jeden punkt oznacza, że Pomo-
rzanin spada na ostatnie miejsce w tabeli i jest głównym kandydatem do spadku z A Klasy.

Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard  1:1 (1:0)
`60 min. Michał Łukasiak
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak (c), Marcin Skórniewski, Kacper Kró-

lik, Michał Łukasiak – Piotr Winogrodzki, Marek Kowalski, Michał Fedak, Błażej Bajer-
ski, Michał Jankowski – Dawid Kurek.  

Wołczkowo bardzo dobrze spi-
suje się na własnym boisku, dlate-
go przed nowogardzianami czeka-
ło trudne zadanie. Młody zespół 
Pomorzanina radził sobie całkiem 
nieźle, a gospodarze bramkę zdo-
byli dopiero po stałym fragmen-
cie gry. Michał Piątkowski skapi-
tulował po bezpośrednim strzale z 
rzutu wolnego z około 30 metrów. 
Jeszcze przed przerwą, przyjezd-
ni powinni stanąć przed szansą 
na wyrównanie. W polu karnym 
faulowany był Dawid Kurek, jed-
nak sędzia był innego zdanie i nie 
przyznał „jedenastki”. Nowogar-
dzianie nie poddawali się jednak, 
gdyż druga połowa prowadzona 
była pod dyktando gości. Wyrów-
nująca bramka padła w 60. minu-
cie. Wówczas rzut wolny wykony-
wał Marcin Skórniewski. Prezes 
dośrodkował w pole karne do Pio-
tra Winogrodzkiego, który zgrał 
piłkę głową do Michała Łukasiak, 
a obrońca drugiego zespołu, pre-

cyzyjną „główką” umieścił piłkę w 
siatce. Pomimo kolejnych okazji 
do strzelenia gola dla gości, wynik 
nie uległ już zmianie. Pomorza-
nin II remisuje z Wołczkowem, a 
na domiar złego Orzeł Grzędzice 
niespodziewanie wygrywa na wy-
jeździe ze Zniczem Niedźwiedź. 
„Rezerwy” z Nowogardu spada-
ją zatem na ostatnie miejsce w ta-
beli i do Orła tracą 1 punkt. Do 
końca rozgrywek pozostały 2 me-
cze. Rywale z Grzędzic zagrają ze 
słabszymi przeciwnikami niż Po-
morzanin II. Orzeł najpierw u sie-
bie zagra z Zalewem Stepnica (8. 
miejsce), następnie pojedzie do 
Wołczkowa (3. miejsce). Nowo-
gardzianie w najbliższą niedzielę 
zagrają u siebie z Wichrem Repto-
wo (5. miejsce), a na zakończenie 
sezonu wybiorą się do Goleniowa, 
na mecz z Hanzą (2. miejsce). 

Jak wiadomo, pierwszy zespół 
w ten weekend pauzuje, gdyż po-
winien grać w Świnoujściu, jed-

nak Flota wycofała się z rozgry-
wek. Wielu kibiców twierdzi, że w 
związku z tym, piłkarze z pierw-
szego zespołu zagrają z Wichrem, 
tak jednak się nie stanie... Jak 
ustaliliśmy w ZZPN oraz w roz-
mowie z prezesem Marcinem 
Skórniewskim, piłkarze z pierw-
szego zespołu, którzy rozegra-
li 2/3 sezonu, nie mają już prawa 
zagrać w meczu ligowym rezerw, 
gdyż grozi to walkowerem. Zatem 
z Wichrem, zagrają tylko ci, któ-
rzy przez większość sezonu leczyli 
kontuzje, bądź też nie „powącha-
li” za często murawy. Po rozmo-
wie z Wydziałem Gier i Ewidencji 
w ZZPN dowiedzieliśmy się jesz-
cze jednej ważnej rzeczy. Z ligi na 
pewno spadnie tylko jeden zespół, 
a nie jak wiele osób podejrzewa-
ło, że liczba spadających drużyn 
może się powiększyć. Mało tego, 
z nieoficjalnych informacji wyni-
ka również, że powiększa się licz-
ba drużyn chcących występować 

w A Klasie i Zarząd będzie deba-
tował na temat powiększenia grup 
A-Klasy. Co za tym idzie, możli-
wa jest sytuacja, w której nawet 
spadający z ligi zespół (dajmy na 
to Pomorzanin II), który ma wa-
runki i fundusze, by w tej A Klasie 
pozostać, zostanie delikatnie mó-
wiąc oszczędzony. To jednak tyl-

ko spekulacje. Najważniejsze jest 
to, że przedostatnie miejsce w ta-
beli zapewni utrzymanie, zatem 
wszystko w nogach piłkarzy dru-
giego zespołu oraz … rywali Orła 
Grzędzice. Pomorzanin II z Wi-
cher Reptowo zagra w Nowogar-
dzie, w niedzielę (14 czerwca), o 
godzinie 15:00. KR          

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
20. kolejka:
Chemik II Police – Hanza Goleniów  3:0 
Orzeł Łożnica – Vielgovia Szczecin  4:0
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin II Nowogard 1:1
Zalew Stepnica – Euroinsbud Goleniów  3:0
Wicher Reptowo – Pomorzanin Przybiernów 5:2
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Grzędzice  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 chemik ii Police 20 51 91 17 17 0 3
2 Hanza Goleniów 20 45 61 19 14 3 3
3 Wołczkowo – Bezrzecze 20 32 38 33 9 5 6
4 Pomorzanin Przybiernów 20 30 42 44 9 3 8
5 Wicher Reptowo 20 29 41 43 8 5 7
6 Znicz Niedźwiedź 20 27 52 47 8 3 9
7 Orzeł Łożnica 20 25 25 32 7 4 9
8 Zalew Stepnica 20 25 42 52 7 4 9
9 Vielgovia Szczecin 20 22 25 44 6 4 10
10 OKS Euroinsbud Goleniów 20 21 38 43 5 6 9
11 Orzeł Grzędzice 20 16 26 65 4 4 12
12 Pomorzanin II Nowogard 20 15 22 64 4 3 13

21. kolejka:
Orzeł Łożnica – Chemik II Police   (13.06; 16:00)
Pomorzanin Przybiernów – Hanza Goleniów (13.06; 17:00)
Orzeł Grzędzice – Zalew Stepnica   (14.06; 11:00)
OKS Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  (14.06; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Znicz Niedźwiedź  (14.06; 13:00)
Pomorzanin II Nowogard – Wicher Reptowo (14.06; 15:00)

ReKlAmA
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, 
szyby: wymiana - montaż 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

Rozrządy - już od 150 zł

Wiosenna promocja
na płyny samochodowe

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Uwaga dzieci!
Zarząd Koła PZW Tęczak 

 w Nowogardzie informuje,  
że dnia 14.06.2015r. 

Organizuje otwarte zawody 
wędkarskie  

dla dzieci do lat 14 
z okazji Dnia Dziecka. Zbiórka i 
zapisy od godz, 8.00 – 8.30 w dniu 
zawodów przy restauracji Neptun 
obowiązkowo należy mieć siatkę 
na złowione ryby.

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Baltic Board S.A. 
UL. Nadtorowa 14 w Nowogardzie 

ZATRUDNI
- palaczy kotłów wysokoprężnych przemysłowych,
- elektryków – automatyków i elektryków
   z doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami 

Kontakt: 503 715 658 lub
osobiście w biurze firmy w godzinach 10-15 

Dnia 14.06.2015 r. 
o godz. 10.00 odbędzie się 

spartakiada 
w Szczytnikach 

Serdecznie zapraszamy

Oddam małe pieski
Tel. 503 048 958

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywoże. 

Tanio. 
799 472 631

„Bo wszystkie dzieci nasze są” 
Pod tym hasłem odbył się w Czermnicy festyn z okazji Dnia Dziecka. 

W imieniu wszystkich dzieci sołtys wraz z Radą Sołecką  
dziękują ludziom dobrego i wielkiego serca za wsparcie są to: 

Nadleśnictwo Nowogard, Starostwo Powiatowe Goleniów, PUWiS Nowogard, Gospodarstwo Rolne 
p. B. i Z. Piątak, JMS Argo Serwis sp. z o.o., Seazm Nowea, Pracownia optyczna J.Olszewski, Ogrod-
nictwo Emil Kiniasz, Jantar Spa Niechorze, Sylwia Gortat, biuro rachunkowe Ratio, Rega sp. jawna, 
Dyżury p-pożarowe Małgorzata Rusin, Iwona Fedak, Z.U.L Zbigniew Grzelak, Zbigniew Stępień, Ka-
tarzyna Karpiuk – sklep Czermnica, sklep Anusia, Gabinet Kosmetyczny Elżbieta Lorent, Handel 
Wielobranżowy Wostkowska i Litwin, Kwiaciarnia Jerzy Furmańczyk, Kwiaciarnia Agnieszka Kola-
dyńska, Zakład Fryzjerski Mirosław Morawski, Piekarnia Karsk, Piekarnia p.Pędziszczak, FHU Lo-
dos, Transtom Magdalena i Tomasz Fedeńczak

V Supermaraton Jastrzębi Łaskich

Nasi kolarze na podium
W niedzielę (7 czerwca), w Łasku (pod Łodzią), odbył się V Supermaraton Jastrzębi Ła-
skich. Udział w nim wzięła Małgorzata Kubicka oraz Arkadiusz Pietruszewski. Reprezen-
tanci Nowogardu zaprezentowali się bardzo dobrze, wygrywając w swoich kategoriach.  

Niedzielny supermaraton, któ-
ry odbywał się w Łasku, cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem. 
W sumie w wyścigu wystartowa-
ło 242 kolarzy amatorów, a wśród 
nich dwóch reprezentantów No-
wogardu. Trzeba przyznać, że nasi 
kolarze spisali się na medal. Mał-
gorzata Kubicka startowała w ka-
tegorii GigaK4s. Trasę pokonała 
w 7 godzin, 22 minuty oraz 57.664 
sekund. Średnia prędkość jaką 

osiągnęła wyniosła 29.66 km/h. 
Wynik ten pozwolił jej zwycię-
żyć w swojej kategorii oraz zająć 
1. miejsce w Open Kobiet. 

Również bardzo dobry start za-
liczył Arkadiusz Pietruszewski. 
Kolarz z Nowogardu jechał w ka-
tegorii GigaM4i. Ukończył super-
maraton po 5 godzinach, 55 mi-
nutach i 09.132 sekundach zma-
gań z trasą. Jego średnia prędkość 
wyniosła 37.00 km/h. Pozwoli-

ło mu to zająć 1. miejsce w swojej 
kategorii. Niestety w Open Męż-
czyzn Arkadiusz Pietruszewski 
nie zdołał wywalczyć pierwszej 
dziesiątki i ostatecznie został skla-
syfikowany na 12. miejscu.

Gratulujemy mieszkańcom No-
wogardu swoich wyników uzy-
skanych podczas V Supermarato-
nu Jastrzębi Łaskich oraz życzymy 
kolejnych tak udanych startów. 

KR  Małgorzata Kubicka ciesząca się z 1. miejsca w swojej kategorii, wywalczonego 
podczas V Supermaratonu Jastrzębi Łaskich

Na zdjęciu z prawej strony- Arkadiusz 
Pietruszewski, który zajął 1. miejsce w 
swojej kategorii, podczas supermara-
tonu odbywającego się w Łasku
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OGŁO SZe NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 (91) 392 22 33

mieSZKANiA NA SPRZedAŻ W ceNtRUm NOWOGARdU!
* kawalerka pow. 46 m2,wysoki parter CENA: 89 000 zł
* 2 pokojowe 42 m2, parter CENA: 105 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
* 4 pokojowe 55 m2, dwa balkony CENA: 158 000 zł
* 3 pokojowe 77 m2, II piętro CENA: 199 000 zł
* 3 pokojowe 67 m2 z pełnym wyposażeniem CENA: 200 000 zł
* 4 pokojowe 70,56 m2, II piętro CENA: 205 000 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości 

mamy przygotowaną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdzie-
cie Państwo wykwalifikowanego doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który 
profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZPŁATNIE przeprowadzi cały proces 
przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 200.000 euro. 

Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

NieRUcHOmOŚci

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem. 608 853 710  

• Nowogard – sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej.601 808 
410 

•  Sprzedam pawilon handlowy 
przenośny, ocieplany z płyty 
obornickiej o pow. 36 m2 z lada-
mi za 5 tys. zł. Tel. 601 642 390 

• Sprzedam mieszkanie 55m2 cen-
trum Nowogardu. 604 109 289 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• Poszukuje do wynajęcia miesz-
kania 3-pokojowego, okolice 
szkoły „2” Nowogard. 887 077 
570 

• Zamienię dwupokojowe miesz-
kanie komunalne przy ul. Po-
niatowskiego na podobne lub 
mniejsze, bliżej centrum Nowo-
gardu max. II piętro. Tel. 601 472 
947

• Sprzedam M-3, 44 m 2 centrum 
Nowogardu. 784 060 058 

• Wynajmę garaż na ul. Jana Paw-
ła Tel. 603 705 682

•	  Nowogard, sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej. 601 808 
410 

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblowa-
ne, na  poddaszu,49m2 , ul. Ta-
deusza Kościuszki. Cena 30 tyś. 
euro. Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA. Tel. 
605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod 
warsztat samochodowy w No-
wogardzie w cenie do 0,5 milio-
na złotych. 696 441 558 

• Sprzedam kawalerkę 28m2. Tel. 
604 606 960 

• M-3 46m2, tanio sprzedam. 721 
371 566 

• Do wynajęcia ul. Boh. Warsza-
wy 45/4, 67m2, I piętro, 3 pok., 
z umeblowaniem, klimatyzacja, 

ciepłe, suche. 517 508 374 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. Tel. 517 357 653 

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 
90m2, bezczynszowe, ogródek, 
podwórko, dwa pomieszczenia 
gospodarcze + poddasze, 180 
000 zł. 501 432 382  

• Do wynajęcia mieszkanie 4po-
kojowe. 504 898 980   

• Zamienie mieszkanie 55m2, wła-
snościowe, 2 pokoje. Bardzo bli-
sko Nowogardu na większą kawa-
lerkę. 572 953 450, 721 500 577

• Wynajmę kawalerkę w Ostrzycy. 
781 900 122 

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy. 606 681 
704

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 056, 695 264 594.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
91 39 18 140 

• Sprzedam pawilon handolow-
-usługowo  pow. 46,30 m2 cen-
trum Nowogardu. 886 465 485 

• Sprzedam cztery pokoje, Zam-
kowa. 609 757 44

• Do wynajęcia lokal handlowy w 
Dobrej. 602 247 111 

• Sprzedam garaż na ul. Zamko-
wej. 509 329 023 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, bezczynszowe Leśna. 663 
423 338 

• Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe. Tel. 508 615 083 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe na I piętrze 60 m2 ul. Zam-
kowa. 730 315 621

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 607 242 327

• Sprzedam kawalerkę w cen-
trum, Nowogard. 723 777 511 

• Do wynajęcia mieszkanie 32m2, 
Nowogard III piętro. 792 976 757 

•	 Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe. 504 422 809

•	 Wynajmę garaż – 20m2, ul. 
Boh. Warszwy 21. tel. 91 39 20 
307 

mOtORyZAcJA

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam fiata Brava 1,4SX. 
Tel. 602 524 313 

• Sprzedam Opel Astra 2, 2000 
rok, 1,6 benzyna, serwisowa-
ny, garażowany, Osina. Tel. 698 
939 463 

• Sprzedam Ford Mondeo, 95 
rocznik, tanio. 788 135 944 

• Sprzedam Seicento 1100, 99 
rocznik, cena 2500 zł. Tel. 603 
541 341 

• Sprzedam Honda Chopper 
125 cm3. Tel. 723 109 455

• Sprzedam skuter Peugeot vi-
vacity rocznik 2000. 91 39 28 
101, 693 720 318 

ROlNictWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 01 39 
95

• Sprzedam łubin. 502 853 573

• Sprzedam słomę i siano w ko-
stach. 782 836 086 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 511 696 751 

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą. 781 900 122

• Usługi rolnicze: koszenie łąk, 
mulczowanie, belowanie, 
zgrabianie, talerzówka, orka, 
sianokiszonka, siew agrega-
tem. 508 404 704 

• Sprzedam mieszankę zbożową 
i pszenicę. 607 647 102

• Sprzedam ciągnik URSUS 16-
14, siewnik do zboża trzyme-
trowy, siewnik do nawozów to-
nowy, sortownik do ziemnia-
ków elektryczny. 91 418 12 10

USŁUGi

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia

• 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANie-mAGiel,PRANie dy-
WANÓW, WyKŁAdZiN, tA-
PiceRKi meBlOWeJ SAmO-
cHOdOWeJ/ SKÓRZANeJ 
mAteRiAŁOWeJ / POŚcie-
li WeŁNiANeJ / lANOliNĄ/
SPRZĄtANie: cZySZcZeNie 
FUG.tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

•	 NAPRAWy montaż pieców 
gazowych Vaillant –  serwis tel 
691 686 772

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 
858 \

• Zatrudnię pracownika ogólno-
budowlanego. 694 241 510 

• Blacharstwo, ślusarstwo, me-
chanika. 600 182 682

• Układanie: granit, kamień po-
lny, ogrodzenia, altany, grille, 
oczka wodne, tarasy, rzeźbiar-
stwo. 695 909 603

• SIATKA OGRODZENIOWA-PA-
NELE OGRODZENIOWE. Naj-
niższe ceny w Zachodniopo-
morskim. Tel. 721 668 245  

• Usługi koparko-ładowarką. 
663 410 636

• Wynajem busa dziewięciooso-
bowego z kierowcą. 725 023 
854 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124

• Zakładanie trawników i rekulty-
wacja nieużytków. 600 653 124 

PRAcA

• Opiekunki do Niemiec od za-
raz. 533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  
C+E  do  przewozu  drobiu.
Tel.783678674.

•	 Zatrudnię  dekarza lub po-
mocników na  umowę o pra-
cę.tel.785931513.

•	 Zatrudnię kierowcę  kat. c+e, 
Praca – kraj. 783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 824 
461

• Poszukuje kelnerki i pokojów-
ki do pracy w Pobierowie z za-
kwaterowaniem język niemic-
ki komunikatywny. Pensjonat 
Flamingo. E-mail info@flamin-
go.pl tel. 503 110 120

• Zaopiekuję się osobą chorą, 
starszą, niepełnosprawną. Tel. 
506 353 926
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OGŁO SZe NiA drob ne

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

MTS s.c. - firma z tradycjami 
działająca już od 10 lat na terenie Polski i Szwecji 

poszukuje pracowników fizycznych 
z prodyspozycjami do pracy 

w stolarce, malarstwie i ogólnej pracy manualnej 
Zakres obowiązków:
•	praca	przy	stolarce	i	renowacji	okiennej.
Wymagania:
	•	Umiejętność	pracy	w	zespole
•	Rzetelność	i	sumienność	w	wykonywaniu	powierzonych	obowiązków
•	Poszukujemy	tylko	osoby	niepijące	i	niepalące
Dodatkowym atutem będzie: 
•	Prawo	jazdy	kat.	B	
•	znajomość	języka	angielskiego	w	stopniu	komunikatywnym
•	doświadczenie	w	pracy	na	stanowisku:	malarz,	stolarz,	mechanik	
Oferujemy:
•	stabilne	zatrudnienie
•	stosunkowo	wysokie	zarobki
•	wynagrodzenie	wypłacane	zawsze	na	czas	
•	możliwość	oddelegowania	do	Szwecji

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV 
i listu motywacyjnego na adres e-mail: mts-zatrudnie@wp.pl

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

NAGRODA! 
W dniu 09.06.2015 okolice sklep Greene zgubiono tel. 

marki BUSH, w niebieskiej obudowie w telefonie zawar-
te są ważne dane. Tel. ma fabrycznie wbudowaną lokali-
zację urządzenia. Proszę o kontakt. Tel. 600 653 124

• Zatrudnimy pracownika na 
stanowisko dojarz. Świercze-
wo. Tel. 91 39 18 140 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych do budowy do-
mów drewnianych. Tel. 669 
149 383 

•	 Na sezon dam panu prace na 
wsi. 606 106 142 

• Zatrudnię murarza z doświad-
czeniem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki da-
chowej na nowym budyn-
ku jednorodzinnym. Kontakt: 
514 386 866

• Zatrudnię mechanika, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię panią 1/2 etatu 
do prac biurowych i księgo-
wych.606 26 77 52 

iNNe

•	 drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. tel. 603 
353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340

•	 WyPUSZcZANie – BiA-
ŁycH GOŁęBi  na:  Śluby 
i inne  Uroczystości. tel. 
795970408 

• Sprzedam drzewo kominko-
we. 607 580 172

• Owczrek niemiecki suczka, 5 
miesięcy, ładna, sprzedam. 91 
39 21 828 

• Szkółka w Karku poleca bar-
dzo duży wybór drzew owo-
cowych i ozdobnych. 606 106 
142 

• Sprzedam wózek inwalidzki. 
Elektryczny. 887 077 577 

• Sprzedam betoniarkę 350tkę 
nowy bęben i pierścień. 662 
678 895 

• Stare pojazdy, części, literaturę 
kupię. 600 182 682 

• Palety sprzedam. 600 182 682 
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Słowa to nie żaden fakt
Andrzej Leszczyński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Christiana Syfert, Stanisława Pokorska, Cecylia Fur-

mańczyk, Wiesław Borowik, Edward Bachor, Justyna Grenda, Kazimierz Oracz, Natalia Kursnierk, Krystyna 
Gęglawa, Pelagia Feliksiak, Maria Machocka, Agata Kochelska, Grażyna Kosmalska, Janusz Czarnowski, Jo-
lanta Kozioł, Grażyna Gibka, Grażyna Siedlecka, Alicja Wypych, Janina Grudzińska, Anna Huget, Teresa Ja-
nuszonek

Zwycięzcy: Kazimierz Oracz, Maria Machocka, Edward Bachor
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Młot, motyka
Igor Grenda, Oliwia Feliksiak, Karolina Gurazdowska, Amelka Wyczkowska, Kasia Wiertelak, Kacper Głą-

becki, Zuzanna Wrońska, Miłosz Wielgus, Natalia Chruściel
Zwycięzca: Zuzanna Wrońska
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iNFORmAtOR lOKAlNy - NOWOGARd

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA liNiA mi KRO BU SO WA SeROcKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia metRO tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BiŃcZyK - linia Regularna 
 tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZcZeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZeciN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlcZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOlcZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAd JAZdy BU SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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P7.4.O.d/o

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2400 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Xii Walny Zjazd PtN – Krosno

Znaczące zmiany dla numizmatyków
W dniach 29-31 maja, odbył się w Krośnie XII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jednym z delegatów był prezes nowogardzkiego 
Koła Numizmatycznego, Tadeusz Łukaszewicz. Podczas zjazdu podjęto bardzo ważne de-
cyzje, m.in. wybrano nowy Zarząd Główny PTN. 

Województwo zachodniopo-
morskie podczas zjazdu reprezen-
towało 3 delegatów: prezes Od-
działu PTN Szczecin - Franciszek 
Łuczko, prezes nowogardzkiego 
Koła numizmatycznego - Tade-
usz Łukaszewicz oraz Ireneusz Ja-
błonka z Oddziału PTN w Star-
gardzie. Numizmatycy poza wal-
nym zebraniem, brali udział w 
wielu ciekawych zajęciach, za-
planowanych przez organizato-
rów. Goście m.in. zwiedzili Cen-
trum Dziedzictwa Szkła oraz Mu-
zeum Podkarpackie w Krośnie. 
Nie obyło się bez giełdy kolek-
cjonerskiej, podczas której swo-
je zbiory prezentował również Ta-
deusz Łukaszewicz. Najważniej-
sze wydarzenia przewidziano na 
sobotę (30 maja). Wówczas pod-
jęto bardzo ważne zmiany, gdyż 
wybrano nowy Zarząd Główny 
PTN. Debata związana z tym za-
gadnieniem była bardzo burzliwa 
i przyniosła znaczące zmiany. No-
wym prezesem został Przemysław 

Ziemba z PTN Oddział Radom. 
Nowy prezes jest młodym i ener-
gicznym mężczyzną, który z pew-
nością zostanie rzucony na „głę-
bokie wody”. Wierzymy jednak, 
że poradzi sobie z nową funkcją. 
Jego zastępcą został Dariusz Bu-
dzelewski z PTN Koszalin. Do-

dajmy, że Budzelewski był jed-
nym z gości obchodów 35 Lecia 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego. Na zakończenie zebra-
nia, uczestnicy zjazdu wybrali się 
na wyjazd do Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bó-
brce.  KR

ReKlAmA ReKlAmA

Na zdjęciu od lewej- prezes Oddziału PTN Krosno Antoni Kubit, prezes nowogardzkiego 
Koła Tadeusz Łukaszewicz, dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Ryszard Krukar
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Trudne 
czasy dla 
producentów 
truskawek

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

reklAmA

Sowiński na podium, 
kontuzja Gliwki

Absurdy służby 
zdrowia...

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
oraz w biurze: 72-200 Nowogard, Olchowo 85, tel/fax: (+48) 91 39 105 82, 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOOŁŁAA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA   

ogłasza nabór na kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
 technik masażysta (2 lata) - NOWY KIERUNEK !!! 

 

informacja i zapisy 
Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 

wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett  




OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

19 czerwca 2015 r.
od 12.00 - 13.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina resko

zATrudni zBierAczy
zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

Tel. 515 144 186. 
Organizujemy dowóz 

uczniowie połączyli się z bazą nASA

Houston, mamy...
rozmowę!

Ile kosztuje kosmiczny skafander? Jak załatwiają potrze-
by fizjologiczne astronauci? Czy hollywoodzkie filmy real-
nie przedstawiają rzeczywistą misję kosmiczną? - m.in. ta-
kie pytania zadawali uczniowie na forum w Gimnazjum nr 
2, podczas wideokonferencji z pracownikami NASA. W su-
mie, w ciągu 60 minutowej rozmowy, odpowiedzi na swoje 
pytania usłyszało 21 uczniów. 

Na zdjęciu Szymon Grygowski rozpoczynający konferencję z pracownikami NASA

Czytaj s. 3
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nasza sonda kronika 
policyjna

08.06.2015 r. 
godz. 11.15
Pracownik sklepu przy ul. Ko-

ścielnej powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Na 
miejscu Policjanci wylegitymo-
wali Waldemara B. Ukarany zo-
stał mandatem karnym. 

godz. 16.15
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-
towego OLX, przy zakupie Ipho-
na. 

godz. 16.20 
Pracownik stacji paliw PKN 

Orlen powiadomił o kradzieży 
paliwa przez kierującego pojaz-
dem marki Daf. 

godz. 22.15 
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego podczas kontro-
li drogowej w miejscowości Oso-
wo, ujawnili nietrzeźwego kieru-
jącego pojazdem marki Opel. Sta-
nisław A. miał 1,68 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

09.06.2015 r. 
godz. 00.05
Na ul. Wyszyńskiego, Policjanci 

Ogniwa Patrolowo – Interwencyj-
nego ujawnili nietrzeźwego kieru-
jącego samochodem marki VW 
Passat. Piotr S. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,82 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 09.50 
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru trekingowego marki Alex, z 
klatki schodowej bloku przy ul. 15 
Lutego.

godz. 13.00
Kolizja drogowa na Placu Wol-

ności, gdzie kierująca samocho-
dem marki VW Golf uderzyła w 
pojazd służbowy marki KIA. 

godz. 13.30
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Warszawskiej po-
wiadomił o zaistniałej kradzie-
ży, która miała miejsce w dniu 06 
czerwca br. 

godz. 21.00
Na ul. Osiedlowej doszło do 

włamania do garażu, gdzie doko-
nano kradzieży elektronarzędzi. 

10.06.2015 r. 
Policjanci Ogniwa Patrolowo - 

Interwencyjnego na ul. Boh. War-
szawy ujawnili kierującego pojaz-
dem marki Mazda 323, Norberta 
K. który nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. 

godz. 22.20
W miejscowości Błotno, Paweł 

A. kierował samochodem marki 
Fiat Cinquecento znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,68 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 23.10
W miejscowości Grabin, Paweł 

K. kierował samochodem mar-
ki Daewoo Tico, znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,52 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

11.06.2015 r. 
godz. 09.50 
Powiadomienie o kradzieży 

przedmiotów z mieszkania przy 
ul. Poniatowskiego. Sprawca do 
wnętrza dostał się przez  otwarte 
okno, skąd dokonał zaboru lapto-
pa, pieniędzy, biżuterii złotej oraz 
starego liczydła. 

godz. 14.00
Na drodze Nowogard – Żabo-

wo, Mieczysław P. kierował rowe-
rem pomimo aktywnego zakazu 
prowadzenia rowerów wydane-
go przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowie. Ponadto znajdowała się w  
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,40 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 18.00
W sklepie Lidl ujawniono 

sprawcę kradzieży sklepowej. 
12.06.2015 r. 
godz. 08.20 
W miejscowości Sąpolnica do-

szło do kolizji drogowej pomiędzy 
pojazdami VW LT oraz Ursus. 

godz. 16.00
Na ul. 15 Lutego doszło do sa-

mozapłonu samochodu marki 
Renault Laguna. 

13.06.2015 r. 
godz. 20.30 
W miejscowości Strzelewo do-

konano włamania do mieszkania. 
godz. 21.00
Kradzież tablicy rejestracyjnej 

z pojazdu marki Seat, zaparkowa-
nego przy ul. Kościelnej. 

14.06.2015 r. 
godz. 04.45 
Policjanci Ogniwa Patrolowo - 

Interwencyjnego na ul. Zielonej 
ujawnili nietrzeźwego motorowe-
rzystę. Kierujący Adam M. znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,80 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

  st. insp. Ref. 
Prewencji Klaudia Gieryń

Jako że zbliża się okres wakacyjno - urlopowy, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy mieszkańców 
Nowogardu, co zrobić aby spędzić wakacje bezpiecznie i uniknąć przykrych zdarzeń.  

Pani Weronika - Niestety, ale nie jeżdżę na wakacje. Jednak, 
zwróciłabym szczególną uwagę na kilka kwestii. Nad wodą po-
winno się zachować szczególną ostrożność i nie opalać się na 
ostrym słońcu, oczywiście  nie pływać też po spożyciu alkoho-
lu. Życzę wszystkim z okazji urlopów bezpieczeństwa i dobre-
go wypoczynku. 

Pan Mariusz - Najważniejsze to mieć kogoś takiego jak ja, czy-
li ratownika medycznego najlepiej przy sobie. Jeździłem wielokrot-
nie z biurami podróży, z wycieczkami, właśnie na takie wyjazdy w 
góry, czy też nad morze. Praktycznie rzecz biorąc, powiem szcze-
rze, że medyk naprawdę jest potrzebny, w końcu zdarzają się róż-
ne, najdziwniejsze przypadki na takich wyjazdach, na przykład 
złamania czy omdlenia. Według mnie powinniśmy być rozważ-
ni i nie wchodzić pod żadnym pozorem do wody po spożyciu alko-
holu. Co do słońca osobiście się nie opalam, gdyż wiem co potra-
fią zrobić promienie słoneczne ze skórą, dlatego radziłbym zacho-
wać z tym umiar.

Mirosław Martynowicz - By zachować bezpieczeństwo po-
winniśmy nie pić alkoholu, jeździć bezpiecznie samochodami, 
zwracając uwagę na to, by nie przekroczyć prędkości. Przede 
wszystkim, by miło spędzić wakacje, trzeba zwrócić uwagę na 
bezpieczeństwo nad jeziorem czy nad morzem. Dodam jeszcze, 
by uważać z opalaniem się i kierować się wyłącznie na plażę 
strzeżoną. Jeśli weźmiemy ze sobą sprzęt typu kajaki, nie mo-
żemy zapomnieć o kapokach. Co do ratowników, to jest z nimi 
różnie? Sprawdzajmy temperaturę wody, i czy jest bezpieczna 
oraz czy jesteśmy przygotowani do tego, by do niej wejść. 

Pani Barbara - Jednym słowem powinniśmy być ostrożni 
i przewidujący. Broń Boże nie spożywać alkoholu nad wodą, 
gdyż trzeba zdrowo korzystać ze słońca i wody. Wszystko po-
winniśmy robić z umiarem, zaczynając od jedzenia, picia i na 
opalaniu  kończąc. 

Monika Leśniczak - W okresie wakacyjnym należy 
zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, głównie na plażach. 
Trzeba unikać kontaktu z alkoholem podczas kąpieli 
wodnych i słonecznych. Chciałabym też zwrócić uwagę 
na bezpieczeństwo na placach zabaw, żeby były one prze-
glądane i by ta starsza młodzież nie dewastowała tych 
urządzeń. Więcej patroli w obszarze plaży miejskiej, ogól-
nie na ulicach wieczorami powinno być zwiększone bez-
pieczeństwo. 

Pan Czarek - Na wakacjach powinniśmy zwrócić uwagę na 
to, by spożywać dużo wody w upalne dni. Powinniśmy unikać 
alkoholu w momencie największych upałów, a jeśli już chcemy 
cokolwiek wypić, to lepszym rozwiązaniem jest spożycie piwa, 
czy wina, ale wieczorem, kiedy zrobi się chłodniej. Najważniej-
sze, by nie kąpać się po spożyciu jakiegokolwiek alkoholu. Za-
chowajmy trzeźwość umysłu i miejmy oczy dookoła głowy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy
Foto: Julia Pawelec

Zaproszenie 
na VI Festyn – Wojcieszyn 2015

Dnia 11 lipca 2015r. (sobota), mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie 
zapraszają do wspólnej biesiady pn.  

„Z UŚMIECHEM NAM DO TWARZY”
Początek imprezy o godz. 16:00

Zapraszamy na plac przy ŚWIETLICY w Wojcieszynie- Organizatorzy
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Reklama

NAGRODA! 
W dniu 09.06.2015 r, okolice sklep Greene, zgubiono 

tel. marki BUSH, w niebieskiej obudowie, w telefonie za-
warte są ważne dane. Tel. ma fabrycznie wbudowaną lo-
kalizację urządzenia. Proszę o kontakt. Tel. 600 653 124

Zapraszamy 
na zbiór truskawek

na plantacji 
w Sąpolnicy

 Tel. 91 39 25 203 

Kotki śliczne 
6.tygodniowe 

udomowione – oddam
509 431 901

uczniowie połączyli się z bazą nASA

Houston, mamy... rozmowę!
Ile kosztuje kosmiczny skafander? Jak załatwiają potrzeby fizjologiczne astronauci? Czy hollywoodzkie filmy realnie przedstawiają rzeczywistą misję ko-
smiczną? - takie pytania zadawalim.in. uczniowie na forum w Gimnazjum nr 2, podczas wideokonferencji z pracownikami NASA. W sumie, w ciągu 60 
minutowej rozmowy, odpowiedzi na swoje pytania usłyszało 21 uczniów. 

Punktualnie o godzinie 14:00, 
na forum ZSO w Nowogar-
dzie, uczniowie z nowogardz-
kich Gimnazjów nr 2 i nr 3 wraz 
z nauczycielami, wzięli udział 
w najprawdopodobniej pierw-
szej w Polsce wideokonferencji 
uczniów z pracownikami NASA. 
Z amerykańskimi rozmówcami, 
rozpoczynając łączność, przy-
witał się Szymon Grygowski - 
inicjator tego wydarzenia oraz 
szkolny koordynator projek-
tu ARISS. Uczestnicy konferen-
cji, rozmówców oglądali w ja-
kości HD, a obraz był wyświe-
tlany na dużej tablicy. Po kil-
ku słowach wstępu, pracownicy 
NASA przedstawili się uczniom. 
Na pytania odpowiadał Mariusz 
Zaczek- Amerykanin polskiego 
pochodzenia - kontroler lotów, 
informatyk, programista - osoba 

odpowiedzialna za cumowanie 
pojazdów dostawczych do Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej ISS oraz Sarah Korona - oso-
ba odpowiedzialna za czynno-
ści pozapojazdowe Extra-vehi-
cular activity (EVA), w dosłow-
nym tłumaczeniu wyjścia astro-
nautów w otwartą przestrzeń 
kosmiczną (spacer kosmiczny). 
Z naukowcami przebywał tłu-
macz, który pomagał w komu-
nikacji. Następnie Sarah Korona 
i Mariusz Zaczek opowiedzieli o 
swojej pracy.  Później przez po-
nad 40 minut, zostali dokładnie 
przepytani przez 21 uczniów. 
Jak zdradzili nam Gimnazjaliści, 
pytania były wymyślane wspól-
nie z opiekunem Szymonem 
Grygowskim. O co pytali nowo-
gardzcy uczniowie pracowni-
ków NASA? Dosłownie o każdy 
aspekt pobytu w przestrzeni ko-
smicznej oraz życia na stacji ko-
smicznej. Niekiedy nie obyło się 
bez śmiechu, jak np. przy zagad-
nieniu dotyczącym załatwiania 
potrzeb fizjologicznych w ko-
smosie. Sarah Korona kilkukrot-

nie, aby dokładniej odpowie-
dzieć na pytania, prezentowała 
niektóre elementy skafandra. Po 
wideokonferencji udało się nam 
porozmawiać z uczniami, któ-
rzy kierowali do pracowników 
NASA swoje pytania. - Pytałem 
o to, jakie zagrożenia mogą to-

warzyszyć astronaucie w prze-
strzeni kosmicznej. Dowiedzia-
łem się m.in., że największym za-
grożeniem jest to, że może się ro-
zerwać lub uszkodzić skafander, 
który chroni astronautów – mówi 
Miłosz Jurgielaniec, który należy 
do Szkolnego Klubu Radioastro-
nomii PZK im. Mikołaja Koper-
nika SP1KMK. Członkiem Klu-
bu jest również drugi z naszych 
rozmówców, który pytał o poży-
wienie. - Moje pytanie brzmia-
ło: Na jaki czas wystarczy żyw-
ności załodze ISS na stacji oraz 
ogólnie, jakie są ich ulubione po-
trawy? Więc odpowiedzią było to, 
że starczy im na całą, 6-miesięcz-
ną, wyprawę, plus jeszcze rezer-
wa w razie jakichś wypadków lub 
nieoczekiwanych zdarzeń. A ich 
ulubione potrawy są po prostu 
ostro przyprawione, a tak poza 
ich wyprawami w kosmos, lubią 
warzywa i świeże owoce, ponie-
waż w kosmosie mają paczkowa-
ne jedzenie, które nie jest świeże – 
opowiada Norbert Nowak. 

Po wszystkim inicjator akcji 
podziękował rozmówcom, któ-
rzy zostali przez uczniów nagro-
dzeni gromkimi brawami. Na 
gorąco po zakończeniu łączno-
ści, Szymon Grygowski nie krył 
zadowolenia. - Emocje opadły, 

stres odszedł na bok... No cóż, 
nasza kolejna misja została wy-
konana. Cieszę się, że uczniowie 
zobaczyli, iż nawet z Nowogardu 
możemy się połączyć z pracowni-
kami NASA i rozmawiać z nimi 
na tematy dotyczące życia i pra-
cy na stacji kosmicznej – mówi 
prezes Szkolnego Klubu Radio-
astronomii PZK im. Mikołaja 
Kopernika SP1KMK. 

Dla ZSO to dopiero począ-
tek, Szymon Grygowski wraz ze 
swoimi uczniami, szykuje się do 
kolejnych zadań. - Stawiamy so-
bie cele wyższe. Może we wrze-
śniu nawiążemy już łączność z 
astronautą, który fizycznie lata i 
ma jakieś loty za sobą. Natomiast 
pod koniec września i na począt-
ku października, mamy już przy-
dzielony przedział czasowy na 
łączność ARISS, czyli z astronau-
tami przebywającymi bezpośred-
nio na stacji kosmicznej ISS – 
kończy Szymon Grygowski.

Wierzymy, że uczniowie ZSO 
w Nowogardzie wykonają kolej-
ną misję. Póki co, pozostaje po-
gratulować szkole wideokonfe-
rencji, która pozwoliła wszyst-
kim obecnym dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy o pracy 
NASA oraz o życiu w kosmosie.   

KR

Radosław Gawroński, jako pierwszy skierował swoje pytanie, które dotyczyło tego ile kosztuje skafander astronauty
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Sonda z Osiny

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Jako że zbliża się okres wakacyjno - urlopowy, w cotygodniowej 
sondzie, zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, co zrobić aby spę-
dzić wakacje bezpiecznie i uniknąć przykrych zdarzeń.  

Pan Zbigniew wraz z cór-
kami Hanią i Julią - Przede 
wszystkim osoby dorosłe nie 
powinny pić alkoholu w po-
bliżu wody. Powinniśmy spę-
dzać czas z rodziną na plażach 
strzeżonych i oczywiście pod-
czas upału chronić głowę, by 
nie dostać udaru. Jeśli nasze 
dzieci mają zaplanowaną wy-
cieczkę, powinniśmy sprawdzić 

przy pomocy policji  autokar. Osobiście będę spędzał z rodziną wakacje 
w górach i może trafi się też wyjazd nad morze. Oczywiście będę miał w 
głowie zasady bezpieczeństwa. 

Pan Władysław - Nad wodą  
powierzyłbym swoje bezpieczeń-
stwo ratownikom i zdrowemu roz-
sądkowi. Jednak nie jeżdżę zbyt 
często na tego typu wycieczki oraz 
wypoczynek. Życzę wszystkim z 
okazji wakacji wypoczynku i bez-
pieczeństwa. 

Pani Agata - Co do bezpieczeń-
stwa zawsze zachowuję szczególną 
ostrożność. Bezpieczeństwo nad 
wodą jest bardzo ważne, wiado-
mym jest, że nie powinno się spo-
żywać alkoholu. Jeżeli chodzi o 
dzieci, to powinno się mieć je za-
wsze na oku. Według mnie, trze-
ba mieć zawsze oczy wokół głowy 
i uważać na to co się dzieje.

pan Eugeniusz  - Zadbał przede 
wszystkim o to, by w naszej wiosce 
nic się nie stało i by dobrze wyglą-
dała i by było bezpiecznie. Wszyst-
kim rodzinom, którzy kierują się 
na wakacje nad morze chciałbym 
powiedzieć, by dobrze się bawili i 
uważali na swoje pociechy. 

Mikołaj - Na wakacje dużo cza-
su spędza się w podróży, dlatego 
powinno się uważać na drogach, 
ponieważ wiele ludzi jeździ w tym 
czasie samochodem, więc należy 
być uważnym. Najczęściej wybie-
ranym celem wyjazdów jest mo-
rze, gdyż akurat w przypadku na-
szego województwa wyjazd w góry 
jest dość problematyczny. Dlatego 
nad wodą powinno się być trzeź-

wym, nie powinno się wypływać za boje, należy chodzić na plaże strzeżo-
ne, gdyż jest tam bezpiecznie. Jednak jeśli już jest się nad jeziorem, czy też 
na plaży niestrzeżonej, to trzeba samemu się pilnować. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Pożar auta na parkingu lidla 

Płonęło Renault  
W piątek, około godziny 16.00, na parkingu przy markecie LiDL w Nowogardzie, zapalił się 
samochód marki Renault. 

Samochód zapalił się w czasie, 
gdy właściciele auta robili zaku-
py w markecie. Ogień pokazał się 
pod maską. Natychmiast pojawi-

ły się ogromne kłęby dymu. Dzię-
ki szybkiej interwencji strażaków 
samochód udało się w znacznej 
części uratować. Prawdopodobną 

przyczyną pożaru było zwarcie in-
stalacji elektrycznej. 

                                                                                                                        
                                        Jarek Bzowy 

Uczniowie z SOSW 
z wizytą w drukarni DN 
Wczoraj, tj. poniedziałek 15 czerwca, redakcję DN odwiedziła grupa uczniów ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowogardzie. 

Dzieci i młodzież zwiedziły re-
dakcję, dowiadując się na czym 
polega praca dziennikarza i jak 
wygląda proces przygotowania 
materiałów do druku. Następ-
nie, co wywołało największe za-

ciekawienie, uczniowie z SOSW 
mogli na żywo przyjrzeć się pra-
cy maszyny, na której drukowa-
ne są gazety w naszym wydaw-
nictwie. 

Na zakończenie wizyty wszy-

scy zrobili sobie wspólne zdję-
cie pod tablicą Dziennika 
Nowogardzkiego. 

MS
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Absurdy służby zdrowia 

Z ością w gardle odesłali do Gryfic 
W minioną sobotę, na Izbę Przyjęć nowogardzkiego szpitala, zgłosiła się rodzina z 3,5 -let-
nią Zosią. W gardle dziewczynki utknęła rybia ość. Rodzina liczyła, że jeden z dyżurują-
cych lekarzy ulży dziecku i usunie fragment rybiego szkieletu. Pielęgniarka, po konsultacji 
z chirurgiem, odesłała jednak rodzinę aż do szpitala w Gryficach, bo nowogardzki szpital 
nie może w takich sytuacjach udzielać pomocy. 

Sytuacja zbulwersowała rodzinę 
dziewczynki. Wczoraj do redakcji 
DN zgłosił się dziadek Zosi. 

-Jedliśmy rybę. Nagle Zosia za-
częła się krztusić. Okazało się, 
że w gardło wbiła jej się ość. Nie 
mogliśmy sami jej pomóc. Szyb-
ko udaliśmy się na izbę przyjęć do 
nowogardzkiego szpitala, by rato-
wać wnuczkę – opowiada mężczy-
zna, który chciał zachować anoni-
mowość. 

Okazało się jednak, że pielę-
gniarka, dyżurująca tego dnia na 
izbie przyjęć, po konsultacji z le-
karzem, odesłała rodzinę aż do 
gryfickiego szpitala. 

-Pielęgniarka chwilę porozma-
wiała z lekarzem przez telefon i 
powiedziała nam, że mamy jechać 
do Gryfic na oddział laryngologii. 
Tłumaczyła nam, że tu w szpita-

lu nie mogą nam pomóc, bo nawet 
nie mają narzędzi. Byłem zdziwio-
ny – ość było widać, wystarczyło 
sięgnąć ją jakąś pęsetą i byłoby po 
sprawie – opowiada dziadek Zosi. 
Rodzina wsiadła do samochodu i 
ruszyła w kierunku Gryfic. 

Po drodze jednak sama pora-
dziła sobie z sytuacją. Babcia wy-
jęła dziecku ość za pomocą paty-
ka od loda. 

-Zatrzymaliśmy się, bo musia-
łam zatankować paliwo. Dziecku 
z ust płynęła ślina i cały czas się 
krztusiło. Wtenczas moja żona ku-
piła loda, wyciągnęła z niego drew-
niany patyk i sama wyciągnęła tę 
ość. Gdyby nie to, nie wiem jakby 
się skończyła ta historia. Czy zdą-
żylibyśmy dojechać z dzieckiem do 
tych Gryfic, za nim by się nie udu-
siło- mówi zbulwersowany męż-

czyzna. 
Dyrektor Kazimierz Lem-

bas twierdzi, że szpital nie mógł 
udzielić pomocy dziecku, bo 
zgodnie z procedurami, tego typu 
przypadki muszą być odsyłane na 
oddział laryngologii. 

-Zgodnie z procedurami, nie mo-
żemy wykonywać tego typu świad-
czeń, przeznaczonych dla oddzia-
łów specjalistycznych, w tym wy-
padku laryngologii. Chyba, że pa-
cjent byłby w stanie bezpośrednie-
go zagrożenia życia. Z relacji per-
sonelu izby przyjęć wynika, że tu-
taj nie mieliśmy do czynienia z 
taką sytuacją. Dziecko przyszło do 
szpitala na własnych nóżkach. Nie 
dusiło się – mówi K. Lembas. 

Pytanie jednak, dlaczego do 
małej pacjentki nie zszedł lekarz, 
co nie jest zgodne z procedurami. 

Walne zebranie Forum rozwoju Gospodarczego ziemi nowogardzkiej 

Marek Krzywania nowym prezesem „stowarzyszenia przedsiębiorców” 
W minioną sobotę 13 czerwca, w Restauracji Kamena, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarcze-
go Ziemi Nowogardzkiej, zwane potocznie „stowarzyszeniem przedsiębiorców”. Nowym prezesem organizacji został Marek Krzywania – były samorządo-
wiec, obecnie prowadzący biuro ubezpieczeń. 

Po przywitaniu członków sto-
warzyszenia i zaproszonych gości, 
wybrano przewodniczącego ze-
brania. Został nim, sekretarz za-
rządu, Mieczysław Cedro. Zanim 
nastąpił wybór nowych władz or-
ganizacji, wiceprezes stowarzysze-
nia Marcin Simiński, przedstawił 
sprawozdanie z działania zarządu 
za okresie ostatnich dwóch lat. 

Stowarzyszenie podejmowało 
wiele własnych inicjatyw w tym 
czasie. Wspomnieć tu należy cho-
ciażby organizację konkursu lite-
rackiego „Mistrz opowiadań i ład-
nego pisania”, realizowanego przy 
współpracy z Miejską Bibliotekę 
Publiczną oraz Dziennikiem No-
wogardzki. W obu edycjach kon-

kursu (pierwsza w grudniu 2013, 
druga w marcu 2015) wzięło 
udział prawie 60 uczniów z kilku 
szkół z terenu gminy Nowogard. 

Poza własnymi inicjatywami, 
członkowie stowarzyszenia wspie-
rali też wiele działań podejmo-
wanych przez inne organizacje. 
Mowa tu na przykład o festynach 
parafialnych i imprezach dla dzie-
ci i rodzin organizowanych przez 
Caritas przy parafii WNMP w No-
wogardzie. Na wniosek przed-
siębiorców, Bank Spółdzielczy 
wsparł też materialnie Świetlicę 
Środowiskową, powstającą przy 
parafii Św. Rafał Kalinowskiego 
– w postaci zakupu pieca do cen-
tralnego ogrzewania. 

Członkowie stowarzyszenia 
wsparli też materialnie organiza-
cję tegorocznego, II Dnia God-
ności Osób Niepełnosprawnych, 
którego organizatorem jest Stowa-
rzyszenie „Serduszko” w Nowo-
gardzie. 

Członkostwo w Stowarzysze-
niu, to też integracja w ramach lo-
kalnego środowiska. Koledzy ze 
Stowarzyszenia brali więc chęt-
nie udział w imprezach sportowo-
-rekreacyjnych podejmowanych 
przez zaprzyjaźnionych z nami 
Cechem Rzemieślników i Przed-
siębiorców, jak Cechowy Rajd Ro-

werowy, czy Spływ Kajakowy, a 
ostatnio też Marsz z Kijkami. 

Warto dodać, że członkowie 
Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców  angażują się też w działania 
innych stowarzyszeń, takich jak 
wspomniany Cech, ale także Klub 
Żeglarski Knaga, czy Nowogardz-
kie Forum Organizacji Pozarzą-
dowych. 

Poza tym, uczestniczą w szkole-
niach, mających na celu poszerze-
nie wiedzy z zakresu prowadzenia 
działalności społecznej i związa-
nej z tym ekonomiki. 

Po przedstawieniu i przyjęciu 
sprawozdania z działalności, roz-
poczęły się wybory nowego zarzą-
du organizacji. Walne w głosowa-
niu zdecydowało, że nowym pre-
zesem będzie Marek Krzywania. 
Zastąpi on na tym stanowisku, 

Stanisława Rynkiewicza, który od 
początku istnienia, czyli od lat 
15, pełnił tę funkcję. Dotychcza-
sowy prezes uznał jeszcze przed 
wyborami zarządu, że organiza-
cja potrzebuje zmian i dziękując 
za wspólne lata działalności spo-
łecznej wszystkim członkom sto-
warzyszenia poinformował, że nie 
będzie już kandydował na preze-
sa. W późniejszym etapie zebra-
nia, został wybrany na przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej. Do 
zarządu, poza Markiem Krzywa-
nią, weszli też: Elwira Druciarek, 
Małgorzata Stańczyk, Sławomir 
Kucal i Marcin Simiński. Nowy 
prezes stowarzyszenia od począt-
ku zapowiedział, że będzie inten-
sywnie pracował nad promowa-
niem przedsiębiorczości wśród 
młodzieży i kontynuował dobre 

inicjatywy, jakie dotychczas po-
dejmował zarząd stowarzyszenia. 

Obecnie do stowarzyszenia na-
leży 14 osób, a rozmowy z kolej-
nymi zainteresowanymi czyn-
nym uczestniczeniem w organiza-
cji, trwają. Nowy zarząd zaprasza 
wszystkich przedsiębiorców i nie 
tylko, aby przyłączyli się do Sto-
warzyszenia. 

Warto dodać, że stowarzysze-
nie działa już 15 lat, a powstało na 
fali niezadowolenia z powodu po-
wstających w Nowogardzie mar-
ketów, a tym samym pogarszają-
cej się wówczas kondycji lokalne-
go biznesu. 

Nowy zarząd stowarzyszenia 
został wybrany na dwuletnią ka-
dencję. 

Relacja MS

Te mówią bowiem, że każdego 
chorego, który zgłasza się na izbę 
przyjęć, lekarz musi „obejrzeć. 
Dopiero wówczas może stwier-
dzić, czy pacjentowi należy udzie-
lić pomocy na miejscu, czy też ist-
nieje konieczność odesłania go do 
jednostki o wyższej specjalności. 
Dyrektor szpitala tłumaczy, że w 
tym czasie chirurg miał krytyczną 
sytuację na oddziale. Nie chciał 
narażać rodziny na stratę czasu 
i dlatego przekazał pielęgniarce 
dyspozycję przez telefon, nie ba-
dając pacjenta. 

-W tym czasie lekarz miał pilny 
przypadek i nie mógł zejść do izby 
przyjęć. Wiedząc jednak od pielę-
gniarki, że dziecku nic nie zagraża, 
a szpital i tak nie ma prawa udzie-
lać pomocy w tym zakresie, prze-
kazał, aby jak najszybciej pole-
cić rodzinie wyjazd do Gryfic, bez 
zbędnej zwłoki – mówi K. Lembas. 
Dyrektor tłumaczy też, że kiedyś 
lekarz, chcąc pomóc pacjentowi, 

przy okazji nie jako łamiąc proce-
dury pomógł w podobnym przy-
padku. Później skończyło się to 
dla niego nieprzyjemnościami. 

-Wyciągnął ość, a po jakimś cza-
sie, od nakłucia zrobiła się brzydka 
rana. Pacjent miał później do nie-
go pretensje – mówi K. Lembas. 

Od tamtej pory lekarze unika-
ją podobnych sytuacji i choć, jak 
zapewnia Lembas, mogliby dość 
szybko ulżyć pacjentowi, może 
to wywołać przykre konsekwen-
cje dla szpitala, zwłaszcza gdy coś 
poszłoby nie tak. Niezależnie od 
tego, trudno dziwić się zdener-
wowaniu rodziny, która z błahą 
sprawą zgłasza się do rejonowego 
szpitala, a jest odsyłana do szpi-
tala specjalistycznego oddalone-
go od kilkadziesiąt kilometrów.  
Bo kiedy w przepisach próżno do-
szukiwać się logiki, zawsze poja-
wią się uzasadnione emocje.  

MS

Przekazanie władzy w Stowarzyszeniu 
St. Rynkiewicz gratuluje M. Krzywani
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Puknij się Pan w czoło...

Kosmiczne  wyniki 
Czas już najwyższy, aby Rada Miejska zaczęła rozliczać burmistrza za rezultaty osiągane w realizacji ustawowych obowiązków, np. w zakresie sprawowa-
nia funkcji organu prowadzącego dla nowogardzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak na razie bowiem  czyni to tylko DN, a tymczasem zupeł-
nie niekompetentni urzędnicy miejscy kompromitują co chwila nowogardzki samorząd, gmina zaś leci na łeb na szyję w kolejnych klasyfikacjach także 
oświatowych.   

Najpierw o oparach absurdu 
W związku z podanymi przez 

DN (źródło Okręgowa Komi-
sja Egzaminacyjna w Poznaniu 
) wynikami egzaminów 6-kla-
sistów (tekst pt „Nasza gmi-
na niestety słabiutko...), nowo-
gardzki magistrat postanowił 
„wyprostować” i nas i w rezulta-
cie  OKE, stwierdzając, że nasza 
gmina osiąga, wbrew temu co 
można przeczytać w raportach 
OKE, doskonałe średnie egza-
minacyjne wśród szóstoklasi-
stów. Na dowód opublikowano 
wykres z którego ma wynikać, że 
krytykowana przez DN, likwi-
dacja przez R. Czaplę wydziału 
edukacji w 2013 roku, spowo-
dowała kosmiczne (nie o 3, nie 
o 30, ale prawie o 300 procent !) 
polepszenie w naszej gminie wy-
ników uzyskiwanych na egzami-
nach końcowych  przez szósto-
klasistów. 

Oto ten wykres ze słowem 
wstępnym jego autora:

- Czy reorganizacja wspomina-
nego Wydziału Edukacji miała 
wpływ na poziom wiedzy wśród 
nowogardzkich szóstoklasistów? 
To chyba najlepiej zobrazuje po-
niższa tabelka, gdzie przedsta-
wione zostały wyniki ze spraw-

dzianów uczniów klas 6 z nowo-
gardzkich podstawówek w latach 
2012 – 2015 (przed i po reorgani-
zacji Wydziału).

Autorem wykresu jest niejaki 
Piotr Suchy, obecnie urzędnik 
w magistracie, były ksiądz, po-
dający się też niekiedy za dzien-
nikarza, a w cytowanym tekście 
także za nauczyciela mianowa-
nego z wieloletnim doświadcze-
niem... Puknij się pan w czoło 
- tyle można doradzić autoro-
wi takiej bzdury, jaką jest i ten-
że wykres i wyciągnięte z nie-
go wnioski (oczywiście podat-
nik słono płaci za tę twórczość). 
Dlaczego wykres ten jest absur-

dalny – czytaj  dalej. Ale czytaj 
także niżej w tekście nadesła-
nym przez Czytelniczkę DN.    

A teraz poważnie, 

Poważnie i dla wiedzy na-
szych Czytelników przypo-
minamy, że egzamin 2015 był 
przeprowadzony w nowej for-
mule -  i tak zmieniła się w tym 
roku zarówno struktura egzami-
nu, jak i zwłaszcza  sposób ob-
liczania wyników z punktowego 
na procentowy. Dlatego rezul-
taty osiągane w latach  poprze-
dzających są nieporównywalne 
wprost w liczbach bezwzględ-
nych, do tych z roku 2015. I tak 
np. w 2014 roku, przy wyni-

ku szkół w naszej gminie 23,10 
pkt...  średnia wojewódzka wy-
niosła 24,92 pkt., a np. w gmi-
nie Maszewo było to 25,65 pkt. 
W roku 2015 było to odpowied-
nio:  Nowogard -59,47 %, wo-
jewództwo- 64,95%, Maszewo- 
72,71%. Jak z tego wynika, chcąc 
zobrazować  ewentualny progres 
w stosunku do lat poprzednich, 
można to uczynić tylko poprzez 
odniesienie średniej gminnej do 
średnich w danym roku uzyska-
nych przez inne gminy, powiaty 
itp.  Ale i tutaj w przypadku na-
szej gminy jest też gorzej w tym 
roku jak w np. w poprzednim 
2014- byliśmy  wtedy jako gmi-
na na miejscu 3 w powiecie) za 
Maszewem, Goleniowem, a te-
raz jest to miejsce 4, wyprzedził 
nas jeszcze Przybiernów. Oczy-
wiste jest, i dla nas i dla osób z 
branży oświatowej z którymi 
rozmawialiśmy, że za taki stan 
rzeczy odpowiada zwłaszcza or-
ganizacja procesu dydaktyczne-
go (która zgodnie z ustawą nale-
ży do obowiązków organu pro-
wadzącego, czyli UM kierowa-
nego przez R. Czaplę). Nie jest 
więc tak, że winni są, jak chce w 
swoim tekście Suchy – nieczy-
tający książek uczniowie i mało 

kreatywni nauczyciele. Co cie-
kawe, urzędnik tym samym  za-
przecza (zapewne nieświadom 
tego),własnemu twierdzeniu, że 
jest u nas kapitalnie – co miało 
wynikać przecież z jego wykre-
su. Jak można wywnioskować z 
kolejnych słów tegoż urzędnika,  
winni temu są też rodzice, któ-
rzy rodzą tak mało zdolne dzie-
ci i przymykają dodatkowo oczy 
na  nieróbstwo latorośli i nie-
douczenie nauczycieli. A tak w 
ogóle winny jest zwłaszcza DN, 
który o tym wszystkim, oczywi-
ście tendencyjnie, pisze. Jedyny 
nieskalany w tym towarzystwie, 
czyli Robert Czapla, niezasłuże-
nie zaś cierpi kalumnie i przez 
to spokojnie nie może wziąć na-
leżnych mu 12-stu tysięcy mie-
sięcznie, tylko biedak musi się 
stresować... No ale jak się wy-
kreśla takie wykresy jak wyżej, 
to cóż można wymyślić ...

Wnioski
Wnioski niech każdy sam wy-

ciągnie zwłaszcza liczymy, że 
wyciągną je w końcu radni i pój-
dą drogą, którą wyznaczył już 
wcześniej nasz biskup diecezjal-
ny, zabierając poważne narzę-
dzia z niepoważnych rąk.

red

Witam Szanowną Redakcję 
Dziennika Nowogardzkiego

Jestem studentką, mieszkają-
cą obecnie w Szczecinie, która jest 
związana z miastem Nowogard. 
Piszę w sprawie zamieszczonego 
„artykułu” na stronie: 

www.nowogard.pl. 
Nie wiem, jaka jest grupa osób, 

która podlega ślepo propagandzie 
burmistrza, który źle dobrał sobie 
kukiełki w postaci osób, które pro-
wadzą tę stronę internetową. Za-
ciekawiło mnie mianowicie to, co 
zostało zawarte pod tym adresem:

nowogard.pl/index.php/18-
-aktualnosci/2364-kolejna-m-
anipulacja-dziennika-nowogar
dzkiego-tym-razem-na-temat-
oswiaty W tym tzw. artykule wi-
dać głupotę (przepraszam, ale to 
prawda), jaka została tam zawar-
ta. Sprawdziłam dane dot. spraw-
dzianu szóstoklasisty i wyrobi-
łam sobie opinię na temat dwóch 
kwestii, które chciałabym rozwi-
nąć. Dodatkowo proszę o zajęcie 

się tym oraz pokazanie prawdy w 
najbliższym wydaniu gazety. To 
co się dzieje, to jest po prostu we-
dług mnie śmieszne. Ktoś powinien 
pokazać, że burmistrz sieje propa-
gandę podobną do kampanii wy-
borczej pełniej kłamstw. Ale po-
wracam już do tematu :)

Po pierwsze przyjrzałam się da-
nym, które zostały zamieszczone w 
Dzienniku i średnia wyniku poda-
na przez Państwa jest jak najbar-
dziej prawidłowa. Zmiana prze-
prowadzania sprawdzianu szósto-
klasisty sprawiła, że prócz standar-
dowego sprawdzianu z języka pol-
skiego i matematyki jest dodatko-
wo sprawdzian z języka obcego. Z 
tego wynika, że jeżeli porównujemy 
wyniki tegorocznego sprawdzianu 
z wynikami z ubiegłego roku, to lo-
gicznym jest uwzględnienie tylko 
dwóch pierwszych sprawdzianów, 
czyli z języka polskiego i matema-
tyki. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że tylko wyniki tych dwóch 
są bardziej porównywalne. Dodat-
kowo, średnią którą sobie pan bur-

mistrz zamieścił na stronie, nie zo-
stała zaczerpnięta z OKE w Po-
znaniu, tylko została obliczona sa-
modzielnie. Na stronie OKE w Po-
znaniu wyliczona została średnia 
dla każdej z gmin, powiatów, wo-
jewództw tylko dla części złożonej 
z języka polskiego i matematyki. 
Wyniki sprawdzianu z języka ob-
cego zostały podane osobno. Więc 
dane zaczerpnięte powinny zostać 
przedstawione w taki sam sposób, 
jak w danych źródłowych i powin-
ny być umiejętnie wykorzystywa-
ne, czego autorzy tej strony nie po-
trafią. Dla mnie logiczne jest, że 
średnia z tych sprawdzianów te-
gorocznych (czyli j. polski, mate-
matyka oraz język obcy) nie po-
winien być porównywane z wyni-
kami, których średnia uwzględnia 
tylko pierwsze dwa. Ale to jest tyl-
ko jedna z tych głupot, które prze-
czytam na stronie. 

Druga kwestia o której chcę na-
pisać, jest jeszcze bardziej dowo-
dem na to, że burmistrz sieje pro-
pagandę wśród społeczności po to, 

@    Ludzie listy piszą  @ 
żeby być przy korycie kolejną ka-
dencję. Mówię o danych dot. wy-
ników sprawdzianu szóstoklasi-
sty z lat przed i po „reorganizacji” 
Wydziału Edukacji, czymkolwiek 
to było lub jest. Nie w tym naj-
większa rzecz. Chcę zaznaczyć, że 
od 2015 roku wyniki sprawdzia-
nów szóstoklasisty są prezentowa-
ne PROCENTOWO, natomiast 
włącznie do roku 2014 były pre-
zentowane PUNKTOWO. Ozna-
cza to, że:

w 2012 wynik w stosunku pro-
centowym (czyli tak jak jest teraz) 
wyniósł 47,35%, czyli 18,95 na 40 
pkt

w 2013 wynik wyniósł 52,95% 
(czyli 21,18 pkt na 40 pkt łącznie)

w 2014 wynik wyniósł 57,75 % 
(czyli 23,10 pkt n 40 pkt łącznie)

w 2015 wynik (średni wynik z 
języka polskiego i matematyki) 
wyniósł 59,47%

Dane oczywiście zaczerpnęłam 
ze strony internetowej OKE w Po-
znaniu, dzięki którym obliczyłam 
wynik procentowy. 

Myślę, że autor „artykułu” po-
winien przypomnieć sobie procen-
ty z podstawówki, albo wyrzucić 
maturę do kosza :)

Nie chcę mówić tu o wzroście 
tego wyniku i chwalenie za to Wy-
działu Edukacji, bo ich kierowni-
cze stołki nie wpływają na to jak 
uczą nauczyciele, ale o tym, że 
prezentowane dane przez burmi-
strza i jego kukiełek powinny być 
rzetelnie sprawdzone, a Państwo 
jako redakcja powinna uświado-
mić lokalną społeczność, co się 
dzieje i jakich bzdur można usły-
szeć od pracowników burmistrza. 
Aż włos się na głowie jeży. Mnie 
najeżdżanie na Dziennik ze wzglę-
dów politycznych nie interesuje, 
bo się tym nie zajmuję (studiuję 
na ekonomicznym kierunku). Ale 
proszę z moich wypocin wyciągnąć 
wnioski. 

Pozdrawiam Państwa jako re-
dakcję i proszę o zajęcie się tą spra-
wą na łamach Dziennika. Może 
to jest sprawa błaha i mało waż-
na dla ogólnej egzystencji, ale jest 
przykład na to, w jaki sposób bur-
mistrz ogłupia lokalną społeczność 
i przeciętnego użytkownika sieci 
internetowej, który zagląda tam w 
celu dowiedzenia się, co się wokół 
niego dzieje.
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W 35 Rocznicę Ślubu, 
Krystynie i Januszowi

 Kozieł

            Moc 
serdecznych 

życzeń 
Przesyłają rodzice 
Jadwiga i Tadeusz 

chwalą się cudzym, sami nic nie dają…

Jak burmistrz dzieci dożywia
Po raz kolejny urzędnicy gminni wykazują wyjątkową gorliwość w pustym promowaniu burmistrza, zamiast siły i środki przeznaczać na ofiarną służbę 
obywatelom, także poprzez rzetelną  informację. Tym razem chodzi o rządowy program dożywiania w placówkach oświatowych.

Dożywianie w postaci darmo-
wego posiłku, to rządowy pro-
gram z którego od kilku lat korzy-
stają dzieci z najuboższych rodzin 
w całej Polsce. Tak jak wszędzie, 
również w Nowogardzie, organi-
zacyjnie zajmuje się tym OPS. 

Oto notatka zamieszczona w 
tych dniach na stronie interneto-
wej gminy, dotycząca tegorocznej 
edycji programu:

Gmina Nowogard na wniosek 
Burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli otrzymała dotację celową 
od Wojewody Zachodniopomor-
skiego z budżetu państwa na rok 
2015 na realizację programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywia-
nia” w łącznej kwocie 407.500,00 
zł. Kwota ta w pełni zabezpieczy 
potrzeby dzieci i rodzin, które wy-
magają wsparcia w formie gorą-
cego posiłku lub zasiłku na zakup 
żywności.

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

Teresa Skibska
 Jak wynika z tej „bogatej”  in-

formacji, Pani kierownik Te-
resa Skibska, zadbała więc je-
dynie o to, aby upowszechniać 
wieść o rzekomym decyzyjnym 
(w sensie „załatwienia” środ-
ków finansowych) udziale bur-
mistrza Czapli w programie. Nie 
zatroszczyła się  natomiast, aby 
uprawnionym dostarczyć  wie-
dzy na ten ważny społecznie te-
mat. Dlatego DN realizując swo-
ją, kolącą niektórych w oczy mi-
sję publiczną, informuje:   

Program dożywiania w la-
tach 2014-2020

Program dożywiania w latach 
2014-2020 to rządowa inicjaty-

wa pomocy, dzięki której gmi-
ny mają możliwość zapewnienia 
określonym kategoriom osób do-
żywiania, w formie bezpłatnych 
posiłków. Kto i na jakich zasa-
dach może domagać się objęcia 
programem dożywiania w latach 
2014-2020?

Budżet państwa przekazuje 
dotacje na rzecz dożywiania na 
podstawie uchwały Rady Mini-
strów z dnia 10 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia wielo-
letniego programu wspierania fi-
nansowego gmin  Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania na 
lata 2014-2020. Określa on zasa-
dy przyznawania pieniędzy gmi-
nom na pokrycie kosztów pomocy 
żywieniowej dla dzieci, uczniów, 
osób dorosłych znajdujących się 
w specyficznej sytuacji.  Gminy 
uzyskują z budżetu państwa do-
tację celową, następnie przyznają 
pomoc w formie bezpłatnych po-
siłków. Kierują się przy tym speł-
nieniem kryterium dochodowego. 
W 2014 roku stanowi ono 150% 
progu uprawniającego do pomo-
cy społecznej, co wynosi odpo-
wiednio 813 zł dla osoby samot-
nej i  684 zł  na członka rodziny. 
Rada Gminy nie może uzależnić 
przyznania dożywiania od żad-
nych innych kryteriów.

Formy wsparcia
Przyznawane wsparcie może 

przybrać następujące formy: dar-
mowy posiłek, świadczenie pie-
niężne na zakup posiłku lub żyw-
ności, świadczenie rzeczowe w 
postaci produktów żywnościo-
wych.

Uprawnieni
Do jego otrzymania uprawnio-

ne są wskazane kategorie pod-
miotów. Wsparcie udzielane jest: 
dzieciom, do czasu podjęcia nauki 
w szkole podstawowej; uczniom, 
do czasu zakończenia edukacji na 
poziomie ponadgimnazjalnym 
oraz osobom i rodzinom spełnia-
jącym przesłanki art. 7 ustawy 
z 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, tj., osobom, których 
sytuacja jest w jakiś sposób trud-
na i skomplikowana. Szczególnej 
ochronie podlegają osoby samot-
ne, w podeszłym wieku, chore i 
niepełnosprawne. Zgodnie z wy-
rokiem Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z dnia 6 
grudnia 2012 r. (sygnatura akt I 
OSK 1054/12) świadczenia przy-
zwana są w określonej kolejności. 
W pierwszej kolejności upraw-
nionymi są dzieci do 7. roku ży-
cia, uczniowie do czasu ukończe-
nia szkoły ponadgimnazjalnej, a 
dopiero następnie osoby i rodziny 
znajdujące się w szczególnych sy-
tuacjach.

Brak kryterium dochodowe-
go

Ustawa przewiduje także moż-
liwość przyznania pomocy mimo 
braku spełniania kryterium do-
chodowego. Ma to miejsce w sy-
tuacji, gdy  dziecko  bądź uczeń 
wyraża chęć zjedzenia darmo-
wego posiłku. Dyrektor ma wów-
czas obowiązek poinformowa-
nia ośrodka  pomocy społecz-
nej  właściwego ze względu na 
jego miejsce zamieszkania o za-
istnieniu okoliczności uzasad-
niających przyznanie wsparcia. 

W celu przyznania pomocy ta-
kim osobom (dzieciom, uczniom) 
gmina zobligowana jest do przy-
jęcia programu osłonowego. Licz-
ba osób objętych wskazanym pro-
gramem nie może przekroczyć 20 
proc. ogółu uczniów i dzieci do-
żywianych na terenie samorzą-
du w poprzednim miesiącu. Co 
piąte dziecko korzystające z bez-
płatnych posiłków nie musi więc 
spełniać kryterium dochodowe-
go. Nie ma wówczas także ko-
nieczności przeprowadzania wy-
wiadu środowiskowego, co sta-
nowi duży plus. Wiele osób bo-
wiem nadal ma opory przed ko-
rzystaniem z takich form pomocy 
ze strony państwa. Pomoc przy-
znawana jest tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach.

Nasz komentarz
Tyle nasze informacje. Niech 

każdy sobie w tym kontekście 
sam oceni, co warta jest dla osób  
potrzebujących skorzystać z pro-
gramu burmistrzo-chwalcza no-
tatka kierownik OPS. Na pew-
no wynika z niej tyle, że gmi-
na do sprawy, poza fundusza-
mi rządowymi, nie dołoży ani 
grosza, ponieważ nie ma słowa 
w tekście o ewentualnych środ-
kach, poza środkami wojewo-
dy na gminny program osłono-
wy(możliwy zgodnie z zapisami 
programu rządowego), pozwa-
lający wyjść z pomocą także do 
dzieci nie mieszczących się w ni-
skim wszak kryterium dochodo-
wym. Dowiadujemy się też z no-
tatki OPS, że temat w tym roku 
jest generalnie zamknięty, i że 

burmistrz się strasznie napra-
cował, ponieważ podpisał wnio-
sek (do czego zobowiązuje go 
zresztą ustawa). Za to należy się 
mu wdzięczność. Co komu zaś 
wśród obywateli się należy i o 
co można się starać w związku 
z rządowym programem, infor-
muje już tylko DN. Ale jak wia-
domo od 5-ciu lat, w Nowogar-
dzie urzędnicy UM nie są wszak 
od tego aby informować obywa-
teli zwłaszcza o ich uprawnie-
niach, tylko są od codziennego 
wielbienia szefa. Z naszych roz-
mów, które przeprowadzamy w 
szkołach wiemy, że często na-
uczyciele sami lokalizują przy-
padki dzieci nie mieszczących 
się w kryteriach pomocowych, 
bądź  pochodzących z rodzin, 
które mimo spełniania ustawo-
wych progów, do OPS się sami 
nie zgłoszą. Nie zgłaszają się nie 
tylko z powodu bezradności, 
ale także ze swoistego poczucia 
godności, które należy uszano-
wać. Wtedy pomaga nam pani 
Ewa-mówią DN w jednej z no-
wogardzkich szkół podstawo-
wych – która zawsze jakieś moż-
liwości znajdzie i te dzieci posiłek 
dostaną. Przypomnijmy, że fir-
ma p. Ewy Kasprzyk dostarcza 
posiłki do szkolnych stołówek. 
Wracając do notatki OPS - nazy-
wanie pustej propagandy i pół-
prawd, a niekiedy i kłamstw po 
imieniu jest zawsze niezwykle 
pożyteczne dla stanu publiczne-
go zdrowia.  Dlatego w DN trak-
tujemy to jako naszą misję, na-
dającą głębszy sens dziennikar-
skiej pracy.                                   red

dąbrowa

Pielęgnowali wiedzę o kulturze i tradycjach
Stowarzyszenie Mieszkańców  Dąbrowy „DĄB”, w ramach realizacji zadania publicznego, zrealizowało w dniach 05.06.2015 
do 08.06.2015 I Etap projektu pn. „Pielęgnujemy wiedzę o naszej kulturze i tradycjach”. 

Etap ten polegał na organiza-
cji wyjazdu edukacyjno - kultu-
ralnego. W ramach wyjazdu zwie-
dziliśmy Panoramę Racławicką 
we Wrocławiu, mając możliwość 
obejrzenia i wysłuchania infor-
macji o roli wielkiego wodza Ta-
deusza Kościuszki w zwycięskiej 
bitwie z Rosjanami pod Racławi-
cami. Zwiedziliśmy również pięk-
ny wrocławski Rynek i szukaliśmy 
słynnych wrocławskich krasnali 
(jest ich aż 315). Poznając historię 
odwiedziliśmy Kraków zwiedza-

jąc Stare Miasto, Kazimierz, no i 
przede wszystkim Zamek na Wa-
welu.

Podziwialiśmy również pięk-
ną panoramę Krakowa z Kopca 
Kościuszki. Przez cały wyjazd to-
warzyszyła nam piękna słonecz-
na pogoda i wspaniałe nastroje. 
Uczestnicy podziwiali nie tylko 
piękno architektury, ale i piękno 
naszych gór, podziwiając widoki z 
Kasprowego Wierchu. 

Zadanie publiczne współfinan-
sowane było przez Urząd Miejski 

w Nowogardzie z działania Roz-
wój wsi oraz organizacja i upo-
wszechnianie dóbr kultury w 
społeczności wiejskiej na terenie 
Gminy Nowogard.

Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Florkowski
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

PiASek, PiASek PrzeSieWAny, ŻWir, 
czArnOziem, POSPÓŁkA 

 ŻWirOWniA dŁuGOŁĘkA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

z dOWOzem dO klienTA

Reklama

Wielki bal 
w Gimnazjum nr 2 
W miniony piątek, odbył się bal uczniów klas 3, Gimnazjum nr 2. Zanim rozpoczęła się za-
bawa, młodzież zaprezentowała program artystyczny, żegnając się powili z murami swojej 
szkoły. 

Podczas występu uczniowie pa-
rodiowali własne zachowania, 
z którymi kojarzona jest w dzi-
siejszym świecie. Był więc gag 
o uwielbieniu płci pięknej do 
„smartfononów”, czyli komórko-

wych telefonów, a także  spędza-
niu czasu na portalach społeczno-
ściowych.  

Było też na poważnie i senty-
mentalnie. Gimnazjaliści tań-
cząc walca, udowodnili, że powo-

li wkraczają już w dorosły świat, 
który czeka na nich w szkole śred-
niej. Większość pozostanie w mu-
rach szkoły, kontynuując naukę w 
II LO, ale część wyjedzie uczyć się 
w Szczecinie czy Poznaniu. 

W tym roku II Gimnazjum 
ukończy 151 uczniów. W najbliż-
szy piątek uczniowie otrzymają 
informacje o procentowych wyni-
kach testu, jaki napisali w kwiet-
niu, podsumowujący ten etap 
edukacji. 26 czerwca, zaplanowa-
no za to uroczysty apel, na któ-
rym wręczone zostaną świadec-
twa ukończenia szkoły. 

Później już tylko beztroskie wa-
kacje, a od września początek dro-
gi, którą za trzy lata zakończy eg-
zamin dojrzałości. Pozostaje ży-
czyć uczniom, aby dostali się do 
swoich wymarzonych szkół. 

MS 
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Wywiad z kazimierzem kanią, właścicielem gospodarstwa rolno-szkółkarskiego 

Trudne czasy dla plantatorów truskawek 
Trwa sezon na truskawki. Wiele z tych, które trafią na nasze stoły pochodzi z gospodarstwa Kazimierza Kani z Dąbrowy Nowogardzkiej, który od ponad 
15 lat zajmuje się uprawą tych pysznych i zdrowych owoców. Z rolnikiem rozmawiamy na temat historii powstania gospodarstwa, uprawy owoców, ale i 
sytuacji jaka panuje na rynku, zwłaszcza w relacji z coraz mocniejszą konkurencją z Europy Zachodniej. 

Zapytam mało oryginalnie – 
jak to się wszystko zaczęło? 

Po upadku komuny, jak wie-
le innych osób z naszego regionu, 
wyjechałem do pracy na plantację 
truskawek w Niemczech. Jeździ-
łem tam przez kilka lat, przy oka-
zji podpatrując na czym polega ta 
uprawa. W 1999 roku, postano-
wiłem sam rozpocząć produkcję 
truskawek. Kupiłem pod Dąbro-
wą gospodarstwo i na 1 ha ziemi 
posadziłem pierwsze krzaki. Tak 
od ponad 15 lat zajmuję się pro-
dukcją tych owoców. 

Od tego czasu trochę minęło. 
Ile dziś wynosi areał uprawowy?

W zeszłym roku obsada wyno-
siła 24 ha, najwięcej w historii mo-
jego gospodarstwa. W tym roku 
jest to 18 ha. Uprawiam głównie 
truskawkę deserową i przemysło-
wą. 

Wydaje się, że sezon truska-
wek trwa w najlepsze. Pan jed-
nak jeszcze nie zbiera truska-
wek, dlaczego? 

Bo u mnie truskawki dopiero 
dojrzewają. To celowe działanie. 
Wynika to z tego, że musiałem 
nieco przestawić cykl produk-
cji, inwestując w odmiany późne. 
Zmusza mnie do tego sytuacja na 
rynku. Przede wszystkim do na-
szego regionu trafiają truskawki z 
Mazowsza. Rynek psują też Niem-
cy, a ostatnio również Holendrzy, 
którzy zmienili strukturę swoich 
gospodarstw i przestawili się na 
uprawę truskawek. Żeby ominąć 
szczyt zbiorów, nasadziłem od-
miany późne, by przesunąć w cza-
sie „truskawkowe żniwa”.  By to 
osiągnąć zasadziłem też wyjątko-
wo wiele odmian, bo aż 12.  

Truskawki są chętnie uprawia-
ne również na mniejszych are-
ałach – wystarczy przejść się po 
ogrodach działkowych. Prak-
tycznie nie ma działki, na której 
nie rosłyby krzaki tych roślin.  
Stąd też powstaje wrażenie, że 
uprawa tych owoców nie należy 
do zbyt skomplikowanych? 

Wręcz przeciwnie. To najtrud-
niejsza uprawa ze wszystkich ro-
ślin. Na truskawki czyha wiele 
niebezpieczeństw, zarówno cho-
robowych, jak i tych środowisko-
wych. Trzeba mieć ogromną wie-
dzę i doświadczenie, by wyprodu-
kować owoc, który sam się obroni 
na rynku i smakiem i wyglądem, 
tak jak mój. Truskawka to chwast, 
krzyżówka dwóch odmian pozio-
mek. Powodzenie produkcji zale-
ży od decyzji podjętych już na sa-
mym początku zakładania planta-
cji, czyli wyboru gleby, jej nasło-
necznienia. Truskawka lubi gleby 
suche, stąd też jest uprawiana np. 
w Izraelu. 

Jeśli chodzi o szkodniki, to naj-
większym wrogiem truskawki są 
pędraki drutowce i opuchlaki – 
to szkodniki glebowe. Choroby 
grzybowe już nie stanowią duże-
go zagrożenia – tak do przodu po-
szła genetyka roślin. Truskawka 
musi być co 4 lata na nowym sta-
nowisku. 

Co zatem Pan robi, aby wypro-
dukować owoc pożądany na ryn-
ku i uniknąć tych wszystkich nie-
bezpieczeństw?

Niemcy nauczyli mnie, jak wy-
hodować dużą i słodką truskawkę. 
Przede wszystkim wiem, jakich 
środków chemicznych unikać, by 
nie zmienić smaku owoców. Mi-
nimalizuję więc użycie herbicy-
dów. Sprawia to, że moje truskaw-
ki produkowane są ekologicznie. 
Całe nawożenie oparte jest na ak-
tywnym nawożeniu za pomocą 
Emów (pożytecznych mikroorga-
nizmów, odpowiedzialnych za bu-
dowę próchnicy w glebie - dop. 
red.). Ręcznie też odchwaszczamy 
uprawy. 

Co dzieje się dalej z zebranymi 
owocami?

Trafią do chłodni. Tu kolejna ta-
jemnica – moje owoce chłodzone 
są w taki sposób, że nigdy nie do-
prowadzam ich do przemrożenia. 
Są cały czas lśniące, a nie oszro-
nione. Mam na to swój sposób, 

który docenia wielu odbiorców z 
regionu. Niestety, na nasz rynek 
trafia też wiele ton owoców po-
chodzących z Niemiec czy Hisz-
panii, które wcześniej, aby wy-
trzymały kilkutygodniową podróż 
są zagazowywane tlenkiem węgla, 
lub też szprycowane chemią.  

Spoglądając na pola truska-
wek ma się wrażenie, że to upra-
wa nie wymagająca nakładu pra-
cy. Krzaki rosną, później kwitną, 
a latem, przez kilka tygodni są 
zbierane. Znając życie to o wiele 
bardziej skomplikowany proces?

Żeby posadzić truskawki trzeba 
trzy lata wcześniej wiedzieć, gdzie 
one będą rosły. Przede wszystkim 
trzeba doprowadzić do odpowied-
niego poziomu pH. Musi to być 
nie zasadowe, ale lekko kwaśna, 
minimum 6,5 pH. Kiedy mamy to 
już za sobą, możemy zacząć wio-
sną nasadzenia.  To trwa przynaj-
mniej kilka dni. Po tym, jeśli jest 
sucho, trzeba zagęścić wodą gle-
bę, na której posadzone są nowe 
krzaki, nawadniając solidnie pole. 
Truskawka musi dojrzeć w swo-
im czasie. Nie można przyspie-
szać jej rozwoju. Zbiory odbywają 
się przez ok. 5 tygodni w czerwcu. 

Następnie owoce są zbierane, a 
krzaki  koszone, by odbiły w na-
stępnym sezonie. Rośliny te dają 
bowiem plon przez 3 lata z tych 
samych nasadzeń. Na czwarty rok 
trzeba dokonać płodozmianu, i 
oczyścić pole. Po rocznej przerwie 
znów można sadzić nowe krzaki. 

Na takim areale z pewnością 
potrzebnych jest wiele rąk do 
pracy. Ile pan zatrudnia ludzi. 

Rocznie w gospodarstwie pro-
dukuje się ok. 100 ton owoców, 
toteż czynnik ludzki jest tutaj nie-
zbędny, głównie w sezonie zbior-
czym. Wówczas  zatrudniam ok. 
100 osób. Przy przemyśle, trzeba 
by 3 razy tyle ludzi. Już podczas 
sadzenia na jednym hektarze musi 
pracować minimum 10 osób. W 
sezonie zbiorczym zatrudniam 
nawet około 10 osób.  

Porozmawiamy chwilę o pie-
niądzach. Prowadzi pan gospo-
darstwo wielkotowarowe. Czy 
produkcja truskawek należy do 
kosztowych upraw? 

Tak, to stosunkowo droga upra-
wa i niestety nieprzewidywal-
na jeśli chodzi o koszty. Przede 
wszystkim drogie są sadzonki, 
szczególnie gdy chcemy osiągnąć 
dobre owoce. Poza tym, ich ceny 
potrafią zmieniać się z dnia na 
dzień. W tym biznesie nie można 
więc przespać ani minuty. 

Unia nam przyniosła choroby 
razem z sadzonkami, które tra-
fiały do Polski. Nie wiadomo też, 
czym pryskano sadzonki przed 
wprowadzeniem na polski rynek. 
Wciąż nie ma ścisłej ewidencji 

użycia środków ochrony roślin. 
Pana gospodarstwo ma o wie-

le większy areał niż sama planta-
cja truskawek. Co więc rośnie na 
pozostałej powierzchni?

Poza truskawkami mam sad o 
powierzchni 2 ha tj., czereśni ka-
lifornijskich, malin oraz 300 ha 
ziemi z przeznaczeniem na upra-
wę zbóż. Gospodarstwo prowadzę 
wspólnie z synem. 

Dodam tylko na zakończenie, 
że u mnie w gospodarstwie moż-
na zakupić handlowe ilości tru-
skawek, także z przeznaczeniem 
na przetwórstwo. 

Rozmawiał Marcin Simiński

W Osowie...

Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka 
W dniu 13.06.2015r., na bo-

isku w Osowie, świętowano 
Dzień Dziecka. Z tej okazji zor-
ganizowano festyn rodzinny. 

 Najmłodsi, podczas festy-
nu, mogli bawić się na dmucha-
nym zamku, malować twarze i 
wziąć udział w różnych zabawach 

i konkursach. Starsi zaś mieszkań-
cy Osowa, uczestniczyli w róż-
nych konkurencjach sportowych. 
Wielką atrakcją, która miała wie-
lu zwolenników, była przejażdżka 
po boisku samochodem „Milicji” 
z czasów PRL-u. 

 - Cieszę się, że pogoda nam do-

pisała i pomoc mieszkańców tutaj 
też idealnie zagrała. Dlatego bar-
dzo serdecznie dziękuję Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji festynu w Osowie – po-
wiedziała sołtys wsi, Marlena Li-
sowska. 

Jarek Bzowy 



Nr 44 (2376)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Nasze   prezentacje najlepsi uczniowie 2014-2015
Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, prezen-

tujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w roku 
2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę poprosili-
śmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że taka prezen-
tacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlepszych i bodziec 
dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym roku. Dzisiaj druga 
część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych uczniów ze szkół  podstawo-
wych w Nowogardzie:  SP nr 3 i SP nr 4.

Dęga Dominik – klasa 6b
Średnia ocen – 5,1

- finalista konkursu przed-
miotowego z matematyki or-
ganizowanego przez Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie

- wyróżnienie w ogólnopol-
skim konkursie „Kangur ma-
tematyczny”

- 1 miejsce indywidualnie i 
1 miejsce drużynowo – Powia-
towy konkurs matematyczny 
„Czwóreczka” w Goleniowie

- 1 miejsce indywidualnie i 
1 miejsce drużynowo – Gmin-
ny konkurs matematyczny 
„Matematyczne Asy z 6 klasy”                   
Wychowawca : 

Ludmiła Heiser-Wróblewska

Nowak Hubert – klasa 5a
Średnia ocen – 5,1

- wyróżnienie w ogólno-
polskim konkursie „Kangur 
matematyczny”

- 2 miejsce indywidualnie 
i 1 miejsce drużynowo – Po-
wiatowy konkurs matematycz-
ny „Czwóreczka” w Goleniowie

- 1 miejsce indywidu-
alnie i 1 miejsce druży-
nowo – Gminny kon-
kurs matematyczny „Ma-
tematyczne Asy z 6 klasy”                                   
Wychowawca :Katarzyna 
Kazuba

Heiser Szymon – klasa 4b
Średnia ocen – 5,3

- wyróżnienie w ogólnopol-
skim konkursie „Kangur ma-
tematyczny”

- 3 miejsce indywidualnie i 
1 miejsce drużynowo – Powia-
towy konkurs matematyczny 
„Czwóreczka” w Goleniowie

- 2 miejsce indywidualnie i 1 
miejsce drużynowo – Gminny 
konkurs matematyczny „Ma-
tematyczne Asy z 6 klasy” 

Wychowawca:
Agnieszka Białczak

Oślizło Malwina – klasa 6b
Średnia – 5,3

- 3 miejsce – ogólnopolski 
konkurs geologiczno – środo-
wiskowy: „Skrzydlaty ekspery-
ment Ziemi”

- 3 miejsce drużynowo – wo-
jewódzki konkurs „Olimpiada 
wojewódzka z zakresu wiedzy 
przedmedycznej”

- 1 miejsce konkurs gminny: 
„Dzieje Ziemi Nowogardzkie  
Wychowawca: Ludmiła He-
iser-Wróblewska

Krzysztoszek Wiktor–kla-
sa 6b

Najlepszy sportowiec szkoły

Wojewódzki Finalista Indy-
widualnych biegów przełajo-
wych -Gryfino 2015 

Wojewódzki Finalista Indy-
widualnego Trójboju LA -2014

II m-ce Finału mini Mundia-
lu 2014

Wojewódzki Finalista Mini 
Mundialu 2015

IV m-ce Powiatowe Indywi-
dualne biegi przełajowe 

I m-ce Mistrzostwa Gminy 
Czwórbój LA chłopców

I m-ce Gminne Drużynowe 
biegi przełajowe 

I  m-ce Mistrzostwa Gminy 
w koszykówce chłopców

II m-ce Mistrzostwa Gminy 
w piłce  ręcznej chłopców

II m-ce Mistrzostwa Gminy 
piłka nożna chłopców

          Trener : Jacek Cieślak

Kaja Kowalska
Klasa VI
wychowawca: 
Inga Płosaj-Jurek

Szkoła Podstawowa nr 3

Średnia ocen – 5,6
Osiągnięcia: 
- III miejsce  w gminnym 

Konkursie Twórczości Po-
etyckiej „Serce…”; 

- I miejsce drużynowo w Mię-
dzyszkolnym Konkursie wiedzy 
o Janie Pawle II dla szkół pod-
stawowych w Szczecinie;

- II miejsce  drużynowo w 
gminnym konkursie „Mate-
matyczne Asy z VI  klasy”; 

- Wyróżnienie w gmin-
nym konkursie plastycz-
nym „W świecie Legend Po-
morza Zachodniego”; 

-Najwyższy wynik w szkole 
w Ogónopolskim  Konkursie 
Wiedzy o Janie Pawle II;

- Wyróżnienie w gmin-
nym konkursie recytator-
skim „Wypłyń na głębie” – 
poezja Jana Pawła II oraz o 
Janie Pawle II; 

- Kapitan drużyny dziew-
cząt i reprezentowanie szko-
ły w licznych zawodach spor-
towych: - Finał powiatowy w 
piłce nożnej dziewcząt w Go-
leniowie – I miejsce, 

- I miejsce w Mistrzo-
stwach  Powiatu w mini ko-
szykówce dziewcząt w Go-
leniowie,- I miejsce w Mi-
strzostwach Powiatu w mini 
piłce ręcznej,

- III miejsce  w Mistrzo-
stwach  Gminy w mini siat-
kówce. 

Zaangażowana  spo-
łecznie –pełnienie funkcji  
skarbnika w  Samorządzie 

- Uczniowskim, udział w 
przeprowadzaniu imprez i 
uroczystości szkolnych.

Kacper Dudek
Klasa V
Wychowawca: 
Małgorzata Początek
Średnia ocen – 5,00
Osiągnięcia: 
-I miejsce w wojewódz-

twie zachodniopomorskim 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Alfik Humanistyczny”

- IV miejsce w kraju; I 
miejsce drużynowo w Mię-
dzyszkolnym Konkur-
sie wiedzy o Janie Pawle II 
dla szkół podstawowych w 
Szczecinie.

-Aktywny udział w prze-
prowadzaniu imprez i uro-
czystości szkolnych.

Patrycja Jakóbowska 
Klasa IV
Wychowawca: 
Elżbieta Troczyńska
Średnia ocen – 4,54

Osiągnięcia: 
- miejsce w wojewódz-

twie zachodniopomorskim 
w Ogólnopolskim  Konkur-
sie „Alfik Humanistyczny”,  
II miejsce w kraju;

- III miejsce w Konkur-
sie Literackim na „Najpięk-
niejszą baśń”

opr KR

Szkoła
Po d s t a wo w a 

nr 4
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Pomorzanin ii pewnie wygrywa z Wichrem

Hat-trick Winogrodzkiego
W niedzielę (14 czerwca) o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie, drugi zespół Pomorzanina podejmował Wicher Reptowo. „Rezerwowi” zagra-
li bardzo ładny mecz, nie dając szans swoim rywalom i wysoko wygrywając. To jednak może nie wystarczyć w walce o utrzymanie, gdyż 3 punkty dopisali 
sobie również piłkarze Orła Grzędzice. 

Pomorzanin II Nowogard – Wicher Reptowo 6:3 (3:1)
Gole: Piotr Winogrodzki x3, Fernando Maia Batista (rzut karny), Dawid Kurek x2
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak (c) , Marcin Skórniewski, Kacper Królik (Michał Fedak), Michał Łukasiak – Arkadiusz Balcer, 
Błażej Bajerski (Adam Mańka), Fernando Maia Batista, Konrad Adamek (Sebastian Suchy) – Piotr Winogrodzki, Dawid Kurek.  

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
21. kolejka:
Orzeł Łożnica – Chemik II Police   2:1
Pomorzanin Przybiernów – Hanza Goleniów 2:3
Orzeł Grzędzice – Zalew Stepnica   2:0
OKS Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  3:0
Vielgovia Szczecin – Znicz Niedźwiedź  0:4
Pomorzanin II Nowogard – Wicher Reptowo 6:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 21 51 92 19 17 0 4
2 Hanza Goleniów 21 48 64 21 15 3 3
3 Wołczkowo – Bezrzecze 21 32 38 36 9 5 7
4 Pomorzanin Przybiernów 21 30 44 47 9 3 9
5 Znicz Niedźwiedź 21 30 56 47 9 3 9
6 Wicher Reptowo 21 29 44 49 8 5 8
7 Orzeł Łożnica 21 28 27 33 8 4 9
8 Zalew Stepnica 21 25 42 54 7 4 10
9 OKS Center MD Goleniów 21 24 41 43 6 6 9
10 Vielgovia Szczecin 21 22 25 48 6 4 11
11 Orzeł Grzędzice 21 19 28 65 5 4 12
12 Pomorzanin II Nowogard 21 18 28 67 5 3 13

Z pierwszego zespołu oprócz 
Michała Łukasiaka, Piotra Wino-
grodzkiego i Dawida Kurka, któ-
rzy po kontuzjach ogrywają się w 
rezerwach, mógł wystąpić jedynie 
Fernando Maia Batista, gdyż pił-
karz ten dołączył do Pomorzanina 
przed rundą rewanżową i rozegrał 
raptem pół sezonu. Spotkanie z 
Wichrem Reptowo zaczęło się źle 
dla gospodarzy, już w pierwszych 
minutach po podaniu z głębi pola, 
napastnik rywali w sytuacji sam 
na sam nie dał szans na skutecz-
ną obronę Michałowi Piątkow-
skiemu. Pomorzanin II jednak 
od pierwszych minut prezento-
wał się zdecydowanie lepiej, szyb-
ko i składnie kreując sobie kolejne 
okazje. Wyrównanie przyszło po 
rzucie karnym, odgwizdanym po 

tym, jak rywal sfaulował w „szes-
nastce” Dawida Kurka. Do piłki 
podszedł Fernando i zamienił „je-
denastkę” na wyrównującą bram-
kę. Pomorzanin się rozkręcał, a 
jednym z bohaterów tego meczu 
był Dawid Kurek, który co rusz 
mijał jak tyczki defensorów z Rep-
towa. Po jednej ze składnych akcji 
gospodarzy, futbolówka trafiła do 
Kurka, który pięknym strzałem w 
„okienko” z narożnika pola kar-
nego, wyprowadził swój zespół na 
prowadzenie. Jeszcze przed prze-
rwą, po dośrodkowaniu Michała 
Łukasiaka, strzałem głową gola na 
3:1 zdobył Piotr Winogrodzki. Po 
zmianie stron Pomorzanin II kon-
tynuował swoją poukładaną i sku-
teczną grę. Kolejną efektowną in-
dywidualną akcję przeprowadził 

Dawid Kurek, który wpadł z piłką 
w pole karne i z bliskiej odległo-
ści podwyższył wynik meczu na 
4:1. Nowogardzianie nie zwalniali 
tempa, a po raz kolejny w głównej 
roli wystąpił Piotr Winogrodzki. 
Tym razem zawodnik gospoda-
rzy wykorzystał dośrodkowanie 
Fernando i skuteczną „główką” 
strzelił swoją drugą bramkę. Wy-
nik był już przesądzony, a miej-
scowym przytrafiły się dwa błę-
dy. Najpierw niedokładne wybicie 
piłki z autu przez Marcina Skór-
niewskiego, pozwoliło rywalom 
zdobyć bramkę numer 2. Następ-
nie Wicher wykonywał rzut wol-
ny z około 25 metrów. Strzał nie 
był zbyt trudny do obrony, jednak 
Michałowi Piątkowskiemu przy-
trafił się kiks, po którym golkiper 
z Nowogardu „wypluł” przed sie-
bie piłkę, a napastnik gości dobił 
strzał kolegi zdobywając trzecią 
bramkę. Ostatnie słowo należało 
jednak do „rezerwowych” z No-
wogardu. W pole karne dośrod-
kował Fernando, a bardzo ładną 
bramkę, po raz trzeci po strzale 
głową, zdobył Piotr Winogrodz-
ki, tym samym kompletując hat-
-trick. Cieszy ładny mecz miej-
scowych oraz okazałe zwycięstwo 
i wreszcie duża skuteczność, jed-
nak czy to przebudzenie nie na-

Przy piłce Dawid Kurek, który po tym jak wyleczył kontuzje, stał się głównym moto-
rem napędowym zespołu Pomorzanina II Nowogard

Wojewódzka okręgówka na finiszu

Ostatnie niewiadome
W miniony weekend, w wojewódzkiej okręgówce rozgrywane były spotkania w ramach 
przedostatniej 29. kolejki. Pomorzanin Nowogard, wygrał walkowerem z Flotą II Świnouj-
ście. W pozostałych meczach, najciekawsze były pojedynki zespołów, które walczą wciąż o 
utrzymanie. 

Na czele ta-
beli w „okrę-
gówce” wszyst-
ko jest już ja-
sne, do IV ligi 
awansuje Piast 
Chociwel i Je-
ziorak Szcze-

cin. Wciąż jednak nie wiemy, kto 
spadnie o jeden szczebel rozgryw-
kowy. Zdegradowana na pewno 
jest już Flota II Świnoujście, dołą-
czy do niej Gavia Choszczno lub 
Orkan Suchań. W zależności od 
tego ile drużyn spadnie, niepew-
ne utrzymania są również zespoły 

Odrzanki Radziszewo, Unii Do-
lice, Polonii Płoty, Iny Ińsko oraz 
Błękitu Pniewo. Jeśli rzeczywiście 
z ligi spadnie aż 6 drużyn, w naj-
gorszej sytuacji przed ostatnią ko-
lejką jest Błękit i Odrzanka. Piłka-
rze z Pniewa zakończyli już roz-
grywki z 38 punktami na koncie 
(w ostatniej kolejce mieli zagrać z 
Flotą II). Zatem drużyna z Pnie-
wa w 30. kolejce będzie nerwowo 
spoglądać na wyniki z innych sta-
dionów i liczyć na to, że Ina Iń-
sko (37 punktów), Polonia Pło-
ty (37 punktów) i Unia Dolice (35 
punktów) nie wygrają swoich spo-

tkań.  Z kolei Odrzanka (34 punk-
ty) zwycięstwem w ostatniej ko-
lejce i sprzyjającym rozstrzygnię-
ciu w ZZPN, dotyczącym liczby 
spadających drużyn, może rzu-
tem na taśmę uratować swój byt w 
„okręgówce”. Piłkarze Pomorza-
nina grają już o „pietruszkę”, ale 
w ostatniej kolejce mogą odegrać 
w całej ligowej układance ważną 
rolę, gdyż podejmować będą Unię 
Dolice. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników 29. kolejki 
oraz aktualną tabelę.  

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
29. kolejka:
Flota II Świnoujście – Pomorzanin Nowogard 0:3 (walkower) 
Kłos Pełczyce – Orkan Suchań   3:0
Gavia Choszczno – Morzycko Moryń  0:0
Zorza Dobrzany – Piast Chociwel   3:1
Odrzanka Radziszewo – Błękit Pniewo  2:1
Ina Ińsko – Jeziorak Szczecin    2:3
Polonia Płoty – Stal Lipiany   2:0
Unia Dolice – Sparta Węgorzyno   1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 29 71 73 23 23 2 4
2 Jeziorak Szczecin 29 60 58 40 19 3 7
3 Morzycko Moryń 29 50 50 33 13 11 5
4 Stal Lipiany 29 47 54 39 14 5 10
5 Pomorzanin Nowogard 29 47 44 32 14 5 10
6 Kłos Pełczyce 29 44 42 43 13 5 11
7 Zorza Dobrzany 29 44 62 43 10 14 5
8 Sparta Węgorzyno 29 44 45 36 13 5 11
9 Błękit Pniewo 30 38 49 67 1 5 14
10 Ina Ińsko 29 37 38 51 10 7 12
11 Polonia Płoty 29 37 53 55 10 7 12
12 Unia Dolice 29 35 63 47 9 8 12
13 Odrzanka Radziszewo 29 34 39 58 10 4 15
14 Orkan Suchań 29 24 33 75 6 6 17
15 Gavia Choszczno 29 24 40 55 6 6 17
16 Flota II Świnoujście 30 16 33 79 5 1 24
*Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających dru-

żyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z IV ligi do wo-
jewódzkiej okręgówki; w tabeli dodano już 3 punkty za walkower ze-
społom, które jeszcze nie rywalizowały z wycofaną z rozgrywek Flo-
tą II Świnoujście

stąpiło za późno? Orzeł Grzędzice 
wygrał na własnym boisku z Zale-
wem Stepnica (2:0) i Pomorzanin 
II wciąż okupuje ostatnie miejsce 
w tabeli. O utrzymaniu zadecydu-
je zatem ostatnia kolejka, w której 
„rezerwowych” czeka wyjazd do 
Goleniowa i mecz z „wiceliderem”. 
Jeśli Pomorzanin I zagra tak jak z 
Wichrem, przy czym ustrzeże się 

błędów w obronie, jest w stanie 
pokonać Hanzę na terenie rywala. 
Pytanie tylko czy Orzeł Grzędzice 
straci punkty w meczu z Wołcz-
kowem? Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników oraz sytu-
acje w tabeli A Klasy przed decy-
dującymi spotkaniami.                        

KR
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mistrzostwa Strefy Polski zachodniej – V runda

Startował tylko Matecki
W niedzielę (7 czerwca), na torze motocrossowym w Ostrowie Wielkopolskim, odbyła się 
V runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. O punkty, w klasyfikacji sezonu, walczył tyl-
ko jeden reprezentant KM Cisy Nowogard- Kacper Matecki. 

Zawodnik KM Cisy Nowogard 
- Kacper Matecki, startuje w ka-
tegorii MX2 Junior. W Ostro-

wie Wielkopolskim, podczas tre-
ningu dowolnego pokonywał tra-
sę z piętnastym czasem. W tre-
ningu kwalifikacyjnym, najlepszy 
czas osiągnął podczas pierwszego 
okrążenia i sklasyfikowany został 
na 16. miejscu. W pierwszym wy-
ścigu osiągnął nieco lepsze wyni-
ki, co pozwoliło mu zająć 14. po-
zycję i co za tym idzie, wywalczyć 
27 punktów. Niestety, podczas 
drugiego biegu nie obyło się bez 
problemów, poprzez które Kac-

per Matecki zakończył swój drugi 
start na ostatnim, 26. miejscu. Za-
wodnik klubu KM Cisy uzbierał 
w sumie 42 punkty i w klasyfika-
cji wyścigu zajął 19. miejsce. Do-
dajmy, że w klasyfikacji całego se-
zonu, Kacper Matecki zgromadził 
już 189 punktów, które plasują go 
na 19. pozycji. Do pierwszej dzie-
siątki, naszemu reprezentantowi 
brakuje dokładnie 102 punktów. 

KR

Środy na torze – Viii seria

Sowiński na podium, kontuzja 
Gliwki
W środę (10 czerwca), na szczecińskim torze kolarskim odbyła się VIII seria cyklicznych 
zawodów „Środy na torze”. Tym razem do rywalizacji przystąpili tylko Juniorzy młodsi z 
nowogardzkiego klubu „Chrabąszcze”. Z ładnej strony zaprezentował się Piotr Sowiński, 
który dwukrotnie stanął na podium. O dużym pechu może mówić Mateusz Gliwka, który 
po upadku nabawił się poważnej kontuzji. 

Tym razem na szczecińskim 
torze zabrakło Żaków, Huber-
ta Grygowskiego i Jacka Fecaka, 
którzy tego dnia byli na szkolnej 
wycieczce. Trener Ryszard Po-
sacki wystawił do rywalizacji je-
dynie Juniorów młodszych - Pio-
tra Sowińskiego, Mateusza Gliw-
kę i Damiana Teodorczyka. W 
pierwszej konkurencji, którą był 
wyścig na 200 metrów ze startu 
lotnego, z dobrej strony zapre-
zentował się Piotr Sowiński, któ-
ry zajął 3. miejsce. Na 7. pozycji 
wyścig ukończył Mateusz Gliw-
ka, natomiast Damian Teodor-
czyk uplasował się tuż za klubo-
wym kolegą, na 8. miejscu. Na-
stępnie kolarze wystartowa-
li w wyścigu duńskim. Niewie-
le do zwycięstwa zabrakło Pio-
trowi Sowińskiemu, który prze-
grał tylko z kolarzem z Maszewa 
- Szymonem Łakomym. Nie naj-
gorzej poszło Damianowi Teo-
dorczykowi, który wywalczył 6 
punktów, zajmując 5. miejsce. 
Na torze podczas wyścigu duń-

skiego doszło do kraksy, w któ-
rej uczestniczył nowogardzia-
nin Mateusz Gliwka. Zawodnik 
Chrabąszczy upadł na plecy, na 
skutek czego, jak poinformował 
redakcję trener Ryszard Posacki, 
doznał pęknięcia łopatki. Mate-
usza natychmiast przetranspor-
towano do szpitala. Zawodnik 
najprawdopodobniej uraz będzie 
leczył około 6 tygodni. Życzy-
my Mateuszowi jak najszybsze-
go powrotu do zdrowia oraz do 

kolarskiej rywalizacji. Ostatnią 
konkurencją w kategorii Junior 
młodszy, był wyścig eliminacyj-

ny. Niestety obyło się bez po-
dium nowogardzkich zawodni-
ków. Najwyżej sklasyfikowany w 
tym wyścigu został Piotr Sowiń-
ski, który wywalczył 6. miejsce, z 
kolei Damian Teodorczyk rywa-
lizację zakończył na 8. pozycji. 

Po VIII seriach skok w „gene-
ralce” po swoich startach zanoto-
wał Piotr Sowiński, który awan-
sował na 10. miejsce. Na 9. pozy-
cji znajduje się Damian Teodor-
czyk. Najwyżej sklasyfikowany 

pozostaje nieobecny w VIII serii 
Adam Salamon, który zajmuje 4. 
miejsce.                                     KR

iii runda Pucharu Polski 

Niedosyt 
Jakuba Cieplaka
W dniach 11-14 czerwca 2015r., w Zielonej Górze, odbyła 
się III Runda Pucharu Polski w strzelectwie sportowym. W 
barwach KSS „TARCZA” LOK Goleniów wystąpił nowogar-
dzianin- Jakub Cieplak w kategorii Junior.

Jakub Cieplak w konkuren-
cji karabin dowolny 3X40 strza-
łów na odległość 50 metrów w 
trzech postawach (klęcząca, le-
żąca i stojąca), uzyskał wynik 
372+387+342=1101 punktów, 
zajmując 3. miejsce oraz kwalifi-
kując się do ścisłego finału, w któ-
rym to z wynikiem 405,5 punków 
zajął 4. miejsce. Z kolei w konku-
rencji karabin dowolny 60 strza-
łów na odległość 50 metrów, uzy-

skał wynik 615,2 punkty (zbli-
żony do jego rekordu życiowe-
go 615,9 punkty) co dało mu 4. 
miejsce i awans do finału, w któ-
rym z wynikiem 139,5 punkty za-
jął 5. pozycje. W konkurencji ka-
rabin pneumatyczny 60 strzałów 
na odległość 10 metrów, z wyni-
kiem 586,2 punkty, Jakub Cieplak 
zajął 6. miejsce.

Info: własna

Pierwszy z prawej- Piotr Sowiński, który wywalczył drugie miejsce podczas VIII serii 
cyklicznych zawodów Środy na torze

Wspólna akcja  Pck i intermarche 
20 czerwca 2015 r. w godz. 9.00 – 17.00 w Nowogardzie na terenie 

supermarketu INTERMARCHE odbędzie się akcja promocyjna hono-
rowego krwiodawstwa ph. „Zbieramy KREW dla Polski”, na 
którą serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowogardu i okolic. 

W tym roku Grupa Muszkieterów oraz Polski Czerwony Krzyż orga-
nizują akcję honorowego krwiodawstwa już po raz ósmy. Podczas ak-
cji odbędzie się: rodzinny konkurs rysunkowy na plakat promujący ak-
cję „Zbieramy krew dla Polski”; Spośród uczestników konkursu rysun-
kowego zostanie rozlosowanych 10 apteczek samochodowych;zorgani-
zowane będzie stanowisko „Zostań Krwiodawcą - Ratownikiem” i po-
kazy udzielania Pierwszej Pomocy z możliwością ćwiczeń na fantomie; 
sprawdzian wiedzy o krwiodawstwie w formie krzyżówki; konkurs na 
hasło promujące honorowe krwiodawstwo; rozdawnictwo materiałów 
promocyjnych HDK; punkt pomiaru ciśnienia.

Info: własna
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Firma Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	  do przyuczenia na tapicera, 
•	 magazyniera

w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

mistrzostwa Polski radnych i samorządowców

Złoty medal Bartosza Jemilianowicza
Za tenisistami stołowymi LUKS Top Wierzbięcin niezwykle intensywny weekend, który zakończył się wielkim sukcesem 
Bartosza Jemilianowicza. Podopieczny Józefa Korkosza, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski Radnych i Pracowników Sa-
morządowych. 

W dniach 12-14.06.2015 r., 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Radnych i Pracowników Sa-
morządowych. Nasze woje-
wództwo reprezentowali, w ka-
tegorii do 50 lat, Bartosz Jemi-

lianowicz i powyżej 50 lat, Józef 
Korkosz. Bartosz osiągnął naj-
wyższy sukces w swojej 11 let-
niej karierze zawodniczej, zdo-
bywając złoty medal po bardzo 
zaciętym i wyrównanym fina-

le z 1-ligowym zawodnikiem z 
Bolesławca. Mecz finałowy za-
kończył się wynikiem 3:1 (11,-
8,9,5) dla Bartka. Jest to nie-
samowity wyczyn naszego za-
wodnika, jak i całego klubu 
Luks Top Wierzbięcin. Trener 
Józef Korkosz podsumowu-
jąc występ swojego podopiecz-
nego podkreślał w wypowie-
dziach wielką pracę, zaangażo-
wanie i trwałe dążenie do wy-
marzonego sukcesu. - W koń-
cu odpalił sukces, sukces i jesz-
cze raz sukces! - nie krył tymi 
słowami trener zadowolenia 
i dumy z podopiecznego. Jó-
zef Korkosz zaprezentował się 
również z dobrej strony, plasu-
jąc się na piątej pozycji, prezen-
tując wciąż równy poziom, nie-
znacznie uległ w grze półfina-
łowej 2:3. Nasi młodzieżowcy- 
Sebastian Jemilianowicz i Da-
niel Zubrzycki, w tym samym 
czasie wzięli udział w Ogólno-
polskiej licealiadzie w Łodzi. 

Swój występ drużynowy skoń-
czyli w przedziale 5-8, przegry-
wając z zawodnikami drugoli-
gowymi z Ostródy 2:3. Dobra 
końcówka sezonu świadczy o 
bardzo przemyślanym układzie 
treningów w okresie całorocz-
nym i złapaniu formy na koń-
cówkę sezonu do najważniej-
szych imprez. Gratulujemy wy-
niku i życzymy kolejnych suk-
cesów. 

Oprac: KR

Bartosz Jemilianowicz na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski Radnych 
i Pracowników Samorządowych
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OGŁO Sze niA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

nierucHOmOŚci
• Sprzedam lub wynajmę 

lokal użytkowy o pow. 52 
m2 przy ul. Racibora I 4 
w Nowogardzie. Tel. 695 
264 594.

• Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 
604 702 817 

• Sprzedam dom 110 m2 z 
garażem. 608 853 710  

• Sprzedam mieszkanie 
55m2 centrum Nowogar-
du. 604 109 289 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe ul. Boh. 
Warszawy oś. Radosław, 
II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. 
Tel. 605 686 520 

• SPRZEDAM MIESZKANIE 
2-pokojowe ,częściowo 
umeblowane, na  podda-
szu,49m2 , ul. Tadeusza 
Kościuszki. Cena 30 tyś. 
euro. Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie Osiedle Rado-
sław	 w	 bardzo	 dobrym	
stanie.605 686 520 

•	Kupię	 działkę	 lub	 lokal	
pod	 warsztat	 samochodo-
wy	w	Nowogardzie	w	ce-
nie	do	0,5	miliona	złotych.	
696	441	558	

•	Sprzedam	 kawalerkę	
28m2.	Tel.	604	606	960	

•	Do	 wynajęcia	 ul.	 Boh.	
Warszawy	 45/4,	 67m2,	 I	
piętro,	 3	 pok.,	 z	 umeblo-
waniem,	 klimatyzacja,	
ciepłe,	suche.	517	508	374	

•	Sprzedam	lokal	na	działal-
ność	 handlową.	 Tel.	 517	
357	653	

•	Do	wynajęcia	mieszkanie	
4pokojowe.	504	898	980			

•	Sprzedam	działkę	budow-
laną	z	warunkami	zabudo-
wy.	606	681	704

• Sprzedam działki budow-
lane Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. infor-
muje, że prowadzi zapi-
sy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługa-
mi w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 056, 695 
264 594.

• Sprzedam dom w Nowo-
gardzie. 91 39 18 140 

• Sprzedam pawilon han-
dolow-usługowo  pow. 
46,30 m2 centrum Nowo-
gardu. 886 465 485 

•	Sprzedam	 cztery	 pokoje,	
Zamkowa.	609	757	444

•	Do	 wynajęcia	 lokal	 han-
dlowy	w	Dobrej.	602	247	
111 

•	Sprzedam	 mieszkanie	
trzypokojowe,	 bezczyn-
szowe	Leśna.	663	423	338	

•	Sprzedam	 mieszkanie	
trzypokojowe	 na	 I	 piętrze	
60	 m2	 ul.	 Zamkowa.	 730	
315	621

•	Wynajmę	mieszkanie	trzy-
pokojowe.	607	242	327

•	Sprzedam	 kawalerkę	 w	
centrum,	 Nowogard.	 723	
777	511	

•	Do	 wynajęcia	 mieszkanie	
32m2,	 Nowogard	 III	 pię-
tro.	792	976	757	

•	Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. 694 281 784

•	Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe. 504 422 809 

•	Sprzedam	 lub	 wynajmę	
mieszkanie	 50	m2	 w	 cen-
trum	 miasta	 Nowogard.	
511	099	681	

•	Wynajmę	 lokal	 niski	
czynsz	 około	 50	 m2.	 604	
950	879	

mOTOryzAcJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	Sprzedam	 Ford	 Mondeo,	
95	rocznik,	tanio.	788	135	
944 

•	Sprzedam	 Seicento	 1100,	
99	 rocznik,	 cena	 2500	 zł.	
Tel.	603	541	341	

• Sprzedam skuter Peuge-
ot vivacity rocznik 2000. 
91 39 28 101, 693 720 318 

• Sprzedam przyczepkę 
bez papierów. 691 050 
186 

rOlnicTWO
•	 Orka, talerzówka cięż-

ka, siew agregatem. 608 
01 39 95

•	Sprzedam	mieszankę	zbo-
żową.	511	696	751	

•	Koszenie, mulczowanie 
łąk,	 belowanie	 słomy	 i	
siana. 608 01 39 95  

•	Usługi	 rolnicze:	 kosze-
nie	 łąk,	mulczowanie,	be-
lowanie,	 zgrabianie,	 ta-
lerzówka,	 orka,	 sianoki-
szonka,	 siew	 agregatem.	
508	404	704	

•	Sprzedam	mieszankę	zbo-
żową	 i	 pszenicę.	 607	 647	
102

•	Sprzedam	trzy	tony	owsa.	
662	031	462	

•	Sprzedam	 prosięta,	 war-
chlaki	 i	 tuczniki	 na	 ubój.	
513	259	668	

uSŁuGi
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 malowanie, montaż pa-

neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VI-

ZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, 
przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PrAnie-mAGiel,PrA-
nie dyWAnÓW, Wy-
kŁAdzin, TAPicer-
ki meBlOWeJ SAmO-
cHOdOWeJ/ SkÓrzA-
neJ mATeriAŁOWeJ / 
POŚcieli WeŁniAneJ 
/ lAnOlinĄ/SPrzĄTA-
nie: czySzczenie FuG.
Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258
• Regulacja, naprawa, kon-

serwacja okien i drzwi. 
695 181 070

• Ocieplenia, remonty, da-
chy. 692 562 306 

•	 usługi koparko-łado-
warką. 669 123 127 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

•	TRANSPORT	 OD	 A-Z	
PRZEPROWADZKI.	 665	
720	037

•	Remonty	 mieszkań.	 669	
526	858	\

•	Zatrudnię	 pracownika	
ogólnobudowlanego.	 694	
241	510	

•	Blacharstwo,	 ślusarstwo,	
mechanika.	600	182	682

•	Układanie:	granit,	kamień	
polny,	 ogrodzenia,	 altany,	
grille,	 oczka	wodne,	 tara-
sy,	 rzeźbiarstwo.	 695	 909	
603

•	SIATKA	OGRODZENIO-
WA-PANELE	 OGRO-
DZENIOWE.	 Najniższe	
ceny	 w	 Zachodniopomor-
skim.	Tel.	721	668	245		

•	Usługi	 koparko-ładowar-
ką.	663	410	636

•	Wynajem	 busa	 dziewię-
cioosobowego	z	kierowcą.	
725	023	854	

•	Usługi	 hydrauliczne	 fa-
chowo.	600	653	124

•	Transport,	 wywrotka	 6	
ton.	600	653	124

•	Zakładanie	 trawników	 i	
rekultywacja	 nieużytków.	
600	653	124	

•	Usługi	 transportowe	 i	 au-
topomoc.	507	680	603		

PrAcA
•	Opiekunki do Niemiec 

od zaraz. 533 848 005
• Zaopiekuję się małym 

dzieckiem. 664 696 177
• Zatrudnię  kierowcę  kat.  

C+E  do  przewozu  dro-
biu.Tel.783678674.

•	 zatrudnię  dekarza lub 
pomocników na  umowę 
o pracę.Tel.785931513.

•	Zatrudnię	kierowcę		kat.	
C+E, Praca – kraj. 783 
678 674 

•	Zatrudnię	 elektryków	 –	
pomocników	 elektryków.	
606	824	461

•	Zaopiekuję	się	osobą	cho-
rą,	starszą,	niepełnospraw-
ną.	Tel.	506	353	926

•	Zatrudnimy	 pracowni-
ka	 na	 stanowisko	 dojarz.	
Świerczewo.	Tel.	91	39	18	
140	

•	Na sezon dam panu pra-
ce na wsi. 606 106 142 

•	Zatrudnię	 murarza	 z	 do-
świadczeniem.	 693	 716	
085

•	Zatrudnię	 pracowników	
budowlanych.	 Tel.	 695	
264	594.

• Zlecę wykonanie pod-
bitki dachowej na no-
wym budynku jedno-
rodzinnym. Kontakt: 
514 386 866

• Zatrudnię mechanika, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię panią 1/2 etatu 
do prac biurowych i księ-
gowych.606 26 77 52 

•	Zbiór	truskawek	w	Olcho-
wie.	693	344	778	

•	Poszukuję	 osoby	 do	 za-
opiekowania	 się	 starszą	
osobą	w	Nowogardzie.	91	
39	22	308,	606	271	499	

•	Restauracja	 Przystań	 za-
trudni	 pomoc	 kuchenną.	
Tel.	91	39	20	221

•	Ferma drobiu w Bogu-

szycach zatrudni pra-
cownika w wieku 20-
45 lat wymagane prawo 
jazdy kat.B, mile widzia-
ne dodatkowe uprawnie-
nia. Tel. 502 217 497

inne
•	 drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry 
III z anteną, na gwarancji, 
cena 650 zł, Tel. 605 522 
340

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 
340

• Sprzedam okno używa-
ne wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybo-
we, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , 
tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

•	 WyPuSzczAnie – BiA-
ŁycH GOŁĘBi  na:  Ślu-
by i inne  uroczystości.
Tel.795970408 

• Sprzedam drzewo ko-
minkowe. 607 580 172 

• Szkółka w Karsku po-
leca bardzo duży wy-
bór drzew owocowych i 
ozdobnych. 606 106 142 

• Sprzedam wózek inwa-
lidzki. Elektryczny. 887 
077 577 

• Stare pojazdy, części, lite-
raturę kupię. 600 182 682 

• Sprzedam silnik elek-
tryczny do łodzi Minuko-
to LBS-30. 605 548 121

• Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe. 667 788 
820 

• Sprzedam pelet. 603 703 
196

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

inFOrmATOr lOkAlny - nOWOGArd

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGulArnA liniA mi krO Bu SO WA SerOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO mAn BiŃczyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin  5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard  7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C),  17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6  - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - Szczecin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

Szczecin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlczeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

nd - GOlczeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁAd JAzdy Bu SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny,  Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul.	Bema	1
ul.	Armii	Krajowej	17
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
Dworzec PKS
ul.	Bankowa
ul.	15	Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul.	Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul.	Boh.	Warszawy	7
ul.	700	Lecia
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
ul.	Bankowa
ul.	5-go	Marca
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Armii	Krajowej	46
ul.	Armii	Krajowej	29
ul.	Bema	9
Osiedle Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Festyn rodzinny
W dniu 8 czerwca 2015 roku, w Szkole Podstawowej w Strzelewie, odbył się festyn rodzin-
ny. Impreza była połączeniem Dnia Dziecka z Ogólnopolskim Konkursem „Czas na zdro-
wie”, promującym zdrowy styl życia.

Atrakcji tego dnia było wiele. 
Dzień rozpoczął się pokazem fil-
mów o tematyce zdrowego od-
żywiania. Następnie uczniowie 
z klas 0-VI wraz ze swoimi wy-
chowawcami przygotowywali w 
klasach zdrowy poczęstunek dla 
wszystkich uczestników festynu. 
Na stole pojawiły się zdrowe ka-
napki, sałatki owocowe i wiosen-
ne, koreczki i szaszłyki owoco-
we, ryż zapiekany z jabłkami i cy-
namonem, kefiry i jogurty. Swo-
je wyroby prezentowali też rodzi-
ce oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Strzelewa – był miód, kompo-
ty, dżemy, ogórki, pieczony chleb 
oraz wiele innych. Następnie 
uczniowie brali udział w konku-
rencjach sportowych, takich jak 

trójbój, zawody drużynowe oraz 
rozgrywki w piłkę siatkową. Ro-
zegrano też mecz – nauczycie-
le kontra rodzice. W kolejnej czę-
ści festynu odbył się pokaz zum-
by oraz pokaz karate. Zumbę po-
prowadziła Sylwia Langner, a ka-
rate Mistrzyni Europy juniorów 
-  Wiktoria Gruda – obie dziew-
czyny są byłymi uczennicami SP 
w Strzelewie. Swoje pokazy przy-
gotowały też dla dzieci policjanci 
z Nowogardu oraz strażacy z Wę-
gorzy. Od nowogardzkiej policji 
dzieci otrzymały opaski odblasko-
we, które mają im przypominać o 
zasadach bezpieczeństwa na dro-
dze. Strażacy z Węgorzy pokaza-
li dzieciom jak wygląda pomoc 
osobie poszkodowanej w pożarze 

oraz jak udzielić pierwszej pomo-
cy. Dzięki uprzejmości pana Je-
rzego Furmańczyka nasi ucznio-
wie mogli też przejechać się kon-
no. W międzyczasie wszystkie 
dzieci chętnie korzystały z dmu-
chanych zamków, piekły kiełba-
ski, zajadały lody i watę cukrową, 
a rodzice mierzyli poziom cukru 
i ciśnienie. Na zakończenie wszy-
scy zwycięzcy otrzymali nagrody 
i dyplomy. Dyrektor, nauczycie-
le, oraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Strzelewie składają ser-
decznie podziękowania: p. Ada-
mowi Dembińskiemu, p. Karo-
linie i Andrzejowi Chróścickim, 
p. Katarzynie i Sylwestrowi Je-
ziorskim, p. Jolancie Bednarek, 
p. Danucie Saniuk, Straży Po-

żarnej z Węgorzy, nowogardz-
kiej Policji, p. Jerzemu Furmań-
czykowi, Radzie Rodziców, ro-
dzicom, którzy pomogli przy-
gotować festyn, Sylwii i Wikto-
rii, Beacie Gruda – Koło Gospo-

dyń Wiejskich ze Strzelewa oraz 
państwu Pędziszczak – dzięki 
Waszej pomocy Festyn Rodzin-
ny był nadzwyczaj udany. 

Info: własna

Reklama

Szkoła Podstawowa nr 2

Mama, Tata i Ja
Każdego roku w Szkole Podstawowej nr 2  w Nowogardzie, organizujemy festyn rodzinny. 
Tym razem odbył się on w dniu  5 czerwca 2015 r., po raz kolejny pod niezmiennym hasłem: 
„Mama, tata i ja razem w SP 2”. 

Celem imprezy było zintegro-
wanie rodziców, dzieci i nauczy-
cieli, włączenie rodziców do ak-
tywnego uczestnictwa w spotka-
niu i zabawach oraz upowszech-
nianie sportowego stylu życia.  Po-
goda dopisała, więc licznie zgro-
madzona publiczność z przyjem-
nością oglądała występy uczniów 
naszej szkoły, które rozpoczęły 
się inscenizacją „Legendy o No-
wogardzie”. Następnie swoich sił 
próbowali młodzi wokaliści. Po 
uczcie duchowej uczestnicy fe-
stynu ruszyli do stoisk ze smacz-
nym jedzeniem. Wybór był duży: 
domowe ciasto w kawiarence, bi-
gos dyrektora szkoły, pajda chle-
ba ze smalcem, fasolka po bretoń-
sku, kiełbasa z grilla, wata cukro-
wa, lody, świeże gofry, więc, każ-

dy znalazł dla siebie coś smaczne-
go. Dużą popularnością cieszyła 
się loteria fantowa, w której każ-
dy los był wygrany. Ci którzy mają 

zdolności plastyczne, mogli wziąć 
udział w zabawach z filcem. Pod-
czas festynu uczniowie i ich ro-
dzice brali udział w wyścigach, to-
rach z przeszkodami, gdzie trze-
ba się było wykazać szybkością i 
zręcznością. Na zakończenie ro-
zegrano mecz piłki nożnej, mię-
dzy drużynami uczniów i rodzi-
ców. Po tych wszystkich atrak-
cjach, można było zadbać o swo-
je zdrowie i dokonać fachowego 
pomiaru ciśnienia krwi i poziomu 
cukru. Festyn nie odbyłby się bez 
pomocy licznych sponsorów, któ-
rym serdecznie dziękujemy. Są to: 
PUWiS, BIUREX, „LODOS”, PPH 
„Ewa” Ewa Kasprzyk. Szczególnie 
gorąco dziękujemy tym rodzicom, 
którzy włączyli się w organizację 
festynu.

Info: własna
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9 s. 7s. 4

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Mieszkańcy 
przeciwko 
spalarni 
zwłok

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:
Krzysztof 
Kosiński

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

ReKlAMA ReKlAMA

Osina  
wygrywa  
konkurs... 

• Serwis ogumienia      • Przechowywanie opon
• Auto szyby                      • Filtry, oleje

• Diagnostyka komputerowa

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 64A (przy stacji paliw na Radosławiu)
tel. +48 692 489 477

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina Resko

zAtRudNi zBieRAczy
zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

tel. 515 144 186.  
Organizujemy dowóz 

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

Gmina przegrywa kolejną sprawę z PuWiS

Sąd: Burmistrz przekroczył 
swoje uprawnienia

Czytaj s. 3
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W skrócie

ReKlAMA

Bezpłatne porady
Państwowego Inspektora Pracy

w redakcji Dziennika Nowogardzkiego
w dniu 23 czerwca 2015 r. w godz. 10.00 - 11.00

W miniony poniedziałek zdemontowano część rusztowania na bu-
dynku byłej Telekomunikacji, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic: 
Bankowej z 700-lecia. Tym samym ukazała się nowa elewacja głównej 
bryły nieruchomości, gdzie niegdyś znajdowały się urządzenia centrali 
telefonicznej. Od lutego tego roku, na terenie obiektu trwają intensyw-
ne prace modernizacyjne, wykonywane przez nowogardzką spółkę bu-
dowlaną Techno-Invest. Na terenie obiektu mają powstać lokale han-
dlowo-usługowe. Inwestorem jest spółka Hosso z Gryfic- właściciel ga-
lerii handlowych o takiej samej nazwie. Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że inwestycja ma być oddana do użytku po wakacjach. Więcej o 
zakresie już wykonanych prac, napiszemy w przyszłym tygodniu. MS 

Sezon  truskawkowy trwa. Oprócz walorów smakowych tego owo-
cu, dodatkową korzyścią są sezonowe miejsca pracy, jakie generuje ta  
branża. Na „sezonówkę” załapała się również sekretarz naszej Gminy, 
która  od kilku dni  wytrwale sprzedaje truskawki przed sklepem Polo.

W niedzielę (14 czerwca), mieszkańcy Długołęki świętowali Między-
narodowy Dzień Dziecka. Moc zabawy i atrakcji już za uczestnikami 
tego wydarzenia, pozostały natomiast ciepłe wspomnienia.

Korzystając z okazji mieszkańcy dziękują serdecznie Radzie Sołec-
kiej oraz Anicie Piotrowskiej za pomoc w organizacji tego święta oraz 
za udzielone wsparcie rzeczowe firmom: A-Z Moto Naprawa Pojaz-
dów Marcin Kozielski z Długołęki, „Lodos” Firma Handlowo-Usługo-
wa Krystyna Sachryń z Nowogardu, Kasa Stefczyka Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa Oddz. w Nowogardzie. KR

znaleziono 
klucz

W czwartek (18 czerwca), dostar-
czono do redakcji DN, klucz, znale-
ziony w okolicach przejazdu kolejo-
wego przy ul. 700 lecia , który przy-
pięty jest do żółtej  „smyczy” z na-
pisem Sony.  Właściciela prosimy o 
odbiór zguby w redakcji DN. 

Sesja Rady Powiatu

Absolutorium niejednogłośnie
Piętnastu radnych zagłosowało „za” udzieleniem zarządowi powiatu goleniowskiego  abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 r. Czterech radnych z SLD, od głosu się 
wstrzymało. 

Głosowanie nad absolutorium, 
które było jednym z punktów 
wczorajszej sesji rady powiatu, 
poprzedziło zatwierdzenie przez 
radnych sprawozdania finanso-
wego. Zgodnie z przedłożoną in-
formacją, w ubiegłym roku zre-
alizowano dochody budżetowe w 
kwocie 85 mln 853 tys. zł. Nato-
miast wydatki zamknęły się kwotą 
84 mln 868 tys. zł. 

Największym źródłem docho-
dów były wpływy pochodzące z 
budżetu państwa (58,64% udzia-
łu w ogólnej kwocie dochodów). 
Prawie 14,5 mln zł., to dotacje na 
realizację zadań własnych, jak też 
finansowanie zadań ustawowych 
zleconych i powierzonych z za-
kresu administracji rządowej. Po-
zostałe prawie 36 mln to subwen-
cje ogólne z budżetu państwa jak 
np. oświatowa. 

Drugim największym źródłem 
dochodów budżetu powiatu gole-
niowskiego były dochody własne, 
w kwocie 26 mln 349 tys. zł., co 
stanowi 30,69% ogółu wpływów 
do budżetu. Na dochody te zło-
żyły się gównie: wpływy z udziału 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych - 11 mln 744 tys. zł;  
wpływy z prowadzonej działalno-
ści usługowej jednostek budżeto-
wych - 6 mln 403 tys. zł;  wpływy 
z innych opłat lokalnych – 2 mln 
017 tys.  zł;,  wpływy z opłaty ko-
munikacyjnej – 1 mln 695 tys.  zł,  
sprzedaży mienia -1 mln 001 tys.  
zł,   najmu i dzierżawy- 882 tys. 1 
08 zł;  udziału w podatku od osób 
prawnych - 839 tys.  zł; udział w 
dochodach związanych z realiza-
cją zadań zleconych z zakresu ad-

ministracji rządowej - 350.927,33 
zł; wpłaty z tytułu różnych docho-
dów i opłat - 852.887,19 zł.

Jeśli chodzi o wydatki, to naj-
więcej, bo ponad 43 mln złotych, 
wydano na wynagrodzenia pra-
cowników powiatu i jednostek 
podległych. 16 mln 282 tys. zł., 
pochłonęła realizacja  zadań statu-
towch powiatu. 1 mln 365 tys. zł. 
powiat wydał na obsługę długu. 

Na inwestycje w zeszłym roku 
wydano 11 mln 744 tys. zł., w tym 
głównie drogowe – 7,5 mln zło-
tych. 

Sprawozdanie zostało przyjęte 
przez radnych jednogłośnie. Ina-
czej było w przypadku głosowania 
nad absolutorium. Za jego udzie-
leniem zagłosowało 15 radnych 
(koalicja PO-PSL-PiS). Od głosu 
wstrzymał się natomiast cały klub 
radnych SLD. 

- Nie zaproponowano żadnej 
współpracy z opozycją, czyli z na-
szym klubem. Zawsze opozycja 
miała wiceprzewodniczącego rady 
i przewodniczącego komisji re-

wizyjnej. Po raz pierwszy ten za-
rząd przełamał te dobre tradycje, 
a do tego, zatrudnił pełnoetatowe-
go członka zarządu, co kłóci się z 
polityką oszczędności, jaką obecny 
zarząd obiecał – powiedział Kazi-
mierz Lembas, radny powiatowy 
SLD z Nowogardu.  

Poza głosowaniem nad absolu-
torium, podczas sesji, radni przy-
jęli kilkanaście uchwał i sprawoz-
dań. Rozpatrzyli też niespotykaną 
ilość, bo aż sześć, skarg na dzia-
łanie starosty powiatu Tomasza 
Kulinicza, jakie złożyli obywatele 
(mieszkańcy Goleniowa). 

Podczas interpelacji, równie za-
skakująco, wiele pytań radnych, 
również tych spoza Nowogar-
du,  dotyczyło naszej gminy.  O 
tym jednak już w kolejnych wyda-
niach DN. 

Czwartkowa sesja Rady Powia-
tu była już ostatnią przed waka-
cjami. Kolejna ma się odbyć 10 
września. Do końca roku będą 
jeszcze trzy posiedzenia. 

Marcin Simiński

Kazimierz Lembas i Wojciech Włodarczyk tuż przed głosowaniem w sprawie absolutorium
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAMAReKlAMAReKlAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Kotki śliczne 
6.tygodniowe 

udomowione – oddam
509 431 901

Gmina przegrywa kolejną sprawę z PuWiS

Sąd: Burmistrz przekroczył swoje uprawnienia 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że Burmistrz Nowogardu nie miał prawa przeprowadzić przetargu na wodę bez zgody rady miej-
skiej. To jeden z kluczowych motywów do wyroku WSA, jaki został ogłoszony w minioną środę. 

Tym samym Sąd uwzględnił skar-
gę Przedsiębiorstwa Usług Wod-
nych i Sanitarnych z lutego ubie-
głego roku na czynność Burmistrza 
Nowogardu w sprawie rozstrzy-
gnięcia przetargu na wodę i wyboru 
spółki z Niemiec z grupy Remondis. 
Trzymając się prawniczego języka - 
czynność ta, środowym wyrokiem 
została uchylona. 

W ustnych motywach WSA w 
Szczecinie podkreślił, że było to je-
dyne możliwe rozstrzygnięcie ze 
względu na wytyczne zawarte w 
uzasadnieniu do wyroku Naczelne-
go Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 28 stycznia br., (za-
inicjowanym skargą kasacyjną na 
pierwsze postanowienie WSA w 
Szczecinie złożoną do NSA przez 
PUWiS, o czym pisaliśmy już wcze-
śniej – przyp. red.)

Jest to o tyle istotne, że burmistrz 
oraz jego doradcy prawni na prze-
strzeni ostatnich miesięcy publicz-
nie (również podczas sesji rady 
miejskiej) podważali znaczenie wy-
roku NSA z początku roku. WSA w 
Szczecinie stwierdził ponadto, że w 
jego ocenie przetarg na wodę zo-
stał przeprowadzony przez burmi-
strza z przekroczeniem uprawnień, 
bez stosownej uchwały rady miasta. 
Na tym tle trudno nie postawić kil-
ku dość istotnych pytań. 

„(...) WSA doszedł do przekona-
nia, że w rozpoznawanej sprawie 
burmistrz nie posiadał upoważnie-
nia do zaciągania zobowiązań, co 
nie miało umocowania do wystę-
powania w tej sprawie jako organ 
wykonawczy, bo nie wynikało to z 
wcześniej podjętej uchwały gminy. 
Analizując art.  60 Ustawy o Samo-
rządzie Gminnym, za prawidłową 
gospodarkę finansową gminy od-
powiada burmistrz, i burmistrzowi 
przysługuje wyłączne prawo do za-

ciągania zobowiązań mających po-
krycie w uchwale budżetowej, w 
ramach upoważnień udzielonych 
przez radę gminy. Te zobowiązania 
mają jednak następować w przecią-
gu jednego roku budżetowego, a to 
które miało wyniknąć na podstawie 
zawartej umowy, która z kolei była 
poprzedzona czynnością analizowa-
ną przez sąd, miało dotyczyć okre-
su 15 letniego (mowa o umowie, 
jaką gmina podpisała z niemieckim 
operatorem – dop. red.(...)”  – tłu-
maczyła sędzina WSA w Szczecinie, 
wyjaśniając motywy wyroku. 

Na sali sądowej obecne były dwie 
strony sprawy. Poznańską kancela-
rię, która od samego początku do-
radza gminnie w tej sprawie, repre-
zentował Rafał Saniuk – syn Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. Nie 
było natomiast nikogo ze ścisłe-
go kierownictwa gminy Nowogard, 
w tym burmistrza R. Czapli, który 
przebywa na urlopie za granicą. Z 
PUWiS-u na sali obecni byli przed-
stawiciele Zarządu Spółki, m.in. Ja-
kub Sobieralski i Krzysztof Juszkie-
wicz. 

Czy udzielą absolutorium?
Dlaczego burmistrz Robert Cza-

pla przeprowadził przetarg na wodę 
o wartości 80 milionów złotych i 
skutkach przewidzianych na 15 lat 
bez uzyskania takiej uchwały ze 
strony rady miejskiej? Czy doradza-
jący burmistrzowi Czapli prawnicy 
nie przeprowadzili w tym zakresie 
skrupulatnej oceny prawnej, choć 
otrzymali z budżetu gminy (podat-
ków mieszkańców) znaczne wyna-
grodzenie? W ocenie naszej redak-
cji pora na trzeźwą ocenę błędów w 
przetargu na wodę, a poszukiwanie 
odpowiedzi na m.in. powyższe py-
tania, powinno stać się przedmio-
tem publicznej dyskusji w Nowo-
gardzie.

Właściwym miejscem do tego po-
zostaje najbliższa sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie (23 czerw-
ca godz. 9.00), na której ma dojść 
do oceny czy burmistrzowi Czapli, 
Radni udzielą absolutorium za wy-
konanie budżetu z roku poprzed-
niego. Trudno nie dostrzec, że wła-
śnie w 2014 roku została podjęta  
większość problematycznych czyn-
ności burmistrza w przetargu na 
wodę, nie wyłączając tej, jakiej do-
tyczy zapadły w środę wyrok WSA 
z 17.06.2015 r. Dlatego też to głoso-
wanie w sprawie absolutorium dla 
burmistrza Czapli za 2014 roku, bę-
dzie sprawdzianem dla każdego z 
radnych. Pozwoli też odpowiedzieć 
na pytanie, czy rada miejska po-
dzieli formułowane w zasadzie od 
początku tej sprawy na łamach DN, 
obawy na temat zagrożenia, szcze-
gólnie finansowego, jakie swoimi  
decyzjami w sprawie „przetargu na 
wodę” sprowokował burmistrz Cza-
pla, obciążając ich skutkami budżet 
miasta. Dość przypomnieć, że tylko 
za samą prawną obsługę postępo-
wania (świadczoną przez poznań-
ską kancelarię), w sprawie które-
go wypowiedział się w środę WSA, 
z kieszeni podatników wydano już 
około  200 tys. zł. Nie wspomina-

my tutaj już o stworzeniu nikomu 
niepotrzebnej kryzysowej wręcz sy-
tuacji w obszarze gospodarki wod-
no - kanalizacyjnej i sporze, który z 
pewnością jeszcze latami będzie się 
odbijał na linii gmina – prywatny 
podmiot gospodarczy, w tym wy-
padku PUWiS, zatrudniający po-
nad 100 osób. Gmina stoi zatem na 
gruzach, po bitwie jaką urządziła, 
na swoje zresztą życzenie, próbu-
jąc wprowadzić na swój teren cał-
kiem obcą  z niemieckim kapitałem 
firmę. Ze względu na wagę przetar-
gu na wodę, a także powyższe ar-
gumenty, nie ma raczej miejsca na 
to, aby  radni uchylili się od oceny 
sytuacji, wstrzymując się od głosu. 
Już za niespełna kilka dni przeko-
namy się jednak, których z naszych 
radnych stać na jednoznaczne, ale i 
dojrzałe decyzje. 

Natomiast środowy wyrok oczy-
wiście nie kończy całej sprawy. 
Orzeczenie jest nieprawomocne, co 
też pozwala gminie złożyć wniosek 
o kasację do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Czy tak się stanie? 
Będzie wiadomo najwcześniej za 
kilka, a może kilkanaście tygodni. 
Poza tym, wciąż nie wyznaczono 
terminu pierwszej rozprawy przed 
Sądem Okręgowym w Szczecinie, 

do którego PUWiS złożył pozew o 
ustalenie nieważności całej umowy 
o partnerstwie prywatno -publicz-
nym, którą gmina podpisała z nie-
mieckim operatorem. 

Przypomnijmy tylko, że jakiś 
czas temu Sąd Rejonowy Szczecin 
– Centrum, oddalił w części pozew 
gminy, która chciała uzyskać praw-
ny tytuł zabezpieczenia majątku, 
który nadal pozostaje „w rękach” 
PUWiS. Tym samym wyrok ze śro-
dy jest kolejną, prawną potyczką, 
przegraną przez gminę.  

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Jak długo jeszcze gmina Nowo-

gard ma zamiar ciągnąć tę spra-
wę?  Panie Burmistrzu, a może 
pora  na trzeźwą ocenę błędów 
popełnionych w przetargu na 
wodę i wyciągnięcie odpowied-
nich wniosków? Nigdy nie jest 
za późno na refleksję, szczegól-
nie, że kryzys jest poważny! Być 
może właśnie teraz przyszedł czas, 
by zaprosić do stołu obie strony i 
ustalić anty-kryzowy model wyj-
ścia z całej sytuacji na prostą? O 
Nowogardzie wówczas stałoby się 
głośno, nie jak dotychczas, z tego 
względu iż mamy u siebie niezły 
bałagan, ale na to, że mimo błę-
dów umieliśmy się (w porę czy 
nie w porę)  wycofać zapobiega-
jąc  oddaniu strategicznej infra-
struktury w ręce obcego kapitału, 
z czym nie tylko nie jedna gmina, 
ale i nawet nie jedna gospodarka 
krajowa mogłaby mieć poważne 
kłopoty. Pytanie jednak, czy na-
szym urzędnikom, a także dora-
dzającym im prawnikom, uda się 
wznieść na ten poziom oceny całej 
sytuacji, a przede wszystkim ude-
rzyć się w pierś?   red. 
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Z cyklu: Zjawiska wokół nas 
Nauczanie ustawiczne - tresura

Piotrze! Pies wygląda 
tak jak na rysunku 1
a kierowca tak jak 
pokazuje rysunek 2

Aha!

Nad  Strzelewem zawisło widmo krematorium

Mieszkańcy przeciwko spalarni zwłok
Mieszkańcy Strzelewa nie chcą, aby w ich miejscowości powstało krematorium. Miejsce spopielania zwłok planuje wybudować we wsi Zakład Usług Ko-
munalnych – spółka zajmująca się wywozem odpadów, a od roku również będąca zarządcą cmentarza komunalnego w Nowogardzie. 

Chociaż wniosek o wyda-
nie warunków budowy kremato-
rium ZUK złożył w gminie już 21 
kwietnia, mieszkańcy wsi dopiero 
w ostatnich dniach dowiedzieli się 
o planach inwestycyjnych nowo-
gardzkiej spółki. Stało się tak, bo 
gmina dostarczyła do właścicieli 
sąsiednich nieruchomości, na któ-
rych ZUK planuje budowę krema-
torium, zawiadomienia o prowa-
dzonym postępowaniu. Co dziw-
ne, o planach spółki nie wiedziała 
też rzekomo sołtys Strzelewa i rad-
na SLD, Jolanta Bednarek, z poli-
tycznej opcji burmistrza Roberta 
Czapli. 

Oburzeni tym faktem mieszkań-
cy zażądali od sołtysowej zwołania 
zebrania wiejskiego w sprawie in-
westycji, na którą urząd miejski 
ma wydać pozwolenie. 

- Niektórzy z was zarzucili mi, że 
musiałam wiedzieć o tej inwestycji. 
To nieprawda. Dowiedziałam się o 
tym tak późno jak Wy. Dlatego na 
Waszą wyraźną zgodę organizuje-
my dzisiaj to zebranie – tłumaczy-
ła się mieszkańcom radna z SLD. 

Na spotkanie do Strzelewa za-
proszono prezesa ZUK, Wikto-
ra Smolińskiego. Przedsiębiorca 
tłumaczył mieszkańcom, dlacze-
go chce akurat w ich miejscowości 
ulokować inwestycję. 

- Posiadamy tutaj nieruchomość, 
po byłych SKR (Spółdzielnia Kó-
łek Rolniczych – dop. red.). Szuka-
my możliwości wykorzystania tego 
obiektu, a będąc zarządcą cmen-
tarza chcemy godnie przyjmować 
ciała zmarłych. Nie pozwala nam 
na to sytuacja panująca w szpitalu 
i na cmentarzu. Sanepid już daw-
no powinien zamknąć znajdują-
ce się tam miejsca przechowywa-
nia zwłok. Nie robi tego, bo tak na-
prawdę nie ma innego miejsca na 
to. Dlatego my chcemy to zacząć ro-
bić porządnie – wyjaśniał Wiktor 
Smoliński. 

Słowa inwestora planującego 
budowę krematorium nie przeko-
nały jednak mieszkańców wsi. 

- Informuję pana, że nie chce-
my tutaj spalarni zwłok, i wędró-
wek konduktów pogrzebowych. 
Nie chcemy tego z tego powodu, że 
wszystkie nieruchomości w okolicy 
stracą na wartości, ponieważ nikt 
nie będzie się chciał tutaj budo-
wać. Nie mówię już o ruchu tury-
stycznym, który tu jest przewidzia-
ny. Będziemy protestować do skut-
ku i zbierać podpisy. Proszę sobie 
znaleźć działkę poza terenem za-
budowanym i tam, w sposób godny 
i kulturalny to robić – oświadczył 
Zygmunt Heland, który przewod-
niczył zebraniu. 

Obecny również na spotkaniu 
Paweł Krugły, kierownik Wydzia-
łu Architektury, Budownictwa i 
Planowania Przestrzennego, któ-
ry zajmuje się wydawaniem wa-
runków zabudowy, poinformował 
jednak, że mieszkańcy zgodnie z 
prawem nie będą stroną w tym po-
stępowaniu administracyjnym. 

- Przy tego typu inwestycjach 
nie ma obowiązku przeprowadza-
nia konsultacji społecznych. Jedy-
nie właściciele przyległych dzia-
łek mogą wnieść uwagi. Jeśli ten 
Pan spełni wszelkie warunki, żeby 
otrzymać decyzję na budowę, to ją 
otrzyma. Nie mówię, że tak się sta-
nie, ale takie jest prawo. My jako 
urzędnicy mamy obowiązek go 
przestrzegać – powiedział P. Kru-
gły. 

Słowa urzędnika jeszcze bar-
dziej rozsierdziły mieszkańców. 

- W takim razie my również in-
formujemy, że upomnimy się o swo-
je prawa na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej – zapowiedział Z. He-
land. 

Zawiesił, nie wycofał
 Na drugi dzień po spotkaniu, 

do redakcji DN dotarła wiado-
mość, że ZUK wycofał z gminy 
wiosek o wydanie warunków za-
budowy krematorium w Strzele-
wie. 

- Zadzwonił do mnie wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski i poinfor-
mował, że inwestor wycofał swój 
wniosek – mówi radna gminy i soł-
tys Strzelewa, Jolanta Bednarek. 

Zaprzecza temu jednak sam in-
westor, którego zapytaliśmy czy to 
prawda, że zrezygnował z budowy 
krematorium w Strzelewie.

- Nie wycofaliśmy wniosku. Zło-
żyliśmy jedynie wniosek o zawie-
szenie postępowania zmierzające-
go do wydania warunków zabudo-
wy w tym miejscy, do czasu wyja-
śnienia kilku spraw – powiedział 

Wiktor Smoliński w rozmowie z 
DN i dodał: nie zrezygnowaliśmy 
z planów budowy krematorium w 
Strzelewie. 

Jak informuje spółka, koszt bu-
dowy krematorium to ok. 3 mln 
złotych. Poza budynkiem, gdzie 
spalano by zwłoki, inwestycja za-

kładała budowę infrastruktury 
technicznej, w tym trzech pod-
ziemnych zbiorników z gazem, 
każdy o pojemności 4,3 metra 3, 
wykorzystywanym przy spopiela-
niu zwłok. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz:
W całej tej sprawie najdziwniejsze 

jest to, że z mieszkańcami Strzele-
wa - wsi która w ostatnich wyborach 
samorządowych tak wyraźnie opo-
wiedziała się za reelekcją dla bur-
mistrza Roberta Czapli(SLD) -  wło-
darz miasta nie raczył nawet poroz-
mawiać o tym, że do gminy zgłosił 
się inwestor chcący wybudować im 
pod nosem krematorium, a przy-
pomnijmy, że wniosek ten leżał w 
gminie już od kwietnia. Trudno też 
uwierzyć, że o całej sprawie nie wie-
działa radna SLD ze Strzelewa, Jo-
lanta Bednarek, blisko współpracu-
jąca z burmistrzem (otrzymała oko-
ło 2/3 głosów oddanych w trakcie je-
siennych wyborów na radnego). Je-
śli jednak rzeczywiście tak było, no 
to  pani Jolanta Bednarek winna po-
ważnie przemyśleć swoją dalszą, po-
lityczną karierę, bądź zacząć uważ-
niej przyglądać się temu co dzieje się 
w miejskim ratuszu. Bo drugi raz, 
wyborcy pani Bednarek, mogą mieć 
poważne trudności z zaakceptowa-
niem jej niewiedzy w tak zasadni-
czych dla mieszkańców sprawach... 
SLD - owska świetlana przyszłość 
dla Nowogardu realizowana od 5-ciu 
lat przez R Czaplę, a w poprzednich 
latach przez A. Bielidę, odsłania co 
chwila swoje kolejne „rajskie zakąt-
ki”. Mamy więc, w ponoć ekologicz-
nej gminie, takie kwiatki jak śmier-
dzący regularnie Poldanor z otwar-
tym basenem gnojownicy wielko-
ści boiska, jak wyjątkowe nasycenie 
ferm norczych (7 istnieje, 3 w przy-
gotowaniu), jak jezioro połykające 
kanalizacyjną breję przy każdej ule-
wie (wystarczy opad  średniej obfito-
ści). Teraz jeszcze szykuje się krema-
torium w Strzelewie.       Red. 

Zebranie w Strzelewie

Tu ma stanąć krematorium
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Konwent Samorządowy 
Powiatu Goleniowskiego
W piątek 12 czerwca, w „Willi Zbyszko”, w Nowogardzie, 
odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Goleniowskiego 
z okazji 25-lecia Samorządności w Polsce. 

Na zaproszenie Starosty Gole-
niowskiego Tomasza Kulinicza, 
do  Nowogardu przyjechali radni 
Rady Powiatu w Goleniowie, bur-
mistrzowie i wójtowie oraz rad-
ni gminni i miejscy obecnej ka-
dencji z sześciu gmin z terenu po-
wiatu goleniowskiego, a także dy-
rektorzy powiatowych jednostek 
i instytucji. Na spotkaniu pojawił 
się również Wicewojewoda Za-
chodniopomorski Ryszard Mićko. 
W  konferencji uczestniczyli też, 
przebywający w tym czasie w Pol-
sce, samorządowcy z macedoń-
skiego regionu Vardar, z którym 
realizuje współpracę międzynaro-
dową Powiat Goleniowski. W cza-
sie konwentu prelegenci przedsta-

wili cztery prezentacje dotyczące 
historii samorządu terytorialne-
go w Polsce, samorządności Po-
wiatu Goleniowskiego, jego finan-
sów i inwestycji. Podczas spotka-
nia radni i urzędnicy różnych in-
stytucji z terenu naszego powiatu 
mieli okazję poznać się i bliżej po-
rozmawiać.

Info: własna

Komunikat 
Policji

Informujemy, że w dniu 
15 czerwca 2015 r. na ul. 
Boh. Warszawy znaleziono 
pieniądze. Właściciel zgu-
by proszony jest  o zgłosze-
nie się do  Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie. 

mł. asp. 
Damian Denisiewicz 

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Sejmiku 

Złożenie podpisów  
zebranych pod petycją 
Wczoraj, w biurze przewodniczącej sejmiku woj. zachodniopomorskiego, zostało złożonych 
ponad 1100 podpisów mieszkańców popierających wprowadzenie do statutu sejmiku zapi-
su o prawie wnoszenia  inicjatywy uchwałodawczej dla określonej liczbowo grupy obywateli. 
Reprezentujących różne środowiska w naszym województwie, ekipie  inicjującej pomysł, 
przewodniczył  Paweł Słomski z nowogardzkiego stowarzyszenia  Partnerstwo i Rozwój. 

Wniosek o wprowadzenie w sta-
tucie województwa zapisu umoż-
liwiającego grupie obywateli  zło-
żenie projektu uchwały w woje-
wództwie został złożony do prze-
wodniczącej Sejmiku Zachod-
niopomorskiego 01przez Paw-
ła Słomskiego przewodniczącego 
stowarzyszenia PiR0 już  w koń-
cu marca tego roku. Po tym cza-
sie zarówno stowarzyszenie jak  
współpracujące z nim środowi-
ska  zbierały popierające wniosek 
podpisy obywateli. Wczoraj pod-
pisy te zostały dostarczone do se-
kretariatu Sejmiku. Dla przyby-
łych dość  licznie na tę okolicz-
ność przedstawicieli mediów   re-
gionalnych zorganizowano brie-
fing prasowy, w  trakcie którego 
udzielono odpowiedzi na pytania 
dotyczące inicjatywy. W briefingu 
oprócz Pawła Słomskiego uczest-
niczyli: Piotr Słomski- wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej w No-
wogardzie, Marcin Gręblicki – ze 
Stowarzyszenia Innowacyjna Pol-
ska, radny gminy Goleniów, An-
drzej Olszak –  prezes stowarzy-
szenia Młodzi Ludowcy (mło-
dzieżówka  PSL) Szczecin, Domi-
nik Jafra –  radny osiedla Świer-
czewo  w Szczecinie, Marek  Cha-
bior – radny osiedla Słoneczne w 
Szczecinie, Alfred Łubniewski z 
Łobza i Tomasz Tracz z Nowogar-
du  reprezentujący stowarzyszenie 
Partnerstwo  i Rozwój. - Obywa-
telska Inicjatywa  Uchwałodawcza  
stanowi  kolejny krok  rozszerza-
jący wpływ  obywateli  na kształt 
rozstrzygnięć w sprawach, które 
są dla nich ważne – mówił wczo-
raj w Szczecinie, Piotr Słomski - 
oczywiście w przypadku  sejmiku 
są to sprawy mieszczące się w usta-
wowych kompetencjach tego samo-
rządu,  a wśród nich są chociaż-

by takie jak zarząd drogami woje-
wódzkimi czy regionalny transport 
kolejowy  w tym siatka połączeń.

Wniosek, który jak już wspo-
mnieliśmy, inicjatorzy projektu 
złożyli, jeszcze  w marcu wywołał 
od tego czasu już pewne działania 
w samorządzie województwa.

 –  Komisja statutowa rady wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, 
pracuje już w tej chwili nad  zmia-
nami w statucie obejmującymi  
wprowadzenie obywatelskiej Ini-
cjatywy  uchwałodawczej – mówił 
wczoraj dla Radia Szczecin  Mar-
cin Badowski, dyrektor kancelarii 
Sejmiku. Jak wynika z dotychcza-
sowych informacji dobiegających 
z kręgów sejmikowych już jesie-
nią, po uzyskaniu niezbędnej w 
tej materii opinii Premiera, ewen-
tualne zmiany mogą zostać wpro-
wadzone pod obrady Sejmiku.    

Red.

  W trakcie briefingu - Piotr Słomski odpowiada na pytania dziennikarzy

Longin Kuliński: lat 66, zmarł 13.06.2015 r., pogrzeb odbył się 
18.06.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Sulwiński: lat 75, zmarł 16.06.2015 r., pogrzeb odbył się 
18.06.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Andrzej Nadolny: lat 62, zmarł 15.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
20.06.2015 r.,  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Irena Werner: lat 81, zmarła 18.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
20.06.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Wołowcu

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 
520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 
566

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 

578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnię gazo-

wą  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szaf-

ki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygo-

dniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693422577
- Oddam małe kotki tel.691 566894
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesy-
łać na  adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

OGŁOSZENIE
Polski Komitet Pomocy Społecznej i Zarząd Miasta i 

Gminy w Nowogardzie informuje, że dnia:
24.06.2015 00 GODZ. 9.00- 14.00
25.06.2015 00 GOOZ 9:00- 14:00
26.06.2015 OD GODZ. 9:00- 14:00
Będzie wydawana żywność

 Potrzebne dokumenty: 
1. Zaświadczenie z OPS, 
2. Dowód tożsamości
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iV Krajowy Kongres Misyjny

„Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”
W dniach 12-14 czerwca odbywał się w Warszawie IV Krajowy Kongres Misyjny, którego organizatorem była Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Pa-
pieskie Dzieła Misyjne. Jednym z wydarzeń była Kongresowa stacja dzieci na Torwarze. W sobotę 13 czerwca, w misyjnym świętowaniu uczestniczyło po-
nad cztery tysiące dzieci, w tym grupa misyjna (10-osobowa) pod opieką s. Melanii i s. Klaudii z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Gościem honorowym Dziecię-
cej Stacji Kongresowej był pre-
fekt Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów kard. Fernando Filoni, 
który dokonał otwarcia Kongre-
su. Przekazał on pozdrowienia od 
Ojca Świętego Franciszka i zachę-
cił dzieci do dzielenia się z innymi 
radością spotkania z Chrystusem, 
ponieważ - „zadaniem każdego 
misjonarza, w tym także i was jest 
doprowadzenie ludzi do poznania 
Jezusa, który jest Miłością” – mó-
wił kard. Filoni. 

Dzieci przywiozły ze sobą „mi-
syjne łapki” – symbol zaangażo-
wania w ewangelizację świata, na 
podstawie modlitwy pięciu pal-
ców papieża Franciszka oraz flagę 
misyjnego zapału. Spotkanie roz-
poczęło „przybycie pociągu”, któ-
ry zatrzymał się na stacji Kongres, 
jako symbol pociągania innych do 
wiary, nadziei i miłości oraz dzie-
lenia się z najbiedniejszymi rówie-
śnikami na całym świecie.  Cen-
trum Kongresu stanowiła Eucha-
rystia, której przewodniczył bi-
skup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej Rafał Markowski. 

Podziękował on dzieciom za ich 
misyjny zapał, prosząc jednocze-
śnie o modlitwę za ich rówieśni-
ków w różnych częściach świata. 

Dzieci miały wiele okazji, by 
osobiście porozmawiać z tymi, 

którzy posługują na misjach. 
Obecnie w 97 krajach świata pra-
cuje 2065 polskich misjonarek i 
misjonarzy. Ich największą rado-
ścią jest to, że mogą nieść innym 
Chrystusa. Nasza grupa misyjna 

szczególnie cieszyła się ze spotka-
nia z siostrami ze Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej pracują-
cymi w Kamerunie oraz z siostra-
mi Wietnamkami. W krużgan-
kach Torwaru uczestnicy kongre-

sowej stacji spotkali się z misjona-
rzami, wolontariuszami i anima-
torami, zwiedzali wystawy oraz 
brali udział w warsztatach i zaba-
wach.

Podczas Kongresu dzieci mo-
gły spotkać się przez most audio-
wizualny ze swoimi rówieśnikami 
w Afryce, Azji, Oceanii i Ameryce 
Południowej i wymienić się wza-
jemnie pozdrowieniami. Urozma-
iceniem spotkania kongresowe-
go był koncert Zespołu „Dzieci z 
Brodą” pod kierownictwem Joszki 
Brody. Kongres zakończył się od-
mówieniem misyjnego różańca w 
intencji pokoju i solidarności po-
między ludźmi na całym świecie i 
wypuszczeniem balonów w kolo-
rach pięciu kontynentów z prze-
słaniem, aby Ewangelia dotarła 
do każdego zakątka świata. Mimo 
trudu, zmęczenia, upału i niekie-
dy bariery językowej, z ogromną 
radością przeżywaliśmy nasz kon-
gresowy wyjazd. 

s. Melania Odziemkowska 
i s. Klaudia Rząd

Ogłoszenie
Parafialny Zespół „Caritas” działający przy Kościele pw. WNMP 

w Nowogardzie informuje, że w dniu 19.06.2015r.(piątek), od godz. 
10,30 (zapisy), na placu przy Kościele pw. WNMP,  z programu unij-
nego, będą wydawane jabłka.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Parafialny Zespół „Caritas”

SOSW Nowogard

Przyjaciele szkoły
- Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy pro-
ste – dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić… 
Od 01 września 2014r. przy Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czym w Nowogardzie działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 
Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiato-
we w Goleniowie. 

Dzięki nowo otwartej szkole 
zawodowej absolwenci naszego 
gimnazjum uzyskali możliwość 
kontynuowania nauki i zdobycia 
zawodu w macierzystej placów-
ce. Przyjmowani są również  chęt-
ni uczniowie z zewnątrz. Trwa 
nabór uczniów na rok szkolny 
2015/2016. Szkoła kształci mło-
dzież w dwóch kierunkach: pra-
cownik pomocniczy obsługi ho-
telowej oraz monter zabudowy i 
robót wykończeniowych w bu-
downictwie. Kierunek budowlany 
daje młodzieży możliwość zdo-
bycia, aż trzech kwalifikacji: B5 – 
montaż systemów suchej zabudo-
wy, B6 – wykonywanie robót ma-
larsko – tapeciarskich i B7 – wy-
konywanie robót posadzkarsko – 
okładzinowych.

Zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonych nauczycieli za-
wodu oraz nauczycieli przedmio-
tów. Uczniowie uczą się zawodu 

teoretycznie i praktycznie. W ra-
mach praktycznej nauki zawo-
du młodzież korzysta z pracow-
ni gospodarstwa domowego, po-
kojów  w internacie, terenów zie-
lonych ośrodka, pracowni murar-
skiej. Ma też możliwość zobacze-
nia pracy w pobliskich hotelach i 
na placach budowy. 

Warunkiem ukończenia Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej jest eg-
zamin potwierdzający kwalifika-
cje w danym zawodzie. Postarali-
śmy się, aby nasi uczniowie mie-
li możliwość przystąpienia do eg-
zaminu w utworzonym przez nas 
ośrodku egzaminacyjnym. Wy-
stąpiliśmy z wnioskiem do Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Poznaniu o udzielenie upoważ-
nienia do zorganizowania części 
praktycznej egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w tych za-
wodach i utworzenie w placów-
ce ośrodka egzaminacyjnego. W 

dniu 10 czerwca 2015r. komisja 
powołana przez OKE w Poznaniu 
po dokładnej analizie dokumen-
tacji oraz istotnego dla danej kwa-
lifikacji wyposażeniu sali wyrazi-
ła pozytywną opinię, aby udzielić 
upoważnienia do otwarcia ośrod-
ka egzaminacyjnego dla kwalifi-
kacji B5, B6, B7. Pierwsze egza-
miny już we wrześniu. Stworzenie 
takiego miejsca wymagało dużego 
wkładu finansowego, aby wyposa-
żyć salę w potrzebny sprzęt.  Nie 
udałoby się to gdyby nie nasi dar-
czyńcy, którzy wspierali i wspie-
rają naszą placówkę finansowo i 
rzeczowo. Są to ludzie o wielkim 
sercu, którzy nigdy nie odmówi-
li pomocy i sprawili ogromną ra-
dość naszym wychowankom. Pra-
ca z dziećmi niepełnosprawny-
mi wymaga wielkiego poświęce-
nia i cierpliwości, a dzięki pomo-
cy przyjaciół szkoły praca i nauka 
w naszym ośrodku staje się przy-

jemniejsza. Okazana pomoc jest 
dla nas dowodem, że nie pozosta-
jemy osamotnieni w naszych co-
dziennych zmaganiach. Wyraża-
jąc swą wdzięczność za wielkie 
serce, życzymy naszym darczyń-
com powodzenia w realizacji ży-
ciowych zamierzeń oraz sukce-
sów zawodowych. Z całego serca 
gorąco dziękujemy za dotychcza-
sową współpracę i wrażliwość na 
potrzeby naszych wychowanków. 

Przyjaciółmi szkoły, którzy za-
wsze nas wspierają są:

- p. Zbigniew Feńczak – PPHU 
FADOP Zakład Stolarski

- p. Jan  Bąk – F.H.U. Bartek-
-Domet

- p. Ryszard Głowicki – Wena 
Sp.j. PPHU

- p. Wojciech Kubicki – Beto-
niarnia

- p. Tomasz Rączka – Betmix 
Sp.j

- p. Beata Gwiazdowska – 
PPHU „Edba”

- p. Artur Laskowski – Sklep 
Ogrodniczy Laskowscy

- p. Adam Dembiński – Hur-

townia Chemii Budowlanej i Go-
spodarczej Demgrad II

- p. Jarosław Świątczak – Hur-
townia Artykułów Przemysło-
wych Metalzbyt II

- p. Waldemar Zieliński – WA-
-Trans

- oraz Stowarzyszenie Na Rzecz 
Integracji Osób Niepełnospraw-
nych „NASZE SZANSE”, które 
działa przy Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowogardzie.

Dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Nowogar-
dzie informuje, iż kontynuowany 
jest nabór uczniów na rok szkolny 
2015/2016 do:

Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsłu-
gi hotelowej 

- monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie.

Jest to trzyletnia szkoła zawo-
dowa, podstawowym kryterium 
jest posiadanie przez kandydata 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Zapraszamy!

Inf. własna
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XiV edycja Konkursu „Wiedza leśna”

ZSP Osina wygrywa, SP nr 3 i Strzelewo na podium
W środę (17 czerwca), na terenie obiektu edukacyjnego „Zielona Kuźnia” w Płotkowie, odbyła się XIV edycja Konkursu „Wiedza Leśna”. Najlepsi ponow-
nie okazali się uczniowie ZSP w Osinie. Zaraz za nimi uplasowali się reprezentanci SP nr 3 w Nowogardzie oraz SP w Strzelewie. 

 Konkurs rozpoczął się o go-
dzinie 10:00 i zakończył planowo 
po godzinie 14:00. Do rywalizacji 
przystąpiły trzyosobowe zespoły z 
12 Szkół Podstawowych, położo-
nych na terenie jednostki Nadle-
śnictwa Nowogard. O zwycięstwo 
walczyły następujące drużyny: SP 
nr 4 w Nowogardzie (Kacper Du-
dek, Natalia Wojnowska, Łukasz 
Mielewczyk), SOSW w Nowogar-
dzie (Jan Szymalak, Patryk Kul-
pa, Marcin Makowski), SP nr 2 w 
Nowogardzie (Nikola Wielowska, 
Natalia Skobyranda, Patrycja Ba-
nasiak), SP nr 1 w Nowogardzie 
(Martyna Nawara, Aleksandra 
Margas, Zuzanna Szturo), SP w 
Strzelewie (Klaudia Cejman, Syl-
wester Królik, Kacper Skowroński), 
SP w Orzechowie (Julia Burzyń-
ska, Martyna Woźniak, Hubert Ja-
siński), SP w Dębicach (Wikto-
ria Kubik, Magdalena Suder, Pa-
weł Niemczyn), SP nr 3 w Nowo-
gardzie (Szymon Heiser, Hanna 

Kucal, Izabela Bojanowicz), SP w 
Wierzbięcinie (Karolina Wierz-
bicka, Aleksandra Żurek, Zuzanna 
Żurek), ZSP w Osinie (Kamil Wal-

czak, Bartłomiej Guź, Filip Wąsik), 
SP w Błotnie (Justyna Juszczyń-
ska, Julia Kania, Brajan Kuźnik), 
SP w Długołęce (Karolina Sza-
franek, Kacper Husarz, Karol Jan-
kowski).

Nad przebiegiem konkursu czu-
wała Natasza Kaczmarek, starszy 

specjalista Służby Leśnej do spraw 
technicznych i stanu posiadania. 
Rozegrano dziewięć konkuren-
cji, które sprawiały mniej lub wię-

cej problemów uczniom. Na po-
czątek uczestnicy mieli za zadanie 
rozpoznać poszczególne narzę-
dzia leśne. Następnie czekały na 
nich stanowiska z owadami oraz 
darami natury. Czwarta konku-
rencja od lat uchodzi za najtrud-
niejszą, mowa oczywiście o sła-

wetnych „krążkach”, czyli konku-
rencji mającej na celu rozpoznać 
gatunek drzewa. W tym roku jed-
nak znaleźli się uczniowie, którzy 
zgromadzili maksymalną ilość10 

punktów za „krążki”, a udało się 
to zawodnikom ze Strzelewa. Da-
lej uczniowie rozpoznawali gatun-
ki ptaków oraz nasiona. Przy siód-
mym stanowisku dzieci musia-
ły zestrzelić balon oraz odpowie-
dzieć na kilka pytań. Na koniec 
pozostało rozpoznanie roślin oraz 
głosów zwierząt. 

Walka o tytuł mistrzów wie-
dzy leśnej była niezwykle zacię-
ta, niech świadczy o tym choć-
by liczba punktów trzech pierw-

szych zespołów. Tytuł sprzed roku 
obronili reprezentanci Osiny, któ-
rzy zgromadzili 83 punkty. Za-
ledwie o pół punktu przegrali z 
nimi uczniowie SP nr 3 w Nowo-
gardzie.  Natomiast zwycięstwo o 
0,75 pkt. przegrali zawodnicy SP 
w Strzelewie. Dodajmy, że w 2014 
roku, na podium uplasowały się te 
same drużyny. Wówczas zwycię-
żyła Osina, na 2. miejscu ukoń-
czyło Strzelewo, a 3. pozycja przy-
padła SP nr 3. 

Rywalizację uroczyście zakoń-
czył Nadleśniczy Tadeusz Pio-
trowski. Dla uczestników konkur-
su przygotowano atrakcyjne na-
grody, natomiast przez cały czas 
trwania zawodów, w „Zielonej 
Kuźni” piekły się kiełbaski oraz 
kaszanki, a na stołach nie bra-
kowało słodkich poczęstunków 
oraz kawy i herbaty. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom wspania-
łej wiedzy oraz życzymy jeszcze 
lepszych wyników w kolejnej edy-
cji konkursy wiedzy leśnej. Przy 
artykule prezentujemy tabelę koń-
cową, wraz z pełną punktacją za 
każdą z konkurencji. 

KR

Wyniki XIV edycji Konkursu „Wiedza Leśna”
M N O d K P N-a S R G Suma pkt.

1 ZSP Osina 10 10 10 9 8,5 9 8 9 9,5 83

2 SP nr 3 8,5 10 10 10 9,5 8 8,5 8 10 82,5

3 SP Strzelewo 10 10 10 7 8 10 8,75 9,5 9 82,25
4 SP nr 2 9 10 9,5 8 8 8 9 9 6 76,5

5 SP Wierzbięcin 8,5 10 9 9 7 6 10 6 8,5 74

6 SP Długołęka 9 10 9 4 9,5 8,5 4,75 9 8,5 72,25

7 SP nr 4 10 10 7 3 9 5 9 9 8,5 70,5

8 SP Orzechowo 9,5 10 9 2 6,5 8 4,75 8,5 9,5 67,75

9 SP Błotno 9 9 9 1 8 7 7,75 8 8,5 67,25

10 SP Dębice 9 9 10 2 6 6 7,75 8 7,5 65,25

11 SP nr 1 7 9 6 6 4,5 8 5 9 9 63,5

12 SOSW 8 8 6 3 6,5 6 4,25 6 8 56,75
* N - Narzędzia leśne, O - owady, D - dary natury, K - krążki, P - ptactwo, N-a - nasiona, S - strzelectwo i 

pytania, R - rośliny, G - głosy zwierząt Na zdjęciu zwycięzcy XIV Konkursy Wiedzy Leśnej- uczniowie ZSP w Osinie, w towa-
rzystwie Tadeusza Piotrowicza oraz Nataszy Kaczmarek

Reprezentacja SP w Wierzbięcinie zmaga się z zadaniem, które czekało przy stano-
wisku z nasionami

Na zdjęciu uczniowie z SP w Orzechowie, rozpoznają, w ósmej konkurencji, gatunki 
roślin

Na zdjęciu podczas strzelania uczniowie SP w Strzelewie, którzy zajęli 3. miejsce w 
klasyfikacji konkursu

Krążki od zawsze uchodzą za najtrudniejszą konkurencje. Na zdjęciu zmagający 
się z rozpoznaniem gatunków drzew, uczniowie z SOSW
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Z cyklu: “Przedstawiamy nowych sołtysów”  
- rozmowa z Marleną Lisowską, sołtysem Osowa

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

„Jeśli  chcesz znaleźć źródło, musisz iść pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 
wiesz że ono musi tu gdzieś być  
Gdzie jesteś źródło?... Gdzie jesteś źródło?”  
   Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

Trzeba nam iść do góry, aby oglądać świat nieznany  
– iść do góry, by spotkać Boga, zachwycić się Nim  

i wrócić do codzienności, aby żyć – ale piękniej, inaczej.

Z okazji Srebrnego  
Jubileuszu Kapłaństwa  

Księdza Proboszcza 
Jerzego Labudy

– życzymy aby Dobry Bóg, obdarzył Księdza 
całą obfitością Swoich łask, dobrym zdrowiem 

a także aby wraz z mocą przemiany Chleba i Wina, 
dawał  moc przemiany ludzkich serc a Matka Boża - 

Patronka Kościoła Parafialnego, wstawiała się   
u Boga na dalsze lata sprawowania Kapłańskiej posługi.

Z wdzięcznością za wszystkie lata 
posługi kapłańskiej w naszej Parafii 

-  Członkowie Kółka Różańcowego oraz 
wszyscy Parafianie Parafii Osina

Z okazji nadchodzącej 
40 rocznicy pożycia małżeńskiego 

Urszuli i Bolesława  
Boratyńskich 

dużo zdrowia, radości na co dzień oraz wielu 
wspaniałych kolejnych lat wspólnego życia 

życzą 
syn z żoną, córki z mężami, wnuki oraz Mirek  

Najserdeczniejsze 
życzenia 

z okazji imienin 
dla

Antoniego 
Bielidy 

składa 
Sołtys i Rada 

Sołecka Osowo

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

R e K l A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

Zdrowia, szczęścia, 
mnóstwa gwiazd nocą, 

wspaniałych przebudzeń  
po krzepiącym śnie,  
wygodnych butów,  

ciepłych zimą skarpetek,  
ciszy wśród opadających 

płatków śniegu i zobaczenia,  
że każdy płatek jest słońcem!

Marianowi Jeżowi
życzy  żona z dziećmi

Jest tu wiele do zrobienia...  i ja 
chcę tego dokonać! 
Pani Marlena Lisowska, od maja tego roku, jest nowym sołtysem w sołectwie Osowo. Re-
dakcja „DN” postanowiła spotkać się z nową panią Sołtys i zapytać m.in. o plany na przy-
szłość, realizowane inwestycje i relacje z mieszkańcami sołectw.

Dziennik Nowogardzki: Pro-
szę powiedzieć, jak się Pani czu-
je w nowej roli? 

Marlena Lisowska sołtys miej-
scowości Osowo, w gm. Nowo-
gard - Jak być sołtysem? Jeszcze nie 
miałam okazji się zbytnio o tym 
tak mocno przekonać, poza ostat-
nią imprezą z okazji Dnia Dziecka, 
która była bardzo udana nie tylko z 
powodu ładnej pogody, ale i zaan-
gażowania mieszkańców w przy-
gotowanie imprezy. Dlatego dzię-
kuję wszystkim tym, którzy wspar-
li tę inicjatywę. Poza tym dziękuję 
wszystkim tym, którzy w wyborach 
na sołtysa oddali na mnie swój 
głos, jak również moim przeciwni-
kom, którym udowodnię, że Oso-
wo będzie wioską, w której wresz-
cie będzie się coś działo. Osobiście 
czuję powołanie do tej roli. Dlatego 
zrobię wszystko, by Osowo wreszcie 
zaczęło tętnić życiem. Te 36 głosów, 
które otrzymałam, zapewniam, że 
nie pójdą na marne.

Bycie sołtysem, to duże zaufa-
nie jakim panią obdarzyli miesz-
kańcy wsi, ale również

obowiązki, które stoją przed 
panią w okresie kadencji?

To prawda. W sołectwie starto-
wało, jeżeli dobrze pamiętam, 5 
kandydatów. Dlatego konkuren-
cja była dość duża. 4 Lata temu 
też startowałam w wyborach, ale 
wówczas zabrakło mi parę głosów. 
Co do obowiązków, to jest ich bar-
dzo dużo. Do takich najważniej-
szych należy zaliczyć m.in. to, by 
wreszcie w Osowie powstała świe-
tlica dla dzieci, a także oświetlenie 
uliczne i „kilka” metrów chodnika. 
To są obecnie moje zadania, które 
chociaż w części chciałabym zreali-
zować. Czy się uda? -  zobaczymy.

Pani sołtys, nie byłoby tego 
entuzjazmu i energii, gdyby nie 
pani przekonanie, że jednak 
można być sołtysem? 

To prawda. Bardzo chciałam 
nim zostać. Dlatego starałam się 
rozmawiać z mieszkańcami. Co 
uzmysłowiło mi, że we wsi jest wie-
le problemów, które trzeba wreszcie 
próbować, chociaż po części roz-
wiązać. A mam tu na myśli cho-
ciażby ten stary budynek we wsi, 
który jest bardzo zniszczony i grozi 
zawaleniem. Wiem, że co jakiś czas 
„podbierane” są cegły z budynku, 
co go osłabia i może spowodować 

zwalenie ścian. Dlatego trzeba ten 
obiekt, chociaż zabezpieczyć,  by 
nie doszło do jakiejś tragedii. 

Co może i chce pani zrobić dla 
mieszkańców wsi?

Powtórzę się więc. Zdecydowa-
nie świetlicę dla dzieci, bo jeste-
śmy chyba jedną z niewielu wiosek, 
która nie ma właśnie świetlicy. Idą 
wakacje, dlatego dobrze by było, by 
nasze dzieci i młodzież miały swo-
je miejsce, gdzie miałyby możli-
wość zagrać sobie w różne gry i za-
bawy, w miejscu specjalnie stwo-
rzonym dla nich. 

Niewątpliwe istotną rzeczą jest 
być w dobrym kontakcie z radą 
sołecką i mieszkańcami. Czy tu 
pani też ma jakiś sposób na do-
bry dialog z obydwiema strona-
mi? 

Będę robiła wszystko, by tak 
było. Jestem sołtysem nie tylko 
Osowa, ale i Beniczek i Bieńczyc. 
Dlatego zapraszam wszystkich do 
współpracy i dzielenia się sprawa-
mi, które mogłabym spróbować po-
móc załatwić.

 Nie zapytałem jeszcze o pani 
rodzinę i o to, co na co dzień 
pani robi lub czym się zajmuje? 

Jestem żoną i matką dwojga 

dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Na 
chwilę obecną nie pracuję, ale pro-
szę mi uwierzyć, że to nie ozna-
cza, że się nudzę. Jak pan zauwa-
żył dzieci są małe, dlatego muszę 
nimi się zajmować. A teraz, gdy 
zostałam wybrana na sołtysa, obo-
wiązków z pewnością mi przybę-
dzie, ale bardzo się cieszę, bo czu-
ję dobrą energię i chcę coś w tej wsi 
zrobić dla innych. Jak będzie, zoba-
czymy?

Czy jest jakiś punkt, który dla 
pani jest bardzo ważny, a który 
chciałaby pani zrealizować pod-
czas swojej kadencji? 

Tak. Jest to sprawa  śmieci i opłat 
za nie. Opłaty, jakie obecnie my 
mieszkańcy płacimy, w moim od-
czuciu, są zbyt wysokie. Dlate-
go będę próbowała i monitowała, 
aby tę sprawę jakoś uregulować. 
Chciałabym także, by mieszań-
cy bardziej się zjednoczyli ze sobą 
i nie patrzyli z wymaganiami tyl-
ko na przysłowiowego Kowalskiego 
czy Nowaka, lecz najpierw zaczęli 
od siebie, a dopiero później patrze-
li na tę drugą osobę ze swojego oto-
czenia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Sołtys Osowa Marlena Lisowska wraz z córką Kają
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”- Krzysztof Kosiński 

Pacjent jest, jak matka i ojciec!
Na istniejącą od 1993 roku nowogardzką Przychodnię Praxis-1, składa się m.in. zespół lekarzy specjalistów wyróżniających się nowoczesnym podejściem 
do leczenia, jak również samego pacjenta. Oprócz przyjęć do lekarzy ogólnych, przychodnia obsługuje także pacjentów w zakresie specjalistki, dysponując 
nowoczesnymi gabinetami stomatologii i okulistyki. Okulistyka to specjalizacja medyczna właściciela i założyciela przychodni Praxis lek. okulisty Krzysz-
tofa Kosińskiego, z którym rozmawiamy w ramach naszego stałego cyklu.

Dziennik Nowogardzki: Panie 
doktorze, czy PRAXIS -2 ma coś 
wspólnego z PRAXIS- 1?

lek. okulista Krzysztof Kosiń-
ski właściciel SPZOZ PRAXIS-1 
- Zdecydowanie nie ma nic wspól-
nego. Poza jedynie nazwą, która łą-
czy te dwie zupełnie samodzielne 
przychodnie, które funkcjonują w 
Nowogardzie.

Zapytam pana, jako lekarza 
okulistę, czy daleko jeszcze jeste-
śmy od transplantacji oka?

Niestety bardzo jeszcze daleko, 
a dlaczego? Bo największym pro-
blemem dla medyków jest oczywi-
ście bardzo skomplikowany nerw 
wzrokowy, który ma kilkanaście ty-
sięcy włókien i ta kwestia na obec-
ną chwilę jest nie do przeskoczenia. 
Chociaż powiem panu, że nad tym 
tematem już pracowano od daw-
na, a żeby było jeszcze bardziej in-
teresująco to powiem, że nad tego 
typu badaniami pracował   Profe-
sor medycyny okulista Witold Star-
kiewicz, który jako pierwszy za-
czął eksperymentować z tego typu 
przedsięwzięciami, które polega-
ły na przyklejeniu na czoło spe-
cjalnego urządzenia, które to prze-
kazywało impulsy przez nerw pro-
mieniowy i skórę czoła, ale to były 
tylko badania. Prowadzą je jednak 
nadal brytyjscy lekarze okuliści. 
Ale czy to się kiedyś uda? Czas po-
karze. Współczesna medycyna i tak 
już wiele zrobiła w poprawie zdro-
wia ludzkiego, bowiem potrafi np. 
rekonstruować połączenia nerwo-
we, które przywracają po żmudnej 
rehabilitacji czucie, a nawet moż-
liwość chodzenia. Nie mniej tego 
typu operacje są bardzo skompli-
kowane i trwają wiele godzin, bo 
jest to jednak bardzo duża precyzja 
ze strony lekarza operatora i bar-
dzo zawansowanych technologicz-

nie urządzeń do przeprowadzania 
operacji. Ale puentując - transplan-
tacja oka jest jeszcze dla medycyny 
bardzo odległą przeszłością.

SZOZ Praxis, czyli POZ plus 
specjaliści działa od 1993 roku w 
Nowogardzie oraz prowadzi ga-
binety okulistyczne w kilku mia-
stach na terenie woj. zachodnio-
pomorskiego. Przyzna pan, że 
to dość szerokie pole działania, 
ale zaczęło się nie w Polsce, lecz 
Niemczech?

Odpowiem wymijająco, bo i tak 
i nie. Bo pierwszy gabinet prywat-
ny, który zainicjowałem, był ten 
otwarty w 1984 roku w Nowogar-
dzie przy ul. Wojska Polskiego i to 
był mój pierwszy gabinet okuli-
styczny. Po nim był kolejny tym ra-
zem w Łobzie. Niestety z racji pew-
nych układów, które wówczas pa-
nowały w szeregach władzy, mu-
siałem zlikwidować salon, chodzi-
ło zwłaszcza o to, że byłem niesfor-
ną duszą, która nie tolerowała wła-
dzy komunistycznej i była jej zago-
rzałym przeciwnikiem. W związ-
ku z powyższym, miałem dość duże 
problemy z ówczesnym sekretarzem 
partii i sekretarzem w ZOS, który 
był członkiem PZPR. Panowie ro-
bili niemal wszystko, by obrzydzić 
mi życie do tego stopnia, że posta-
nowiłem wyjechać z tego terenu do 
Szczecina, do szpitala przy ul. Ar-
końskiej i tam stwierdziłem, że jed-
nak muszę wyjechać też z Polski do 
Niemiec, bowiem w tym kraju mia-
łem lepszą przyszłość zawodową i 
dostęp do nowoczesnych metod le-
czenia, których potrzebowała wów-
czas też moja córka, cierpiąca na 
porażenie mózgowe. Tutaj w Polsce 
niestety nie miałaby szansy na roz-
wój, a może i życie. Proces leczenia 
i rehabilitacji, jaką otrzymała tam 
w Niemczech, a konkretnie w Kolo-

nii, pozwolił jej na normalne życie, 
naukę i studia, gdzie właśnie ukoń-
czyła kierunek Prawa i została za-
trudniona w prawniczej korporacji, 
gdzie jest prawnikiem.

Jak długo pan był z rodziną w 
Niemczech? 

Byłem tam 5 lat. Pracowałem w 
niemieckich szpitalach i klinikach. 
Ale by podjąć pracę w zawodzie le-
karza, musiałem najpierw zdać 
tzw. aprobację niemiecką, która po-
zwoliłaby mi na pracę w swojej spe-
cjalności. Nim to pozdawałam to 
pracowałem na zastępstwach, jako 
lekarz rodzinny. Ten czas pozwo-
lił mi na poznanie języka niemiec-
kiego, jak również nabycia umie-
jętności w zakresie nowoczesnych 
metod zarządzania w medycynie. 
Ukończyłem także kurs dla leka-
rzy menadżerów. Dlatego ten czas 
w Niemczech był czasem niestraco-
nym, gdyż pozwolił mi on na „wy-
szlifowanie” swoich umiejętności 
związanych z pracą lekarza, jak 
również zapoznania się ze wszyst-
kimi oddziałami medycznymi od 
klinki, szpitala, jak również właści-
wego zarządzania zasobami ludz-
kimi. PRAXIS to w tłumaczeniu nic 
innego jak tylko autentyczna prak-
tyka lekarska i stąd pomysł na to, 
by tu w Nowogardzie nazwać, po-
przez tę nazwę, swój zakład opieki 
zdrowotnej.

Skoro było tak dobrze, to, dla-
czego pan wrócił ponownie do 
Polski, tu do Nowogardu? 

Bo to nie było to, o czym całe ży-
cie marzyłem, gdzie po zjednocze-
niu Niemiec pierwszeństwo do wy-
konywania zawodu mieli lekarze z 
DDR. Dlatego stwierdziłem, że czas 
wracać do Polski.  

Chciał pan być na „swoim”…
Przed wyjazdem do Niemiec by-

łem kierownikiem Przychodni w 
Osinie, w związku z tym chciałem 
dalej szefować. W Niemczech po-
mimo, że pracowało mi się bardzo 
dobrze to byłem tam jedynie tylko 
podwładnym, który musiał wyko-
nywać polecenia pracodawcy. Tu-
taj również nadarzyła się okazja, 
bowiem zadzwonił do mnie mój 
szwagier i powiedział, że mogę wy-
nająć budynek obecnej przychodni 
przy dworcu. Dlatego nie zastana-
wiałem się. Zwyczajnie podjąłem 
szybką decyzję i przychodnia funk-
cjonuje po dzień dzisiejszy.

Pacjenci niewątpliwie są naj-
istotniejszym elementem w dzia-
łalności tego typu placówek. 
Proszę powiedzieć, ilu macie u 

siebie zarejestrowanych pacjen-
tów?

Ta liczba na chwilę obecną wy-
nosi około 3 tys. osób. Ale jest to 
stan sprzed okresu, gdzie przychod-
nia nie uległa podziałowi, zresztą 
w bardzo niesympatyczny sposób, 
gdzie wówczas stan pacjentów był 9 
tys. pacjentów. Teraz część pacjen-
tów przejął PRAXIS 2. Pacjent jest 
dla mnie jak matka i ojciec. Dla-
tego my, jako lekarze i pracownicy 
służby zdrowia, powinniśmy wobec 
niego mieć szczególny szacunek, a 
w szczególności do ludzi starszych.

Na organizację opieki me-
dycznej w   naszym kraju narze-
kają chyba wszyscy: lekarze, pa-
cjenci, a nawet sami zarządzają-
cy służbą zdrowia. Jest źle, a na-
wet z roku na rok coraz gorzej. A 
kolejne zmiany zamiast popra-
wy sytuacji, wprowadzają tylko 
zamęt i następne problemy. Któ-
re „grzechy”, pana zdaniem, pol-
skiej służby zdrowia najbardziej 
utrudniają życie pacjentom?

W moim odczuciu występuje to, 
że jest tylko w RP jeden monopo-
lista, jakim jest NFZ, który posia-
da mądrość na wszystko w służbie 
zdrowia. Natomiast, moim zda-
niem, był już dobry okres, gdzie po-
wstały kasy chorych, które w moim 
odczuciu były systemem zdecydo-
wanie lepszym. Lecz życie jak to ży-
cie, nie lubi próżni. Dlatego poja-
wił się taki dziwny człowiek z SLD 
jak Leszek Miller i postanowił zli-
kwidować kasy chorych i powołał 
do życia twór o nazwie NFZ. Jest 
to twór wyjątkowo nieudolny, któ-
ry uważam, że jeżeli będzie tak pro-
sperował jak w tej chwili to przewi-
duję, że skończy się to  doprowa-
dzeniem do totalnej ruiny, a wręcz 
zapaści. 

 Najwięcej emocji, w komenta-
rzach pacjentów, zawsze dotyczy 
kwestii z zakresu sztuki lekar-
skiej, a także bardzo kiepskiej or-
ganizacyjnej i materialnej kon-
dycji polskiej służby zdrowia. Te 
zjawiska są zauważalne również 
w takich środowiskach jak nowo-
gardzkie, jakie problemy syste-
mu ochrony zdrowia są najistot-
niejsze w obrębie Powiatu  Gole-
niowskiego i Gminy Nowogard?

Zacznę jednak od innej strony, 
bo jeżeli chodzi o pieniądze, które 
wpływają z NFZ za pacjenta, to jest 
to stawka około 10 zł., jak pan wie, 
i ja i pan płacimy więcej za wywóz 
śmieci, a jest to stawka około 25 
zł., wobec powyższego nie trudno 

stwierdzić, że pieniądze za lecze-
nie na pacjenta są o wiele mniejsze 
niż za wywóz śmieci, co jest total-
ną dla mnie paranoją. Kolejna pa-
ranoja jest to sposób zarządzania 
składką na ubezpieczenie społecz-
ne, które w moim odczuciu powin-
no ulec zmianie, która by dała ja-
kieś możliwości. Dlatego zasugero-
wałem kilka lat temu do minister-
stwa zdrowia i samego ministra, by 
te pieniążki zostały rozdysponowa-
ne w taki sposób, aby całość składki 
była dzielona na dwie części, z któ-
rej jedna część będzie na prywat-
nym koncie pacjenta, a druga by-
łaby wydatkowana na usługi me-
dyczne dla pacjenta w razie potrze-
by. Ale cóż, pomysł nie został przy-
jęty, a nawet rozpatrzony.

Teraz trochę o braku specjali-
stów. Jest to problem szczególnie 
w takich małych szpitalach jak w 
Nowogardzie. Czy zatem ma pan 
jakąś receptę, która przyciągnę-
łaby więcej specjalistów do szpi-
tali takich jak tu w Nowogardzie?

Jeżeli chodzi o lekarzy specjali-
stów, to jest ich niedobór. Na do-
datek średnia ich wieku to dzisiaj 
62 lata. Dlatego przypuszczam, że 
polskiej opiece medycznej i lecznic-
twu grozi totalna katastrofa. Dlate-
go niech nikt nie myśli, że przyja-
dą lekarze z Ukrainy czy Białorusi, 
gdyż tamtejsi lekarze pracują mniej 
i są lepiej wynagradzani w podsta-
wowej opiece zdrowotnej. Do pod-
stawowej opieki zdrowotnej tu w 
Polsce wrzucono niemal wszystko, 
począwszy od skierowań do leka-
rza okulisty, a skończywszy na der-
matologu. Co uważam za totalną 
bzdurę, bo jeżeli pacjent przycho-
dzi z bolącym okiem, to w tej chwi-
li, a właściwe od tego roku musi 
najpierw iść po skierowanie do le-
karza rodzinnego i tam bez sen-
su tworzyć sztuczny tłok. Następ-
ną sprawą są recepty, które są wy-
pisywane z gabinetów prywatnych, 
za które pacjent musi płacić często 
i tak 100%, czyli NFZ oprócz tego, 
że ma oszczędności to jeszcze swo-
ją polityką uderza w pacjenta, któ-
ry oprócz tego, że płaci za wizytę 
nie małe pieniądze, to jeszcze pła-
ci 100% za receptę.

Skąpy dostęp do badań lub w 
ogóle brak tego dostępu do ba-
dań, to kolejny „grzech” systemu 
służby zdrowia. Czy zatem  ofer-
ta  Praxsis jest ofertą, która może 
zadowolić pacjenta?

Oferta, jaką mamy dla pacjen-
ta jest ofertą dość sensowną, 

Lek. okulista Krzysztof Kosiński właściciel SPZOZ PRAXIS-1
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. XIV
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek XIV opracowania. 

Komendant wojenny, który mu-
siał zapewnić sprawne wykony-
wanie np. prac porządkowych i 
sanitarnych, zdecydował się na 
nawiązanie współpracy ze stacjo-
nującym od 12 marca w pobli-
skich Gryficach (ówczesna nazwa 
Zagórz) sztabem I Armii Woj-
ska Polskiego, a szczególnie z jego 
służbami kwatermistrzostwa. Za-
chowując pozycję zwierzchnią 
wobec Polaków, nie ingerował w 
ich działania, a nawet udzielił im 
czynnego poparcia:

 W 5 wsiach zostali wyznacze-
ni sołtysi - Polacy. Dla pozostałych 
wsi (…) wyznaczono odpowied-
nich kandydatów Polaków (…) za-
trudnionych (…) przez jednostki 
wojskowe Armii Czerwonej. Praca 
ta była utrudniona przez dowód-
cę danej jednostki wojskowej, który 
nie chciał żadnych Polaków z pra-
cy zwolnić. Trudności te, dzięki in-
terwencji Wojennego Komendan-
ta Okręgu Naugard, ppłk Miszyna, 
zostały przezwyciężone.

Tak więc Nowogard był jed-
nym z nielicznych miast na Po-
morzu Zachodnim, gdzie w dzie-
le tworzenia administracji cywil-
nej znaczący udział miało wojsko 
polskie. Zorganizowano zarządy 8 
miast (Naugard – Nowogard bur-
mistrz Henryk Skowroński, ko-
mendant MO Zygmunt Komiń-
ski, Plate – Płoty burmistrz Anto-
ni Schreder, komendant MO Wa-
cław Karmasz, Massow – Masze-
wo – burmistrz Paweł Dekiert, ko-
mendant MO Soń Leon, Regen-
walde – Resko, Falkengurg - Zło-
cieniec, Deutsch Krone – Wałcz – 
burmistrz Kłos Maksymilian, La-
bes – Łobez – burmistrz Flitow-
ski Teofil, Daber – Dobra – Jó-
zef Wrangel, w pełnych składach 
wraz z grupami operacyjnymi dla 
spraw rolniczych i przemysłowo 
– handlowych. W każdym z nich 
zorganizowano posterunek Mili-
cji Obywatelskiej (MO), każdy w 
składzie 10-15 ludzi. Zorganizo-
wano także władze w 165 wsiach 
(sołtysi i wójtowie). W pozosta-
łych wsiach wyznaczono z braku 
Polaków jako starszych Niemców. 
Wprowadzono kartki żywnościo-
we, w miastach organizowano ap-
teki i lazarety oraz łaźnie. Urucha-
miano młyny i piekarnie dla wy-
pieku chleba dla ludności cywil-
nej.

W Nowogardzie akcją organi-
zowania polskiej władzy cywilnej 
zajmowali się podporucznik Ty-
kociński, porucznik Papierkow-

ski oraz porucznik Leblank, zaś za 
sprawy rolne odpowiadał chorą-
ży Bolesław Michoń. Prace rozpo-
częto 20 marca i jednym z pierw-
szych zadań stała się zmiana na 
stanowisku burmistrza Nowogar-
du. Został nim 23 marca Henryk 
Skowroński – prawnik prokurent 
w Towarzystwie Ubezpieczenio-
wym „Vesta”, od 1942 roku robot-
nik przymusowy. 

Któregoś dnia z nieznanym mi 
z nazwiska porucznikiem Wojska 
Polskiego furmanką pojechałem do 
Płot (…) Do Nowogardu przywieź-
liśmy cywila Skowrońskiego imie-
nia niestety nie pamiętam. Wiem, 
że był on burmistrzem z kolei dru-
gim po Onufrym Więckowskim. 
Warto dodać, że pierwszy bur-
mistrz urzędował przy ulicy Woj-
ska Polskiego w budynku pod nr. 
59 naprzeciw szkoły.

Jak wynika z raportu z 13 kwiet-
nia 1945 roku kwatermistrzostwa 
1 Armii WP do głównych zadań 
władz lokalnych należało: 

Samorządy miejskie (…) zapro-
wadzają dokładną i systematycz-
ną ewidencję personalną ludno-
ści. Na zatrudnionych Polaków 
prowadzi się dokładne dane, a na 
Niemców spisy (karty meldunko-
we), karty pracy, które stanowią 
podstawę do wydawania kart żyw-
nościowych. Organy Milicji Oby-
watelskiej kontrolują codziennie 
czy Niemcy wszyscy są przy swo-
jej pracy i czy ją należycie wyko-
nują. Biura są wszędzie bar-
dzo porządnie prowadzone. 
Budynki wszystkie zajęte 
przez polskie organy władzy 
administracji cywilnej są 
ozdobione flagami narodo-
wymi, orłami, tablicami itd. 
W urzędach panuje wzoro-
wy ład i porządek. Poszcze-
gólne grupy operacyjne pra-
cują z dużym nakładem 
sił, chcąc w jak najkrót-
szym czasie nadać okręgom 
swym czysto polski charak-
ter i uruchomić wszystkie 
nadające się do eksploatacji 
przedsiębiorstwa oraz przy-
gotować teren dla mających 
napłynąć Polaków. (…)

Sołtysi codziennie prze-
syłają burmistrzowi spra-
wozdanie z dziennej pracy, 
a burmistrzowie co dwa dni 
kontrolującym oficerom po-
lityczno - wychowawczym, 
a mianowicie poruczniko-
wi Papierkowskiemu i pod-
porucznikowi Leblanko-

wi, którzy następnie te meldunki 
ze swoimi uwagami przesyłali Wy-
działowi Polityczno - Wychowaw-
czemu.

Sołtysi jak i burmistrzowie in-
tensywnie prowadzą kampanię sie-
wu wiosennego. Prowadzi się dane 
o obsianym obszarze. Inwentary-
zuje się dobro narodowe w każdej 
wsi”

Bardzo ważnym zadaniem było 
przygotowanie pól uprawnych dla 
przyszłych osadników.

Sprawami rolnymi kierował w 
powiecie Naugardzkim chorąży 
Michoń Bolesław. W ogóle spra-
wom rolnym poświęcono wszędzie 
wiele uwagi. Oficerowie politycz-
no - wychowawczy kierujący pra-
cami administracyjnymi cywilny-
mi w poszczególnych okręgach re-
gularnie kontrolowali stan prac 
rolnych, udzielając natychmiasto-
wej pomocy jak np. przesiedlanie 
sił roboczych proporcjonalnie do 
potrzeb lokalnych, przerzucanie sił 
pociągowych z miejscowości w któ-
rych było więcej do miejscowości 
pozbawionych koni, uruchamiano 
traktory i wykorzystywano je do 
prac rolnych, rozdzielano z maga-
zynowanych w miastach zapasów 
ziarna konieczne pod siewy ziar-
na, nawozy, rozdzielano bydło do 
ferm itd.

Oprócz nadzoru przy wykony-
waniu prac porządkowych na te-
renie miasta o czym już mówiłem, 
miałem zadanie wykonywania ro-

bót wczesną wiosną na polu obec-
nego PGR Świerczewo. Od strony 
Nowogardu za granicą lasu znaj-
dowała się jesienna orka, więc pro-
wadziłem roboty polowe przy sie-
wach. Nie było siły pociągowej w 
gospodarstwie i do bronowania 
pobierałem parę koni znajdują-
cych się w naszej jednostce. Ma-
jor Iwanow naglił aby siać zbo-
ża jare na ile to było możliwe przy 
czym twierdził, że przyjadą ludzie 
na osiedlenie to muszą mieć środ-
ki co życia. Nieco później sadzono 
ziemniaki. Sytuacja jednak uległa 
zmianie bo przyprowadzone zosta-
ły konie przez milicjantów od od-
działów radzieckich za Odry z Pa-
sewalku.

Od tego dnia w Osowie stacjo-
nowało polskie wojsko i Niem-
cy, którzy pozostali w okolicznych 
wioskach nie byli już napastowa-
ni przez Rosjan. Musieli oni szybko 
opuszczać terytorium. Dochodzi-
ło przy tym do strzelaniny między 
Rosjanami i Polakami. Dworek w 
Osowie był w większości zamiesz-
kany przez polskie wojsko. Ludność 
niemiecka mieszkała w tym dwor-
ku w ciasnych pomieszczeniach,  w 
tym także my i inne liczne rodziny. 
Ciężko pracowaliśmy. Prace, któ-
re w większości powinny być wy-
konywane przez mężczyzn i ma-
szyny wykonywały kobiety i dzie-
ci. Wykonywaliśmy siewy na po-
lach, sadziliśmy ziemniaki, roz-
rzucaliśmy obornik i byliśmy dum-

ni, gdy dobrze wykonywa-
liśmy swoją pracę. Zwie-
rzęta, które zostały przypę-
dzone musiały być nakar-
mione. Trzynasto i czter-
nastoletni chłopcy (Walter 
Struck i Erich Zieman oraz 
inni młodzieńcy) wykony-
wali większość prac

Wojsko polskie podej-
mowało także działania 
na rzecz poprawy warun-
ków zdrowotnych ludno-
ści cywilnej zorganizowa-
no lazaret dla niemieckich 
kobiet chorych wenerycz-
nie w wyniku gwałtów 
żołnierzy rosyjskich oraz 
aptekę

Polski oficer wydał mi 
polecenie, abym zorga-
nizował punkt apteczny. 
Do dyspozycji otrzyma-
łem dom leżący naprze-
ciw domu starców. Dom le-
żący obok został przezna-
czony na szpital dla kobiet 
i dziewcząt cierpiących na 

choroby weneryczne. Jako pomoc 
apteczną otrzymałem siostrę pra-
cującą w aptece i obsługującą rent-
gen w Waldfielde – siostrę Lisę

Była także łaźnia
Sierżant zatrzymał nas przed ni-

skim budynkiem (…). Łaźnia była 
dość prymitywna(…). W obszer-
nej izbie ustawiono kilkanaście 
długich drewnianych ław, wzdłuż 
ściany zainstalowano kurki z zim-
ną i gorącą wodą, a w kącie – parę 
natrysków. Każdy z nas otrzymał 
przy wejściu kawałek mydła i bla-
szaną miednicę. (…)

Nowogard zaczął pełnić mia-
sta przyfrontowego. Pod koniec 
walk o Kołobrzeg do Nowogardu 
przeniesiono trzy szpitale polowe 
nr 2, 5171 i 5174 Zorganizowano 
tu szpitale: w budynku szpitala, 
szkoły przy ulicy Wojska Polskie-
go, obecnego Domu Pomocy Spo-
łecznej nr 1 na osiedlu Smużyny, 
na poczcie przy dworcu (Pod ko-
niec walk o Kołobrzeg do Nowogar-
du przeniesiono trzy szpitale polowe 
nr 2, 5171 i 5174 patrz: Emil Jadziak, 
Wyzwolenie Pomorza. Działania 1 
Armii WP w operacji pomorskiej 
Armii Radzieckiej 6 III – 7 IV 1945, 
Warszawa 1962, s. 293) oraz na krót-
ko w hotelu Bismarck) - (Przystań 
– wtedy w 1945 roku nosił nazwę 
hotel Wawel). 

(…) Z frontu przywożono ran-
nych żołnierzy, dla których orga-
nizowaliśmy łóżka, materace i po-
ściel. Zwłoki żołnierzy polskich 
chowano były przy ul. Wojska Pol-
skiego na placu w kształcie trójką-
ta w lesie przed obecną stacją pomp 
wodociągów miejskich.

 W szpitalach tych leczyli się 
między innymi polscy żołnie-
rze ranni w walkach o Kołobrzeg. 
Wśród nich był pisarz Czesław 
Czerniawski, który o tym epizo-
dzie swojego życia wspomniał w 
książce – „Nie wszystkie drogi”. 

Umieszczona nas w sali, zasta-
wionej długimi drewnianymi sto-
łami i długimi ławkami. (…) Wy-
chodzić na zbiórkę (…) Kuśtyka-
jąc na drewnianych kulach, nio-
sąc przed sobą białe, usztywnione 
na drucianych szynach ręce, dźwi-
gając baniaste od bandaży głowy 
(…) ranni wysypywali się na ko-
rytarz, a potem wolno spływali po 
schodach na obszerny, prawie kwa-
dratowy plac. (…) Placyk na który 
nas wyprowadzono przypominał 
szkolne boisko (…) dostrzegłem, 
że jest ono zamknięte ze wszyst-
kich stron. Wprost przed nami sza-
rym masywem dwupiętrowego bu-
dynku szkoły, z lewej murem 
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i parterowymi przybudówka-
mi, z tyłu niewielkim budyn-

kiem o dużych oknach, chronio-
nych od zewnątrz drucianą siat-
ką, z prawej znów murem pokry-
tym na szczecie czerwoną dachów-
ką. Między tym murem a szko-
łą było wyjście na ulicę, z przeciw-
nej zaś strony zaś na jakąś otwar-
tą przestrzeń, zasłoniętą zielonymi 
koronami rosnących tam kaszta-
nów. (…) Ustawiliśmy się w dwu-
szereg. Odliczyliśmy szybko i jako 
tako uformowaliśmy się w czwór-
ki. (…)Z łaźni przechodziło się do 
następnego pomieszczenia, w któ-
rym za dużym stołem siedział pi-
sarz, spisujący dane nowo przyby-
łych. W sąsiedniej salce odbywał 
się przegląd lekarski. To pomiesz-
czenie różniło się od poprzednich. 
Było tu jasno, stoły, szafki z błysz-
czącymi instrumentami i szklany-
mi naczyniami lśniły niepokala-
ną bielą. Dwie siostry zdejmowa-
ły rannym opatrunek, po czym zaj-
mował się nimi lekarz [pułkownik] 
. Był to niski pulchny mężczyzna, o 

wesołej rumianej twarzy, ozdobio-
nej siwą bródką. Głowę jego przy-
krywała czarna krymka, spod któ-
rej wystawały kosmyki siwych  wło-
sów. (…)

W mieście zorganizowano 
szwalnie 

otrzymałam przydział do pracy 
w szwalni milicji. Szwalnia znaj-
dowała się w więzieniu w budyn-
ku administracyjnym. Pracowa-
ły tam dwie Niemki i jedna Polka. 
Pani Kruck była kierowniczką. 
Maszyn do szycia było wystarcza-
jąco dużo i każda miała swoją do 
pracy. Szyłyśmy głównie odzież 
damską dla żon polskich urzęd-
ników i oficerów. Stwierdziłam, 
że wszystkie Polki chodziły ładnie 
ubrane. Podczas przymiarek opo-
wiadały nam, że podczas podróży 
wszystko straciły.

Pracującym Polakom i Niem-
com wydawano kartki żywnościo-
we. Oczywiście Polacy otrzymy-
wali większe racje za tą samą pra-
cę niż Niemcy np.

Tabele przydziału produktów żywnościowych dla Polaków i Niemców opracowane przez władze wojskowe. (normy dzienne)1

Polacy Niemcy

Ż
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A – należy żywić 
robotników 

Niemców, którzy 
dobrze pracują i 
zadania wykonu-

ją w 100%

B – żywić należy 
Niemców o śred-
niej wydajności 
wykonujących 

zadania powyżej 
50%

C - żywić należy 
Niemców, którzy 

okazują niechęć do 
pracy i swym leni-

stwem nie osiągnęli 
50% w wypełnianych 

zadaniach.

Chleb żytni 800 800 600 500 400 250

Mąka pszenna 20 20 10 0 0 0

Kasze różne 140 140 100 80 60 40

Makaron 30 30 10 0 0 0

Mięso 150 150 75 70 50 20

Ryby 100 100 100 0 0 0

Mąka sojowa 15 15 0 0 0 0

Smalec lub słonina 43,4 43,4 33,4 20 15 0

Cukier 35 35 20 15 10 0

Herbata 1 1 1 0 0 0

Sól 30 30 30 20 15 10

Kartofle lub warzywa 820 820 920 800 600 300

Pomidory (puree) 6 6 6 0 0 0

Liść bobkowy 0,2 0,2 0,2 0 0 0

Pieprz 0,3 0,3 0,3 0 0 0

Ocet 2 2 2 0 0 0

Musztarda 0,3 0,3 0,3 0 0 0

Machorka 20 20 0 0 0 0

Zapałki na m-c 3 pudełka 3 pudełka 0 0 0 0

Bibułki na m-c 7 książeczek 7 książeczek 0 0 0 0

Masło 0 40 0 0 0 0

Konserwa rybna 0 50 0 0 0 0

Herbatniki 0 20 0 0 0 0

Tytoń 0 25 0 0 0 0

Zapałki 0 10 0 0 0 0
 1   Centralne Archiwum Wojskowe - 472/1

bo pacjent ma zapewnione ba-
dania laboratoryjne i skiero-

wania do specjalistów bez ogra-
niczeń. Kolejną dość interesują-
cą propozycją jest Centrum Okuli-
styczno - Optyczne, gdzie w sprze-
daży są oprawy, oraz wszystkie ro-
dzaje soczewek okularowych i kon-
taktowych znanych firm, jak rów-
nież cala diagnostyka oka na bar-
dzo profesjonalnym sprzęcie. Pa-
cjent również, jeżeli ma złożo-
ną deklarację, może uzyskać pora-
dę na NFZ przy ul. Dworcowej w 
Nowogardzie, gdzie na stałe przyj-
mują lekarze specjaliści Neurolog, 
Hematolog, Gastrolog. Dodatko-
wo jest do dyspozycji Dermatolog, 
Endokrynolog, Ortopeda, Gineko-
log. A już od lipca i sierpnia będzie 
przyjmował Diabetolog, Pediatra i 
Kardiolog.

W ramach usług leczni-
czych  dla   pacjenta, Praxsis ma 
również do dyspozycji centrum 
stomatologiczne w Nowogardzie 
przy ul 5-go Marca.

Centrum Stomatologii funkcjonu-
je od 9 lat. Proponowany zakres usług 
jest bardzo szeroki, od stomatologii 
zachowawczej, estetycznej, protetyki 
do chirurgii i stomatologii dziecię-
cej. Dlatego wypada mi jedynie jesz-
cze tylko zaprosić wszystkich chęt-
nych do naszego centrum, które jest  
czynne od poniedziałku do piątku 
od godz. 08:00 do 18:00. By szano-
wać czas pacjenta, zachęcam rów-
nież do wcześniejszego umówienia 
się telefonicznie pod nr.telefonu 91-
392-69-99 

Teraz trochę o pana pasjach 
społecznych, więc cofnijmy się 
do roku 2008,   kiedy pan,   jako 
radny Gminy Nowogard zapro-
ponował, aby nowogardzcy Rad-
ni do końca kadencji nie pobie-
rali swoich diet, a zebraną tą dro-

gą kwotę przekazali na pomoc 
powodzianom, co ostatecznie 
zostało przemilczane. Co wów-
czas pan czuł i jak w chwili obec-
nej  odbiera pan dzisiejszą Radę, 
a także politykę burmistrza Cza-
pli?

To dość odległe czasy. Ale będę 
dalej uważał, że wchodząc do poli-
tyki, powinno się służyć obywatelo-
wi, nie brać tylko pieniądze. Nato-
miast bywa, że obecny model spra-
wowania któregoś z tych trzech 
mandatów jest taki, że kandydat 
ubiega się o jedno z tych funkcji tyl-
ko po to, że może uzyskać łatwy do-
chód finansowy, jak również pro-
tekcję w wyższych sferach. Niestety 
to jest dość absurdalne, ale tak jest. 
By nie było jednak tak pesymistycz-
nie, to również są wyjątki i znaj-
dują się niekiedy szlachetne cha-
raktery. Niemniej teraźniejsza sy-
tuacja np. w lokalnych kręgach nie 
jest optymistyczna. Czy to jest PSL, 
SLD czy PIS to niestety wszystko 
jest to samo? Obecną Radą Miejską 
Nowogardu kompletnie się nie zaj-
muję i nie przyglądam się ich dzia-
łaniom, ponieważ powiem wprost, 
wiem jak to wszystko funkcjonuje 
od wewnątrz. Przy kiepskim budże-
cie i obecnych rządach burmistrza 
Czapli, w zasadzie nic nie można 
tu sensownego zrobić. Uważam, że 
polityka tego miasta jest prowadzo-
na niesolidnie. Powinna być ona 
ukierunkowane głównie na tworze-
nie miejsc pracy, pozyskiwanie in-
westorów, co zdecydowanie polep-
szyłoby stopę życiową tego miasta. 
Owszem, ławeczki i nowe chodni-
ki są potrzebne, ale poza tym bur-
mistrz również powinien pomyśleć 
o uzbrojeniach nowych terenów w 
gminie, by tym samym dać zielo-
ne światło do ściągnięcia inwesto-
rów. To co publikuje gazetka pana 

burmistrza (wydawana za gminne 
pieniądze- odp. red) dla mnie jest 
osobiście typową propagandą, któ-
ra funkcjonuje w Korei Północnej 
i jest pod dyktando ich „wielkiego” 
wodza, kolejnego, Kim-a.

 Pomaga pan też młodzieży w 
Klubie Żeglarskim „Knaga”

To prawda. I bardzo się cieszę, 
że mam taką możliwość. Od uro-
dzenia czułem się żeglarzem, toteż 
woda i żeglarstwo zawsze mnie fa-
scynowało. Dlatego widząc żaglów-
ki pływające po naszym jeziorze 
zwyczajnie się cieszę. Dlatego z mo-
jej inicjatywy, jako pierwszy zaku-
piłem pierwszą żaglówkę, następ-
nie poprosiłem pana Kozłowskiego 
z Toyoty, który z przedstawicielami 
PUWiS kupili kolejnie. W ślad za 
tym, by nie wyglądać blado do tej 
floty, kolejną ”dorzucił” burmistrz 
z ówczesnym przewodniczącym A. 
Bielidą. Dlatego mamy obecnie na 
stanie pięć łódek. Ale, by nie po-
przestać na tych pięciu rozpoczą-
łem starania, by sprowadzić kolej-
ne. Czy to się uda? Nie mam poję-
cia, ale będę się naprawdę starał. To 
budujące, że Klub „KNAGA” został 
wreszcie odpolityczniony i zrzeszo-

ne są w nim osoby, które nie są po-
litykami, lecz pasjonatami.

 Jakie widzi pan perspektywy 
dla swojej firmy i czy obecny ze-
spół, jaki pan zatrudnia, spełnia 
pana nadzieje zawodowe?

Sukces każdej firmy to owszem 
perspektywy, ale również i pra-
cownicy. Dlatego kadra PRAXIS li-
czy na obecną chwilę dwóch leka-
rzy SPZOZ, dwie pielęgniarki oraz 
dwie panie rejestratorki i to są pra-
cownicy z podstawowej opieki me-
dycznej, którzy pracują od wie-
lu lat. Dlatego korzystając z okazji 
chciałbym serdecznie im podzięko-
wać. Jeżeli chodzi o to miasto i per-
spektywy to tu powiem wprost, że 
mam bardzo pochmurne progno-
zy, bo zwyczajnie brakuje lekarzy 
specjalistów i wszystko wskazuje na 
to, że ich nadal nie będzie. Firma 
moja ma bardzo kiepskie kontrakty 
z NFZ, w związku z tym nie może-
my się dalej rozwijać. Dlatego my-
ślę o innych miastach, jak np. Star-
gard, gdzie mam zamiar otworzyć 
kolejne gabinety lekarskie. Ale to są 
jedynie tylko jeszcze zawodowe wi-
doki na przyszłość. Kolejną spra-
wą jest nawiązanie współpracy z 

niemiecką kliniką okulistyczną w 
Pasewalku, która wykonuje zabie-
gi usuwania zaćmy i są one refun-
dowane przez NFZ, od kwoty 2400 
zł. do 2800 zł. Dlatego zaintereso-
wanych pacjentów z tą dolegliwo-
ścią pozostaje mi zaprosić ze skiero-
waniem od lekarza okulisty, tu do 
przychodni przy ul. 5-go Marca.

Kończąc nie mogę zapytać o 
higienę oczu latem. Dlatego nie-
zależnie czy preferujemy aktyw-
ne formy spędzania wolnego cza-
su, czy też relaksacyjny wypoczy-
nek, powinniśmy szczególnie za-
dbać o oczy, które w większym 
stopniu narażone są na promie-
niowanie słoneczne.

Moja rada może być tylko jedna. 
Chrońmy je, kiedy jest bardzo duże 
słońce, przy pomocy właśnie oku-
larów słonecznych, których jest na-
prawdę obecnie bardzo szeroki wy-
bór w sprzedaży. Kolejną dość istot-
ną kwestią są osoby, które pracu-
ją przy komputerze. One również 
powinny zaopatrzyć się w specjal-
ne okulary z powłoką antyreflek-
sową. Wracając do słońca, to nigdy 
nie patrzmy na nie bezpośrednio, 
bo jeśli skierujemy swoje oczy bez-
pośrednio w światło słońca, to taka 
decyzja może w konsekwencji oka-
zać się dla nas tragiczna w skutkach 
i spowodować trwałe uszkodzenie 
wzorku. Potwierdzeniem tego jest 
autentyczne zdarzenie u mojej pa-
cjentki, która poprzez bezpośrednie 
patrzenie bez filtra, straciła wzrok 
podczas obserwowania ostatnie-
go zaćmienia słońca, w marcu tego 
roku. Takie właśnie nieodpowie-
dzialne zachowanie spowodowało 
uszkodzenie wzroku, które przytra-
fiło się pacjentce, która nie posłu-
chała ostrzeżeń i patrzyła w słońce 
bez żadnego filtra ochronnego. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Personel jest do dyspozycji pacjentów od godz. 8 do 18 i w soboty 10 do 14
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Wojtuś syn Marleny Gęb-
czyńskiej ur. 17-06-15 z 
Dargomyśla

Wojtuś syn Agnieszki i 
Pawła Cieślak ur. 16-06-
15 z Dobrej

Natan syn Kamili Latusz i 
Krzysztofa Walczak ur.15-
06-15 z Mokre

Liwia córka Andżeliki i 
Andrzeja Iwaszko ur13-
06-15 z Karwowa

Krzysztofa córka Iwony 
Kulińskiej ur. 3-06-2015 z 
Tuczy

Kinga córka Joanny i Da-
miana Kuratnik ur. 17-06-
15 z Bodzęcina

Kacper syn Elżbiety i 
Krzysztofa Przybyłek ur. 
15-06-15 z Nowogardu

Hania córka Anny i Łuka-
sza Abramowicz ur.16-06-
15 z Nowogardu

Amelia córka Aleksandry 
Szafran ur. 12-06-15 z 
Krasnołęki

Aleksandra córka Agaty 
Goszczyckiej ur. 12-06-15 
z Łobza

Mistrzostwa Polski Masters  
w kolarstwie szosowym i torowym

Złote medale  
Zugaja i Zielińskiej
W czerwcu, miały miejsce dwa ważne wydarzenia w kolarstwie mastersów. Najpierw w Ło-
dzi, odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym, podczas których złoty medal wy-
walczyła Karolina Zielińska, z krążkami wrócił również Jan Zugaj i Zbigniew Szkołuda. Na-
stępnie w miejscowości Wydminy, odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, 
podczas których złoty krążek wywalczył Jan Zugaj.   

Mistrzostwa Polski Masters i 
Cyklosport w kolarstwie toro-
wym

Na łódzkim torze kolarskim, 
w dniach 5-6 czerwca, rozegrano 
Mistrzostwa Polski Masters. No-
wogard reprezentowała Karolina 
Zielińska, Jan Zugaj i Zbigniew 
Szkołuda. Najmłodsza z naszych 
reprezentantów - Karolina Zieliń-
ska, wystartowała w kategorii K20. 
Zawodniczka jeżdżąca w barwach 
zespołu JF Duet Goleniów, rywa-
lizowała na łódzkim torze w wy-
ścigu na 2000 metrów. Konkuren-
cje zakończyła z czasem 03:13.45, 
który zapewnił jej złoty medal 
Mistrzostw Polski w kolarstwie 
torowym w swojej kategorii wie-
kowej. W kategorii M40 wystarto-
wał Jan Zugaj, który rywalizował 
w kilku konkurencjach. Najpierw 
nowogardzianin walczył w sprin-
cie. W pierwszym biegu uzyskał 
drugi czas, który pozwolił mu wy-
startować w finale A. W decydu-
jącej rozgrywce nasz reprezentant 
ponownie zajął drugie miejsce i 
tym samym wywalczył w swojej 
kategorii srebrny medal. Następ-
nie Jan Zugaj wywalczył brązowy 
medal w wyścigu na 3000 metrów, 
uzyskując czas 04:01.456. Zło-
to kolarz z Nowogardu przegrał 
o niewiele ponad 5 sekund. Zugaj 
dorzucił do swoich zdobyczy ko-

lejny brązowy krążek. Tym razem 
nowogardzki kolarz reprezentują-
cy JF Duet Goleniów, wywalczył 
3. miejsce w wyścigu scratch. W 
kategorii wiekowej M50 na łódz-
kim torze zaprezentował się Zbi-
gniew Szkołuda. Kolarz z naszej 
gminy najpierw rywalizował w 
sprincie. Szkołuda zajął 3. miej-
sce, tym samym wywalczył brązo-
wy krążek. Dodajmy, że mistrzem 
w tej kategorii został jego kolega 
z klubu JF Duet Goleniów- Fran-
ciszek Harbacewicz. Kolejną kon-
kurencją w której walczył nasz ko-
larz, był wyścig na 3000 metrów. 
Zbigniew Szkołuda uzyskał czas 
04:14.493, który pozwolił mu cie-
szyć się ze srebrnego medalu. Nie-
co szczęścia zabrakło naszemu 
kolarzowi w wyścigu scratch, w 
którym Zbigniew Szkołuda upla-
sował się na 4. miejscu. Podsumo-
wując, kolarze z Nowogardu z Mi-
strzostw Polski w kolarstwie toro-
wym rozgrywanych w Łodzi przy-
wieźli 6 medali (1 złoty, 2 srebrne 
i 3 brązowe). To bardzo dobry wy-
nik naszych reprezentantów, któ-
rym gratulujemy swoich startów. 

Mistrzostwa Polski Masters w 
kolarstwie szosowym

W dniach 13-14 czerwca, w 
miejscowości Widminy, odbyły 
się Mistrzostwa Polski Masters w 

kolarstwie szosowym. Wystarto-
wało w nich trzech kolarzy z na-
szej gminy- Wojciech Ziółkow-
ski, Jan Zugaj i Andrzej Zachacz. 
Zdecydowanie najlepiej zapre-
zentował się Jan Zugaj, startują-
cy w kategorii M40. Kolarz z No-
wogardu ścigał się na dystan-
sie 113 km i pokonał go w czasie 
02:49:15, który zapewnił mu zwy-
cięstwo w swojej kategorii oraz w 
całej klasyfikacji Open. Złoty me-
dal jest bardzo dużym sukcesem  
naszego reprezentanta, m.in. dla-
tego, że miał bardzo silną konku-
rencję. Zugaj w walce o medal po-
konał samego Cezarego Zama-
nę, który był reprezentantem Pol-
ski. Zamana w 1999 roku zdobył 
Mistrzostwo Polski, natomiast w 
2003 roku wygrał Tour de Polo-
gne. Utytułowany rywal w MP w 
Widminach, zajął jednak dopiero 
8. miejsce. 

W kategorii M30 wystarto-
wał Wojciech Ziółkowski. Kolarz 
z Nowogardu w szosowych Mi-
strzostwach Polski uplasował się 
na 14. miejscu. Również bez me-
dalu swoją rywalizację zakoń-
czył w kategorii M40 Andrzej Za-
chacz, który dystans 113 km po-
konał jako 24. zawodnik. 

KR

Na zdjęciu złota medalistka Mistrzostw Polski Masters w kolarstwie torowym  
- Karolina Zielińska

Jan Zugaj na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski Masters w kolarstwie szosowym
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

22.05, 5.06, 19.06

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

KieRMASz
tANiej  PŁytKi  

HURTPOL,  
ul. Młynarska 1a

PiASeK, PiASeK PRzeSieWANy, ŻWiR, 
czARNOzieM, POSPÓŁKA 

 ŻWiROWNiA dŁuGOŁĘKA
tel. 504 265 607, 792 707 943 

z dOWOzeM dO KlieNtA
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„Ludziom różne rzeczy 
przynoszą szczęście.  

Są ludzie dla, których t 
ą rzeczą jest radość dziecka”

Panu Michałowi Krata  
za wsparcie finansowe 

Dnia Dziecka 
w naszej szkole 

dziękują serdecznie 
Uczniowie i Nauczyciele 

Szkoły Podstawowej 
w Wierzbięcinie

Sport to dla młodych ludzi jedna z dróg rozwoju 
i samorealizacji. Jednak, aby go uprawiać 

potrzebni są ludzie dobrej woli 
Panu Zbigniewowi Piątak 

za wsparcie finansowe naszego klubu, 
a panu Rafałowi Szpilkowskiemu 

za pomoc 
serdecznie dziękują: 

tenisiści stołowi „Luks Top Wierzbięcin” wraz 
z prezesem Józefem Korkoszem

Sołtys i Rada Sołecka Osowa 

dziękują sponsorom: 
Agro-Trans Osowo, PRD Nowogard,  

Celowy Związek Słajsino, LKM, NCS Credit 
Agricole, Bartek-Domet, Warta, Skok,  

Ryszardowi Bonda, Piekarnia Pędziszczak,  
Piekarnia Saturn, Cedro, Jerzy Furmańczyk,  

Anusia, Orient, Laskowscy, Natusia,  
Małe ZOO, Marysieńka, Lodos.

POdziĘKOWANiAPOdziĘKOWANiA POdziĘKOWANiA

Pomorzanin ii przegrał walkowerem z Reptowem

Światełko w tunelu
Jak się okazało w środę (17 czerwca), dla zespołu Wicher Reptowo został przyznany walko-
wer za mecz z Pomorzaninem II Nowogard, w ramach 21. kolejki rozgrywek A Klasy. Przy-
pomnijmy, że nowogardzianie wygrali ten mecz 6:3. W związku z powyższym Pomorzanin 
II zajmie ostatnie miejsce w tabeli, a przed spadkiem zespół z Nowogardu może uchronić 
jedynie planowana reforma w A Klasie. 

Przed meczem z Wichrem Rep-
towo informowaliśmy, że zawod-
nicy z pierwszego zespołu, któ-
rzy rozegrali 2/3 sezonu, nie będą 
mogli zagrać w rezerwach, gdyż 
skutkować to będzie walkowerem. 
Żaden z takich piłkarzy nie za-
grał, mimo to dla Reptowa przy-
znano walkower... Jak się okazu-
je, stało się to za sprawą występu 
Fernando Maia Batisty oraz Ada-
ma Mańki. Trudno to zrozumieć, 
gdyż Fernando dołączył do zespo-
łu w zimowej przerwie i nie roze-
grał pełnej połowy sezonu, z ko-
lei junior Adam Mańka, w pierw-
szym zespole zazwyczaj wchodził 
z ławki i to nie za często. Okazu-
je się, że w regulaminie rozgrywek 
widnieje mały „kruczek”, na pod-
stawie którego Pomorzanin II zo-

stał ukarany walkowerem. Otóż 
w Regulaminie Rozgrywek Mi-
strzowskich Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Nożnej, w 
paragrafie 10, widnieje następu-
jący zapis: „2. Klub posiadający 
drużyny w kilku klasach rozgryw-
kowych, może wystawić swoich 
zawodników do gier o mistrzo-
stwo poszczególnych klas, zgod-
nie z następującymi zasadami: a) 
jeżeli w jednym terminie gra o 
mistrzostwo lub puchar drużyna 
klasy wyższej, pozostali nie bio-
rący udział zawodnicy tej dru-
żyny, mogą brać udział w zawo-
dach klasy niższej; b) jeżeli dru-
żyna klasy wyższej nie rozgrywa 
w danym terminie zawodów o 
mistrzostwo lub puchar, zawod-
nicy tej drużyny, którzy brali 

udział w poprzedniej kolejce mi-
strzostw więcej niż połowę me-
czu, nie mogą uczestniczyć w za-
wodach klasy niższej w tym ter-
minie. Prawo do gry w drużynie 
klasy niższej przysługuje tym za-
wodnikom dopiero w następnej 
kolejce (terminie) mistrzostw, 
nie więcej jednak jak 3 zawodni-
ków; c) w przypadku rozgrywek 

Pucharu Polski ma zastosowa-
nie regulamin dotyczący rozgry-
wek Pucharu Polski; d) zawodnik 
traci prawo gry w drużynie klasy 
niższej po rozegraniu 2/3 spotkań 
mistrzowskich w drużynie klasy 
wyższej; e) do liczby rozegranych 
meczów mistrzowskich zalicza 
się zawodnikowi występ w me-
czu bez względu na długość czasu 
jego obecności na boisku.”   

Pomorzanin otrzymał walko-
wera na podstawie podpunktu b). 
Mecz Pomorzanina z Flotą II Świ-
noujście był traktowany jako pau-
za, a nie walkower ogłoszony tuż 
przed meczem, np. przez fakt, że 
Flota nie zebrała składu. W związ-
ku z tym, Batista i Mańka, którzy 
wystąpili w 28. kolejce z Odrzan-
ką, nie odczekali jednej kolejki 
aby uzyskać prawo gry, gdyż mecz 
z Flotą II jako pauza, traktowa-
ny jest jak mecz ligowy w tym sa-
mym terminie, co pojedynek w A 
Klasie. Pomorzanin został ukara-
ny tak samo, jak przed dwoma se-
zonami Flota II, ZZPN przyznając 
walkowera dla Reptowa, podawał 
tamtą sytuację, jako przykład w 
uzasadnieniu swojej decyzji oraz 
musiał być konsekwentny w egze-
kwowaniu praw. Prezes Pomorza-

nina w krótkiej rozmowie posypał 
głowę „popiołem” i wziął na swo-
je barki winę za walkower. Niedo-
patrzenie i zła interpretacja regu-
laminu kosztowała drugi zespół 
utratę trzech punktów i zajęcie 
ostatniego miejsca w tabeli, które 
oznacza spadek z A Klasy.

Pojawia się jednak światełko w 
tunelu. Jak informowaliśmy przed 
tygodniem ZZPN planuje zebra-
nie, podczas którego odbędzie się 
debata dotycząca ewentualnej re-
formy w A Klasie. Okazuje się, że 
coraz większa liczba drużyn wy-
raża chęć gry w A Klasie, a ze-
społy, które w tej klasie rozgryw-
kowej rywalizują obecnie, lobbu-
ją o to, aby liga została powiększo-
na, gdyż liczba 22 spotkań w se-
zonie jest delikatnie mówiąc nie-
zadowalająca. W związku z tym, 
działacze ZZPN planują reformę, 
dzięki której grupy A Klasy mogą 
zostać powiększone. Jeśli reforma 
wejdzie w życie już w najbliższym 
sezonie, Pomorzanin II Nowo-
gard nie spadnie do B Klasy, tylko 
zostanie „oszczędzony”. Z dnia na 
dzień scenariusz ten staje się co-
raz bardziej prawdopodobny. Czy 
jednak tak będzie, przekonamy 
się za jakiś czas... KR     

Ostatni weekend ligowych zmagań

Pomorzanin rozdaje karty
Przed nami ostatnie ligowe spotkania zespołów Pomorzanina Nowogard. Choć jasna jest już sytuacja nowogardzkich drużyn, to piłkarze pierwszego ze-
społu odegrają w sobotę bardzo ważną rolę. Nowogardzianie swoją postawą na boisku mogą przesądzić o tym, kto spadnie, a kto pozostanie w wojewódz-
kiej okręgówce. 

W sobotę (20 czerwca) o go-
dzinie 17:00, Pomorzanin Nowo-
gard zagra przed własną publicz-
nością z Unią Dolice. Dla gości 
będzie to mecz o „być albo nie 
być” w okręgówce. Unia zajmuje 
12. miejsce w tabeli i jeśli wygra w 
Nowogardzie, a w meczach Polo-
nii Płoty i Iny Ińsko padną sprzy-
jające rozstrzygnięcia, piłkarze z 
Dolic rzutem na taśmę wywalczą 
utrzymanie. Piłkarze Pomorzani-
na choć grają o „pietruszkę”, po-
winni się zmobilizować i powal-
czyć o wygraną, choćby dlatego, 
że w 15. kolejce, w Dolicach padł 
remis 3:3, który był krzywdzą-
cy dla nowogardzian. Świadczą o 

tym choćby dwie czerwone kart-
ki dla Pomorzanina oraz mocno 
naciągane decyzje sędziowskie, 
które nie pozwoliły Pomorzani-
nowi wygrać. Nowogardzki klub 
wygrywając z Dolicami może re-
wanżując się „spuścić” ten zespół 
do niższej klasy okręgowej. Zatem 

na koniec sezonu, przed kibicami 
ciekawe spotkanie. 

W A Klasie, Pomorzanin II 
Nowogard już na pewno zajmie 
ostatnie miejsce w tabeli (wię-
cej na ten temat piszemy w arty-
kule „Światełko w tunelu”). Mecz 
z Hanzą Goleniów jest już tyl-
ko walką o honor i udowodnie-
nie wszystkim, że nowogardzkie 
rezerwy są w stanie wygrać z wi-
celiderem. Mecz zaplanowano na 
niedzielę (21 czerwca), o godzi-
nie 16:00. Przy artykule prezentu-
jemy komplet gier w poszczegól-
nych ligach. 

KR   

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
30. kolejka:
Błękit Pniewo – Flota II Świnoujście  3:0 (walkower)
Stal Lipiany – Zorza Dobrzany   (20.06; 14:00)
Piast Chociwel – Odrzanka Radziszewo  (20.06; 17:00)
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice  (20.06; 17:00)
Sparta Węgorzyno – Ina Ińsko   (20.06; 17:00)
Jeziorak Szczecin – Gavia Choszczno  (20.06; 17:00)
Morzycko Moryń – Kłos Pełczyce   (20.06; 17:00)
Orkan Suchań – Polonia Płoty   (20.06; 17:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
22. kolejka:
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Łożnica  (21.06; 16:00)
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  (21.06; 16:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Grzędzice  (21.06; 16:00)
Wicher Reptowo – OKS Goleniów  (21.06; 16:00)
Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard (21.06; 16:00)
Chemik II Police – Pomorzanin Przybiernów (21.06; 16:00)
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Firma Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	  do przyuczenia na tapicera, 
•	 magazyniera

w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem  

telefonu 781 058 685

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWOGARDU
Burmistrz Nowogardu zaprasza do udziału w naborze 

na wolne stanowisko urzędnicze
młodszy referent w wydziale 

Finansowo-Budżetowym  
w Biurze Podatków i Opłat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się 
ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowogard.pl w 
BIP w zakładce „wolne stanowiska”. Termin składania do-
kumentów upływa dnia 30 czerwca 20 15r. o godz. 15.30.

Oddam pieski
Tel. 506 396 494

PSS Społem 
w Nowogardzie 
ul 3 Maja 40 w dniu 

25.06.2015r. o godz. 11-13 

ogłasza 
wyprzedaż 

urządzeń chłodniczych, 
pieca olejowego  

i drobnego sprzętu.

Gminne Zrzeszenie LZS 

zaprasza  
na spartakiadę  
w dniu 21.06.2015r.  

w Wołowcu 
od godz. 10.00 
w programie: 

zawody piłki nożnej 
i siatkówki. 

Zapraszają organizatorzy

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywoże. 

Tanio. 
799 472 631

ReKlAMA ReKlAMAOGŁOSzeNie

„TURNIEJ PIŁKARSKI”
Klub Sportowy Bosman Nowogard zaprasza ki-

biców i mieszkańców Nowogardu do Wysokiej Ka-
mieńskiej na eliminacje Turnieju Piłkarskiego w 
trzech kategoriach wiekowych, który odbędzie się 
dnia 27czerwca od godz. 8.00-20.00 na boisku w 
Wysokiej Kamieńskiej.

W tym samym dniu na stadionie w Golczewie od-
będą się Dni Golczewa na które także zapraszamy.

Nowogard reprezentują 4 drużyny: 2 w Seniorach, 
1 w Oldbojach, 1 w Weteranach.

Wszystkie nasze zespoły zaliczają się do grona fa-
worytów, więc zapraszamy także na finały, które od-
będą się dnia 28 czerwca na stadionie w Golczewie w 
godz. 11.00-15.00, a o godz. 15.30 będą wręczone pu-
chary i medale.

Współorganizatorem tego turnieju jest Burmistrz 
Golczewa i Starosta Kamienia Pomorskiego.

Prezes Klubu Sportowego Bosman Nowogard
Andrzej Szafran
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OGŁO Sze NiA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 (91) 392 22 33

MieSzKANiA NA SPRzedAŻ W ceNtRuM NOWOGARdu!
* kawalerka pow. 46 m2,wysoki parter CENA: 89 000 zł
* 2 pokojowe 42 m2, parter CENA: 105 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
* 4 pokojowe 55 m2, dwa balkony CENA: 158 000 zł
* 3 pokojowe 77 m2, II piętro CENA: 199 000 zł
* 3 pokojowe 67 m2 z pełnym wyposażeniem CENA: 200 000 zł
* 4 pokojowe 70,56 m2, II piętro CENA: 205 000 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości 

mamy przygotowaną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdzie-
cie Państwo wykwalifikowanego doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który 
profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZPŁATNIE przeprowadzi cały proces 
przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę 200.000 euro. 

z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

NieRucHOMOŚci
• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-

kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 
608 853 710  

• Sprzedam mieszkanie 55m2 cen-
trum Nowogardu. 604 109 289 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Boh. Warszawy oś. Rado-
sław, II piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblowa-
ne, na  poddaszu,49m2 , ul. Tade-
usza Kościuszki. Cena 30 tyś. euro. 
Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• Kupię działkę lub lokal pod warsz-
tat samochodowy w Nowogardzie 
w cenie do 0,5 miliona złotych. 
696 441 558 

• Sprzedam lokal na działalność 
handlową. Tel. 517 357 653 

• Do wynajęcia mieszkanie 4poko-
jowe. 504 898 980   

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 
570 056, 695 264 594.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 
91 39 18 140 

• Sprzedam pawilon handolow-
-usługowo  pow. 46,30 m2 cen-
trum Nowogardu. 886 465 485 

• Sprzedam cztery pokoje, Zamko-
wa. 609 757 444 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, bezczynszowe Leśna. 663 423 
338 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na I piętrze 60 m2 ul. Zamkowa. 
730 315 621

• Do wynajęcia mieszkanie 32m2, 
Nowogard III piętro. 792 976 757 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 50 m2 w centrum miasta No-
wogard. 511 099 681 

• Wynajmę lokal niski czynsz około 
50 m2. 604 950 879 

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe i magazynowe w 
Nowogardzie. 510 065 169 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we nad jeziorem, parter. 603 993 
087 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Racibora. 601 555 108 

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
miasta. 723 777 511 

• Sprzedam trzy pokoje, I piętro, 
120000, do remontu. 693 344 807

• Do wynajęcia mieszkanie na ul. 
Racibora, parter, 58m2, aneks ku-
chenny z salonem, przedpokój, ła-
zienka i pokój. Kuchnia i łazienka 
wyposażone. Cena do uzgodnie-
nia. 507 264 523

• Sprzedam działki z warunkami za-
budowy 55000. Tel. 602 691 093 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie, bez pośredników. 
796 144 213

• Wynajmę 2 pokoje (mały domek) 
Asnyka, 1000 zł +kaucja. 880 132 
032

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
Asnyka. Prąd na działce, warun-
ki zabudowy, oczyszczalnia i stud-
nia. 880 132 032 

MOtORyzAcjA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam skuter Peugeot vivaci-
ty rocznik 2000. 91 39 28 101, 693 
720 318 

• Sprzedam przyczepkę bez papie-
rów. 691 050 186 

• Sprzedam opony letnie z felgami 
185, pięć śrub, do Passata Kombi. 
Tel. 665 541 960 

ROlNictWO
• Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Koszenie, mulczowanie łąk, be-
lowanie słomy i siana. 608 01 39 
95  

• Usługi rolnicze: koszenie łąk, mul-
czowanie, belowanie, zgrabianie, 
talerzówka, orka, sianokiszonka, 
siew agregatem. 508 404 704 

• Sprzedam trzy tony owsa. 662 031 
462 

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, 
siewnik do zboża trzymetrowy Fa-
marol, siewnik do nawozów 1000 
kg, sortownik do ziemniaków 
elektryczny. 606 578 417 

• Sprzedam prosięta 200 zł za sztu-
kę. 508 201 651 

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107, 
795 911 866 

uSŁuGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

• Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

• PRANie-MAGiel,PRANie dyWA-
NÓW, WyKŁAdziN, tAPiceRKi 
MeBlOWej SAMOcHOdOWej/ 
SKÓRzANej MAteRiAŁOWej / 
POŚcieli WeŁNiANej / lANOli-
NĄ/SPRzĄtANie: czySzczeNie 
FuG.tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

• Remonty mieszkań. 669 526 858 \

• Blacharstwo, ślusarstwo, mechani-
ka. 600 182 682

• Układanie: granit, kamień polny, 
ogrodzenia, altany, grille, oczka 
wodne, tarasy, rzeźbiarstwo. 695 
909 603

• SIATKA OGRODZENIOWA-PANELE 
OGRODZENIOWE. Najniższe ceny 
w Zachodniopomorskim. Tel. 721 
668 245  

• Usługi koparko-ładowarką. 663 
410 636

• Wynajem busa dziewięcioosobo-
wego z kierowcą. 725 023 854 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Usługi transportowe i autopomoc. 
507 680 603  

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

PRAcA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 
664 696 177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  
przewozu  drobiu.Tel.783678674.

• zatrudnię  dekarza lub po-
mocników na  umowę o pracę.
tel.785931513.

• zatrudnię kierowcę  kat. c+e, 
Praca – kraj. 783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zaopiekuję się osobą chorą, star-
szą, niepełnosprawną. Tel. 506 353 
926

• Zatrudnimy pracownika na stano-
wisko dojarz. Świerczewo. Tel. 91 
39 18 140 

• Na sezon dam panu prace na 
wsi. 606 106 142 

• Zatrudnię murarza z doświadcze-
niem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki dacho-
wej na nowym budynku jednoro-
dzinnym. Kontakt: 514 386 866

• Zatrudnię mechanika, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię panią 1/2 etatu do prac 
biurowych i księgowych.606 26 77 
52 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 
344 778 

• Ferma drobiu w Boguszycach 

zatrudni pracownika w wieku 
20-45 lat wymagane prawo jaz-
dy kat.B, mile widziane dodat-
kowe uprawnienia. tel. 502 217 
497

iNNe
• drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. tel. 603 353 
789 

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• WyPuSzczANie – BiAŁycH GO-
ŁĘBi  na:  Śluby i inne  uroczy-
stości.tel.795970408 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych i 
ozdobnych. 606 106 142 

• Sprzedam wózek inwalidzki. Elek-
tryczny. 887 077 577 

• Stare pojazdy, części, literaturę ku-
pię. 600 182 682 

• Sprzedam silnik elektryczny do ło-
dzi Minukoto LBS-30. 605 548 121

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam meble biurowe. 510 
065 169 

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, 
kosz, nowy olej, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• tanio sprzedam piec cO 14 KW 
rok produkcji 2006, śmieciuch.  
cena do uzgodnienia. 606 265 
333
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Sprzedam samochód KIA MAGENTIS 
poj. 2.0, benzyna, srebrny metalik, 

rok prod. 2005, stan b. dobry. 
przebieg 206 tys. km.
Cena 8900,00 zł 

kontakt 660 881 171

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-   cyfrowa karta kierowcy
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES
- atrakcyjne wynagrodzenie 

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

www.10.07 pt

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Wspólna akcja  PcK i intermarche 
20 czerwca 2015 r. w godz. 9.00 – 17.00 w Nowogardzie na terenie su-

permarketu INTERMARCHE odbędzie się akcja promocyjna honorowe-
go krwiodawstwa ph. „Zbieramy KREW dla Polski”, na którą serdecznie 
zapraszamy mieszkańców Nowogardu i okolic. 

W tym roku Grupa Muszkieterów oraz Polski Czerwony Krzyż organi-
zują akcję honorowego krwiodawstwa już po raz ósmy. Podczas akcji od-
będzie się: rodzinny konkurs rysunkowy na plakat promujący akcję „Zbie-
ramy krew dla Polski”; Spośród uczestników konkursu rysunkowego zo-
stanie rozlosowanych 10 apteczek samochodowych;zorganizowane bę-
dzie stanowisko „Zostań Krwiodawcą - Ratownikiem” i pokazy udzielania 
Pierwszej Pomocy z możliwością ćwiczeń na fantomie; sprawdzian wie-
dzy o krwiodawstwie w formie krzyżówki; konkurs na hasło promujące 
honorowe krwiodawstwo; rozdawnictwo materiałów promocyjnych HDK; 
punkt pomiaru ciśnienia.  

ReKlAMA

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Dobra
cukrowa

Powstanie
w Konstan-

tynopolu

Słynny
angielski

tragik

Stop
żelaza
niklu

i glinu

Ptak
wodny

Karmiony
mlekiem

matki

Odmiana
w hodowli

Sieja
z Arktyki

Wiatr

Dawny
statek

rzeczny

Opowieść
rodzinna

Gaz
szlachetny

Kuna leśna

Dawna gra w karty

Duży kamień

Zespół
komórek

Zwolennik
sanacji

Cel
w 

skeecie

Gobelin
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Atosa
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Malarz 
rumuński

Miękki
metal

Kieł

Nora
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Tam zawijają statki

Rzeka w Holandii

Rozżarzona cząstka

Pogłę-
biarka

Narzędzie
rolnicze

Duża
małpa

Przysmak
Włocha

Rulon

Zapowiada
występ
artysty

Rów

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Poziomo

4. Pojazd jednośladowy, szybszy od roweru  (8)

6. Pojazd  mechaniczny,  wykorzystywany  do 

przewozu ludzi i towarów  (8)

8. Pojazd  przypominający  rower,  ale 

wyposażony w silnik  (9)

Pionowo

1. Porusza się  po torach i  służy do przewozu 

ludzi i ładunków  (5)

2. Statek powietrzny  (7)

3. Pojazd  szynowy,  służący  do  ciągnięcia  lub 

pchania innych  (10)

5. Pojazd nawodny  (6)

7. Pojazd dwukołowy napędzany siłą mięśni  (5)

1

2 3

4

5

6

7

8

EclipseCrossword.com

Poziomo
4. Pojazd jednośladowy, szybszy od roweru
6. Pojazd mechaniczny, wykorzystywany do przewozu ludzi i towarów
8. Pojazd przypominający rower, ale wyposażony w silnik
Pionowo
1. Porusza się po torach i służy do przewozu ludzi i ładunków
2. Statek powietrzny
3. Pojazd szynowy, służący do ciągnięcia lub pchania innych
5. Pojazd nawodny
7. Pojazd dwukołowy napędzany siłą mięśni

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Lew lwa rodzi
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Urszula Kaczmarek, Natalia Kurnierk, Christiana Syfert, Grażyna Sie-

dlecka, Teresa Januszonek, Andrzej Leszczyński, Anna Huget, Halina Szwal, Edward Bachor, Grażyna Gib-
ka, Janusz Czarnowski, Alicja Wypych, Janina Grudzińska, Malwina Bryndza, Pelagia Feliksiak, Halina Ste-
fańska

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Wiesław Borowik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: mgła, minuta
Zuzanna Wrońska, Elżbieta Goc, Amelia Goc, Julia Furmańczyk, Miłosz Wielgus, Weronika Lewandow-

ska, Natalia Chruściel, Martynka Polakowska, Igor Grenda, Nadia Grenda, Amelka Wyczkowska, Kasia 
Wiertalak, Karolina Gurazdowska, Bartek Feliksiak

Zwycięzca: Kasia Wiertalak
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iNFORMAtOR lOKAlNy - NOWOGARd

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGulARNA liNiA Mi KRO Bu SO WA SeROcKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRzeWÓz OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia MetRO tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzeWÓz OSÓB - RO MAN BiŃczyK - linia Regularna 
 tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SzczeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzczeciN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlczeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOlczeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAd jAzdy Bu SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biolo-
gicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl
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Nr 45 (2377)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

P7.4.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Toyota Nowogard 
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard 

serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475

Nr 33 (2365)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANy, żWIR, 
CZARNOZIEM,	POSPÓŁKA	

 żWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEm DO KlIENTA

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

W.13.2.O.7.03.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
27,2 cm3, 0,65 kW/0,9 KM, 4,2 kg
•  bardzo lekka
•  przełącznik wielofunkcyjny 
•  uchwyt obwiedniowy
•

•
•
•
• silnik 2-MIX

•  głowica żyłkowa AutoCut

STIHL FS 38

PROMOCYJNA
CENA

*

579,-

Kosa spalinowa
27,2 cm3, 0,75 kW/1,0 KM, 4,9 kg

uchwyt oburęczny 
pas nośny 
silnik 2-MIX
głowica żyłkowa AutoCut

STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-

999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa
Briggs & Stratton Seria 450 E OHV, szer. kosz. 46 
cm, poj. kosza 55 l, 25 kg
•  do trawników o pow. do 1.200 m2

•  podwójnie łożyskowane koła z bieżnikiem
•  składany uchwyt

+
PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa
10-135 bar, 500 l/h, 20,0 kg
•  bęben na wąż ciśnieniowy
•  aluminiowy uchwyt 
 teleskopowy i transportowy
•  przechowywanie dysz 
 w pokrywie przedniej
•  wąż z oplotem stalowym 9 m

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

1199,-
NOWOŚĆ

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Tel. 91 392 14 70* Promocja dotyczy wybranych materiałów obiciowych

SOFA 
MORIS - 2 os.

SOFA 
MORIS - 1 os.

699,-

899,-

*

*

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

(damskie, męskie i dziecięce) niefarbowane, 
niezniszczone, również po Komunii

Skupujemy 
włosy

Wysokie stawki!!! 
Kontakt: 605 730 717

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl-szczecin.com

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie  osiedla mieszkaniowego 
przy  ulicy Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie.  Więcej informacji 
można uzyskać  telefonicznie 

pod nr 913925261  
lub kom. 697 104 578 

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do P4.2.O.d/o
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s.  5 s. 7

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

REKLAMA

Problemy 
 z autokarem

Poszukiwacze 
skarbów...

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
oraz w biurze: 72-200 Nowogard, Olchowo 85, tel/fax: (+48) 91 39 105 82, 

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina Resko

zATRudni zBiERAczy
zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

Tel. 515 144 186. 
Organizujemy dowóz 

W.12.06.-3.07

To katastrofa - tak dla DN skomentował, jeden 
z naszych pedagogów, opublikowane w ostatni  
piątek przez OKE wyniki tegorocznych egzami-
nów uzyskane przez nowogardzkich gimnazjali-
stów. 

Wyniki egzaminów 
gimnazjalnych

To katastrofa…

Czytaj s. 3

Szanty na plaży s.  8
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Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 
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nasza sonda Kronika 
policyjna

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Kronika Policyjna
15.06.2015 r. 
Godz12.50
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Olchowo, pomiędzy 
pojazdami Scania i Opel Corsa. 

16.06.2015 r. 
Godz. 15.20 
Powiadomienie o włamaniu do 

domu w miejscowości Długołę-
ka, skąd skradziono dwie szlifier-
ki kątowe marki Bosch i Mikita.

Godz. 17.50 
Na ul. 15 Lutego doszło do ko-

lizji drogowej z udziałem pojaz-
dów marki Opel Corsa i Renault 
Megane. 

Godz. 21.30 
Policjanci Referatu Ruchu Dro-

gowego KPP w Goleniowie, pod-
czas wykonywania czynności przy 
zaistniałej kolizji drogowej ujaw-
nili, że kierujący samochodem 
marki Renault Megane znajdu-
je się w stanie po użyciu alkoho-
lu. Stanisław P. miał 0,22 promi-
le alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

18.06.2015 r. 
Godz. 09.45
Zgłoszenie kradzieży listew 

bocznych z samochodu marki 
BWM, zaparkowanego przy ul. 
Racibora. 

Godz. 13.30 
W sklepie Netto przy ul. 700 

Lecia, Rafał K. dokonał kradzie-
ży sklepowej. 

19.06.2015 r. 
Godz. 18.15
Pracownik ochrony sklepu Net-

to powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

Godz. 20.50 
Kolizja drogowa na parkingu 

przed sklepem Biedronka, przy 
ul. Wyszyńskiego, gdzie kierują-
ca pojazdem marki VW Polo, w 
trakcie wykonywania manewru 
cofania, najechała na prawidłowo 
zaparkowany pojazd marki Mer-
cedes. 

20.06.2015 r. 
Godz. 03.45
Kradzież figurek ogrodowych 

z terenu posesji w miejscowości 
Trzechel.

Godz. 12.40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kontro-
li samochodu marki Opel Tigra 
w miejscowości Kulice ujawnili, 
że kierująca Sandra K. nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Ponad-
to wprowadziła w błąd interwe-
niujących Policjantów co do toż-
samości własnej. 

 Godz. 21.45
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

– Interwencyjnego zatrzymali 
trzech nieletnich, sprawców kra-
dzieży wkrętarki oraz kompletu 
kluczy nasadowych z pomieszcze-
nia gospodarczego przy ul.3 Maja. 

21.06.2015 r. 
Godz. 21.10
Do Komisariatu Policji w No-

wogardzie zgłosiła P. Agnieszka 
B., pracownica sklepu Polo Mar-
ket, która dostarczyła portfel z za-
wartością dokumentów oraz pie-
niędzy. Odnalezione rzeczy prze-
kazano właścicielowi. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń   

Jan Kogut: lat 75, zmarł 19.06.2015 r., pogrzeb odbył się 22.06.2015 
r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Marianna Bednarek: lat 83, zmarła 21.06.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 24.06.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnię gazową  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową
   i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. 
   kontaktowy 609 996 271
Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693422577
Oddam: małe kotki tel.691 566894
Oddam tapczan w dobrym stanie. tel. 661242151 
Oddam szafkę, komodę, stolik RTV 913922804

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Ojca, poprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie, o złożenie życzeń swoim tatusiom. 

Weronika - Życzę mojemu tacie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Ojca. Dużo zdrowia, szczęścia, radości i pociechy z nas dzieci. W tym 
dniu chcę spędzić z tatą  jak najwięcej czasu, więc pomogę mamie w zro-
bieniu obiadu i deseru dla taty, pewnie pójdziemy z tatą na jakiś spacer 
i obejrzymy film. 

Kinga - Chcę wszystkim tatom złożyć najlepsze życzenia. Życzę zdro-
wia, szczęścia, powodzenia w pracy i żeby cieszyli się ze swoich dzieci. 
Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie fajny, dam tacie na pewno jakiś 
prezent. Wybiorę coś odpowiedniego dla taty, wiem że na pewno mu się 
spodoba i chcę spędzić najlepszy dzień właśnie z tatą. Zaplanowałyśmy z 
mamą, że zrobimy wspólnie deser, więc dam z siebie wszystko.

Bartek - Życzę tacie żeby był zdrowy, szczęśliwy oraz spełnienia ma-
rzeń i by miał pociechę z nas, a także powodzenia w pracy. Ten dzień bę-
dzie spontaniczny, jednak chcę spędzić jak najwięcej czasu z tatą. Co do 
prezentu, to chyba sam coś zrobię lub kupię, chcę by tata był zadowolony. 

Maja - Życzę tacie zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby osiągał same 
sukcesy w pracy i był ze mnie dumny. Z tatą chciałabym spędzić wyjąt-
kowo ten dzień, otóż chciałabym z nim pojechać na orlik i zagrać w piłkę 
lub w paletki. Prezent kupię jak najszybciej. 

Lena - Życzę mojemu tacie spełnienia marzeń, szczęścia, pomyślności, 
dużo zdrowia i żeby dobrze mu szło w pracy. W tym dniu może pójdzie-
my razem na spacer, zrobię dla taty obiad wraz z mamą i na pewno zro-
bimy dla taty ciastka. Mam już prezent dla taty, ale nie zdradzę co to jest, 
ponieważ to jest niespodzianka.

Rozmawiała: Julia Pawelec

Poświęcenie wody w jeziorze 
W środę, kościół katolicki bę-

dzie obchodził wspomnienie św. 
Jana Chrzciciela. Z tej okazji, po 
wieczornej Mszy św. odprawio-
nej w Kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowogardzie, na pla-
ży miejskiej, kapłan poświęci 
wodę w jeziorze. 

Zanim to nastąpi, wierni w ko-
ściele będą się modlić za tych, 
którym woda w jeziorze odebra-
ła życie. Po Mszy św. spod kościo-
ła na miejskie kąpielisko przejdzie 
procesja, by znad brzegu kapłan 

poświęcił wodę w jeziorze. 
Od tego momentu, zgodnie z 

ludową tradycją, będzie można 
w jeziorze zażywać bezpiecznych 
kąpieli. Oczywiście warto pocze-
kać aż na plaży pojawią się ratow-
nicy, trochę więcej słońca, a woda 
będzie się do tego nadawała – bo 
takiej pewności nie ma, szczegól-
nie po ostatnich opadach deszczu 
i przedostaniu się do akwenu fe-
kaliów z kanalizacji (piszemy o 
tym w tym numerze). 

MS
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Reklama

Serdeczne podziękowania 

za pomoc w zorganizowaniu

Dnia Dziecka 

dla 

Andrzeja Piątaka, Piekarnii 
Pędziszczak, Hurtowni Grze-
gorza Jasińskiego, Grupy Far-
mer Ignacy Zaniewski oraz 
Piekarnii Marianny Malinow-

skiej 

składa sołtys Wierzchów

PODZIĘKOWANIA

Bezpłatne porady
Państwowego Inspektora Pracy

w redakcji Dziennika Nowogardzkiego
w dniu 23 czerwca 2015 r. w godz. 10.00 - 11.00

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

To katastrofa…
To katastrofa - tak dla DN skomentował, jeden z naszych pedagogów, opublikowane w ostatni  piątek przez OKE wyniki tegorocznych egzaminów uzyska-
ne przez nowogardzkich gimnazjalistów. 

Wyniki słabiutkie ….
Ogólnopolski egzamin gim-

nazjalny został przeprowadzo-
ny od 21 do 23 kwietnia 2015 r. 
Egzamin gimnazjalny składał się 
z trzech części. W części pierw-
szej – humanistycznej – gim-
nazjaliści rozwiązywali zadania 
z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie oraz z języka polskiego (w 
dwóch odrębnych arkuszach), a 
w części drugiej – matematycz-
no-przyrodniczej – zadania z 
przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fizyki i geogra-
fii oraz z matematyki (również w 
dwóch odrębnych arkuszach). W 
trzeciej części egzaminu, ucznio-
wie rozwiązywali zadania z wy-
branego języka obcego nowo-
żytnego, albo tylko na pozio-
mie podstawowym, albo na po-
ziomie podstawowym i rozsze-
rzonym. Wyniki nowogardzkich 
szkól są najsłabsze w powiecie. 
Wynik tym bardziej martwi, że 

powiat goleniowski ma jeden ze 
słabszych wyników w wojewódz-
twie, a w województwie należy 
do najsłabszych w kraju. W za-
łączonych tabelach przedstawia-
my wyniki szkół gminy Nowo-
gard, uzyskane z podstawowych 
przedmiotów, czyli j. polskie-
go i matematyki w porównaniu 

do szkół z  innych gmin powiatu 
oraz w odniesieniu do średniej 
wojewódzkiej i krajowej.  

A teraz nasza rozmowa - dlacze-
go wyniki są takie, a nie inne ?… 

To katastrofa, choć nasze dzie-
ci w Nowogardzie nie są głupsze 
niż gdziekolwiek indziej w kra-
ju- uważa Jan Kopyciński, no-
wogardzki nauczyciel, z którym 
rozmawiamy o przyczynach ta-
kich miernych  rezultatów:-  nie 
było przecież żadnej katastrofy, 
specjalnych plam na Słońcu, ani 
wybuchów jądrowych. Rozwija-
ją się tak samo jak inne dzieci, 
mają taki sam poziom intelektu-
alny, fizyczny i psychicznym jak 
inne dzieci w kraju. Nasi nauczy-
ciele ciężko pracują, mają kwali-
fikacje i też nie odbiegają ani in-
telektualnie, ani w żaden innych 
sposób od tych w Polsce - konty-
nuuje nasz rozmówca. 

W czym zatem problem?-  py-
tamy. 

Problemem jest zła organiza-
cja pracy. Pracownik robi to, cze-
go oczekuje od niego pracodaw-
ca – w tym wypadku władza, czy-
li gmina prowadząca szkoły i dy-
rekcja… Ten problem nie pojawił 
się w ostatnich latach. To efekt za-
niedbań wieloletnich, żeby było 
jasne, nie chodzi mi o atak na 

dzisiejszego burmistrza (do czego 
najczęściej próbuje się sprowadzić 
dyskusje o problemie), tylko rze-
czywiście tak było, że dla władzy 

oświata zawsze oznaczała pro-
blem finansowy, a nie jakościowy. 

W szkołach mamy ładne toale-
ty, ładne sale gimnastyczne, na-
uczyciele dostają na czas pobory, 
ale nikt nigdy nie rozliczał szkół z 
wyników nauczania. 

Dla władzy było ważne, żeby w 
szkole był święty spokój, nie było 
skarg, no i żeby przyszły na uro-
czystości z okazji organizowa-
nych przez władzę uroczystości 
państwowych. I to zostało zreali-
zowane. A teraz zarówno bur-
mistrz, jak i radni powinni zasta-
nowić się nad tym, jak stworzyć 
politykę oświatową w Nowogar-
dzie - odpowiada pedagog. 

Pytamy dalej - co szczególnie 
należy więc  uczynić? 

Największym problem oświa-
ty jest matematyka. Skoro to wi-
dać z wyników testów zarówno 
szkoły podstawowej, gimnazjum 
jak i maturalnych, to trzeba stwo-
rzyć spójny system poprawy jako-

ści kształcenia matematyki. Od 
przedszkola, poprzez szkołę pod-
stawową i gimnazjum. 

Trzeba szkołom dać dodatko-

we godziny nauczania, królowej 
nauk i to nie w ramach zajęć fi-
nansowanych przez Unię Euro-
pejską, na które chodzą ci co chcą, 
lub są do tego zmuszani, tylko w 
ramach normalnej siatki godzin i 
planu zajęć. 

Pod tym kątem rozpocząć szko-
lenia nauczycieli, żeby stwo-
rzyć program spójny. Zaczyna-
my kształcić dzieci matematycz-
nie już w przedszkolu, następnie 
bazując na tej wiedzy, rozwijamy 
to w szkole podstawowej, ale tu-
taj chodzi o to, aby były szkolenia 
dla nauczyciela. Aby pedagodzy 
wiedzieli z jaką wiedzą powinny 
przyjść dzieci do szkoły. Tak samo 
powinno być współpraca. Tak 
jest np. z języka angielskiego, na 
każdym poziomie zaczyna się go 
uczyć od samego początku. 

No i jeszcze słowo podsumo-
wania ?

Te wyniki mają jedną zaletę – 
gorzej być nie może. Do tej pory 

tonęliśmy, a ponieważ oświata za-
tonąć nie może, pozostało nam się 
tylko od tego dna odbić. Bazując 
na tych złych  doświadczeniach, 
możemy to poprawić. Jakość na-
uczania jest ważniejsza od eko-
nomii . Wydajemy w Nowogar-
dzie na oświatę 13 mln zł. pienię-
dzy gminnych i drugie tyle rządo-
wych, a efekty są niewspółmier-
ne do wydanych środków. Brakuje 
pracy z uczniem słabym. U nas w 
gminie w przeciwieństwie np. do 
Goleniowa, nie ma pieniędzy na 
zajęcia wyrównawcze. Z drugiej 
strony nie  pracuje się odpowied-
nio z uczniem zdolnym. Skupia 
się tylko uwagę na udziałach w 
konkursie, ale tak naprawdę, nie 
ukierunkowuje się tego ucznia. 
Może wreszcie w gminie pojawią 
się stypendia za osiągnięcia edu-
kacyjne, a nie tylko sportowe.

Zakończenie
Refleksje naszego rozmów-

cy, to efekt jego osobistych wie-
loletnich doświadczeń. Chcie-
liśmy się dowiedzieć, jak te wy-
niki komentują osoby obec-
nie odpowiedzialne za stan na-
szej oświaty. W UM, w referacie 
w którym umieszczono oświa-
tę po likwidacji Wydziału Edu-
kacji, niestety urzędniczka po-
szła już na urlop, co w kontek-
ście zbliżających się wakacji po-
zostawiamy bez komentarza. Na 
urlopie także burmistrz, ale z tej 
strony na komentarz i tak nie; 
liczymy. Burmistrz Nowogar-
du bowiem w sprawach bardziej 
skomplikowanych to znany nam 
dobrze niemowa, bądź nieobec-
ny – najlepiej się czuje przecina-
jąc, otwierając, a ostatnio także 
bawiąc się setnie, gdy jeździł bez 
uprawnień wozem strażackim 
po boisku na którym było wów-
czas również sporo dzieci (Woj-
cieszyn tydzień temu). 

MS  
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ul. Boh. Warszawy 7A

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Dlatego tym razem, w co 
tygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych młodych respon-
dentów z ZSP w Osinie, czego  życzą swoim tatusiom w dniu 
ich święta? 

Jagoda Lejk uczennica kl. I 
B - Życzę mojemu tatusiowi, by 
był zawsze zdrowy, szczęśliwy i 
żeby spełniły się jego wszystkie 
najskrytsze marzenia. Życzę 
mu jeszcze, by wreszcie uzbie-
rał dużo pieniążków na swój 
wymarzony kombajn.  Mam 
dla mojego tatusia zrobioną 
laurkę, ponadto razem z moją 
mamusią upieczemy mu jego 
ulubiony sernik. 

Natalia Pośpieszyńska  kl. V A 
- Swojemu tacie życzę dużo zdro-
wia, szczęścia oraz radości. A tak-
że, by spełniły się wreszcie jego 
najskrytsze marzenia. By uczcić 
ten dzień, mam zamiar jechać z 
nim na basen, a później pójść jesz-
cze na pizzę. A gdy już wrócimy, 
to dam mu razem z mamą upomi-
nek.

Mateusz Fedorowicz kl. V A 
- Życzę swojemu tacie dużo zdro-
wia, szczęścia jak również, by 
oczywiście spełniły się jego naj-
skrytsze marzenia. Dlatego w dniu 
jego święta, postaram się z nim 
spędzić trochę więcej czasu i zło-
żę mu serdeczne życzenia, a może 
jak się uda, to jeszcze razem wy-
skoczymy gdzieś na lody. 

Adrian Banasiewicz kl. II G 
-  Z okazji Dnia Ojca, życzę mo-
jemu tacie wszystkiego najlepsze-
go, jak również zdrowia, szczęścia 
i zdecydowanie lżejszej pracy. W 
tym dniu postaram się z nim spę-
dzić trochę więcej czasu i wręczę 
mu drobny prezent, który jeszcze 
jest niespodzianką. 

Dawid Dygorda kl. II G  - Z 
okazji Dnia Ojca, życzę mojemu 
tacie wiele szczęścia, pomyślności, 
dobrych wyników w pracy i oczy-
wiście spełnienia marzeń. Dziś, je-
żeli będzie pogoda, to uczcimy ten 
dzień, może jazdą na rowerze, a 
później może jeszcze pójdziemy na 
działkę, a tam rozpalimy ognisko. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Sesja Rady Miasta 

Trzy skargi i absolutorium
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły, udzielenie absolutorium dla bur-
mistrza z tytułu wykonania budżetu, a także rozpatrzenie skarg na włodarza miasta – to 
najważniejsze punkty dzisiejszej sesji Rady Miasta. 

Dwie skargi dotyczą wybo-
rów sołeckich. Jedną złożył Ta-
deusz Banachomski, któremu 
burmistrz, w trakcie wyborów 
na sołtysa Wojcieszyna, zabro-
nił głosować. Uznał bowiem, że 
T. Banachomski nie jest miesz-
kańcem tejże wsi, mimo iż wła-
śnie w Wojcieszynie mężczyzna 
prowadzi gospodarstwo rolne, i 
tu głosuje np. w trakcie wybo-
rów państwowych czy samorzą-
dowych. Podobna sytuacja mia-
ła miejsce kilka dni później w 
Lestkowie. Z tym że w tej miej-
scowości, burmistrz nie zezwolił 
na kandydowanie na kolejną ka-
dencję dotychczasowej sołtys tej 
wsi - Katarzynie Kolless mimo, 
iż jest zameldowana w tej miej-
scowości, tam ma dom i płaci 
podatki.

Trzecią skargę złożyło Przed-
siębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych. Chodzi o nieprawi-
dłowości, jakie zdaniem spółki, 
wystąpiły w trakcie prowadzo-
nego przez gminę przetargu na 
wodę. 

Wszystkie trzy skargi zosta-
ły już uznane za zasadne przez 
Komisję Rewizyjną, która obra-
dowała wczoraj tj. poniedziałek. 
Pytanie, czy zdanie komisji po-
dzieli teraz większość w Radzie 
Miejskiej. 

Poza skargami z pewnością 
wiele emocji wywoła też głoso-
wanie nad absolutorium dla bur-
mistrza Roberta Czapli, z tytułu 
wykonania zeszłorocznego bu-
dżetu. Jak wiadomo, to właśnie 
w ciągu 2014 roku doszło do za-
warcia kilku istotnych umów w 
ramach przetargu na wodę, któ-
ry jak ogłosił w zeszłym tygo-
dniu Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny, nastąpiło z przekro-
czeniem uprawnień (postępo-
wanie ogłoszono bez uchwały 
rady miasta – dop. red.). Umowę 
(oraz kilka dodatkowych anek-
sów) jaką gmina podpisała z nie-

mieckim partnerem mającym 
dostarczać wodę, niesie za sobą 
wielomilionowe zobowiązania 
po obu stronach gminy na 15 
lat, czego nie widać ani w spra-
wozdaniu z wykonania budżetu, 
ani w wieloletniej prognozie fi-
nansowej. Czy wobec tego radni 

zdecydują się więc udzielić bur-
mistrzowi absolutorium, nie wi-
dząc tych zobowiązań i ewen-
tualnych konsekwencji finanso-
wych z tego wynikających?  

Poza głosowaniem nad ab-
solutorium, radni wysłuchają 
też sprawozdania z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie i realizacji Gmin-
nego Programu Wspierania Ro-
dziny na lata 2012-2014. Spra-
wozdanie za ten sam okres złoży 
również Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alko-
holowych. Radni mają też gło-
sować ponownie nad uchwałą w 
sprawie całkowitego zakazu bu-
dowy kolejnych ferm norek, któ-
rego autorem była grupa obywa-
teli z Sikorek. Na sesji, przedsta-
wiciel mieszkańców Strzelewa, 

zapowiedział też złożenie pety-
cji z protestem przeciwko mają-
cemu powstać we wsi kremato-
rium. 

Przypominamy jednocześnie, 
że każdy obywatel ma prawo 
biernie przyglądać się obradom 
sesji rady miejskiej. Zabieranie 
głosu w trakcie posiedzenia jest 
możliwe za zgodą Przewodni-
czącego RM. 

Relacja z sesji w kolejnych wy-
daniach DN. 

MS

Początek obrad: 23 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 900  sali obrad 
 Rady Miejskiej   w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji w dniu 21 kwietnia 2015 roku 
     i z X sesji w dniu 12 maja 2015 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogard za 2014 rok.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
     gminy Nowogard za rok 2014,
b) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala 
   Rejonowego w Nowogardzie,
d) wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania 
   przestrzennego
      związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie 
      Gminy Nowogard oraz zasad
      zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących oceny
     oddziaływania  na środowisku,
e) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015,
f) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015,
g) wzniesienia tablicy na Placu Ofiar Katynia w Nowogardzie,
h) powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,
 i) skargi na działania Burmistrza Nowogardu,
 j) skargi na Burmistrza Nowogardu,
 k) skargi na Burmistrza Nowogardu.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
     i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014
     oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Nowogard.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
    oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2014.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie obrad.                                                                                    

Zaproszenie na VI Festyn – Wojcieszyn 2015
Dnia 11 lipca 2015r. (sobota), mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie zapraszają do wspólnej 
biesiady pn.:  „Z UŚMIECHEM NAM DO TWARZY”
Początek imprezy o godz. 16:00

Zapraszamy na plac przy 
ŚWIETLICY w Wojcieszynie

W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla 

dzieci i dorosłych

- występy zaprzyjaźnionych 
solistów i zespołów muzycznych 
oraz miejscowej ludności

- własne wypieki
- wspólne ognisko

- zabawa taneczna
- punkty gastronomiczne 

wszelkiego rodzaju oraz wiele 
innych niespodzianek

Zapraszają organizatorzy
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Wystarczyło trochę deszczu

Do jeziora znów popłynęły fekalia 
Wystarczyło kilka minut większego deszczu, aby w minioną niedzielę, nad ranem, cały te-
ren, od schodów koło Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”, wokół fontanny aż do jeziora, 
znów tonął w fekaliach. Towarzyszący temu wszystkiemu smród, był wyczuwalny w promie-
niu kilkuset metrów.

 Musiało to wywołać natychmiast reakcję naszych czytelników, którzy od samego rana dzwonili na dyżur-
ny telefon redakcji, informując o zalanych zanieczyszczeniami alejkach nad jeziorem. Mieszkańcy słusznie 
podkreślali, że płynące z kanalizy fekalia zagrażają czystości wody w jeziorze. Zbliża się sezon, więc należy 
się zastanowić, czy w wodzie, do której nie po raz pierwszy trafiają brudy z kanalizy, będzie można się kąpać? 
Przypomnijmy, że minionego lata SANEPID już raz wydał zakaz kąpieli, ze względu na wykrycie zbyt dużej 
ilości bakterii coli w pobranych do badania próbach. 

Czytelnikom DN, nie trzeba przypominać, że wybijająca nad jeziorem kanaliza, przy każdym większym 
opadzie deszczu, to problem występujący od bardzo wielu lat i jak widać na zdjęciach wciąż nierozwiązany. 

MS

Penetrowali dno naszego 
kąpieliska 

Poszukiwacze 
skarbów...
Pan Darek z Łukęcina wraz ze swoim kolegą, przeszukiwa-
li w minioną niedzielę dno nowogardzkiego kąpieliska za 
pomocą wykrywaczy metali. Szukali cennych przedmiotów 
zgubionych przez plażowiczów. 

Panowie już po raz drugi pe-
netrują dno naszego kąpieliska. 
Pierwszy raz przyjechali do No-
wogardu przed rokiem. Takie 

miejsca wybierają rzadko. Zwykle 
szukają „skarbów” na terenie nad-
morskich plaż. W trakcie sezonu 
wypoczywają tam tysiące tury-
stów, toteż prawdopodobieństwo 
odnalezienia cennych przedmio-
tów jest o wiele większe.  

Drobne monety, biżuteria, kap-
sle, ale i gwoździe – mówi pan Da-
rek, którego zapytaliśmy co moż-
na znaleźć penetrując plaże oraz 
brzegi mórz i jezior. 

Mężczyzna nie chciał jednak 
zbyt wiele mówić o swojej pasji, 
ani tym bardziej o wartości znaj-
dowanych na dnie naszego ką-
pieliska metali. Jak sam przyznał 
„przyciągnęłoby  to tylko konku-
rencję”. 

MS

pan Darek z Łukęcina, w trakcie przeszu-
kiwania dna nowogardzkiego kąpieliska

zleciały się bociany

Próba generalna przed sejmikiem?
W miniony piątek, 19 czerwca,  na dawnych polach i ogrodach byłego PGR-u Radosław, ze-
brała się spora grupa bocianów - razem jakieś kilkadziesiąt ptaków. Czyżby ptaki urządzi-
ły próbę generalną przed sejmikiem?

Zwykle bociany zbierają się tak 
licznie, dopiero w pierwszej po-
łowie sierpnia, przed odlotem 
do ciepłych krajów. Dlatego też 
przedwczesny zlot ptaków, na-
tychmiast zwrócił uwagę naszych 
czytelników. - Chciałem  zaintere-
sować reporterów redakcji, by pod-
jechali na pole byłego PGR-u Ra-
dosław i zobaczyli sejmik bocia-
nów. Ilość ptaków, jaka jest na 
łące, naprawdę jest oszałamiająca, 
i z każdą godziną bocianów jeszcze 
przybywa – relacjonował zachwy-
cony pan Wojciech. 

Nasuwa się pytanie, co było po-
wodem spotkania tak dużej ilości 

ptaków o tej porze roku, na tere-
nie naszej gminy? Najwyraźniej 
ptaki miały poważny temat do 
omówienia – żartuje Marek He-
iser, z Nadleśnictwa Nowogard, 
miłośnik i obserwator bocianów. 

- Trudno to wytłumaczyć. Z 
pewnością na sejmik jest za wcze-
śnie. Myślę, że była to grupa pta-
ków, żerujących w tej okolicy, która 
nie przystąpiła w tym roku do lęgu 
i coś ją skłoniło do takiego grupo-
wego przylotu. Zwykle jest to zwią-
zane z pożywieniem, ale nie wie-
my, czy tak było w tym przypadku. 
Możemy to nazwać „próbą gene-
ralną” przed sejmikiem. Najwyraź-

niej ptaki miały jakiś ważny temat 
to omówienia – mówi M. Heiser. 

Leśnik i ornitolog z zamiłowa-
nia, w tym roku po raz kolejny 
będzie liczył bociany. Akcja się 
opóźnia, bo i rok jest nietypowy. 

- Bociany przylatywały do nas z 
przerwami. Poza tym, spora ilość 
ptaków nie przystąpiła do lęgu, ze 
względu na bardzo zmienną po-
godę. To powoduje, że w gniaz-
dach młode są w bardzo zróżnico-
wanym wieku. Dlatego opóźnia się 
nasza akcja liczenia ptaków - do-
daje M. Heiser. 

JB, MS
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Na co gminne pieniądze
Mimo że jako wydawca DN uczestniczę czynnie w redagowaniu gazety, to z 

wieloma tekstami zapoznaję się, podobnie jak Czytelnicy, dopiero po wydru-
kowaniu. Tak było z artykułem dotyczącym nowogardzkiego szpitala, a ściślej 
problemów ze starą już  i awaryjną sterylizatornią. Nie trzeba nikomu przypo-
minać, jakie  znaczenie dla mieszkańców naszej gminy ma nowogardzki szpi-
tal. Problemy ze sterylizatornią  ujawniają  jednak szersze tło i wskazują, że wa-
runki w jakich  funkcjonuje nasza placówka służby zdrowia, pozostawiają wie-
le do życzenia. 

Po pierwsze 
W systemie finansowania szpitalnictwa mamy zapisane ustawowo źródła 

pozyskiwania środków na tzw. działalność bieżącą, czyli zabiegi lecznicze, a są 
nimi kontrakty z NFZ. Teoretycznie powinno być więc zabezpieczone finan-

sowanie procedur medycznych, w tym  wynagrodzenia personelu, medykamentów i innych materiałów nie-
zbędnych do realizacji procesu leczniczego. Teoretycznie - bowiem jak powszechnie wiadomo - limity obo-
wiązujące na większość procedur powodują, że finansowanie to nie dotyczy wszystkiego co należałoby szyb-
ko przeprowadzić i długie kolejki na niektóre zabiegi są codziennością. Jeśli z tymi zastrzeżeniami uznamy 
jednak, że finansowanie procedur jest zapewnione, to już  z jakich środków finansować zakup sprzętu me-
dycznego nie jest tak oczywiste. Jak wynika z naszych rozmów z zarządzającymi  szpitalami, w tym zakre-
sie mogą oni  liczyć  głównie na hojność   albo organu prowadzącego, albo na to, że załapią się do puli fun-
dacji wspomagających,  takich jak chociażby orkiestra Owsiaka czy fundacje Polsat, TVN, itp. Wypracowa-
nie własnych środków, przy obecnym poziomie wyceniania procedur medycznych, jest możliwe w niewie-
lu wypadkach.

Po drugie
Do obowiązków samorządów powiatowych należy zabezpieczenie na swoim terenie usługi   szpitalnej (w 

zakresie podstawowym, czyli w układzie organizacyjnym dla tzw. szpitali rejonowych). Powiaty obowiązek 
ten wypełniają na ogół poprzez prowadzenie szpitali powiatowych.  Ale nie zawsze się tak dzieje – zdarza się, 
że prowadzenie tych szpitali powiaty  zlecają innym podmiotom, bądź zupełnie prywatyzują swoje placówki. 
Sytuacja w powiecie goleniowskim jest krajowym ewenementem – otóż powiat goleniowski swój obowią-
zek wykonuje poprzez prowadzenie szpitala w Goleniowie, ale na obszarze co najmniej dwóch gmin czyni to 
za pomocą „frajera”, czyli  gminy Nowogard, która jest organem prowadzącym dla naszego nowogardzkiego 
szpitala. Stwierdzenie, że gmina jest w tym wypadku „frajerem”, nie oznacza bynajmniej, że władze gmin-
ne nie powinny na początku tego wieku przejąć nowogardzkiego szpitala – gdyby tego nie uczyniły, to za-
pewne dzisiaj placówka ta by już nie istniała. Oznacza to tyle, że nasi samorządowcy, a zwłaszcza radni po-
wiatowi wybrani z okręgu nowogardzkiego (6 osób, w tym kolejną już kadencję dyr. Szpitala i nowogardzki 
lekarz), powinni wreszcie wyegzekwować właściwe wypełnianie przez powiat swoich obowiązków, czyli je-
śli powiat wspomaga finansowo szpital w Goleniowie to, również proporcjonalnie winien wspomagać szpital 
nowogardzki. W świetle zapisów ustawowych obowiązków jest to oczywiste –  powiat bowiem zabezpiecza 
usługi szpitalne dla wszystkich mieszkańców powiatu, a nie tylko, jak dzisiaj to czyni, dla tych korzystających 
z usług goleniowskiego szpitala. Przekładając to na rzeczywistość finansową, tylko w ciągu ostatnich pięciu 
lat, ponad 20 milionów naszych wspólnych środków powiatowych trafiło do szpitala w Goleniowie (ponad 3 
miliony trafi w tym roku). W tym samym czasie powiat „wzbogacił” nowogardzki szpital o …..15 tys., i to w 
formie użyczonego, a nie bynajmniej darowanego na własność sprzętu. 

Po trzecie 
W tej sytuacji realnego pozostawienia szpitala  samemu sobie, twierdzenia skarbnika  gminy- cytowane w 

omawianym artykule, a wypowiedziane  w kontekście konieczności zakupu sterylizatora - że na szpital dość 
już przeznaczyliśmy, brzmi niesłychanie groźnie. Niezależnie od konieczności starań o wspomaganie po-
wiatu, gmina jest organem prowadzącym nowogardzki szpital, i nie może przechodzić obojętnie wobec jego 
problemów. Placówka ta bowiem ma ogromne znaczenie dla poczucia zdrowotnego bezpieczeństwa miesz-
kańców   gminy, ale także ma ważny wymiar ekonomiczny, utrzymuje bowiem istotną ilość   zróżnicowa-
nych, i atrakcyjnych miejsc pracy opłacanych z funduszy zewnętrznych. Co miesiąc więc ściąga na wewnętrz-
ny rynek z zewnątrz, kwoty odpowiadające funduszowi płac, i dodatkowo te, które idą na usługi zlecane no-
wogardzkim podmiotom. Szpital także  stymuluje pozytywnie socjologiczną strukturę mieszkańców gminy, 
utrzymując tutaj społeczność lekarzy, stanowiących jeden z trzonów lokalnej inteligencji. Dlatego inwestycje 
w szpital, które gmina poczyniła, zwłaszcza te w modernizację (ponad 20mln), to nie są  inwestycje w kon-
sumpcję – one się zwracają w różny sposób. W ostatnich latach jest to chyba jedyny duży gminny wydatek, 
który nie jest konsumpcyjnym zmarnowaniem  pieniędzy - dlatego skarbnik gminny uczyniłby lepiej, gdyby 
zapytał o sens wydawania środków gminnych raczej przy takich wydatkach jak, 600 tys. na molo, czy prawie 
150 tys. na fontannę oblewaną przez breję z kanalizy i zasilaną dowożoną przez strażaków wodą.

sm

Stłukli  lusterko twojego samochodu - zadzwoń!

Proszę o kontakt poszkodowanego 
Na parkingu przed  nowogardzkim szpitalem, w piątek tj. 19.06.2015r, zostało uszkodzone 
lusterko w samochodzie Opel Corsa koloru ciemnoniebieskiego. Proszę o kontakt właści-
ciela tego samochodu, ponieważ byłem świadkiem zdarzenia  i znam numer rej. samocho-
du, który uszkodził  lusterko.  Kierowca – winowajca,  odjechał szybko z parkingu, mimo 
zwróconej mu uwagi co do konieczności  naprawienia wyrządzonej szkody. Proszę o kon-
takt poprzez redakcję DN, tel.  91 39 22 165.             

                                                                                Świadek  zdarzenia
                                                                         

25 tysięcy głosów oddanych na projekt

Czermnica wygrała 14 tys.! 
Czermnica otrzyma14 tys. zł, na budowę placu zabaw, od 
fundacji Aviva. Tym samym inicjatywa zgłoszona przez 
mieszkańców tej wsi została wyróżniona spośród 800 pro-
jektów z całego kraju. 

Projekt zgłoszony przez Czerm-
nicę zajął 10 miejsce, a tylko 20 
inicjatyw zostanie objętych dofi-
nansowaniem. Decydowała o tym 
ilość oddanych na Czermnicę gło-
sów, za pomocą specjalnej aplika-
cji internetowej. 

- To właśnie Wasze głosy spra-
wiły, że znaleźliśmy się w finało-
wej TOP 20-tce na zaszczytnym 
10-tym miejscu z imponującą licz-
bą głosów 25 333! Dziękuję wszyst-
kim, którzy oddali na nas głos. 
Szczególnie dziękuję radnej Jowicie 
Pawlak, która zaangażowała w tę 
akcję wiele szkół. Głosowali na nas 
znajomi z różnych krajów i kon-
tynentów. Mała wieś, a taki drze-
mie w nas potencjał. To jest do-
prawdy niesamowite – mówi soł-

tys Czermnicy, Jan Artermiuk.  
Czermnica składała wniosek 

na 36 tys. zł, by wybudować plac 
zabaw z prawdziwego zdarze-
nia. Dlatego sołtys wsi liczy te-
raz, że pozyska brakujące środki 
od sponsorów i władz samorzą-
dowych. 

- Liczymy, że znajdzie się ktoś 
kto doceni nasz sukces i dołoży do 
całej inwestycji, bo ja przypomnę 
celem jest piękny bezpieczny Plac 
Zabaw i to nie tylko dla dzieci z 
Czermnicy, lecz dla każdego dziec-
ka, które będzie chciało spędzić tu-
taj czas  – mówi J. Artemiuk. 

Oficjalne wyniki konkursu 
mają zostać ogłoszone 24 czerw-
ca. 

MS

Kolejna wygrana uczniów 
Gimnazjum nr 1

"Film na horyzoncie "
Klasa II B pod opieką pani Anny Ochockiej, wzięła udział w 
konkursie “Film na horyzoncie”, odnosząc sukces, gdyż wy-
grali oni nagrodę publiczności. W konkursie wzięli udział 
Tomek Jastrzębski, Adam Pawelczak i Michał Buriak.

Projekt jest organizowany przez 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 
we współpracy z redakcją magazy-
nu Film PRO. Film Na Horyzoncie 
ma charakter ogólnopolskiego kur-
su internetowego, w ramach które-
go uczestnicy uczą się jak znaleźć 
dobry pomysł na film, napisać do 
niego scenariusz, wykonać zdjęcia 
oraz całość zmontować. 

Projekt miał za zadanie rozwija-
nie naszych umiejętności nagrywa-
nia filmów oraz pisania scenariu-
szy  - mówi jeden z uczniów, To-
mek Jastrzębski. Tematy konkursu 
były uzależnione od zadań wyzna-
czonych przez komisję “Filmu Na 
Horyzoncie”, uczniowie łącznie na-
grali pięć filmów realizując ten pro-
jekt od października przez cały rok 
szkolny. 

Nasze inspiracje czerpaliśmy 
głównie z Internetu”- zaznaczył 
Adam Pawelczak, jeden z trójki 

zwycięzców. 
Finał odbył się 1 czerwca, w któ-

rym uczniowie naszego gimnazjum 
wygrali nagrodę publiczności. W 
przyszłości dwójka z nich (Adam 
Pawelczak i Michał Buriak) ma za-
miar kontynuować swoją pasję, 
którą stało się nagrywanie filmów.

Korzystając z okazji, ucznio-
wie wraz z opiekunką panią Anną 
Ochocką, chcą złożyć podziękowa-
nia: “Chcieliśmy podziękować pani 
dyrektor, wszystkim nauczycielom 
naszego gimnazjum, pani Rybus, 
pani Bednarek, pani Falkowskiej-
-Simińskiej za pomoc w promocji, 
a także pani informatyk Wiesławie 
Cedro za pomoc techniczną, oraz 
wszystkim uczniom naszej szkoły, a 
także uczniom liceum i facebook’o-
wiczom za to, że głosowali i wspar-
li naszą akcję.”. 

 Julia Pawelec
Zdjęcie Jarek Bzow
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Ogłoszenie
Zarząd Koła PZW „Tęczak”, organizuje na jeziorze nowogardzkim, drużynowe zawody wędkar-

skie (dwójki). Zawody odbędą się dnia 28 czerwca, zbiórka o godz. 8.00 przy restauracji „Neptun”. 
Zapisy do 26 czerwca w sklepie wędkarskim “Tęczak”, wpisowe 5 zł.

Zarząd Koła PZW Tęczak

 Halo redakcja 

zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie zat.
„ z wizytą w ośrodkach kultury”

dzieci niepełnosprawne w wieku od 3 do 13 lat i ich rodzeństwo

W ramach projektu odbędą się wyjazdy do Opery, Filharmonii, Teatru 
Współczesnego, Teatru Lalek „Pleciuga”  w Szczecinie, Oceanarium w 
Kołobrzegu, Muzeum Figur Woskowych, Muzeum Przyrodniczego i 
Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach  oraz Muzeum 
Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.
Celem projektu jest ułatwienie 30-ciorga dzieciom (15 dzieciom nie-
pełnosprawnym i ich rodzeństwu)  dostępu do szeroko pojętej kul-
tury.
Termin realizacji projektu: od 25 maja do 31 grudnia 2015r.
zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie 
można uzyskać  pod nr tel. 503-734-075

Projekt jest realizowany w ramach programu 
„Pzu z kulturą” Fundacji Pzu

Andrzej Leja z Kościuszek, nowym przewodniczącym Powiatowej Rady izb Rolniczych 

Trzeba odbudować zaufanie rolników...
W miniony piątek, w sali obrad zarządu powiatu w Goleniowie, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Rady Izb Rolniczych. W trak-
cie posiedzenia, członkowie rady wybrali nowego przewodniczącego. Został nim Andrzej Leja – rolnik z Kościuszek (gm. Osina). 

Tym samym A. Leja zastąpi na 
tym stanowisku Zbigniewa Lutra z 
Glicka, który przez ostatnie 4 lata 
pełnił funkcję przewodniczącego 
Powiatowej Rady Izb Rolniczych. 
W trakcie piątkowego zebrania rol-
nicy wybrali też delegata do walne-
go zgromadzenia izb – został nim 
Piotr Kamiński – rolnik ze Stodól-
ska, koło Maszewa. 

Zdaniem nowego przewodni-
czącego powiatowej rady, izby mu-
szą się odpolitycznić. 

-Trzeba odbudować zaufanie rol-
ników do izb rolniczych, a receptą 
na to będzie godne reprezentowanie 
ich interesów, a nie budowanie ko-
rzyści politycznych. Bo to jest dzisiaj 
największy problem izb rolniczych – 

upolitycznienie organizacji. Z tym 
musimy walczyć. Wiem o czym mó-
wię, bo sam, w wyniku pewnych 
działań przed czterema laty, nie zo-
stałem przewodniczącym powiato-
wej rady. Po prostu nie byłem z tej 
partii co trzeba i zostałem odsunię-
ty. Rolnik, jest rolnikiem, niezależ-
nie od tego, czy i z jakiej partii po-
chodzi i jakie ma poglądy  – mówi 
Andrzej Leja, wybrany na nowe-
go przewodniczącego powiatowej 
rady izb rolniczych w Goleniowie. 

Pytany o podsumowanie kaden-
cji poprzedniego przewodniczące-
go, odpowiada wymijająco:   -Rol-
nicy sami to ocenili podczas ostat-
nich wyborów  – mówi A. Leja. 

Gospodarz miał zapewne na my-

śli chociażby to, że na sześć gmin 
w powiecie goleniowskim, poło-
wa w ogóle nie wystawiła kandy-
datów do rady powiatowej samo-
rządu rolniczego. Tak było w  Go-
leniowie, Stepnicy i Przybiernowie. 
Toteż nową kadencję powiatowa 
rada zaczęła w „okrojonym” skła-
dzie, 6 przedstawicieli (po dwóch 
z każdej gminy tj. Nowogard, Osi-
na, Maszewo). Dużego zaintereso-
wania nie było też samymi wybo-
rami. Mowa tu nie tylko o frekwen-
cji, bo dla przykładu w Nowogar-
dzie na 1,5 tysiąca uprawnionych, 
nie zagłosowało nawet 100 osób, 
ale też zainteresowanie rolników 
kandydowaniem do władz samo-
rządu rolniczego. W gminie Nowo-
gard zgłosiło się tylko dwóch kan-
dydatów, a więc dokładnie tylu, ile 
było do przyznania mandatów tj. 
Dariusz Olejnik z Ostrzycy, i były 
już przewodniczący, wspomniany 
wcześniej, Z. Luter (obecnie nowy 
sołtys Glicka oraz członek zarzą-
du PSL w Nowogardzie). Tylko  dla 
porównania, jeszcze przed czte-
rema laty o mandat w powiatowej 
radzie ubiegało się u nas czterech 
kandydatów. Spadek zaintereso-
wania działaniem w izbach, rolni-
cy tłumaczą nie tylko upolitycznie-
niem organizacji, a przede wszyst-

kim małą aktywnością samej orga-
nizacji w terenie. 

- Zamiast trzech, czy czterech ze-
brań rady w ciągu roku, odbywało 
się jedno. Nie było też żadnego pla-
nu pracy rady. Rolnicy nie chcie-
li więc się angażować, tylko po to 
by ich nazwiska widniały na papie-
rach – mówi nowy przewodniczą-
cy i zapowiada, że za jego kadencji 
będzie inaczej, bo i problemów rol-
nicy mają co niemiara:  - Najwięcej 
kłopotów mamy z przetargami na 
ziemię, jakie ogłasza Agencja Nie-
ruchomości Rolnych. Nadal też tra-
cimy ogromne pieniądze w wyniku 
szkód wyrządzanych na naszych po-
lach przez dziką zwierzynę  -  wy-
mienia A. Leja. 

Przed izbami kolejny etap we-
wnętrznych wyborów. Za kilka ty-
godni delegaci na walne zgroma-
dzenie, wybrani spośród członków 
powiatowych rad w całym woje-
wództwie, wezmą udział w zebra-
niu, na którym wybiorą nowe wo-
jewódzkie władze organizacji. Na-
stępnie spośród prezesów i delega-
tów poszczególnych izb w regionie, 
wybrana zostanie Krajowa Rada 
Izb Rolniczych (KRIR) w Warsza-
wie – naczelna reprezentacja izb 
rolniczych w całej Polsce.

Marcin Simiński

Andrzej Leja ma 58 lat. 
Od 1984 roku prowadzi w 
Kościuszkach gospodar-
stwo rolne o powierzchni 
ok. 30 ha. Ma trzech synów. 
W izbach rolniczych działa 
aktywnie od przeszło 12 lat. 
W poprzednich latach peł-
nił już funkcję przewodni-
czącego powiatowej rady izb 
rolniczych. W minionej ka-
dencji był członkiem rady, 
wybrany podobnie jak w ze-
szłych wyborach, z terenu 
gminy Osina. 

Red.

Piątek, godz. 10.00, Starostwo Powiatowe w Goleniowie. Pierwsze posiedzenie Po-
wiatowej Rady Izb Rolniczych.

Problemy z autokarem
Do redakcji DN zatelefonował, w piątek (19 czerwca), ro-
dzic, który opisał problemy z jakimi w poniedziałek bory-
kały się dzieci wyruszające do Opery. Policjanci po kontroli 
dopuścili autokar z dziećmi do ruchu, jednak kolejna kon-
trola, już na trasie, wykazała defekt pojazdu i zakazała wy-
cieczce dalszej jazdy. 

 Do wydarzenia doszło w ponie-
działek (15 czerwca), po godzinie 
8.00. Pracownicy szkoły, którzy 
zorganizowali wycieczkę do Ope-
ry, poprosili policję o sprawdze-
nie stanu technicznego autokaru, 
należącego do jednego z nowo-
gardzkich przewoźników, którym 
miały podróżować dzieci. -  Poli-
cjanci Referatu Ruchu Drogowe-
go przeprowadzili kontrolę drogo-
wą autokaru, którym dzieci mia-
ły wyjechać na wycieczkę. Spraw-

dzony został m.in. stan techniczny 
i wyposażenie pojazdu - stan opon, 
układu kierowniczego, hamulco-
wego i światła. Policjanci skontro-
lowali stan trzeźwości kierowcy, a 
także to, czy posiada odpowied-
nie uprawnienia. Podczas przepro-
wadzonej kontroli nie stwierdzo-
no nieprawidłowości – mówi asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik policji. 
Wycieczka wyjechała, jednak nie 
dotarła do celu. Otóż autokar zo-
stał zatrzymany w okolicach miej-

scowości Rurka, przez funkcjona-
riuszy Inspekcji Transportu Dro-
gowego. Ci już dopatrzyli się złe-
go stanu technicznego autokaru. 
- Ten sam autokar na drodze kra-
jowej nr 3, na wysokości miejsco-
wości Rurka, zatrzymany został 
do kontroli drogowej przez funk-
cjonariuszy Inspekcji Transportu 
Drogowego, którzy stwierdzili wy-
ciek płynów eksploatacyjnych, w 
związku z czym zakazali dalszej 
jazdy i zatrzymali dowód rejestra-
cyjny pojazdu – informuje asp. Ju-
lita Filipczuk. 

Sytuacja ta zbulwersowała ro-
dziców. Mężczyzna, który poin-
formował o całej sytuacji redak-
cję, przyznał, że dowiedział się o 
tych kontrolach dopiero po tym, 
jak o wydarzeniach opowiedzia-
ła córka w wieku przedszkol-
nym. Nasz Czytelnik słusznie po-
czuł się zbulwersowany i ma żal 
do Policji, że nie potrafiła nale-
życie sprawdzić autokar, podczas 
kontroli jeszcze przed wyjazdem. 

Dlaczego rzekomo sprawny po-
jazd, podczas drugiej kontroli zo-
stał już zatrzymany? Swoją teorię 
ma rzecznik policji, która twier-
dzi, że autobus mógł ulec awa-
rii podczas jazdy. - Nadmieniam, 
że sprawny pojazd podczas jaz-
dy może ulec awarii, niekoniecz-
nie na skutek zdarzenia drogowe-
go, na co nie mają wpływu kontro-
lujący go przed wyjazdem funkcjo-

nariusze – mówi Julita Filipczuk.  
Dodajmy, że od niedawna Ko-
menda Powiatowa Policji w Go-
leniowie prowadzi akcję „Bez-
pieczny autobus” i przypomina o 
możliwości dokonania, na wnio-
sek organizatorów wycieczki, ro-
dziców czy opiekunów, kontroli 
trzeźwości kierowców oraz stanu 
technicznego autokarów.

KR



Nr 46 (2378)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

Reklama

Konkurs Piosenki Żeglarskiej „SzuWARy 2015”

Szanty na nowogardzkiej plaży
W niedzielę, 21 czerwca, na plaży miejskiej w Nowogardzie, odbył się IV Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej „SZUWARY 2015”.  W koncercie wzięło udział prawie 60 wykonawców. 

Przegląd otworzył krótkim 
słowem wstępnym oraz swo-
im występem Przewodniczący 
Jury, znany w światku szanto-
wym od kilkunastu lat, głów-
nie jako wykonawca własnych 
ballad, mieszkający od nie-
dawna w Nowogardzie, Prze-
mek Mordalski. Jego występ 
wprowadził licznie zgromadzo-
ną publiczność w odpowied-
ni szantowy nastrój i atmos-
ferę do wysłuchania uczest-
ników przeglądu konkurso-

wego. Przegląd konkursowy 
trwał prawie 2,5 godz. i wzięło 
w nim udział 18 solistów oraz 
8 zespołów, w sumie prawie 
60 uczestników w wieku od 4 
lat do 40+. Występy ocenia-
ło Jury w składzie: Przemek 

Mordalski, Bogdan Milczarski 
oraz Leszek Szpon, który jed-
nocześnie był kierownikiem ar-
tystycznym Przeglądu. Całość 
koncertu prowadził ze swadą 
Zygmunt Heland.

Po zakończeniu części kon-
kursowej, w czasie gdy Jury 
udało się na naradę, na estra-
dę weszli członkowie zespołu 
z Nowogardzkiego Domu Kul-
tury pod kierownictwem Lecha 
Jurka oraz gość ze Szczecina, 
znany szantman Jacek Wójci-
kiewicz, którzy umilali czas w 
oczekiwaniu na ogłoszenie wy-
ników Przeglądu. Po ich przed-
stawieniu, publiczność wy-
słuchała ponownie występów 
Laureatów, a Przegląd zakoń-
czył się wspólnym odśpiewa-
niem kilku zwrotek popularnej 
polskiej szanty „Morskie opo-
wieści”.

Oficjalne wyniki IV Przeglądu 
Piosenki Żeglarskiej „SZUWA-
RY 2015” :

I miejsce (równorzędne): We-
ronika Laik („Żeglarski czar-
dasz”) Iga Wójcikiewicz („Z pi-

ratami w świat”)
II miejsce:  Maja Tębłowska 

(„Jaht rock and roll”)
III miejsce:   Oliwia i Okta-

wia Maciejuniec („Wiej, wie-
trze wiej”)

IV miejsce: Ola i Rafał Szpil-

kowscy (szanta a’capella „24 
lutego”) 

V miejsce: Mateusz Kozłow-
ski („Na jeziorach”)

Wyróżnienia (równorzędne):   
Agata Kazimierczak („10 w 
skali Beauforta”), Karolina Ko-
bus („My żeglarki”) Klara Kra-
szewska („Wiej, wietrze wiej”).

Wyróżnienia specjalne (rów-

norzędne) dla przedszkolaków 
i grup przedszkolnych: Zuzan-

Weronika Lalik

na Kędzia („Kołysze się sta-
tek”), Jakub Paradziński („A 
hoj, załogo”), Staś Święcicki z 
zespołem Zielone Przedszko-
le („Hej, żegluj że”), zespół 
„Pięciolatki” z przedszkola nr 
4 („Morze, moje morze”), Ze-
spół z oddziału przedszkol-
nego SP nr 4 („Budujemy 
łódź”) oraz zespół „Złota Trój-
ka” z oddziału przedszkolnego 
SP nr 3 (Morze, moje morze”).

Dzięki licznym sponsorom 
wszyscy wykonawcy otrzyma-
li upominki i nagrody, a tak-
że mogli się posilić. Organi-
zację tegorocznych „Szuwar” 
wsparli: Gmina Nowogard, Ka-
zimierz Ziemba-  Przewodni-
czący Rady Powiatu, Tomasz 
Kulinicz - Starosta Goleniow-
ski,  „TOYOTA” Jan Kozłowski, 
„POL-DRÓG” Nowogard, Ce-

lowy Związek Gmin R-XXI w 
Słajsinie, „Caritas” przy Parafii 
WNMP, „LODOS” Jan Sachryń, 
Jan Bąk, Jerzy Brzost, Ja-
nusz Łyjak, Emil Kiniarz, Wie-
sław Brzeziński, Jarosław Ko-
ladyński, Dariusz Szulejko, Ro-
man Szlachetka, Krzysztof Ko-
siński, Anna Fedorczuk-Smoli-
ra, Mieczysław Burzyński, Le-
szek Cedro, Henryk Wiąz, Bo-
gusław Jakliński, Adam Dem-
biński, Franciszek Karolewski, 
Mirosław Morawski, Zygmunt 
Heland, Zbigniew Maciejuniec, 
Dziennik Nowogardzki. Szcze-
gólne podziękowania dla pani 
Anety Drążewskiej, dyrektor 
NDK, za wsparcie organizacyj-
ne i techniczne Przeglądu. 

Inf. własne
opr. MS/DN

Występ przedszkolaków.

Mimo nienajlepszej pogody publiczność dopisała.

Iga Wójcikiewicz

Reklama
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Nasze   prezentacje najlepsi uczniowie 2014-2015
Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, prezen-

tujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w roku 
2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę poprosili-
śmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że taka prezen-
tacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlepszych i bodziec 
dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym roku. Dzisiaj trzecia 
część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych uczniów ze szkół  podstawo-
wych w   Błotnie, Orzechowie, Strzelewie i Długołęce.

Justyna Juszczyńska kończy 
Szkołę Podstawową w Błotnie ze 
średnią ocen 5,72 i ponad 90 % 
wynikiem sprawdzianu w kla-
sie VI. Posiadając szeroki zakres 
umiejętności humanistycznych, 
przyrodniczych i plastycznych re-
prezentowała szkołę w wielu kon-
kursach, nierzadko zajmując w 
nich czołowe miejsca, m. in. kon-
kursy czytelnicze (dwukrotnie 
pierwsze miejsce w konkursach 
organizowanych przez bibliotekę 
miejską), matematyczne (miej-
sce II, wyróżnienie w konkursach 
miejsko-gminnych), przyrodni-
cze (III m. i wyróżnienie w kon-
kursach powiatowym i miejsko- 
gminnym) oraz plastyczne orga-
nizowane prze NDK ( II m. i 5 
wyróżnień).

Julia Kania jest uczennicą 
IV klasy, którą kończy ze śred-
nią 5,27. Oprócz pełnienia funk-
cji przewodniczącej samorzą-
du uczniowskiego reprezentowa-
ła Szkołę Podstawową w Błotnie 
w wielu konkursach na szczeblu 
gminy, m. in. I miejsce w konkur-
sie Przyroda wokół nas, I miej-
sce w turnieju sportowym w Dwa 
ognie, wyróżnienia w konkursach 
plastycznych organizowany przez 
NDK.  Osiągnęła również bardzo 
dobry wynik w konkursie Kangur 
matematyczny.

Martyna Woźniak – uczennica 
klasy V – średnia 5,1; wychowaw-
ca Aneta Płusa

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły, pełni funkcję przewodni-
czącej Samorządu Uczniowskie-
go.          W ciągu roku szkolnego 
zajęła m.in.  III miejsce drużyno-
wo w konkursie „Matematyczne 
Asy z V Klasy”, I miejsce w kon-
kursie muzycznym „Piękna nasza 
Polska cała” i „Kolędy i pastorał-
ki”, I miejsce w konkursie recyta-
torskim poezji angielskiej, wyróż-
nienie w konkursie recytatorskim 
„Wypłyń na głębię…”. Mistrzyni 
ortografii, konkursów matema-
tycznych i tabliczki mnożenia w 
szkole. Bierze udział w licznych 
konkursach plastycznych, czytel-
niczych i wiedzowych, uczęszcza 
do szkoły muzycznej. 

Hubert Jasiński -  uczeń klasy 
V - średnia 5,0; 

wychowawca Aneta Płusa
III miejsce drużynowo w kon-

kursie „Matematyczne Asy z V kla-
sy”, I miejsce w konkursie plastycz-
nym „Stop nałogom – dla zdro-
wia start”, I miejsce w konkursie 
na wiersz „Serce”, wyróżnienie w 
konkursie recytatorskim „Wypłyń 
na głębię…”,, wyróżnienie w kon-
kursie „Parki Narodowe Polski”. 
Uczestnik wielu innych różnorod-
nych konkursów szkolnych i mię-
dzyszkolnych. Jego pasją jest przy-
gotowywanie i prezentacja sztu-
czek magicznych.

Julia Burzyńska – uczennica 
klasy VI – średnia ocen 4,9; wy-
chowawca Bogumiła Pawelec

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły i bierze udział w różno-
rodnych konkursach czytelni-
czych, wiedzowych oraz zawo-
dach sportowych.

 II miejsce w eliminacjach 
gminnych i 

V w powiatowych w tenisie 
stołowym dziewcząt, I miejsce 
w XI Archidiecezjalnym kon-
kursie biblijnym, 

II miejsce w konkursie recy-
tatorskim „Wypłyń na głębię…”, 
wyróżnienie w konkursie „Parki 
Narodowe Polski”.

 

Kacper Skowroński uczeń kla-
sy IV średnia ocen 4,7, wycho-
wawca Agnieszka Forgiel

Uczeń wielokrotnie brał 
udział w licznych konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych tj. 
recytatorskim, ortograficznym, 
ekologicznym. Zajął III miej-
sce w XIV Konkursie Rejono-
wym pt. Wiedza leśna. Wyróż-
nienie w gminnym Konkursie 
Literackim „Mistrz pisania opo-
wiadań”. 

Aktor koła teatralnego – 
udział we wszystkich przedsta-
wieniach szkolnych oraz apelach 
okolicznościowych.

Karolina Szafranek
Uczennica klasy V Szkoły 

Podstawowej w Długołęce. Wy-
chowawca Magdalena Sawic-
ka. Średnia ocen 4.81.  Laureat-
ka wielu konkursów szkolnych 
i międzyszkolnych. I miejsce w 
miejsko-gminnym konkursie 
przyrodniczym „Parki Narodowe 
Polski”. Wyróżnienie w miejsko-
-gminnym konkursie czytelni-
czym „Mikołajek i inne chłopa-
ki”. VI miejsce w konkursie „Wie-
dzy leśnej”, I miejsce w szkolnym 
konkursie „Mistrz Pięknego Pi-
sania”, II miejsce w szkolnym 
konkursie na „Kartkę Świątecz-
ną”, I miejsce w szkolnym kon-
kursie „Zdrowo jem”, I miejsce 
w Szkolnym Konkursie Łamigłó-
wek.

SP Strzelewo

SP Długołęka 

SP Błotno SP Orzechowo 

Gimnazjum nr 2 w nowogardzie

Superkomputer 
Dnia 12 czerwca, uczniowie Gimnazjum nr 2, w składzie: 
Konrad Laskowski, Norbert Saja, Oktawiusz Łatka, Miłosz 
Kowalczyk i Natan Jeremicz, pod opieką p. Szymona Gry-
gowskiego brali udział w prezentacji innowacyjnego pro-
jektu edukacyjnego pt. „SUPERKOMPUTER”. 

Superkomputer (klaster), to 
grupa komputerów połączonych 
w sieci realizujących jedno zada-
nie rozbijając je na poszczególne 
komputery. 

Zadaniem grupy projektowej 
było stworzenie klastra oblicze-
niowego zajmującego się obli-
czeniami numerycznymi, w tym 
przypadku było to wyznaczenie 
liczby Pi metodą Monte Carlo. W 
pierwszym etapie prac, uczniowie 
musieli zainstalować odpowied-
nie oprogramowanie, a następnie 
je skonfigurować. Drugi etap, to 
konfiguracja sieci komputerowej i 
zabezpieczeń. Etap trzeci, to obli-
czenia na klastrze, który obejmo-
wał 17 komputerów opartych na 
dwóch rdzeniowych procesorach. 

Etap ostatni, to graficzne opraco-
wanie wyników za pomocą arku-
sza kalkulacyjnego. 

Wnioski które zostały wysnu-
te na podstawie wyników są na-
stępujące, wraz ze wzrostem ilości 
komputerów w klastrze czas obli-
czeń maleje wykładniczo. Dzisiej-
sze superkomputery to nie jeden 
komputer z jednym silnym pro-
cesorem. Dzisiejsze superkom-
putery to grupy komputerów po-
łączonych ze sobą tak, aby zada-
nie np. problem numeryczny mo-
gło zostać rozbite na poszczególne 
jednostki i procesory, jednak nie 
wszystkie obliczenia da się w ten 
sposób przyspieszyć.

opiekun projektu Szymon Gry-
gowski
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Pomorzanin rozbija unię dolice

Świetny Dawid Kurek
W sobotę (20 czerwca), Pomorzanin Nowogard rozgrywał na własnym boisku ostatni ligowy mecz. Rywalami był zespół Unii Dolice, dla której był to po-
jedynek o być albo nie być, w wojewódzkiej okręgówce. Piłkarze z Nowogardu zagrali bardzo dobry mecz i rozgromili gości 5:1. Głównym bohaterem był 
Dawid Kurek, który strzelając dwa gole i notując trzy asysty, miał swój wkład przy każdej bramce. 

Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 5:1 (1:0)
Gole: `Piotr Hanuszkiewicz, `Dawid Kurek x2, `Piotr Winogrodzki, `Patryk Marcinkowski
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Fernando Maia Batista, Michał Łukasiak, Konrad Adamek (Patryk Marcinkowski) – Piotr Hanuszkiewicz, 

Piotr Winogrodzki (Marcin Skórniewski), Hubert Pędziwiatr (Tomasz Szafran), Dominik Wawrzyniak, Dawid Kurek – Dawid Langner.  

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
30. kolejka:
Błękit Pniewo – Flota II Świnoujście 3:0 (walkower)
Stal Lipiany – Zorza Dobrzany  1:2
Piast Chociwel – Odrzanka Radziszewo 0:2
Pomorzanin Nowogard – Unia Dolice 5:1
Sparta Węgorzyno – Ina Ińsko  0:2
Jeziorak Szczecin – Gavia Choszczno 12:3
Morzycko Moryń – Kłos Pełczyce  2:1
Orkan Suchań – Polonia Płoty  0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 30 71 73 25 23 2 5
2 Jeziorak Szczecin 30 63 70 43 20 3 7
3 Morzycko Moryń 30 53 52 34 14 11 5
4 Pomorzanin Nowogard 30 50 49 33 15 5 10
5 Zorza Dobrzany 30 47 64 44 11 14 5
6 Stal Lipiany 30 47 55 41 14 5 11
7 Kłos Pełczyce 30 44 43 45 13 5 12
8 Sparta Węgorzyno 30 44 45 38 13 5 12
9 Ina Ińsko 30 40 40 51 11 7 12
10 Polonia Płoty 30 40 57 55 11 7 12
11 Błękit Pniewo 30 38 49 67 11 5 14
12 Odrzanka Radziszewo 30 37 41 58 11 4 15
13 Unia Dolice 30 35 64 52 9 8 13
14 Orkan Suchań 30 24 33 79 6 6 18
15 Gavia Choszczno 30 24 43 67 6 6 18
16 Flota II Świnoujście 30 16 33 79 5 1 24

W bardzo ładnym stylu Po-
morzanin pożegnał się w sezo-
nie 2014/2015 ze swoimi kibi-
cami. Zespół, który tymczaso-

wo prowadzi Paweł Błaszczyk, 
nie dał szans walczącej o utrzy-
manie Unii Dolice i wysoko wy-
grał 5:1. Po pierwszej połowie 
gospodarze prowadzili 1:0, po 
tym jak Dawid Kurek w swoim 

stylu popędził z piłką na skrzy-
dle i przy końcu boiska wyłożył 
futbolówkę do Piotra Hanusz-
kiewicza, który z najbliższej od-

ległości pokonał bramkarza go-
ści. Przyjezdni wrócili do gry w 
drugiej połowie, wykorzystując 
błąd nowogardzkiej defensywy. 
Po wrzucie z autu, zawodnik go-
ści znalazł się sam na sam z Paw-

łem Sobolewskim i zdobył bram-
kę wyrównującą. Wówczas swój 
koncert rozpoczął Dawid Kurek. 
Najpierw pomocnik Pomorza-
nina zdobył bramkę na 2:1, na-
stępnie asystował przy trafieniu 
Piotra Winogrodzkiego. Czwar-
tą bramkę dla Pomorzanina zdo-
był Patryk Marcinkowski, a wy-
nik ustalił Dawid Kurek strzela-
jąc piątą bramkę dla Pomorza-
nina. Unia Dolice spada z ligi, a 
Pomorzanin kończy sezon na 4. 
miejscu w ligowej tabeli. Rzutem 
na taśmę przed spadkiem uchro-
niła się Polonia Płoty. W następ-
nym sezonie Pomorzanin nie za-
gra już z Piastem Chociwel i Je-
ziorakiem Szczecin, które awan-
sowały do IV ligi oraz z Błęki-
tem Pniewo, Odrzanką Radzi-
szewo, Orkanem Suchań, Ga-
vią Choszczno i Flotą II Świno-
ujście, które podzieliły los Unii 
Dolice. Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników 30. kolej-
ki oraz tabelę końcową w sezonie 
2014/2015. 

KR

Dawid Kurek w meczu z Unią Dolice strzelił dwa gole oraz asystował przy trzech 
bramkach.

Pomorzanin ii walkowerem żegna się z A Klasą

Zasłużyli na spadek
Drugi zespół Pomorzanina nie pojechał do Goleniowa na mecz z wiceliderem, i co za tym idzie, 
przegrał mecz walkowerem. Piłkarze z Nowogardu przez cały sezon byli najsłabszym zespołem w 
A Klasie i trzeba sobie jasno powiedzieć, że zasłużyli na spadek do najniższej klasy rozgrywkowej. 

Piłkarze drugiego zespołu Pomo-
rzanina z trudem zebrali meczową 
jedenastkę na wyjazd do Golenio-
wa. Wobec tego prezes klubu do-
szedł do wniosku, że nie będzie ob-
ciążał finansowo Pomorzanin wy-
jazdem do Goleniowa i oddał rywa-
lom walkowera. Jest to bardzo do-
bre podsumowanie tego, jak „rezer-
wowi” spisywali się w przekroju ca-
łego sezonu. Ostatnie miejsce w ta-
beli jest w pełni zasłużone i choć 
istnieje cień szans na to, że Pomo-
rzanin II pozostanie w A Klasie na 
wskutek planowanej reformy, po-
zostaje wierzyć, że zespół ten za-
cznie się w końcu spisywać na miarę 
oczekiwań. Dodajmy jeszcze, że do 
regionalnej okręgówki awansowała 
drużyna Chemika II Police. Przy ar-
tykule prezentujemy tabelę oraz wy-
niki ostatniej kolejki.                   KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
22. kolejka:
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Łożnica  1:3 
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  1:1
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Grzędzice  0:1
Wicher Reptowo – OKS Goleniów  2:2
Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 3:0 (walkower)
Chemik II Police – Pomorzanin Przybiernów 3:0 (walkower)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Chemik II Police 22 54 95 19 18 0 4
2 Hanza Goleniów 22 51 67 21 16 3 3
3 Wicher Reptowo 22 33 46 45 9 6 7
4 Wołczkowo – Bezrzecze 22 32 38 37 9 5 8
5 Orzeł Łożnica 22 31 30 34 9 4 9
6 Pomorzanin Przybiernów 22 30 44 50 9 3 10
7 Znicz Niedźwiedź 22 30 57 50 9 3 10
8 Zalew Stepnica 22 26 43 55 7 5 10
9 OKS Center MD Goleniów 22 25 43 45 6 7 9
10 Vielgovia Szczecin 22 23 26 49 6 5 11
11 Orzeł Grzędzice 22 22 29 65 6 4 12
12 Pomorzanin II Nowogard 22 15 22 70 4 3 15
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Środy na torze – iX seria

Podium Salamona
W środę (17 czerwca), na torze kolarskim w Szczecinie, odbyła się IX seria cyklicznych za-
wodów „Środy na torze”. Ładnie zaprezentował się Adam Salamon, który dwukrotnie sta-
nął na podium. Z kolei w kategorii Żak starszy, w jednym z wyścigów, 3. miejsce wywalczył 
Hubert Grygowski.  

W kategorii Żak starszy na to-
rze zaprezentowali się Hubert 
Grygowski i Jacek Fecak. Naj-
pierw młodzi podopieczni Ry-
szarda Posackiego, wzięli udział w 
wyścigu na 200 metrów ze startu 
lotnego. Grygowski uzyskał czas 
16.36, który uplasował go na 5. 
miejscu. Fecak z czasem 17.42 za-
jął 6. pozycję. Następnie odbył się 
sprint drużynowy, a dwójka no-
wogardzian powtórzyła swój wy-
nik. Grygowski i Fecak wywalczy-
li po 8 punktów za 5. i 6. miejsce. 
Czas naszych reprezentantów wy-

niósł 37.14. Na koniec odbył się 
wyścig australijski, w którym Hu-
bert Grygowski wywalczył najniż-
szy stopień podium. Jacek Fecak 
nieco się poprawił i w tej konku-
rencji zajął 5. miejsce. 

W kategorii Junior młodszy, na 
torze tym razem Nowogard repre-
zentowała dwójka kolarzy - Adam 
Salamon i Damian Teodorczyk. 
W wyścigu na 400 metrów, ze 
startu zatrzymanego, na 3. miej-
scu ukończył Adam Salamon, któ-
ry uzyskał czas 31.07 i zaledwie o 
pół sekundy przegrał najwyższy 

stopień podium. Damian Teo-
dorczyk swój wyścig zakończył 
na 6. miejscu. W wyścigu austra-
lijskim, ponownie na 3. miejscu 
rywalizację zakończył Adam Sa-
lamon. Teodorczyk poprawił się 
o jedną pozycję i zajął 5. miejsce. 
Tak dobrze nie było już w wyścigu 
scratch. Tym razem Adam Sala-
mon musiał zadowolić się 5. miej-
scem, natomiast Damian Teodor-
czyk wywalczył 4 punkty za 7. po-
zycję. 

KR Pierwszy z prawej- Adam Salamon, który podczas IX serii rywalizacji na torze ko-
larskim, dwukrotnie wywalczył 3. miejsce

zawody wędkarskie Koła PzW “Tęczak”

Wietrzny Dzień Dziecka 
W niedzielę 14 czerwca, Zarząd Koła PZW „Tęczak”, zorganizował coroczne zawody węd-
karskie dla dzieci i młodzieży młodszej na jeziorze w Nowogardzie.  

Pogoda niestety nas nie 
rozpieszczała... Wiał silny i po-
rywisty wiatr, od strony wody 
wprost w oczy zawodników. W 
takich warunkach wędkowanie, 

szczególnie dla tych najmłod-
szych, stało się nie lada wyzwa-
niem. Okazało się jednak, że mo-
bilizacja wśród wędkarzy do tego 
aby zwyciężyć, była duża. A ak-
tywność ryb tego dnia także do-
pisała. 

Zatem, co chwilę w koszyku lą-
dowała jakaś złota rybka. Co w 
efekcie przełożyło się na bardzo 
dobry wynik ogólny w zawodach, 
ponieważ każdy ze startujących 
„coś” złowił. Było też na haczyku 
kilka okazów (kilogramowy lin i 
leszcz), ale uszły z życiem. Jeden 
leszcz jednak wylądował w ko-
szyku Macieja i to zdecydowało o 
zwycięstwie. 

I miejsce – Maciej Madaliński 
– 1960 pkt, II - Igor Kwiatkowski 
– 1760 pkt, III – Julia Piasecka – 
1600 pkt. 

IV – Jakub Kaczmarek, V – 
Cyprian Nykiel, VI – Wiktor 
Lisiecki, VII - Kornelia Pabisiak, 
VIII – Dariusz Rusinowski, IX – 
Oliwia Tomasikiewicz. 

Wszyscy uczestnicy za-
wodów otrzymali upominki i 
poczęstunek, ufundowane przez 
Zarząd Koła PZW Tęczak oraz 
sponsorów: Joanna i Krzysztof 
Łuczak sklep „Promyk”, Tadeusz 
Stępień, Marianna Malinowska, 
Adam Narkiewicz, Stanisława Le-
ciejewska Róża i Jak Lipscy, Zyg-
munt Heland. 

Zawody obsługiwali: Ryszard 
Patyk – komandor zawodów, 
Adam Włodek – sędzia głów-
ny, Jan Lipski i Krzysztof Łuczak 
– kuchnia, Ryszard Paleta, Paweł 
Pińkowski i Zygmunt Heland. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

Rajdowe Mistrzostwa Polski 
zachodniej – 4 Runda

Ścigali się po ulicach 
naszej gminy
W sobotę i niedzielę, w Nowogardzie, odbyła się 4 runda Raj-
dowych Mistrzostw Polski Zachodniej. Imprezę organizował 
Automobilklub Koszaliński przy pomocy Klubu Motorowe-
go „Cisy” Nowogard. 

Impreza rozpoczęła się w so-
botę (20 czerwca), odbiorem ad-
ministracyjnym i badaniem kon-
trolnym. Następnie, po zapozna-
niu się z trasą, załogi przejecha-
ły przez rampę startową w cen-
trum miasta i udały się na miej-

ski prolog. Później rozegrano ko-
lejną próbę, tym razem już pełno-
wymiarowy 2,5 km oes. Po prze-
rwie na serwis i montaż dodatko-
wych lamp, zawodnicy pokonali 
ten odcinek ponownie, jednak w 
całkowitych ciemnościach. Nie-
dzielny etap to 3 odcinki specjal-
ne, przejeżdżane trzykrotnie, wy-
tyczone po asfaltowych drogach 
gminnych i powiatowych. Dodaj-
my, że nie został sklasyfikowany w 
wyścigu żaden z mieszkańców na-
szej gminy. Organizacją rajdu za-
jął się Automobilklub Koszaliń-
ski, a przy organizacji pomagał 
Klub Motorowy „Cisy”. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Wizyta w Urzędzie Miejskim  
w Nowogardzie 
28 maja uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie 
wzięli udział w lekcji samorządności, którą poprowadził burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla. 

W niezwykłej lekcji wzięli uczniowie klasy I TI oraz I THO, którzy znajdowali się pod opieką Pani Ewy 
Staszak oraz Pani Katarzyny Kijany. Burmistrz omówił zasady funkcjonowania samorządu lokalnego, co 
było doskonałą powtórką wiadomości, które uczniowie zdobyli w czasie lekcji wiedzy o społeczeństwie. Tra-
dycyjnie uczniowie mogli wcielić się w rolę Rady Miejskiej uchwalając budżet gminy. 

Konkurs na najciekawsze 
opowiadanie w języku 
obcym
W naszej szkole odbył się konkurs na najciekawsze opowia-
danie w języku obcym (j. angielski, j. niemiecki).

Zadaniem uczniów było napi-
sać opowiadanie na jedną z po-
niższych propozycji:

Napisz opowiadanie, które-
go bohater pomaga zapobiec pla-
nowanemu przestępstwu dzięki 
przedmiotowi znalezionemu na 
ulicy.

Napisz opowiadanie, w którym 
przypadkowo spotkany przez cie-
bie człowiek pomógł ci podjąć 
najlepszą decyzję w życiu.

W konkursie wzięli udział 

uczniowie klas I, II i III. Z języka 
angielskiego I miejsce zajęła Ka-
rolina Szczykutowicz (III THO), 
II miejsce – Aleksandra Żóral-
ska (III TE), III miejsce – Niko-
la Urbaniak (I TE). Z języka nie-
mieckiego I miejsce zajęła Kata-
rzyna Kozłowska (III THO).

Prace oceniane były pod wzglę-
dem kreatywności, formy i po-
prawności językowej. Organiza-
torką konkursu była Pani Danuta 
Adamczyk.

„Jak zbudować własną markę?” 
– konkurs językowy
26 marca odbyła się w Szczecinie XV edycja konkursu „Pokaż nam język”. W całej Pol-
sce w konkursie wzięło udział ok. 20 tysięcy uczniów. W województwie zachodniopomor-
skim zgłosiło się 38 szkół. W Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w etapie szkolnym wzię-
ło udział 28 uczniów z języka angielskiego i 10 z języka niemieckiego. Do II etapu zakwali-
fikowali się:

 język angielski: Dagmara Ba-
lasińska, Emilian Zugaj, Karolina 
Szczykutowicz, Dawid Lepczyń-
ski i Kamila Bielej.

język niemiecki: Justyna 
Świercz, Katarzyna Kozłowska, 

Łucja Łachmanowicz, Patryk Kie-
rasiński i Gabriela Kluczewska.

Temat konkursu brzmiał „Jak 
zbudować własną markę?”. Zada-
niem uczniów było rozwiązanie 
testu wyboru oraz odpowiedź na 

pytania otwarte. 
Nadzór nad etapem szkolnym 

sprawowała Pani Mirosława Szy-
maniak, a opiekunem podczas 
wyjazdu na II etap był Pan Michał 
Daca.

Pani Danuta Adamczyk z Aleksandrą ŻóralskąPani Danuta Adamczyk z Emilianem Zugajem

Pani Mirosława Szymaniak z uczestnikami konkursu
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Firma Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	  do przyuczenia na tapicera, 
•	 magazyniera

w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywoże. 

Tanio. 
799 472 631

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 

REKRUTACJA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  
W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie informuje, iż kontynuujemy nabór uczniów na 
rok szkolny 2015/2016 do:

• Szkoły Podstawowej (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Gimnazjum (młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy  dla  uczniów  upośledzonych  umysłowo  w  stopniu 
umiarkowanym i znacznym,

• Zespołów rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych,
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim,

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunek:
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo 

w stopniu lekkim.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, sur-

dopedagoga, tyflopedagoga, opiekę lekarza pediatry  i pielęgniarki, dodatkową opiekę w postaci pomocy na-
uczyciela oraz zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. in. Integracja Sensoryczna, metoda 
Weroniki Sherbourne, metoda Knill’a, Program Teacch, terapia EEG Biofeedback - nowość od tego roku,  w 
przygotowaniu sala doświadczania świata i wiele innych ciekawych metod).
Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

miejsca w internacie dla wychowanków z odległych miejscowości z pełnym wyżywieniem (płatność tylko za 
wyżywienie 9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia 
szkolnym busem. Organizujemy bezpłatne wyjazdy na „Zieloną Szkołę” dla naszych wychowanków.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, 
soswnowogard.edupage.org

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych  
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego  kwalifikacje  w  danym  zawodzie  w  utworzonym  przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.
Jeśli  posiadasz  orzeczenie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o 

potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org
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OGŁO SzE niA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

NOWOGARD
2 pokojowe na parterze w centrum cena 126 tys.

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

•  Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•  Sprzedam  dom  110  m2  z  gara-
żem. 608 853 710  

• Sprzedam  mieszkanie  dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo  dobrym  stanie.  Tel.  605 
686 520 

•  SPRZEDAM  MIESZKANIE  2-po-
kojowe  ,częściowo  umeblowa-
ne,  na    poddaszu,49m2  ,  ul.  Ta-
deusza  Kościuszki.  Cena  30  tyś. 
euro. Tel.665207599.

•  HALA      DO    WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•  Kupię  działkę  lub  lokal  pod 
warsztat  samochodowy  w  No-
wogardzie w cenie do 0,5 milio-
na złotych. 696 441 558 

•  Sprzedam  lokal  na  działalność 
handlową. Tel. 517 357 653 

•  Do wynajęcia mieszkanie 4poko-
jowe. 504 898 980   

•  Sprzedam  działki  budowlane 
Karsk. 509 349 642 

•  PIB  „PRO-BUD”  s.c.  informuje, 
że prowadzi  zapisy na  sprzedaż 
mieszkań  w  budynku  mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze  przy  ul.  Dąbrowszcza-
ków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 
570 056, 695 264 594.

•  Sprzedam  dom w Nowogardzie. 
91 39 18 140 

•  Sprzedam  pawilon  handolow-
-usługowo    pow.  46,30  m2  cen-
trum Nowogardu. 886 465 485 

•  Sprzedam cztery pokoje, Zamko-
wa. 609 757 444 

•  Sprzedam mieszkanie  trzypoko-
jowe,  bezczynszowe  Leśna.  663 
423 338 

•  Sprzedam mieszkanie  trzypoko-
jowe na I piętrze 60 m2 ul. Zam-
kowa. 730 315 621

•  Do  wynajęcia  mieszkanie  32m2, 
Nowogard  III  piętro.  792  976 
757 

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe. 694 281 784

• Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe. 504 422 809 

•  Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 50 m2 w centrum miasta No-
wogard. 511 099 681 

•  Wynajmę lokal niski czynsz oko-
ło 50 m2. 604 950 879 

•  Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe i magazynowe w 
Nowogardzie. 510 065 169 

•  Sprzedam mieszkanie  trzypoko-
jowe  nad  jeziorem,  parter.  603 
993 087 

•  Sprzedam kawalerkę w centrum 
miasta. 723 777 511 

•  Sprzedam  trzy  pokoje,  I  piętro, 
120000,  do  remontu.  693  344 
807

•  Sprzedam  działki  z  warunkami 
zabudowy  55000.  Tel.  602  691 
093 

•  Kupię mieszkanie  dwupokojowe 
w  Nowogardzie,  bez  pośredni-
ków. 796 144 213

•  Wynajmę 2 pokoje (mały domek) 
Asnyka, 1000 zł +kaucja. 880 132 
032

•  Sprzedam  działkę  budowlaną 
przy Asnyka. Prąd na działce, wa-
runki  zabudowy,  oczyszczalnia  i 
studnia. 880 132 032 

•  Sprzedam mieszkanie 67 m2, wy-
soki parter. 600 325 984 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 58m2 w Nowogardzie. 
602 264 157 

• Sprzedam dom 98m2 w Bogu-
szycach. 602 264 157 

• Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

•  Sprzedam  działkę  ogrodową/ 
Tel. 609 089 547 

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam skuter Peugeot viva-
city rocznik 2000. 91 39 28 101, 
693 720 318 

• Sprzedam przyczepkę bez pa-
pierów. 691 050 186 

•  Sprzedam motocykle: WSK i 
WFM do remontu i rower – na-
pęd elektryczny. 669 823 464

ROLNICTWO
• Orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 39 
95

•  Sprzedam mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

•  Usługi  rolnicze:  koszenie  łąk, 
mulczowanie, belowanie, zgra-
bianie, talerzówka, orka, siano-
kiszonka, siew agregatem. 508 
404 704 

•  Sprzedam trzy tony owsa. 662 
031 462 

•  Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

•  Sprzedam  ciągnik  URSUS 
1614,  siewnik  do  zboża  trzy-
metrowy  Famarol,  siewnik  do 
nawozów  1000  kg,  sortownik 
do  ziemniaków  elektryczny. 
606 578 417 

•  Sprzedam  prosięta  200  zł  za 
sztukę. 508 201 651 

•  Prosiaki  sprzedam.  791  817 
107, 795 911 866

•    Sprzedam  króliki  samice  z 
młodymi z klatką. 669 823 464 

•  Sprzedam  do  ciągnika  C-360 
obudowę skrzyni biegów i koła 

do międzyrzędzi. 669 823 464 

USŁUGI
•  Remont  na  każdą  kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•  AGENCJA  REKLAMA  VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty,  bindowanie,  wydruki  A3- 
A4  kolor,  ksero  A3-A4  -  ko-
lor,  laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek.  Nowogard,  ul.  700  Lecia 
15  (nad  sklepem  zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•  Przepisywanie prac (magister-
skich,  licencjackich,  innych), 
dokumentów,  CV,  listów  mo-
tyw.  innych.  Wydruki,  Kse-
ro,  także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15  (nad 
sklepem  zielarskim).  Tel  605 
522 340.

•  Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

•  Mycie okien. 513 409 258

•  Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•  Ocieplenia,  remonty,  dachy. 
692 562 306 

• Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• Remonty mieszkań. 669 526 
858 \

• Blacharstwo, ślusarstwo, me-
chanika. 600 182 682

• Układanie: granit, kamień po-
lny, ogrodzenia, altany, grille, 
oczka wodne, tarasy, rzeźbiar-
stwo. 695 909 603

• SIATKA OGRODZENIOWA-PA-
NELE OGRODZENIOWE. Najniż-
sze ceny w Zachodniopomor-
skim. Tel. 721 668 245  

• Usługi koparko-ładowarką. 663 
410 636

• Wynajem busa dziewięciooso-
bowego z kierowcą. 725 023 
854 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Usługi transportowe i autopo-
moc. 507 680 603  

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

PRACA
•  Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem. 664 696 177

•  Zatrudnię    kierowcę    kat.  
C+E    do    przewozu    drobiu.
Tel.783678674.

• Zatrudnię  dekarza lub po-
mocników na  umowę o pra-
cę.Tel.785931513.

• Zatrudnię kierowcę  kat. 
C+E, Praca – kraj. 783 678 
674 

•  Zatrudnię  elektryków  –  po-
mocników  elektryków.  606 
824 461

•  Zaopiekuję  się  osobą  chorą, 
starszą, niepełnosprawną. Tel. 
506 353 926

•  Zatrudnimy  pracownika  na 
stanowisko  dojarz.  Świercze-
wo. Tel. 91 39 18 140 

•  Zatrudnię murarza z doświad-
czeniem. 693 716 085

•  Zatrudnię  pracowników  bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki da-
chowej na nowym budyn-
ku jednorodzinnym. Kontakt: 
514 386 866

•  Zatrudnię mechanika,  tel.  607 
585 561 

•  Zbiór  truskawek  w  Olchowie. 
693 344 778 

• Ferma drobiu w Boguszy-
cach zatrudni pracownika 
w wieku 20-45 lat wymaga-
ne prawo jazdy kat.B, mile 
widziane dodatkowe upraw-
nienia. Tel. 502 217 497

•    Zlecę  wykonanie  podbit-
ki  dachowej.  Specjalistom  od 
wszystkiego  serdecznie  dzię-
kuje  –  szukam  fachowca.  514 
386 866 

•  Znasz niemiecki? Opieka se-
niorzy, legalnie, 1000-1300 
euro na rękę housecare.pl 
tel. 534 122 124 

•  Zatrudnię pomocnika do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130 

• Poszukuje osoby do opieki nad 
osobą starszą, leżącą w Nowo-
gardzie. 782 333 630 

•  Zatrudnimy  pracownik  biuro-
wy/handlowiec  ze  znajomo-
ścią  j.niemieckiego.  Tel.  504 
218 572 

INNE
• Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•  Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

•  Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe  na  życie  SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

•  Sprzedam  okno  używane  wy-
miar  szerokość  146  cm,  wy-
sokość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe,  białe,  PCV,  cena  do 
uzgodnienia,  stan  bdb.  ,  tel. 
605 522 340

•  Sprzedam  pralkę  automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340

• WYPUSZCZANIE – BIAŁYCH 
GOŁĘBI  na:  Śluby i Inne  
Uroczystości.Tel.795970408 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych 
i ozdobnych. 606 106 142 

• Stare pojazdy, części, literaturę 
kupię. 600 182 682 

• Sprzedam silnik elektryczny do 
łodzi Minukoto LBS-30. 605 548 
121

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam pelet. 603 703 196

•  Sprzedam meble biurowe. 510 
065 169 

•  Sprzedam  kosiarkę  spalinową 
samojezdną,  Powerformers 
550,  kosz,  nowy  olej,  cena  do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Tanio sprzedam piec CO 14 
KW rok produkcji 2006, 
śmieciuch.  Cena do uzgod-
nienia. 606 265 333

•  Poznam  pana.  Bez  nałogów, 
spokojny  65-72  lat.  882  898 
732

•  Sprzedam prawie nową pralkę 
za pół ceny. Tel. 665 541 960 
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inFORMATOR LOKALny - nOWOGARd

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGuLARnA LiniA Mi KRO Bu SO WA SEROcKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWóz OSóB - RO MAn BiŃczyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - SzczEcin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzczEcin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLczEWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

nd - GOLczEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAd jAzdy Bu SóW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biolo-
gicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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Reklama

Gimnazjum nr 3 w nowogardzie

„W labiryncie wiedzy” – po raz trzeci …
Po raz trzeci uczniowie nowogardzkich gimnazjów spotkali się w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie, aby wziąć udział 
w międzyszkolnym interdyscyplinarnym konkursie „W labiryncie wiedzy”.  

Zespoły tworzyły trzyosobowe 
drużyny z klas I. Uczniowie zmie-
rzyli się między innymi z zadania-
mi z chemii, matematyki, biologii, 
geografii oraz języka polskiego. 
Zadania sprawdzały nie tylko wie-
dzę, ale także praktyczne jej zasto-
sowanie oraz umiejętności naby-
te podczas nauki w pierwszej kla-
sie gimnazjum. Ponadto podczas 
przemarszu pomiędzy kolejny-
mi punktami zadaniowymi, mu-
sieli wykazać się zdolnością wni-
kliwego obserwowania przyrody i 
sfotografować ciekawy okaz, a na-
stępnie przedstawić go w prezen-
tacji multimedialnej. Czas związa-
ny z rozwiązywaniem zadań osło-
dziły lizaki, a po wykonaniu pre-
zentacji, sił dodała kiełbaska z 
grilla i napoje. 

Następnie uczniowie klas II za-
prezentowali się w przedstawieniu 
pt.: „Sąd nad człowiekiem” oraz 
obejrzeli prezentacje wykonane 

przez drużyny klas I. W końcu 
nadszedł czas na ogłoszenie wer-
dyktu jury w składzie: pani Mar-
tyna Wójcik, pani Wioleta Sob-
czak, pani Jolanta Mielewczyk, 
która była jednocześnie organiza-
torem zmagań klas I. 

W konkursie wzięło udział 

dziewięć drużyn. Najlepszą oka-
zała się jednak drużyna dziew-
cząt z klasy I a z Gimnazjum nr 3 
w składzie:  Marta Marciniak, Ju-
lia Piwowarczyk i  Weronika Tre-
tiak; II miejsce zajął zespół z Gim-
nazjum nr 1 z klasy I a, którą re-
prezentowali: Maja Bujalska, Julia 

Keck oraz Radosław Kędzierski 
i III miejsce zajęli także ucznio-
wie z Gimnazjum nr 1 z klasy I c 
w składzie: Aleksandra Chmielec-
ka, Pola Iwanowska, Jonatan Ka-
sperczak. 

Uczciwa rywalizacja, doskona-
ła współpraca i wzajemna pomoc 
były zauważalne w  każdym mo-
mencie trwania konkursu. Zgod-
nie ze słowami Kartezjusza „Nie 
wystarczy mieć sprawny umysł, 
trzeba go jeszcze dobrze uży-
wać” uczniowie wykazali się nie-

zwykłymi umiejętnościami ra-
dzenia sobie w różnorodnych sy-
tuacjach i korzystania z wiedzy                             
w zadaniach praktycznych. 

Składamy serdeczne podzięko-
wania Radzie Rodziców Publicz-
nego Gimnazjum nr 3 im. Zjed-
noczonej Europy w Nowogardzie 
za wsparcie finansowe przezna-
czone na poczęstunek, a pani dy-
rektor, Irenie Juszczyk, za pomoc 
w pozyskaniu nagród dla uczest-
ników konkursu.

Inf. własna 

Mistrz Anatomii i Genetyki 
Kolejne spotkanie konkursowe w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w 
Nowogardzie odbyło się 11 czerwca 2015 roku. Tym razem do zmagań przystąpili ucznio-
wie klas II i III. W każdej kategorii wiekowej po 9 uczestników. 

W pierwszym etapie rozwiązy-
wali zadania testowe, a następnie 
wykonywali ćwiczenia praktycz-
ne. I tak, klasy III miały za zada-
nie sprawdzić, czy zmienność ge-
netyczna istnieje wśród ludzi. W 
tym celu wśród uczniów Gimna-
zjum nr 3 przebadali wybraną po-
pulację pod kątem wzrostu, umie-
jętności zwijania języka w rurkę 
oraz jaki mamy kciuk – prosty czy  
wygięty. Zaś klasy drugie rozpo-
znawały narządy na prezentacji, 
preparaty mikroskopowe oraz ba-
dali, jaki wpływ ma płyn do mycia 
naczyń na olej  (podobnie jak żółć 
w organizmie na tłuszcz). 

Po zakończeniu części kon-
kursowej i krótkim odpoczyn-
ku dziewczęta z klasy II a, zapre-
zentowały projekt gimnazjalny pt. 
„Zapobiegajmy – zanim powsta-
nie, leczmy, gdy już jest, walczmy 
do końca…”. Trudna problematy-
ka nowotworowa została przed-
stawiona w postaci krótkiej insce-
nizacji,  wynikach ankiet przepro-
wadzonych wśród uczniów nasze-
go gimnazjum oraz Europejskie-
go Kodeksu Walki z Rakiem. Pod-
czas prezentacji promowano picie 
wody, zdrową żywność oraz ak-
tywność fizyczną. 

W końcu nadszedł czas na wer-
dykt jury w składzie: pani Wiole-
ta Sobczak, pani Janina Lendzion 

oraz pani Jolanta Mielewczyk, 
która jest jednocześnie organiza-
torem konkursów. Dyrektor, pani 
Irena Juszczyk, wraz z komisją 
wręczyła dyplomy i nagrody. 

Mistrzami genetyki w klasach 
III zostali: I miejsce – Aleksandra 
Pietrzykowska (Gimnazjum nr 2), 
II miejsce – Klaudia Pasik (Gim-
nazjum nr 3), III miejsce – Mar-
cin Ogiewa (Gimnazjum nr 3). 

W kategorii klas II Mistrza-
mi Anatomii zostali: I miejsce – 
Kamila Kędzierska (Gimnazjum 
nr 3), II miejsce – Sara Cesarska 
(Gimnazjum nr I), III miejsce – 
Jowita Barszcz (Gimnazjum nr 3). 

Dziękujemy Radzie Rodziców 
Publicznego Gimnazjum nr 3 w 
Nowogardzie za wkład finansowy 
w poczęstunek oraz pani dyrektor, 
Irenie Juszczyk, za pomoc w po-
zyskaniu upominków dla Laure-
atów. 

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów, opie-
kunom – kreatywnego współdzia-
łania z uczniami i zadowolenia z 

wykonywanej pracy, a wszystkim 
– udanego letniego wypoczynku. 
Do zobaczenia za rok na kolej-
nych konkursach. 

Inf. własna
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tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Śmiertelny 
wypadek 
pod 
Żabowem

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:
Marek
Krzywania

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

reKlaMa reKlaMa reKlaMa

Sezon 
na plaży 
rozpoczęty

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina resko

zatrudni zBieraczy
zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

tel. 515 144 186. 
Organizujemy dowóz 

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

W.2.p.26.06

S. 26.06, 30.06, 3.07

r e K l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

czerwona kartka dla roberta czapli

Burmistrz nie dostał 
absolutorium

Czytaj s. 3
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W skrócie

reKlaMa

W minioną środę, w dniu św. Jana Chrzciciela, po wieczornej  Mszy św., 
parafianie na czele z  ks. proboszczem  Grzegorzem Legutko przeszli pro-
cesją na plażę miejską. Tam wierni modlili się za wszystkich tych, którzy 
utonęli w naszym jeziorze. Następnie kapłan dokonał poświęcenia wody w 
nowogardzkim jeziorze z łodzi motorowej udostępnionej przez Klub Że-
glarski „Knaga”. JP

Dwie uczennice Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy 
w Nowogardzie, uzyskały wysokie wyniki w ogólnopolskich konkursach. 
Klaudia Pasik z klasy III b, zdobyła dyplom wyróżnienia za zajęcie IX miej-
sca w II ogólnopolskim konkursie z biologii „Młody Naukowiec”. Klaudię 
do konkursu przygotowała pani Jolanta Mielewczyk. Dodajmy, iż nie jest to 
pierwsze osiągnięcie w przedmiotach przyrodniczych tej uczennicy. Z ko-
lei uczennica klasy I a, Julia Piwowarczyk, otrzymała dyplom wyróżnienia 
w konkursie z chemii „Albus 2015” za zajęcie XIV miejsca. Opiekunem Ju-
lii była pani Jolanta Mielewczyk. Uczennicom należą się gratulacje i życze-
nia dalszych sukcesów edukacyjnych. Patrycja Mańkowska

Mieszkańcy osiedla Radosław w Nowogardzie, doprosić się nie mogą 
skoszenia wyrośniętej trawy, która po ostatnich ulewach osiągnęła impo-
nujące rozmiary.  Takie chaszcze nie tylko szpecą, ale co gorsza ogranicza-
ją widoczność, na co zwracają uwagę mieszkańcy, a szczególnie kierow-
cy.     JB

zginęła 64-letnia kobieta, kierowca trafił do szpitala 

Śmiertelny wypadek 
pod Żabowem 
64-letnia pasażerka poniosła śmierć na miejscu, a kierowca w stanie ciężkim trafił do szpi-
tala w Szczecinie – to bilans wczorajszego wypadku, do jakiego doszło przed godziną 16.00,  
na drodze krajowej nr 6,  za Żabowem w kierunku Płotów. 

- Kierujący Toyotą, 63-let-
ni mężczyzna, jadący w kierunku 
Nowogardu, zjechał z niewyjaśnio-
nych przyczyn na przeciwległy pas 
jezdni, a następnie zderzył się czo-
łowo z ciężarową Skanią jadącą w 
kierunku Płotów – poinformowała 

redakcję DN  z miejsca zdarzenia, 
rzecznik prasowa policji asp. Juli-
ta Filipczuk. 

W wyniku wypadku śmierć na 
miejscu poniosła 64-letnia pasa-
żerka Toyoty, siedząca na przed-
nim fotelu. Kierowca samocho-
du, z ciężkimi obrażeniami, został 
przetransportowany śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego do jednego ze szczecińskich 
szpitali. Kierowcy tira nic poważ-
nego się nie stało. 

Pojazdy biorące udział w wy-
padku nie posiadały rejestracji z 
naszego powiatu.  Okoliczności 

tragicznego w skutkach wypad-
ku będą wyjaśniane przez policję 
i prokuraturę. 

Droga pomiędzy Żabowem a 
zjazdem na Wyszogórę, przez kil-
ka godzin była nieprzejezdna w 
obu kierunkach. Policja kiero-

wała ruch objazdami wytyczony-
mi dla jadących od strony Nowo-
gardu przez Żabówko, a od strony 
Płotów przez Potuliniec lub Wy-
szogórę.

MS, KR
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reKlaMareKlaMareKlaMa

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

r e K l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

czerwona kartka dla roberta czapli

Burmistrz nie dostał absolutorium 
Burmistrz Nowogardu, nie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas minionej, wtor-
kowej sesji rady miasta. 

Do końca nie było wiadomo z 
jakim wynikiem zakończy się gło-
sowanie w sprawie absolutorium 
dla burmistrza R. Czapli, za wy-
konanie zeszłorocznego budżetu. 
Na sali brakowało jednego rad-
nego z PSL (Rafała Paśki), a tak-
że nie było informacji, jak zagło-
suje klub Wspólnego Nowogardu 
oraz radni niezrzeszeni. 

- Nie ma stanowiska naszego 
klubu, ze względu na to, że mamy 
w tej sprawie różnicę zdań – mó-
wił Bogumił Gała, szef WN w ra-
dzie miasta. - Ja w każdym razie 
nie udzielam panu absolutorium.  
Jeżeli miałbym mówić o stronie fi-
nansowej, to tu jest ona „na plus”, 
ale patrząc na pańskie podejście 
do współpracy z radą i społeczeń-
stwem, miałbym pewne zastrzeże-
nia. Nie przypominam sobie, aby 
chociaż jeden mój wniosek składa-
ny w imieniu mieszkańców został 
przez pana zrealizowany. Mam tu-
taj np. na myśli odkup działki w 
Konarzewie, na którą ludzie prze-
znaczyli pieniądze z funduszu, a 
gmina miała dołożyć resztą. Ko-
lejną sprawą jest budowa chodni-
ka w Kulicach, o który walczyłem, 
czy wydawania przez pana warun-
ków zabudowy dla kontrowersyj-
nych inwestycji bez konsultacji spo-
łecznych – mówił radny B. Gała, 
zastrzegając, że to jest tylko jego 
zdanie, a nie całego klubu. 

Inaczej było w przypadku rad-
nych stanowiących grupę więk-
szościową. Tu stanowisko było 
wspólne i skoncentrowane jedy-
nie na kwestiach finansowych. 

- W roku 2012 dochody bu-
dżetu zrealizowano na poziomie 
95,52%. W 2014 było to już zale-

dwie 91,75%. Wykazuje się pan 
również nieracjonalnością z pla-
nowaniem wydatków gminy. Przy-
kładem niech będą zeszłoroczne 
dożynki, na które miał pan wydać 
35 tys. zł, a później zwiększono tę 
pulę o kolejne 92 tys. zł i łącznie na 
zorganizowanie tej imprezy wyda-
no 127 tys. zł. Chwali się pan in-
westycjami, takimi jak budowa bo-
iska wielofunkcyjnego na osiedlu 
Bema. Nie pozyskał pan jednak na 
to żadnych środków zewnętrznych. 
Dlatego też  zdecydowaliśmy, że 
nie udzielimy   panu absolutorium 
– mówił R. Kwiatkowski, przed-
stawiając w imieniu większości w 
Radzie wspólne stanowisko klu-
bów PSL, oraz  PiR-PiS. 

Odmiennego zdania na temat 
polityki finansowej prowadzonej 

przez burmistrza był klub rad-
nych SLD. 

- Klub radnych SLD, lub rad-
nych SLD, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem finansowym oraz 

po wysłuchaniu opinii poszczegól-
nych radnych pracujących w ko-
misjach rady miejskiej stwierdza, 
że planowane dochody i wydatki 
były zgodne z przyjęty budżetem 
na rok 2014 i późniejszymi zmia-
nami. Plan dochodów wykonano 
na poziomie 91,75%. W trakcie ze-
szłego roku budżetowego nie doko-
nano emisji obligacji,  w kwocie 1,5 
mln zł, co przełożyło się do zmniej-
szenia zaległości finansowych gmi-
ny – uzasadniał stanowisko klubu 
SLD, M. Wolny. 

Po wysłuchaniu opinii klubów, 
burmistrz Robert Czapla wygłosił 
przemówienie. 

- Staraliśmy się zrealizować bu-
dżet do połowy poprzedniej kaden-
cji, by ktokolwiek kto wygra wy-
bory miał już zamknięty budżet. 

Chciałem podziękować swoim 
współpracownikom, że ten kawał 
roboty wykonaliśmy w ciągu nie 12 
miesięcy, a 9,5 miesiąca. Budżet na 
2014rok był ustalany głosami rad-
nych poprzedniej kadencji, a więc 
SLD i PSL i radnych PO. Uważam, 
że wykonaliśmy go z całą staran-
nością, uczciwością, najlepiej jak 
umieliśmy, co potwierdzają pozy-
tywne opinie RIO i Komisji Rewi-
zyjnej, i pokazuje, że zrobiliśmy to 
przyzwoicie – mówił Robert Cza-
pla. 

Płomienne wystąpienie wło-
darza miasta nie przekonało jed-
nak większości radnych na sali. 
Uchwałę w sprawie udzielenia ab-
solutorium burmistrzowi poparło 
jedynie 8 radnych tj. Anna Wiąz, 
Renata Piwowarczyk, Jolanta Bed-
narek, Marcin Wolny – klub SLD; 
Mirosława Cwajda, Dawid Jur-
czyk, Andrzej Kania – Klub WN; 
Dariusz Kielan – niezrzeszony. 11 
radnych nie poparło uchwały ab-
solutoryjnej tj. Roman Kwiatkow-
ski, Michał Bociarski, Stanisław 
Saniuk, Michał Krata – PSL; Li-
dia Bogus, Marcin Nieradka, Bo-
gusław Dziura, Piotr Słomski – 
PiR-PiS; Bogumił Gała, Arka-
diusz Ciechanowski – WN; Jowita 
Pawlak – niezrzeszona. Jeden rad-
ny nie miał  zdania w tej sprawie i 
wstrzymał się od głosu. Był to Mi-
chał Wiatr.  

Uchwała w sprawie absoluto-
rium nie niesie za sobą konse-
kwencji prawnych. Ma wymiar 
czysto społeczny. To opinia rad-
nych wystawiana za pracę burmi-
strza. 

Marcin Simiński

Robert Czapla przed głosowaniem

Radni głosujący za absolutorium dla burmistrza.
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średnia gminna

WYNIKI SPRAZIANU W POSZCZEGÓLNYCH 
NOWOGARDZKICH PODSTAWÓWKACH

Jeszcze  o wynikach egzaminów 
i sprawdzianu

Teksty- wcześniejszy dotyczący 
wyników sprawdzianu szkól pod-
stawowych, a także ostatni dotyczą-
cy   egzaminów gimnazjalnych za-
mieszczony we wtorkowym nume-
rze DN -  wywołały  żywą reakcję 
w nowogardzkim środowisku za-
równo nauczycieli, jak i rodziców. - 
W pełni zgadzam się z diagnozą po-
stawioną w artykule  (DN z wtorku 
) przez p. Jana Kopycińskiego -  te-
lefonuje jedna z Czytelniczek DN 
– jako rodzić jestem zaniepokojo-
na  sytuacją, w której również moje 
dziecko nie ma zapewnionych opty-
malnych warunków do rozwoju, a 
jest to przecież bardzo ważny czas 
dla  krystalizacji zainteresowań, roz-
wijania pasji i kształtowania się oso-
bowości naszych dzieci. 

Poza przyczynami problemów 
edukacyjnych nowogardzkich 
szkół, wynikającymi z naszych lo-
kalnych uwarunkowań, jedna z 
Czytelniczek podniosła również 
kwestie zamieszania i utrudnień 
dla dzieci (młodzieży) i nauczy-
cieli, jakie wynikają  z błędów po-
pełnianych na poziomie zarządza-
nia edukacją  i  działań MEN.  W 
tym kontekście, ta nasza Czytel-
niczka będąca również nauczyciel-
ką, przywołała  krytyczne uwagi, 
jakie do darmowego podręcznika 
MEN do matematyki, elementarza 
do szkół podstawowych, zgłasza-
ją wybitni pedagodzy, a co zosta-
ło poruszone w artykule opubliko-
wanym  niedawno w Polska Times.  
- Dobrze byłoby opublikować przy-
najmniej fragmenty tego artykułu- 
dodaje nasza rozmówczyni. Speł-
niając tę prośbę publikujemy niżej 
fragment rozmowy, która ukazała 
się właśnie w Polska Times, z prof. 
Edytą Gruszczyk-Kolczyńską, spe-
cjalistką w dziedzinie edukacji ma-
tematycznej dzieci. 

Ten podręcznik należy wycofać 
Czy Pani jest autorką obowią-

zującej Podstawy programowej 
dla wychowania przedszkolnego i 
edukacji wczesnoszkolnej?

 I tak, i nie. Kierowałam pracami 
nad podstawą programową dla wy-
chowania przedszkolnego  i edukacji 
początkowej obowiązującej w roku 
szkolnym 2009/2010. W ciągu 5 lat 
zmieniono ją wielokrotnie i nikt nie 
pytał mnie o zdanie. Dlatego nie je-
stem współautorką obecnie obowią-
zującej podstawy. 

Jakie zagrożenia dla rozwo-
ju umiejętności matematycz-
nych tworzy darmowy podręcz-
nik MEN? 

Nie chodzi tylko o zagrożenia dla 
przyswajania samych umiejętności 
matematycznych. Chodzi o rozwój 
umysłowy dzieci.  Rekomendowa-
ny tam proces uczenia nie uwzględ-

nia prawidłowości rozwoju myślenia 
dzieci.

 Czy zgłaszała Pani uwagi do 
MEN w sprawie podręcznika?

 Tak. Poproszono mnie o wskaza-
nie błędów w zadaniach, które dzie-
ci mają rozwiązywać. Problem jed-
nak polega na tym, że błędna jest 
cała koncepcja podręcznika. W cią-
gu ostatnich 30 lat dowiedzieliśmy 
się bardzo dużo o rozwoju umysło-
wym dzieci i sposobach kształtowa-
nia wiadomości i umiejętności ma-
tematycznych. Autorzy elementarza 
zignorowali tę wiedzę. Z tego wyni-
ka, że MEN dość swobodnie potrak-
tował uwagi recenzentów? Ja nie re-
cenzowałam, natomiast na stronach 
elementarza są wymienieni recen-
zenci, którzy albo nie dostrzegli złej 
koncepcji, albo  których krytyczne 
uwagi nie zostały wzięte pod uwagę. 

Czy Pani zadaniem autorzy 
podręcznika mieli właściwe kwa-
lifikacje?

 Nie. Gdy mnie poproszono o wy-
kaz błędów, otrzymałam autor-
ską wersję elementarza. Szacuję, że 
na 7 – 8 zadań 4 – 5 zawierało błę-
dy. Na przykład: „Zuzia zbudowa-
ła rakietę. Odpowiedzcie na pytania 
Zuzi i zapiszcie odpowiednie liczby. 
Ile jest trójkątów? Ile jest prostoką-
tów? Ile razem jest figur? O ile więcej 
jest trójkątów niż kwadratów. O ile 
mniej jest kół niż trójkątów?” Jeżeli 
dziewczynka zbudowała rakietę, to 
używała klocków. Podczas spotka-
nia w MEN musiałam wyjaśniać, że 
klocek jest bryłą, a pytania w zada-
niu dotyczą figur płaskich. To zada-
nie zostało akurat poprawione. Były 
przypadki, że recenzenci zostawa-
li później autorami kolejnych części 
podręcznika.

 Czy taka praktyka mogła mieć 
w pływ na ocenę merytoryczną 
podręcznika?

 Nie wiem. Wiem, że jest w nim 
sporo błędów, znacznie poważniej-
szych niż te zawarte w zadaniach. 
Centralnym problemem eduka-
cji matematycznej w klasie pierw-
szej jest budowanie w umyśle poję-
cia liczby. Chodzi o to, aby dziec-
ko umiało zinterpretować zapisaną 
liczbę w zależności od sytuacji. Na 
przykład 5 jako zapis liczebności sło-
ni ( jest ich pięć), jako numer domu 
(to jest piąty dom, a nie pięć do-
mów), w rachowaniu jako sumę lub 
różnicę. Tymczasem liczba 5 przed-
stawiona jest w książce także jako 
godzina piąta, czyli symbol podziału 
czasu w układzie dwunastkowym, 
a nie dziesiątkowym. Niżej jest na-
rysowana moneta pięciozłotowa. 
Też jest 5, ale oznaczające umow-
ną wartość nabywczą. A zbiory rów-
noliczne np. pięcioelementowe mają 
tyle samo elementów. Dziecku poka-

zuje się trzy odmienne procedury lo-
giczne sugerując, że są tożsame. Po-
nadto sądząc z zadań zawartych w 
Elementarzu – od września do grud-
nia dzieci liczą tylko w zakresie 10. 
Tymczasem od trzydziestu lat wie-
my, że takie ograniczenie dzieciom 
zakresu liczenia powoduje szkody 
intelektualne i merytoryczne. Umie-
jętność liczenia kształtuje się w umy-
słach dzieci tak, jak gramatyka języ-
ka ojczystego. Czy ktoś wpadł na po-
mysł, żeby powtarzać dziecku dzie-
sięć słów i wyobrażać sobie, że opa-
nuje gramatykę? Dlaczego oczekuje 
się, że jak dziecko liczy tylko do 10 
to dostrzeże regularności dziesiątko-
wego systemu liczenia? Od września 
do grudnia dzieci w szkołach rozle-
niwiają umysły, bo uczą się jeszcze 
raz tego, co potrafią. Niszczy się mo-
tywację do nauki. 

Grozi nam wychowanie poko-
lenia analfabetów matematycz-
nych? 

Grozi coś znacznie gorszego. W 
okresie między piątym a ósmym 
rokiem życia rozwijają się bardzo 
ważne strategie intelektualne. Na 
przykład precyzyjniejsze wiązanie 
przyczyny ze skutkiem. Jeżeli nie po-
możemy dzieciom ich rozwinąć, to 
nadrobić się tego nie da. Skutki będą 
widoczne w nauczaniu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. 

Co MEN mógłby zrobić żeby 
poprawić podręcznik?

 Napisać go od początku? Wyco-
fać. Tymczasem jest on zatwierdzo-
ny na trzy lata. Trzy roczniki dzie-
ci będą mieć zmarnowane szanse na 
lepsze sukcesy edukacyjne. 

Dziękujemy naszym Czytelni-
kom za żywą reakcję na zagadnie-
nie problemów związanych  z edu-
kacją nowogardzkich dzieci. Po-
zostaje mieć nadzieje,  że i dla no-
wogardzkiej władzy odpowiedzial-
nej za organizację procesu dydak-
tyczno-edukacyjnego na poziomie  
przedszkolnym  podstawowym i 
gimnazjalnym, nie będzie  więcej 
tak jak dotychczas, gdy: dla władzy 
oświata zawsze oznaczała problem 
finansowy, a nie jakościowy ( cyt.  z  
wyp.  J.  Kopycińskiego)

Wyniki nowogardzkich podsta-
wówek

Jako uzupełnienie przedstawio-
nych już wyników ze sprawdzia-
nu  szkół podstawowych w ukła-
dzie gmina – powiat, przedstawia-
my wyniki  sprawdzianu  uzyska-
ne przez  poszczególne szkoły w 
gminie  w odniesieniu do średnich 
gminnej, wojewódzkiej i ogólno-
polskiej. Niestety tylko jedna  szko-
ła  SP w Orzechowie ma się czym 
pochwalić  w tym zestawieniu.

sm

 Halo redakcja 

nowa szefowa Poradni terapeutycznej

Dyrektorem jednak 
Irena Juszczyk 
Zgodnie z przewidywaniami, od 1 września to Irena Jusz-
czyk – obecnie dyrektor Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie, 
będzie nowym dyrektorem  Specjalistycznej Poradni Tera-
peutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogar-
dzie. Zastąpi na tym stanowisku Bożenę Kawicką, szefową 
poradni od 20 lat. 

Przypomnijmy, że 18 maja, w sta-
rostwie w Goleniowie, odbył się 
konkurs na to stanowisko. Było to 
konieczne, bo kadencja dotych-
czasowej dyrektor placówki dobie-
gła końca. Do konkursu  zgłosi-
ły się dwie kandydatki: Anna Bie-
lida, od 15 lat pracująca w porad-
ni jako terapeutka i Irena Juszczyk, 
były pracownik placówki, a od kil-
kunastu lat dyrektorka Gimnazjum 
nr 3 w Nowogardzie. Bożena Ka-
wicka, dotychczasowa dyrektor Po-
radni, postanowiła w konkursie nie 
brać udziału, zapowiadając, że chce 
pracować w placówce już tylko jako 
psycholog. 

Konkurs nie został jednak roz-
strzygnięty. Oficjalnie stało się tak 
z dwóch powodów. W ofercie zło-
żonej przez A. Bielidę, komisja do-
szukała się jakichś braków formal-
nych. Natomiast I. Juszczyk, mimo 
pozytywnej weryfikacji dokumen-
tów, w drugim etapie, czyli głoso-
waniu, nie zdobyła wystarczającego 
poparcia wśród członków komisji 
konkursowej, aby zostać wybraną 
na dyrektora Poradni Terapeutycz-
nej.  A. Bielida odwołała się od de-
cyzji wykluczającej jej ofertę z po-
stępowania konkursowego, ale sta-
rosta uznał, że nie było podstaw do 
uwzględnienia odwołania. 

 Zgodnie z przepisami, Zarząd 
Powiatu mógł teraz ogłosić konkurs 
jeszcze raz, bądź powołać nowego 
dyrektora z pominięciem tej proce-

dury. Po kilku tygodniach zdecydo-
wano się wybrać właśnie ten drugi 
wariant. Wczoraj, I. Juszczyk ode-
brała w starostwie nominację na 
szefową Poradni w Nowogardzie. 

- Powierzyliśmy tę funkcję pani 
Irenie Juszczyk, bo nie znaleźliśmy 
lepszego kandydata na to stanowi-
sko. Wierzę, że pani Irena będzie 
bardzo dobrym dyrektorem poradni 
– mówi Tomasz Kulinicz, starostwa 
powiatu goleniowskiego. 

Irena Juszczyk nie chciała wczo-
raj komentować wyboru na stano-
wisko dyrektorka Poradni.  Wia-
domo jednak, że już na samym po-
czątku będzie musiała przekonać do 
siebie nowych podwładnych. Rada 
Pedagogiczna placówki wstrzymała 
się bowiem od głosu, wydając opi-
nię na temat kandydatury I. Jusz-
czyk. Zarówno odchodząca ze sta-
nowiska dyrektora poradni Bożena 
Kawicka, jak i pozostali pracownicy 
od początku widzieli na tym stano-
wisku Annę Bielidę. 

Marcin Simiński
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Z cyklu: Zjawiska wokół nas

Trójkąt Weimarski - Polska-Niemcy-Francja (stałe zamieszanie)

No cóż od Niemca nie będzie wody. 
Zostają mi tylko francuskie lody... 
dla ochłody

rusza sezon kapieliskowy 

Nowogardzka plaża czynna od dzisiaj! 
Nowogardzianie już od  dzisiaj będą mogli wylegiwać się na miejskiej plaży w Nowogardzie.  Jedynym kłopotem, jaki może wystąpić przy tego typu roz-
rywce to  brak słońca 

Nowogardzka plaża  rozpoczy-
na swoją działalność od 26 czerw-
ca do 30 sierpnia. Codziennie 
więc młodzież i dorośli będą mo-
gli korzystać z urządzeń wod-
nych i  kąpieliska nieodpłatnie.  
O tym czy plaża jest już odpo-
wiednio przygotowana dla plażo-
wiczów, zapytaliśmy kierownicz-
kę  ZBK, panią Grażynę Grosicką  
-  Potwierdzam, że od dnia dzisiej-
szego tj. 26.06.2015 do 30.08.2015 
roku,  nowogardzka plaża została 
udostępniona chętnym korzystania 
z dobrodziejstw i uroków nasze-
go jeziora. Bezpieczeństwa kapią-
cym zapewnią ratownicy z Cen-
trum Nurkowania i Wypoczynku 
„Romulus” (nowogardzkiej firmy),  
którzy pełnić będą tam dyżury co-
dziennie od godz. 10:00 do 18:00.         
Z tego co mi wiadomo, to plaża jest 
przygotowana w 100%, między in-
nymi wykoszona została trawa, 
odmalowane niektóre  urządzenia 

będące do dyspozycji plażowiczów 
itd. Dlatego pozostaje mi jedy-
nie już tylko  wszystkich nowogar-
dzian, i nie tylko, zaprosić do ko-
rzystania z uroków nowogardzkiej 
plaży i życzyć słonecznej pogody i 
ciepłej wody.   -  kończy rozmowę 
telefoniczną  kierownik ZBK. 

Dla porównania, w zestawieniu 
z widokiem plaży z dnia wczoraj-

szego, prezentujemy państwu jed-
ną z zachowanych fotografii na-
szego kąpieliska z okresu przed-
wojennego. 

Pamiętajmy o zasadach bez-
pieczeństwa nad wodą!   

Wakacje to czas i wypoczynku i 
beztroskiej zabawy. Dlatego war-
to przypomnieć kilka podstawo-

wych zasad bezpieczeństwa, które 
zdecydowanie przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa na ką-
pielisku. 

- Kąp się tylko w strzeżonych 
miejscach nad wodą  

- Nie wchodź do wody po wypi-
ciu alkoholu! 

- Słuchaj poleceń ratowników 
- Nie baw się w podtapianie 

- Nie udawaj, że się topisz
- Miej swoje dziecko pod opieką 
- Zakładaj żółty czepek, jeżeli 

odpływasz daleko
 - Pij dużo wody oraz używaj fil-

trów przeciwsłonecznych, by nie 
poparzyć sobie skóry. 

opr. Jarek Bzowy 

Nowogard - rok 1933

Nowogard - rok 2015

Brak PESELU może bowiem 
stać się podstawą do nie uznania 
ulgi na bilecie przejazdu. Podró-
żujący pociągami już informują 
o takich sytuacjach. Podobne nie-
przyjemności możemy mieć, gdy 
będziemy chcieli wejść z dziec-
kiem na zniżkę do muzeum lub 
parku narodowego. Brak dopisa-
nego PESEL-u  może spowodo-
wać, że będziemy musieli zapłacić 
za dziecko tak jak za dorosłego. 

 To efekt zmian  przez mini-
ster edukacji w rozporządzeniu 
w sprawie świadectw i dyplomów. 
Zostały one wprowadzone przez 
ministerstwo edukacji na wnio-
sek ministra zdrowia. Zmieniona 
legitymacja szkolna będzie mo-
gła być podstawą do sprawdze-
nia uprawnień w e-WUŚ (elek-
tronicznym systemie potwierdza-
nia uprawnień świadczeniobior-
ców), gdzie potrzebny jest numer 
PESEL. Zgodnie z nowym pra-
wem,  każda legitymacja szkol-
na ma zawierać numer PESEL 
ucznia. Na razie szkoły dopisują 
PESEL na starych dokumentach, 
stawiając obok pieczątkę. Mini-
sterstwo Edukacji zapewnia, że 
taka legitymacja nie straci ważno-
ści. Od września nowi uczniowie 

otrzymają jednak nowe legityma-
cje, gdzie będzie już wyodrębnio-
ne miejsce na wpisanie PESEL-u.

- W naszej szkole dyrektor po-
informowała każdego wychowaw-
cę, by przekazali uczniom o tej ko-
nieczności. Na bieżąco dopisujemy 
PESEL na legitymacjach. Pracuje-
my jeszcze przez tydzień, więc ci 
co tego nie zrobili mogą to nadro-
bić – informuje nas Ewa Kuczyń-
ska, z sekretariatu w Szkole Pod-
stawowej nr 2. 

 W Szkole Podstawowej nr 1, 
dzieci mają już uzupełnione legi-
tymacje o nr PESEL. 

- My dopisaliśmy już PESEL na 
legitymacjach naszych uczniów. 
Zamówiliśmy też nowe legityma-
cje, które będziemy wypisywać na-
szym nowym uczniom we wrze-
śniu– mówi Sebastian Szymański, 
dyrektor SP 1. 

Nowe wzory legitymacji kryty-
kował w mediach Generalny In-
spektor Ochrony Danych Osobo-
wych. Jego zdaniem, legitymacja 
szkolna ma za zadanie tylko po-
świadczyć uczęszczanie dziecka 
do szkoły i prawo do zniżek prze-
jazdem komunikacją zbiorą.

Podobnego zdania są także nie-
którzy rodzice. Uważają nawet, że 

w ogóle legitymacji być nie po-
winno. 

- To jakaś bzdura. Przecież obo-
wiązek szkolny w Polsce wygasa z 
ukończeniem 18 roku życia. Tak 

samo jeśli chodzi o ubezpiecza-
nie zdrowotne. Już samo żądanie 
okazania przez dziecko legityma-
cji jest zbędne. Zresztą teraz wiele 
dzieci posiada też tymczasowe do-

wody osobiste – mówi Małgorzata, 
mama ucznia  jednej ze szkół pod-
stawowych w Nowogardzie. 

Marcin Simiński

uwaga rodzice – zmiana w legitymacjach szkolnych

Sprawdźcie czy dopisano PESEL
Zanim wyjedziemy z dzieckiem na wakacje warto sprawdzić, czy na legitymacji szkolnej jest dopisany przez 
szkołę nr PESEL dziecka, a obok postawiona pieczęć placówki  – to efekt wprowadzonych już w styczniu 
zmian we wzorach legitymacji szkolnych. Warto o tym pamiętać, by w razie co nie zapłacić w pociągu kary. 
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(Mk 5,21-43)
Gdy Jezus przeprawił się z po-

wrotem w łodzi na drugi brzeg, ze-
brał się wielki tłum wokół Nie-
go, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełożo-
nych synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i pro-
sił usilnie: Moja córeczka dogory-
wa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 
ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, 
a wielki tłum szedł za Nim i ze-
wsząd na Niego napierał. A pew-
na kobieta od dwunastu lat cierpia-
ła na upływ krwi. Wiele przecier-
piała od różnych lekarzy i całe swe 
mienie wydała, a nic jej nie pomo-
gło, lecz miała się jeszcze gorzej. Sły-
szała ona o Jezusie, więc przyszła od 
tyłu, między tłumem, i dotknęła się 
Jego płaszcza. Mówiła bowiem: że-
bym się choć Jego płaszcza dotknę-
ła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej 
krwotok i poczuła w ciele, że jest 
uzdrowiona z dolegliwości. A Je-
zus natychmiast uświadomił sobie, 
że moc wyszła od Niego. Obrócił się 
w tłumie i zapytał: Kto się dotknął 
mojego płaszcza? Odpowiedzieli 
Mu uczniowie: Widzisz, że tłum ze-
wsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się 
Mnie dotknął. On jednak rozglądał 
się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 
Wtedy kobieta przyszła zalękniona i 
drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 
stało, upadła przed Nim i wyzna-
ła Mu całą prawdę. On zaś rzekł do 
niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, 
idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze 
swej dolegliwości! Gdy On jeszcze 
mówił, przyszli ludzie od przełożo-
nego synagogi i donieśli: Twoja cór-
ka umarła, czemu jeszcze trudzisz 
Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co 
mówiono, rzekł przełożonemu sy-
nagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie 
pozwolił nikomu iść z sobą z wyjąt-
kiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Ja-
kubowego. Tak przyszli do domu 
przełożonego synagogi. Wobec za-
mieszania, płaczu i głośnego zawo-
dzenia, wszedł i rzekł do nich: Cze-
mu robicie zgiełk i płaczecie? Dziec-
ko nie umarło, tylko śpi. I wyśmie-
wali Go. Lecz On odsunął wszyst-
kich, wziął z sobą tylko ojca, mat-
kę dziecka oraz tych, którzy z Nim 

byli, i wszedł tam, gdzie dziecko le-
żało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, 
rzekł do niej: Talitha kum, to zna-
czy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! 
Dziewczynka natychmiast wstała i 
chodziła, miała bowiem dwanaście 
lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 
Przykazał im też z naciskiem, żeby 
nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby 
jej dano jeść.

Jezus, który uzdrawia, wskrzesza 
z martwych wzbudza w nas niewąt-
pliwie podziw, zachwyt ale i rodzi 
pytanie: czy dziś, tak jak wtedy dla 
nas może uczynić takie same cuda? 
Oczywiście! Jezus historyczny, któ-
rego poznajemy na kartach Ewan-
gelii jest tym samym Jezusem, któ-
ry jest obecny w naszym życiu i w 
Kościele. Jezus, Zmartwychwsta-
ły Pan żyje i nieustannie przycho-
dzi do każdego z nas, aby ukazać w 
naszym życiu swoją miłość do nas. 
To Ten sam Chrystus, którego zna-
my z Ewangelii! A zatem i dziś mo-
żemy spodziewać się po Jezusie cu-
dów… On pragnie czynić wielkie 
rzeczy dla nas! Przyszedł i przycho-
dzi po to” abyśmy mieli życie i mieli 
je w obfitości!”(por. J 10,10) Byśmy 
byli szczęśliwi! 

Dla potwierdzenia prawdy o 
obecności Jezusa i Jego działaniu 
dla naszego dobra chciałbym przy-
toczyć pewną historię uzdrowie-
nia, które miało miejsce w mojej 
rodzinie. Mianowicie, jedna z mo-
ich sióstr ciotecznych, po urodze-
niu synka, który był dotknięty kom-
pletnym brakiem odporności, bar-
dzo długo walczyła o jego wyzdro-
wienie. Dosłownie niczym kobieta z 
powyższej Ewangelii szukała uzdro-
wienia synka u różnych lekarzy i nic 
to nie przynosiło, żadna poprawa 
nie następowała. Kiedy spotkałem 
ją po dłuższym pobycie z synkiem 
w szpitalu była bardzo zmęczona i 
psychicznie i fizycznie. Właściwie 
to wyglądała jakby życie z niej uszło. 
Głęboko jej współczułem i w trakcie 
rodzinnego spotkania zapropono-
wałem, abyśmy się wspólnie pomo-
dlili nad jej synkiem. Wszyscy po-
łożyliśmy na nim ręce i wołaliśmy 
do Jezusa o łaskę uzdrowienia. Stało 
się to co po ludzku było niemożliwe. 
Wyniki przy najbliższym badaniu 
okazały się bardzo dobre, wszystko 
wróciło do normy, skończyły się po-
byty w różnych szpitalach. Jezus od-
powiedział na nasze wołanie. Ktoś z 
nas najwyraźniej prosił o tę łaskę z 
wiarą wystarczającą do tego, aby na-
stąpiło uzdrowienie. Dziś chłopak 
jest już prawie dorosłym mężczy-
zną, który od tamtej modlitwy nie 

boryka się z żadnymi problemami 
zdrowotnymi. Bogu dzięki! 

Takich przykładów działania Je-
zusa dzisiaj można by mnożyć w 
nieskończoność łącznie z wskrze-
szeniami z martwych, które mają 
miejsce i dziś. Czyż nie jest napisa-
ne: ”O cokolwiek prosić mnie bę-
dziecie w imię moje. Ja to spełnię
.”?(por. J 14,14) 

Uczciwie trzeba jednak powie-
dzieć, że nie zawsze nasze wołanie 
przynosi to o co prosimy. Bóg nie 
zawsze uzdrawia. Jest wolny i wy-
świadcza łaskę i miłosierdzie komu 
chce, jak chce i kiedy zechce. Mówi 
o tym Pismo Święte w następują-
cy sposób: „Ja wyświadczam łaskę, 
komu chcę, i miłosierdzie, nad kim 
się lituję.”(zob. Rz 9,15-16)

Bogu chodzi przede wszystkim 
o naszą wiarę, zaufanie Jemu we 
wszystkim i zawsze, w każdej oko-
liczności naszego życia… Słowo 
Boże mówi: „Na tym polega dzie-
ło zamierzone przez Boga, abyście 
wierzyli w Tego, którego On posłał 
i abyście wierząc mieli życie w imię 
Jego” (zob. J 6,29.20,31)

Kimś kto ma w sobie życie i głę-
boką wiarę choć nie został wysłu-
chany i uzdrowiony jest Nick Vuji-
cic. Nie ma rąk ani nóg. Takim się 
urodził. Kiedy po porodzie zobaczy-
ła go jego matka, powiedziała: „za-
bierzcie go stąd”. Była w totalnym 
szoku tak samo jak i jego ojciec. 
Później przyszła akceptacja i miłość 
do dziecka, które tak bardzo zosta-
ło dotknięte przez los. Przed Nic-
kiem była długa droga, na której do-
rastając buntował się uświadamia-
jąc sobie z czasem, że jest tak bardzo 
ograniczony. Kłócił się z Bogiem, 
chciał nawet popełnić samobójstwo 
aż w końcu odkrył, że to jakim jest 
nie jest przypadkiem, że Jego życie 
ma sens, że w tej słabości, w jego ka-
lectwie objawi się moc Boga! Od-
krył to pod wpływem lektury Pi-
sma Świętego, w którym natrafił na 
historię człowieka niewidomego od 
urodzenia (zob. J 9,1-12). Dziś jest 
mówcą chrześcijańskim, który przez 
głoszenie Chrystusa doprowadził 
do wiary w Niego już 200.000 osób. 
Jest szczęśliwym człowiekiem, który 
ma piękną żonę i dwoje dzieci.   

Nie zawsze zatem musi przyjść 
uzdrowienie… Pan Bóg ma swoje 
plany. Żeby to odkryć trzeba postę-
pować w wierze za Nim, przylgnąć 
do Niego. Finalnie chodzi przecież o 
to byśmy mieli życie w sobie! (zob. J 
6,29.20,31) To jest najważniejsze.

ks. Robert

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae... nowogardzianie 

na dniach Otwartej Bramy 

„Radość Życia”
W sobotę (20 czerwca), w Arcybiskupim Wyższym Semi-
narium Duchownym w Szczecinie, odbyły się Dni Otwar-
tej Bramy, pod hasłem „Radość Życia”. Udział w tym wyda-
rzeniu wzięła grupa 17 ministrantów z Nowogardu wraz z 
opiekunami.

W ubiegłą sobotę 20 czerwca 
br., 17 osobowa grupa ministran-
tów: Bartłomiej Damecki, Klau-
diusz Bednarek, Radosław Sala-
mon, Dawid Błaszczyk, Cezary 
Znyk, Kajetan Rakowski, Michał 
Klimczak, Krzysztof Bazyl, Wik-
tor Duraj, Maciej Buriak, Filip 
Szczyrba, Kacper Solarski, Bole-
sław Grygowski, Adrian Łapa, Pa-
weł Fedak, Karol Stefański, Oskar 
Duraj wraz ze swoim opieku-
nem ks. Robertem Dąbrowskim 
i 2 Paniami opiekunkami: Justy-
ną Szczyrbą i Dorotą Buriak, po-
jechali pociągiem z Parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie na Dzień 
Otwartej Bramy do Arcybisku-
piego Wyższego Seminarium Du-
chownego w Szczecinie.

Spotkanie rozpoczęło się o go-
dzinie 10.00, Mszą świętą w Ko-
ściele seminaryjnym. Od godz. 
11.15 rozpoczął się program ar-
tystyczny na placu przy Semina-
rium Duchownym.

Ministranci uczestniczyli mię-
dzy innymi w grach sportowych 
i fantowych, grze w piłkę noż-
ną na mini boisku, jeździe kon-
nej, wybijaniu monet, prezentacji 
wozu strażackiego, pokazie sprzę-
tu i ubioru militarnego, przymie-
rzaniu stroju rycerza, walkach ry-
cerskich oraz zwiedzaniu semi-
narium. Głównymi nagrodami w 
loterii fantowej były: rower, ta-
blet i aparat fotograficzny. Jeden 
z naszych ministrantów Bolesław 

Grygowski wylosował tablet, oraz 
duży namalowany ręcznie obraz 
Matki Bożej. Warto zaznaczyć, że 
każdy los był wygrany, co dostar-
czyło ogromnych emocji. Przez 
cały czas trwania Dnia Otwar-
tej Bramy, mogliśmy skorzystać z 
małej gastronomii, tzn. tradycyj-
nej grochówki, kiełbasy i kaszanki 
z grilla, chleba ze smalcem i ogór-
kiem kiszonym oraz różnego ro-
dzaju ciast, soków, kawy i herbaty.

Wspólne świętowanie, kolejne-
go Dnia Otwartej Bramy w Semi-
narium Duchownym, zakończyli-
śmy śpiewem litanii do najświęt-
szego Serca Pana Jezusa o godzi-
nie 16.00. Wróciliśmy do Nowo-
gardu pełni pozytywnej energii i 
umocnieni duchowo w oczekiwa-
niu na kolejny tego typu wspól-
ny wyjazd integracyjny. Relacja z 
naszego pobytu z Dnia Otwartej 
Bramy, będzie w programie Arka 
w TVP Szczecin, w najbliższa 
niedzielę 28 czerwca, o godzinie 
17.30.  Zapraszam do oglądania.

Ks. Robert Dąbrowski 
wraz z ministrantami

Jerzy Świtała: lat 72, zmarł 25.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
27.06.2015 r.,  o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Podsumowanie ekologicznego projektu przez 
Stowarzyszenie „nasze Szanse” 

„Tu mieszkam, tu zmieniam"
W styczniu 2015r., Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowaczym w Nowogardzie, wygrało konkurs grantowy wspierający inicjatywy, 
które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej pt. „TU MIESZKAM, 
TU ZMIENIAM” organizowany przez: Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy  
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

Stowarzyszenie zwyciężyło pro-
jektem „Grupy Patrolowe – Na-
sze Ptaki” w obszarze wspar-
cia „Ochrona środowiska natu-
ralnego”. Projekt był prowadzony 
w okresie od stycznia do kwiet-
nia i składał się z kilku etapów. 
Uczniowie niepełnosprawni 
intelektualnie z klas IV-VI ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego  z pomocą or-
nitologa pana  Marka Heisera za-
kupili i wieszali budki lęgowe dla 

ptaków takich jak: sikorki, plisz-
ki, dzięcioły, pełzacze. Uczniowie 
pomagali ptakom przetrwać zimę 
- zakupili karmę i dbali, aby ptasie 
stołówki nie były puste. Działanie 
to było niejako końcowym eta-
pem realizowanego projektu, w 
którym udział wzięło 12 uczniów 
z SOSW. 

Była to fantastyczna lekcja przy-
rody na świeżym powietrzu, która 
sprawiła dzieciom wiele radości. 

Powiat nagrodził uczniów „swoich” szkół

Gala „Najlepsi z najlepszych”  
W dniu 17 czerwca 2015 r., o godz. 12:00, w Nowogardzkim Domu Kultury, odbyło się co-
roczne spotkanie laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych szkół i placówek, 
których organem prowadzącym jest powiat goleniowski.

Są mistrzami! 
„We Are the Champions”, tego 

wyjątkowego motywu muzyczne-
go ballady rockowej, brytyjskiego 
zespołu Queen, mógł wysłuchać 
każdy, kto odniósł sukces w spo-
rcie lub nauce na przełomie ostat-
niego roku i zarazem uczęszczał 
do szkoły, której organem pro-
wadzącym jest powiat goleniow-
ski. Imprezę przygotowały nowo-
gardzkie palcówki tj. I LO w No-
wogardzie im. podporucznik E. 
Gierczak oraz Technikum Ga-
stronomiczne w ZSP im. S. Staszi-
ca. Gospodarzem uroczystości był 

zaś Tomasz Kulinicz, Starosta Go-
leniowski. W swoim przemówie-
niu nie szczędził słów uznania za 
trud pracy, uczniów, rodziców i 
nauczycieli:

 „ Szanowni Państwo, witam 
wszystkich bardzo serdecznie, i  
bardzo się cieszę, że możemy się 
spotkać już po raz kolejny, ale tym 
razem tu w Nowogardzkim Domu 
Kultury. Tak się złożyło, że zmieni-
liśmy troszeczkę tegoroczną formu-
łę i miejsce, gdyż poprzednie spo-
tkania odbywały się w pomieszcze-
niach hal sportowych i placówek 
prowadzonych przez powiat gole-

niowski, tym razem uznałem, że 
właściwym byłoby zawitać z na-
szą uroczystością poza Goleniów… 
Ten dzień jest pewnym elementem 
podsumowania osiągnięć uczniów, 
których nie byłoby, gdyby nie bar-
dzo dobra praca ich nauczycie-
li oraz oczywiście rodziców. Dlate-
go właśnie do państwa kieruję ser-
deczne podziękowania w imieniu 
Powiatu Goleniowskiego, za wło-
żony trud w edukację młodzie-
ży. Jest to dowód na to, że Powia-
towy Program Wspierania Dzieci i 
Młodzieży przynosi dobre efekty…  
Kończąc chciałbym bardzo ser-

decznie podziękować dyrektor I LO 
w Nowogardzie, pani Karinie Sur-
mie, za perfekcyjne przygotowanie 
dzisiejszej uroczystości…” - powie-
dział  m. in. starosta. Następnie, 
przyszedł czas na wręczenie wy-
różnień,  które stanowiły dyplomy 
oraz różne  nagrody  rzeczowe. 
Podczas uroczystości nagrodzeni  
zostali  uczniowie, którzy w roku 
szkolnym 2014/2015 osiągnęli 
znaczące sukcesy w konkursach 
i olimpiadach na szczeblu woje-
wódzkim, a także ogólnopolskim. 
Następnie, odbyła się część arty-
styczna w wykonaniu uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego z 
Nowogardu, którzy zaprezento-
wali  się w programie wokalno – 
kabaretowym, specjalnie przygo-
towanym na tę okoliczność.

O znaczeniu nagrody i wraże-
niach z gali zapytaliśmy dwie na-
grodzone uczennice z I LO w No-
wogardzie: 

Natalia Nejman, uczennica I 
LO w Nowogardzie, kl. II o profi-
lu dziennikarskim - Jestem ogrom-

nie zaskoczona, a zarazem zadowo-
lona z tej nagrody. Otrzymałam ją 
za wystartowanie w konkursie wie-
dzy o mediach i dostałam się do fi-
nałowego etapu, który odbył się w 
Warszawie. Bardzo podoba mi się, 
że jesteśmy docenieni, a dzisiejsza 
gala, uważam że jest na bardzo wy-
sokim poziomie. Dzisiejsza nagroda 
jest takim uwieńczeniem mojej na-
uki oraz dalszą motywacją do kolej-
nych konkursów, które będą przede 
mną. Ten sukces również zawdzię-
czam mojej opiekunce, pani Doro-
cie Borzeszkowskiej – Buriak, na-
uczycielce języka polskiego z I LO w 
Nowogardzie. 

Dominka Kaczmarek, uczen-
nica I LO w Nowogardzie o pro-
filu prawno- menadżerskim - W 
tym roku brałam udział w wie-
lu konkursach i największy suk-
ces odniosłam w Olimpiadzie Języ-
ka Polskiego, gdzie napisałam pra-
cę na temat stylistyki języka pol-
skiego. Dzisiejszy dzień, jak i sama 
uroczystość, był bardzo podnio-
sły i emocjonujący. To wyróżnienie 
jest bez wątpienia dla mnie dużym 
sukcesem, ale również motywacją 
do dalszej pracy nad sobą. Dlate-
go będę dalej uczestniczyć w ko-
lejnych konkursach, by wzbogacać 
swoją wiedzę i zdobywać nagrody.  

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym pamiątkowym zdję-
ciem oraz smakowitym poczę-
stunkiem. 

Jarek Bzowy 
Foto. Julia Pawelec 

Dominka Kaczmarek uczennica I LO  o 
profilu prawno-menadżerskim i Nata-
lia Nejman, uczennica I LO, kl. II o pro-
filu dziennikarskim wraz z dyrektor I LO  
Kariną Surmą

Najlepsi z najlepszych na scenie NDK w Nowogardzie
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”- Marek Krzywania

Politykiem się bywa, człowiekiem jest się zawsze...
Grupa UNIQA jest  jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. Jej wachlarz ubezpieczeń jest ciekawą ofertą dla potencjal-
nego klienta. Dlatego w okresie zbliżających się wakacji i urlopów, tym razem postanowiliśmy porozmawiać z Markiem Krzywanią, byłym radnym i  prze-
wodniczącym Rady Miasta Nowogard, a teraz agentem ubezpieczeniowym, który opowie nam o możliwościach, jakie daje mu obecna praca i o tym, jak 
wspomina okres swojej aktywności politycznej w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
pewnego czasu zajął się pan sprze-
dażą ubezpieczeń, ale już w prze-
szłości prowadził pan z powodze-
niem biznes? A mianowicie prowa-
dził pan sklep spożywczy w Nowo-
gardzie, ale i Pobierowie. Był pan 
też, z tego co się dowiedziałem, 
producentem pomidorów? 

Marek Krzywania agent ubez-
pieczeniowy UNIQA - Rzeczywi-
ście tak było. Byłem też hydraulikiem 
i elektrykiem. Ale, tu pana zaskoczę, 
bo swoją drogę zawodową zaczyna-
łem od funkcji ładowacza w maga-
zynie, w byłej krochmalni, tu w No-
wogardzie. Później przyszła refleksja 
na temat stworzenia własnej działal-
ności, która rozpoczęła się od roku 
1989.

I już zawsze od tego momentu 
pracował pan „na swoim”?

Nie. Gdyż 7 lat pracowałem na 
etacie w hurtowni TWN i tam do-
znałem  tzw. weryfikacji zawodowej, 
która skończyła się decyzją o moim 
odejściu. Musiałem szukać nowych 
możliwości zarobkowania.  Dlatego 
po wstępnym rekonesansie stwierdzi-
łem, że rynek ubezpieczeniowy i To-
warzystwo UNIQA, będzie dla mnie 
bardzo dobrym miejscem i polem 
działania zawodowego. Złożyłem 
aplikację i po wstępnej rozmowie za-
proponowano mi współpracę, która 
miała dotyczyć obsługi klientów tu w 
gminie Nowogard. Po rozmowach  od 
razu przystąpiłem do szkoleń i kur-
sów mających na celu przyswojenie 
wiedzy z zakresu ubezpieczeń. Trwa-
ło to jakiś czas, ale z sukcesami, gdyż 
zaliczyłem bez problemu wszelkie eg-
zaminy, które pozwoliły mi na rozpo-
częcie działalności.   

Co skłoniło pana jednak, poza 
utratą pracy, do podjęcia właśnie 
takiej działalności?

Poza możliwością zarabiania, pra-

ca ta daje mi jeszcze jedną możli-
wość, która jest dla mnie bardzo cen-
na. Noszę w sobie cechy charakteru, 
które ukierunkowane są na empa-
tię do drugiego człowieka. Mówiąc 
wprost, lubię pomagać ludziom w 
rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji 
życiowych. To zawsze też kierowało 
mną w czasie sprawowania mandatu 
społecznego. UNIQA jak najbardziej 
daje mi tę możliwość. To zajęcie zna-
komicie wpisało się w sens mojego ży-
cia zawodowego. Swoją pracę traktu-
ję, jako oczywiście źródło utrzyma-
nia, ale też jako powiedziałabym mi-
sję wobec potrzeb drugiego człowie-
ka. 

Towarzystwo, jakie pan repre-
zentuje, ma całą gamę ubezpie-
czeń? 

To prawda. Jest ich cały szereg i są 
one naprawdę tak skonstruowane, by 
każdy klient mógł dla siebie znaleźć 
to, co najbardziej mu odpowiada. 
Od przewozów międzynarodowych 
poprzez ubezpieczenie np. jachtu, 
mieszkania, domu, samochodu czy 
też innej drogocennej rzeczy. Rów-
nież oferta jest skierowana do przed-
siębiorstw. Kolejną jest ubezpieczenie 
naszego życia, a także ubezpieczenia 
podróży zagranicznych np. na waka-
cje i urlopy, które już niebawem się 
zaczynają. Dlatego, by były one reali-
zowane w spokoju, należy się zabez-
pieczyć poprzez ubezpieczenie, kosz-
tuje to bardzo niewiele, a gwarantu-
je spokój. 

Jest pan znany głównie z dzia-
łalności publicznej, bo przez 16 lat 
zasiadał pan w radzie miasta, peł-
nił pan też funkcję jej przewodni-
czącego w latach 2008-2010. Jed-
nak od kilku miesięcy nie sprawu-
je pan już funkcji radnego. Jak pan 
wspomina ten okres? Czy zamierza 
pan wrócić do lokalnej polityki?

Tutaj muszę uściślić, bo 16 lat by-

łem radnym. Ale jest prawdą, że 
moja kariera społeczna opiewa na  
przeszło 20 lat. W międzyczasie były 
i są jeszcze działania  na rzecz róż-
nych stowarzyszeń i organizacji. Co 
do okresu sprawowania mandatu 
radnego i przewodniczącego Rady 
Miasta Gminy Nowogard, oceniam 
ten czas bardzo pozytywnie i jestem 
bardzo wdzięczy mieszkańcom No-
wogardu, że zaufali mi i dali możli-
wość działania w strukturach samo-
rządu lokalnego. 

A co uważa pan za największy 
sukces – mam na myśli oczywiście 
okres, kiedy sprawował pan funk-
cje publiczne?

Niewątpliwe największym sukce-
sem, jaki udało mi się osiągnąć to, to, 
że potrafiłem, startując cztery razy 
do wyborów, zbudować wspólnie z 
zespołem wspaniałych ludzi komitet 
bezpartyjny i odpartyjnić samorząd. 
W mojej opinii, upolitycznienie sa-
morządu jest dla lokalnej społeczno-
ści zagrożeniem. Dlatego uważam, że 
wprowadzenie kilku radnych z tego 
komitetu do Rady Miasta, było spo-
rym osiągnięciem, co nie było w tam-
tych czasach proste i łatwe. Nasza 
inicjatywa była niewątpliwe podwa-
liną pod kolejne, które są i funkcjonu-
ją w obecnej i poprzednich Radach. 

Nie jest pan już radnym, jednak 
nie zrezygnował pan z działalności 
społecznej na dobre, czego dowo-
dem jest wybór pańskiej osoby na 
prezesa „Stowarzyszenia Przedsię-
biorców”?

Pochodzę z tego środowiska i za-
wsze starałem się robić, jako radny, 
dla tego środowiska to, co mogłem 
wraz z innymi radnymi. Dlatego nie-
wątpliwie naszym sukcesem było to, 
że robiliśmy wszystko, by w gminie 
Nowogard nie były podnoszone po-
datki lokalne przez kolejne 4 lata, co 
było bardzo spektakularnym sukce-
sem zarówno dla mieszkańców, jak 
i przedsiębiorców. Udało mi się rów-
nież, jako rademu, przeforsować pro-
jekt uchwały, który pozwalał zain-
teresowanym przedsiębiorcom, któ-
rzy dzierżawili mienie gminne, ku-
pić je za 100% ceny rynkowej, ale w 
drodze pierwszeństwa, przy okazji 
skorzystali również mieszkańcy, bo 
stworzyliśmy im możliwość wyku-
pienia mieszkań czynszowych za 1% 
wartości. Uważam, że to mienie zde-
cydowanie powinno być odsprzeda-
wane przede wszystkim lokalnym in-
westorom i ich interesy zdecydowa-
nie powinny być brane pod szczegól-
ną uwagę. A dlaczego? Bo to oni są 
tą dobrą stroną tego miasta i to ich 
gmina powinna wspierać i stwarzać 

im takie możliwości, by nadal chcieli 
się rozwijać i inwestować w życie tego 
miasta. Dlatego kontynuując drogę 
postępowania poprzedniego prezesa 
Stowarzyszenia Stanisława Rynkie-
wicza, będę kontynuował wybrane 
cele i założenia. Zapraszam wszyst-
kich, którym zależy na dobru tej gmi-
ny, by dzielili się swoimi spostrzeże-
niami i uwagami odnośnie życia tego 
miasta podczas organizowanych spo-
tkań stowarzyszenie. Bycie lokalnym 
przedsiębiorcą nie musi być ciężką 
pracą, lecz przyjemnością, ale by tak 
było zdecydowanie musi się zmienić 
lokalna polityka i podejście ze stro-
ny burmistrza do lokalnych rzemieśl-
ników, przedsiębiorców, którzy mają 
naprawdę ogromne znaczenie dla ży-
cia tego miasta. 

Dowodzi to, że jest panu bardzo 
bliski lokalny patriotyzm? 

Ogólnie patriotyzm do Polski i 
gminy powinien być bardzo ważny 
dla Polaka i mieszkańca danej, lokal-
nej społeczności. Dlatego Nowogard 
jest bardzo szczególnym dla mnie 
miejscem i bardzo mi zależy na jego 
rozwoju. Zawsze byłem związany z 
tym miastem i bardzo interesowało 
i nadal interesuje mnie jego życie, a 
także społeczność. Dlatego potwier-
dzę, że tu jest moje miejsce i dla tego 
miasta zawsze oddawałem całe swoje 
serce, jako radny i człowiek. Teraz w 
pewnym sensie jest podobnie, ale już 
działam z trochę innej perspektywy. 

Powiedział pan wcześniej, że 
musi się zmienić podejście ze stro-
ny burmistrza do lokalnych przed-
siębiorców. Co miał pan na myśli? 

Zacznę od tego, że najlepiej jest 
pracować właśnie „na swoim”. Ale 
by tak się stało, muszą być udostęp-
nione pewne udogodnienia ze stro-
ny włodarza miasta, który zdecydo-
wanie powinien wspierać lokalny bu-
siness oraz działalność gospodarczą, 
gdyż to właśnie z niej budżet gminny 
ma konkretne korzyści, które później 
mogą być spożytkowane w rozwój i 
rytm miasta. Wydaje mi się, że obec-
na polityka burmistrza Czapli, chy-
ba nie do końca na to pozwala. Przy-
kładów jest kilka, chociażby te, które 
opisuje lokalna gazeta. Obecne „bur-
mistrzowanie” Roberta Czapli oce-
niam negatywnie, gdyż nie są to rzą-
dy demokratyczne, lecz despotycz-
ne, ponieważ spełnia on jedynie swo-
je wizje i zachcianki, nie słuchając 
społeczeństwa. Niestety, wcześniejsze 
rządy burmistrza Ziemby nie były 
tak widowiskowe, m.in. w postaci no-
wych ławeczek, czy placów zabaw, 
którymi to obecny burmistrz przeku-
puje społeczeństwo i się szczyci. Dla-

tego było do przewidzenia, że druga 
kadencja będzie „rolą jednego akto-
ra”, co się potwierdziło. Nowe ławki, 
chodniki i place zabaw już są. Czas 
zająć się rozwiązywaniem prawdzi-
wych i poważnych problemów gmi-
ny, na co mam wrażenie, obecny bur-
mistrz nie ma żadnego pomysłu. 

Śledzi pan to co się dzieje w 
obecnej radzie miasta?

Przyglądam się wszystkiemu, ale 
teraz już jako widz. Nie mam bezpo-
średniego kontaktu z radnymi. Wiem 
jedno. Nowa rada jest w zupełnie in-
nej sytuacji niż poprzednie, a to za 
sprawą Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych (JOW), które tak propa-
guje Paweł Kukiz. Przez ten wybór 
widzimy jego zalety, ale i wady w sys-
temie ordynacji wyborczej. Dobre jest 
to, że ludzie mogą wybierać konkret-
ne osoby, ale wybrany przedstawiciel 
może być radnym „jednej ulicy czy 
osiedla”, ale on czasami nie potrafi 
spojrzeć dalekowzrocznie na rozwój 
całej gminy. Co do radnych tej ka-
dencji to podoba mi się, że potrafią 
oni ze sobą rozmawiać mimo, że na 
początku były pewne trudności o któ-
rych informowała gazeta Dziennik 
Nowogardzki. Dlatego cieszę się, że 
zdrowy rozsądek wygrał i dziś Rada 
Miasta Nowogard pracuje w normal-
nym trybie. Tę radę, w stosunku do 
poprzedniej, cechuje widoczna dyna-
mika, która budzi nadzieję na przy-
szłość. 

Wiem, że niespełna rok temu zo-
stał pan dziadkiem. Proszę powie-
dzieć, jakie to uczucie być dziad-
kiem? 

To cudowne uczucie i niesamowi-
te szczęście być właśnie dziadkiem i 
wiedzieć, jak rosną i rozwijają się na-
sze wnuczki. Hania i Zosia są cudny-
mi istotkami, które bardzo kochamy 
z moją żoną i nie możemy się już do-
czekać, kiedy do nas przyjadą. Na co 
dzień ich rodzice i one same miesz-
kają w innym mieście. Przy okazji 
pozdrawiam wszystkich dziadków i 
babcie i pozostałych mieszkańców, 
którzy prędzej czy później doczekają 
się wnucząt.

Rozumiem, że radość z posiada-
nia wnucząt zdeterminował pana 
wolny czas, ale czy ma pan jakiś 
swój azyl, gdzie pan odpoczywa, 
realizuje jakieś swoje hobby?

Tak, to praca w naszym dużym 
ogrodzie, która mnie odpręża i na-
prawdę relaksuje. Teraz, gdy jest wła-
śnie stosowana pora, spędzam w tym 
miejscu każdą wolną chwilę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Marek Krzywania agent ubezpieczeniowy UNIQA
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W 70-lecie państwowości polskiej

XX-wieczna historia Nowogardu Jana Kopycińskiego - cz. XV
W tym roku przypada 70. rocznica instalacji na ziemiach zachodnich, również w Nowogardzie, polskiej administracji i w konsekwencji początku praktycz-
nego funkcjonowania tutaj państwa polskiego. Mimo że front przeszedł przez ziemię nowogardzką w marcu 1945 roku, to przekazanie administracji wła-
dzom polskim odbyło się dopiero w czerwcu 1945 r. W związku z okrągłą rocznicą, którą obchodzimy, DN publikuje w odcinkach opracowanie znanego 
nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego, stanowiącą przyczynki do XX-wiecznej historii Nowogardu. Dzisiaj odcinek XV opracowania. 

5 pułk rolno gospodarczy
W połowie kwietnia rozpoczę-

ła się operacja berlińska, w której 
brała udział także I Armia Woj-
ska Polskiego. Z tego też powodu 
żołnierze, którzy rozpoczęli dzieło 
zagospodarowywania naszej zie-
mi, po miesiącu odpoczynku od 
obowiązków wojskowych, musie-
li ponownie powrócić na front. 
Ich miejsce zajęła 1 Dywizja Rol-
no - Gospodarcza, której 5 pułk 
składający się z 1200 ludzi na czele 
którego stał major Dawid Danie-
luk rozlokował się na ziemi nowo-
gardzkiej, a jego siedzibą była Do-
bra Nowogardzka. 

5 Pułku Rolno – Gospodarczy 
został utworzony rozkazem z dnia 
2 maja 1945 roku z Samodzielnego 
Baonu Pracy, jego siedziba zosta-
ła ustalona w Strzemielach. Jego 
dowódcą został mjr Dawid Dani-
luk dotychczasowy dowódca Sa-
modzielnego Baonu Pracy. 6 maja 
ustalone zostały składy kompa-
ni i pułk rozpoczął obejmowanie 
VI rejonu z siedzibą w Strzemie-
lach. Punkt stacjonowania sztabu 
pułku został wkrótce przeniesio-
ny do Dobrej ze względu na ko-
rzystniejsze położenie tego mia-
sta w centrum rejonu. Sztab puł-
ku składał się z 46 ludzi. Zastęp-
cą dowódcy do spraw politycz-
no – wychowawczych został mia-
nowany ppor. Stefan Lewalski, za-
stępcą do spraw gospodarczych 
został kpt Zawadzki. Szefem szta-
bu był kpt. Kazimierz Nieniewski, 
a jego pomocnikiem ppor. Stefan 
Prystaj. W skład pułku wchodziło 

15 kompanii o przeciętnym skła-
dzie 80 ludzi. i tak: 1 kompania 
stacjonowała w Łosośnicy jej do-
wódcą był ppor. E. Liksza, w Ma-
szewie 2 kompania (ppor. H. Fry-
drychewicz), 3 kompania (ppor. T. 
Biedrzycki), 4 kompania (ppor. A. 
Helbich), w Płotach 5 kompania 
(ppor. A. Poterański), w Ostrzy-
cy 6 kompania (ppor. C. Maksi-
mowski), w Chlebówku 7 kompa-
nia (ppor. S. Zielski), w Błotnie 8 
kompania ppor. (A. Fitas) i 9 kom-
pania ppor. (W. Sobiepan), w Osi-
nie 10 kompania (ppor. C. Polu-
bienko), w  Tarnowie         11 kom-
pania (por. L. Parlak), w Miodowi-
cach 12 kompania (ppor. Z. Cie-
lek), Krępsku 13 kompania (ppor. 
M. Martynowicz), Lubczynie 14 
kompania (ppor. W. Rup), Dobrej 
15 kompania (ppor. E. Osinkow-
ski) w sumie 1152 żołnierzy.

Dowódca polecił zając wszelkie 
folwarki w podrejonach i środki 
lokomocji, wejść w kontakt z soł-
tysami, burmistrzami i komen-
dantami wojennymi miast.

W maju 1945 roku nie było wy-
raźnego podziału kompetencji ist-
niejących w powiecie nowogardz-
kim władz wojskowych i cywil-
nych. Rosjanie podlegli komen-
danturze w Nowogardzie zajęli w 
sumie ponad 40% majątków. Naj-
lepiej położonych i zagospodaro-
wanych. Po powstaniu polskie-
go 5 pułku rolno – gospodarcze-
go zaczęło dochodzić do sporów 
miedzy władzami wojskowymi ra-
dzieckimi i polskimi o podział ma-
jątków oraz zatrudniania robotni-

ków rolnych. Wojsko radzieckie 
zajmowało część majątków, któ-
re miał objąć 5 pułk. W tej sytu-
acji dochodziło często do sporów 
o zajmowane majątki, jak na przy-
kład o hodowlany majątek w Woj-
taszycach, który zajął major Iwa-
now komendant wojenny w No-
wogardzie (w gospodarstwie tym 
było 585 sztuk bydła, 118 świń i 50 
owiec).  Dobrzankę zajęło radziec-
kie Sanatorium Lotnicze. Majątek 
ten pułk przejął dopiero 24 sierp-
nia, gdy sanatorium zostało prze-
niesione. Gospodarstwo to posia-
dało 159 krów, 129 świń, 51 koni 
i 57 owiec. Przy podziale mie-
nia dochodziło nawet niekiedy 
do użycia siły, jak np. w majątku 
Grzęzienko.

Melduję, że w dniu 6.6.1945 r. 
około godziny 10-tej wieczór, żoł-
nierze Czerwonej Armii usiło-
wali z majątku Klein-Weitenha-
gen (Grzęzienko), który jest zaję-
ty przez żołnierzy z mojego Pułku, 
zabrać konie.

D-ca brygady stacjonowany w 
majątku. Kapral Grabowski Jó-
zef, s. Bolesława z 1904 roku ur. 
stawił opór, usunął z terenu ma-
jątku przybyłych. W trakcie tego 
wywiązała się strzelanina i kapral 
Grabowski Józef został ranny. Ma-
jątek Klein-Weitenhagen (Grzę-
zienko) był już kilkakrotnie od-
wiedzany przez żołnierzy Czerwo-
nej Armii, którzy tak w stosunku 
do mienia zabezpieczonego przez 
moich żołnierzy, jak również w 
stosunku do miejscowej ludności 
wykazują chęć rabunku.

Według pewnych danych, mogę 
stwierdzić, że żołnierze ci pocho-
dzą z oddziału stacjonowanego w 
Groß- Weitenhagen (Grzęźnie).

Na początku maja władz pol-
skich cywilnych nie podległych ro-
syjskiej komendanturze nie było. 
Grupa operacyjna Pełnomocni-
ka Rządu RP na Obwód Nowo-
gród przybyła dopiero 9 maja i Po-
wiatowy Komisarz Ziemski Alojzy 
Maciejewski na przełomie maja i 
czerwca rozpoczął inwentaryzację 
majątku, którego nie chciały lub 
nie mogły zagospodarować wła-
dze wojskowe rosyjskie i polskie, a 
proces emancypacji władz cywil-
nych od komendantury wojennej 
trwał jeszcze do połowy czerwca

Wszystkich wsi powiat li-
czy 140, 40% z tego znajduje się 
pod administracją Władz Rosyj-
skich (Komendanci Wojenni po 
wsiach), 30% pod administra-
cją Wojska Polskiego, reszta pod-

lega Komisarzowi Ziemskiemu, z 
tem że wszystkie wykazy i rapor-
ty muszą być składane w Komen-
danturze Wojennej w Nowogro-
dzie. Próbowałem się uchylić od 
tego, ale bezskutecznie. Z tego też 
powodu jestem bardzo obciążo-
ny pracą, ponieważ muszę wyko-
nywać przeróżne wykazy termino-
we według wzoru Komendy, a pra-
cą którą należy zdać w Wojewódz-
kim Urzędzie Ziemskim zalegam.

 Dopiero 9 lipca Naczelna Rada 
II Frontu Białoruskiego zatwier-
dziła dla 5 pułku 35 majątków. 
Pułk objął przed tą decyzją 143 
innych gospodarstw nie zatwier-
dzonych przez Naczelną Radę II 
Frontu Białoruskiego. Były to na-
stępujące majątki: Grodziska, Tu-
cze, Dobropole, Wojtaszyce, Błąd-
kowo, Wrześno, Ostrzyca I, II, III, 
Korytowo, Kikorze, Wierzchy i 
Orzechowo.

Antoni Fitas w Błotnie (Antonówce)

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org
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SP w Osinie

Filip Wąsik 
Średnia ocen 5,1, uczeń klasy 

VI Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkół Publicznych im. Bronisła-
wa Malinowskiego w Osinie, wy-
chowawczyni Katarzyna Chruślak

Uczeń brał udział w konkursie 
Omnibus matematyczno-przyrod-
niczy „Mądra główka” drużyno-
wy konkurs międzygminny w Go-
leniowie. Zdobył I miejsce (druży-
nowo) w międzygminnym konkur-
sie wiedzy leśnej. Poza tym bierze 
udział w licznych konkursach jezy-
kowych, matematycznych. Aktyw-
nie reprezentuje szkołę również w 
zawodach sportowych.

Kamil Walczak 
Uczeń klasy IV Szkoły Podstawo-

wej Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie, wychowawcą którego jest Bar-
bara Micał oraz Szkoły Muzycznej 
I stopnia w klasie fortepianu, w Go-
leniowie. Jest uczniem o wszech-
stronnej wiedzy i wielu zamiłowa-
niach. Średnia ocen uzyskanych 
w roku szkolnym 2014/2015 tego 
ucznia wyniosła 5,20. Jego osią-

gnięcia, między innymi to: w roku 
szkolnym 2014/2015- I miejsce 
w powiatowym konkursie „ Wie-
dzy leśnej”, III miejsce w konkur-
sie omnibusa wiedzy matematycz-
no-przyrodniczej „Mądra głów-
ka” w Goleniowie, wyróżnienia w 
Międzynarodowym Konkursie Ma-
tematycznym” Kangur matema-
tyczny” zarówno w roku szkolnym 
2013/2014 jak i 2014/2015.

SP w Wierzbięcinie

Julia Husarz 
Uczennica klasy VI SP Wierz-

bięcin - wychowawca  p. mgr Iwo-
na Grosicka.

Osiągnęła średnią 5,5 z wyni-
ków nauczania oraz wzorowe za-
chowanie. Uczestniczka wie-
lu konkursów przedmiotowych 
m.in. z j. angielskiego, przyrody, 
matematyki, oraz przedmiotów 
artystycznych. Współtwórczyni 
wysokich wyników w klasyfika-
cjach sportowych.

Karolina Wierzbicka 
Uczennica klasy VI SP Wierz-

bięcin - wychowawca  p. mgr Iwo-
na Grosicka.

Osiągnęła średnią 5,3 z wyni-
ków nauczania oraz wzorowe za-
chowanie. Uczestniczka wie-
lu konkursów przedmiotowych 
m.in. z j. angielskiego, przyrody, 
matematyki, oraz przedmiotów 
artystycznych. Współtwórczyni 
wysokich wyników w klasyfika-
cjach sportowych.

SP w Żabowie

Oliwia Toboła 
Uczennica kl. IV na koniec 

roku szkolnego uzyskała śred-
nia ocen 5.0. Aktywnie uczest-
niczyła w życiu szkoły angażu-
jąc się w różne działania organi-
zowane przez SU i LOP. Jest am-
bitna i wytrwała w podejmowa-
nych działaniach. Jest laureatką 
ogólnopolskiego konkursu Gali-
leo z języka polskiego ( V miej-
sce). Odnosiła także sukcesy w 
innych konkursach: 

- k. piosenki „ Piękna nasza 
Polska cała” III miejsce

- k. recytatorski poezji angiel-
skiej III miejsce

- k. plastyczny „Ptaki zimujące 
w Polsce” III miejsce, „Leśne im-
presje” III miejsce

Reprezentowała szkołę także 
w innych konkursach:

konkurs recytatorski „Wy-
płyń na głębię”, Mały mistrz 
kuchni, Zabawki z ziemniaka, 

Nasze   prezentacje najlepsi uczniowie 2014-2015
Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, prezen-

tujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w roku 
2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę poprosili-
śmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że taka prezen-
tacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlepszych i bodziec 
dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym roku. Dzisiaj czwar-
ta część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych uczniów ze szkół  podsta-
wowych w  Osinie, Wierzbięcinie oraz Żabowie. 

konkurs czytelniczy „Mikołajek 
i inne chłopaki”.

Bernadeta Pietrzak 
Ukończyła kl. V z wynikiem 

4,8. Swoim zaangażowaniem 
i wiedzą wyróżnia się wśród 
uczniów. Aktywnie uczestni-
czy w życiu szkoły. Chętnie bie-
rze czynny udział w imprezach 
szkolnych i środowiskowych. 

W tym roku szkolnym brała 
udział w wielu konkursach na 
różnych szczeblach:

Konkursy plastyczne; „Ptaki 
zimujące w Polsce”, „Leśne im-
presje”.

Konkursy wiedzy; „Parki Na-
rodowe Polski”, Ogólnopolski 
konkurs Galileo z języka pol-
skiego.

Konkurs literacki; „Opowia-
danie zimowe”.

Konkurs recytatorski; „Wy-
płyń na głębię”

Konkurs kulinarny; „Mały 
mistrz kuchni”. 

SP w Orzechowie

Julia Burzyńska 
Uczennica klasy VI – średnia 

ocen 4,9; wychowawca Bogumi-
ła Pawelec

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły i bierze udział w różnorod-
nych konkursach czytelniczych, 
wiedzowych oraz zawodach spor-
towych.

 II miejsce w eliminacjach 
gminnych i V w powiatowych 
w tenisie stołowym dziewcząt, I 
miejsce w XI Archidiecezjalnym 
konkursie biblijnym, II miejsce w 
konkursie recytatorskim „Wypłyń 
na głębię…”, wyróżnienie w kon-
kursie „Parki Narodowe Polski”.

Ze względu na błąd techniczny, na 
wskutek którego uczennica ze Szko-
ły Podstawowej w Orzechowie, zosta-
ła przypisana do sylwetek uczniów z 
SP w Strzelewie, ponownie publikuje-
my wizerunek Julii Burzyńskiej, tym 
samym przepraszamy uczennice za tą 
pomyłkę.

zajęcia integracyjne uczniów z Błotna i Orzechowa

Wspólna nauka j. angielskiego
W dniu 19 czerwca, Szkołę Podstawową w Błotnie odwiedziła grupa uczniów z klas 4-6 ze 
Szkoły Podstawowej w Orzechowie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu zajęć z języka 
angielskiego pt. „Around the World in Eighty Hours”. 

Po części artystycznej, w której 
występowały dzieci biorące udział 
w zajęciach z projektu, odbyły się 
konkursy i konkurencje sporto-
wo-językowe. Każdy uczestnik zo-
stał obdarowany nagrodą za ak-
tywny udział w konkursach i zada-
niach. Zwieńczeniem wspólnej za-
bawy był poczęstunek przy ogni-
sku. Bardzo dziękujemy wszystkim 
dzieciom, pracownikom szkoły w 
Orzechowie i Błotnie, rodzicom 
i pani Danucie Nowak za udział i 
pomoc w spotkaniu. Projekt „Aro-
und the World in Eighty Hours” 

realizowany jest w ramach Pro-
gramu English Teaching Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolno-

ści, której krajowym operatorem 
jest Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA. Info: własna
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Szymon syn Moniki Cybul-
skiej ur.22-06-15 z Węgo-
rzyc

Sebastian syn Mileny Jac-
kowiak ur. 18-06-15 z No-
wogardu

Piotr syn Małgorzaty i 
Stanisława ur. 20-06-15 z 
Łobza

Nikodem syn Kamili Mi-
chalczuk ur.20-06-15 z 
Długołęki

Martynka córka Anety 
Wal ur. 24-06-15 z Nowo-
gardu

Liwia córka Wioletty Ste-
fanowskiej ur. 19-06-15 z 
Nowogardu

Janina córka Anny i To-
masza Szadkowskich ur. 
20-06-15 z Nowogardu

Córka Agaty Czerewko 
ur.18-06-15 z Starogardu

Alan syn Anny Stawiszyń-
skiej ur. 19-06-15 z Dębic

turniej o Puchar Burmistrza reska

BDB Nowogard na 2. miejscu
W sobotę i niedzielę (20-21 czerwca), w Resku odbył się piłkarski Turniej o Puchar Bur-
mistrza Reska w trzech kategoriach wiekowych. W rywalizacji wzięli udział młodzi pod-
opieczni Roberto Mendesa z nowogardzkiej szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola. 

Młodzi piłkarze z Nowogardu, 
prowadzeni przez brazylijskie-
go trenera Roberto Mendesa, ry-
walizowali w sobotę. W ich prze-
dziale wiekowym wystąpiło jesz-
cze 5 zespołów: Kotwica Koło-
brzeg, Sparta Gryfice, Orzeł 2010 
Wałcz, Football Academy i gospo-
darze drużyna Mewy Resko. Tur-
niej był rozgrywany w systemie 
każdy z każdym i w sumie odby-
ło się 15 spotkań. Piłkarze z No-
wogardu bardzo dobrze rozpoczę-
li turniej pokonując Orzeł 2010 
Wałcz 4:0. Następnie przyszły ko-
lejne dwa zwycięstwa, najpierw z 
Kotwicą Kołobrzeg 2:1, następnie 
1:0 ze Spartą Gryfice. Schody za-
częły się przy rywalizacji z młody-
mi zawodnikami z Football Aca-
demy, z którymi podopieczni Ro-
berto Mendesa zremisowali 1:1. 
Tak się złożyło, że ostatni mecz 
turnieju był zarazem pojedyn-
kiem o puchar. Skuteczniejsi oka-
zali się gospodarze, zespół Mewy 
Resko, który pokonał nowogar-

dzian 1:0. Ostatecznie zawodnicy 
ze szkółki Brazil Da Bola zdoby-
li 10 punktów, strzelając 8 i tracąc 
3 bramki, przez co zajęli 2. miej-
sce. To jednak nie jedyny miły ak-
cent dla naszych reprezentantów. 
Najlepszym zawodnikiem całego 
turnieju został Max Labocha, któ-
ry w nagrodę otrzymał statuetkę 
oraz bon na 100 zł. Drugi stopień 
podium wywalczyli następujący 
piłkarze BDB Nowogard: Cyprian 
Marchewka, Tomasz Piekoszewski,  

Maciek Gach, Miłosz Orpel, Mi-
łosz Nowik, Kacper Marszał, Kac-
per Danicki, Max Labocha, Mi-
chał Słowiński, Maciek Płachecki. 
Gratulujemy podopiecznym Ro-
berto Mendesa oraz życzymy im 
kolejnych sukcesów podczas pił-
karskich turniejów. Przy artykule 
prezentujemy wyniki nowogardz-
kiej drużyny oraz klasyfikację na 
podium. 

KR

Wyniki:
Brazil Da Bola Nowogard – Orzeł 2010 Wałcz 4:0
Brazil Da Bola Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 2:1
Brazil Da Bola Nowogard – Sparta Gryfice  1:0
Brazil Da Bola Nowogard – Football Academy 1:1
Brazil Da Bola Nowogard – Mewa Resko  0:1
Klasyfikacja:
1. Mewa Resko
2. Brazil Da Bola Nowogard 
3. Football Academy
Najlepszy zawodnik: 
Max Labocha (Brazil Da Bola Nowogard)

Górny rząd od lewej- Roberto Mendes, Tomek Piekoszewski, Miłosz Nowik, Kacper 
Danicki, Kacper Marszał, dolny rząd- Maciek Gach, Michał Słowiński, Miłosz Orpel, 
Maciek Płachecki, Max Labocha

Na zdjęciu najlepszy zawodnik turnieju - Max Labocha

Szkoła Podstawowa w Żabowie

Festyn Rodzinny
Dnia 13 czerwca 2015r., w godz. od 15.00 do godz. 20.00, uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Żabowie, ich rodziny i mieszkańcy okolicznych miejscowości, uczestniczyli w Festynie Ro-
dzinnym zorganizowanym przez szkołę. 

Impreza rozpoczęła się powita-
niem wszystkich gości przez pa-
nią dyrektor szkoły i zabraniem 
głosu przez burmistrza Nowogar-
du. Kolejnym punktem programu 
była część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów dla mam i ta-
tusiów, z okazji ich święta. Dzie-
ci wystąpiły w skeczach, scenkach 
kabaretowych, tańcach i piosen-
kach, w których wyraziły swoją 
miłość i wdzięczność za trud wy-
chowania.

Po części artystycznej rozpoczę-
ły się atrakcje i konkursy dla ca-
łych rodzin. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się przejażdż-
ki konne, gry i zabawy sportowe, 

pokaz straży pożarnej i zabawy na 
dmuchanym zamku. 

Dużą atrakcją była loteria fan-
towa, w której wszystkie losy 
były wygrane. Niecodziennym 
wydarzeniem był pokaz kultury-
styczny finalisty mistrzostw Pol-

ski, pana Kamila Strzeszewskie-
go. 

Każdy uczestnik festynu mógł 
zmierzyć sobie ciśnienie, poziom 
cukru i cholesterolu. 

Cała impreza odbywała się na 
świeżym powietrzu przy dźwię-
kach dobrej muzyki. Wszyscy 
uczestnicy festynu mogli skoszto-
wać smacznych potraw przygoto-
wanych przez rodziców.

Wspaniała atmosfera, licznie 
przybyli goście i słoneczna pogo-
da sprawiły, że impreza była bar-
dzo udana.

Dyrektor, nauczyciele oraz Rada 
Rodziców serdecznie dziękują 
wszystkim rodzicom i sponsorom, 
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania festynu.          Info: własna



26-29.06.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

PiaSeK, PiaSeK PrzeSieWany, ŻWir, 
czarnOzieM, POSPÓŁKa 

 ŻWirOWnia dŁuGOŁĘKa
tel. 504 265 607, 792 707 943 

z dOWOzeM dO Klienta

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o
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Sołtys i Rada Sołecka Osowa 
dziękują sponsorom 
Farmer, Marek Kowalczyk, 

Nadleśnictwu Nowogard

Serdeczne podziękowania sponsorom: 
Celowy Związek Gmin RXXI, Antoniemu Bielidzie, Państwu Wrona, Sklep motoryzacyjny Au-

mix, Piekarnii Karsk. Piekarni Państwa Pędziszczak, OSP Henryk Garło, Burmistrzowi Krzysz-
tofowi Kolibskiemu, Bartoszowi Fedak składa sołtys i Rada Sołecka z Karska

POdziĘKOWania

Supermaraton Pętla drawska

Nowogardzianie na medal
Kolarze z Nowogardu wzięli udział w kolejnym supermaratonie. Tym razem odbył się on 
w Choszcznie, pod nazwą Pętla Drawska. Nasze miasto reprezentowało w sumie 7 kolarzy 
amatorów. 

Reprezentanci Nowogardu wy-
startowali na trzech dystansach. 
Najdłuższy pokonała Małgorzata 
Kubicka i Arkadiusz Pietruszew-
ski, którzy ścigali się na 248 km 
(Giga). Małgorzata Kubicka re-
prezentująca zespół Dziki Kosza-
lin uzyskała czas 09:54:17, który w 
kategorii wiekowej GigaK4s upla-
sował ją na drugim stopniu po-

dium. W całej kategorii Open Ko-
biet na tym dystansie, nowogar-
dzianka zajęła 5. miejsce. Zwycię-
stwem na tym dystansie, w swojej 
kategorii GigaM4i, zapewnił sobie 
Arkadiusz Pietruszewski, repre-
zentujący LKK Nowogard. Nasz 
reprezentant metę przekroczył z 
czasem 07:17:49, a wynik ten w 
klasyfikacji Open Mężczyzn, po-
zwolił mu zająć 8. miejsce. 

Jako jedyny na dystansie Mega, 
rywalizował Grzegorz Przybyłek. 
W tym miejscu warto dodać, że w 
ostatnim czasie brakowało w na-
szych publikacjach tego nazwiska, 
spowodowane to było tym, że na 
listach startowych Przybyłek wid-
nieje jako reprezentant Gryfic. Jak 
sam jednak mówi nie zapomniał o 
Nowogardzie. Kolarz niegdyś był 
zawodnikiem klubu Chrabąsz-
cze Nowogard. Przeprowadził się 
i obecnie mieszka w Gryficach, 
gdzie założył rodzinę. Czynnie 
bierze udział w wyścigach, któ-
re są organizowane na terenie na-
szej gminy. W artykułach, w któ-
rych opisywaliśmy starty naszych 
kolarzy w Gryficach i Świnouj-
ściu, Grzegorz Przybyłek rów-

nież brał udział i to z bardzo do-
brym skutkiem. Podczas marato-
nu Gryfland zajął w swojej kate-
gorii 1. miejsce, z kolei w Świno-
ujściu uplasował się na 2. pozycji. 
Podczas Pętli Drawskiej, zawod-
nik jeżdżący w barwach CCC Pol-
sat/Gryfice SW, w kategorii Me-
gaM2s zajął 2. miejsce, uzysku-
jąc czas 04:30:23. W klasyfika-

Na najwyższym stopniu podium Tadeusz Burewicz, który podczas Pętli Drawskiej 
zwyciężył w kategorii MiniM5i

Na zdjęciu Grzegorz Przybyłek z nagro-
dą za zajęcie 1. miejsca podczas gryfic-
kiego supermaratonu Gryfland

Z lewej strony Małgorzata Kubicka, 
która zajęła 2. miejsce w swojej kate-
gorii podczas Pętli Drawskiej

cji Open Mężczyzn pośród silnej 
konkurencji uplasował się na 27. 
pozycji, przy 87 startujących ko-
larzach. 

Największa liczba naszych re-
prezentantów pojechała na dy-
stansie Mini i trzeba przyznać, 
że podium po tym wyścigu pre-
zentuje się imponująco. Pierw-
sze miejsca w swoich katego-
riach zajęli Zbigniew Szkołuda 
(MiniM5s) oraz Jan Zugaj (Mi-
niM4s). Obaj panowie w klasyfi-
kacji Open Mężczyzn na dystan-
sie Mini, stanęli na najcenniej-
szych stopniach podium. Zbi-
gniew Szkołuda uzyskał czas 
02:29:18 i po pięknym finiszu o 
jedną sekundę wygrał z Janem 

Zugajem (02:9:19). Zwycięzcą w 
swojej kategorii był również Ta-
deusz Burewicz, startujący w Mi-
niM5i. Reprezentant klubu LKK 
Nowogard uzyskał czas 02:59:59, 
który uplasował go w Open Męż-
czyzn na 52. miejscu. Walkę o po-
dium w swojej kategorii MiniM6i 
przegrał Marek Szymański, który 
z czasem 03:06:46 w swoim prze-
dziale wiekowym zajął 5. miejsce, 
z kolei w Open zajął 70. miejsce 
pośród 158 kolarzy startujących 
na dystansie Mini. 

Gratulujemy naszym reprezen-
tantom udanych startów oraz ży-
czymy im kolejnych sukcesów.  

KR

Viii turniej Plażowej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego

Nowogard na końcu...
W sobotę (20 czerwca), samorządowcy z gmin powiatu goleniowskiego, rywalizowali na plaży w Lubczynie o tytuł mistrzowski w VIII Turnieju Plażowej 
Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego. Reprezentanci naszego magistratu, zajęli ostatnie 4. miejsce. 

Do walki o mistrzostwo w 2015 
roku przystąpiły 4 zespoły: Powiat 
Goleniowski, Gmina Maszewo, 
Gmina Przybiernów i Gmina No-
wogard. Pierwotnie w Lubczynie 
miały zagrać jeszcze reprezentacje 
Gminy Goleniów, Gminy Stepni-
ca i Gminy Osina, jednak zawod-
nikom tych zespołów nie udało się 
przybyć na czas. Nasze miasto re-
prezentowali następujący siatka-
rze: Krzysztof Kolibski (wicebur-
mistrz), Andrzej Kania (radny 
WN), Roman Kwiatkowski (radny 
PSL), Jarosław Soborski (wydział 
RLFKiS), Jowita Pawlak (radna 
niezrzeszona), Lila Błaszczyk (Wy-
dział SSiO). Tego dnia pogoda nie 
sprzyjała rozgrywkom siatkówki 
plażowej. Przez deszcz na chwilę 

trzeba było nawet przerwać rywa-
lizację. Ostatecznie turniej udało 
się dograć do końca. Po meczach 
rozgrywanych systemem każdy z 
każdym, tabela wyłoniła zwycięz-
ców. Najlepsi okazali się reprezen-
tanci Gminy Maszewo, którzy wy-
grali wszystkie mecze. Na drugim 
miejscu uplasowali się siatkarze 
Powiatu Goleniowskiego. Na naj-
niższym stopniu podium stanęli 
zawodnicy z Gminy Przybiernów. 
Nasi reprezentanci niestety musieli 
zadowolić się ostatnim miejscem i 
pucharem pocieszenia. Dla wszyst-
kich uczestników zmagań przygo-
towano catering, który zapewniła 
Karczma u Urszuli i Jędrka z Go-
leniowa. 

KR Foto: powiat goleniowski
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Firma Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	  do przyuczenia na tapicera, 
•	 magazyniera

w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywoże. 

Tanio. 
799 472 631

607 585 551
W DOBRE RĘCE

Syndyk Masy Upadłości PBO GRINBUD Spółki z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie 

– ogłasza przetarg pisemny ofertowy 
na sprzedaż z wolnej ręki 

następujących nieruchomości:

•	nieruchomość lokalowa numer 4 położona w Nowogardzie 
przy ul. Bohaterów Warszawy 6a o powierzchni 51,82 metrów 
kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwni-
cą o powierzchni użytkowej 5,34 metra kwadratowego, wraz z 
udziałem w prawie własności gruntu oraz prawie własności czę-
ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli nieruchomości – która posiada księgę wieczystą nu-
mer: SZ1O/00051941/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe zaofero-
wane ceny nie niższe jednak niż kwota: 86.016,60 złotych netto;

•	nieruchomość lokalowa niemieszkalna (lokal użytkowy) numer 
U1 położona w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 
6a o powierzchni 92,64 metrów kwadratowych wraz z udzia-
łem w prawie własności gruntu oraz prawie własności części bu-
dynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właści-
cieli nieruchomości – która posiada księgę wieczystą numer: 
SZ1O/00051942/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe zaoferowane 
ceny nie niższe jednak niż kwota: 160.092,60 złotych netto;
Przy czym sprzedaż nieruchomości lokalowej numer 4 i loka-

lowej niemieszkalnej (lokalu użytkowego) U1 położonych w No-
wogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a może nastąpić jedy-
nie łącznie za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż kwota: 
246.109,20 zł netto (w ofercie winny zostać wskazane zaoferowane 
ceny netto obu nieruchomości oddzielnie).

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości oraz warunki 
i zasady sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 
088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl. 

W.26.06,3.07

REKRUTACJA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie 

informuje, iż kontynuujemy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do:
• Szkoły Podstawowej (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Gimnazjum (młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i 

znacznym,
• Zespołów rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych,
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
• Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w 

stopniu lekkim.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, surdopeda-

goga, tyflopedagoga, opiekę lekarza pediatry  i pielęgniarki, dodatkową opiekę w postaci pomocy nauczyciela oraz 
zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. in. Integracja Sensoryczna, metoda Weroniki Sherbourne, 
metoda Knill’a, Program Teacch, terapia EEG Biofeedback - nowość od tego roku,  w przygotowaniu sala doświad-
czania świata i wiele innych ciekawych metod).

Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, miej-
sca w internacie dla wychowanków z odległych miejscowości z pełnym wyżywieniem (płatność tylko za wyżywienie 
9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia szkolnym busem. Or-
ganizujemy bezpłatne wyjazdy na „Zieloną Szkołę” dla naszych wychowanków.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, 
soswnowogard.edupage.org

Kozłowscy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Serwis Opla w Nowogardzie
ZATRUDNI:

MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Od kandydata oczekujemy:
1. wykształcenie min. zawodowe
2. minimum 3 lata pracy w zawodzie
3. systematyczność, dokładność, samodzielność
Wybranym kandydatom oferujemy:
Wynagrodzenie premiujące skuteczność

Oferty prosimy wysyłać pod adres: frej@opelnowogard.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami

G&G Rolety

Produkcja i montaż

ul. Górna 4
Nowogard

tel. 667 980 993

Rolet 
i moskitier
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OGŁO Sze nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie w centrum Nowogardu
3 pokoje, 58 m2, IV piętro, cena 140 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

MieSzKania na SPrzedaŻ W centruM nOWOGardu!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, cena: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, cena: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe cena: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro cena: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro cena: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz cena: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) cena: 145 000 zł
MieSzKania W OKOlicy nOWOGardu!
* kawalerka 18 m2, parter cena: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter cena: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, cena: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter cena: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro cena: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro cena: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro cena: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO.  U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

nierucHOMOŚci

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem. 608 853 
710  

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. Boh. 
Warszawy oś. Radosław, II piętro, po remon-
cie, w bardzo dobrym stanie. Tel. 605 686 520 

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-pokojowe ,czę-
ściowo umeblowane, na  poddaszu,49m2 , 
ul. Tadeusza Kościuszki. Cena 30 tyś. euro. 
Tel.665207599.

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
nowogardzie Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

• Sprzedam lokal na działalność handlową. Tel. 
517 357 653 

• Do wynajęcia mieszkanie 4pokojowe. 504 
898 980   

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 509 349 
642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi za-
pisy na sprzedaż mieszkań w budynku miesz-
kalnym 30-rodzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 056, 695 264 
594.

• Sprzedam dom w Nowogardzie. 91 39 18 140 

• Sprzedam pawilon handolow-usługowo  
pow. 46,30 m2 centrum Nowogardu. 886 465 
485 

• Sprzedam cztery pokoje, Zamkowa. 609 757 
444 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, bez-
czynszowe Leśna. 663 423 338 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe na I pię-
trze 60 m2 ul. Zamkowa. 730 315 621

• Do wynajęcia mieszkanie 32m2, Nowogard III 
piętro. 792 976 757 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 694 
281 784

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 504 
422 809 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 50 m2 w 
centrum miasta Nowogard. 511 099 681 

• Sprzedam lub wynajmę pomieszczenia biu-
rowe i magazynowe w Nowogardzie. 510 065 
169 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe nad je-
ziorem, parter. 603 993 087 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe ul. 
Racibora. 601 555 108 

• Sprzedam kawalerkę w centrum miasta. 723 
777 511 

• Sprzedam trzy pokoje, I piętro, 120000, do re-
montu. 693 344 807

• Sprzedam działki z warunkami zabudowy 
55000. Tel. 602 691 093 

• Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nowogar-
dzie, bez pośredników. 796 144 213

• Wynajmę 2 pokoje (mały domek) Asnyka, 
1000 zł +kaucja. 880 132 032

• Sprzedam działkę budowlaną przy Asnyka. 

Prąd na działce, warunki zabudowy, oczysz-
czalnia i studnia. 880 132 032 

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, wysoki parter. 
600 325 984 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 58m2 
w nowogardzie. 602 264 157 

• Sprzedam dom 98m2 w Boguszycach. 602 
264 157 

• Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, i 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam działkę ogrodową/ Tel. 609 089 547 

• Do wynajęcia mieszkanie 65 m2, trzy pokoje. 
Osiedle Bema. 519 156 744

• Mieszkanie dwupokojowe w budynku cztero-
rodzinnym o pow. 48m2 sprzedam Wierzbię-
cin 8. 519600 448

• Do wynajęcia kawalerka, aneks kuchenny 
+ salon w domku jednorodzinnym. 690 123 
582, 667 131 416, 91 39 23 701 

• Sprzedam mieszkanie 60m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka. Wierzbięcin. 665 846 370

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, śro-
dek Nowogardu. Czynsz 770 zł + media. Kau-
cja 1500 zł. 791 873 991 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o pow. 
38,9m2, położone na parterze budynku wie-
lorodzinnego w Osowie. Wiadomość tel. 502 
642 029

• Sprzedam działki budowlane w atrakcyjnym 
miejscu. 693 850 197 

• Sprzedam połowę domu 120m2, dwa garaże. 
Tel. 696 207 172, 668 503 880

• Nowogard - sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej. 601 808 410 

• Wynajmę mieszkanie 58m2, parter ul. Racibo-
ra. 507 264 523

• Sprzedam M4. 601 724 492 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy pokoje, 607 
242 327 

• Sprzedam mieszkanie trzy pokoje+garaż, I 
piętro. 665 001 251 

• Zamienię trzypokojowe mieszkanie, parter 
57m2 na dwa pokoje I piętro bezczynszowe z 
dopłatą. Tel. 91 35 030 33 

• Sprzedam lub wydzierżawię kiosk handlo-
wy (kontener 14 m2) zlokalizowany na tar-
gowisku miejskim w Nowogardzie. 693 716 
002 

MOtOryzacJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam przyczepkę bez papierów. 691 050 
186 

•  Sprzedam motocykle: WSK i WFM do remon-
tu i rower – napęd elektryczny. 669 823 464

• Sprzedam Opel Vectra 2006, 1.9, disel. Prze-
bieg 183 000. 695 788 100 

• Sprzedam opony 225/60/17, 4 sztuki. 795 911 
886 

• Mercedes C klasa, 2.0, disel, 1995 rok, auto-
mat, po remoncie blacharki. Olchowo. 693 
162 198

• Sprzedam skuter, rok produkcji 2007, stan 
bardzo dobry, ważne OC. Więcej informacji 
pod tel. 604 139 185 

• Peugeot 106, rok 1996, poj.1.0, trzydrzwiowy 
sprzeda,. 604 677 386 

rOlnictWO

• Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

• Koszenie, mulczowanie łąk, belowanie sło-
my i siana. 608 01 39 95  

• Usługi rolnicze: koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie, zgrabianie, talerzówka, orka, sia-
nokiszonka, siew agregatem. 508 404 704 

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tuczniki na 
ubój. 513 259 668 

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, siewnik do 
zboża trzymetrowy Famarol, siewnik do na-
wozów 1000 kg, sortownik do ziemniaków 
elektryczny. 606 578 417 

• Sprzedam prosięta 200 zł za sztukę. 508 201 
651 

•  Sprzedam króliki samice z młodymi z klatką. 
669 823 464 

• Sprzedam do ciągnika C-360 obudowę skrzy-
ni biegów i koła do międzyrzędzi. 669 823 464 

• Sprzedam pszenicę i mieszankę zbożową. 
607 647 102 

• Dwuletnie baloty słomy żytniej ok. 90 sztuk 
oddam za dwie flaszki. 609 640 478 

• Oddam siano za koszenie. 693 850 197 

uSŁuGi

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szyb-
ko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

• Pranie-MaGiel,Pranie dyWanÓW, Wy-
KŁadzin, taPicerKi MeBlOWeJ SaMO-
cHOdOWeJ/ SKÓrzaneJ MateriaŁO-
WeJ / POŚcieli WeŁnianeJ / lanOlinĄ/
SPrzĄtanie: czySzczenie FuG.tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• Usługi  hydrauliczne.Tel.600653124. 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Układanie: granit, kamień polny, ogrodzenia, 
altany, grille, oczka wodne, tarasy, rzeźbiar-
stwo. 695 909 603

• SIATKA OGRODZENIOWA-PANELE OGRODZE-
NIOWE. Najniższe ceny w Zachodniopomor-
skim. Tel. 721 668 245  

• Usługi koparko-ładowarką. 663 410 636

• Wynajem busa dziewięcioosobowego z kie-
rowcą. 725 023 854 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Usługi transportowe i autopomoc. 507 680 
603  

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. Wykoń-
czenia wnętrz pod klucz. 607 647 515 

• Korepetycje matematyka. 608 158 430. 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskiego 3. 669 
053 722 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Docieplenia budynków. Tel. 607 654 692

Praca

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 
005

• Zaopiekuję się małym dzieckiem. 664 696 
177

• Zatrudnię  kierowcę  kat.  C+E  do  przewozu  
drobiu.Tel.783678674.

• zatrudnię  dekarza lub pomocników na  
umowę o pracę.tel.785931513.

• zatrudnię kierowcę  kat. c+e, Praca – kraj. 
783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Zaopiekuję się osobą chorą, starszą, niepeł-
nosprawną. Tel. 506 353 926

• Zatrudnimy pracownika na stanowisko do-
jarz. Świerczewo. Tel. 91 39 18 140 

• Zatrudnię murarza z doświadczeniem. 693 
716 085

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki dachowej na no-
wym budynku jednorodzinnym. Kontakt: 
514 386 866

• Zatrudnię mechanika, tel. 607 585 561 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778 

• Ferma drobiu w Boguszycach zatrudni 
pracownika w wieku 20-45 lat wymagane 
prawo jazdy kat.B, mile widziane dodatko-
we uprawnienia. tel. 502 217 497

•  Zlecę wykonanie podbitki dachowej. Specja-
listom od wszystkiego serdecznie dziękuje – 
szukam fachowca. 514 386 866 

• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 
1000-1300 euro na rękę housecare.pl tel. 534 
122 124 

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 782 
860 130 

• Poszukuje osoby do opieki nad osobą starszą, 
leżącą w Nowogardzie. 782 333 630 

• Zatrudnimy pracownik biurowy/handlowiec 
ze znajomością j.niemieckiego. Tel. 504 218 
572 

• Zlecę wykonanie budynku gospodarczego 
270m2. 794 425 801 

• Potrzebna opiekunka do dzieci. 91 39 23 837 

• Przyjmę do dociepleń. Tel. 607 654 692 

inne
• drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-

bane. tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• WyPuSzczanie – BiaŁycH GOŁĘBi  na:  
Śluby i inne  uroczystości.tel.795970408 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzew owocowych i ozdobnych. 606 106 142 

• Stare pojazdy, części, literaturę kupię. 600 
182 682 

• Sprzedam silnik elektryczny do łodzi Minuko-
to LBS-30. 605 548 121

• Sprzedam drewno opałowe, kominkowe. 667 
788 820 

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam meble biurowe. 510 065 169 

• Sprzedam kosiarkę spalinową samojezdną, 
Powerformers 550, kosz, nowy olej, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• tanio sprzedam piec cO 14 KW rok pro-
dukcji 2006, śmieciuch.  cena do uzgod-
nienia. 606 265 333

• Poznam pana. Bez nałogów, spokojny 65-72 
lat. 882 898 732

• Sprzedam prawie nową pralkę za pół ceny. 
Tel. 665 541 960 

• Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. 607 
580 172 

• Sprzedam kanapę w bardzo dobrym stanie.
Cena 200 zł. Tel. 91 39 21 291 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Sprzedam sam. osob. 
MERCEDES ES E-klasa 

rok prod. 1997 benzyna +  gaz, poj. 2,0l 
centralny zamek, klimatronik, 

elektryczne szyby,lusterka.
Cena 5000,00 zł 

kontakt 660 881 171

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-   cyfrowa karta kierowcy
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES
- atrakcyjne wynagrodzenie 

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

www.10.07 pt

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 

INFORMACJE POD NUMERAMI: 
607 398551, 695 630510

- mile widziane  doświadczenie 
   w zakresie przewozu  osób.
- praca na terenie maszewa, 
  na pojazdach 19-osobowych

FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWE  „WAW-MAR” 

ZATRUDNI KIEROWCÓW 
KAT. D (AUTOBUS)

W.26-3.07

Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Strzałki, krykiet, surfing
Barbara Bartosik, Christiana Syfert, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Janusz Czarnowski, Anna Huget, Ma-

rek Kozioł, Grażyna Kosmalska, Alicja Wypych, Malwina Bryndza, Andrzej Leszczyński, Pelagia Feliksiak, 
Zofia Górecka, Krystyna Gęglawa, Cecylia Furmańczyk, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Edward Ba-
chor 

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Grażyna Kosmalska, Marek Kozioł
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Madzia Skowrońska, Madzia Kusiak, Kamil Feliksiak, Miłosz Wielgus
Zwycięzca: Kamil Feliksiak
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inFOrMatOr lOKalny - nOWOGard

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularna linia Mi KrO Bu SO Wa SerOcKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PrzeWÓz OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MetrO tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO Man BiŃczyK - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - Szczecin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

Szczecin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - reSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlczeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

nd - GOlczeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKŁad Jazdy Bu SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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P7.4.O.d/o

-

WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2400 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

W.13.2.O.7.03.do

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

STUDIUJ W SZCZECINIE! 

Mamy jedne z najwyższych stypendiów w Polsce: socjalne do 850 zł/m-c; zwiększone stypendium 
socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 280 zł/m-c; 
stypendium rektora do 650 zł/m-c;  stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych  400 zł/m-c.

CENY W DOMACH STUDENCKICH JUŻ OD 295 zł! 

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Działu ds. Studenckich: tel. 91 449 45 87, 
rekrutacjazut@zut.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

» architektura i urbanistyka
» architektura krajobrazu
» automatyka i robotyka
» bioinformatyka 
» biologia
» biotechnologia
» budownictwo
» budownictwo (inżynier 

europejski)

» budowa jachtów 
» chemia
» chłodnictwo 

i klimatyzacja
» ekonomia
» eksploatacja mórz 

i oceanów 
» elektronika 

i telekomunikacja

» elektrotechnika 
» energetyka
» gospodarka i zarządzanie 

środowiskiem wodnym
» gospodarka odpadami 

i rekultywacja terenów 
zdegradowanych

» gospodarka przestrzenna 
» informatyka 

» inżynieria bezpieczeństwa 
» inżynieria chemiczna 

i procesowa
» inżynieria cyfryzacji
» inżynieria materiałowa
» inżynieria materiałowa 

(w języku angielskim) – 
studia odpłatne

» inżynieria środowiska

» mechanika i budowa 
maszyn

» mechatronika
» medycyna roślin
» mikrobiologia stosowana
» nanotechnologia  
» oceanotechnika
» ochrona środowiska
» odnawialne źródła energii

» ogrodnictwo
» rolnictwo
» rybactwo
» technika rolnicza i leśna
» technologia żywności 

i żywienie człowieka
» technologia chemiczna
» teleinformatyka 
» transport

» turystyka i rekreacja
» wzornictwo
» zarządzanie
» zarządzanie 

bezpieczeństwem i 
jakością żywności 

» zarządzanie i inżynieria 
produkcji 

» zootechnika

Ponad 40 kierunków studiów. Rekrutacja trwa!

W.26.06
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

REKLAMA

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
oraz w biurze: 72-200 Nowogard, Olchowo 85, tel/fax: (+48) 91 39 105 82, 

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina Resko

ZATRUDNI ZBIERACZY
Zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

Tel. 515 144 186. 
Organizujemy dowóz 

W.12.06.-3.07

Krematorium 
w Strzelewie? 
Mieszkańcy złożyli protest

s.  8

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

W.23.06- 03.07

Ósmy zakład w gminie, 
trzeci koło Wyszomierza 

Kolejna ferma norek 

Czytaj s. 3

s.  4

Dokąd to 
zmierza?

Janusz  
Zaorski  

w  
Nowogardzie
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Dnia 22.06.2015 r 
o godz. 09.00 - dyżurny Komisaria-

tu Policji w Nowogardzie został powia-
domiony przez pokrzywdzoną, doty-
czących gróźb karalnych kierowanych 
poprzez wiadomości tekstowe sms 
przez nn. osobę. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

o godz. 09.55  - policjanci RRD KPP 
Goleniów podczas kontroli drogowej 
w Nowogardzie ujawnili, że kierujący 
pojazdem marki Opel, posiada decy-
zję o cofnięciu uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

o godz. 15.30 - dzielnicowy Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie podczas 
obchodu rejonu służbowego w Nowo-
gardzie, ujawnił zaparkowany pojazd 
marki Volvo, który okazał się poszuki-
wany, a utracony na terenie działania 
KPP Goleniów. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

o godz. 20.40 - dyżurny Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie został powia-
domiony o włamaniu do mieszkania w 
Nowogardzie, skąd nn. sprawcy doko-
nali kradzieży biżuterii. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

 23.06.2015 r.
o godz. 05.55 - policjanci OPI KP 

Nowogard zatrzymali poszukiwanego 
na podstawie Nakazu Doprowadzenia 
do ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 11.50 - policjanci OPI KP 
Nowogard zatrzymali poszukiwanego 
na podstawie Nakazu Doprowadzenia 
do ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

24.06.2015r. 
o godz. 18.00 - dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie został po-
wiadomiony o włamaniu do altanki na 
działkach ogrodowych w Nowogardzie 
na ulicy 15 – go Lutego w Nowogar-
dzie, skąd sprawcy dokonali kradzie-
ży dekodera telewizyjnego, odtwarza-
cza DVD i radia. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

o godz. 14.00 - policjanci Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie podczas 
kontroli drogowej na obwodnicy No-
wogardu ujawnili kierującego, który 
był poszukiwany przez Prokuraturę 
Rejonową w Szczecinie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

25.06.2015r. 
o godz. 06.10 - policjanci OPI KP 

Nowogard podczas kontroli drogo-
wej w miejscowości Nowogard ujaw-
nili, że kierujący pojazdem mecha-
nicznym posiada aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdami mechanicznymi, 
wydanego przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie.  Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

o godz. 09.00 - policjanci OPI KP 
Nowogard podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Nowogard, ujawnili 
kierującego samochodem ciężarowym 
będącym w stanie nietrzeźwości 0,15 
mg/L w wydychanym powietrzu. Po-

stępowanie prowadzi KP Nowogard.
o godz. 09.20 - dyżurny Komisaria-

tu Policji w Nowogardzie został powia-
domiony o uszkodzeniu mienia w po-
staci wybicia szyby w oknie pomiesz-
czenia biurowego. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

o godz. 12.30 - dyżurny KP Nowo-
gard został powiadomiony o włamaniu 
do piwnicy w Nowogardzie przy ulicy 
Warszawskiej skąd nn. sprawcy doko-
nali kradzieży roweru marki Tander 
Zux z fotelikiem dla dziecka. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

o godz. 15.40 - dyżurny Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie został po-
wiadomiony o wypadku drogowym na 
trasie DK 6 na odcinku Żabowo – Pło-
ty, gdzie doszło do zderzenia pojazdów 
osobowego z ciężarowym. W wyniku 
zderzenia pasażerka samochodu oso-
bowego poniosła śmierć na miejscu, 
kierujący powyższym samochodem 
z obrażeniami został przetransporto-
wany śmigłowcem LPR do Szpitala w 
Gryficach. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

26.06.2015r. 
o godz. 11.45 - policjanci OPI KP 

Nowogard podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Błotno ujawnili kieru-
jącego rowerem będącym w stanie nie-
trzeźwości 0,26 mg/L w wydychanym 
powietrzu oraz posiadającego aktyw-
ny zakaz prowadzenia rowerów wy-
dany przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

o godz. 14.40 - policjanci OPI KP 
Nowogard zatrzymali poszukiwanego 
na podstawie Nakazu Doprowadzenia 
do ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 17.50 - policjanci OPI KP 
Nowogard zatrzymali poszukiwanego 
na podstawie Nakazu Doprowadzenia 
do ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd Re-
jonowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 21.45 - policjanci OPI KP 
Nowogard podczas kontroli drogo-
wej w miejscowości Miętno ujawnili 
kierującego samochodem osobowym 
będącym w stanie nietrzeźwości 0,90 
mg/L w wydychanym powietrzu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowogard.

27.06.2015r. 
o godz. 06.50 - dyżurny KP Nowo-

gard został powiadomiony o włama-
niu do piwnicy w Nowogardzie przy 
ulicy Warszawskiej, skąd nn. spraw-
cy dokonali kradzieży roweru elek-
trycznego marki Baccari. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. 

28.06.2015r. 
o godz. 09.20 - policjanci OPI KP 

Nowogard podczas kontroli drogowej 
w miejscowości Węgorzyce ujawnili 
kierującego samochodem osobowym 
będącym w stanie nietrzeźwości 0,88 
mg/L w wydychanym powietrzu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowogard.
                                                                            

Opr. St.asp. Sebastian Źróbek

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler do wody ciepłej, kuchnię gazową  – tel.885140768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na 
  ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693422577
Oddam: małe kotki tel.691 566894
Oddam tapczan w dobrym stanie. tel. 661242151 
Oddam szafkę, komodę, stolik RTV 913922804
Oddam łóżko dwuosobowe 200 cm na 140 cm z materacem. Tel. 533407477
Oddam kotki w dobre ręce 607-585551
Oddam segment pokojowy 603307359

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

W miniony piątek, 26 czerwca rozpoczęły się wakacje. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkań-
ców Nowogardu, czy wiedzą jakie atrakcje na lato przygotowało nasze miasto oraz jak za-
mierzają spędzić wakacje?

Pan Ryszard -   Jeżeli chodzi o mnie, to ja funkcjonuję z kalendarzem 
imprez „moich” zawodników z klubu kolarskiego” Chrabąszcze”, gdzie je-
stem trenerem. Czas wakacji głównie spędzam z nimi na treningach. Dla-
tego nie miałem jeszcze zbytnio okazji i czasu, by zapoznać się z ofertami 
wakacyjnymi. Natomiast jeżeli pozwoli mi na to czas, to na pewno prze-
znaczę go na wyjazd do Szczecina, do mojego 2 letniego wnuczka. 

Pan Artur - Nie zapoznałem się z ofertą i programem wakacyjnym 
naszego miasta, bo zwyczajnie jestem już po urlopie i musiałem wrócić 
do pracy. Ale powiem, że podczas wypoczynku trochę sobie odpocząłem 
pomimo, że byłem tylko w domu.  

Grzegorz Barecki - Nie zapoznałem się jeszcze z żadnym programem 
na tegoroczne lato, bo zwyczajnie mam bardzo dużo pracy, która jak na 
razie całkowicie uniemożliwia mi nawet drobne plany na odpoczynek, 
dlatego są one jeszcze niesprecyzowane. Pracuję dość ciężko, bo nawet w 
sobotę i jak na razie zupełnie nie myślę o planach na urlop. Firma, któ-
rą reprezentuję, obecnie ma punkt szczytowy pracy, toteż wszelkie plany 
wypoczynku czy urlop muszą sobie zaczekać do jesieni. Nie mniej pozo-
stają jeszcze np. niedziele, gdzie czas wolny można spędzić na plaży, tu w 
Nowogardzie. 

Pan Witold - Nie interesują mnie, jak na razie, żadne programy zwią-
zane z wakacjami, bo w chwili obecnej jeżdżę sobie na truskawki, by za-
robić parę groszy, które bardzo przydadzą mi się na życie. Choć mam już 
60 lat, to chciałabym sobie jeszcze trochę nazbierać pieniążków. Życzę 
wszystkim, by żyli sobie zdrowo i wreszcie zaświeciło im porządnie słoń-
ce, które jak na razie świeci jeszcze dość słabo. 

 Jarek Dobaj  - Nie zapoznałem się jeszcze z żadną ofertą czy to przy-
gotowaną przez miasto, czy też może inną instytucję kulturalno-oświato-
wą. W chwili obecnej jestem bardzo zajęty i skupiam się mocno na pra-
cy. Sam odpoczynek planuję we wrześniu, a może nawet w październiku, 
ale niewykluczone, że podczas któregoś z wakacyjnych weekendów wy-
biorę się gdzieś nad morze. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

REKLAMA

Z okazji 18 urodzin 

Michałowi Piątkowskiemu 
sukcesów w dorosłym życiu, dużo uśmiechu, radości, 
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń oraz 

przyjemnych 

w Twym życiu zdarzeń 

   życzą 
mama Małgorzata, tata Marek i brat Maciej 

Ósmy zakład w gminie, trzeci koło Wyszomierza 

Kolejna ferma norek 
Pod Wyszomierzem powstanie trzecia już w tej okolicy, a ósma w całej gminie, ferma norek. Kilka dni temu, na terenie przeznaczonym pod inwestycję, po-
jawił się ciężki sprzęt równający teren. 

Zgodnie z pozwoleniem na 
budowę, które wydano 8 czerw-
ca tego roku, obsada fermy bę-
dzie wynosić 49 DJP, co daje ok. 
16 tysięcy norek. Zwierzęta trzy-
mane będą w 40 pawilonach ho-
dowlanych. Na fermie powstaną 
też obiekty towarzyszące i cała 
niezbędna infrastruktura. 

- 40 pawilonów hodowlanych, 

budynek gospodarczy, (w skład 
którego będą wchodzić po-
mieszczenia socjalno – biurowe 
z mieszkaniem, pomieszczenie 
magazynu skór i obróbki skór, 
chłodnia oraz kotłownia na pa-
liwo ekologiczne), budynek go-
spodarczy do składowania sło-
my, 6 silosów na paszę, portier-
nia, kontener na odpady oraz 

płyta obornikowa wraz z insta-
lacjami: wodociągową ze stud-
nią wierconą, kanalizacji sani-
tarnej z ekologiczną oczyszczal-
nią ścieków, c. o. i elektryczną 
wraz z wewnętrznymi drogami i 
parkingami oraz zjazdem – wy-
mienia Małgorzata Włodarczyk 
dyrektor Wydziału Architektury 
i Budownictwa w Starostwie po-
wiatowym w Goleniowie. 

W sprawie budowy zakładu 
spotkać się mieli, wczoraj wie-
czorem (poniedziałek, 29 czerw-
ca), mieszkańcy Wyszomierza. 
Jak poinformował nas sołtys 
wsi i radny miejski, Andrzej Ka-
nia, podczas spotkania zbierane 
będą podpisy „za” lub „przeciw” 
budowie zakładu. 

- Sam dowiedziałem się o tej 
inwestycji dopiero, kiedy zo-
baczyłem sprzęt budowlany na 
polu. Chcę usłyszeć co na ten te-
mat sądzą wszyscy mieszkańcy. 
Od tego uzależniam dalsze dzia-
łania – powiedział redakcji A. 

Kania. Sołtys Wyszomierza za-
powiada jednocześnie, że jeśli 
będzie niska frekwencja na ze-
braniu zapuka do każdego domu 
we wsi i prosił będzie mieszkań-
ców o wypowiedzenie się na te-
mat inwestycji. - Nie chcę, aby 
później, kiedy już zakład powsta-
nie, ktoś mówił, że mu to prze-
szkadza, lub, że nic o tym nie 
wiedział  – dodaje A. Kania. 

Z naszych informacji wynika, 
że inwestorem fermy norek koło 
Wyszomierza jest Euzebiusz 
Adamski z Goleniowa. Ten sam 
biznesmen posiada już podob-
ny zakład w okolicy – dokład-
nie w Nowych Wyszomierkach. 
Trzecia ferma, tym razem nale-
żąca do spółki Norpol, znajdu-
je się natomiast w Starych Wy-
szomierkach. Wczoraj próbo-
waliśmy się skontaktować z ho-
dowcą, ale niestety było to nie-
możliwe, ze względu na niską ja-
kość połączenia. Sam inwestor z 
redakcją już później się również 

nie skontaktował. 
Przypomnijmy, że w całej 

gminie Nowogard istnieje już 
siedem ferm norek. Poza Wy-
szomierzem, następny zakład 
ma powstać także koło Sikorek. 
Planowana ferma ma być odda-
lona od zabudowań mieszkal-
nych jedynie o kilkadziesiąt me-
trów. Dlatego też przeciw inwe-
stycji wystąpili mieszkańcy wsi, 
składają nawet w radzie miasta 
inicjatywę uchwałodawczą, za-
kazującą budowy kolejnych ta-
kich zakładów na terenie naszej 
gminy. Choć uchwała ostatecz-
nie nie została przyjęta (w wyni-
ku błędnego policzenia głosów- 
przyp. Red.) na razie roboty bu-
dowlane zostały wstrzymane. 
Nie ma jednak informacji, czy 
inwestor zrezygnował ze swo-
ich planów już na dobre. Jedy-
nie nieoficjalnie mówi się tylko, 
że pod Sikorkami zamiast fermy 
norek mają powstać kurniki. 

MS
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Zmiany w budżecie 

Zamiast słupów, 
wyremontują drogę
Zamiast kolejnych słupów ogłoszeniowych, gmina wyre-
montuje kawałek drogi stanowiącej łącznik między ulicami 
Grota Roweckiego a Armii Krajowej. 

Budowa trzech słupów ogło-
szeniowych została wpisana   do 
uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie, nad jaką obradowała rada 
miejska podczas ostatniej sesji 
(23. 06). Realizacja tego pomysłu 
autorstwa burmistrza miała kosz-
tować nie mało, bo aż 18 tys. zł. 

Dlatego też radni stanowiący 
grupę większościową zapropono-
wali, aby owy wydatek zdjąć i za-
stąpić go innym zadaniem. Za-
miast wydawać pieniądze na słu-

py, na których zwykle wiszą po-
szarpane reklamy, wyremonto-
wać krótki odcinek obecnie grun-
towej drogi stanowiącej łącznik 
między ulicami Grota Roweckie-
go a Armii Krajowej. Taki pomysł 
poparli jednogłośnie wszyscy rad-
ni. W konsekwencji, również przy 
ogólnej zgodzie, rada przyjęła po-
prawkę do budżetu na ten rok, na 
łączną kwotę 227 tys. zł. Za te pie-
niądze powstanie m.in. oświetle-
nie na skrzyżowaniu ulicy Armii 
Krajowej z Generała Bema. Przy-
gotowana zostanie również do-
kumentacja pod przyszłą budo-
wę świetlicy w Wyszomierzu. Po-
wstanie wiata przystankowa w 
miejscowości Zakłodzie. W Błot-
nie natomiast wykonane zosta-
ną prace modernizacyjno - po-
rządkowe na terenie tamtejszego 
cmentarza. Trzechel będzie mógł 
zakupić kosiarkę i sprzęt do pielę-
gnacji zieleni. 

MS

Dzięki decyzji radnych, zamiast budo-
wy słupów ogłoszeniowych, widoczna 
na zdjęciu droga zyska nową, równą 
nawierzchnię

Zaproszenie na VI Festyn – Wojcieszyn 2015
Dnia 11 lipca 2015r. (sobota), mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie zapra-

szają do wspólnej biesiady pn.:  „Z UŚMIECHEM NAM DO TWARZY”
Początek imprezy o godz. 16:00
Zapraszamy na plac przy ŚWIETLICY w Wojcieszynie
W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych 
   oraz miejscowej ludności
- własne wypieki
- wspólne ognisko
- zabawa taneczna
- punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju 
   oraz wiele innych niespodzianek

Zapraszają 
 organizatorzy
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Sonda z Osiny

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W miniony piątek, 26 czerwca rozpoczęły się wakacje. Z tej oka-
zji zapytaliśmy mieszkańców gminy Osina, czy wiedzą jakie atrak-
cje na lato przygotowało nasze miasto oraz jak zamierzają spędzić 
wakacje?

Pan Ryszard -  Nie zapoznałem 
się jeszcze z żadną ofertą, i jak na 
razie o tym jeszcze nie myślałem. 
Jestem obecnie na zasiłku przed-
emerytalnym i ten czas spędzam 
jednak w domu. Ale, gdyby była 
taka możliwość, to wbrew wszyst-
kiemu co mówi się o tych zama-
chach, do Tunezji i tak bym poje-
chał i nie bałbym się terrorystów, 
bo przecież tak naprawdę to wszę-
dzie może nas trafić jakaś kula od 

snajpera... Ale obecnie posiedzę jednak sobie w domu i zaczekam na swo-
ją wnuczkę, która niebawem ma przyjechać. 

Tadeusz Werner - Nie zapo-
znałem się jeszcze z żadną ofer-
tą, bo pracuję i nie mam czasu 
na takie informacje. Kolejną spra-
wą jest też domowy budżet, który 
musi starczyć na wszystko, toteż 
najpierw skupiam się na konkre-
tach, a następnie na innych spra-
wach. Jednak pamiętam te czasy, 
gdy jeździłem sobie na wypoczy-
nek np. do Karpacza czy do innych 
pięknych miejsc w kraju. Teraz pozostaje, jak na razie, tylko wypoczynek 
na działce. 

Pan Adam - Osobiście nie mam 
żadnych skonkretyzowanych pla-
nów na wakacje, dlatego, że zwy-
czajnie pracuję na zmiany wraz z 
małżonką. Do tego  wychowuje-
my nasze dzieci, a ponadto spra-
wujemy opiekę nad moim ciężko 
chorym dziadkiem.  Dlatego, jak 

pan widzi, czas mamy naprawdę bardzo mocno zaplanowany, ale jeżeli 
znajdzie się wolna chwila to z pewnością poświecę ją na wędkowanie, a i 
może na jakiś krótki wyjazd weekendowy z rodziną. 

Pan Bronisław - Jeżeli chodzi o 
te wakacyjne propozycje i wypo-
czynek, to ja się z nich wykręcam 
krótko mówiąc tyłem do przodu. 
Ponieważ, tu muszę powiedzieć, 
mam wolnego czasu w nadmia-
rze i odpoczywam niemal każde-
go dnia. Dlatego życzę wszystkim 
dzieciom, młodzieży i dorosłym 
dobrego wypoczynku na tegorocz-
ne wakacje i urlopy. 

Pan Bogusław - Jestem już w 
takim wieku, że nie bardzo mam 
czas na śledzenie ofert na wypo-
czynek czy rekreację. Ale jeże-
li pozwoli mi na to czas to wspól-
nie z rodziną zamierzamy odwie-
dzić naszą rodzinę w Stargardzie, 
Szczecinie. A jak będzie? - zoba-
czymy. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Dokąd to zmierza?

Nowogardzkie Targowisko
W naszej gminnej wirtualnej rzeczywistości, pełnej samozadowolenia władzy i propagan-
dy sukcesu, wygląd miejskiego targowiska, staje się realnym wyrazem skutków działań, czy 
raczej braku działań  gospodarczych gminy. 

Kilka lat temu, gdy pewna ame-
rykańska firma przeprowadza-
ła w Polsce badania  zmierzające 
do oceny kondycji gospodarczej, 
kierująca tymi  badaniami w wy-
wiadzie dla Rzeczypospolitej mó-
wiła :  to sytuacja Waszych przed-
siębiorców jest głównym kryterium 
oceny stanu gospodarki. Nie mają 
znaczenia ani wysoki poziom in-
westycji zagranicznych ani inne 

kryteria makroekonomiczne np. 
poziom eksportu, gdy Wasi przed-
siębiorcy niezależnie od wielkości 
i sektora  mają się źle- to oznacza 
bowiem, że polityka gospodarcza 
jest błędna. Miejskie targowisko 
w Nowogardzie, w miejscu w któ-
rym obecnie  funkcjonuje, po-
wstało w wyniku decyzji radnych 
pierwszej kadencji samorządowej. 
Pamiętam dobrze, jako ówczesny 
radny, okoliczności  podejmowa-
nia tej decyzji, ale o tym przy in-
nej okazji. Przez te lata dziewiczy 
na początku teren uzyskał odpo-
wiednie uzbrojenie  zarówno w 
zakresie niezbędnych instalacji i 
zabezpieczeń, jak i ciągów komu-

nikacyjnych. Zmieniało się  tak-
że oblicze prowadzonego na tar-
gowisku drobnego handlu. Wie-
lu zapewne pamięta jeszcze np. 
swoisty folklor, jaki stanowili  w 
latach dziewięćdziesiątych  obju-
czeni  wielkimi torbami handlow-
cy zza wschodniej granicy, któ-
rzy na swoich stoiskach oferowa-
li prawie wszystko od lornetek i 

aparatów  radiowych przez naczy-
nia sztućce, różne gadżety, po od-
znaki z wizerunkiem Lenina. Ale 
zawsze targowisko miejskie sta-
nowiło dla lokalnych przedsię-
biorców – zajmujących się han-
dlem najtańszy sposób umożli-
wiający start ze swoim biznesem i  
pomyślne działanie  latami. Przez  
większość  okresu funkcjonowa-
nia targowisko było  ono zarzą-

dzane  przez prywatnego dzier-
żawcę, który wycofał się z  pro-
wadzenia tego interesu  w 2011 
roku .  Targowisko przeszło wte-
dy pod administrowanie gminy – 
ustalono też nowe niestety  osta-
tecznie wyższe  opłaty za dzierża-
wę  stanowisk handlowych. Wów-
czas jeszcze, stojące ciasno jeden 
obok drugiego pawilony, stanowi-
ły  ciągi, którymi  niejednokrot-
nie  trudno  było się przecisnąć  
wśród klientów poruszających się 
licznie    po wąskich alejkach.  Ale 
zaledwie w okresie trzech- czte-
rech lat  rządów gminy,  napawa-
jący optymizmem,   targowy ruch 
zamarł w stopniu przygnębiaja-

cym. Po kolei zaczęły znikać   sta-
nowiska i blaszane budy handlo-
we.  Znikało także zróżnicowa-
nie  asortymentowe, jakie ofero-
wał targowy handel. Dzisiaj od-
wiedzając  nowogardzkie targo-
wiska trudno oprzeć się raczej po-
nurej refleksji  i pytaniu - dokąd to 
zmierzamy? Po wzrastającym dy-
namizmie widocznym na parkin-

gach marketów - odpowiedź na-
suwa się sama- zmierzamy wła-
śnie tam do umacniania niemiec-
kich, angielskich, portugalskich…  
geszeftów. Czy zatem to się dzie-
je z nowogardzkim targowiskiem 
i zarazem handlem, to może jed-
nak znak czasu    nieunikniona 
konsekwencja postępu i rozwo-
ju? Tak można by sądzić oceniając 
sytuację tylko na podstawie  no-
wogardzkiej szarej rzeczywisto-
ści. Zupełnie inny obraz możliwo-
ści i perspektyw, jakie  stoją przed 
lokalnym handlowcem, ale i kon-
sumentem, wyłania się gdy popa-
trzymy na inne gminy w Polsce i 
jednocześnie  stać nas na refleksję 
pozbawioną osadu naszej gmin-
nej propagandy. W  trakcie tych 
lat, gdy nowogardzkie targowisko 
znikało w oczach, pokazywaliśmy 
w DN, że jest wiele gmin w kra-
ju, które inwestują w takie miej-
sca, aby uratować lokalny drob-
ny handel. Istniał nawet specjal-
ny   program „Nasz Rynek”,  z któ-
rego władze samorządowe mogły 
pozyskiwać  poważne dofinan-
sowania   do stworzenia właści-
wych, na dzisiejsze czasy i wyma-
gania klientów, warunków do pro-
wadzenia handlu w ramach miej-
skich targowisk. I pozyskiwały  je 
także gminy obok nas, jak cho-
ciażby Goleniów.  Otwierano więc 
stale i nadal otwiera się  zmoder-
nizowane zadaszone powierzch-
nie handlowe pełniące funkcje 
miejskich targowisk i będące tak-
że w zakresie warunków prowa-
dzenia handlu  realną konkuren-
cją dla sieci zewnętrznych. Na 
zdjęciu prezentujemy fragment  
takiej będącej aktualnie na ukoń-
czeniu inwestycji w Żorach.  Ale 
tak się dzieje tam, gdzie lokalny 
włodarz to gospodarz, który rozu-
mie i z  skąd się chleb bierze i ja-
kie są hierarchie potrzeb społecz-
nych, a  zwłaszcza czemu ma słu-
żyć władza. Rozumie to włodarz, 
ale i elektorat, który go wybiera 
(co jest faktem raczej bezdysku-
syjnym).  W Nowogardzie mamy 
szczęście do wirtualnych sukce-
sów gminnej  propagandy, nato-
miast obrazem ponurej,  ale nie-
stety realnej rzeczywistości jest 
miejskie  targowisko.  Rzeczywi-
stości, której nie da się ukryć, dla-
tego być może wkrótce targowi-
sko, jako kolące w oczy, władze  
zaorzą na amen. I będzie znowu 
piknie tak, jak włodarz taki pikny. 

sm

Po 2011 roku nowogardzkie targowisko znikało w oczach  

Targowisko miejskie w Żorach w trakcie budowy- z prawej widoczne strare bla-
szane stoisko
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Wyrazy szczerego  
żalu i współczucia  

dla Stanisława Kondzieli  

z powodu śmierci matki 
składa  

Właściciel F.U.H. Adam Fedeńczak  
wraz z pracownikami

KONDOLENCJE

Elżniecie Mogielskiej 

wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu 
śmierci ojca 

składają 
współpracownicy 

Oddziału Położniczego i 
Noworodkowego 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Genowefa Nazarczyk: lat 81, zmarła 28.06.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 30.06.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Józef Mazur: lat 76, zmarł 29.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
02.07.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Radni uznali skargę PUWiS-u 
Większość radnych uznała za zasadną skargę Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie, na działanie burmistrza w zakresie tzw. 
„przetargu na wodę". Zażalenie na włodarza miasta było rozpatrywane na sesji, jaka odbyła się przed tygodniem. 

Skarga dotyczy decyzji włoda-
rza miasta podjętych ramach tzw. 
„przetargu na wodę”, które w opi-
nii PUWiS doprowadziły do „bar-
dzo poważnego kryzysu w sferze 
gospodarki wodociągowo-kana-
lizacyjnej w gminie Nowogard”. 
Mówiąc wprost – PUWiS skarży 
zarówno decyzję o wyborze do-
radców prawnych, którzy w imie-
niu gminy doradzają w postępo-
waniu, jak i samą procedurę w 
drodze której doszło do wyłonie-

nia nowego operatora – rozpo-
czętej przez burmistrza bez zgo-
dy Rady Miejskiej. Spółka podwa-
ża też ważność umowy, jaką gmi-
na podpisała z niemieckim part-
nerem, wskazując, że firma ta nie 
spełnia istotnych warunków prze-
targu. 

- Uważam, że skarga powinna 
zostać uznana za zasadną. Jako 
rada miasta powinniśmy się po-
chylić nad kryzysem w obszarze go-
spodarki widno-ściekowej. Ostatni 
wyrok WSA pokazuje nam w jakiej 
sytuacji jest gmina i wbrew zapew-
nieniem gminy i radców prawnych, 
którzy ją reprezentują, mamy 
do czynienia z wyrokiem, któ-
ry uwzględnia rację PUWiS. Wy-
rok nie jest prawomocny, ale gdyby 
kolejna instancja utrzymała go w 
mocy, to w następnych latach skut-
ki tak zorganizowanego przetargu 
będą opłakane dla nas wszystkich. 
Nie chcę uprzedzać faktów, ale nie 
chciałbym aby mieszkańcy ze swo-
ich portfeli musieli zapłacić za de-
cyzje pana burmistrza, które pod-
jęte zostały w sposób nieodpowie-
dzialny i bez zgody rady miejskiej. 
Burmistrz nie wykazał żadnej woli 
negocjacji i porozumienia w tej 
sprawie. Wręcz przeciwnie, wielo-
krotnie zaogniał konflikt na linii 

PUWiS- Rada Miejska i niemiec-
ki partner.  – mówił podczas se-
sji radny Marcin Nieradka, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, 
rekomendując Radzie uznanie za 
zasadną skargę złożoną przez PU-
WiS. Radny miał na myśli wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Szczecinie z dnia 17 
czerwca, w którym jednoznacznie 
stwierdzono, że burmistrz prze-
kroczył uprawnienia ogłaszając 
przetarg na wodę, bez podjęcia 
w tej sprawie uchwały przez Radę 
Miejską. 

Stronę gminy reprezentował 
mecenas Łukasz Ciszewski z Po-
znania. Prawnik doradzał radnym 
odrzucenie skargi, używając już 
wcześniej stosowanej retoryki. 

- Poruszane w skardze kwestie są 
obecnie przedmiotem postępowań 
przed kilkoma, niezawisłymi or-
ganami państwa. Skarżący stara-
ją się, aby państwo wyrazili swoją 
opinię zanim te instytucje się wy-
powiedzą. Ja rozumiem, że to jest 
dla państwa istotna sprawa, tak 
jak dla wszystkich stron. Jest to 
jednak bardzo trudna procedura, 
a wiele zagadnień w jej obszarze 
jest niezbadana jeszcze w orzecz-
nictwie. Proszę pamiętać, aby pań-
stwo nie stali się rzecznikiem jed-

nej ze stron. Mówią państwo o in-
teresie gminy. Chciałby  państwu 
wskazać, że od dwóch lat toczy się 
postępowanie, którego celem było 
w założeniu gminy, obniżenie ceny 
wody dla mieszkańców – mówił 
mecenas Ł. Ciszewski.

Z powielanych już od dawna 
schematów stosowanych w ofi-
cjalnym stanowisku gminy na te-
mat przetargu na wodę, skorzystał 
też burmistrz Robert Czapla. 

- Państwo stając po stronie spół-
ki prywatnej, nie zachowujecie się 
jak radni gminy, tylko jak członko-
wie rady nadzorczej PUWiS – mó-
wił burmistrz. 

Na większości radnych jednak, 
powielane po raz kolejny przez 
gminę slogany, wrażenia nie zro-
biły. Ośmiu radnych było za uzna-
niem skargi wniesionej przez PU-
WiS. Sześciu wstrzymało się od 
głosu. Tyle samo było przeciw. 

W trakcie tej samej sesji rad-
ni rozpatrzyli jeszcze dwie skargi 
na burmistrza R. Czaplę. Obie do-
tyczyły przebiegu wyborów sołec-
kich w dwóch wsiach, tj. Lestko-
wie i Wojcieszynie. Więcej o tym 
w kolejnym wydaniu DN.   

Marcin Simiński

Mecenas Ciszewski próbuje przekonać 
radnych, by ci odrzucili skargę PUWiS. 
Tuż za nim przedstawiciele Zarządu 
Spółki, Krzysztof Juszkiewicz i Jakub 
Sobieralski

Głosowanie za uznaniem skargi PUWiS

Był BGŻ, teraz jest 
BGŻ BNP Paribas 
We wrześniu 2014 r., Bank BGŻ dołączył do francuskiej 
Grupy BNP Paribas. W konsekwencji tej „fuzji” zmienia 
się dotychczasowy wizerunek, do jakiego przyzwyczaili się 
klienci BGŻ. 

Również nowogardzką pla-
cówkę banku, znajdującą się 
przy ul. 700-lecia 13, nie ominę-

ły zmiany szyldów. W minioną 
sobotę, dokonano demontażu 
dotychczasowego, podświetla-
nego szyldu z  logotypem i na-
zwą BGŻ, a zamontowano nowy 
z napisem Bank BGŻ BNP Pa-
ribas S.A. Poza zmianą nazwy i 
wizerunku, połączenie banków 
ma przynieść klientom dostęp 
do szerszej gamy usług i nowo-
czesnych produktów finanso-
wych – tak przynajmniej zapo-
wiadają pracownicy banku. 

JB

Barszcz znów zakwitł...
Mimo iż gmina wielokrotnie zapowiadała, że rozprawi się z tymi niebezpiecznymi dla zdro-
wia ludzi roślinami, barszcz Sosnowskiego znów rozkwitł przy drodze prowadzącej do wsi 
Długołęka. 

O tym, że przy drodze na Dłu-
gołękę, znów pojawiła się kolo-
nia barszczu poinformowali nas 
czytelnicy. Barszcz Sosnowskiego 
to roślina parząca, rozwijająca się 
bardzo szybko, która potrafi prze-
trwać w zmieniających się warun-
kach i jest odporna na środki che-
miczne. Dlatego trudno się go po-
zbyć, ale mimo to gminy próbują 
to robić i to z dość dobrym skut-
kiem. Tak też miało być i u nas. 
Likwidację plantacji groźnej ro-
śliny, która co roku rozkwita przy 

drodze w kierunku Długołęki, 
Urząd Miejski zapowiada już od 

kilku lat. Jak widać na zdjęciach, 
na zapowiedziach się kończy. 

Jarek Bzowy 
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Krematorium w Strzelewie? 

Mieszkańcy złożyli protest
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się we wtorek, tydzień temu (23 czerwca), Zygmunt Heland, złożył protest przeciwko projektowi budowy kre-
matorium w Strzelewie. Do protestu dołączonych zostało ponad 300 podpisów mieszkańców wsi, w której planowana jest ta budząca kontrowersję inwe-
stycja, oraz sąsiednich miejscowości tj. Świerczewa i Czermnicy. Poniżej publikujemy oryginalną treść protestu, jaka została złożona na ręce Przewodni-
czącego RM, Stanisława Saniuka. Taki sam protest , jak poinformował nas Z. Heland, trafił do Prezydium Rady Powiatu w Goleniowie.

  Sz.P. Stanisław Saniuk
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie

Wyrażamy swój zdecydowany protest w sprawie projektu budowy krematorium (spalarni zwłok) w miejsco-
wości Strzelewo. Wyrażamy także protest przeciwko instrumentalnemu traktowaniu mieszkańców wsi Strzele-
wa, Świerczewa i Czermnicy przez władze gminy Nowogard. 

Nie może być tak, że przy tak kontrowersyjnej inwestycji nie rozmawia się z mieszkańcami, a wręcz ukrywa 
się ten projekt próbując po cichu przeforsować go „pod stołem”. Rozwój gminy, co podkreślali wszyscy kandyda-
ci na burmistrzów i radnych w ostatnich wyborach, powinien być projektem zrównoważonym. A to jest projekt 
naruszający podstawowe prawa mieszkańców naszej wsi. 

Żądamy wycofania wniosku przez inwestora ws. budowy krematorium w Strzelewie. 
Nie zgadzamy się na takie traktowanie. Inwestor ma swoje prawa, ale i my mamy swoje prawa, jako miesz-

kańcy tej miejscowości. Ustawa zasadnicza gwarantuje obywatelowi to, że jeśli prawo jest szkodliwe dla jego ży-
cia powinno się je zmienić. 

Nie otrzymaliśmy parametrów technicznych planowanej spalarni, jednak patrząc na parametry nowocze-
snych już istniejących spalarni okazuje się, że przy inwestycji w dwa piece i przy założeniu spopielenia 16 ciał 
dziennie do atmosfery przedostanie się 18kg gazów dziennie. W tej emisji uwolni się 2.5 kg substancji stałych, 5kg tlenku azotu i bardzo szkodliwego zarówno dla roślin jak i zwierząt 1.5 kg 
chloru. Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej kategorycznie sprzeciwiamy się jakiejkolwiek inwestycji zagrażającej zdrowiu i życiu naszych dzieci! 

Zwracamy się do Rady Miejskiej o wsparcie nas w naszym proteście. Jest w naszej gminie wiele miejsc, w których może powstać taka inwestycja. Liczymy w tym względzie na działania 
Burmistrza, który może pomóc wskazać inwestorowi właściwy teren, który nie wzbudza tylu kontrowersji. 

Wszyscy mieszkańcy Strzelewa obecni na spotkaniu w sprawie tej inwestycji głosowali przeciwko zlokalizowaniu krematorium w Strzelewie. Głównym powodem protestu to:
Codzienna wizyta karawanów pogrzebowych w Strzelewie. Pogrzeb w Strzelewie każdego dnia, kilkanaście razy na dzień. 
Obawa przed smrodem ze spalanych zwłok.
Nie chcemy by nasze dzieci chodzące do szkoły w Strzelewie podczas nauki stresowały się widokiem karawanów i krematorium.
Zdecydowany spadek wartości wszystkich nieruchomości w obrębie Strzelewa w tym Świerczewa i Czermnicy, a są to rejony wpisane do gminnych planów rozwoju, jako ekologiczno tu-

rystyczne. 
W czasie spotkania wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy podpisali się imiennie na liście pod protestem w sprawie budowy krematorium (spalarni zwłok) w Strzelewie w załączeniu. 

Zygmunt Heland 
Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego 

PS. Za pośrednictwem Dziennika Nowogardzkiego, mieszkańcy Strzelewa dziękują za poparcie protestu swoim sąsiadom ze Świerczewa i Czermnicy. 

Nad jeziorem, jak w raju

Postulujemy 
– wprowadzić 
klimatyczne!

Tzw. klimatyczne to podatek 
lokalny stosowany głównie w ku-
rortach i płacony przez osoby ko-
rzystające w czasie czasowego po-
bytu z walorów klimatycznych 
danej miejscowości. Postuluje-
my, aby w Nowogardzie wprowa-
dzić klimatyczne dla wszystkich 
mieszkańców.

Spacerujący w ostatnie  nie-
dzielne przedpołudnie nad je-
ziorem (w obszarze mniej więcej 
od murów aż do fontanny) mie-
li po raz kolejny, (ostatnio ty-
dzień temu) niewątpliwą okazję 
zaznać dobrodziejstw inhalacji 
nad jeziornym powietrzem. Na-
sycone one było związkami roz-
kładu kału pozostałego po kolej-
nym wlewie z instalacji (to bar-
dzo korzystnie działające związ-
ki dla naszego układu odde-

chowego i każdego innego tak-
że).  Jeśli do tego dodać regular-
ne sezonowe wyziewy z fermy 
Poldanoru, to możliwości inha-
lacyjne Nowogardu zasługują 
na szczególne uznanie, a ponie-
waż za każde dobro trzeba bulić, 
stąd nasz pomysł – klimatycz-
ne! I płacą je wszyscy, oczywi-
ście z wyłączeniem burmistrza, 
który albo zapracowany  24 h w 
urzędzie (jak rozpaczają jego fa-
n(k)i), albo wdychający wyzie-
wy  w zagranicznych kurortach 
(gdy wypchnięto go wreszcie 
na zasłużony urlop -patrz zdję-
cia z czerwca)   nie ma możliwo-
ści korzystać z nowogardzkiego 
nadjeziornego „oddy(e)chu”.

Red.   

Wierni pytają:

Gdzie jest zegar?
Z takim pytaniem do redakcji DN zwracają się czytelnicy, parafianie Kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP. Jakiś czas temu stojący przez wiele lat zegar, tuż przy wejściu do zakrystii, 
...zniknął. 

Proboszcz  ks. Grzegorz 
Legutko uspakaja, że zegar 
jest bezpieczny i znajduje  
się w kancelarii domu para-
fialnego. Został tam przenie-
siony, gdyż się popsuł i błęd-
nie odmierzał czas.  Obec-
nie, Proboszcz poszukuje 
dobrego zegarmistrza, któ-
ry podejmie się naprawy 
mechanizmu starego zega-
ra. Jak tylko zostanie napra-
wiany, wróci na swoje miej-
sce. Ta informacja z pewno-
ścią ucieszy parafian, zanie-
pokojonych brakiem zegara. 
Wszak  odmierzał on czas w 
kościele od wielu, wielu lat i 
na stałe wpisał się jako jeden 
z elementów „umeblowania” 
świątyni...

MS

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A



30.06-2.07.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard
 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 
oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z Gminy Nowogard
Wtorek          30.06.2015   9:00 –15:00 Środa            01.07.2015    9:00 –15:00
Czwartek      02.07.2015   9:00–15:00 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z nadanym numerem porządkowym 

oraz dokumentem tożsamości.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób i rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzy-
stania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), 
na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul.3 Maja 
6b Tel 91 3926289 lub 

w imieniu Zboru 
Pastor Cezary Komisarz                  

 info. tel. 509307702

Dyżur inspektora PIP w redakcji DN

Poruszamy się tylko i wyłącznie w zakresie  
prawa pracy...  
Dnia 23 czerwca, w naszej Redakcji Dziennik Nowogardzki, pełnił dyżur, celem udzielenia bezpłatnych porad, młodszy inspektor z Państwowej Inspek-
cji Pracy mgr Marcin Prokop. 

Problemy z którymi  ludzie 
przychodzą do Państwowej In-
spekcji Pracy można podzielić 
na dwie grupy: problem z pie-
niędzmi, związany z wypłace-
niem wynagrodzenia lub innego 
świadczenia w stosunku pracy, a 
także problemy związane z legal-
nością zatrudnienia. Czy to jest 
tak, że najczęstszym tematem, 
jaki poruszają ludzie kiedy przy-
chodzą do pana, są pieniądze - 
pytamy pana Marcina Prokopa 
inspektora PIP, który w ubiegły 
wtorek pełnił godzinny dyżur w 
redakcji DN: - Wiadomo ludzie 
pracują po to, by zarabiać i jeże-
li tych pieniędzy nie ma, to jest to 
największy czynnik motywujący 
żeby się do inspekcji pracy zgłosić. 

Nadmienia jednak, że w obec-
nej chwili również ważne są inne 
kwestie związane z zatrudnie-
niem : - Pracy jest mało, jest cięż-
ko o otrzymanie zatrudnienia, 
ludzie są w stanie z bardzo wielo-
ma nieprawidłowościami tak na-
prawdę się pogodzić, zwłaszcza 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo hi-
gieny pracy i warunki zatrudnie-
nia. 

Pan Marcin zwrócił też uwa-
gę na tak zwane „umowy śmie-
ciowe”. Związki zawodowe, które 
walczą z tymi  formami zatrud-
nienia, które nazywają umowa-
mi śmieciowymi pod tym okre-
śleniem, rozumieją tak napraw-
dę wszystko: od umów cywil-
no-prawnych, po umowy na 
czas określony, które są przecież  
umowami o pracę. - Jako inspek-
cja pracy co do zasady umowami 
cywilno-prawnymi w ogóle się nie 
zajmujemy, ponieważ nie mamy 
takich uprawnień i kompetencji  
wynikających z ustawy. Kodeks 
Pracy, do którego kontroli prze-
strzegania powołano PIP, nie re-
guluje tych umów   - poinformo-
wał nas pan M. Prokop. Inspek-
cja pracy w swoim działaniu  w 
bardzo dużym stopniu bazuje 
na skargach pracowniczych. In-
spektor mówi nam o tym, że jest 
duży problem z kontrolami, jeśli 
nie dostaną tak zwanych sygna-
łów od strony pracowników. 

- To w interesie pracownika 
jest, by wszystko było w porząd-
ku. Tak naprawdę to pracow-
nik wie, co się w zakładzie pra-

cy dzieje. Inspektor pracy nawet 
jeżeli idzie na kontrolę, to on na 
podstawie przedstawionych do-
kumentów, może tych nieprawi-
dłowości nie widzieć. Na papie-
rze wszystko jest w porządku, a 
tak naprawdę rzeczywistość jest 
zupełnie inna. – mówi  pracow-
nik  PIP-u. Formalnie działanie 
PIP reguluje ustawa o inspekcji 
pracy, a inspekcja pracy jest or-
ganem powołanym do nadzoru 
i kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów prawa pracy zawar-
tych w Kodeksie Pracy. W bieżą-
cej egzekucji tego prawa, inspek-
torzy operują w przypadku wy-
krycia nieprawidłowości głów-
nie mandatami . Jeśli w wyni-
ku kontroli PIP wykryto złama-
nie także innych  ustaw poza Ko-
deksem Pracy, pracownicy in-
spekcji współpracują z innymi 
służbami. 

- Są oczywiście zobowiązane 
do reakcji na różne aspekty zwią-
zane z pracą, także inne organy 
państwa, takie jak: zakład ubez-
pieczeń społecznych, ewentual-
nie organy podatkowe, czy też po-
licja. Informujemy je o ewentual-
nych zauważanych w trakcie in-
spekcji przesłanek o nieprawidło-
wościach, my zaś sami  porusza-
my się tylko i wyłącznie w zakre-
sie prawa pracy- mówi inspektor. 

Takim zagadnieniem, które 
nie podlegają kontroli PIP-u, a 
są kompetencją Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, są np. 
ubezpieczenia związane z pracą 
czyli głównie społeczne, emery-
talne i zdrowotne. PIP interesuje 
składka na fundusz pracy, gdyż 
tylko wtedy jest w stanie kontro-
lować i ma uprawnienia. 

- Pracownik posiada teraz pew-
ne narzędzia internetowe, któ-
re pozwala śledzić przebieg swo-
jego ubezpieczenia ZUS- oskiego 
na bieżąco. Można założyć pro-
fil „ePUAP” – podpowiada pan 
Marcin, dodając, że aby stwo-
rzyć taki profil, należy udać się 
jednorazowo do ZUS-u,- brak 
kontroli przebiegu swojego  
ubezpieczenia, w tym  tego jak 
długo pracujemy, może się póź-
niej wiązać z obniżoną emery-
turą, gdyż - trudno jest udowod-
nić, jeśli nie jest to udokumento-
wane w ZUS-ie okresem składko-

wym,  ile tak naprawdę się prze-
pracowało. Im szybciej zgłosimy 
ewentualne nieprawidłowości w 
tym zakresie, tym większe praw-
dopodobieństwo, że zostaną pod-
jęte działania i wzrośnie szansa 
na to, że stan rzeczy zostanie na-
prawiony. 

Jedną ze specyfik rynku pra-
cy ostatnich lat są kwestie za-
trudnienia pracowników zwią-
zane z czasową pracą za grani-
cą. Uprawnienia do kontroli PIP 
posiada jeżeli pracodawca jest z 
Polski, a jest w delegacji, lub pra-
cownik świadczy pracę za grani-

cą, a jest zatrudniony w Polsce,  
jednak w sytuacji zatrudnienia 
Polaków  przez firmę zagranicz-
ną, PIP nie ma  uprawnień do 
kontroli. Jedyną pomocą w ta-
kim przypadku jest poinformo-
wanie osoby o tym, gdzie znaj-
duje się  w kraju pochodzenia 

pracodawcy odpowiednik pol-
skiej inspekcji pracy . 

Na koniec, najważniejsze kwe-
stie odnośnie pierwszych kro-
ków związanych z zatrudnie-
niem:  - Zanim podejmiesz pra-
cę, to należałoby ustalić warun-
ki zatrudnienia, jest to podsta-

wowa rzecz, podstawa zatrud-
nienia. Należy uzgodnić czy bę-
dzie to umowa o pracę, czy jakaś 
inna forma zatrudnienia, umowa 
cywilno-prawna, czy świadczenie 
usług własnej  działalności  go-
spodarczej. A dalej, jeżeli ma być 
to umowa o pracę, to obowiąz-
kiem pracodawcy jest najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia pracy sporzą-
dzenie pisemnej umowy, bądź co 
najmniej potwierdzenie najważ-
niejszych warunków pracy na 
piśmie. - pan Marcin uczula na 
umowy cywilno-prawne, ponie-
waż można je zawierać ustnie. 
Jest bardzo duże prawdopodo-
bieństwo, że podczas sporu bę-
dzie bardzo trudno udowodnić, 
jakie zostały ustalone warunki. - 
Dlatego doradziłbym, aby spisać 
te najważniejsze warunki, czyli: 
na jaki zakres prac się umawia-
my, za jakie pieniądze jak rów-
nież czas pracy. Dzięki temu bę-
dziemy mieć zabezpieczenie do 
Sądu Pracy na wypadek, gdyby 
pracodawca uchylał się od wy-
płacenia wynagrodzenia, a także 
innych świadczeń, jak np. skład-
ki ZUS. – kończy inspektor PIP 
Marcin Prokop

 
Jarek Bzowy, Julia Pawelec 

Marcin Prokop młodszy  inspektor z  Państwowej Inspekcji Pracy pełnił dyżur w re-
dakcji DN
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

REKLAMA

Lato z Muzami – 17-19 lipca 

Janusz Zaorski gwiazdą tegorocznego festiwalu 
Tegorocznym laureatem Lauru Cisowego, nagrody specjalnej przyznawanej za wybitne reżyserskie osiągnięcia na Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z 
Muzami” w Nowogardzie, został Janusz Zaorski. Znakomity polski reżyser, scenarzysta oraz, o czym nie wszyscy wiedzą, także aktor, do Nowogardu na spo-
tkanie z publicznością przyjedzie 18 lipca. 

„Matka królów”, „Pokój z wido-
kiem na morze”, „Awans”, „Szczę-
śliwego Nowego Jorku”, „Baryton” 
czy „Syberiada polska” to jedynie 
kilka tytułów z bogatego dorobku 
artysty. 

Janusz Zaorski swoją karierę 
rozpoczął w latach 70-tych jako 
absolwent Łódzkiej Szkoły Filmo-
wej. Debiutował nadzwyczaj szyb-
ko, bo już jako 23-latek telewizyj-

nym filmem „Na dobranoc”, któ-
ry otworzył mu drzwi do później-
szej popularności. W swojej twór-
czości inspiruje się wydarzeniami 
„tu i teraz”, sprawiając, że tworzy 
historie dotyczące spraw dotyka-
jących ówczesnych widzów, np.: 
„Pokój z widokiem” czy świetne 
„Szczęśliwego Nowego Jorku”. Re-
żyser bardzo często odwołuje się 
również do polskiej historii, ob-
razując ją i komentując w autor-
ski sposób. Tak powstała chociaż-
by fenomenalna „Matka królów” 
czy interesujący „Baryton”. Filmy 
Janusza Zaorskiego łączy zawsze 
niezwykła umiejętność obserwa-
cji ludzkich zachowań, ich lęków 
czy radości, które w twórczości 
tego wybitnego reżysera wysuwa-
ją się na pierwszy plan.

Nie bez powodu sam tytułuje 
się profesjonalistą. W swoim do-
robku posiada filmy, podejmu-
jące bardzo zróżnicowane tema-

ty – od poważnych po te bardziej 
błahe. Wyreżyserował intelektu-
alne, oparte na prozie Stanisława 
Dygata „Jezioro Bodeńskie”, hi-
storyczne arcydzieło „Matka kró-
lów” a także film sensacyjny „Ba-
ryton”. Reżyser, tworząc swoje fil-
my, umiejętnie wykorzystuje ga-
tunkową różnorodność, co tylko 
podkreśla jego ogromny talent.

Twórczość Janusza Zaorskiego 
była wielokrotnie doceniana, za-
równo w Polsce, jak i za granica-
mi naszego kraju. Otrzymał ta-
kie prestiżowe nagrody jak: Zło-
ty Lampart na MFF w Locarno 
za „Jezioro Bodeńskie”, Srebrny 
Niedźwiedź w Berlinie za „Matkę 
królów” oraz liczne wyróżnienia 
na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Warto zaznaczyć, że reżyser w 
swojej karierze zajmował się nie 
tylko kręceniem filmów. Był także 
prezesem Polskiej Federacji Dys-
kusyjnych Klubów Filmowych 

oraz pełnił funkcję prezesa Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Znany jest również jako doskona-
ły mówca, świetny kompan oraz 
otwarty człowiek, chętny do dzie-
lenia się swoją ogromną wiedzą.

Film Janusza Zaorskiego w dniu 
17 lipca otworzy uroczyście te-
goroczny festiwal „Lato z Muza-
mi”. Specjalne spotkanie publicz-
ności z Januszem Zaorskim odbę-
dzie się w sobotę 18 lipca o godzi-
nie 13.30.

***
Główne wydarzenia 19. Mię-

dzynarodowego Festiwalu Filmu-
-Muzyki-Malarstwa „Lato z Muza-
mi” w Nowogardzie odbędą się w 
dniach 17-19 lipca, a poprzedzą je 
dwudniowe filmowe „przedbiegi”. 
W czasie trwania festiwalu widzo-
wie będą mieli okazję wziąć udział 
w licznych pokazach filmowych, 
dojdzie do spotkań z twórcami 
polskiego kina fabularnego, doku-

mentalnego i animowanego. Po raz 
drugi odbędzie się konkurs pol-
skich filmów krótkometrażowych 
„Filmowa Młoda Polska”, rozstrzy-
gnięty zostanie Konkurs na krótką 
formę komiksową o tematyce fil-
mowej. Nie zabraknie występów 
artystycznych i kabaretowych oraz 
koncertów i prezentacji.

Główne dni festiwalowe po-
przedzają warsztaty artystyczne, 
które kojarzone są już od lat z „La-
tem z Muzami”. Do Nowogardu 
dotrą znani i szanowani artyści by 
przekazywać swoją wiedzę mło-
demu pokoleniu. W dniach 10-19 
lipca będzie można wziąć udział 
w warsztatach z takich dziedzin 
jak: teatr, taniec, malarstwo, wo-
kal, instrumenty, warsztaty ognia 
i bębny. Finałem tych spotkań jest 
specjalny plenerowy koncert dla 
mieszkańców gościnnego Nowo-
gardu.

Źródło: Justyna Adamczyk/NDK

Sztandar wyprowadzić 

Wakacje rozpoczęte 
Świadectwa, nagrody, wyróżnienia, przemówienia i morze 
kwiatów -ponad tysiąc uczniów w gminie Nowogard, rozpo-
częło w piątek, 26 czerwca, oficjalnie wakacje. 

Tego dnia tradycyjnie, we wszyst-
kich placówkach oświatowych od-
były się uroczyste apele kończące 
rok szkolny 2014/2015. Redakcja 
DN przyglądała się uroczystościom 

w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w 
Gimnazjum nr 2.  Przy tekście kil-
ka ujęć z tych wydarzeń. Uczniom 
i nauczycielom pozostaje życzyć 
udanego wypoczynku.                 MS

Poczet sztandarowy SP 2

Początek apelu w Gimnazjum nr 2
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Nasze   prezentacje Najlepsi Uczniowie 2014-2015
Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, prezen-

tujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w roku 
2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę poprosi-
liśmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że taka pre-
zentacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlepszych i bo-
dziec dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym roku. Dzisiaj 
piąta część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych uczniów z Gimnazjum 
nr 3 i LO nr 1.

Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy 
w Nowogardzie

Marcin Ogiewa 
Wychowawca: 

Arkadiusz Wiśniewski 
klasa III b

średnia ocen: 5,0
finalista kuratoryjnego konkursu 

geograficznego 2014/2015
I miejsce drużynowo w powiecie 

„Młodzi ludzie w lasach Europy”
I miejsce drużynowo w elimina-

cjach powiatowych w Ogólnopol-
skim Turnieju Bezpieczeństwa  w 

Ruchu Drogowym 2014/2015
II miejsce w konkursie wiedzy o 

Ziemi Nowogardzkiej
III miejsce w międzyszkolnym 

turnieju „1 z 9”
III miejsce w międzyszkolnym 

konkursie polonistycznym „Mówię 
i piszę poprawnie”

Klaudia Pasik 
Wychowawca: 

Arkadiusz Wiśniewski 
Klasa III b

Średnia ocen: 5,5
Przez dwa lata Stypendystka re-

gionalnego systemu stypendialne-
go „Zachodniopomorskie Talenty”, 
pod kierunkiem pani Jolanty Mie-
lewczyk realizowała indywidualny 

plan rozwoju
I miejsce w konkursie wojewódz-

kim „Ważne dziewięć miesięcy bez 
alkoholu”

I miejsce drużynowo w powiecie 
„Młodzi ludzie w lasach Europy”
II miejsce w gminnym konkursie 

„1 z 9”
4 miejsce województwie i 15 w 

kraju w konkursie „Młody lingwi-
sta”

Sukcesy sportowe drużynowe: I 
miejsce w gminie i 8 miejsce w wo-
jewództwie koszykówce dziewcząt, 
III miejsce w gminie w piłce moż-

nej i siatkowej dziewcząt 

Dominika Kaczmarek

Klasa II B

Wychowawca:

Monika Werner-Tomasikiewicz

Osiągnięcia 

Stypendystka

Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2014/2015.

5,36 i wzorowe zachowanie

- Finalistka Olimpiady Literatury i 
Języka Polskiego na szczeblu okrę-

gowym.

- I miejsce w wojewódzkim kon-
kursie dziennikarskim pt. „Dzien-

nikarz XXI w.”

- Wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie literackim "Mój przyja-
ciel na plus". Kornelia Sztengiert-

-Kowalczyk

Finalistka VIII Wojewódzkiego 
Konkursu Nautologiczno-Geogra-

ficznegoGrażyna Połetek

Katarzyna Zawadzka

Klasa: III C

Wychowawca:

Emil Grygowski

Stypendystka

Rady Powiatu w Goleniowie

na rok szkolny 2013/2014

oraz 2014/2015.

Za szczególne osiągniecia w 

roku szkolnym 2013/2014 oraz 
2014/2015 otrzymała NagrodęSta-

rosty Goleniowskiego

średnia

5,3 i

wzorowe zachowanie

Finalistka VIII Wojewódzkiego 
Konkursu Nautologiczno-Geogra-

ficznego, Grażyna Połetek

Wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy Ekologicznej – 

„Eko-Planeta” Irena Stasiewicz 

Wspólnie z drużyną zajęła VI miej-
sce w finale Wojewódzkiego Kon-
kursu Zielona Energia, organizo-
wanego przez Zachodniopomor-
ski Urząd Wojewódzki. Marta Jasek

Hanna Komisarz

Klasa III B

Wychowawca:

Beata Pietruczyk

Stypendystka

Rady Powiatu w Goleniowie

na rok szkolny 2014/2015.

średnia 5,17 i wzorowe zachowanie

Laureatka I miejsca

w IX edycji międzyszkolnego kon-
kursu językowego pt. „Artystycz-
ne czytanie prozy i poezji obcoję-
zycznej”. Monika Werner-Tomasi-

kiewicz

Natalia Nejman,

Klasa II A

Wychowawca:

Dorota Borzeszkowska-Buriak

4,8 i wzorowe zachowanie

Laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mediach,

udział w finale ogólnopolskim. Dorota Borzeszkowska-Buriak

Liceum Ogólnokształcące  nr. 1 im. 
podporucznik Emilii Gierczak 

Paula Damas

Klasa: III A

Wychowawca:

Barbara Papuszka

4,89 i wzorowe zachowanie

Wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim Poezji 

Irlandzkiej "Zielona Wyspa"

Robert Sadkowski

Dorota Borzeszkowska –Buriak

Wtorek, 30 maja 1995r.
1. Twarze odkrywane na nowo
W ostatnią sobotę maja w Bibliotece 

Miejskiej w Nowogardzie odbyło się ofi-
cjalne otwarcie wystawy fotografii au-
torstwa p. Elżbiety Sawickiej.Do sali 
wystawowej na otwarcie przybyło po-
nad 60 osób, i jak na dobrego gospoda-
rza przystało, wchodzących gości często-
wano symboliczną lampką wytrawnego 
wina. Na wystawę przybyli m.in. wice-
burmistrz MiG Nowogard Antoni Bieli-
da (z małżonką). Pan Łukasz Borowiecki 
- właściciel Szczecińskiej Agencji Rekla-
mowo-Promocyjnej „Euro Trade”, która 
m.in. zajmuje się lansowaniem dziewcząt 
do konkursów na Miss Polonia oraz mo-
delek. Nie wykluczone, iż za sprawą tej 
wystawy którąś z nowogardzkich dziew-
czyn zobaczymy na kolejnym konkursie 
piękności. Na wystawę przybył również 
dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” Bog-
dan Bąbolwski.  Po oficjalnym otwarciu, 
którego dokonała pani Pilarz - dyrektor 
biblioteki, powiedziała kilka słów na te-
mat prezentowanych tam prac... Pani Elż-
bieta Sawicka przez ponad dwa miesiące 
przygotowywała prace na wystawę. Kilka 
z nich pochodzi ze zbiorów rodzinnych, 
część z ostatnich kilku lat. A wystawa jest 
retrospekcją; od starych fotografii jej ojca 
poprzez wczesne zdjęcia autorki, aż po 
dzień dzisiejszy. Jako ciekawostkę moż-
na powiedzieć, że ostatnie trzy z prezen-
towanych tam portretów suszyły się jesz-
cze kilka godzin przed wernisażem. Nie-
które z fotografii przypominają obrazy 
francuskiego artysty malarza (impresjo-
nisty) Augusta Renoiar’a. Twarz modelki 
rozpływa się w świetle liści, staje się ich 
częścią, suknia faluje i ma się wrażenie 
(ma się impresję), że za chwilę wszystko 

niesie „gdzieś” ciepły wiatr... Inna zaś to-
nie w rozbielonych błękitach Rembran-
ta, już nie człowiek, a jeszcze nie nim-
fa, w zawieszeniu w jednym z żywiołów 
wodzie.  W fotografiach p. Elżbiety peł-
no jest emanującej malarskości. Gdyby 
jej prace wystawiono na początku ubie-
głego wieku zapewne wielu z ówczesnych 
malarzy skorzystałoby z doświadczeń au-
torki: światła i cienia, aranżacji przestrze-
ni i samej postaci, jak to też na początku 
tej dziedziny sztuki bywało. Jest to pierw-
sza wystawa Elżbiety Sawickiej i można 
powiedzieć, że trafiona - zaakceptowana 
przez oglądających prezentowane prace. 
Warto jednak przypomnieć, że portre-
ty autorstwa p. Sawickiej nie są nowością 
dla nowogardzkiej publiczności, bowiem 
w części przedstawiane były w miesięcz-
niku społeczno-kulturalnym „Plusy i Mi-
nusy”. Obecna wystawa potrwa jeszcze 
około dwóch tygodni. Zachęcam Pań-
stwa do oglądania - a jest co, oraz (jest 
taka możliwość) nabywania prezentowa-
nych prac, co w prostym przełożeniu po-
zwoli autorce (taka jest proza życia) przy-
gotować następną wystawę. Już z pierw-
szych sygnałów wiem, że szkoły jako 
pierwsze zapełniać będą listę tych, którzy 
obejrzą kawałek piękna i z natury rzeczy, 
niezmienności zamkniętej w kawału ko-
lorowego papieru. Sama autorka mówi, 
iż po części robiła je po to, aby zachować 
piękno młodości, która - jak wszystkim 
wiadomo, przemija.

Jeszcze trwa wystawa, a autorka (jak-
by z rozpędu) przymierza się do wysta-
wy pt.: „Zakątki miasta Nowogard” oraz 
„Pejzaż okolic Nowogardu”.

Z. Heland
Oprac.: J.Pawelec

20 lat temu                                 pisał:
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Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich – Raszków

Hubert Grygowski podwójnym mistrzem!
W dniach 27-28 czerwca, w Raszkowie (woj. wielkopolskie) odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym. Nasze miasto i za-
razem całe województwo reprezentowali Hubert Grygowski i Jacek Fecak, którzy trenują w szkółce założonej przez klub Chrabąszcze i działającej przy SP 
nr 1 w Nowogardzie. Mistrzostwa swoim największym sukcesem zakończył Hubert Grygowski, który zdobył dwa złote medale. 

W sobotę 27 czerwca, odbyła 
się jazda indywidualna na czas. 
W kategorii klas IV wystarto-
wał Hubert Grygowski. Cza-
sówka rozegrana została na dy-
stansie 5 km. Podopieczny Ry-
szarda Posackiego uzyskał czas 
5:08:398 i z przewagą prawie 
16 sekund sięgnął po złoty me-

dal Mistrzostw Polski. Grygow-
ski wyprzedził na podium re-
prezentanta Szkółki Kolarskiej 
z Konina oraz kolarza z klubu 
ALKS Stal Grudziądz. Niestety 
tak wiele szczęścia nie miał Ja-
cek Fecak, który wystartował w 
kategorii klas V. Fecak czasów-
kę zakończył z czasem 5:20:405 

i ze stratą 33 sekund do podium, 
uplasował się na 12. miejscu. 

Następnego dnia odbył się wy-
ścig ze startu wspólnego. Świeżo 
upieczony mistrz, nie miał za-
miaru spocząć na laurach. Hu-
bert Grygowski ponownie zno-
kautował rywali i został Mi-
strzem Polski Szkółek Kolar-
skich na szosie. Zawodnik z No-
wogardu w walce o tytuł, wy-
przedził czwartoklasistę ze 
Szkółki Kolarskiej Trójka Pia-
seczno oraz z klubu ALKS Stal 
Grudziądz. Podczas wyścigu do-
szło do kraksy, w której niestety 
brał udział Jacek Fecak (IV i V 
klasy startowały razem). Pomi-
mo ogromnej straty, Jacek wal-
czył o jak najlepszą pozycję i tak 
jak pierwszego dnia mistrzostw, 
rywalizację zakończył na 12. 
miejscu pośród piątoklasistów. 
Dodajmy, że dwaj podopiecz-
ni Ryszarda Posackiego, byli je-
dynymi reprezentantami woj. 
zachodniopomorskiego pod-
czas Mistrzostw Polski Szkółek 
Kolarskich organizowanych w 
Raszkowie.
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Na zdjęciu podwójny złoty medalista Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich- Hubert 
Grygowski

Hubert Grygowski i Jacek Fecak byli jedynymi kolarzami z woj. zachodniopomor-
skiego podczas Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich

Supermaraton szosowy w Gorzowie Wlkp.

Kolejne zwycięstwa nowogardzian
W sobotę (27 czerwca), w Racławie koło Gorzowa Wlkp., odbył się supermaraton szosowy. Oczywiście nie mogło na nim zabraknąć sporej grupy kolarzy 
z Nowogardu. Nasi zawodnicy wystartowali na dwóch z trzech rozegranych dystansów, uzyskując bardzo dobre wyniki.  

Na najdłuższym z dystansów- 
Giga, pośród mężczyzn wystar-
towali Arkadiusz Pietruszewski i 
Tadeusz Burewicz, reprezentujący 
LKK Nowogard. Jadący w katego-
rii M4 Arkadiusz Pietruszewski, 
uzyskał czas 06:47:23.791, który 

okazał się najlepszy spośród ca-
łej stawki, w związku z czym za-
wodnik z Nowogardu zwycię-
żył w swojej kategorii oraz w 
Open Mężczyzn. Tadeusz Bure-
wicz metę przekroczył z czasem 
07:36:21.230 i w swojej katego-
rii M5 wywalczył 2. miejsce, z ko-
lei w Open Mężczyzn uplasował 
się na dystansie Giga, na 6. pozy-
cji. Również na dystansie Giga za-
prezentowała się Małgorzata Ku-
bicka reprezentująca barwy Dzi-
kiego Koszalina. Nowogardzian-
ka pokonała wymagającą trasę z 
czasem 07:38:10.160, co pozwo-
liło jej zwyciężyć w kategorii K4, 
natomiast w Open Kobiet zająć 3. 
miejsce. Nasze miasto reprezen-
towała jeszcze jedna przedstawi-
cielka płci pięknej- Iwona Pietru-
szewska. Kolarka z LKK Nowo-
gard wystartowała w kategorii K6 
i uzyskała czas na dystansie Mini 
Inne 03:35:50.002, który pozwo-
lił jej zająć 1. miejsce w kategorii 

oraz 9. pozycję w Open Kobiet. Na 
tym samym dystansie bardzo ład-
nie zaprezentował się również Ja-
nusz Pietruszewski, który w kate-
gorii M6, z czasem 02:30:35.335 
uplasował się na 2. miejscu oraz 
na 14. pozycji w Open Mężczyzn. 
W tej samej kategorii M6 pojechał 
Jan Baran, który wyścig ukoń-
czył z czasem 02:47:03.684.  Re-
prezentant Nowogardu w swo-
jej kategorii zajął 4. miejsce, na-
tomiast w Open Mężczyzn zo-
stał sklasyfikowany na 22. pozycji. 
Ostatnim naszym reprezentantem 
podczas supermaratonu szoso-
wego w Gorzowie Wlkp. był Ma-
rek Szymański, który wystartował 
na dystansie Mini szosowe. Ko-
larz z Nowogardu wywalczył czas 
02:17:58.765 i w kategorii wieko-
wej M6 zajął 2. miejsce. W zesta-
wieniu Open Mężczyzn, Marek 
Szymański sklasyfikowany został 
na 32. pozycji.  
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Małgorzata Kubicka podczas super-
maratonu szosowego w Gorzowie 
Wlkp., wygrała na dystansie Giga w 
swojej kategorii oraz w Open Kobiet 
zajęła 3. miejsce

Na zdjęciu od lewej- Arkadiusz Pietruszewski, Lech Piasecki- zwycięzca m.in. Wyści-
gu Pokoju, Janusz Pietruszewski
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Pomorzanin w II Klasie Juniorów

Masovia i Piast poza zasięgiem
Pomorzanin Nowogard walczy nie tylko na szczeblu seniorskim. Nie zapominajmy, że klub 
posiada kilka zespołów juniorskich oraz „trampkarzy”. Dziś prezentujemy wyniki drużyny 
występującej w drugiej grupie II Klasy Juniorów. Pomorzanin w sezonie 2014/2015 zajął 3. 
miejsce, jednak z ogromną stratą do Masovii Maszewo oraz Piasta Chociwel. 

Juniorzy występujący w II Li-
dze Okręgowej A1 Junior Star-
szy w grupie II, rundę jesienną 
rozgrywali pod wodzą Sławomi-
ra Paszkowskiego, piłkarza pierw-
szego zespołu, który pożegnał się 
już z drużyną. Jesienią Pomorza-
nin zgromadził 13 punktów, notu-
jąc 4 zwycięstwa, 1 remis i 4 po-
rażki. Wszystko to przy 19 strze-
lonych golach i 29 straconych. 
Nieco lepiej było po zmianie tre-

nera. Na wiosnę w zespole junio-
rów z II Klasy, trenerem został 
nowy piłkarz nowogardzkiej dru-
żyny rodem z Brazylii- Fernan-
do Maia Batista. Młodzi piłkarze 
pod jego wodzą sezon rozpoczę-
li od porażki w Ińsku, jednak na-
stępnie przyszła seria trzech zwy-
cięstw. Dobrą passę nieoczekiwa-
nie przerwał najsłabszy zespół w 
grupie- Euroinsbud Goleniów, 
wygrywając z Pomorzaninem na 
własnym boisku 6:1. Później pod-
opieczni Fernando zanotowali ko-
lejne dwa zwycięstwa z Promie-
niem Mosty i Dębem Dębice. W 
przedostatniej kolejce do skutku 
nie doszedł mecz z wiceliderem - 
Piastem Chociwel, a na koniec se-

zonu po ładnej walce przed wła-
sną publicznością, Pomorzanin 
ostatecznie przegrywa 1:3 z naj-
lepszym zespołem- Masovią Ma-
szewo. Podsumowując, na wio-
snę juniorzy prowadzeni przez 
Fernando poprawili nieco wyni-
ki osiągane pod wodzą Sławomi-
ra Paszkowskiego: 15 punktów, 
5 zwycięstw, 0 remisów, 3 poraż-
ki, przy 22 strzelonych i 17 stra-
conych golach. Oczywiście bilans 
ten mógłby wyglądać troszkę ina-
czej, gdyby rozegrany został mecz 
z wiceliderem Piastem Chociwel. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników nowogardzkich ju-
niorów z II Klasy oraz tabelę po 
sezonie 2014/2015. 
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II Liga Okręgowa A1 Junior Starszy, Grupa II 2014/2015
Runda jesienna:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  3:2
Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard  4:1
Pomorzanin Nowogard – Radowia Radowo Małe 0:3
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:1
Pomorzanin Nowogard – Euroinsbud Goleniów 6:3
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard   0:4
Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice  3:1
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel  0:10
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard 5:1
Runda wiosenna:
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard  4:1
Pomorzanin Nowogard – Hanza Goleniów  5:0
Radowia Radowo Małe – Pomorzanin Nowogard 0:5
Pomorzanin Nowogard – Sparta Węgorzyno 3:2
Euroinsbud Goleniów – Pomorzanin Nowogard 6:1
Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty  5:2
Dąb Dębice – Pomorzanin Nowogard  0:1
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard  (brak danych)
Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Masovia Maszewo 18 48 95 18 16 0 2
2 Piast Chociwel 17 46 93 12 15 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 17 28 41 46 9 1 7
4 Ina Ińsko 18 26 48 38 7 5 6
5 Promień Mosty 18 23 42 71 7 2 9
6 Hanza Goleniów 18 20 35 59 6 2 10
7 Radowia Radowo Małe 18 20 36 64 6 2 10
8 Sparta Węgorzyno 18 18 28 47 5 3 10
9 Dąb Dębice 18 15 23 55 4 3 11
10 Euroinsbud Goleniów 18 12 32 63 3 3 12

Nowogard doceniony przez ZZPN

Rozgrywali u nas baraż
W czwartek (25 czerwca), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowo-
gardzie rozegrany został baraż o wejście do Wojewódzkiej Ligi 
Juniorów Starszych. Na głównej płycie rywalizował Pomorzanin 
Sławoborze i Stal Szczecin, która nie dała szans rywalom i pew-
nie wygrała 0:5.  

W sumie na przestrzeni 24-
27 czerwca, rozegrano 5 spotkań 
barażowych na neutralnych bo-
iskach. Zachodniopomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej wytypował No-
wogard, jako gospodarza barażu o 
wejście do Wojewódzkiej Ligi Ju-
niorów starszych. Dlaczego Nowo-
gard? Powodów jest kilka, najważ-
niejszym z pewnością było położe-
nie naszego miasta, które ułatwia-
ło dojazd drużynie ze Szczecina i 
Sławoborza. Poza tym, od kilku lat 
ZZPN i Pomorzanin nie mogą na-
rzekać na złą współpracę. Prezes 
Marcin Skórniewski wspomina o 
tym, że gdyby Nowogard posiadał 
sztuczne boisko o które klub wal-
czy, do takich meczów dochodzi-
łoby w Nowogardzie o wiele czę-

ściej. Warto wspomnieć, że sta-
dion Pomorzanina jako neutralne 
boisko ostatni raz występował kil-
kanaście lat temu! Wówczas, przy 
ul. Wojska Polskiego rozgrywany 
był Finał Pucharu Polski na szcze-
blu okręgowym. W tamtym me-
czu zagrała Flota Świnoujście i Stal 
Szczecin. 

W miniony czwartek, do Nowo-
gardu powróciła Stal, jednak ry-
walizowali juniorzy tej drużyny. 
Zawodnicy ze Szczecina nie dali 
szans piłkarzom Pomorzanina Sła-
woborze i pewnie wygrali 0:5. Do-
dajmy, że pozostałe spotkania na 
neutralnych boiskach, odbyły się w 
takich miejscowościach jak: Gryfi-
ce, Police, Koszalin i Kołobrzeg. 
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INFORMACJE POD NUMERAMI: 
607 398551, 695 630510

- mile widziane  doświadczenie 
   w zakresie przewozu  osób.
- praca na terenie Maszewa, 
  na pojazdach 19-osobowych

FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWE  „WAW-MAR” 

ZATRUDNI KIEROWCÓW 
KAT. D (AUTOBUS)

W.26-3.07

VI Memoriał im. Łukasza Marszałka

Zapraszamy w najbliższą 
sobotę!
W dniu 4 lipca, na stadionie w Nowogardzie odbędzie się VI Memoriał im. Łukasza Mar-
szałka. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00, w turnieju weźmie udział 8 drużyn podzie-
lonych na dwie grupy. 

To już po raz szósty, Pomorza-

nin Nowogard zorganizuje Me-
moriał poświęcony pamięci tra-
gicznie zmarłego piłkarza tej dru-
żyny- Łukasza Marszałka. W so-
botę o godzinie 10:00, do rywa-
lizacji przystąpi 8 zespołów. No-
wogard reprezentować będą dwie 
drużyny seniorskie Pomorzani-
na oraz Bóg Tak Chciał. Ponad-
to kibice zobaczą Polonię Pło-
ty, Spartę Gryfice i Masovię Ma-
szewo. Dwa zespoły wciąż jeszcze 
nie potwierdziły swojego udziału, 
jednak organizatorzy zapewniają, 
że mają na zastępstwo inne dru-

żyny i liczba uczestników się nie 
zmieni. Przypomnijmy, że przed 
rokiem w Memoriale tryumfo-
wali piłkarze Polonii Płoty, dru-
gie miejsce przypadło Pomorza-
ninowi Nowogard, natomiast na 
3. miejscu uplasowali się piłkarze 
Sparty Gryfice. Jak będzie w tym 
roku, przekonamy się w najbliż-
szą sobotę. Zachęcamy wszystkich 
do przybycia tego dnia na stadion 
Pomorzanina i uczczenia w ten 
sposób Łukasza Marszałka. 
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Już po raz szósty piłkarze z naszego regionu uczczą pamięć Łukasza Marszałka. Na zdjęciu mecz sprzed roku- Pomorzanin 
I - Bóg Tak Chciał



Nr 50 (2380)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Zakończenie roku szkolnego  
w ZSP
26 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego. Życzymy wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych 
wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Stowarzyszenie Rozwój Oświaty Lokalnej – ROL realizuje projekt w ramach wspierania 
zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsię-
biorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2015 r. 

pn. Miniprzedsiębiorstwo - „Lewe Rączki”

    w okresie od 01 maja 2015 roku do 30 listopada 2015 roku
Beneficjenci poznają krok po kroku zakładanie własnej firmy i utworzą  Miniprzedsiębiorstwo „Lewe 

rączki”, które będzie prowadziło działalność polegająca na tworzeniu wyrobów gotowych w trakcie za-
jęć a następnie kalkulacji cen i sprzedaży. Dodatkowo uczniowie będą musieli nauczyć się sporządzania 
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, prowadzeniem ewidencji i zapisami księgowy-
mi. Samodzielnego podejmowania decyzji i umiejętności pracy w grupie.

Uczestnicy zajęć w ramach projektu to młodzież kształcąca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
z klas o profilach handlowym i ekonomicznym kształcąca się obecnie w klasie pierwszej i drugiej. Stała 
grupa to 10-12 osób spotykających się na warsztatach 2 razy w tygodniu po 2 godziny lub łączonych blo-
kach zajęciowych przed jakimiś uroczystościami, na które otrzymają zamówienia wykonania produk-
tów np. zaproszenia na uroczystości, ozdoby świąteczne, tabla, dyplomy, zaświadczenia. 

Zajęcia prowadzić będą Pani Sylwia Ostrowska-Antczak i Ewa Balov nad całością projektu od strony 
administracyjnej czuwać będzie w ramach wolontariatu Pani Jowita Pawlak.

Wartość otrzymanego dofinansowania to 5000 zł natomiast wartość projektu to 7300 zł z czego kwo-
ta 1500 zł to wkład własny niepieniężny praca wolontariacka osób oddelegowanych do działań projek-
towych.

Stowarzyszenia Rozwój Oświaty Lokalnej – ROL 
realizuje projekt w ramach dotacji Fundacji PZU w 
konkursie „PZU z kulturą 2015”

Pn. Szlakiem szczecińskich teatrów- młodzieżowe 
przygody artystyczne

    
Projekt realizowany będzie w okresie od 25 maja 2015 roku do 31 grud-

nia 2015 roku.
Uczniowie ZSP w Nowogardzie wezmą udział w cyklu wyjazdów 

do Teatrów  w Szczecinie. Dobór repertuaru będzie uzależniony od 
możliwości percepcyjnych uczniów (16-19 lat). Różnorodność te-
atrów pozwoli też na poznanie różnych sposobów adaptacji teatral-
nej. Dodatkowo będą zwiedzać wystawy i oglądać eksponaty Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie. Nauczyciele historii poprzez od-
powiedni dobór treści programowych przeprowadzą tzw. żywą lek-
cję historii, związaną z historią Szczecina. W ramach edukacji po-
lonistycznej i teatralnej zaplanowane są warsztaty teatralne prowa-
dzone przez aktorów. Zaplanowanych jest 7 wyjazdów w grupach 
50-osobowych. Łącznie wsparciem objętych zostanie 350 uczniów.

Całkowita wartość projektu to 15 050 zł z czego dofinanso-
wanie z Fundacji PZU 

wyniesie 12 100 zł.

Koordynatorem projektu jest wiceprezes Stowarzyszenia Pani Alicja 
Jaklińska
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywoże. 

Tanio. 
799 472 631

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 

REKRUTACJA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  
W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie informuje, iż kontynuujemy nabór uczniów na 
rok szkolny 2015/2016 do:

• Szkoły Podstawowej (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Gimnazjum (młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy  dla  uczniów  upośledzonych  umysłowo  w  stopniu 
umiarkowanym i znacznym,

• Zespołów rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych,
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim,

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunek:
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo 

w stopniu lekkim.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, sur-

dopedagoga, tyflopedagoga, opiekę lekarza pediatry  i pielęgniarki, dodatkową opiekę w postaci pomocy na-
uczyciela oraz zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. in. Integracja Sensoryczna, metoda 
Weroniki Sherbourne, metoda Knill’a, Program Teacch, terapia EEG Biofeedback - nowość od tego roku,  w 
przygotowaniu sala doświadczania świata i wiele innych ciekawych metod).
Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

miejsca w internacie dla wychowanków z odległych miejscowości z pełnym wyżywieniem (płatność tylko za 
wyżywienie 9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia 
szkolnym busem. Organizujemy bezpłatne wyjazdy na „Zieloną Szkołę” dla naszych wychowanków.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, 
soswnowogard.edupage.org

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych  
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego  kwalifikacje  w  danym  zawodzie  w  utworzonym  przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.
Jeśli  posiadasz  orzeczenie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o 

potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Mieszkanie w centrum Nowogardu
3 pokoje, 58 m2, IV piętro, cena 140 tys.

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam	lub	wynajmę	lokal	użyt-
kowy	o	pow.	52	m2	przy	ul.	Racibora	
I	4	w	Nowogardzie.	Tel.	695	264	594.

•	 Sprzedam	 garaż	 na	 Zamkowej	 w	
Nowogardzie.	604	702	817	

•	 Sprzedam	dom	110	m2	z	garażem.	
608	853	710		

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 dwupo-
kojowe	ul.	Boh.	Warszawy	oś.	Ra-
dosław,	II	piętro,	po	remoncie,	w	
bardzo	 dobrym	 stanie.	 Tel.	 605	
686	520	

•	 SPRZEDAM	 MIESZKANIE	 2-po-
kojowe	 ,częściowo	 umeblowa-
ne,	 na	 	 poddaszu,49m2	 ,	 ul.	 Tade-
usza	Kościuszki.	 Cena	 30	 tyś.	 euro.	
Tel.665207599.

•	 HALA	 	 	 DO	 	 WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle Rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

• Do wynajęcia mieszkanie 4pokojo-
we. 504 898 980   

•	 Sprzedam	działki	budowlane	Karsk.	
509	349	642	

•	 PIB	 “PRO-BUD”	 s.c.	 informuje,	 że	
prowadzi	zapisy	na	sprzedaż	miesz-
kań	w	budynku	mieszkalnym	30-ro-
dzinnym	 z	 usługami	 w	 parterze	
przy	ul.	Dąbrowszczaków	19.

•	 												Tel.	91	39	25	552,	kom.	783	570	
056,	695	264	594.

•	 Sprzedam	dom	w	Nowogardzie.	91	
39	18	140	

•	 Sprzedam	pawilon	handolow-usłu-
gowo	 	pow.	46,30	m2	centrum	No-
wogardu.	886	465	485	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypokojo-
we,	 bezczynszowe	 Leśna.	 663	 423	
338	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypokojo-
we	na	I	piętrze	60	m2	ul.	Zamkowa.	
730	315	621

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypokojo-
we	 nad	 jeziorem,	 parter.	 603	 993	
087	

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 dwupo-
kojowe	ul.	Racibora.	601	555	108	

•	 Sprzedam	 kawalerkę	 w	 centrum	
miasta.	723	777	511	

•	 Sprzedam	 trzy	 pokoje,	 I	 piętro,	
120000,	do	remontu.	693	344	807

•	 Kupię	 mieszkanie	 dwupokojowe	
w	Nowogardzie,	 bez	 pośredników.	
796	144	213

•	 Sprzedam	mieszkanie	67	m2,	wyso-
ki	parter.	600	325	984	 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

•	 Sprzedam	 działkę	 ogrodową/	 Tel.	
609	089	547	

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 65	 m2,	

trzy	pokoje.	Osiedle	Bema.	519	156	
744

•	 Mieszkanie	 dwupokojowe	 w	 bu-
dynku	 czterorodzinnym	 o	 pow.	
48m2	 sprzedam	 Wierzbięcin	 8.	
519600	448

•	 Do	wynajęcia	kawalerka,	aneks	ku-
chenny	+	salon	w	domku	 jednoro-
dzinnym.	690	123	582,	667	131	416,	
91	39	23	701	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 60m2,	 2	 po-
koje,	kuchnia,	łazienka.	Wierzbięcin.	
665	846	370

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	 dwupo-
kojowe,	środek	Nowogardu.	Czynsz	
770	zł	+	media.	Kaucja	1500	zł.	791	
873	991	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 dwupoko-
jowe	 o	 pow.	 38,9m2,	 położone	 na	
parterze	 budynku	 wielorodzinne-
go	 w	 Osowie.	Wiadomość	 tel.	 502	
642	029

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	 w	
atrakcyjnym	miejscu.	693	850	197	

•	 Sprzedam	 połowę	 domu	 120m2,	
dwa	 garaże.	 Tel.	 696	 207	 172,	 668	
503	880

•	 Nowogard	-	sprzedam	dom	w	zabu-
dowie	szeregowej.	601	808	410	

•	 Sprzedam	M4.	601	724	492	

•	 Do	wynajęcia	mieszkanie	trzy	poko-
je,	607	242	327	

•	 Sprzedam	mieszkanie	 trzy	 pokoje-
+garaż,	I	piętro.	665	001	251	

•	 Zamienię	 trzypokojowe	 mieszka-
nie,	 parter	 57m2	 na	 dwa	 pokoje	 I	
piętro	bezczynszowe	z	dopłatą.	Tel.	
91	35	030	33	

•	 Sprzedam	 lub	 wydzierżawię	 kios	
handlowy	(kontener	14	m2)	zlokali-
zowany	 na	 targowisku	miejskim	w	
Nowogardzie.	693	716	002	

•	 Sprzedam	 bezczynszowe	 dwa	
mieszkania,	 parter,	 lub	 jako	 jedno	
68m2.	Tel.	660	143	840	

•	 Sprzedam	lub	wynajmę	mieszkanie	
49m2	w	Nowogardzie.	510	480	098	

•	 Kawalerka	 do	 wynajęcia.	 722	 300	
700	

•	 Sprzedam M3 58m2 w Nowogar-
dzie cena 185 tys. 602 264 157 

•	 Sprzedam dom 94m2 cena 225 
tys. w miejscowości Boguszyce. 
602 264 157

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam	 amortyzatory,	 sprężyny	
i	 chłodnice	 (do	 przodu)	 do	 Jetta	 i	
Golfa.	605	576	908

• Sprzedam Opel Vectra 2006, 1.9, di-
sel. Przebieg 183 000. 695 788 100 

• Sprzedam opony 225/60/17, 4 sztu-
ki. 795 911 886 

• Mercedes C klasa, 2.0, disel, 1995 
rok, automat, po remoncie blacharki. 
Olchowo. 693 162 198

• Sprzedam skuter, rok produkcji 
2007, stan bardzo dobry, ważne OC. 
Więcej informacji pod tel. 604 139 
185 

• Peugeot 106, rok 1996, poj.1.0, trzy-
drzwiowy sprzeda,. 604 677 386 

• Sprzedam samochód Nissan Almera, 
rok produkcji 2000. Tel. 603 065 611 

• Tanio sprzedam Ford Mondeo. Tel. 
91 39 108 06 

• Sprzedam Hondę 125 cm3,. Tel. 723 
109 455

ROLNICTWO
•	 Orka,	talerzówka	ciężka,	siew	agre-
gatem.	608	01	39	95

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belo-
wanie słomy i siana. 608 01 39 95 	

•	 Usługi	 rolnicze:	 koszenie	 łąk,	 mul-
czowanie,	 belowanie,	 zgrabianie,	
talerzówka,	 orka,	 sianokiszonka,	
siew	agregatem.	508	404	704	

•	 Sprzedam	prosięta,	warchlaki	i	tucz-
niki	na	ubój.	513	259	668	

•	 Sprzedam	 pszenicę	 i	 mieszankę	
zbożową.	607	647	102	

•	 Oddam	siano	za	koszenie.	693	850	
197	

•	 Sprzedam	prosiaki.	91	39	28	019	

•	 Sprzedam	prosiaki.	791	817	107	

USŁUGI
•	 Remont	 na	 każdą	 kieszeń.	 Tel.609	

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 AGENCJA	 REKLAMA	 VIZART	 -	 opra-
wianie	 prac	 -	 w	 2	 minuty,	 bindowa-
nie,	 wydruki	 A3-	 A4	 kolor,	 ksero	 A3-
A4	 -	kolor,	 laminowanie	A3-A4.	Tylko	
u	nas	największy	wybór	okładek.	No-
wogard,	ul.	700	Lecia	15	(nad	sklepem	
zielarskim).	Tel.	605	522	340.

•	 Przepisywanie	prac	(magisterskich,	li-
cencjackich,	 innych),	 dokumentów,	
CV,	 listów	 motyw.	 innych.	 Wydruki,	
Ksero,	 także	 kolor.	 Szybko	 i	 Solidnie.	
Studio	Reklamy	Vizart.	Nowogard,	ul.	
700	Lecia	15	(nad	sklepem	zielarskim).	
Tel	605	522	340.

•	 Naprawa	RTV	Sawicki.	888	330	606

•	 Firma	 budowlana	 z	 wieloletnią	 dzia-
łalnością	przyjmie	 zlecenie	na	budo-
wę	 domów	 od	 podstaw,	 przekładek	
dachów,	docieplenia,	układanie	kost-
ki,	różne	rodzaje.	Tel.	607	137	081;	693	
716	085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie	okien.	513	409	258

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konserwacja	
okien	i	drzwi.	695	181	070

•	 Ocieplenia,	 remonty,	 dachy.	 692	 562	
306	

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

•	 Usługi		hydrauliczne.Tel.600653124.	

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Układanie: granit, kamień polny, ogro-
dzenia, altany, grille, oczka wodne, ta-
rasy, rzeźbiarstwo. 695 909 603

• Usługi koparko-ładowarką. 663 410 
636

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Usługi transportowe i autopomoc. 507 
680 603  

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz. 607 
647 515 

• Korepetycje matematyka. 608 158 
430. 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Pol-
skiego 3. 669 053 722 

• Remonty mieszkań. 669 526 858 

• Docieplenia budynków. Tel. 607 
654 692

• Blachatstwo pojazdowe. Tel. 600 
182 682 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

•	 Zatrudnię	 	kierowcę	 	kat.	 	C+E	 	do		
przewozu		drobiu.Tel.783678674.

•	 Zatrudnię  dekarza lub po-
mocników na  umowę o pracę.
Tel.785931513.

•	 Zatrudnię kierowcę  kat. C+E, Pra-
ca – kraj. 783 678 674 

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zaopiekuję się osobą chorą, starszą, 
niepełnosprawną. Tel. 506 353 926

• Zatrudnimy pracownika na stanowi-
sko dojarz. Świerczewo. Tel. 91 39 
18 140 

• Zatrudnię murarza z doświadcze-
niem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Zlecę	 wykonanie	 podbitki	 dacho-
wej	 na	 nowym	 budynku	 jednoro-
dzinnym.	Kontakt:	514 386 866

•	 Zatrudnię	mechanika,	 tel.	 607	 585	
561	

•	 Zbiór	 truskawek	 w	 Olchowie.	 693	
344	778	

•	 Ferma drobiu w Boguszycach za-
trudni pracownika w wieku 20-45 
lat wymagane prawo jazdy kat.B, 
mile widziane dodatkowe upraw-
nienia. Tel. 502 217 497

•	 	 Zatrudnię	 pomocnika	 do	 docie-
pleń.	Tel.	782	860	130	

•	 Poszukuje	osoby	do	opieki	nad	oso-
bą	 starszą,	 leżącą	 w	 Nowogardzie.	
782	333	630	

•	 Zatrudnimy	 pracownik	 biurowy/
handlowiec	 ze	 znajomością	 j.nie-
mieckiego.	Tel.	504	218	572	

• Potrzebna opiekunka do dzieci. 
91 39 23 837 

• Przyjmę do dociepleń. Tel. 607 
654 692 

• Zatrudnię : montaż okien- pra-
cownik na hali produkcyjnej. 
- pracownik biurowy obsługa 
komputera, mile widziany ję-
zyk niemiecki lub angielski. 663 
600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 blachy 
trapezowej. Stan obecny deska i 
papa. Tel. 601 584 055, 601 584 
056 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam	CB	radio	Harry	III	z	ante-
ną,	 na	 gwarancji,	 cena	 650	 zł,	 Tel.	
605	522	340

•	 Odsprzedam	 2	 polisy	 ubezpiecze-
niowe	 na	 życie	 SKANDIA,	 Tel.	 605	
522	340

•	 Sprzedam	 okno	 używane	 wymiar	
szerokość	 146	 cm,	 wysokość	 140	
cm,	 tzw.	 fest,	 dwuszybowe,	 bia-
łe,	PCV,	 cena	do	uzgodnienia,	 stan	
bdb.	,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 pralkę	 automatyczną	
BOSH,	 cena	 do	 uzgodnienia.	 Tel.	
605	522	340

• Szkółka w Karsku poleca bardzo 
duży wybór drzew owocowych i 
ozdobnych. 606 106 142 

• Stare pojazdy, części, literaturę ku-
pię. 600 182 682 

• Sprzedam silnik elektryczny do łodzi 
Minukoto LBS-30. 605 548 121

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe. 667 788 820 

•	 Sprzedam	pelet.	603	703	196

•	 Sprzedam	 kosiarkę	 spalinową	 sa-
mojezdną,	Powerformers	550,	kosz,	
nowy	olej,	cena	do	uzgodnienia,	tel.	
605	522	340

•	 Tanio sprzedam piec CO 14 KW 
rok produkcji 2006, śmieciuch.  
Cena do uzgodnienia. 606 265 
333

•	 Sprzedam	 prawie	 nową	 pralkę	 za	
pół	ceny.	Tel.	665	541	960	

•	 Sprzedam	drewno	opałowo-komin-
kowe.	607	580	172	

•	 Sprzedam	 kanapę	 w	 bardzo	 do-
brym	stanie.Cena	200	zł.	Tel.	91	39	
21	291

•	 	Sprzedam	za	groszę	kanapę	dwu-
osobową,	 szafę	 narożną,	 biurko	 i	
łóżko	jednoosobowe.	665	541	960
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI	Tel.	091	392	16	64,	0601	89	35	14
Nowogard	-	Szczecin:	odjazd - co dzien nie 6.20	9.40	13.40	17.15	20.40
Szczecin	-	Nowogard:	odjazd - co dzien nie	8.25	11.05	15.40	18.45	22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30;	6:40;	7:10;	7:25;	8:05;	8:10;	9:51;	10:05(7x);	10:55;	11:05(7x);	11:15;	11:40;	11:55;	12:40;	
14:45;	15:05;	15:25;	15:35(7x);	16:11;	16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15;	9:10;	9:35;	9:50;	10:20;	11:20;	11:30(7x);	12:40;	13:00;	13:10;	13:20;	13:30(7x);	13:45(6x);	
14:10;	14:20;	16:05;	16:55;	17:15(7);	17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20;	6:00;	6:35;	8:10;	9:10;	11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20;	15:55;	16:45;	17:20;	18:40;	19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina:	5:25D;	5:45D;	6:05D;	8:15D;	9:25E;	10:20E;	12:25E;	
13:50E;	16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha):	 6:50D;	 7:45D;	 8:45D;	 10:55E;	
11:55E;	14:00E;	15:05E;	15:25E;	18:25E
Legenda:	D	-	kursuje	od	pon	do	pt	oprócz	świąt;	E	-	kursuje	od	pn	-	sob.	oprócz	świąt;	

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna	
	TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45	(6,E,X),	8.45	(1,3,5),	8.55	(E),	14.35	(E),	
14.50	(7,E,C),	15.05	(7,C),	15.52	(E),	18.40	(5,6,E,C)	
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05	 (6,E,X),	10.45	 (E),	11.25	 (1,3,5,E,X),	16.20	 (E),	16.35	
(7,C),	17.30	(E),	20,40	(5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard	11.35
1-6	-	dni	tygodnia
E	-	kursuje	od	pn.-sob.	oprócz	świąt
C	-	nie	kursuje	1.01.,	w	pierwszy	dzień	wielkanocny	oraz	25	i	26.12	
X	-	nie	kursuje	w	dni	świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel.	502 026	999,	91	39	26	925,	po	godz.	18:00	–	501 140	055

ND - SZCZECIN 
5:05	(D),	5:55	(	E),	6:40	(7),	6:55	(	E),	7:25	(7),	7:50	(	E),	8:00	(	E),	8:05	(7),	8:20	(7),	8:35	(E),	9:10	
(E,7),	10:05	(	E),	10:35	(A),	11:31	(E	),	11:40	(7),	12:10	(E,7),	12:55	(E,7),	13:10	(E),	13:20	(E,7),	
14:05	(E	),	14:20	(A),	15:39	(	E),	16:05	(7),	16:20	(E,7),	16:50	(E	),	17:30	(7),	17:50	(E,7),	18:20	(A)

SZCZECIN - ND 
6:20	(D),	7:30	(E	),	8:30	(E,7),	9:00	(7,R),	9:25	(E	),	10:05	(E,7),	10:35	(E,7),	11:40	(E),	12:10	(E,7	),	
12:25	(A),	13:05	(7),	13:30	(D	),	13:50	(A,R),	14:35	(D),	14:50	(E,),	15:15	(E,7),	15:55	(A),	16:35	(E	
),	17:40	(E,7),	18:05	(E,7,R),	19:15	(E,7),	19:40	(E,7),	20:15	(A)

ND - RESKO 
6:30	(S),	7:50	(S),	10:10	(7),	12:30	(S),	14:30	(S),	15:05	(E	),	19:15	(E,7)

RESKO - ND	
6:45	(7,	SZ),	7:10	(S),	7:15	(E,	SZ),	8:30	(S),	11:35	(7,	SZ),	13:00	(S),	15:05	(S),	15:40	(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10	(S),	13:30	(S),	16:00	(S)

ND - GOLCZEWO 
8:00	(S),	14:15	(S),	15:30	(S)
Nowogard - Stargard	(od	pon.	do	pt):	6:50,	11:20,	13:40
Stargard - Nowogard	(od	pon.	do	pt.):	9:00,	12:30,	14:55
A-	KURSUJE	OD	PONIEDZIAŁKU	DO	NIEDZIELI	I	W	ŚWIĘTA
E-	KURSUJE	OD.	PON.	DO	SOBOTY	OPRÓCZ	ŚW.
D	–	KURSUJE	W	DNI	ROBOCZE
S	–	KURSUJE	W	DNI	NAUKI	SZKOLNEJ
R	–	KURS	DO	RESKA
SZ	–	KURS	DO	SZCZECINA
7	–	KURS	W	NIEDZIELE	NIE	BĘDĄCE	ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re	dak	cja	nie	od	po	wia	da	za	treść	re	klam	i	ogło	szeń,	za	strze	ga	so	bie	pra	wo	ad	iu	sta	cji	te	kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  -	91	392	15	38
		 -	91	392	17	39
Telefony alarmowe 
Policja		 -	997,	112	
Tel.	miejski		 -	91	57	92	311	
Straż	Pożarna		 -	998
Pogotowie	Ratunkowe		 -	999	
Pogotowie	Gazowe		 -	992
Posterunek	Energetyczny		 -	91	392	12	74
Pogotowie	wodno-ka	na	l.	(PUWiS)	 	
	 -	91	392	08	79
	 -	994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital	-	Centrala		 -	91	392	13	56
Praxis	-	Specjalistyczny	ZOZ		 -	91	392	07	87	
Praxis	-	Centrum	Stomatol.		 -	91	392	69	99
Medyk		 -	91	392	29	21
PRAXIS	2	 -	91	39	25	943	
NZOZ	„Sanus”		 -	91	392	69	60
NZOZ	„Promed”		 -	91	392	67	40
NZOZ	„Leks”		 -	91	392	25	25
NZOZ	„Baby-Med”		 -	91	392	60	13
NZOZ	„STOMED”	H.	Sporzyńska	

-	91	392	50	03
„Nowo-Dental”	B.Szulejko	 	-	695	26	46	77
	 -	91	392	14	67
Revital	Ośrodek	Rehabilitacji	
	i	Odnowy	Biologicznej	 -	609	456	577

Pracownia	Protetyki	Stomatolog.	-	91	392	68	70
Protetyka	Stomatologiczna	-	Elżbieta	
Wysocka	i	Ka	zi	mierz	Trojanowski		-	91	392	61	07
lek.	stom.	Andrzej	Rynkiewicz	
Pogotowie	Stomatologiczne		 -	60	777	1	777
lek.	stom.	Dorota	Wałęga-Bąk	
	 -	604	44	16	09
lek.	stom.	D.	Czernikiewicz		 -	91	392	66	39
lek.	stom.	M.	Andrzejewska		 -	693	162	241
lek.	stom.	Krystyna	Szeronos		 -	601	736	804
lek.	stom.	Ewa	Rosa	 -	532	512	703
lek.	dent.	Anna	Mogilnicka	 -	506	606	955

Pielęgniarki	Środow.-Rodzinne		 -	91	392	60	20
Specjalistyczna	Poradnia	Terapeutyczna	dla	
Dzie	ci,	Młodzieży	i	ich	Rodzin		 	

-	91	392	07	43
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	

-	91	392	52	82
Zakład	Domowej	Opieki	Długoterminowej	
		 -	91	392	65	31

Urzędy 
PUP	f/Nowogard		 -	91	392	13	76	
Urząd	Gminy	i	Miasta		 -	91	392	62	00	
Urząd	Stanu	Cywilnego		 -	91	392	62	30	
Wydział	Gosp.	Komunalnej,	Miesz	ka	nio	wej	
i	Ochro	ny	Śro	do	wi	ska		 -	91	392	62	39	
Zarząd	Budynków	Komunalnych
	sekretariat  -	91	392	62	65
	kierownik  -	91	392	62	67
Gospodarka	odpadami	 -	91	578	53	55
	 -	91	578	53	60	
Wydział	Promocji	i	Rozwoju	Gosp.	
	 -	91	392	55	54
Wydział	Ewidencji	Działalności	Gospodarczej		

-	91	392	62	33
Wydział	Eduk.	Zdrow.	Kultury	i	Spor	tu		
	 -	91	392	54	64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja	pojazdów		 -	91	57	92	702
Prawo	jazdy		 -	91	57	92	703
Fax		 -	91	392	18	52
Powiatowy	Inspektorat	Weterynarii		
	 -	91	39	21	118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik	Teresa	Skibska		 -	91	39	26	248
zasiłki	rodzinne	Iga	Błażewicz		 -	91	39	25	268	
		 	-	91	39	20	200
usługi	opiekuńcze	Bogusława	Ziółkowska	
		 -	91	39	20	200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia	pw.	WNMP		 -	91	392	63	70
Parafia	pw.	Św.	R.	Kalinowskiego	-	91	392	10	04
Parafia	pw.	MB	Fatimskiej	 -91	392	15	92

Usługi pogrzebowe
J.	Furmańczyk,	Usługi	Pogrzebowe		

-	91	392	17	67
Kredo	-	Usługi	Pogrzebowe	
-	Bogumiła	Mackowiak		 -	91	392	60	57
S.	Furmańczyk,	Usługi	Pogrzebowe	

-	692	354	065

Apteki
Jantar		 -	91	392	13	30
Niebieska		 -	91	432	61	77
Majowa	 -	91	307	07	08
W	Przychodni		 -	91	579	08	30
CEFARM		 -	91	392	02	03
ASA		 -	91	392	04	94
Centrum		 -	91	576	21	39

Szkoły
Prywatne	LO	i	Prywatne	Policealne	Studium	Za-
wodowe	-	CE	Zdroje	ul.	Bohaterów	Warszawy	78,	
telefon/fax.  -	91	392	54	94 
I	Liceum	Ogólnokształcące		 -	91	392	02	13	
Prywatne	LO	i	Prywatne	Studium	
Zawodowe	Bezpłatne	Liceum	
dla	Dorosłych		 -	91	392	21	81	
Bezpłatne	LO	dla	Dorosłych	Zielona	11		
	 -	91	392	66	91
Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	
		 -	91	392	01	08	
Szkoła	Podstawowa	nr	1		 -	91	392	62	70
Szkoła	Podstawowa	nr	2		 -	91	392	62	74	
Szkoła	Podstawowa	nr	3		 -	91	392	62	91	
Szkoła	Podstawowa	nr	4		 -	91	392	30	28	
Gimnazjum	nr	1		 -	91	392	62	73
Gimnazjum	nr	2		 -	91	392	51	07
Gimnazjum	nr	3		 -	91	392	34	44
Zespół	Szkół	Zawodowych		 -	91	392	08	84	
Zespół	Szkół	Ogól	no	kształ	cą	cych		-	91	392	51	08	
ZSP	im.	Stanisława	Staszica		 -	91	392	11	62

Przedszkola 
ul.	Żeromskiego		 -	91	392	62	86	
ul.	Poniatowskiego		 -	91	392	62	88	
ul.	Kościuszki		 -	91	392	62	87
Zielone	Przedszkole	ul.	Zielona	11	-	91	392	66	91	

Kultura 
Biblioteka	Pedagogiczna		 -	91	392	06	48	
Miej	ska	Biblioteka	Publiczna	 -	91	392	62	60	
Nowogardzki	Dom	Kultury		 -	91	392	62	83	

Poczta 
ul.	3	Maja		 -	91	392	69	41
ul.	Warszawska		 -	91	392	08	34	

Taksówki 	 -	91	392	02	60

Pomoc drogowa 	 601	93	82	93
		 -	91	392	56	44
	 	601	89	39	44
	 	-	91	392	24	02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul.	Wybickiego	2 	 -	91	3923786
Zdzisław	Truszyński
ul.	Kościuszki	21		 -	91	3921801
Mirosław Berezowski
ul.	Roosevelta	8		 -	91	39	20	814
J.	Soroka,	M.	Smól,	ul.	Zielona	2		 -	666	135	133
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

REKLAMA

NASZ PATRONAT

Przedszkole nr 4 w Nowogardzie

Pożegnanie przedszkolaków
Żegnaj przedszkole, na szkołę nadszedł czas. Niech wspomnienia pozostaną, a do przodu biegnie czas.” W dniu 17 i 23 czerwca, w naszym przedszkolu od-
były się uroczystości zakończenia edukacji przedszkolnej z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

Był to dzień szczególny- pełen 
przeżyć dla przedszkolaków, ro-
dziców oraz nauczycielek. Pod 

czujnym okiem Pań (grupa 5-lat-
ków: Małgorzata Bienias, Kinga 
Soroczyńska/ grupa 

6-latków: Katarzyna Rogowska, 
Anna Owczarek) przedszkola-
ki przygotowały prezentację swo-

ich umiejętności - a tym samym 
wzbogaciły ten dzień swoim wy-
stępem artystycznym, dziękując 
wszystkim za wspólnie spędzo-
ny czas. Obie grupy zatańczyły 
poloneza, który na wszystkich 
zebranych wywarł ogromne 
wrażenie, nadając tym samym 
uroczystości bardzo podniosły 
charakter. Następnie dzieci za-
prezentowały piękny program 
artystyczny. Grupa 

6- latków przygotowała rów-
nież inscenizację bajki „Czer-

wony Kapturek”. 
Pani dyrektor przedszkola 

Elżbieta Majchrzak złożyła po-
dziękowania rodzicom za ca-
łoroczną pomoc, współpracę 
oraz doradztwo w podejmowa-
nych działaniach.

Po zakończonym występie, 
dzieci, które ukończyły swoją 
edukację przedszkolną, otrzyma-
ły dyplomy i pamiątkowe zdjęcia, 
a także nagrody książkowe.

Katarzyna Rogowska
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.1pt.m-ca.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 9 s. 5s. 2

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Strajk ostrzegawczy  
w szpitalu 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:

Czesław
Czernikiewicz

tel. 697 174 369, 530 579 683

Hurtowa sprzedaż paliwa 

z dowozem

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

rEKlAmA

rEKlAmA

Budowa S 6 
Budimex znów 
najtańszy

Czytaj s. 12

Plantacja Borówki w Siwkowicach 
k. Łososinicy gmina resko

zATrUDnI zBIErACzy
zapisy od 1.07 -10.07.2015. 

Tel. 515 144 186. 
Organizujemy dowóz 

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Atrakcyjne zarobki
Tel. 510 730 398

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

W.2.p.26.06

S. 26.06, 30.06, 3.07

Czytaj s. 3

W.2-24.07. pt

Wczoraj, media krajowe obiegła informacja o śmier-
telnym  przypadku poparzenia barszczem Sosnow-
skiego. Roślina ta, jak już informowaliśmy w po-
przednim numerze DN, rośnie również na terenie 
naszej gminy, a czytelnicy wciąż informują o nowych 
miejscach jej występowania. Od sześciu lat, z uporem 
z barszczem Sosnowskiego walczy sąsiednia gmina 
Osina. Od roku próbuje się to robić również u nas. 
Urzędnicy przyznają jednak, że roślina jest trudna 
do usunięcia. 

Barszcz Sosnowskiego pojawił się przy ścieżce rowerowej z Nowogardu do Olchowa...

Uwaga na trującą roślinę

Barszcz Sosnowskiego 
już w Nowogardzie!

Maszkowo
Dzień Dziecka

Czytaj s. 8

Krzysztof Kamiński 
ze srebrem

Czytaj s. 4

Burmistrz sprawdza, 
gdzie kto śpi i za 
śmieci płaci?
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W skrócie

rEKlAmA

Ten temat wraca co rok. Mowa o krzewach rosnących wzdłuż ulicy 
Boh. Warszawy, na wysokości osiedla Radosław, w kierunku Nadleśnic-
twa. Kierowcy wyjeżdżający z ul. Radosława skarżą się, że krzewy zasła-
niają widoczność,  co jest szczególnie niebezpiecznie przy włączaniu się 
w ulicę Boh. Warszawy. 

Kolejna interwencja w sprawie bujnej roślinności. Tym razem re-
dakcji DN poskarżyli się przechodnie korzystający z chodnika przy ul. 
700-lecia, dokładnie na wysokości Apteki Centrum. Otóż rosnące w 
pasie chodnika krzewy utrudniają swobodne przechodzenie tą drogą. 
W imieniu przechodniów apelujemy do odpowiedzialnych za stan zie-
leni służb o skrócenie gałęzi krzewów. 

Wystający kabel, znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskie-
go z Dworcową zaniepokoił jednego z naszych czytelników. Mężczyzna 
wykonał zdjęcie tajemniczego przewodu. Pozostaje pytanie, czy owy 
kabel jest pod napięciem. Nam brakło odwagi by to sprawdzić. Nie po-
lecamy też nikomu robienie tego na własną rękę, dopóki odpowiedzial-
ne za to służby nie zabezpieczą przewodu i usuną ewentualne niebez-
pieczeństwo. 

Pielęgniarki domagały się zwiększenia zatrudnienia 

Strajk ostrzegawczy w szpitalu 
W minioną środę (1 lipca), pielęgniarki Oddziału Wewnętrznego w nowogardzkim szpita-
lu, przystąpiły do kilkugodzinnego strajku ostrzegawczego. 

Pielęgniarki domagały się zwięk-
szenia ilości etatów na oddziale. Na 
znak protestu wobec polityki za-
trudnienia prowadzonej przez dy-

rekcję placówki, odeszły od łóżek 
pacjentów i założyły czarne stroje. 
Po kilku godzinach doszło do po-
rozumienia między strajkującymi 

a dyrekcją szpitala. Jak powiedzia-
ła nam Ewa Radel, szefowa pielę-
gniarek Oddziału Wewnętrzne-
go, dyrekcja placówki zobowiązała 
się zatrudnić na oddziale osobę do 
pomocy przy opiece nad pacjenta-
mi, a także opłacić dodatkowe go-
dziny dyżurów pielęgniarskich. In-
formacje te potwierdził również w 
rozmowie z DN, dyrektor szpita-
la Kazimierz Lembas. Pielęgniarki 
zapowiedziały, że jeśli dyrekcja nie 
spełni warunków zawartego poro-
zumienia, rozważą podjęcie kolej-
nych akcji protestacyjnych. 

Jak zapewnił dyrektor szpita-
la K. Lembas, strajk ostrzegaw-
czy nie zakłócił pracy oddziału, a 
pacjenci mieli zapewnioną odpo-
wiednią opiekę medyczną.  

MS

Pilęgniarki po zakończeniu strajku ostrzegawczego wróciły do pracy..

UWAGA! 

PUWiS informuje o przerwach  
w dostawie wody 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie informuje, iż w związku z za-
istniałą potrzebą hydraulicznego płukania sieci wodociągowej w miejscowości Sikorki w dniu jutrzej-
szym  tj.  03.07.2015r.  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Sikorki, Wierzchy, 
Szczytniki od godziny 9.00 do 11.00. Prosimy o wcześniejsze nabranie wody i nie pobieranie jej w czasie 
przeprowadzanego płukania sieci wodociągowej w godzinach wskazanych powyżej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.
PUWiS

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam tapczan w dobrym stanie, stolik rtv i komodę 91 30220804
- Oddam rozkładany tapczan (transport własny) tel.504 366 387    
- Oddam segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam małe kotki tel.691 566 894 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?  
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

rEKlAmArEKlAmArEKlAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

3 lipca 2015 r.
od 13.00 - 14.00 (piątek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Uwaga na trującą roślinę

Barszcz Sosnowskiego już w Nowogardzie!
Wczoraj, media krajowe obiegła informacja o śmiertelnym  przypadku poparzenia barszczem Sosnowskiego. Roślina ta, jak już informowaliśmy w po-
przednim numerze DN, rośnie również na terenie naszej gminy, a czytelnicy wciąż informują o nowych miejscach jej występowania. Od sześciu lat, z upo-
rem z barszczem Sosnowskiego walczy sąsiednia gmina Osina. Od roku próbuje się to robić również u nas. Urzędnicy przyznają jednak, że roślina jest 
trudna do usunięcia. 

Po naszym artykule w minionym 
numerze DN, w którym informo-
waliśmy o „plantacji” barszczu So-
snowskiego, jaki rozkwitł koło dro-
gi w kierunku Długołęki, jedna z 
naszych czytelniczek dopytuje, kto 
powinien zająć się likwidacją nie-
bezpiecznej dla ludzi rośliną. In-
formuje, że barszcz znów pojawił 
się także przy ścieżce rowerowej 
do Olchowa – podobnie jak w ze-
szłym roku. 

„W związku z coraz częstszymi   
informacjami dotyczącymi barszczu 
Sosnowskiego oraz z tym, że rośnie 
w bardzo wielu miejscach stwarza-
jąc zagrożenie proszę o informację, 
gdzie można to zgłaszać. Czy straż 
miejska lub pożarna tym się zajmu-
je? Barszcz rośnie niemal wszędzie i 
to w miejscach uczęszczanych przez 
dzieci. Kilka sztuk rośnie przy ścież-
ce rowerowej do Olchowa - pozdra-
wiam, MW.” - pisze do redakcji DN 
czytelniczka. 

Przypadki odnalezienia planta-
cji barszczu Sosnowskiego najlepiej 
zgłaszać w Urzędzie Miejskim. Jak 
poinformowała nas kierownik Wy-
działu Nieruchomości, Geodezji i 
Rolnictwa. Urząd od roku przystę-
puje do akcji zwalczania rośliny, za 
pomoc oprysków mechanicznych. 

- Jest kilka miejsc, gdzie występu-
ją te rośliny. Są to m.in. okolice Dłu-
gołęki, Krasnołęki i ścieżki rowero-
wej do Olchowa. W tym roku już raz 
wykonywaliśmy zabieg chemiczny. 
Będziemy to powtarzać. Nie jest ła-
two zniszczyć te rośliny - przyznaje 
Ewa Jakubcewicz. 

Wiedzą to doskonale urzędni-

cy z gminy Osina, na terenie któ-
rej barszcz Sosnowskiego rozprze-
strzenił się na niespotykanym are-
ale. Dlatego też gmina ta jako jedna 
z pierwszych w województwie już 
przed sześcioma laty podjęła  wal-
kę z niebezpieczną i niezwykle in-
wazyjną rośliną. 

- Na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji okazało się, że na 
naszym terenie barszcz Sosnowskie-
go występuje łącznie na ok. 5 ha po-
wierzchni. Zdajemy sobie sprawę, że 
nie do wszystkich miejsc dotarliśmy 
- przyznaje Bogusław Grodź, z UG 
w Osinie, który pilotuje program 
„usuwania barszczu Sosnowskiego” 
na terenie sąsiadującej z Nowogar-
dem gminy. Notabene roślina przy-
była do Osiny właśnie spod Dłu-
gołęki, gdzie za czasów funkcjono-
wania Państwowych Gospodarstw 
Rolnych uprawiano ją na szeroką 

skalę w celu skarmiania bydła. - Z 
polecenia kierownictwa, pracowni-
cy PGR w Osinie nazbierali na polu 
pod Długołęką nasion barszczu So-
snowskiego i zasiali go w naszej oko-
licy. Przez kilka lat uprawiano rośli-
nę, którą później karmiono bydło. 
Dopiero kiedy wystąpiły problemy 
zdrowotne zwierząt, zorientowano 
się, że to nie najlepszy pomysł. PGR 
upadł, a plantacje zostały – przypo-
mina  B. Grodź. 

Teraz roślina jest zwalczana nie 
tylko na terenach niegdyś użytko-
wanych rolniczo przez PGR w Osi-
nie, ale i tych wskazanych przez 
prywatnych użytkowników grun-
tów. Niestety, nie wszystkie obsza-
ry zostały jeszcze zinwentaryzowa-
ne i objęte opryskiem chemicznym. 
Dlatego też, w  ostatnich dniach 
wójt gminy, Krzysztof Szwedo, wy-
stosował do mieszkańców apel, by 
ci informowali urzędników o miej-
scach występowania niebezpiecznej 
rośliny, bądź sami dokonywali jej 
zniszczenia za pomocą odpowied-
nich środków. 

 -  Celem naszego apelu jest, aby 
mieszkańcy wskazywali nam miej-
sca występowania tej rośliny o któ-
rych jeszcze nie wiemy, bądź zgodnie 
z zaleceniami podejmowali samo-
dzielne próby jej zwalczania. Oczy-
wiście przestrzegając przy tym zasad 
bezpieczeństwa, ze względu na moż-
liwość odniesienia oparzeń i trudno 
się gojących ran - mówi K. Szwedo. 

 Pierwsze zabiegi w Osinie wyko-
nano wczesną wiosną. Kolejne mają 
zostać przeprowadzone w sierpniu. 
Roślinę można zwalczać mecha-
nicznie (wykopywanie) lub metodą 

chemiczną (oprysk środkiem che-
micznym Roundup 360 SL lub in-
nym o totalnym działaniu, mający 
w składzie substancję czynną – gli-
fosat, stosowany nalistnie o działa-
niu systemicznym). 

W tym roku gm. Osina zwróciła 
się o dofinansowanie 75% kosztów 
usuwania barszczu do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. Fundusz miał w tym roku do 
podziału ponad 500 tys. zł na ten 
cel. Nowogard o dofinansowanie 
nie występował. 

 O tym, że z rośliną należy bez-
względnie walczyć przekonani są 
zgodnie botanicy. Od wielu lat 
barszcz Sosnowskiego jest obję-
ty zakazem uprawy na terenie ca-
łej Polski. Roślina jest niebezpiecz-
na dla zdrowia ludzi, a oparzenie 

jej sokami zawierającymi toksycz-
ne substancje, może nawet okazać 
się śmiertelne. Wczoraj, media kra-
jowe obiegła informacja o 67-let-
niej kobiecie, która kosząc trawę 
doznała poparzeń po zetknięciu z 
barszczem. Niestety kobieta po 11 
dniach leczenia w Centrum Le-
czenia Oparzeń w Siemianowicach 
Śląskich zmarła. 

Na naszym terenie na szczęście 
do tak tragicznych zdarzeń jesz-
cze nie doszło, ale w Osinie każde-
go roku odnotowuje się przypadki 
poparzeń groźnym barszczem So-
snowskiego. Dlatego apelujemy za-
równo do mieszkańców gminy Osi-
na, jak i Nowogard, aby unikali 
kontaktu z rośliną, a jeśli już to się 
nie uda, natychmiast zgłaszali się 
do lekarza. 

Marcin Simiński

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO: zwany żartobliwie „zemstą Sta-
lina”, należy do rodziny selerowatych. Pochodzi z rejonu Kauka-
zu. Został odkryty w 1944 roku przez rosyjskiego botanika Dmitri-
ja Iwanowicza Sosnowskiego (zmarłego w 1953 roku). To właśnie 
od nazwiska badacza nazwano roślinę. Od lat 50. do 70. XX wie-
ku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku wschod-
niego, jako roślina pastewna, określana jako tania pasza dla bydła. 
Po niedługim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, ale 
głównie ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i karmionych 
nią zwierząt, uprawy były porzucane. Roślina w szybkim tempie 
zaczęła się jednak rozprzestrzeniać i to dość spontanicznie. Gatu-
nek okazał się też przybyszem bardzo kłopotliwym. Jest to agre-
sywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Powo-
duje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostęp-
ność terenu.

W dodatku sok ze świeżych roślin wywołuje zmiany skórne, po-
wodując poparzenia II i III stopnia. Szacuje się, że w Zachodnio-
pomorskim barszcz Sosnowskiego rośnie na około 280 hektarach; 
najczęściej w powiatach: choszczeńskim, białogardzkim, koło-
brzeskim oraz goleniowskim. 

Barszcz Sonwoskiego rośnie w okoli-
cach miejsowości Długołęka
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Skargi w sprawie wyborów sołeckich 

Burmistrz sprawdza, gdzie kto śpi i za śmieci płaci?
 Podczas ostatniej sesji, Rada Miejska rozpatrywała dwie skargi złożone przez obywateli, którzy zarzucili burmistrzowi przekroczenie uprawnień podczas 
wyborów sołeckich. Jedna z nich została uznana za zasadną. Druga, wobec remisowego wyniku głosowania, pozostała przez radę nierozpatrzona. Przy 
okazji jednak radni, w zasadzie ze wszystkich opcji (poza SLD), zwrócili uwagę włodarzowi miasta, aby ten przestał uprawiać na wsiach politykę i dzielić 
społeczeństwo. 

Tadeusz Banachomski tłumaczy 
przed radnymi, dlaczego złożył skar-
gę na burmistrza

Na wsiach bez polityki....
Wszystko co mówił burmistrz, 

można by przyjąć bez uwag, gdy-
by nie fakt, że w Żabowie sołty-
sem został człowiek, który ani 
tam nie mieszka, ani nie jest tam 
zameldowany. Prowadzi tam je-
dynie działalność handlową. 
Mamy więc do czynienia tutaj z 
wybiórczym traktowaniem pra-
wa miejscowego, na które z taką 
determinacją powoływał się w 
trakcie debaty nad skargami wło-
darz miasta. A prawda jest taka, 
że burmistrz na wsiach od sa-
mego początku uprawia polity-
kę. Wciąga w tę grę wiejskie spo-
łeczności, tworząc głębokie po-
działy, na co zwracali uwagę rad-
ni, szczególnie ci mieszkający na 
wsiach i znający panujące tam re-
alia. Może więc warto, aby bur-
mistrz miasta wziął sobie do ser-
ca ich słowa (szczególnie te wy-
powiedziane przez Andrzeja Ka-
nię) i przestał bawić się w poli-
tykę tam, gdzie nikomu ona nie 
służy, szczególnie uprawiana w 
sposób coraz częściej budzą-
cy pożałowanie, a coraz częściej 
już obrzydzenie...  Bo sołtysi, 
ani rada sołecka to nie politycz-
ne bojówki SLD, tylko społecz-
nicy, wobec których to burmistrz 
pełni rolę służebną, a nie odwrot-
nie. Warto, aby o tym pamiętali 
też ci, co za drobne na cukierki 
z okazji dnia dziecka zapomina-
ją o całym bożym świecie. W in-
nym wypadku, szybko mogą zo-
stać potraktowani przez władzę 
tak samo jak skarżący się na bur-
mistrza – mieszkańcy Wojcieszy-
na i Lestkowa. 

MS

104 zdjęcia  i… fajnie 

Informacje Statystyczne
Ukazał się kolejny 10-ty, li-

cząc  od początku tego roku, 
numer biuletynu gminnego. W 
dotychczasowych 9-ciu nume-
rach z 2015 r, wizerunek bur-
mistrza Czapli znalazł się na 
104 (sto cztery sztuki) zamiesz-
czonych tam fotografiach. Pro-

ponujemy co pół roku zorgani-
zować  wystawę w holu NDK,  
gdzie te 104 zdjęcia zostaną za-
prezentowane w odpowied-
niej  wielkości odpowiadającej 
wielkości ich głównego boha-
tera. Dziewięć numerów biule-
tynu, sądząc po kosztach, któ-

re udało się nam zasymulować 
na podstawie ubiegłorocznych 
zapisów w budżecie, kosztowa-
ły podatnika około  30 000 tys. 
złotych, tylko w kosztach dru-
ku.  

Red

Przypomnijmy, że chodzi o wy-
bory sołeckie w Wojcieszynie i 
Lestkowie. Na przebieg wyborów 
w tej pierwszej miejscowości po-
skarżył się Tadeusz Banachom-
ski, po tym, jak burmistrz miał mu 
odebrać prawo do głosowania, bo 
ten na stałe nie zamieszkuje w tej 
miejscowości. To uraziło T. Bana-
chomskiego, który w skardze pod-
kreślał, że urodził się w Wojcieszy-
nie, utożsamia się z tym miejscem, 
posiada tam gospodarstwo rolne i 
stały meldunek. Od 40 lat angażuje 
się też społecznie w życie wsi. Bur-
mistrz na sesji zaprzeczył jednak, 
jakoby zabronił T. Banachomskie-
mu głosować. Na dowód cytował 
stenogram z nagrania, jakiego do-
konał obserwujący wybory w Woj-
cieszynie urzędnik. „Czapla: W sta-
tucie sołectwa, prawo do głosowa-
nia, posiadają mieszkańcy stale za-
mieszkali na terenie sołectwa. Skar-
żący: ale nie mówi, że zameldowani 
nie mogą głosować. Burmistrz: musi 
pan sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy pan mieszka w sołectwie czy 
nie. Jeśli nie, to pan nie może głoso-
wać.  Skarżący mówi: to ja nie gło-
suję”.  Pytam więc, czy ja odebrałem 
głos, czy to osoba sama się wyklu-
czyła z głosowania – mówił R. Cza-
pla, kierując słowa do zastępcy Ko-
misji Rewizyjnej, Romana Kwiat-
kowskiego, która to uznała skargę 

T. Banachowskiego za zasadną. 
-Gdzie T. Banachowski głosuje 

podczas wyborów państwowych – 
zapytał radny Bogusław Dziura. 

-Głosuje w Żabowie, ale to na 
podstawie innych przepisów. Na-
tomiast kwestie wyborów sołeckich 
reguluje  statut sołectw, ale rów-
nież art.36, ust.2 ustawy o samorzą-
dzie, która mówi, że prawo wybie-
rania sołtysa mają mieszkańcy sta-
le zamieszkali na terenie wiejskim – 
odpowiedziała sekretarz Agniesz-
ka Biegańska – Sawicka. Tu nastą-
pił wykład urzędników na temat 
terminu „stale zamieszkały”. Rad-
ni podkreślali jednak, że nie tylko 
o prawo tutaj chodzi. 

- Ani pan, ani grupa 20 miesz-
kańców nie ma prawa stwierdzać, 
kto, gdzie stale zamieszkuje. My nie 
jesteśmy od tego by stwierdzić, kto 
zamierza na stałe gdzieś mieszkać. 
Tylko ta osoba, która uważa, że to 
jest jej miejsce pobytu, ma prawo 
głosować. Zresztą, gdzie jest napi-
sane, że mieszkańcy są decyden-
tem w tej kwestii. Chodzi o to, z któ-
rym miejscem bardziej czuje się pan 
związany – powiedział Dariusz 
Kielan, kierując pytanie do autora 
skargi. 

- Czuję się związany z Wojcieszy-
nem, stamtąd pochodzę i tam dzia-
łam społecznie. Gdzie mam głoso-
wać w następnych wyborach? Czy 
to znaczy, że za chwilę nie zosta-
nę nawet wpuszczony na zebranie 
wiejskie wsi, z którą jestem związa-
ny od dzieciństwa – pytał T. Bana-
chomski. 

- Mamy tu dwa aspekty: jeden to 
zameldowanie, a drugi, skarżący 
sam się wycofuje z głosowania.  Ja 
jednak rozumiem, że pan skarżą-
cy jest pańskim kolegą partyjnym, 
ale proszę sobie nie robić ze mnie 
kpin i proszę o oddalenie tej skargi 
– skwitował całą dyskusją R. Cza-
pla, kierując znów swoje słowa do 
R. Kwiatkowskiego. 

Ostatecznie skarga nie została 
„podjęta”. Radni nie wypowiedzie-

li się w jej sprawie jednoznacznie. 8 
było przeciw uznaniu skargi za za-
sadną, i tylu samo było za. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

Sprawdził, gdzie sołtys płaci za 
śmieci...

Kolejną skargę na burmistrza, 
w podobnym temacie, złożyła Ka-
tarzyna Kolless, była już sołtys tej 
wsi. Tu podobnie jak i w Wojcie-
szynie, wybory sołeckie prowadził 
burmistrz miasta. Podobnie też po-
jawiły się zastrzeżenia co do tego, 
kto może a kto nie brać udział w 
wyborach, i czy burmistrz ma pra-
wo o tym decydować. Kiedy wieś 
zgłosiła K. Kolles jako kandydata 
na kolejną kadencję sołtysa, bur-
mistrz miał, zdaniem skarżącej, nie 
wyrazić na to zgody. Relację au-
torki skargi potwierdzili obecni na 
zebraniu Bogumił Gała i Michał 
Kwiatkowski. 

 - W ogóle dziwię się, że pan się 
w to ingeruje. Traci pan czas na to, 
aby przyjechać na wybory i zajmu-
je się pan takimi szczegółami. Może 
lepiej pozwolić, aby te małe społecz-
ności same zdecydowały, kto ma ich 
reprezentować. Gdyby pan odpuścił 
panią Kolles, to mieszkańcy sami 
mogliby zdecydować, czy chcą ją 
dalej na sołtysa. Pan nie chciał jed-
nak odpuść i za wszelką cenę ją wy-
eliminował z głosowania. Uważam, 
że skarga jest zasadna, bo wiem, że 
pańskie zachowanie wywołało obu-
rzenie mieszkańców. Pan bowiem, 
zanim rozpoczęły się wybory, po-
wiedział mieszkańcom, że pani Kol-
les nie może startować. Pani Kata-
rzyna zawsze była tam zaangażo-
wana, była też sołtysem. Ja również 
czuję się zażenowany, że pan przy-
jeżdża na wieś i próbuje rozdawać 
karty – mówił B. Gała. 

- Ja miałem przyjemność być na 
tych wyborach. Pani Katarzyna zo-
stała zgłoszona przez wieś, a bur-
mistrz nie dopuścił jej kandydatu-
ry. Po pewnym czasie dopiero zgło-
szono drugą kandydaturę. Już jako 
radni, tam na miejscu, zwracaliśmy 

panu burmistrzowi uwagę, że to 
mieszkańcy mają wybrać sobie soł-
tysa, a nie burmistrz – powiedział 
M. Krata. 

Kolejni radni wypowiadali się w 
podobnym tonie. 

- Nie nam wybierać sołtysów tym 
ludziom, ludzie tam mieszkają i to 
oni szukają swoich liderów. Po co 
my mamy wskazywać, my możemy 
być obserwatorami, a nie dyktatora-
mi– powiedziała radna Bogus. 

- Skargę rozpatrujemy pod wzglę-
dem prawym, ale i etycznym. Czy 
etycznym zatem jest wybieranie i 
mieszanie w tej małej społeczności, 
z kim będzie się dobrze współpraco-
wało, a z kim źle. W moim odczu-
ciu, pan nie powinien zabierać gło-
su na tych spotkaniach – dodał D. 
Kielan. 

- Nasuwa się wniosek panie bur-
mistrzu, że może pan się jednak za-
angażował zbyt emocjonalnie i po-
litycznie w te wybory? Pamiętam, 
jak do mnie, jako do przewodniczą-
cego konwentu, skarżyli się miesz-
kańcy, że pan czegoś zakazuje i na-
kazuje. Pan może nie widzi tego, 
że kiedy pan wyjedzie poza granicę 
wsi pozostawia pan często podzielo-
ne społeczeństwo. Moja, koleżeńska 
rada panie burmistrzu, mniej poli-
tyki w następnych wyborach, a wię-
cej konkretów. Ma pan służby, któ-
re mogą przeprowadzić wybory w 
pana imieniu – mówił A. Kania. 

Odpowiadając radnemu Kani, 
obiecuję, że w kolejnych wyborach 
w pana wsi, nie będę już się anga-
żował. W państwa kompetencji nie 
jest ocena mojego zachowania, tyl-
ko tego, czy złamałem prawo. W 
tym przypadku wcześniej sprawdzi-
łem w Zarządzie Budynków Komu-
nalnych, gdzie pani Kolles płaci za 
śmieci. Bo tam, gdzie żyjemy, pro-
dukujemy śmieci. Okazało się, że 
płaci na Bema. Zrobiłem to świado-
mie, bo chciałem uniknąć zarzutu 
złamania uchwały statutu sołectwa 
– odpierał zarzuty R. Czapla. 

- Proszę odpowiedzieć, czy praw-
dą jest, że sołtysem Żabowa został 
człowiek, który ani nie mieszka w 
tej wsi, ani nie jest tam zameldowa-
ny – dopytał Rafał Ciechanowski. 

Wtórował mu radny Krata. 
- Proszę odpowiedzieć, gdzie soł-

tys Żabowa płaci za śmieci. Skoro 
mamy się trzymać prawa, to się go 
trzymajmy – zaapelował Krata. 

- Jeśli pan chce przyjąć tę skar-
gę, to niech pan to zrobi, bo ma pan 
wytyczne zarządu swojej partii – 
odparł włodarz miasta i w końcu 
wydukał, gdy radny Ciechanowski 
po raz drugi powtórzył pytanie na 

temat zamieszkania sołtysa Żabo-
wa: mieszkańcy powiedzieli mi, że 
ten pan mieszka w Żabowie – od-
powiedział w końcu R. Czapla. 

Po tej ostrej wymianie zdań rad-
ni przeszli do głosowania w spra-
wie skargi złożonej przez K. Kol-
less. Zdecydowana większość, 10 
radnych, uznała skargę za zasad-
ną. Tylko 5 było przeciw. 2 rad-
nych wstrzymało się od głosu, a je-
den radny nie głosował wcale. 

Marcin Simiński
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Kto wybuduje S6? GDKiA analizuje złożone oferty

Budimex (znów) najtańszy...
Najprawdopodobniej to Budimex zaprojektuje i wybuduje pierwszy odcinek drogi ekspresowej S6 Goleniów -Nowogard. Cena, za którą spółka chce wy-
konać inwestycję, jest zaskakująco niska w porównaniu z ofertami pozostałych firm, w tym również tej złożonej wspólnie przez spółki  PRD Nowogard  i 
Bilfinger Infrastructure. Podobna sytuacja miała miejsce podczas przetargu na budowę obwodnicy Nowogardu, którą ostatecznie wybudowano za 67 mln 
więcej, niż zakładano pierwotnie. 

Kwota jaką Generalna Dyrekcja 
Dróg i Autostrad zamierza prze-
znaczyć na budowę prawie 20 ki-
lometrowego odcinka S6 z Gole-
niowa do Nowogardu, to 451 mln 
044 tys. zł. Budimex zapropono-
wał, że wybuduje ją za 343 mln 
910 tys. zł. Oferty pozostałych pię-
ciu spółek drogowych były wyż-
sze od 80 do 130 mln złotych. Dla 
przykładu spółki PRD Nowogard 
i Bilfinger Infrastructure, składa-
jące ofertę jako konsorcjum, wy-
liczyły, że mogą wykonać zadanie 
inwestycyjne za 447 mln 010 tys. 
zł, a więc za 104 mln złotych wię-
cej niż Budimex. 

Najdroższą wycenę zrobiła wło-
ska firma Impresa Pizzarotti. Jej 
oferta sięgnęła 476 mln zł. Sporo 
„przestrzelił” też drugi, obok Bu-
dimexu gracz na rynku drogo-

wym, czyli Strabag oferując wy-
konanie S6 na odcinku Goleniów 
– Nowogard za ponad 469 mln zł. 

Oferty różniły się tylko ceno-
wo. Wszystkie firmy zaoferowa-
ły natomiast ten sam czas wyko-
nania zlecenia (34 miesiące) oraz 
objęcia drogi gwarancją (10 lat). 
GDKiA przeprowadzi teraz ocenę 
formalną złożonych ofert. 

-Teraz rozpocznie się sprawdza-
nie złożonych ofert, po czym zo-
stanie wybrana najkorzystniej-
sza.  Kryteriami przetargu są w 
90 % cena, w 5 % czas realiza-
cji i również w 5 % okres gwaran-
cji. Przewidujemy, że badanie zło-
żonych ofert potrwa ok. dwóch ty-
godni. Do połowy lipca planujemy 
dokonać wyboru najkorzystniej-
szej oferty– informuje Łukasz Jóź-
wiak kierownik zespołu komuni-

kacji biura Generalnego Dyrekto-
ra GDKiA. 

Jak zapowiada Generalna Dy-
rekcja, w przetargach na pozo-
stałe 5 odcinków od Nowogardu 
do Koszalina otwarcie ofert ceno-
wych planowane jest jeszcze w lip-
cu tego roku. 

Droga ekspresowa S6 na odcin-
ku Goleniów – Koszalin o dłu-
gości niemal 140 km, powinna 
być gotowa w 2019 roku. Ekspre-
sówka połączy Szczecin z Kosza-
linem – drugim co do wielkości 
miastem regionu. Droga wybu-
dowana będzie w przekroju dwu-
jezdniowym, po 2 pasy ruchu na 
każdej jezdni. Dostępność do dro-
gi będzie jedynie w węzłach dro-
gowych, natomiast ruch lokal-
ny będzie się odbywać za pomo-
cą dróg zbiorczych oraz bezkoli-

zyjnych przejazdów drogowych z 
jednej strony drogi na drugą (bez 
połączenia z drogą ekspresową). 
Przedmiotowy odcinek  rozpocz-
nie się na węźle Goleniów Północ, 
który stanowi połączenie dróg 
krajowych nr 3 i 6, a zakończy na 
włączeniu w istniejącą obwodnicę 
Nowogardu. W perspektywie do 
2023 roku planowana jest budo-
wa całej drogi ekspresowej S6 od 
Szczecina do Gdańska. 

Dodajmy tylko, że spółka Bu-
dimex wybudowała północną ob-
wodnicę Nowogardu, która bę-
dzie stanowiła część mającej po-
wstać drogi S6. Budowa obwod-
nicy pochłonęła wówczas 228 mln 
złotych, chociaż zgodnie ze złożo-
ną ofertą miała kosztować ok. 161 
mln zł. Różnica kwot wynikała z 
prac dodatkowych, które nie zo-

stały ujęte w pierwotnym projek-
cie, a były wyceniane na podstawie 
dodatkowych aneksów.  Wówczas, 
podobnie jak w przypadku prze-
targu na S6, swoją ofertę na wy-
konanie obwodnicy złożyło no-
wogardzkie PRD, proponując od 
razu cenę zbliżoną do „urealnio-
nych” kosztów budowy obwodni-
cy. Czy w przypadku inwestycji S6 
sytuacja się powtórzy i ostateczna 
kwota, za jaką Budimex wybuduje 
drogę, będzie o wiele większa niż 
ta zaproponowana w ofercie pod-
dawanej obecnie ocenie formal-
nej? Pytania te zadaliśmy rzeczni-
kowi GDKiA. Jak tylko otrzyma-
my odpowiedź wrócimy do tema-
tu. 

Marcin Simiński

Witam !!! Droga redakcjo, przeglądając piątkowe wydanie Dziennika 
Nowogardzkiego, natrafiłem na podziękowanie Rady Sołeckiej Karska i z 
tego podziękowania dowiaduję się, że Rada Sołecka Karska dziękuje spon-
sorom, jednym z nich jest wymieniony Burmistrz Krzysztof Kolibski, czyż-
by w Nowogardzie odbyły się nowe wybory na Burmistrza, które wygrał Pan 
Kolibski, bo z tego co mi wiadomo to Pan Kolibski jest W-ce Burmistrzem, 
a nie jak jest napisane w podziękowaniu. Widzę, że Rada Sołecka Karska nie 
wie kto jest Burmistrzem Nowogardu chyba, że wymieniona Rada ma swo-
jego Burmistrza, którym jest Pan Kolibski. Pozdrawiam stały czytelnik.

Od redakcji 
Nas jeszcze coś innego zastanawia w podziękowaniach, które spływają do 

DN, a które dotyczą osób  z tytułu funkcji i spoczywających na nich  obo-
wiązków uczestniczących w organizacji rożnego rodzaju imprez, w tym dys-
ponujących  środki gminne na te cele przeznaczone. Otóż na ogół to sfor-
mułowane jest tak, jakby to burmistrz czy też wiceburmistrz pieniądze dofi-
nansujące daną  imprezę wyciągnął z własnej kieszeni i angażował swój pry-
watny czas w przygotowanie tejże imprezy. Takie podziękowanie jest oczy-
wiście uzasadnione w przypadku sponsorów prywatnych, ale samo nazy-
wanie zaangażowania burmistrza, jako burmistrza - sponsoringiem  jest już 
nieporozumieniem. Niestety, jeśli już ekstra dziękować wykonującym swoje 
obowiązki, to w  nielicznych wypadkach dziękuje się np. ogólnie, władzom 
gminy, bo przecież w dyspozycji zarówno środków finansowych gminy, jak 
i kierunków działań, bierze udział w pewnym momencie i rada i urzędni-
cy gminni. 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Nie rozumieją
"Czego się nie bałem - to komuchów się nie bałem, choć wybitnie odważnym to chyba nie byłem"  
         – (motto życiowe moje ms)

Nowogardzkie komuszki wpadły w popłoch. Okazało się bowiem, że 
nie tylko umiłowanej partii wyparowały procenty poparcia niczem te 
ulotnione ze zwietrzałego alkoholu pozostawionego w  otwartej butelce, 
ale na dodatek nowogardzcy radni okazali się towarzystwem zdolnym 
do myślenia i wiceszefowi regionalnemu SLD, burmistrzowi  R. Czapli, 
nie udzielili absolutorium. Co za skandal! W związku ze stanem paniki, 
którą wywołały te fakty, komusza społeczność tu i tam wrzeszczy, że nie 
rozumie radnych, co głosowali za pałą dla burmistrza. Bynajmniej ta-
kie wyznanie nie rozumiemy, w wykonaniu komuszków, nie jest pokor-
nym wyrazem uznania własnej niewiedzy,  jest to natomiast wyraz ich 
najwyższej wzgardy dla tych, których oni - nie rozumieją. Wzgarda ta 
przelewa się z łam urzędowego biuletynu, który równiez wzorem z mi-

nionego ustroju, nazywa siebie prasą i piszący w nim za publiczne pieniądze urzędas – dziennikarzem. 
Przypomnijmy najmłodszym, że to za komuny władza nie tylko sprawowała rządy w sensie instytucjo-
nalnym, ale zwłaszcza dbała o tzw. rządy dusz, i np. jako jedyna uprawniona wydawała prasę i inne me-
dia, czy też prowadziła działanosć gospodarczą, a nawet kościoły, np. tzw. kościół narodowo- katolicki. 
Oczywiście czyniła to za pieniądze społeczne. Jest to też ważna informacja dla tych, którzy z różnych po-
wodów nie mają kontaktu ze światem zewnetrznym, nie wyjeżdzają z Nowogardu i nie mają okazji zo-
baczyć, jak się w demokratycznej Polsce żyje, a zwłaszcza czym jest autentyczny  samorząd. I komuszki 
lokalne na to liczą, że ludzie nie pamietają, bądź pozostają w niezawinionej niewiedzy, w zwiazku z tym 
uprawiają kołchoz aż miło. Mamy więc i wodza, którego główne cechy są boskie, więc nieomylność i peł-
ne oddanie narodowi, (naród też go miłuje co potwierdza tekst "Informacje Statystyczne") mamy piew-
ców niemylności w postaci zastrachanych pozbawionych własnego zdania urzedników, mamy „rządo-
wą“, czyli gminną prasę za publiczne pieniądze zwalczającą wszelkie odchylenia, a zwłaszcza piętnującą 
klasowych wrogów na czele z piszącym te słowa i jego rodziną. (Tutaj dedykuję im słowa z motta. jw). 
Oczywiście zagadnienie prawdy i przyzwoitości w tej działanosci nie ma żadnego znaczenia, albowiem 
w komuszej ideologii pojęcie prawdy zasadniczo nie istnieje, a jej koślawa namiastka w postaci przeka-
zu propagandowego jest tożsama z imperatywem słuszności klasowej leżacej oczywiście po stronie wła-
dzy. Ale wroćmy do przyczyn aktualnej komuszej paniki. Radni obecnej kadencji Rady Miejskiej, w swo-
jej większości okazują się ludźmi myślącymi, i w związku z tym odpornymi na bałamuctwa. Było więc 
dla nich oczywiste, że nie można udzielić absolutorium urzędnikowi, który uwikłał gminę w kilkuna-
stomiesięczny kosztowny spór sądowy, próbując realizować nonsensowny i wieloaspektowo  szkodliwy 
pomysł oddania niemieckiemu kapitałowi strategicznej dla bezpieczeństwa wewnętrznego funkcji pu-
blicznej, czyli zaopatrzenia w wodę. Na takie „dysponowanie“ punblicznym groszem legitymacji budże-
towej radni słusznie nie znaleźli. Było to dla nich oczywiste także z powodów, które zostały podczas se-
sji wyłożone, np. w bardzo sensownej wypowiedzi radnego R. Kwiatkowskiego. Ostateczny efekt w po-
staci nieudzielenia absolutorium to i tak w tej sytuacji najniższy wymiar kary. Najniższy, ponieważ usta-
wa w okresie 9 miesięcy po wyborach i 9 miesięcy przed wyborami, nie przewiduje w związku z nie-
udzieleniem absolutoium żadnych konsekwencji  formalnych. Nie rozumiejące komuszki albo tego nie 
wiedzą, albo liczą, że inni tego nie wiedzą, w związku z tym wrzeszczą swoje ulubione teksty wypowia-
dane przez nich zawsze  w stosunku do „obcych“, o rzekomym awanturnictwie, tym razem awanturnic-
twie nowogardzkich radnych i nieobliczalnych jakoby konsekwencjach wlepienia burmistrzowi absolu-
toryjnej pały. No cóż, ale jeśli się ma 2 do 3 procent poparcia, a nawet w takim województwie jak nasze, 
ledwo około 5, to można popaść w rozpacz i ględzić byle co. Można popaść w rozpacz, że eksportowy 
towar nowogardzkiego SLD, wybitny burmistrz, nie zostanie  jesienią posłem i nie będzie mógł realizo-
wać, wzorem wielkich poprzedników, strategicznych krajowych inwestycji infrastrukturealnych z wyko-
rzystaniem darmowej siły roboczej w postaci więźniów ze wszystkich Zakładów Karnych w kraju. Jed-
nocześnie korzystając z okazji informujemy w tym miejscu Panie, które w ramach robót publicznych or-
ganizowanych na ulicach przez ludową nowogardzką władzę, muszą prosić w różnych miejscach o moż-
liwosć skorzystania z toalety(organizatora ta sprawa nie obchodzi), że w redakcji DN nie trzeba się py-
tać czy można, jak to miało miejsce kilka dni temu. U nas zawsze można skorzystać z toalety, bo my je-
steśmy solidaruchy, a nie komuchy, i my dostrzegamy konieczność zabezpieczenia takich prozaicznych 
potrzeb...  Tym zaś, którym mentalnosć niewolnika nie przeszkadza i nie widzą zagrożeń, jakie ściąga na 
siebie społeczność, która akceptuje siebie w roli bezkrytycznej masy, polecamy obrazki komuszych skan-
senów na świecie – tam też jest lukrowana  prawda ekranu należacego totalnie do wladzy, i prawda życia 
ukryta przed światem, ukryta, bo rzeczywiście wstyd .

Marek Słomski

Witosław Porębski: lat 73, zmarł 29.06.2015 r., pogrzeb odbył się 02.07.2015 r., na cmentarzu  
     w Nowogardzie

Zofia Roszak: lat 56, zmarła 29.06.2015 r., pogrzeb odbył się 02.07.2015 r.,  na cmentarzu  
    w Nowogardzie

Lesław Haberski: lat 70, zmarł 30.06.2015 r., pogrzeb odbędzie się 03.07.2015 r.,  o godz. 11:00 
 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał:
 Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Art-Strit 
podsumował rok 
W dniu 26.06.2015r., w sali kinowej NDK odbyło się zakoń-
czenie roku artystycznego Studia Art-Strit. 

Zakończenie roku artystycznego było również okazją do zaprezen-
towania działalności Studia ART-STRIT, którego założycielką od 2008 
roku jest pani Ewa Paś. Nie można wymyślić lepszego podsumowania 
roku, jak prezentacja dorobku grup tanecznych ćwiczących pod okiem 
instruktorki pani Dagmary Jerechowicz. W międzyczasie, wyświetlo-
no pokaz multimedialny na temat działalności Art-Street-u, tj. miejsca, 
gdzie ćwiczy się dobrą formę poprzez taniec, jogę czy popularny dzi-
siaj fitness.  Mimo iż rozpoczęły się już wakacje, zajęcia w Art-Strit od-
bywają się nadal. Wszystkich, którym nie jest obcy ruch, należy i warto 
zaproponować lekcje w Studio. Zajęcia odbywają się przy ul. 15 Lutego 
2 (nad pizzerią Fantazja). 

Jarek Bzowy 

30.05.1995

Oskar - drugie otwarcie
 W lutym br. pani Danuta Nygard, po remontowaniu stare-

go budynku, otworzyła w jego podziemiach restaurację "Oskar". Za-
raz potem rozpoczęły się prace na parterze budynku i przed nim, od 
frontu. Zrobiono wtedy efektowne schody i przystosowano plac do ru-
chu kołowego (parking). Co jakiś czas, wokół odnowionego budyn-
ku pojawiały się nowe elementy dekoracyjne, reklamowe i użytkowe. 
Parę dni temu ustawiono tablicę reklamową sklepu delikatesowego. 
Zaś w czwartek, przy okazji Dnia Dziecka, nastąpi jego otwarcie. Sze-
fowa zapowiada z tej okazji trochę atrakcji dla mieszkańców i dzia-
twy, gdyż pojawiły się firmy, które w ramach współpracy z Oskarem 
będą promować swoje produkty. Tak więc można będzie promocyjnie 
zjeść loda, wypić kawę Jacobsa, podegustować dobre wina, ochłodzić 
się przy Coca Coli.

 Wszystko to działo się będzie przed budynkiem, zaś w środku 
będzie można kupić wiele różności niespotykanych powszechnie gdzie 
indziej. Sklep jest samoobsługowy, można więc będzie krążyć pośród 
zastawionych półek i wybierać. - Ma być prawie wszystko. - obiecu-
je szefowa Oskara, żeby klient nie musiał biegać od sklepu do sklepu. 
Już teraz wiele znanych firm porobiło w delikatesach swoje wystawki z 
produktami. 

 Pani Nygard, tak jak w przypadku restauracji, tak i teraz za-
stosowała niekonwencjonalne połączenie pewnych tradycyjnych ele-
mentów dekoratorskich z nowoczesnym wyposażeniem sklepu. Głów-
ną konstrukcję w sklepie stanowią... stare drewniane belki, które wpro-
wadzają pomiędzy nowoczesne urządzenia element naturalności. 
Temu też służą inne drobniejsze ozdoby prosto z... Naszych pól i łąk.

 Warto więc wybrać się na otwarcie w czwartek (ok. godz. 
9-10), by chociaż zobaczyć drugie otwarcie z całego przedsięwzięcia 
zwanego Oskarem. Trzecie ma nastąpić wczesną jesienią, gdy na pię-
trze otwarty zostanie hotelik.

(kar)

Oprac.: J.Pawelec

20 lat temu                                 pisał:
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Elżbiecie  
Mogielskiej 

wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu 
śmierci ojca 

składają 
współpracownicy 

Oddziału Położniczego  
i Noworodkowego 

KOnDOlEnCjE

Wakacje w Bibliotece
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAPRASZA
dzieci w wieku od 6 do 11 lat

na „WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE”
Zajęcia będą trwały od dnia 6 lipca 2015 r. 

do dnia 14 sierpnia 2015 r.
w godz. 1200 - 1400   

W trakcie bibliotecznych zajęć dzieci będą uczestniczyć w zaję-
ciach literackich, plastycznych, muzyczno - ruchowych. Będą roz-
wiązywać zagadki i rebusy bajkowe, projektować, malować, wykle-
jać, a przede wszystkim dobrze się bawić. Głośne czytanie towarzy-
szyć będzie w każdym dniu.

PROGRAM WAKACYJNYCH ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH
Z PODZIAŁEM NA TYGODNIOWE BLOKI TEMATYCZNE

od 6 lipca do 14 sierpnia 2015r.

6 – 10 lipca
WIELKIE CZYTANIE ZE „ŚWIERSZCZYKIEM” – 

NAJSTARSZYM CZASOPISMEM DLA DZIECI W EUROPIE
- Jesteś moim przyjacielem – bransoletki przyjaźni

- Pasiasty lub w kropy, powolny lub zwinny… każdy jest inny – pa-
pierowy tłum

- Kultura na co dzień nigdy nie bodzie! - Ach jak przyjemnie! KON-
KURS

- Niby zwykła okolica a zachwyca – tworzymy makietę naszego je-
ziora

- Życzenia dla „ŚWIERSZCZYKA” 
 Wakacje króla Edwarda - Z. Stanecka

 Złote serce - W. Widłak
 Opowieści z Magicznego Lasu - V. French

 Słońce i Wiatr - Ezop
 Duch z wesołego miasteczka - F. Everett

Informacja prasowa od Enei

Nie daj się oszukać!
 Oszuści próbują naciągać niektó-
rych Klientów Enei, przysyłając 
im pocztą fałszywe faktury. Firma 
otrzymuje sygnały o przypadkach  
fałszowania dokumentów i wyłu-
dzania pieniędzy. Prosimy o szcze-
gólną ostrożność przy dokonywa-
niu wpłat za energię elektryczną. 
Naciągacze wykorzystują fałszywe 
dokumenty, które bardzo przypo-
minają oryginalne faktury od Enei. 
Taką korespondencję kierują naj-
częściej do Klientów biznesowych. 
Ostatnio pojawiły się one jednak 
również u Klientów indywidual-
nych. Każdy ujawniony przypa-
dek jest natychmiast zgłaszany or-
ganom ścigania. Oszuści wykorzy-
stują m.in. fakt, że Enea planuje w 
tym roku zmianę numerów klienc-
kich kont bankowych, a częściowo 
już je wprowadza. Wszystkich swo-
ich Klientów Enea prosi o szczegól-
ną ostrożność. Numer konta moż-
na sprawdzić dzwoniąc na Infolinię 
Enea 611 111 111 oraz w Biurach 
Obsługi Klienta. W tej chwili zmie-
niamy numery kont tylko na obsza-
rze szczecińskim. Wszyscy Klienci 
z tego regionu, z odpowiednim wy-
przedzeniem otrzymują szczegóło-
we informacje. O zmianie nume-
rów kont w Szczecinie i okolicach 
Enea na bieżąco informuje także 
m.in. za pośrednictwem mediów, 
internetu i dodatkowych materia-
łów dostępnych w jej biurach ob-

sługi. Klienci z obszaru szczeciń-
skiego numer konta podany na no-
wej fakturze mogą sprawdzić po-
równując go z zaprezentowanym 
na stronie internetowej www.enea.
pl  wzorem. W tej chwili zmiany 
numerów kont dotyczą tylko i wy-
łącznie obszaru szczecińskiego.

Kolejne zmiany numerów kont 
dopiero przed nami. Klientom z 
pozostałych obszarów działania 
firmy, czyli m.in. okolic Poznania, 
Zielonej Góry, Gorzowa i Bydgosz-
czy Enea nie zmieniła jeszcze nu-
merów kont bankowych. Dlatego 
Klienci ze wskazanych obszarów 
powinni nadal wpłacać należno-
ści na dotychczasowe numery kont. 
O zmianach będziemy informować 
na bieżąco. O przyszłych, planowa-
nych dopiero zmianach firma bę-
dzie informowała każdego Klienta, 
także za pośrednictwem mediów, 
internetu i dodatkowych materia-
łów. Podobnie jak dziś w Szczeci-
nie, nowy numer będzie można po-
równać z udostępnionym, niepo-
wtarzalnym dla każdego regionu 
wzorem.  Nie daj się oszukać!

Każdy przypadek faktury, któ-
ra budzi podejrzenia powinien 
być zgłaszany firmie i policji. Na 
wszystkie pytania Klientów odpo-
wiedzą także konsultanci pod nu-
merem infolinii 611 111 111. 

Sławomir Krenczyk, Rzecznik  
Prasowy Enea

        
      „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!” 
                                                                                                                                                                                                  Adam Mickiewicz
 
Przesłanie to, towarzyszyło nam od początku  inicjatywy 

obywatelskiej powstania tablicy pamięci ofiar Katastrofy pod 
Smoleńskiem. Zbierając podpisy poparcia dla niej wśród 
mieszkańców naszej gminy, uzyskaliśmy dowód, że nie jeste-
śmy w tym osamotnieni. Dlatego dzisiaj, z ogromną satysfak-
cją informuję mieszkańców Nowogardu, że na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, w dniu 23 czerwca 2015r., podjęto uchwa-
łę o powstaniu tablicy „ Pamięci ofiar katastrofy pod Smo-
leńskiem 10 kwietnia 2010 roku”, która powstanie na Placu 

Ofiar Katynia.

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za poparcie Naszej  inicjatywy.
                                                                                   Przewodnicząca koła PiS w 

Nowogardzie
                                                                     Magdalena Zarębska-Kulesza

PODZIĘKOWANIA

Koncertowe zakończenie roku 
W dniu 29.06.2015r., o godz. 18:00, w sali bankietowej „ ULA” w Nowogardzie przy ul. Le-
śnej odbył się uroczysty koncert uczniów Szkoły Muzyki Rozrywkowej.

W  koncercie kończącym rok 
szkolny w szkole „Lukas Band”, 
wystąpili  uczniowie wraz z in-
struktorem Szkoły, Łukaszem 
Włodkiem.  Młodzi adepci mu-
zyki i wokalu  zaprezentowali  się 
przybyłej publiczności, w więk-
szości stanowiącej  rodziców i 
opiekunów. 

- Uczniowie zaprezentowali się 
występując solo oraz w zespołach 
instrumentalno-wokalnych wyko-
nując utwory artystów takich jak:  

Michael Jackson, Leonard Cohen, 
Budka Suflera, Ewelina Lisowska. 
Młodzi artyści prezentowali rów-
nież kompozycje z gatunku mu-
zyki klasycznej oraz własne utwo-
ry. Najmłodsi występujący mie-
li zaledwie po 4 lata. Aktualnie w 
Szkole Muzyki Rozrywkowej na-
stał czas wakacji, jednak niektórzy 
uczniowie również chodzą do nas 
na lekcje muzyczne podczas let-

niego okresu. Wracamy do nauki 
już we wrześniu i zabieramy się do 
pracy. Nasze plany i cele są nastę-
pujące - chcemy przekazać jak naj-
więcej wiedzy muzycznej oraz na-
uczyć obycia z występami, naszych 
podopiecznych. Mamy w planach 
cykliczne koncerty z różnych oka-
zji. Dziękujemy pani Uli, właści-
cielce sali bankietowej „Ula” na os. 
Bema, za udostępnienie lokalu na 
czas koncertu. Jednocześnie infor-
muję, że nabór do szkoły, na ko-

lejny rok, już się rozpoczął - ilość 
miejsc będzie ograniczona. Dlatego 
zachęcamy już teraz do zapisów na 
kolejny rok szkolny - powiedział 
Łukasz Włodek, właściciel i in-
struktor szkoły „Lukas Band”. 

Po koncercie uczestnicy na 
pamiątkę zrobili sobie wspólne 
zdjęcie.                                                                                                         
                                                                                                                                                      

       Jarek Bzowy 

Uczestnicy koncertu pokazali, że śpiew i instrumenty nie mają dla nich tajemnic

Lista uczestników koncertu:
1. Marek Szczepankowski 

(perkusja)
2. Andrzej Zarośliński (gitara, 

keyboard)
3. Szymon Koko (saksofon, 

keyboard)
4. Aleksandra Ochocka (wo-

kal)
5. Max Tatoń (wokal)
6. Jakub Łokaj (gitara)
7. Dawid Brożyna (gitara)

8. Wojtek Jarząb (gitara)
9. Sara Yahfouf (keyboard)
10. Amelia Knyspel (gitara)
11. Agata Kazimierczak (gita-

ra)
12. Marek Rydzewski (gitara, 

wokal)
13. Krystian Włodek (gitara)
14. Klaudiusz Bednarek (gi-

tara)
15. Maurycy Zając (keybo-

ard)
16. Oliwia Skwarczyńska 

(keyboard)
17. Zuzanna Gurgul (wokal)
18. Emila Wawreńczuk (gita-

ra)
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Z okazji 18 urodzin 
Patrykowi Bandyńskiemu 

moc najserdeczniejszych życzeń 
dużo zdrowia i sukcesów 

w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy  
babcia Ula, dziadek 

ŻyCzEnIA

maszkowo

Dzień Dziecka 
W minioną sobotę, 27 czerwca, spokojne na co dzień Maszkowo tętniło życiem. O godz. 
14, rozpoczął się turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-15 lat, w którym udział wzięło 6 
drużyn reprezentujących sołectwa: Jarchlino, Kulice, Maszkowo, Ostrzyca, Sikorki, Wierz-
bięcin. 

Zacięta rywalizacja sportowa 
wspierana była gorącym dopin-
giem koleżanek, kolegów, człon-
ków rodzin, sołtysów, radnych, 
burmistrza oraz mieszkańców 
Maszkowa. Emocje sięgnęły ze-
nitu w meczach o pierwsze pozy-
cje. W spotkaniu o trzecie miej-
sce, Maszkowo pokonało Kulice 
5:1. Natomiast w finale spotkały 
się drużyny z Ostrzycy i Sikorek. 
Ten zacięty i wyrównany pojedy-
nek zakończył się zwycięstwem 
sołectwa Ostrzyca 3:2. 

Puchary i nagrody rzeczo-
we dla drużyn Ostrzycy, Siko-
rek i Maszkowa ufundował i wrę-
czył Zbigniew Piątak - właściciel 
Gospodarstwa Rolnego „Viso-
nex”. Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali również drobne upo-
minki składające się ze słodyczy i 
zabawek.

Przyznano również wyróżnie-
nia indywidualne. Statuetki i na-
grody rzeczowe, ufundowane 
przez gminę Nowogard, wręczył 
burmistrz Robert Czapla. Najlep-
szym bramkarzem turnieju wy-
brany został Filip Wipplinger z 
Maszkowa. Najlepszym strzelcem 
turnieju ogłoszono Patryka Łu-
czaka z Sikorek. Zaszczytny ty-
tuł najlepszego zawodnika tur-
nieju zdobył Robert Stachowiak z 
Ostrzycy.

Warto podkreślić, że zdobyw-
cami trzech pierwszych miejsc 
były drużyny mieszane składają-
ce się z chłopców i dziewcząt. Za-
wodniczki poziomem sportowym 
zupełnie nie odbiegały od swoich 
kolegów. 

Mecze rozgrywane były na 

sztucznej murawie boiska „Nor-
lik”, które w zeszłym roku wybu-
dował dla Maszkowa Zbigniew 
Piątak. Profesjonalny poziom sę-
dziowania zapewnili zawodnicy 
Pomorzanina Nowogard. O zdro-
wie zawodników troszczyła się za-
wodowa ratowniczka medyczna.

Już w trakcie rozgrywek piłkar-
skich młodsze dzieci mogły wziąć 
udział w zabawach sprawnościo-
wych. Były m.in. skoki na ska-
kance, kręcenie hula-hop. Chęt-
ne dzieci mogły pojeździć kon-
no. Natomiast po turnieju rozpo-
częła się zabawa muzyczna z Le-
chem Szponem. Były tańce, śpie-
wy i mnóstwo śmiechu. 

W czasie całej imprezy dzieci 
mogły skorzystać z różnych po-
częstunków. Gościnne gospody-
nie z Maszkowa upiekły pyszne 
ciasta, częstowały dzieci ugotowa-
ną przez siebie grochówką i kieł-
baskami z grilla. Dzięki sponso-
rom pojawiły się lody, wata cu-
krowa i popcorn. 

Na dniu dziecka nie mogło 
oczywiście zabraknąć dzielnych 
strażaków i policjantów. Straża-
cy z Orzechowa dali pokaz umie-

jętności gaśniczych i długo wozi-
li dzieci swoim pojazdem bojo-
wym. Policjanci opowiadali dzie-
ciom o swojej pracy, prezentowa-
li sprzęt i rozdawali opaski odbla-
skowe.

Pełna atrakcji sobota zakończo-
na została zabawą wiejską. Przy 
muzyce zespołu „Avanti”, w ser-
decznej atmosferze, mieszkańcy 
Maszkowa i okolicznych wiosek 
bawili się do białego rana.

Sołtys Maszkowa Krzysztof 
Bernach składa serdeczne podzię-
kowania za wspólną organiza-
cję imprezy i wsparcie finansowe 
dla Beaty i Zbigniewa Piątaków, 
właścicieli Gospodarstwa Rolne-
go „Visonex”. Dziękuje również 
Radzie sołeckiej i mieszkańcom 
Maszkowa za wspólną pracę i za-
bawę. Serdeczne podziękowania 
dla burmistrza Roberta Czapli, za 
przybycie i wręczenie nagród, dla 
Piotra Toboły, za przygotowanie 
sceny, dla firmy „Lodos” za pysz-
ne lody, dla Jerzego Furmańczyka 
za piękne koniki oraz dla straża-
ków i policjantów przybycie, po-
kazy i prezentacje .

Info: własna

zielone Przedszkole

Piknik rodzinny
W minioną sobotę 27 czerwca, na terenie ogrodu przed-
szkolnego w Zielonym Przedszkolu, odbył się Ludowy Pik-
nik Rodzinny, mający na celu podsumowanie roku przed-
szkolnego i powitanie upragnionych wakacji. 

Na pikniku obecne były wszyst-
kie zielone przedszkolaki, ich naj-
bliższa rodzina, i kadra naszego 
przedszkola. Wszyscy byli ubra-
ni w piękne i kolorowe stroje lu-
dowe, w których wesoło pląsa-
li przy dźwiękach ludowej muzy-
ki. Dzieci tańczyły między inny-
mi mazurka, krakowiaka, kuja-

wiaka. Gościem honorowym pik-
niku była „Kapela Rycha”, grają-
ca i śpiewająca regionalne pio-
senki ludowe. Zespołowi wtóro-
wali wszyscy goście i organizato-
rzy pikniku, radości nie było koń-
ca. Tym tanecznym krokiem roz-
poczęliśmy wakacje!!! 

Dagmara Roziewicz
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”- Czesław Czernikiewicz- Travel

Jak zadbać o to, by wyjazd na wakacje był  bezpieczny? 
Jak sprawdzić czy biuro podróży jest wiarygodne i czy mamy gwarancję, że bezpiecznie wrócimy do domu? Czy nie dajemy się  ciągle nabierać na tzw. oka-
zje? Powyższe pytania, zadaliśmy w ramach stałego cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”, panu  Czesławowi Czernikiewiczowi, który od 15.10.1991 roku prowa-
dził  biuro podróży, a obecnie agencję „ TRAVEL” przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie.

Dziennik Nowogardzki: Ata-
ki terrorystów w Tunezji , a tak-
że greckie państwo, które  prze-
żywa kryzys objawiający się  cho-
ciażby limitami wypłat  banko-
matowych. Co to oznacza dla tu-
rystów? 

Czesław  Cześnikiewicz  Agen-
cja Turystyki i Podróży „Travel” -   
Powiem tak, wczasy do Grecji nie są 
problemem dla Polaków czy innych 
obywateli Europy. Jedyną sprawą, 
o której powinni pamiętać turyści 
udający się do Grecji jest to, aby za-
brać ze sobą większą ilość gotówki. 
Z tego co mi wiadomo, to 27 czerw-
ca, wróciła grupa nowogardzkich 
turystów z Grecji i nie skarżyła się 
na to, by ten problem ich dotyczył. 
Dlatego osoby udające się do Gre-
cji, powinny tylko  zabrać większą 
sumę pieniędzy. Co się tyczy Tune-
zji, to przed zamachem były zapyta-
nia turystów, czy są oferty w te rejo-
ny. Ale po  ostatnich wydarzeniach 
terrorystycznych, w których zginę-
li niewinni ludzie wypoczywający 
na plaży, zdecydowanie odradzam, 
by tam jechać. Ciekawą alternatywą 
może być Maroko, gdzie jest również 
piękna plaża, słońce i zdecydowanie 
większe gwarancje bezpieczeństwa.

Pana zdaniem, urlop powin-
niśmy, przy  obecnych zagroże-
niach, odbyć na własną rękę, czy 
z biurem podróży?

Zdecydowanie jedźmy przez biu-
ro podróży, gdyż  w obecnych cza-
sach jest to bardziej bezpieczna for-
ma wypoczynku. Dochodzi jeszcze 
ubezpieczenie, które w przypadku 
biura jest zawsze zagwarantowane 
i jest też rezydent, który jest zorien-
towany w sytuacji już na miejscu, 
do którego udajemy się na wypoczy-
nek. Natomiast, jeżeli chodzi o wy-
jazd indywidualny, to jest to sprawa 
o wiele bardziej skomplikowana je-
śli chodzi o bezpieczeństwo, wyma-
ga więc dobrej organizacji, ale tak-

że większych środków finansowych, 
np. na wypadek awarii samochodu 
lub innych zdarzeń losowych.

Proszę opowiedzieć o działal-
ności firmy. Od jak dawna dzia-
ła Państwa biuro i agencja i ja-
kie obecnie może zaproponować 
oferty?

Działalność TRAVEL muszę po-
dzielić na dwa okresy. Pierwszy to 
do roku 2008, gdy  agencja była 
biurem oraz po roku 2008, od kie-
dy  to biuro stało się agencją tury-
styczną, działającą zresztą po dzień 
dzisiejszy. Co do naszej oferty tury-
stycznej, to jest ona naprawdę bar-
dzo elastyczna i obejmująca nie tyl-
ko  Europę, ale i świat. Meksyk, Chi-
ny, Indie i inne państwa, gdzie no-
wogardzianie już byli i skorzysta-
li z mojej oferty, która uważam, że 
jest bardzo korzystna cenowo i  nie-
co tańsza od tych, które proponu-
ją agencje turystyczne i biura np. 
ze Szczecina. Dlatego pozostaje mi 
tylko wszystkich turystów z nasze-
go miasta zaprosić do biura przy ul. 
Boh. Warszawy, które jest czynne od 
godz. 10: 00 do 17: 00 i jest do pań-
stwa dyspozycji. Wakacje i urlopy 
to bardzo szczególny czas, dlatego 
w tym czasie  biura proponują na-
prawdę bardzo korzystne promocje 
turystyczne.

Co powinniśmy zrobić, aby 
właściwie zaplanować wakacyjny 
wypoczynek? 

Wyjazd z biurem podróży czy 
agencją turystyki nie jest jedyną al-
ternatywą dla turystów. Odpoczy-
nek można zaplanować także na 
własną rękę. Oczywiście łatwiej 
jest w ten sposób wyjechać, ale gdy 
planujemy odpoczynek w jednym 
z polskich kurortów. Moja agencja 
turystyczna proponuje tutaj rów-
nież swoje usługi. Natomiast nie-
co trudniej samodzielnie zorganizo-
wać jest pobyt za granicą. O co jed-
nak powinniśmy w takim wypadku 

zadbać? Zawsze takim pierwszym 
krokiem  jest wyszukanie właściwe-
go biura podróży lub agencji tury-
styki. W przypadku, gdy nie chce-
my przepłacać, warto zainteresować 
się ofertami  LAST MINUT. Kolejną 
ważną kwestią jest zapoznanie się z 
bazą noclegowo-hotelową. W tym 
wypadku trzeba dokładnie spraw-
dzić oferty poszczególnych obiektów, 
w tym ich lokalizacje, bo przecież 
nikt nie chce, aby na miejscu oka-
zało się, że hotel czy dom wczasowy 
tak naprawdę leży daleko od plaży. 
Warto także sprawdzić w Interne-
cie, czy poprzez „znajomych”, opi-
nie o poszczególnych biurach czy też 
hotelach do których udajemy się na 
odpoczynek. Nie bójmy się pytać o 
szczegóły i sprawy, które dla nas są 
ważne, bo tu przecież chodzi o na-
sze bezpieczeństwo i komfort pod-
czas trwającego urlopu lub wakacji. 
Dlatego pytania o lokalizację, miej-
sce, hotel i wszystko co w nim jest, 
powinny być skierowane do pracow-
nika biura podróży czy agencji tury-
styki.

Na co powinniśmy uważać pod-
pisując umowy, dotyczące waka-
cyjnych wyjazdów?

Takie umowy mają zazwyczaj po-
dobne konstrukcje. Sprawdźmy jed-
nak  wybrane biuro podróży i bądź-
my uważni przy czytaniu poszcze-
gólnych punktów oferty, która zo-
stała nam przedstawiona. W przy-
padku mojej agencji, mamy  aż 21 
biur z którymi  pracujemy i sprzeda-
jemy ich oferty. Są to biura podróży 
przez nas sprawdzone i wiarygodne. 
Dodatkowo, możemy liczyć na sta-
łą  weryfikację naszej wiedzy wy-
nikającą z opinii turystów, którzy 
korzystali z naszego pośrednictwa. 
Może to zabrzmi mało skromnie, 
ale mimo swojego wieku, sam rów-
nież często jeżdżę na wycieczki i je-
żeli jest tylko okazja, to sprawdzam 
warunki i mam kontakt z poszcze-
gólnymi dyrektorami hoteli. Dlate-
go mogę stwierdzić z całą odpowie-
dzialnością, iż te miejsca, które pro-
ponuje moje biuro turystyki, są god-
ne polecenia. W takich indywidu-
alnych umowach najważniejsze są 
warunki uczestnictwa, które wypi-
sane są bardzo dokładnie i rzetel-
nie, toteż skupmy się na ich przeczy-
taniu i bądźmy dociekliwi, jeżeli jest 
jakiś punkt dla nas niezrozumiały. 
Powtarzam, wszak chodzi tu o na-
sze bezpieczeństwo i dość już znacz-
ne pieniądze, które musimy wydać.

Przypadki niektórych biur po-
kazują, że upaść mogą nawet te 
znane firmy, posiadające ugrun-
towaną pozycję na polskim ryn-
ku turystycznym. Czy klient biu-
ra podróży może w jakiś sposób 

indywidualnie zabezpieczyć się 
na taką ewentualność?

Nie ma takiej możliwości, by 
ubezpieczyć się od bankructwa biu-
ra czy agencji turystyki. Ale można 
się zabezpieczyć poprzez dokładne 
sprawdzenie takiego biura czy agen-
cji oraz ich ofert. Dlatego zachę-
cam jeszcze raz do rzetelnej rozmo-
wy z przedstawicielem danego biu-
ra czy agencji i odsyłam do uważ-
nego czytania, gdyż nie ma takich 
promocji typu: dwa tygodnie w Gre-
cji za 400 zł. Kończąc, chcę powie-
dzieć, że każdy operator wycieczki 
ma obowiązek zgłosić marszałko-
wi województwa oryginał gwaran-
cji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
albo umowy ubezpieczenia. Dzięki 
tym dokumentom, gdyby operator 
zbankrutował, takich poszkodowa-
nych klientów będzie można spro-
wadzić do kraju, a także zwrócić im 
wpłaty kiedy biuro nie wywiąże się z 
umowy. Dobrze jest, by jeszcze zaj-
rzeć do  wykazu biur podróży, które 
spełniają te warunki, a znajdują się 
one w Internecie  na stronach Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Nie spytałem jeszcze o miesz-
kańców z Nowogardu. Proszę po-
wiedzieć, do jakich krajów naj-
częściej udają się i czym się kieru-
ją przy wyborze tych miejsc nasi 
mieszkańcy? 

Tutaj pana zaskoczę. Mimo że 
nowogardzianie lubią podróżować 
to oferty kupują, niestety, nie tu u 
mnie, lecz bardziej w Szczecinie. 
Jest to dla mnie trochę niezrozumia-
łe, gdyż bywa, że wybrana wyciecz-
ka u mnie jest tańsza nawet o 100 
zł. Głównymi moimi  klientami są 
osoby z innych miast jak: Stargard, 
Goleniów i właśnie również Szcze-
cin. Nowogardzianie plasują się w 
dolnej części zakupu wycieczek. Na-
tomiast, jeżeli chodzi o kraje, przo-
duje obecnie Chorwacja, Portugalia 
czy też Hiszpania. Ale bywały rów-
nież Chiny, Meksyk, Włochy i Buł-
garia. Wczasy do Bułgarii wróciły 
ostatnio do łask, gdyż została zmie-
niona tam cała infrastruktura tury-
styczno-hotelowa, którą umożliwiła 
Unia Europejska poprzez swoją po-
moc finansową.

A może trochę o polityce, kie-
dyś się pan nią zajmował, jak Pan 
myśli, z czego wynikała wygrana 
obecnego burmistrza R. Czapli w 
wyborach jesiennych? Było to za-
sługą kampanii, a może także in-
nych działań, czy powrotu „stare-
go”, bo Nowogard zwykło się na-
zywać „czerwonym zagłębiem”.

Spodziewałem się tego rodzaju 
zagadnień w naszej rozmowie .Dla-
tego  trochę wcześniej zastanawia-
łem się, co mogę panu odpowiedzieć 

w tym temacie. By nie uchylać się od 
odpowiedzi, powiem, że przestałem 
się już w zasadzie interesować poli-
tyką lokalną i nie mieszać się w nią, 
chociaż w poprzedniej kadencji pró-
bowałem jeszcze  startować w wy-
borach. Co do sytuacji, jaka panuje 
w strukturach samorządowych na-
szego Nowogardu, to porównuję ją 
do sytuacji w naszym kraju. Ówcze-
sny burmistrz Nowogardu, K. Ziem-
ba był człowiekiem, który wszyst-
kim przytakiwał i zbytnio zajął się 
polityką partii swojej partii - PSL na 
szczeblu wojewódzkim, co spowodo-
wało zaniedbanie obowiązków w 
Nowogardzie. To oczywiście musia-
ło się skończyć porażką w wyborach, 
które okazały się szansą dla obecne-
go burmistrza R. Czapli, który po-
przez swój program i młody wiek 
zwyczajnie przekonał większość wy-
borców, którzy chcieli już z pewno-
ścią zmian w tym mieście i na tym 
stanowisku. Ale by nie było tak do-
brze, to powiem delikatnie, że ambi-
cje burmistrza R. Czapli nie są chy-
ba teraz tak do końca jasne w kon-
tekście m.in. funkcjonowania obec-
nej Rady Miasta.

 Dlaczego?
Ten kierunek mam wrażenie, że 

chyba trochę spowodował pewne 
podziały wśród radnych. Zaś, co się 
tyczy tego, że Nowogard jest SLD-
-owskim środowiskiem, to jest to 
prawdą, bo wielu ludzi pracujących 
np. w służbach mundurowych tu w 
Nowogardzie, utożsamia się z tym 
lewicowym środowiskiem. Są to śro-
dowiska, które mają  przywileje i są 
one związane mentalnie, co tu mó-
wić, z dawnym systemem.  Nowo-
gard zaś  jest miastem chyba trochę  
policjantów i funkcjonariuszy wię-
ziennych, gdyż tylko te zakłady są 
tutaj, w moim odczuciu najbardziej 
stabilne ekonomicznie i dające sta-
bilizację ekonomiczną dla rodzin. 
Nie mniej  trochę jest to paradok-
salne, że stosunkowo młodzi ludzie 
byli pracownicy „mundurówek”, 
którzy byli moimi uczniami, są już 
na emeryturze i jako emeryci z dość 
wysoką emeryturą, idą jeszcze do-
rabiać np. do banku, jako strażnicy 
i tym samym blokują miejsce mło-
dym, którzy chcieliby pracować, a 
nie mogą. Ale to tyle o polityce, na 
zakończenie jeszcze raz  zapraszam 
wszystkich urlopowiczów do agen-
cji Travel przy ul. Boh. Warszawy 
w Nowogardzie, by zapoznali się z 
ofertą, w której z pewnością znajdą 
coś dla siebie.                                                                                    

 
     Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 

Pan Czesław zaprasza do Agencji Turystycznej TRAVEL przy ul.Bohaterów Warsza-
wy 78 A-2
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Golczewo Cup 2015

Podium dla Nowogardu
W dniu 27 czerwca 2015r., odbyły się eliminacje Golczewo-Cup 2015 w piłce nożnej, na boisku 
w Wysokiej Kamieńskiej, organizowane przez Klub Sportowy Bosman Nowogard, Burmistrza 
Golczewa Andrzeja Daniluka i Prezesa Klubu Sportowego „Znicz  Wysoka Kamieńska Adria-
na Majewskiego.

Do eliminacji zgłosiło się 
30 drużyn z Polski, Rosji i 
Niemiec w  trzech katego-
riach wiekowych: seniorzy, 
oldboje i weterani.

Po dwunastu godzinach 
zmagań sportowych do finału 
przeszło 12 zespołów. Finały 
odbyły się 28 czerwca na sta-
dionie w Golczewie. Druży-

ny grające w finałach otrzy-
mały puchary, natomiast dla 
zespołówna podium przewi-
dziano złote, srebrne i brązo-
we medale.

Ponadto chciałbym podzię-
kować Burmistrzowi Gol-
czewa Andrzejowi Danielu-
kowi za ogromny wkład pra-
cy wniesiony we współorga-
nizację tych Mistrzostw oraz 
Prezesowi Klubu Sportowe-
go „Znicz” Wysoka Kamień-
ska panu Adrianowi Majew-
skiemu za przeprowadzenie 
eliminacji w Wysokiej Ka-
mieńskiej.

Dziękuję także fundatorom 
medali i pucharów: panu An-
toniemu Bielidzie- Przewod-
niczącemu R- XXI, panu Jó-
zefowi Malcowi –Staro-

ście Powiatu Kamieńskiego,  
panu Lechowi Ferdynusowi 
–Zastępcy Burmistrza Gol-
czewa oraz Wydziałowi Pro-
mocji i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Golczewie i w No-

wogardzie. Przy artykule pre-
zentujemy klasyfikację w po-
szczególnych kategoriach.

Organizator
Prezes Klubu Sportowego 

„BOSMAN” Nowogard
Andrzej Szafran

SENIORZY
I miejsce – Kamień Pomorski
II miejsce – Nowogard
III miejsce – Leroy Merlin II- Szczecin
Król Strzelców – Łukasz Polak- Kamień Pomorski
Najlepszy Bramkarz- Michał Chrząstek  AIR PORT- TAXI Kraków 
Najlepszy zawodnik- Artur Lipiński- Nowogard
Puchar FAIR- PLAY – Leroy Merlin II- Szczecin
OLDBOJE
I miejsce – Chociwel
II miejsce – „Super” Taxi Warszawa
III miejsce – „ARKADIA” Mosty
Król Strzelców – Piotr Szymczak- Chociwel
Najlepszy Bramkarz- Marcin Leśniak-„Super” Taxi Warsza-

wa
Puchar FAIR- PLAY – Przybiernów
WETERANI
I miejsce – „POGOŃ” Szczecin
II miejsce – Świnoujście
III miejsce – Koszalin
Król Strzelców –  Janusz Gałuszka - „POGOŃ” Szczecin
Najlepszy Bramkarz- Nikołaj Zacharow- Primorsk Rosja
Puchar FAIR- PLAY – Berlin

Seniorska drużyna z Nowogardu, która podczas Golczewo Cup 2015 wywalczyła 2. 
miejsce

Wezwanie do sprostowania i przeprosin 

Pismo do burmistrza 
Wydawca Dziennika Nowogaradzkiego  wystosował wczoraj pismo do burmistrza Nowogardu o następującej treści:   
 Pan Robert Czapla
BurmistrzMiasta Nowogard

W związku z opublikowa-
niem nierzetelnego i naru-
szającego dobra osobiste wie-
lu osób, w pewnych zaś czę-
ściach mogących mieć cechy 
zniesławienia, materiału pt. 
„Absolutorium – dlaczego nie? 
Bo nie…”, co miało miejsce w 
dniu 29.06.2015 r. na oficjal-
nej stronie Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie www.nowo-
gard.pl materiałem, a  następ-
nie zamieszczonym także wy-
dawanym ze środków publicz-
nych piśmie - Wiadomości Sa-
morządowe nr 10 (277)/2015 
opatrzonym datą 30.06.2015 r., 
co powoduje, że ma on cechy 
materiału prasowego, choć w 
którego treści z rażącym naru-
szeniem przepisom prawa nie 
ujawnia się osoby będącej re-
daktorem naczelnym, niniej-
szym przyjmując, że w tej sy-
tuacji pełną odpowiedzialność 
prawną za tego typu materiały 
przejmuje Pan, jako organ wy-
konawczy Gminy Nowogard 
i osoba wykonująca obowiąz-

ki pracodawcy wobec osób za-
trudnianych przez Urząd Miej-
ski w Nowogardzie, nie wyłą-
czając Piotra Suchy, zwracam 
Panu uwagę na następujące 
fragmenty ww. tekstu: 

[Cytat 1]: „Dowodem na 
to są również nagrane przez 
przypadek słowa Marka Słom-
skiego, wydawcy Dziennika 
Nowogardzkiego, który sko-
mentował głosowanie nad ab-
solutorium słowami: „Jest jak 
jest. Ważne, że dostał on (bur-
mistrz) żółte światło”; 

 [Cytat 2]: „(…) w polity-
kę awanturniczą, którą wobec 
obecnego burmistrza stosuje 
od dawna wydawca Dziennika 
Nowogardzkiego Marek Słomski 
i radni z nim powiązani – z klu-
bu radnych PiR/PiS.” , 

które w sposób oczywisty 
naruszają moje dobra osobi-
ste, co więcej nie mieszczą się 
w jakichkolwiek standardach 
rzetelnego informowania opi-
nii publicznej o sprawach 
ważnych dla wspólnoty samo-
rządowej przez osoby pełnią-
ce funkcje publiczne.  

Osobiście nie rozumiem, dla-

czego Pana Burmistrz pozwolił 
się ośmieszyć zamieszczeniem 
takiego materiały, tym bar-
dziej, że zgodnie z odpowiedni-
mi przepisami prawa bez trudu 
można ustalić, kto jest wydaw-
cą Dziennika Nowogardzkiego, 
a w szczególności to, że nie jest 
nim osoba fizyczna, w mojej 
skromnej osobie. 

Mając na względzie powyż-
sze, wzywam Pana Burmi-
strza do niezwłocznego pod-
jęcia działań zmierzających 
do usunięcia skutków naru-
szania moich dóbr osobistych, 
w szczególności przez opubli-
kowanie stosownych przepro-
sin. Mają one mieć następują-
cą treść: 

„Przepraszam Pana Mar-
ka Słomskiego, za  opublikowa-
nie na stronie www.nowogard.
pl w dniu 29.06.2015 r. oraz w 
piśmie Wiadomości Samorzą-
dowe nr 10 (277)/2015 r. z dnia 
30.06.2015 r. materiału pt. „Ab-
solutorium – dlaczego nie? Bo 
nie…”, za:

Za zamieszczenie jego danych 
osobowych w powyższym mate-
riale, który nie był rzetelny, a w 

wielu miejscach niezgodny z rze-
czywistym stanem rzeczy. 

Za zamieszczenie w powyż-
szym materiale, w nieodpowied-
nim kontekście rzekomego cyta-
tu jego wypowiedzi, z powoła-
niem się na bliżej nieokreślone 
nagranie jego wypowiedzi, ja-
kiej bezprawnie miała dokonać 
bliżej nieokreślona osoba, nie 
uczestnicząca w rozmowie.

Umieszczenie jego osoby, nie 
sprawującej funkcji publicznej, 
na tle nieodpowiednich oświad-
czeń dotyczących klubu rad-
nych, wybranych w  bezpośred-
nich wyborach w jednomanda-
towych okręgach z woli miesz-
kańców Nowogardu, i wobec 
nich odpowiadających. 

Jednocześnie zobowiązuję się, 
że podejmę wszelkie niezbędne 
działania, aby w przyszłości nie 
dochodziło do takich sprzecz-
nych z prawem i standardami 
obowiązujących demokratyczne 
państwa prawne,  incydentów. 

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu” 
Tekst powyższych przeprosin 

proszę zamieścić niezwłocz-
nie na oficjalnej stronie Urzę-

du Miejskiego w Nowogardzie 
www.nowogard.pl , a także w 
najbliższym wydaniu  pisma 
– Wiadomości Samorządowe, 
używając czcionek w jakich zo-
stało opublikowany ww. mate-
riał, w którym zostałem pomó-
wiony. Ponadto wzywam Pana 
do opublikowania, jako osobę 
bezpośrednio odpowiedzialną 
za rozpowszechnienie powyż-
szego materiału, tych przepro-
sin na własny koszt (nie budże-
tu Gminy) w Dzienniku No-
wogardzkim oraz wpłatę kwo-
ty 5000 zł na rzecz organiza-
cji prowadzącej Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Nowogardzie 
przy ul. Bohaterów Warszawy, 
tytułem zadośćuczynienia.  

Jednocześnie uprzejmie in-
formuję, że nie podjęcie kro-
ków ujawnionych w niniejszym 
piśmie, skutkować będzie  skie-
rowaniem sprawy na drogę są-
dową

Marek Słomski
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Nasze   prezentacje najlepsi Uczniowie 2014-2015
Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, pre-

zentujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w 
roku 2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę 
poprosiliśmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że 
taka prezentacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlep-
szych i bodziec dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym 
roku. Dzisiaj szósta część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych 
uczniów z II LO w Nowogardzie i Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nowogardzie.

II LO w Nowogardzie

Aurelia Bajerska
uczennica klasy IIIB II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie. 

Średnia ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły – 5,16

Laureatka III miejsca Konkursu 
Recytatorskiego w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych „Motywy pol-
skiej wsi w prozie i poezji” w Roku 
Oskara Kolberga (2014/2015) 

Wyróżnienie w etapie rejono-
wym 60. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego i Turnieju Po-
ezji Śpiewanej w kategorii Recytacji 
(2014/2015) 

Wyróżnienie w Międzyszkolnym 
Konkursie Poezji i Prozy Religijnej 
pod patronatem J. E. Ks. Abp. An-
drzeja Dzięgi, Metropolity Szcze-
cińsko – Kamieńskiego (2013/2014) 

II miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Poezji i Prozy Religijnej 
pod patronatem J. E. Ks. Abp. An-
drzeja Dzięgi, Metropolity Szcze-
cińsko – Kamieńskiego (2012/2013) 

Zofia Sawicka
uczennica klasy IIIB II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie

Średnia ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły – 5,11

finalistka etapu okręgowego XI i 
XII Misyjnej Olimpiady Znajomo-
ści Afryki (2012/2013, 2013/2014) 

IV miejsce w etapie wojewódz-
kim XXIV Olimpiady Teologii Ka-
tolickiej „Męczennicy XX wieku 
– świadkowie wiary”, Bydgoszcz 
2014,  (2013/2014) 

Laureatka IX Powiatowego Kon-
kursu Papieskiego „W drodze do 
ŚDM 2016” (2014/2015) 

II miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Papieskim pt. „Poznajemy 
pielgrzymki Jana Pawła II do Pol-
ski” (2013/2014) 

etap okręgowy XIII Misyjnej 
Olimpiady Znajomości Afryki 
(2014/2015) 

finał regionalnego Ogólnopol-
skiego Konkursu Językowego „Po-

każ nam język” w kategorii język 
angielski (2013/2014)

II miejsce w konkursie „Mistrz 
Ortografii Ziemi Nowogardzkiej” 
(2012/2013, 2013/2014) 

Lucyna Kaczmarek
uczennica klasy IIA II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie.

Średnia ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły – 4,5

Tytułu finalisty etapu centralne-
go XXV Olimpiady Teologii Kato-
lickiej  - Sakramenty uzdrowienia i 
ich rola w życiu Kościoła– olimpia-
da ministerialna (Łomża, kwiecień 
2015), 

I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Papieski – Pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, (Goleniów, kwie-
cień 2014),

I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie „W drodze na ŚDM 2016”- 
(Goleniów, kwiecień 2015),

III miejsce drużynowe w Mi-
strzostwach Powiatu Goleniowskie-
go w piłce siatkowej dziewcząt w ra-
mach liceadiady ( Goleniów 2015),

VI Archidiecezjalnym Konkur-
sie Papieskim dla szkół ponadgim-
nazjanych „Poznajemy dokumenty 
Ojca świętego Franciszka Lumen Fi-
dei” - (Szczecin, marzec 2014),

Ogólnopolskim Konkursie Biblij-
nym  organizowanym przez Kato-
lickie stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” (Nowogard, luty 2015)

Oliwia Łatka
uczennica klasy IIIB II Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogar-
dzie.

Średnia ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły – 4,2

wyróżnienie I stopnia w finale 
wojewódzkim  60 Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego i Turnie-
ju Poezji Śpiewanej w kategorii re-
cytacji (2014/2015) 

laureatka w etapie rejonowym 
i finalistka etapu wojewódzkie-
go 59. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego i Turnieju Po-
ezji Śpiewanej w kategorii recytacji 
(2013/2014) 

wyróżnienie w etapie rejono-
wym 58. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego i Turnieju Po-
ezji Śpiewanej w kategorii recytacji 
(2012/2013) 

wyróżnienie w Konkursie Powia-
towym „Pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski” (2012/2013) 

etap diecezjalny Konkursu Biblij-
nego organizowanego przez Kato-
lickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” (2012/2013) 

X Wojewódzkie Spotkania ze 
Sztuką Słowa – WIARA – NA-
DZIEJA – MIŁOŚĆ - (2013/2014)  

VII Archidiecezjalnym Konkur-
sie Papieży dla szkół ponadgim-
nazjalnych „Poznajemy dokumen-
ty Papieskie o Kulcie Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa” (2012/2013) 
(2014/2015)  

ZSP w Nowogardzie

Wioleta Szymczak – uczennica 
klasy I Technikum Nr 1 w ZSP No-
wogard (technik ekonomista), wy-
chowawcą klasy jest Pani Eawa Ba-
lov, średnia ocen na zakończenie 
roku szkolnego 2014/2015 to 5,06, 
wzorowe zachowanie. Wioleta ak-
tywnie uczestniczyła w życiu szko-
ły, brała udział w imprezach klaso-
wych, szkolnych i środowiskowych. 
Jest osobą pracowitą, obowiązko-
wą i przedsiębiorczą. Jest człon-
kiem Szkolnego Miniprzedsiebior-
stwa „Lewe Rączki”, gdzie zdoby-
wa wiedzę i umiejętności potrzebne 
do założenia i prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Reprezentowa-
ła szkołę w XXV Olimpiadzie Teo-
logii Katolickiej Łomża 2015 na II 
etapie diecezjalnym w Kurii Metro-
politalnej. 

 Katarzyna Kozłowska – uczen-
nica klasy III Technikum Nr 1 w 
ZSP Nowogard (technik hotelar-
stwa), wychowawcą klasy jest Pani 
Grażyna Wawrzyniak, średnia ocen 
na koniec roku to 5,35. Kasia osiąga 
bardzo dobre wyniki w nauce, god-
nie reprezentuje szkołę zarówno w 

konkursach przedmiotowych (Za-
kwalifikowanie się do II edycji Kon-
kursu Ekologicznego w Barzko-
wicach, II etapu konkursu „Pokaż 
nam język” z języka niemieckiego 
w Szczecinie) oraz zawodach spor-
towych (III m w Powiatowych Bie-
gach Przełajowych w Goleniowie, 
II m w Powiatowych Zawodach w 
Koszykówce Dziewcząt w Nowo-
gardzie). Uczennica aktywnie dzia-
ła w Kole Caritas, udziela się cha-
rytatywnie – uczestniczyła w Dniu 
Walki z Dyskryminacją Niepełno-
sprawnych, brała udział w zbiór-
ce pieniędzy na rzecz pokrzywdzo-
nych w Nepalu oraz dla Schroniska 
dla Zwierząt w Sosnowicach.

Katarzyna Piotrowska - uczen-
nica klasy III Technikum Nr 1 w 
ZSP Nowogard (technik ekonomi-
sta), wychowawcą klasy jest Pani 
Patrycja Sierżant, średnia ocen na 
koniec roku to 5,17 – osiągnęła wy-
sokie wyniki w nauce oraz wzorowe 
zachowanie. Reprezentowała szko-
łę w Powiatowych Biegach Przeła-
jowych, Powiatowym Turnieju Pił-
ki Nożnej Dziewcząt w Goleniowie, 
Powiatowym Turnieju Międzysz-
kolnym Ligii Halowej LUKS w pił-
ce siatkowej dziewcząt. Uczenni-
ca włącza się również aktywnie w 
życie szkoły, brała udział w Dniu 
Otwartym Szkoły, jest Honoro-
wym Dawcą Krwi. Brała udział w 
licznych konkursach organizowa-
nych w szkole, między innymi kon-
kurs bożonarodzeniowy,     z języ-
ka angielskiego, z języka niemiec-
kiego, udział w akcji wolontariac-
kiej „Kartka dla Kubusia”.

Justyna Świercz - uczennica kla-
sy III Technikum Nr 1 w ZSP No-
wogard (technik ekonomista), wy-
chowawcą klasy jest Pani Patry-
cja Sierżant, średnia ocen na ko-
niec roku to 5,09 – osiągnęła wyso-
kie wyniki w nauce oraz wzorowe 
zachowanie. Reprezentowała szko-
łę między innymi w zawodach piłki 
siatkowej na szczeblu powiatowym, 
udział w turnieju międzyszkolnym 
Ligii halowej LUKS, w piłce siatko-
wej dziewcząt.

Brała również udział w licznych 
konkursach przedmiotowych orga-
nizowanych w szkole oraz czynnie 
brała udział w życiu szkoły.

Aleksandra Żoralska - uczenni-
ca klasy III Technikum Nr 1 w ZSP 
Nowogard (technik ekonomista), 
wychowawcą klasy jest Pani Patry-
cja Sierżant, średnia ocen na koniec 
roku to 5,0 – osiągnęła wysokie wy-
niki w nauce oraz wzorowe zacho-
wanie. Reprezentowała szkołę w 
licznych turniejach sportowych na 
szczeblu powiatowym, angażowała 
się w życie szkoły oraz brała udział 
w wielu konkursach przedmioto-
wych organizowanych w szkole.

ZATRUDNIĘ NA OKRES WAKACJI 
NA WARSZTAT 

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA!
KONTAKT: 509 528 688

rEKlAmA
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VI Memoriał im. Łukasza Marszałka
„„You`ll never walk alone”

4 lipca 2015 (sobota)
godz. 10:00

Stadion Miejski w Nowogardzie
Organizatorzy i Przyjaciele

BĄDŹCIE RAZEM Z NAMI !

Tenis ziemny – Otwarty Turniej Deblowy

Krzysztof Kamiński ze srebrem
W sobotę (27 czerwca), na kortach tenisowych w Gryfinie, rozegrany został Otwarty Turniej Deblowy w tenisie ziemnym. W rywalizacji wziął udział teni-
sista z Nowogardu - Krzysztof Kamiński, który wylosował jako deblowego partnera Przemysława Baszaka. Nasz reprezentant po raz kolejny osiągnął bar-
dzo dobry wynik, tym razem plasując się na 2. miejscu. 

Krzysztof Kamiński na turniej 
został zaproszony przez kierowni-
ka sekcji Henryka Klonowskiego 
oraz organizatora Grzegorza Ko-
czana. W Gryfinie miały wystąpić 
w sumie dwie pary z Nowogardu, 
jednak z różnych przyczyn, zabra-
kło pozostałych reprezentantów z 
naszego miasta. Za zgodą organi-
zatora, na korcie mógł stawić się 
jedynie Kamiński. Po losowaniu, 
nowogardzianina los skojarzył z 
Przemysławem Baszakiem. Ry-
walizowało pięć par, turniej prze-
prowadzony był w systemie „każ-
dy z każdym”, a klasyfikację usta-
lały zdobywane punkty. Mecze 
odbywały się na czterech cegla-
stych kortach od godziny 10:00 
do 19:00. Uczestnikom dopisała 
pogoda, a pojedynki stały na bar-
dzo wysokim poziomie. Krzysz-
tof Kamiński w parze z Przemy-
sławem Baszakiem, rozpoczął tur-
niej od porażki z Henrykiem Klo-
nowskim i Tomaszem Potockim, 
którzy ostatecznie okazali się zwy-
cięzcami zawodów.  Później jed-
nak było już tylko dobrze. W kon-

frontacji z parą tworzoną przez H. 
Adamczyka i R. Waszak, zawod-
nik z Nowogardu wraz z partne-
rem wygrał w dwóch setach. W 
swoim trzecim meczu Kamiński 
i Baszak po zaciętym trzy-seto-
wym pojedynku uporali się z M. 
Jermołowiczem i G. Koczanem. 
Na koniec pozostał mecz z parą 
A. Adamczyk/B. Wiśniewski. De-
bel tworzony przez naszego tenisi-
stę wygrał po zaciętym pierwszym 
secie 6:4, natomiast w drugim roz-
bił rywali oddając im tylko jedne-
go gema. To zwycięstwo oznacza-
ło, że Krzysztof Kamiński i Prze-
mysław Baszak zajmą w gryfiń-
skim turnieju 2. miejsce. 

Dodajmy, że organizatorzy za 
pośrednictwem DN gorąco za-
praszają tenisistów z naszej gmi-
ny na korty w Gryfinie i czynne 
branie udziału w turniejach, wię-
cej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej Amatorskiej 
Sekcji Tenisa w Gryfinie. Sekcja ta 
posiada rewelacyjne zaplecze te-
nisowe, łącznie 6 kortów teniso-
wych w tym cztery w jednym seg-

mencie. Gratulujemy Krzysztofo-
wi Kamińskiemu kolejnego uda-
nego turnieju, podium jest tym 
cenniejsze, gdyż mieszkaniec No-

wogardu osiągnął ten wynik wy-
stępując w parze z nieznanym mu 
wcześniej tenisistą. Przy artykule 
prezentujemy wyniki pary K. Ka-

miński/P. Baszak oraz klasyfikację 
końcową. 

KR

Wyniki:
Krzysztof Kamiński, Przemek Baszak - Henryk Klonowski, Tomek Potocki 0:2 (4:6, 5:7)
Krzysztof Kamiński, Przemek Baszak - Hubert Adamczyk, Ryszard Waszak 2:0 (6:4, 6:1)
Krzysztof Kamiński, Przemek Baszak - Michał Jermołowicz, Grzegorz Koczan 2:1 (4:6, 7:5, 10:6)
Krzysztof Kamiński, Przemek Baszak - Adam Adamczyk, Bogdan Wiśniewski 2:0 (6:4, 6:1)

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce: Henryk Klonowski / Tomek Potocki
2. miejsce: Przemek Baszak / Krzysztof Kamiński
3. miejsce: Hubert Adamczyk / Ryszard Waszak
4. miejsce: Michał Jermołowicz / Koczan Grzegorz
5. miejsce: Adam Adamczyk / Bogdan Wiśniewski.

Na zdjęciu od prawej- Krzysztof Kamiński, Hubert Adamczyk, Ryszard Waszak, Adam Adamczyk, Henryk Klonowski, Tomasz 
Potocki, Michał Jermołowicz, Grzegorz Koczan

 

 

Dziwnów 21-23 sierpnia 2015r.  
 

PROGRAM VI FESTYNU KOMANDOSA 
( projekt ) 

 
21.08.2015r. ( piątek )  
 
od godz. 12:00 – czynne biuro Festynu Komandosa. 
od godz. 16:00 – czynne dioramy grup rekonstrukcji historycznej, strzelnice asg,   
                             wystawy : Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu , mundurów  
                             wojska polskiego z okresu II Wojny Światowej (hala MOSiK),  
                             historii 1 bsz (Reymonta 8) . 
                             Funkcjonuje jarmark militarno-handlowy (w parku przy                                         
                             ul.  Sienkiewicza).  
                             Czynne check-pointy.  
18:00- koncert folkowo – rockowy w wykonaniu muzyków z Ukrainy ( estrada w parku ).  
19:00- koncert dudziarzy „Pipes and drums” (przed Pomnikiem Komandosa).  
20:00- spotkanie uczestników Festynu z władzami gminy (bar „Carlsberg”).  
 
22.08.2015r. ( sobota )  
 
09:00- apel (przed Pomnikiem Komandosa).  
10:00–msza polowa (cmentarz komunalny).  
od godz. 10:00 - czynne dioramy , wystawy  
                          - zawody na torze przeszkód- organizuje Fundacja „Szturman”,  
                          - stanowiska wojsk specjalnych ( park ).  
10:40– koncert dudziarzy ( przed halą sportowa ).  
18:00– skoki spadochronowe na wodę ( rz. Dziwna obok CPN ).  
20:00– inscenizacje  „Ostatnie Dni Berlina” ( park ).  
21:00– premiera filmu o 1 bsz (estrada).  
 
23.08.2015r. ( niedziela ) 
  
od godz. 9:00 – czynne wszystkie elementy Festynu,   
                        - zawody na torze przeszkód. 
11:00-  koncert dudziarzy ( przed halą sportową ) . 
12:00-  początek debaty nt. Społecznej Inicjatywy Proobronnej ( Reymonta 8 )  
12:00-  pierwsze otwarte mistrzostwa w  rwaniu odważnika  kulowego , o puchar Marszałka  
            Zachodniopomorskiego, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitnes  
13:00-  pokaz walki wręcz ( krav maga ).  
14:00 - inscenizacja „Ostatnie dni wojny” ( park ).  
15:00 - koncert kapeli podwórkowej (estrada ).  
16:00 - pożegnalny koncert dudziarzy ( przed Pomnikiem Komandosa ).  
18:00 - zakończenie Festynu : apel ,wręczenie nagród i dyplomów. 
                                                                                                         Dyrektor Festynu  
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

motocross – Puchar Polski  

Srebrna Żaneta Zacharewicz!
W niedzielę (21 czerwca), w Gdańsku rozegrany został Puchar Polski w Motocrossie. Jako 
jedyna reprezentantka KM „Cisy” Nowogard, udział w zawodach wzięła Żaneta Zachare-
wicz. Nasza zawodniczka zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, w niezwykle wymaga-
jących warunkach dwukrotnie stawała na podium w swoich wyścigach i ostatecznie zakoń-
czyła Puchar Polski na 2. miejscu. 

W niedzielę na torze w Gdań-
sku-Borkowie pojawiło się po-
nad 200 zawodników, zarów-
no tych już utytułowanych, jak i 
tych którzy walczą o swoje miej-
sce w polskim motocrossie. Pogo-
da tego dnia sprawiła, że zawod-

nicy wracali z trasy jakby taplali 
się w błocie. Ulewny deszcz, po-
rywisty wiatr, ale również i słoń-
ce, towarzyszyły przez cały czas 
trwania rywalizacji. W kategorii 
MX Kobiet z trudnymi warunka-
mi zmagała się również reprezen-
tantka Nowogardu - Żaneta Za-
charewicz. Po swoim powrocie 
na tor, zawodniczka KM „Cisy” w 
tym sezonie wciąż czekała na wy-
niki, na miarę tych przed wstrzy-
maniem kariery. Trzeba przyznać, 
że w Gdańsku, Żaneta Zachare-
wicz zanotowała najlepsze star-
ty w tym sezonie. Już podczas tre-
ningu dowolnego widać było, że 
nasza reprezentantka jest w świet-
nej formie, gdyż jej czas z 3 okrą-
żenia okazał się najlepszym wy-
nikiem. W treningu kwalifikacyj-
nym, najlepsze okrążenie Żane-
ty Zacharewicz uplasowało ją na 
3. miejscu, a było gorsze od ry-
walek o nieco ponad sekundę. W 
pierwszym biegu swoją siłę poka-
zała jednak Karolina Liszewska z 
KM Cross Lublin, która zwycięży-

ła z czasem 23:04.611. Żaneta Za-
charewicz pokonała wymagający 
tor z wynikiem 21:50.528, który 
uplasował ją na 3. miejscu. Drugi 
stopień podium w pierwszym wy-
ścigu przypadł Wiktorii Garbow-
skiej z Automobilklubu Gorzow-
skiego. 

W drugim wyścigu, Żaneta po-
jechała jeszcze szybciej uzysku-
jąc czas o 40 sekund lepszy. Wy-
nik 21:10.044 pozwolił jej zająć 2. 
miejsce w tym biegu, ustępując je-
dynie Karolinie Liszewskiej, która 
tego dnia w Pucharze Polski była 
nie do pokonania. Punkty za 2. i 
3. miejsce w klasyfikacji zawodów 
pozwoliły naszej reprezentantce 
cieszyć się ze srebrnego medalu. 
To duży sukces zawodniczki KM 
„Cisy” Nowogard i patrząc na cały 
przekrój jej kariery, w pełni zasłu-
żony. Gratulujemy Żanecie wyni-
ków uzyskanych w Gdańsku i jed-
nocześnie wierzymy, że to dopie-
ro początek udanych startów na-
szej reprezentantki. 

KR 

Żaneta Zacharewicz może mieć po-
wody do radości, na torze w Gdańsku-
-Borkowie w dwóch biegach zajęła 2. i 
3. miejsce, dzięki czemu wywalczyła 2. 
pozycję w Pucharze Polski

Ogłoszenie 
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie informuje 

członków PZW, że w dniu 12 lipca 2015 r., o godz. 8.00, zostanie prze-
prowadzony komisyjny przegląd i odbiór techniczny nowo wybudo-
wanych kładek na Jeziorze Kościuszki w Olchowie. Prosimy użytkow-
ników i budowniczych kładek o uczestnictwo w odbiorze. 

Zarząd Koła 

NAsZ PAtrONAt
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI w NOWOGARDZIE

zatrudni pracownika na stanowisku:
OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Wymagania:
•  Uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe o pojemności  łyżki 5 
m3  - kat. II,
•  Uprawnienia na ładowarki teleskopowe,
•  Doświadczenie na podobnym stanowisku  minimum 2 lata,

Oferty można składać osobiście w Biurze Związku- Słajsino 30 lub 
elektronicznie na adres czg.kadry@nowogard.pl,

telefon: 91 579 19 25  lub  91 579 19 36

Puchar Polski w kolarstwie torowym – Pruszków

Chrabąszcze poza podium
W dniach 27-28 czerwca, na torze kolarskim w Pruszkowie, rozegrane zostały wyścigi Ju-
niorów i Juniorek młodszych w ramach Pucharu Polski. Udział w nich wziął Adam Salamon 
i Damian Teodorczyk z klubu Chrabąszcze Nowogard. Nasi zawodnicy nie zdołali jednak 
wywalczyć podium. 

Puchar Polski rozgrywany w 
Pruszkowie, w którym rywali-
zowali Juniorzy i Juniorki młod-
sze, był zarazem eliminacjami do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Nowogard reprezentował 
Adam Salamon i Damian Teodor-
czyk. Pierwszego dnia, w wyścigu 
scratch podopieczni Ryszarda Po-
sackiego rywalizowali w grupie B. 
Nie był to jednak udany start. Da-
mian Teodorczyk uplasował się 
na 15. miejscu, z kolei Adam Sa-
lamon zajął 16. pozycję. W sprin-
cie na 200 metrów nasi zawodni-
cy nie przebrnęli kwalifikacji. Do 
finałów awansowało pierwszych 
16 kolarzy. Najlepszy wynik został 
osiągnięty w wyścigu ze startu lot-
nego. Nowogardzianin Adam Sa-
lamon jadący w grupie B, zajął 5. 
miejsce przegrywając ze zwycięz-
cą dosłownie o pół sekundy. Teo-
dorczyk zaprezentował się o wiele 
gorzej, plasując się na 21. miejscu. 
Drugiego dnia niestety nie było 
lepiej. W wyścigu na 500 metrów 
w grupie B, Adam Salamon upla-
sował się na 10. pozycji, przegry-
wając podium o 2 sekundy, z ko-
lei jego klubowy kolega zajął 19. 
miejsce. W klasyfikacji końcowej 
Pucharu Polski, rezultaty osiąga-
ne przez Salamona uplasowały go 
na 10. miejscu w grupie B, z ko-
lei Teodorczyka na 18. pozycji. Z 

występu w Pruszkowie należy jed-
nak wyciągnąć pozytywne wnio-
ski. Młodzi podopieczni Ryszar-
da Posackiego mieli okazję ry-
walizować z najlepszymi Juniora-
mi młodszymi w Polsce i w przy-
szłym roku będą już bardziej do-
świadczeni, co może pomóc im 
osiągnąć lepsze wyniki. 

KR

Adam Salamon przed swoim startem na 
pruszkowskim torze kolarskim

Na zdjęciu Damian Teodorczyk przy-
gotowujący się do swojego startu w 
Pucharze Polski w Pruszkowie.

zachodnia liga mTB – Krosno 
Odrzańskie

Jan Baran  
liderem w M6
W niedzielę (28 czerwca), w Krośnie Odrzańskim odbyły się 
wyścigi w ramach cyklu Zachodniej Ligi MTB. Zawody no-
siły nazwę „Rowerem po Lesie” i organizowane były przez 
Lasy Państwowe. Na trasie zaprezentował się tylko jeden ko-
larz z Nowogardu - Jan Baran, który po tym wyścigu został 
liderem w klasyfikacji generalnej Zachodniej Ligi MTB w 
kategorii M6. 

Kolarz reprezentujący LKK No-
wogard startuje w kategorii wie-
kowej M6 (od 60 lat i wyżej). Do 
tej pory wziął udział we wszyst-
kich czterech wyścigach w ra-
mach Zachodniej Ligi MTB. Nasz 
reprezentant startował odpo-
wiednio: w Nierzymiu, Gorzowie 
Wlkp., Przyjezierzu oraz minio-
nej niedzieli w Krośnie Odrzań-
skim. Podczas niedzielnego wy-
ścigu zorganizowanego pod na-
zwą „Rowerem po Lesie”, nie zo-
stał sklasyfikowany lider cyklu, do 
którego Jan Baran tracił 49 punk-
tów. Miejsce w pierwszej piątce, 
zapewniało zatem naszemu za-
wodnikowi awans w klasyfikacji. 
Reprezentant Nowogardu ukoń-
czył wyścig z czasem 1:41:09, 
który pozwolił mu wywalczyć 2. 
miejsce i awansować na pozycję 
lidera cyklu w kategorii M6. Teraz 
Jan Baran ma przed sobą, w ra-
mach Zachodniej Ligi MTB, jesz-
cze trzy starty. Najpierw odbędzie 
się wyścig w miejscowości Lub-
niewice, następnie Bogdanie, a 

cykl zakończy finał w Nierzymiu. 
Wierzymy, że mieszkaniec Nowo-
gardu powalczy na całego o zwy-
cięstwo w generalce kategorii M6. 
O wynikach naszych reprezentan-
tów w Zachodniej Lidze MTB bę-
dziemy informować na bieżąco. 

KR

Jan Baran z medalem oraz statuetką za 
2. miejsce wywalczone w kategorii M6, 
w 4 serii Zachodniej Ligi MTB, rozegra-
nej w Krośnie Odrzańskim

zawody wędkarskie Koła PzW Tęczak

Paleta i Tomaszewski zwycięski duet 
W ostatnia niedzielę Zarząd Koła PZW „Tęczak” zorganizował na jeziorze nowogardzkim 
spławikowe zawody parami. 

Po wielu nieudanych próbach (z 
powodu frekwencji) zrobienia za-
wodów rodzinnych, Zarząd Koła 
zorganizował zawody otwarte dla 
zespołów dwuosobowych. Łącznie 
do rywalizacji o prymat najlepszego 
zespołu stanęło 11 drużyn. Pogoda 
iście wędkarska, zachmurzone niebo 
i nieco mocniejsza bryza od strony 
jeziora, ale ryba od pierwszego sy-
gnału bierze, głównie mała wzdręga i 
płotka. Wielu wędkarzy na początku 

boryka się z ustawieniem właściwe-
go gruntu z uwagi na pływające po 
dnie glony, ale o tej porze roku bywa-
ło gorzej. Po godzinie wędkowania, 
do niektórych stanowisk, podcho-
dzi leszczyk, ale nie wszystkie pró-
by wyholowania go na brzeg kończą 
się szczęśliwie. Liczy się zatem spryt 
i cierpliwość przy zacinaniu złotej i 
srebrzystej drobnicy. Tych cech nie 
zabrakło dwóm zawodnikom: Kami-
lowi Palecie i Markowi Tomaszew-

skiemu, którzy wygrali zawody dru-
żynowe 2015. Z łączna ilością punk-
tów 4780. Nieznacznie wyprzedzili 
parę Łukasz Rybicki i Cezary Sadło 
miejsce II – 4640 pkt. III miejsce An-
drzej Winczewski  Mieczysław Saja – 
4120 pkt. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali upominki , a pozostali musieli 
zadowolić się porządnie zgrilowaną 
śląską kiełbasą i kaszanką. Zawody w 
drużynie okazały się pomysłem tra-
fionym, ponieważ do ogólnej rywa-
lizacji o wygraną w zawodach doszła 
jeszcze cicha wewnętrzna rywaliza-
cja pomiędzy zawodnikami w druży-
nie. Zawody przeprowadzili: Ryszard 
Paleta – komandor zawodów, Adam 
Włodek – sędzia główny, Stanisława 
Leciejewska, Zygmunt Heland, Ry-
szard Patyk i Jan Lipski. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 
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Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
KAT C+E 

TRANSPORT KRAJOWY
TEL. 509 740 304

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Syndyk Masy Upadłości PBO GRINBUD Spółki z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie 

– ogłasza przetarg pisemny ofertowy 
na sprzedaż z wolnej ręki 

następujących nieruchomości:

• nieruchomość lokalowa numer 4 położona w Nowogardzie 
przy ul. Bohaterów Warszawy 6a o powierzchni 51,82 metrów 
kwadratowych wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwni-
cą o powierzchni użytkowej 5,34 metra kwadratowego, wraz z 
udziałem w prawie własności gruntu oraz prawie własności czę-
ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli nieruchomości – która posiada księgę wieczystą nu-
mer: SZ1O/00051941/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Go-
leniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe zaofero-
wane ceny nie niższe jednak niż kwota: 86.016,60 złotych netto;

• nieruchomość lokalowa niemieszkalna (lokal użytkowy) numer 
U1 położona w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 
6a o powierzchni 92,64 metrów kwadratowych wraz z udzia-
łem w prawie własności gruntu oraz prawie własności części bu-
dynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właści-
cieli nieruchomości – która posiada księgę wieczystą numer: 
SZ1O/00051942/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie, V Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższe zaoferowane 
ceny nie niższe jednak niż kwota: 160.092,60 złotych netto;
Przy czym sprzedaż nieruchomości lokalowej numer 4 i loka-

lowej niemieszkalnej (lokalu użytkowego) U1 położonych w No-
wogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a może nastąpić jedy-
nie łącznie za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż kwota: 
246.109,20 zł netto (w ofercie winny zostać wskazane zaoferowane 
ceny netto obu nieruchomości oddzielnie).

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości oraz warunki 
i zasady sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 
088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl. 

W.26.06,3.07

REKRUTACJA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie 

informuje, iż kontynuujemy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do:
• Szkoły Podstawowej (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Gimnazjum (młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i 

znacznym,
• Zespołów rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych,
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
• Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w 

stopniu lekkim.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, surdopeda-

goga, tyflopedagoga, opiekę lekarza pediatry  i pielęgniarki, dodatkową opiekę w postaci pomocy nauczyciela oraz 
zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. in. Integracja sensoryczna, metoda Weroniki sherbourne, 
metoda Knill’a, Program teacch, terapia EEG Biofeedback - nowość od tego roku,  w przygotowaniu sala doświad-
czania świata i wiele innych ciekawych metod).

Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, miej-
sca w internacie dla wychowanków z odległych miejscowości z pełnym wyżywieniem (płatność tylko za wyżywienie 
9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia szkolnym busem. Or-
ganizujemy bezpłatne wyjazdy na „Zieloną Szkołę” dla naszych wychowanków.

ZAPrAsZAMY DO WsPÓŁPrACY!
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, 
soswnowogard.edupage.org

Kozłowscy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Serwis Opla w Nowogardzie
ZATRUDNI:

MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Od kandydata oczekujemy:
1. wykształcenie min. zawodowe
2. minimum 3 lata pracy w zawodzie
3. systematyczność, dokładność, samodzielność
Wybranym kandydatom oferujemy:
Wynagrodzenie premiujące skuteczność

Oferty prosimy wysyłać pod adres: frej@opelnowogard.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami

G&G Rolety

Produkcja i montaż

ul. Górna 4
Nowogard

tel. 667 980 993

Rolet 
i moskitier

INFORMACJE POD NUMERAMI: 
607 398551, 695 630510

- mile widziane  doświadczenie 
   w zakresie przewozu  osób.
- praca na terenie Maszewa, 
  na pojazdach 19-osobowych

FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWE  „WAW-MAR” 

ZATRUDNI KIEROWCÓW 
KAT. D (AUTOBUS)

W.26-3.07

Zatrudnię pracownika na sezon letni
na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na  termomodernizację budynku mieszkalno-usługowego 
położonego w Dobrej przy ul. Armii Krajowej 62.

Termin składania ofert upływa 10 lipca 2015 r. o godz. 12.00
Termin wykonania prac remontowych: sierpień - październik 2015 rok.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie. 
Otwarcie ofert -10 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłatnością 20 zł 

w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oddam 
w dobre ręce 

pieska – kundelek. 
502 119 960

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631
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OGŁO SzE nIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

W19.6.śczb.7.3.do

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

mIESzKAnIA nA SPrzEDAŻ W CEnTrUm nOWOGArDU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CEnA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CEnA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CEnA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CEnA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CEnA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CEnA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CEnA: 145 000 zł
mIESzKAnIA W OKOlICy nOWOGArDU!
* kawalerka 18 m2, parter CEnA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CEnA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CEnA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CEnA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CEnA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CEnA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CEnA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO.  U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.pl

nIErUCHOmOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę 

lokal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w Nowo-
gardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem. 608 853 710  

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. 
Radosław, II piętro, po remon-
cie, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 605 686 520 

• SPRZEDAM MIESZKANIE 2-po-
kojowe ,częściowo umeblo-
wane, na  poddaszu,49m2 , ul. 
Tadeusza Kościuszki. Cena 30 
tyś. euro. Tel.665207599.

• HALA DO WYNAJĘCIA. Tel. 
605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo dobrym 
stanie.605 686 520 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprze-
daż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 
783 570 056, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe, bezczynszowe Leśna. 
663 423 338 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe na I piętrze 60 m2 ul. 
Zamkowa. 730 315 621

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe. 694 281 784

• Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe. 504 422 809 

• Sprzedam trzy pokoje, I pię-
tro, 120000, do remontu. 693 
344 807

• Kupię mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie, bez po-
średników. 796 144 213

• Sprzedam mieszkanie 67 m2, 
wysoki parter. 600 325 984  

• Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam działkę ogrodową/ 
Tel. 609 089 547 

• Do wynajęcia mieszkanie 65 
m2, trzy pokoje. Osiedle Bema. 
519 156 744

• Sprzedam mieszkanie 60m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Wierzbięcin. 665 846 370

• Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe, środek Nowo-
gardu. Czynsz 770 zł + media. 
Kaucja 1500 zł. 791 873 991 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe o pow. 38,9m2, położo-
ne na parterze budynku wie-
lorodzinnego w Osowie. Wia-

domość tel. 502 642 029

• Sprzedam działki budowlane 
w atrakcyjnym miejscu. 693 
850 197 

• Sprzedam połowę domu 
120m2, dwa garaże. Tel. 696 
207 172, 668 503 880

• Nowogard - sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej. 601 
808 410 

• Sprzedam M4. 601 724 492 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy 
pokoje, 607 242 327 

• Sprzedam bezczynszowe dwa 
mieszkania, parter, lub jako 
jedno 68m2. Tel. 660 143 840 

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 49m2 w Nowogar-
dzie. 510 480 098 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 
300 700 

• Sprzedam M3 58m2 w Nowo-
gardzie cena 185 tys. 602 264 
157 

• Sprzedam dom 94m2 cena 225 
tys. w miejscowości Boguszy-
ce. 602 264 157

• Do wynajęcia mieszkanie 4po-
kojowe. 504 898 980 

• Wynajmę lub sprzedam garaż 
na ul. Jana Pawła. 607 083 893 

• Umeblowana kawalerka do 
wynajęcia. Czynsz 800 zł +me-
dia. 698 669 875 

• Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie. 726 
169 098 

• Odstąpie urządzone miesz-
kanie 65m2, wpółdzielcze, lo-
katorskie,Wiejska 2d. 604 606 
960 

• Sprzedam kawalerkę 27m2, ul. 
700 lecia nad sklepem Natura. 
604 606 960 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe Nowogard. 696 463 
833 

• Do wynajęcia garaż przy ul. 
Zamkowej. 696 463 833 

• Sprzedam pół domu z działką 
Osowo. 696 404 840, 690 945 
309 

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 
511

• Sprzedam kawalerkę w cen-
trum, II piętro. 607 962 483 

• Działkę pod KRUS tanio sprze-
dam. 725 899 426 

• Dom po remoncie z częścią 
gospodarczą, 130m2, 7km od 
Nowogardu 169000. Sprze-
dam. 722 041 265 

• Ziemię rolną do 7ha sprze-
dam. 889 133 882

•  Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. Tel. 508 948 888

• Kawalerka do wynajęcia, ul. 
Leśna, 500 zł wynajem+me-
dia, 1000 zł kaucja. Tel. 721 
290 506 

• Sprzedam działkę budowlaną. 
Tel 880 132 032 

mOTOryzACjA

• Sprzedam amortyzatory, sprę-
żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Opel Vectra 2006, 
1.9, disel. Przebieg 183 000. 
695 788 100 

• Sprzedam skuter, rok produkcji 
2007, stan bardzo dobry, ważne 
OC. Więcej informacji pod tel. 
604 139 185 

• Tanio sprzedam Ford Mondeo. 
Tel. 91 39 108 06 

• Sprzedam VW Fox 2006 rocz-
nik, 104tys. Km 100% spraw-
ny z ważnym OC i rejestracją. 
Cena 11000 do uzgodnienia. 
605 967 588 

rOlnICTWO

• Koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Oddam siano za koszenie. 693 
850 197 

• Sprzedam prosiaki. 791 817 
107 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• Usługi koparko-ładowarką. 
663 410 636

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i 
solidnie. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515 

• Korepetycje matematyka. 608 
158 430. 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Pol-
skiego 3. 669 053 722 

• Remonty mieszkań. 669 526 
858 

• Blachatstwo pojazdowe. Tel. 
600 182 682 

PrACA

• Opiekunki do niemiec od 
zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię murarza z doświad-
czeniem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki da-
chowej na nowym budyn-
ku jednorodzinnym. Kontakt: 
514 386 866

• Ferma drobiu w Boguszycach 
zatrudni pracownika w wie-
ku 20-45 lat wymagane prawo 
jazdy kat.B, mile widziane do-
datkowe uprawnienia. Tel. 502 
217 497

•  Zatrudnię pomocnika do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię : montaż okien- pra-
cownik na hali produkcyjnej. 
- pracownik biurowy obsługa 
komputera, mile widziany ję-
zyk niemiecki lub angielski. 
663 600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 blachy 
trapezowej. Stan obecny deska 

i papa. Tel. 601 584 055, 601 
584 056 

• Zatrudnię kucharkę. 663 412 
054 

• Przyjmę ludzi do łapanki kur. 
882 963 434 

InnE

• Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340

• Szkółka w Karsku poleca bar-
dzo duży wybór drzew owo-
cowych i ozdobnych. 606 106 
142 

• Stare pojazdy, części, literaturę 
kupię. 600 182 682 

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam kosiarkę spalinową 
samojezdną, Powerformers 
550, kosz, nowy olej, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowo-
-kominkowe. 607 580 172 

•  Sprzedam za groszę kanapę 
dwuosobową, szafę narożną, 
biurko i łóżko jednoosobowe. 
665 541 960

• KUPIĘ poroże jelenia, daniela, 
łosia, i kozła każdą ilość, atrak-
cyjne ceny. Tel. 693 344 667

• Sprzedam dwa pieski sześcio-
tygodniowe, miniaturki, pe-
kińczyka. 887 479 883 

• Sprzedam wózek inwalidzki 
elektryczny. 887 077 577
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-   cyfrowa karta kierowcy
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES
- atrakcyjne wynagrodzenie 

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

www.10.07 pt

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 18 lipca 2015r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                       
OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania mammograficzne finansowanych  
ze środków pozyskanych z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Dzień Dobry panie Marku
Bardzo proszę umieścić w najbliższym wydaniu DN informacji dla Pań o badaniach mammograficznych 

oraz dla Panów kolejnej edycji profilaktyki raka prost
                                   

DLA PANÓW "PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY"

Tylko dla Panów "Profilaktyka Raka Prostaty"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję programu

"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania
odbędą się 25.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w

Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie
lekarskie.Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania

lekarskiego)  u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.                                

PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
                                                                    zapraszam prezes fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych nowotworów
złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na nowotwory w Polsce i

zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodów nowotworów. Według
badań zagrożony rakiem gruczołu krokowego jest 1 na 11 mężczyzn po
50-tym roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem.W

niektórych przypadkach rak gruczołu krokowego rośnie bardzo
powoli.Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowego,który głównie

powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić
rodzaj zmian w gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie

niższe szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie; około 2000
Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu każdego roku! inf. NFZ

                                                      Zapraszam
                                                        Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Tata z mamą tworzą rodzinę
Grażyna Siedlecka, Klaudia Gniewisz, Edward Bachor, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, 

Stanisława Pokorska, Natalia Kursnierk, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Lucyna Andrzejczak, Tere-
sa Januszonek, Krystyna Gęglawa, Michał Furmańczyk, Janusz Czarnowski, Jolana Kozioł, Anna Huget, Ali-
cja Wypych

Zwycięzcy: Krystyna Gęglawa, Grażyna Siedlecka, Anna Huget
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: mgła, minuta
Karolina Gurazdowska, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Nadia Gredna
Zwycięzca: Julia Furmańczyk
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

InFOrmATOr lOKAlny - nOWOGArD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGUlArnA lInIA mI KrO BU SO WA SErOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia mETrO Tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzEWóz OSóB - rO mAn BIŃCzyK - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SzCzECIn 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECIn - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - rESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

rESKO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCzEWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

nD - GOlCzEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzKŁAD jAzDy BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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WIOSENNE 

PORZĄDKI 

W OGRODZIE

Kosa spalinowa
STIHL FS 55

PROMOCYJNA
CENA

*

769,-
999,-

VIKING MB 248
Spalinowa kosiarka trawnikowa

+

PROMOCJA

STIHL RE 129 PLUS
Myjka wysokociśnieniowa

1199,-
NOWOŚĆ

Motocykle i skutery 
ROMET

już od 2400 zł

                  NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

W.13.2.O.7.03.do

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

NOWOGARD
ul. Armii Krajowej 28

Czynne od 8 - 16
tel./fax 91 392 29 20

PUNKT NADAWANIA 
I ODBIORU PRZESYŁEK

PROFESJONALNY SKLEP z artykułami
do HIGIENY JAMY USTNEJ,
stomatologii oraz dezynfekcji i nie tylko ...

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s.  5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

ReKlAmA

s.  7

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Poważne szkody sobotniej nawałnicy 

Szalały burze,  
wiał silny wiatr

Czytaj s. 3

michał Urtonowski dla DN: 
Jeszcze nie czuję nóg...

 Poważny wypadek 
nowogardzkiego 

kolarza
Czytaj s. 11

Groźna kolizja przy 
ul. Cmentarnej 

s.  3

Wyniki tegorocznych 
matur

Zburzyli i nikt nie 
płacze

Dachowanie 
koło 
Sąpolnicy 

Czytaj s. 4

Czytaj s. 7

Czytaj s. 10

Jest już program

A może 
wakacje 
z książką

Czytaj s. 12

„Środy na torze” - 
wielki finał

Hubert 
Grygowski  
z medalem
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

Okres wakacji, to czas wyjazdów. Coraz więcej z nas wybiera się na odpoczynek poza grani-
cę swojego kraju. Dlatego tym razem zapytaliśmy mieszkańców gminy Nowogard, czy  war-
to uczyć się języka obcego we współczesnym świecie, szczególnie gdy coraz częściej podró-

żujemy do innych krajów? 
Jan Sitarz - Żałuję, że gdy byłem młody to nie miałem takiej możliwo-

ści, by się uczyć języka obcego, a konkretnie angielskiego. Teraz są inne 
czasy, które pozwalają na naukę języka, jak  choćby angielskiego, któ-
ry jak wiemy, jest językiem międzynarodowym. Dlatego zachęcam ludzi 
młodych, by uczyli się go jak najwięcej, bo wówczas świat będzie otwar-
ty dla nich, a z nim kontakt na innego człowieka. Wydaje mi się, że język 
angielski jest tym językiem, który powinniśmy przyswajać jak najwięcej, 
gdyż gwarantuje on nam kontakt na całym świecie. 

Pani Krystyna Centała - W Polsce pracy nie ma. Dlatego trzeba jeź-
dzić za granicę, aby ją dostać, a żeby ją dostać to trzeba się jakoś poro-
zumiewać. Żałuję, że nie znam żadnego języka obcego. Ale namawiam 
wszystkich, szczególnie młodych, by uczyli się języka angielskiego i nie-
mieckiego. 

Pani Bogumiła wraz z Wiktorem i siostrzenicą Mają - Jako 
nauczycielka powiem, że nauka języka obcego gwarantuje nam o 
wiele większe możliwości, nie tylko porozumiewawcze, ale choć-
by związane z dostaniem lepszej pracy. Jestem całkowicie przeko-
nana, że warto uczyć się innych języków, takich jak język angielki 
czy niemiecki, bo ich przyswajanie oraz sama nuka powoduje zde-
cydowanie lepszą jakość życia. Mam pewność, że bez znajomości 
języków obcych nie da się znaleźć dobrze płatnej pracy w krajach 
zjednoczonej Europy i na całym świecie. 

Ewa Smietjuch - Odpowiedź jest bardzo prosta. Żeby się zwyczajnie 
porozumieć z obywatelem z innego kraju, nauka języka obcego gwaran-
tuje to nam, jak również rozwój intelektualny, o czym niewiele osób chy-
ba wie. Dlatego zachęcam wszystkich do nauki języków obcych. Niestety, 
ja sama nie uczę się ani języka niemieckiego ani angielskiego. W przeszło-
ści uczyłam się języka rosyjskiego, ale bardzo go nie lubiłam. 

Pani Krystyna - Znajomość języków obcych, zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, gwarantuje nam poszerzenie horyzontów nie tylko tych związa-
nych z myśleniem, ale i odkrywaniem nowych znajomości na innych kon-
tynentach całego świata. Dlatego pozostaje mi wszystkich zaprosić do na-
uki języków obcych, które gwarantują nam swobodę w kontaktach mię-
dzyludzkich na całym świecie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

29.06.2015r. 
- godz. 10.30  dzielnicowy KP 

Nowogard w trakcie obchodu 
służbowego zatrzymał poszu-
kiwanego na podstawie nakazu 
doprowadzenia do ZK wydane-
go przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowie. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

- godz. 11.30 podczas kontro-
li drogowej w miejscowości Wy-
szomierz ujawnili kierującego 
rowerem w stanie nietrzeźwości 
1,15 mg/L w wydychanym po-
wietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

30.06.2015r. 
-  godz. 06.05 policjanci OPI 

KP Nowogard zatrzymali po-
szukiwanego na podstawie na-
kazu doprowadzenia do ZK wy-
danego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

- godz. 10.20 w Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej 
ujawnili kierującego pojazdem 
mechanicznym w stanie nie-
trzeźwości 1,18 mg/L w wydy-
chanym powietrzu. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

- godz. 12.20 w Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej 
ujawnili kierującego samocho-
dem osobowym, który posiada 
dwa aktywne zakazy prowadze-
nia wszelkich pojazdów wydany 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

01.07.2015r. 
- godz. 11.20 podczas kontroli 

drogowej w miejscowości Mięt-
no ujawnili kierującego rowe-
rem w stanie nietrzeźwości 0,44 
mg/L w wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

- godz. 12.20 dyżurny Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie 
został powiadomiony o włama-
niu do piwnicy, skąd nn. spraw-
cy dokonali zaboru gitary oraz 
sprzętu elektronicznego o łącz-
nej wartości strat 7200 zł. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

- godz. 13.30 w Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej 
ujawnili kierującego motorowe-
rem, który posiada aktywny za-

kaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych wydany przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Postę-
powanie prowadzi KP Nowo-
gard.

- godz. 14.30 dyżurny Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie 
został powiadomiony przez wła-
ściciela sklepu znajdującego się 
w Nowogardzie o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży wkrętar-
ki. Sprawcę zatrzymano na go-
rącym uczynku. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

- godz. 14.40 podczas kontroli 
drogowej w miejscowości Strze-
lewo ujawnili kierującego moto-
rowerem w stanie nietrzeźwości 
1,57 mg/L w wydychanym po-
wietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

02.07.2015r. 
- godz. 19.00 dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie zo-
stał powiadomiony o włamaniu 
do altanki na ogrodach działko-
wych w Nowogardzie przy ulicy 
15 – go Lutego, skąd nn. sprawcy 
dokonali zaboru elektronarzędzi 
oraz laptopa o łącznej wartości 
strat 650 zł. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

03.07.2015r. 
- godz. 11.40 dyżurny Komi-

sariatu Policji w Nowogardzie 
został powiadomiony o włama-
niu do domu jednorodzinnego 
w Nowogardzie, skąd nn. spraw-
cy dokonali kradzieży pieniędzy 
w kwocie 5800 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

04.07.2015r. 
- godz. 21.30 podczas kon-

troli drogowej w miejscowości 
Błotno ujawnili kierującego ro-
werem w stanie nietrzeźwości 
0,35 mg/L w wydychanym po-
wietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

05.07.2015r. 
- godz. 17.40 podczas kontroli 

drogowej w miejscowości Bogu-
szyce ujawnili kierującego rowe-
rem w stanie nietrzeźwości 1,40 
mg/L w wydychanym powie-
trzu, ponadto kierował rowerem 
pomimo zakazu prowadzenia 
rowerów wydany przez Sąd Re-
jonowy w Gryficach. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

info KP Nowogard

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię  
   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam: tapczan w dobrym stanie, stolik rtv i komodę 91 30220804
- Oddam: rozkładany tapczan (transport własny) tel.504 366 387    
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894 
- Oddam; 3 kotki małe tel.696711225
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Mieczysław Słowiński: lat 90, zmarł 02.07.2015 r., pogrzeb odbędzie 

się 07.07.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Piotr Łacinnik: lat 71, zmarł 03.07.2015 r., pogrzeb odbył się 

06.07.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie
Wanda Babiarz: lat 77, zmarła 02.07.2015 r., pogrzeb odbył się 

06.07.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał  Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Reklama

Poważne szkody sobotniej nawałnicy 

Szalały burze, wiał silny wiatr 
Zgodnie z prognozami pogody, w miniony weekend, nad naszym regionem przeszła fala niemalże afrykańskich upałów. Nocą natomiast szalały burze i 
silny wiatr. 

Szczególnie w nocy, z soboty 
na niedzielę, natura ukazała swo-
je niebezpieczne oblicze. Szaleją-
ce burze, opady deszczu i gradu 
oraz towarzyszący temu wszyst-
kiemu silny wiatr sprawiły, że no-
wogardzcy strażacy nie mieli spo-
kojnego dyżuru. 

Ok. godz. 1.22, straż pożarna 
została zawiadomiona, że w drze-
wo przy ul. Piłsudskiego, stoją-
ce na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej, uderzył piorun. Na sku-
tek tego zerwane zostały, biegną-
ce wzdłuż drogi, linie elektryczne. 
Przybyli na miejsce strażacy usu-
nęli fragmenty drzewa z chodni-
ka i jezdni, oraz zabezpieczyli te-
ren do czasu przyjazdu pogotowia 
energetycznego. 

O godz. 3.16 straż została we-

zwana do zwalonego drzewa na 
drodze do Dąbrowy Nowogardz-
kiej. Strażacy pocięli na fragmen-
ty leżące na drodze drzewo i usu-

nęli je udrażniając przejazd.  
Kilkadziesiąt minut później, 

o godz. 3.40,  straż została znów 
wezwana do drzewa, które tym 

razem powaliło się przy ul. 700 
-lecia. Podobnie jak na drodze do 
Dąbrowy Nowogardzkiej, tak i w 
tym wypadku działanie straży po-
legało na usunięciu z jezdni powa-
lanych konarów. 

Burze, które nawiedziły naszą 
gminę, również w nocy z niedzie-
li na poniedziałek, nie były już tak 
gwałtowne, toteż straż pożarna 
nie odnotowała żadnych wyjaz-
dów związanych bezpośredniego 
z działaniem natury. 

Bez wypadków i udarów...
Pocieszający jest fakt, że w trak-

cie minionego weekendu nie do-
szło do żadnych wypadków z 
udziałem ludzi, szczególnie tych 
szukających ochłody nad wodą. 
Chociaż miejscowe kąpieliska 
były już od piątku oblegane, nie 

odnotowano żadnego zdarzenia, 
które wymagałoby interwencji 
służb ratowniczych. Pogotowie ra-
tunkowe nie odnotowało również 
wyjazdów związanych z dolegli-
wościami wywoływanymi zwykle 
przez tak wysokie temperatury. 

Przed nami kilka chłodniej-
szych dni, tak przynajmniej wy-
nika z zapowiedzi meteorologów. 
Już wczoraj temperatury powie-
trza nieco spadły. W dzień było 
ok. 27 stopni. Dziś i jutro ma być 
podobnie. W kolejnych dniach 
zapowiadany jest znaczny spadek 
temperatur. Będzie okazja ode-
tchnąć od upałów. 

MS, RK
fot. JB

Groźna kolizja przy ul. Cmentarnej 

Nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu... 
W piątek, 3 lipca,  przy ul. Cmentarnej,  w godzinach rannych doszło do zderzenia 
drogowego. 

W kolizji udział brały dwa po-
jazdy tj. Mercedes (bus) oraz 
Audi. 

- Kierowca Mercedesa (63-letni 
mieszkaniec Nowogardu) nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu włą-
czając się do ruchu z ul. Cmentar-
nej, doprowadzając do zderzenia 
z jadącym prawidłowo od stro-
ny przejazdu kolejowego kierow-
cy Audi. Mężczyzna przyznał się 
do spowodowania kolizji, został 
ukarany mandatem w wysokości 
300 zł i 6 pkt karnych. Kierowcy 
byli trzeźwi - informuje asp. Ju-

lita Filipczuk, rzecznik praso-
wa policji. W wyniku zdarze-
nia obaj mężczyźni zostali prze-
wiezieni do szpitala. Kierowca 
Audi doznał jedynie otarcia na-
skórka, natomiast kierowca busa 
został w szpitalu na obserwacji.  
Na miejsce zdarzenia przybył pa-
trol policji oraz Straż Pożarna. 
Działania mundurowych polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, oraz wyjaśnieniu  przy-
czyn zaistniałej kolizji. 

 Jarek Bzowy 

Posprzątali,  
a jakże …

Zgodnie ze stałym już od lat 
harmonogramem, tuż po opa-
dach deszczu (i to wcale nie wy-
jątkowo rzęsistych) Promenada 
wokół słynnej fontanny oblana 
została rozwodnioną breją (ina-
czej gównami) z kanalizacji miej-
skiej. Tym razem stało się to w so-
botnią letnią noc. Do południa, w 
upalną niedzielę, breja dochodzi-
ła do alejek, po czym około godz. 
15, ekipy sprzątające wyposażone 
w profesjonalne myjki na samo-
chodzie WUKO sprawnie i szyb-
ko pozmywały wszystko co da 
się pozmywać. Oczywiście breja 

spłynęła obficie do jeziora, i być 
może jeszcze tego samego dnia 
kąpiący się na plaży załapali się 
na łyk orzeźwiającego roztworu 
z domieszką wonnych aromatów 
wszelkiej maści. Nie zauważo-
no, aby tym razem sprzątaniu gó-
wien i uroczystej konsumpcji na 
plaży towarzyszył, obecny w każ-
dym zakątku życia miasta,  Bur-
mistrz Nowogardu Robert Cza-
pla. No przynajmniej nikt tego 
nie uwiecznił na żadnym zdjęciu 
umieszczonym na  gminnej czy 
„podgminnej” stronie.  

red
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Sonda z Osiny

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Okres wakacji, to czas wyjazdów. Coraz więcej z nas wybiera się na 
odpoczynek poza granicę swojego kraju. Dlatego tym razem zapyta-
liśmy mieszkańców gminy Osina, czy  warto uczyć się języka obcego 
we współczesnym świecie, szczególnie gdy coraz częściej podróżuje-
my do innych krajów? 

Marek Domański – Myślę, że 
warto, choćby dlatego, żeby nie 
„motać” się i nie mydlić sobie oczu 
w rozmowie z drugim człowie-
kiem, który rozmawia np. po an-
gielsku czy niemiecku. Za moich 
czasów, gdy byłem młody, to nie 
było takich możliwości, by uczyć 
się innych języków, oprócz ru-
skiego, który zresztą był językiem 

przymusowym w szkołach. Dlatego namawiam młodych, by poznawali 
choćby język angielski, bo wtedy dogadają się w każdym zakątku świata. 

Pan Jan - Ja myślę, że odpo-
wiedź na to pytanie jest bardzo 
prosta, bo Europa się jednoczy i 
można jechać gdzie się chce, ale by 
tak było, to trzeba choć w stopniu 
podstawowym znać język angiel-
ski lub niemiecki. Trochę żałuję, że 
zamiast angielskiego znam jedynie 
trochę rosyjski, który był, jak pa-
miętamy, narzucony w szkole jako 
język obowiązkowy. Teraz właśnie 
przydałaby się znajomość języka angielskiego, bo Europa jest otwarta, a 
wraz z nią podróżowanie do innych krajów, w których angielski zdecydo-
wanie pomógłby w kontakcie. 

Paweł Buriak -  Zdecydowanie 
zachęcam do nauki języka obce-
go, bo to są konkretne możliwości 
i korzyści związane choćby z pracą 
za granicą. Dobra znajomość ję-
zyka angielskiego czy niemieckie-
go, również może przyczynić się do 
lepszych zarobków. Dlatego ja sta-

ram się przyswoić język niemiecki, chociaż gdy nie ma się na co dzień z 
nim kontaktu, takiego bezpośredniego w mowie, to bardzo trudno go so-
bie przyswoić. 

Pani Maja z córką Jessicą - 
Znam w minimalnym stopniu ję-
zyk niemiecki. Pracuję w takiej fir-
mie, gdzie czasami przyjeżdżają 
Niemcy, z którymi udaje mi się za-
mienić kilka słów, właśnie po nie-
miecku. Myślę, że warto się uczyć 
języków obcych, bo one zwyczajnie 
ułatwiają nam dziś życie w zjed-
noczonej Europie. 

Damian Kobus – Uważam, że 
znajomość języków obcych przede 
wszystkim ułatwia kontakt w każ-
dym zakątku świata. Dobrym 
przykładem jest tu zdecydowanie 
język angielski, którym możemy 
posługiwać się niemal wszędzie. 
Dobra znajomość języka to rów-
nież spory potencjał przy poszuki-
waniu pracy. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Nasz Felieton 

Ile osób musi ze sobą skończyć, żebyśmy 
wreszcie przestali oddawać nasze dzieci 
komputerom na wychowanie?

  Oto pytanie, które postawił au-
tor tekstu o samobójczej śmier-
ci czternastoletniego  Domini-
ka. Wiadomość o tym, że chło-
piec zaszczuty przez rówieśników 
nie wytrzymał i odebrał sobie ży-
cie, poruszyła w tych dniach opi-
nię publiczną. Szok spotęgowały 
doniesienia o reakcji na tę śmierć 
internetowej gawiedzi, zwłasz-
cza szkolnych kolegów chłopca. 
Jak się okazuje, nie po raz pierw-
szy  internetowa  anonimowość 
dopuściła do publicznego rozpo-
wszechniania nie tylko wyjątko-
wo  przerażającą dawkę  cham-
stwa i językowego rynsztoku, ale 
także stała się sposobem na za-
dręczenie  na śmierć innych lu-
dzi będącym w istocie zbrodnią. 
Wpływ jaki w procesie wycho-
wawczym wywierają tzw. czyn-
niki środowiskowe, czyli presja 

ze strony rówieśników, jest zna-
ny i wychowawcom i psycholo-
gom od dawna. Niestety w nie-
licznych przypadkach presja śro-
dowiska  rówieśniczego ma pozy-
tywny wektor, na ogół prowadzi 
do zachowań szkodliwych takich 
jak przedwczesne inicjacje alko-
holowe, narkotykowe czy seksu-
alne. Ale to znane od lat zjawisko 
miało mimo wszystko do pewne-
go czasu ograniczony zasięg, w za-
sadzie znajdowało się pod kontro-
lą. Zarówno silne wpływy wycho-
wawcze rodziny jak i szkoły, a tak-
że oparte na przykładach   auto-
rytetów wzory wychowawcze po-
wodowały, że dzieci i młodzież 
w większości mimo naturalnych  
okresów buntów i ulegania mira-
żom jakoby nieograniczonej co 
do zasady wolności, doświadczała  
ostatecznie swojej dorosłości bez 
poważniejszych szkód dla zdro-
wia fizycznego czy psychicznego. 
Tak było jeszcze kilka lat temu do 
momentu, gdy rówieśniczy ter-
ror „wychowawczy” nie zyskał na-
rzędzia  w postaci  internetu, a w 
zasadzie akceptowalnej prawnie 
możliwości anonimowego funk-
cjonowania w sieci. Nick, trawer-
sując ni.k(t) stał się bezkarnym i 

groźnym super-rówieśnikiem bez 
twarzy, ale za to z ogromną wła-
dzą ustanawiania standardów ak-
ceptacji. A młody człowiek pra-
gnie być akceptowany, akcepta-
cja jest to wszak jeden z przeja-
wów miłości odwiecznego pra-
gnienia ludzkości.  Gdy ten su-
per-rówieśnik pokazuje niekie-
dy twarz  to okazuje się, że jest to 
twarz trolla. Także efekt jego dzia-
łań, to efekt działań złośliwego i 
okrutnego stworzenia czerpiące-
go przyjemność  z czynienia zła. 
Dominik to już kolejna ofiara tego 
nieludzkiego świata, któremu tak 
bez walki i tak naiwnie   oddajemy 
często nasze dzieci. Ofiara kolej-
na, ale ile tych ofiar jest napraw-
dę i jaka jest skala tego zjawiska?- 
tego do końca nie wiemy. Nie wie-
my ponieważ sprawy się zakrywa, 
i odpowiedzialni, również odpo-
wiedzialni za wychowanie doro-
śli boją się sankcji, jest więc często 
zmowa milczenia.  Także w naszej 
najbliższej okolicy znamy przy-
padki w których były poważne 
przesłanki, że samobójstwo mło-
dego człowieka miało przyczyny 
jeszcze inne aniżeli tylko słabość 
niedojrzałej osobowości.                         

 sm

Dachowanie koło Sąpolnicy 
W sobotę, 4 lipca, ok. godz. 19.45, na łuku drogi koło Sąpolnicy z drogi wypadło Renault 
Megane, prowadzone przez młodego mężczyznę. 

Kierujący samochodem, 
21-letni mężczyzna, prawdo-
podobnie wracał znad morza. 
Podróżowała z nim 20-latka. 
Oboje to mieszkańcy gminy 
Stargard. 

Kierowca nie dostosował 
prędkości do panujących wa-

runków na drodze, wypadł 
poza oś jezdni i dachował – 
informuje Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowa policji. 

Zarówno kierowca jak i pa-
sażerka samochodu mieli 
wiele szczęścia. Chociaż sa-
mochód w wyniku zdarzenia 

został kompletnie zniszczony, 
oboje nie odnieśli żadnych 
poważniejszych obrażeń poza 
otarciami naskórka. Jedyną 
konsekwencją, poza znisz-
czonym autem, był mandat 
karny, jaki na kierowcę nało-
żyła policja.                             MS
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Wyniki matur w Nowogardzie 

W tym roku gorzej
Spośród 199 nowogardzkich abiturientów szkół średnich piszących w tym roku maturę, 23 nie zdało egzaminu dojrzałości i nie będzie mogło przystąpić 
do poprawki. Ci, którzy mają prawo do poprawki, będą musieli podszkolić się z matematyki – przedmiot ten, podobnie jak w całym kraju, przysporzył 
maturzystom najwięcej trudności. 

W II Liceum Ogólnokształ-
cącym spośród 71 absolwentów 
do matury przystąpiło 68 osób 
(3osoby mają wyznaczony ter-
min matury na sierpień, bo nie 
otrzymały jeszcze świadectwa 
dojrzałości). Dwie osoby nie 
zdały definitywnie matury. Sie-
dem osób ma prawo do popraw-
ki z matematyki. Procentowo 

wynik LO nr 2 jest najlepszy z 
nowogardzkich szkół i wynosi 
86 % zdanych matur. 

W I Liceum Ogólnokształcą-
cym z 71 absolwentów do ma-
tury przystąpiło 49 osób. Egza-
min zdało 39 osób. Prawo do 
poprawki ma 9 osób. Jedna oso-
ba nie zdała matury i nie będzie 

mogła go poprawić w tym roku. 
Oznacza to że  z osób przystę-
pujących do egzaminu maturę 
zdało 79,6 %

Technikum nr 1 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie, ukończyło w tym roku 
121 uczniów, a 79 osób przystą-
piło do egzaminu maturalnego. 

20 osób nie zdało matury  i 
mogą do niego przystąpić za 
rok. Uprawnienia do egzami-
nu poprawkowego w sierpniu 
ma 27 osób (5 osób z j. an-
gielskiego, 22 osoby z mate-
matyki). W ZSP zdawalność 
wyniosła więc 40,5 %.

Jak było w zeszłym roku?
W zeszłym roku nie było przy-

padku, aby ktoś nie zdał matury 
i nie otrzymał prawa do sierp-
niowej poprawki.  W II LO do 
egzaminu maturalnego przystą-
piło 82 uczniów. 3 uczniów, je-
den z polskiego i dwóch z ma-
tematyki, zdawało popraw-
ki w sierpniu. Pozostałych 79 
uczniów otrzymało świadectwa 
maturalne. W ZSP im St. Sta-
szica przy ulicy Poniatowskie-
go, naukę w technikum ukoń-
czyło 122 uczniów.  Do egzami-
nu maturalnego przystąpiło 77 
osób.  26 z nich  uzyskało prawo 
do  egzaminu poprawkowego w 
sierpniu (23-matematyka, 1 – j. 
polski, 2 – j. angielski). W I LO,  
do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło 99 uczniów na 118 absol-
wentów. 19 uczniów uprawnio-
nych było do poprawki w sierp-
niu. Pozostali otrzymali świa-
dectwa dojrzałości „w pierw-
szym terminie”. 

Pisali według nowych zasad
Tegoroczni Absolwenci mu-

sieli obowiązkowo przystąpić do 
dwóch egzaminów w części ust-
nej (z języka polskiego i języ-
ka obcego - bez określania po-
ziomów) oraz czterech egzami-
nów w części pisemnej (język 
polski, matematyka, język obcy 

– poziom podstawowy plus wy-
brany przedmiot dodatkowy na 
poziomie rozszerzonym). Nie-
co inne zasady obowiązywa-
ły abiturientów techników. Ci 
mogli, -  mogli, ale nie musie-
li, przystąpić do pisemnego eg-
zaminu z przedmiotu do wy-
boru. Mieli też możliwość wy-
brania poziomu tj. podstawo-
wy lub rozszerzony). Tegorocz-
ni absolwenci zdawali egzamin 
w nowej formule. Poza przed-
miotami na poziomie podsta-
wowym musieli również przy-
stąpić do egzaminu z wybrane-
go przedmiotu na poziomie roz-
szerzonym, a w przypadku języ-
ków obcych na poziomie rozsze-
rzonym albo dwujęzycznym. W 

starej formule maturę zdawali 
absolwenci szkół z lat ubiegłych, 
którzy wcześniej nie przystąpi-
li do matury bądź chcieli popra-
wić wynik matury z roku 2015, 
by dostać się na swoją wymarzo-
ną uczelnię. 

W całym kraju maturę zda-
ło 74% uczniów – podała Cen-
tralna Komisja Egzaminacyj-
na. To o jeden punkt procento-
wy wyżej niż przed rokiem, któ-
ry uznawano za najgorszy do-
tychczas wynik.  Najgorzej abi-
turienci radzili sobie z „królo-
wą nauk” – matematykę oblało 
18% uczniów piszących maturę 
w nowej formule

Marcin Simiński

S6 – kolejny etap 

Oferty cenowe na odcinek S6 Nowogard - Płoty otwarte 
Otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6, tym razem Nowogard – Płoty – informuje Generalna 
Dyrekcja Dróg i Autostrad w Szczecinie. 

 Jak informowaliśmy w ostat-
nim, piątkowym wydaniu DN, 30 
czerwca, poznaliśmy oferty cenowe 
w przetargu na odcinek Goleniów 
– Nowogard. Przypomnijmy tylko, 
że najtańszą ofertę na wykonanie 
tego fragmentu nowej drogi złoży-
ła spółka Budimex. 

Wczoraj natomiast (6 lipca), 
GDDKiA otworzyło koperty z ofer-
tami na budowę i projekt kolejnego, 
drugiego odcinka drogi z Nowogar-
du do Płot. 

Wpłynęło łącznie 9 ofert. Najniż-
szą cenę 390 246 867,54 zł zaofero-
wała firma: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A.. 
Wartość najdroższej oferty to 547 
996 417,95 zł zł – informuje Łukasz 
Dybkowski, z GDDKiA. 

 Swoją ofertę, podobnie jak w 
przypadku postępowania dotyczą-

cego pierwszego odcinka drogi tj. 
Goleniów-Nowogard, złożyła tak-
że nowogardzka spółka PRD wspól-
nie z  Bilfinger Infrastructure. Spół-
ki wyliczyły wartość inwestycji na 
512 mln 840 tys. zł. Zważywszy, że 
kryterium oceny ofert w 90% stano-
wi cena, małe są szanse aby to wła-
śnie ta oferta wygrała. Ostatecznie 
jednak będzie to wiadomo po do-
konaniu oceny formalnej złożonych 
ofert, również tej najtańszej. 

Odcinek Nowogard - Płoty dro-
gi S6 o długości 20 km jest drugim 
odcinkiem ekspresowej „szóstki”, 
dla którego zostały otwarte oferty 
cenowe. GDDKiA zapowiada, że do 
końca lipca powinny zostać otwarte 
oferty cenowe dla pozostałych 4 od-
cinków drogi S6 pomiędzy Płotami, 
a Koszalinem.

 MS Wizualizacja S6 estakada nad Regą
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mądrych warto zawsze posłuchać 

Zburzyli i nikt nie płacze
Zburzony został dziś betonowy pomnik, na którym były postacie dwóch radzieckich żołnierzy z pepeszami i z gwiazdami na hełmach, oraz jeden polski z 
orzełkiem. I nie ma tu żadnej nadzwyczajnej ideologii - powiedział prezydent Nowej Soli (miasto w Lubuskiem) komentując zburzenie zgodnie z decyzją 
władz samorządowych pomnika, upamiętniającego, podobnie jak ten w Nowogardzie, polsko – radzieckie braterstwo broni. Niestety takiego komunika-
tu trudno byłoby się doczekać od  naszego włodarza…

Pomnik w Nowej Soli właśnie skończył swój żywot

Podobny pomnik w Nowogardzie ma się dobrze...

Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje…

KLESZCZE - Jak chronić się 
przed pokąsaniami ?

Wiosna i miesiące letnie sprzy-
jają częstszemu korzystaniu z 
form wypoczynku na świeżym 
powietrzu, noszeniu lżejszego 
ubioru, zwiększają równocześnie 
ryzyko pokąsania przez klesz-
cze mogące przenosić groźne dla 
zdrowia bakterie, wirusy i pier-
wotniaki. W 2014 roku łącznie 
w Polsce zarejestrowano 13.875 
przypadków zachorowań na bore-
liozę oraz 197 przypadków zacho-
rowań na kleszczowe zapalenie 
mózgu, które stanowią najczęst-
sze choroby przenoszone przez 
kleszcze. 

Kleszcze rozpoczynają swo-
ją aktywność sezonową, gdy tem-
peratury w ciągu doby przekro-
czą 5-7ºC i jest wilgotno i muszą 
znaleźć żywiciela. Aktywność ży-
ciowa kleszcza jest większa w go-
dzinach porannych i wieczor-
nych. Najwięcej kleszczy bytuje 
na skraju lasu ale można jest rów-
nież spotkać w parkach w trawie, 

chwastach, krzewach na spodniej 
stronie liści. Po wyczuciu żywi-
ciela spadają na obuwie lub nie-
osłonięte nogi po czym aktywnie 
wspinają się po skórze w okoli-
ce, gdzie skóra jest cieńsza i lepiej 
ukrwiona. 

Ryzyko kontaktu z kleszczami 
można ograniczyć poprzez nosze-
nie długich spodni i koszul z dłu-
gim rękawem oraz stosowanie re-
pelentów – preparatów odstrasza-
jących zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. 

Należy pamiętać, że zwykle nie 
czuć ukąszenia przez kleszcza, 
gdyż posiadają one w swojej śli-
nie substancje znieczulające dla-
tego też po wizycie w lesie lub in-
nym miejscu bytowania kleszczy, 
należy obejrzeć całe ciało. Po za-
uważeniu kleszcza, należy jak go 
usunąć. W tym celu należy spe-
cjalnym zestawem do usuwania 
kleszczy lub pęsetą ująć klesz-
cza przy samej skórze i pociągną 

ku górze zdecydowanym ruchem, 
jak najmniej przy nim manipulo-
wać lub zgniatać. Nie należy sma-
rować kleszcza żadną substancją, 
aby nie zwiększać ryzyka zakaże-
nia. Miejsce ukłucia należy zde-
zynfekować. 

Gdy usunięcie kleszcza spra-
wia nam trudność, należy zwrócić 
się o pomoc do lekarza, ale nale-
ży pamiętać, że jak najwcześniej-
sze usunięcie kleszcza znacząco 
zmniejsza ryzyko ewentualnego 
zakażenia. Ocenia się, że nawet w 
przypadku, gdy kleszcz był zaka-
żony to – w przypadku usunięcia 
go ze skóry do 12 godzin od mo-
mentu ukąszenia – liczba krętków 
boreliozy, która przedostanie się 
do organizmu człowieka będzie 
zbyt mała, aby spowodować zaka-
żenie. 

Opracowano na podstawie ma-
teriałów Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. 

Był wielki (kilkadziesiąt ton 
żelbetonu), brzydki, ciągle 
brudny…

Historia, kształt i przesła-
nie zburzonego w tych dniach 
pomnika w Nowej Soli, wyjąt-
kowo przypomina te dotyczą-
ce nowogardzkiego monumen-
tu na Pl. Wolności. Pomnik w 
Nowej Soli powstał w 1967 r., w 
miejscu niemieckiego pomni-
ka poległych w I wojnie świa-

towej. Do 1989 r. funkcjonował 
jako Pomnik  Braterstwa Bro-
ni Żołnierzy Wojska Polskiego i 
Armii Radzieckiej. Do końca lat 
80. minionego wieku, plac i po-
mnik były centrum obchodów 
uroczystości o charakterze pań-
stwowym. Przy pomniku od-
bywały się uroczystości zwią-
zane z historią Polski ludowej i 
ZSRR. A więc i wszystko prawie 
dokładnie tak jak u nas w No-

wogardzie przy pomniku na Pl. 
Wolności, na którym jak wielu 
pamięta wyryto pierwotnie fał-
szywy historycznie napis „Pod 
Grunwaldem i w Berlinie i na 
zawsze razem“. Po upadku PRL, 
gdy przyszły nowe czasy, próbu-
jąc ratować pomniki przed de-
cyzją o zburzeniu zarówno w 
Nowej Soli, jak i w Nowogar-
dzie, dokonano ich  „liftingu“, 
zmieniając napisy i przesłanie - 

tam zmieniono nazwę pomnika 
na Pomnik Bohaterów II Wojny 
Światowej, jednocześnie usuwa-
jąc z niego radzieckie symbole, 
w tym symbole sierpa i młota, a 
w Nowogardzie usunięto stary 
napis przykręcając tablicę z no-
wym tekstem dotyczącym czy-
nu kombatantów. Oba monu-
menty łączyło też podobieństwo 
„artystyczne” i tu i tam były wi-
zerunki polskich i radzieckich 
żołnierzy. Oba pomniki łączy-
ła też brzydota - wykonane były 
bowiem z betonu. To wszystko 
w przypadku Nowej Soli to już 
przeszłość, temat od kilku dni 
nie istnieje – pomnik zburzono 
i zgodni w tej sprawie byli wszy-
scy od władz miasta przez sto-
warzyszenia kombatanckie, po 
mieszkańców gminy.

Chcieliśmy miejsca i pomni-
ka, który będzie łączył, a nie 
dzielił 

Do tego momentu przygotowy-
waliśmy się od dawna – mówi 
prezydent Nowej Soli Wadim 
Tyszkiewicz: - 7- 8 lat temu za-
częliśmy najpierw od rozmów ze 
środowiskiem kombatantów. Nie 
chcieliśmy nikogo urazić. Chcie-
liśmy miejsca i pomnika, który 
będzie łączył, a nie dzielił. Mie-
liśmy świadomość, że za wolną 
Polskę przelewali krew żołnierze 
i pod Lenino i pod Monte Cas-

sino, pod Berlinem i Tobrukiem, 
bronili Warszawę i Londyn. 
Wspólnie z wieloma środowiska-
mi wypracowaliśmy przez lata 
kompromis. Razem wybraliśmy 
kształt nowego pomnika (który 
stanie w miejscu wyburzonego –
dop. red.) i napis na nim widnie-
jący, gloryfikujący wszystkich bo-
haterów poległych za ojczyznę. 
Nikt się łańcuchami do symbo-
li minionej epoki na szczęście nie 
przykuwał. 

Tyle prezydent Tyszkiewicz. 
Czy burmistrz Nowogardu w 
sprawie pomnika na Placu Wol-
ności  jest w stanie rozmawiać 
takim językiem? Na to pytanie 
może odpowiedzieć tylko rze-
czywistość i ta jak na razie ra-
czej skrzeczy po komuszemu, 
a betonowy monument prze-

chodzi kolejne kosztowne re-
nowacje, zamiast lec w gruzach 
i uwolnić to prestiżowe miejsce 
dla znacznie  lepszych, a zwłasz-
cza nie kompromitujących prze-
znaczeń. Ale żeby tak się stało 
trzeba byłoby  posłuchać  mą-
drych, choćby tych z Nowej Soli. 
Przypomnijmy też, że Nowa Sól 
to tylko jedna z licznych gmin 
w kraju, która potrafiła załatwić 
raz na zawsze temat Przyjaźni 
Polsko Radzieckiej wyrażonej w 
monumentach.    

red.
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ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ZAPRASZA 

dzieci w wieku od 6 do 11 lat 

na „WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE” 

Zajęcia będą trwały od dnia 6 lipca 2015 r.  
do dnia 14 sierpnia 2015 r. 

w godz. 1200 - 1400 

 

 

    W trakcie bibliotecznych zajęć dzieci będą uczestniczyć w zajęciach 
literackich, plastycznych, muzyczno - ruchowych. Będą rozwiązywać zagadki i 
rebusy bajkowe, projektować, malować, wyklejać, a przede wszystkim dobrze 
się bawić. Głośne czytanie towarzyszyć będzie w każdym dniu. 

„WAKACYJNE ZAJĘCIA 
CZYTELNICZE” 

Zapraszamy 
 

 Od 6 lipca 2015r. 
do 14 sierpnia 2015r. 

w godz. 1200 - 1400 

 

 

6 – 10 lipca
WIELKIE CZYTANIE ZE 

„ŚWIERSZCZYKIEM” – 
NAJSTARSZYM CZASOPI-

SMEM DLA DZIECI W EURO-
PIE

- Jesteś moim przyjacielem – 
bransoletki przyjaźni

- Pasiasty lub w kropy, powolny 
lub zwinny… każdy jest inny – pa-
pierowy tłum

- Kultura na co dzień nigdy nie 
bodzie! - Ach jak przyjemnie! 
KONKURS

- Niby zwykła okolica a zachwy-
ca – tworzymy makietę naszego je-
ziora

- Życzenia dla „ŚWIERSZCZY-
KA” 

 Wakacje króla Edwarda - Z. Sta-
necka

 Złote serce - W. Widłak
 Opowieści z Magicznego Lasu - 

V. French
 Słońce i Wiatr - Ezop
 Duch z wesołego miasteczka - F. 

Everett

 13 – 17 lipca
ODKRYWAMY TAJEMNICE 

ŚWIATA Z NELĄ MAŁĄ REPOR-
TERKĄ

- Mieć słonia na jeden dzień – 
(Parada Słoni)

- Uważaj na kobrę – spiralny wąż
- W dzikiej wietnamskiej dżun-

gli (papierowa dżungla)
- Niesamowite smaki Tajlandii – 

galeria tropikalnych owoców
- Bukiet z cukierków – prezent 

dla NELI 
10 niesamowitych przygód Neli
Nela i tajemnice świata
Tygrysy w mroku - M. P. Osbor-

ne
Opowieści o dżungli - A. Micha-

elis
Czarownica Nanga. Baśnie afry-

kańskie - K. S. Kumanda
20 – 24 lipca
TYDZIEŃ Z SERIĄ KSIĄŻEK 

„PRZYGODY MAŁYCH MA-
RZYCIELI”

- CZAS NA MARZENIA- pa-
trzymy przez bajkowe okulary

- Stuki, brzdęki i inne dźwięki 
– robimy instrumenty – przenosi-
my się 

   w świat dźwięków
- muzyczne zabawy – DYZIO 

MARZYCIEL
- Po drugiej stronie tęczy – 

DRZEWO MARZEŃ
- Rolka i jej marzenie – kreatyw-

ne wykorzystanie rolki po papierze
 Julia i tajemniczy sklep pana Po-

krętły - M. Michael
 Miasteczko szeptów - V. Zabus 

Podróże z Fantazją  - L. Długołęc-
ka-Pinkwart

 Koniec z wygłupami - A. Stel-
maszyk

 Piotr Śmiałek i tajemnicza tak-
sówka - J. Pelissier

27 – 31 lipca
STRAAACH MA WIELKIE 

OCZY! WITAJCIE W STWOR-
KOLANDII!

- Straszydełka z balonów
- Pajęczynowe akrobacje/ zaba-

wa ruchowa
- Tekturowe pajączki, stworki na 

klamkę, włóczkowe różności
- Rysujemy Rupaki – cóż to za 

zwierzaki?
- Straszna wykreślanka
- Stworki z wykorzystaniem 

owoców i warzyw
 Jak pokonać nocne stwory? - C. 

Leblanc
 Duszki, stworki i potworki - D. 

Gellner
 Rupaki - D. Wawiłow
 Synek Gruffala - J. Donaldson
 Ktoś z korytarza - P. Gabrysz
 Pani Potworka - J. Papuzińska

3 – 7 sierpnia
A CÓŻ TO ZA ZWIERZAKI? 

ACH TO PŁYNĄ MORSKIE SSA-
KI !

- Niezwykłe poszukiwania – 
ukryte obrazki

- Morze obfitości (rybki z ceki-
nów, ziaren, włóczki, płyt CD, li-
ści, itp.)

- Rybia mozaika

- Akwarium/ z wykorzystaniem 
słoika

- Zabawa orgiami/ krab z kółek
- Obrazkowa krzyżówka zada-

niowa – ssaki morskie
- Morze jest głębokie i szerokie/ 

praca w grupach
 Pakujemy się nad morze - D. 

Gellner
 Wakacje Emilki - J. Klugmann
 Nie ma nudnych dni - R. Piąt-

kowska
 Gilbert wielki - J. Clarke 
 Akcja morze! - R. Piątkowska

 10 – 14 sierpnia
SKRZYDLACI PRZYJACIELE!

- wycinanka – składanka (pta-
szek)

- zabawa z piórkami
- ptaki z liści, bociany z papiero-

wego talerzyka
- malowanki – odbijanki
- szukamy patyczaków
- ptaszek w klatce
- korona króla ptaków i drzew
- zabawa muzyczna/ odgłosy 

ptaków
 Chodzi o to, czy wiesz co to - M. 

Brykczyński
Paw - G. Kasdepke
A kto to? Sroka - J. Liszewska
Ptasie radio - J. Tuwim 
A moja ciotka - J. Mikrut

PROGRAm WAKACYJNYCH ZAJĘĆ CZYTelNICZYCH Z PODZIAŁem 
NA TYGODNIOWe BlOKI TemATYCZNe

od 6 lipca do 14 sierpnia 2015r.

Nasi na Pikniku Lotniczym  
w Świdwinie 
W dniu 27 czerwca, w Świdwinie odbył się Piknik Lotniczy. Wśród zwiedzających imprezę, 
skierowaną dla miłośników lotnictwa, byli też mieszkańcy naszego miasta, którzy podzieli-
li się z redakcją DN wrażeniami ze Świdwina. 

Widzowie mogli zobaczyć m.in. 
myśliwce MIG-29, czy szturmow-
ce SU-22, a także helikoptery oraz 
transportery Herkules i CASA. 
Nie mogło zabraknąć też słynne-
go F-16. Nie byłoby „air show” bez 
pokazów akrobacyjnych. Tę atrak-
cję zapewniła zwiedzającym grupa 
„Biało-Czerwone Iskry”. 

- Ten dzień przypomniał mi okres, 
kiedy sam byłem w wojsku. Dlatego 

słysząc, że będzie organizowany pik-
nik, postanowiłem jak najprędzej 
przyjechać tu z kolegą Wiktorem. 
Największe wrażenie oczywiście 
zrobił na nas przelot Iskier w szyku. 
Nie ukrywam, że godnym zaintere-
sowania był też F-16. Tylko szkoda, 
że nie można było podejść do niego 
bliżej, gdyż był ogrodzony ochronną 
barierką – mówi pan Wiesław...

W tym dniu wojsko przygotowa-

ło jeszcze wiele innych atrakcji, ta-
kich jak: pokazy statyczne i dyna-
miczne samolotów, śmigłowców 
i  innych maszyn będących na wy-
posażeniu Sił Zbrojnych RP. Od-
wiedzający mogli również obejrzeć 
sprzęt i uzbrojenie żołnierzy Wojsk 
Specjalnych i innych służb mun-
durowych. Były też liczne stoiska 
z  militariami i pokazy ciekawych 
samochodów bojowych.

 Jarek Bzowy 

Będę miał super pamiatkę z pokazów w Świdwinie na które z pewnością przyjadę w 
przyszłym roku - mówi pan Wiktor

Pan Wiesław przy helikopterze
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

Reklama

Z okazji 18 urodzin 
Patrykowi Bedyńskiemu 

moc najserdeczniejszych życzeń 
dużo zdrowia i sukcesów 

w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy  
babcia Ula, dziadek Bolek, ciocie, wujkowie  

oraz Ola i Eryk  

Półkolonia letnia  2015 w SP nr 1  
w Nowogardzie

Wakacje z dinozaurami
Od dnia 29 czerwca 2015r. do 10 lipca 2015r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, 
prowadzona jest Półkolonia Letnia dla  uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 4 oraz 
Błotna, Strzelewa, Żabowa i Orzechowa. Łącznie w szkole  wypoczywa 49 dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat. 

Opiekunami jest wykwalifiko-
wana i doświadczenia kadra pe-
dagogiczna: Elżbieta Kwiatkow-
ska, Anna Tracz oraz Bogdan 
Wawryczuk. Opiekę medycz-
ną zapewnia pielęgniarka Jadwi-
ga Kosakiewicz. Nad atrakcyjno-
ścią, prawidłową organizacją pra-
cy i opieką na Półkolonii Letniej 
czuwa kierownik -  Elżbieta Flis – 
Żabecka.

Dnia 30 czerwca 2015 r. odbyło 
się uroczyste pasowanie na półko-
lonistę. Uczestnicy mieli do wy-
konania zadania grupowe: do-
wolną techniką należało zrobić 
plakat, przygotować i przedsta-
wić hasło lub piosenkę,  a następ-
nie zaprezentować grupę. Grupy 
przyjęły nazwy: Diplodoczki, We-
sołe Dinusie, Tyranozałrusy.  Naj-
starsza grupa pod opieką p. Bog-

dana wykonała cztery, nieszablo-
nowe,  modele dinozaurów z kar-
tonów. 

Na zakończenie uroczysto-
ści, każdy uczestnik otrzymał dy-
plom, potwierdzający pomyślne 
przejście pasowania oraz chustę 
kolonisty. 

Elżbieta Flis - Żabecka 

Ogłoszenie 
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie informuje członków PZW, że w dniu 12 lipca 

2015 r., o godz. 8.00, zostanie przeprowadzony komisyjny przegląd i odbiór techniczny nowo wybudowa-
nych kładek na Jeziorze Kościuszki w Olchowie. Prosimy użytkowników i budowniczych kładek o uczest-
nictwo w odbiorze. 

Zarząd Koła 

Reklama

Zaproszenie 
na VI 

Festyn – Wojcieszyn 2015
Dnia 11 lipca 2015r. (sobota), mieszkańcy 

Wojcieszyna serdecznie zapraszają do wspól-
nej biesiady pn.:  „Z UŚMIECHEM NAM 
DO TWARZY”

Początek imprezy o godz. 16:00
Zapraszamy na plac przy ŚWIETLICY w Woj-

cieszynie
W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów 

muzycznych 
   oraz miejscowej ludności
- własne wypieki
- wspólne ognisko
- zabawa taneczna
- punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju 
   oraz wiele innych niespodzianek

Zapraszają 
 organizatorzy

żUCZeNIA 
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Dzień dziecka w Świerczewie 
W dniu 26 czerwca (sobota), w Świerczewie odbył się festyn dla dzieci. W programie zaba-
wy nie mogło zabraknąć tradycyjnie konkurencji sportowych, atrakcji i pysznego poczę-
stunku dla najmłodszych mieszkańców wsi. 

Organizatorzy imprezy, sołtys i 
rada sołecka Świerczewa, dzięku-
ją za pośrednictwem DN sponso-
rom, za pomoc w organizacji fe-
stynu, a byli nimi: Stanisław Cie-
chanowski, Sylwester Jeziorski, 
Karolina i Andrzej Chróściccy, 
Krystyna Laskowska, Piekarnia 
Pędziszczak, Hurtownia Owoców 
i Warzyw przy ul. Boh. Warsza-

wy, Sklep Natusia- Grażyna Ku-
łyniak, Sklep Spożywczo-Przemy-
słowy Ewa Lisiecka, PHU „Pier” 
Danuta i Tadeusz Rzeteccy, FHU 
„Biurex” - Stanisław Rynkiewicz, 
Sklep „Mona Yun”, Sklep Spor-
towy- Małgorzata Kubicka, Syl-
wia i Krzysztof Piwowarczyk, Jo-
ko-Nowogard, Bank Credit Agri-
cole, Motocykliści z Klubu Mo-

torowego Korba-Goleniów, Da-
mian Szulc, Magdalena Zarębska-
-Kulesza, Bogusław Dziura, Jerzy 
Kusiak, Jerzy Filipczak, Radosław 
Kluszczyński, Pogotowie Ratun-
kowe w Nowogardzie, Straż Po-
żarna w Nowogardzie, Komisa-
riat Policji w Nowogardzie oraz 
Dziennik Nowogardzki.

Inf. własne
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VI memoriał im. Łukasza marszałka

Polonia znów najlepsza
W sobotę (4 lipca), o godzinie 10:00 na stadionie miejskim w Nowogardzie, rozpoczął się 
VI Memoriał im. Łukasza Marszałka. Po raz kolejny zwycięzcami turnieju zostali piłkarze 
Polonii Płoty. 

Przy bardzo upalnej pogo-
dzie, o godzinie 10:00, na sta-

dionie Pomorzanina, rozpoczął 
się IV Memoriał poświęcony pa-

mięci tragicznie zmarłego piłka-
rza z Nowogardu - Łukasza Mar-
szałka. Niestety, wbrew wcze-
śniejszym zapowiedziom, w tur-
nieju nie wzięły udziału niektó-
re z zaproszonych zespołów. Naj-
prawdopodobniej spowodowa-
ne to było terminem. W ostat-
niej chwili sytuację uratował ju-
niorski i trampkarski zespół Po-
morzanina. Ostatecznie do wal-
ki o trofea przystąpiło 5 drużyn: 
Pomorzanin II Nowogard, Po-
morzanin Juniorzy, Pomorzanin 
Trampkarze, Masovia Masze-
wo i Polonia Płoty. Rywalizowa-
no na dwóch połówkach głów-
nego boiska Pomorzanina. Ze-
społy rozegrały spotkania w sys-
temie każdy z każdym, a zwy-
cięzca grupy tryumfował w roz-
grywkach. Tak jak w minionym 
roku, najlepsi okazali się piłka-
rze Polonii Płoty, którzy na po-

dium wyprzedzili Masovię Ma-
szewo. Trzecie miejsce przypa-
dło juniorom Pomorzanina No-
wogard. Całkiem nieźle spisali 
się również najmłodsi uczestni-
cy Memoriału. Trampkarze Po-
morzanina zajęli 4. miejsce, wy-
przedzając zawodników rezerw, 
którym przypadło ostatnie miej-
sce. Statuetki dla trzech najlep-
szych drużyn oraz pamiątko-
we dyplom dla zespołów biorą-
cych udział w Memoriale, wrę-
czył Tomasz Marszałek. Przez 
cały czas trwania Memoriału, 
zawodnikom umilała czas wydo-
bywająca się z głośników muzy-
ka, natomiast na wszystkich cze-

kały pieczone kiełbaski. War-
to tu zaznaczyć, że poczęstunek 
był ufundowany przez firmę No-
worim sp. z o.o., która pomogła 
w organizacji Memoriału upa-
miętniającego Łukasza Marszał-
ka. Klub Pomorzanin Nowogard 
pragnie podziękować wszystkim 
kibicom, którzy tego dnia posta-
nowili przyjść na stadion miej-
ski i wspólnie upamiętnić Łuka-
sza. Jednocześnie wierzymy, że 
za rok podczas VII edycji Me-
moriału, nie zawiodą piłkarze i 
w liczniejszym gronie przystąpią 
do turnieju. Przy artykule pre-
zentujemy klasyfikację końcową.  

KR

Kapitan drużyny Polonia Płoty przyjmujący z rąk Tomasza Marszałka, puchar za 
zajęcie 1. miejsca

Na zdjęciu mecz Pomiędzy juniorami i trampkarzami Pomorzanina Nowogard, 
rozgrywany podczas Memoriału im. Łukasza Marszałka

michał Urtnowski uległ poważnemu wypadkowi

Mam duże wsparcie
W środę (1 lipca), kolarz z Nowogardu - Michał Urtnowski, podczas treningu w szczeciń-
skim lesie arkońskim, nieszczęśliwie upadł, na skutek czego doznał złamania kręgosłupa. 
Nowogardzianin wciąż nie odzyskał czucia w nogach, choć wszystko zmierza w dobrym kie-
runku. Bliscy Michała apelują o pomoc, powstał w tym celu również specjalny profil na fa-
cebooku „Pomoc dla Michała Urtnowskiego”.

Wiadomość o tym, że kolarz 
z Nowogardu doznał poważne-
go uszczerbku na zdrowiu bły-
skawicznie obiegła kolarskie krę-
gi w naszej gminie. Wszyscy mi-
łośnicy rowerowej rywalizacji i 
nie tylko, w różny sposób prze-
kazywali sobie informację o wy-
padku nowogardzkiego kolarza. 
Do zdarzenia doszło w środę w 
godzinach wieczornych. Michał 

wybrał się do lasu arkońskiego na 
trening, około godziny 19:00. Ru-
tynowa przejażdżka zamieniła się 
jednak w koszmar, na skutek któ-
rego kolarz złamał kręgosłup. Sam 
Michał nie pamięta dokładnie co 
się stało. Najprawdopodobniej 
mógł najechać na wyżłobienie na 
trasie, które powstało na skutek 
wcześniejszej ulewy. Kolarz prze-
leciał przez kierownicę i pechowo 

upadł. Na miejscu wypadku zna-
lazła go osoba, która postanowiła 
udać się na spacer ścieżkami lasu 
arkońskiego. Pogotowie o wy-
padku poinformowało dziewczy-
nę Michała, Annę Kłos, o godzi-
nie 21:45. 29-letni kolarz obecnie 
przebywa w szpitalu w Szczecinie 
przy ul. Arkońskiej 4. Z informa-
cji, które przekazała nam Anna 
Kłos, Michał ma złamany kręgo-
słup pomiędzy 6 a 7 kręgiem. Do-
kładniej mówiąc, nastąpiło prze-
cięcie rdzenia. Bliscy, przyjaciele, 
oraz kolarze życzą Michałowi jak 
najszybszego powrotu do zdro-
wia. Szybkiego powrotu do formy 
życzy Michałowi także jego były 
trener z Chrabąszczy - Ryszard 
Posacki. - Michał jest dla mnie 
jak prawa ręka, bardzo mi poma-
ga. Miał ze mną jechać na wyścig 
do Świdwina, jednak przytrafił mu 
się ten okropny wypadek. Życzę mu 
szybkiego powrotu do zdrowia i 
wierzę, że uda mu się uporać z tym 
urazem. Zresztą rozmawiałem już 
z Michałem i sam mi powiedział, 
że za pół roku przyjedzie do mnie 
rowerem na kawę – opowiada Ry-
szard Posacki, trener Chrabąszczy 
Nowogard. Udało nam się poroz-

mawiać również z samym Micha-
łem, który dziękuje wszystkim za 
wsparcie. - Jeszcze nie odzyskałem 
czucia w nogach, ale jesteśmy na 
dobrej drodze. Rehabilitacja przy-
nosi już pierwsze, co prawda nie-
wielkie, postępy, ale bardzo istotne 
dla odzyskania pełni sprawności. 
Mam duże wsparcie wśród rodzi-
ny i znajomych. Poruszamy niebo i 
ziemię, żeby załatwić mi najlepsze 
możliwe warunki do rehabilitacji 
– mówi Michał Urtnowski. Przed 
naszym reprezentantem jeszcze 
sporo ciężkiej pracy nad powro-
tem do zdrowia. Wszystkich zain-
teresowanych pomocą dla Micha-
ła, prosimy o bezpośredni kontakt 

z jego dziewczyną Anną Kłos, pod 
nr tel. 661 964 380.  

Dodajmy, że w tym sezonie Mi-
chał Urtnowski był liderem Za-
chodniej Ligi MTB w kategorii 
M2 (od 18 do 29 lat) oraz walczył 
o wygranie cyklu wyścigów Trzy 
Wieże XC, w których przed ro-
kiem wygrał w kategorii M2 oraz 
zajął 3. miejsce w Open na koniec 
rywalizacji. O tym jak przebie-
ga rehabilitacja Michała będzie-
my informować na  bieżąco. Re-
dakcja DN przyłącza się do ży-
czeń jak najszybszego powrotu 
do zdrowia, wierzymy, że Michał 
jeszcze nie raz stanie na najwyż-
szym stopniu podium.               KR

Michał Urtnowski na trasie finałowej rozgrywki zmagań z cyklu Trzy Wieże XC w 
2014 roku

Michał Urtnowski ze swoją dziewczyną Anną Kłos, zaraz po wygraniu swojego wy-
ścigu w maratonie MTB dookoła jeziora w Nowogardzie
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Ostrzyca

Otwarcie boiska
Mieszkańcy Ostrzycy, w sobotę (4 lipca), brali udział we wspólnej zabawie, która została zorganizowana z okazji otwarcia naprawionego boiska. Impreza 
trwała przez cały dzień, ale i noc, a w dobrej zabawie nie przeszkodziła nawet burza.  

W sobotę (4 lipca), odbyło 
się uroczyste otwarcie boiska w 
Ostrzycy. Sołtys wsi Anna Boro-
wiecka przywitała reprezentan-
ta gminy, zastępcę burmistrza 
Krzysztofa Kolibskiego, zaproszo-
nych gości oraz mieszkańców wsi. 

Następnie w kilku zdaniach 
opowiedziała historię odnowienia 
boiska. Powstało ono z inicjatywy 
młodzieży i to oni za własne środ-

ki (2 lata temu, zdobyli 1. miejsce 
w Igrzyskach Sołectw) zrobili re-
kultywację boiska, przy ogrom-
nym wsparciu sołtysa Dariu-
sza Olejnika. Reprezentant gmi-
ny Krzysztof Kolibski, również 
podziękował młodzieży i miesz-
kańcom za pracę na rzecz wsi, po 
czym wręczył piłki sportowe i rę-
kawice bramkarskie. Podczas im-
prezy dołączył do wszystkich, 

również burmistrz Robert Czapla, 
który przyglądał się sportowej ry-
walizacji. 

Kolejnym punktem było prze-
cięcie wstęgi, a dokonał tego Da-
riusz Olejnik w asyście młodzie-
ży i pani sołtys. Potem rozegrano 
dwa mecze, pomiędzy kawalerami 
i żonatymi. Nie zabrakło poczę-
stunku dla wszystkich gości, chło-
dzących napojów i dobrej muzyki. 

Sołtys wsi Ostrzyca składa ser-
deczne podziękowania dla osób, 
które poświęciły swój wolny czas 
i pracowały przy zakładania po-
lbruku pod wiatą na boisku. - Po-
dziękowania należą się również 
mieszkańcom, dzięki którym po-
wstały ławki wokół boiska. Dzię-
kuję mojej społeczności za pomoc 
w organizacji otwarcia boiska. 
Firmie Karsk, firmie Pędziszczak, 

Nadleśnictwu Nowogard, Gminie 
Nowogard i Radzie Sołeckiej. Po 
raz kolejny Ostrzyca udowodni-
ła, że potrafimy zdobywać środki i 
własną pracą osiągać wyznaczone 
cele – mówiła Anna Borkowska. O 
godzinie 20:00 rozpoczęła się za-
bawa pod gołym niebem i nawet 
burza nie przestraszyła roztań-
czonych ludzi. Zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych. 

Info: własna

„Środy na torze” - wielki finał

Hubert Grygowski z medalem
W środę (25 czerwca), na szczecińskim torze kolarskim odbyła się X seria zawodów „Środy na torze”, która zarazem była wielkim finałem całego cyklu. Po 
X seriach, miejsce na podium utrzymał Żak starszy- Hubert Grygowski, który jako jedyny kolarz z Nowogardu wywalczył medal. 

Po dziewięciu seriach wyści-
gu, przyszedł czas na finał cyklu. 
Ostatnia seria była niezwykle cie-
kawa, gdyż nie wszystko jesz-
cze było przesądzone. W katego-
rii Żak starszy, w której rywalizuje 
Hubert Grygowski i Jacek Fecak, 
jasne było, że Klaudia Pomorska 
(Piast Szczecin) i Weronika Fi-
dos (UKS Ratusz), zajmą 1. i 2. 
miejsce. Jedyną niewiadomą było 
to, kto wywalczy brązowy medal. 
O utrzymanie 3. miejsca walczył 
Hubert Grygowski z Chrabąszczy 
Nowogard, a jego pozycję atako-
wała starsza o 3 lata kolarka go-
spodarzy Piasta Szczecin - Marta 
Wesołowska. 

Rywalizację rozpoczął wyścig 
na 200 metrów ze startu lotne-
go. Najlepszy czas osiągnęła We-
ronika Fidos, zaraz za nią uplaso-
wała się Marta Wesołowska, któ-
ra poważnie zaatakowała 3. miej-
sce w generalce. Hubert Grygow-
ski uzyskał czas 16.36, który skla-

syfikował go w tym wyścigu na 5. 
miejscu. Jego klubowy kolega Ja-
cek Fecak uplasował się zaraz za 
Hubertem na 6. miejscu. Następ-
nie odbył się wyścig punktowy, w 
którym świeżo upieczony Mistrz 
Polski szkółek kolarskich - Hu-
bert Grygowski, musiał pojechać 
lepiej niż jego starsza rywalka, aby 
utrzymać miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Podopieczny Ryszar-
da Posackiego zrobił to co do nie-
go należało i po świetnej jeździe 
wywalczył 1. miejsce. Jacek Fecak 
ponownie uplasował się w środku 
stawki. Na koniec rozegrano wy-
ścig australijski i tylko katastro-
fa, czyli ostatnie miejsce Huber-
ta Grygowskiego, mogło odebrać 
mu brązowy medal. W tym biegu 
najszybsza była Klaudia Pomor-
ska, która tym samym przypieczę-
towała swoje zwycięstwo w całym 
cyklu. Na drugim miejscu uplaso-
wała się Marta Wesołowska, jed-

nak nic jej to nie dało, gdyż trze-
ci był Hubert Grygowski, który 
ostatecznie wywalczył brąz. Sześć 
punktów do generalki dorzucił 
Jacek Fecak, który w wyścigu au-
stralijskim zajął 5. miejsce. Osta-
tecznie Fecak zakończył cykl na 7. 
miejscu z 96 punktami na koncie. 
Kolarz z Nowogardu przegrał 6. 
miejsce o zaledwie 4 punkty. 

W kategorii Junior młodszy 
wystąpiło dwóch najwyżej skla-
syfikowanych Chrabąszczy- 
Adam Salamon i Damian Teodor-
czyk. Zarówno Adam, jak i Da-
mian nie mieli już szans na po-
dium, mimo tego starali się za-
kończyć cykl jak najlepszymi wy-
stępami. Najpierw odbył się wy-
ścig na 400 metrów ze startu za-
trzymanego. Zwyciężył Szymon 
Łakomy z Ratusza Maszewo, któ-
ry w tym sezonie był na szczeciń-
skim torze poza zasięgiem rywali. 
Drugie miejsce wywalczył Oskar 

Filipczak z Piasta Szczecin, nato-
miast na najniższym stopniu po-
dium stanął podopieczny Ryszar-
da Posackiego- Adam Salamon. 
Damian Teodorczyk wywalczył 5 
punktów za zajęcie 8. miejsca. Na-
stępnie rozegrano wyścig austra-
lijski, w którym ponownie z bar-
dzo dobrej strony zaprezentował 
się Adam Salamon. Kolarz z No-
wogardu przegrał tylko z Łako-
mym i Filipczakiem, przez co po 
raz drugi stanął na trzecim stop-
niu podium. Damian Teodorczyk 
po ładnej walce ostatecznie prze-
grał rywalizację o „pudło” i ukoń-
czył wyścig na 5. miejscu. Cykl za-
wodów „Środy na torze” w 2015 
roku w kategorii Junior młodszy, 
zakończył wyścig scratch. Tym ra-
zem nasi reprezentanci uplasowa-
li się w środku stawki. Adam Sala-
mon zajął 5. miejsce, a jego klubo-
wy kolega - Damian Teodorczyk 
ukończył wyścig na 7. pozycji. W 
klasyfikacji generalnej Adam Sa-
lamon wywalczył w sumie 168 

punktów, które uplasowały go na 
4. miejscu. Damian Teodorczyk z 
liczbą 95 oczek uplasował się na 
8. pozycji. Pierwszą dziesiątkę za-
myka inny kolarz Chrabąszczy - 
Piotr Sowiński, który w tym sezo-
nie na szczecińskim torze wystąpił 
tylko w 5 seriach. 

Dodajmy, że co roku podopiecz-
ni Ryszarda Posackiego kończą 
cykl zawodów w kolarstwie toro-
wym pod nazwą „Środy na torze” 
(niegdyś Czwartki na torze, przyp. 
red.) z jakimś medalem. Tym ra-
zem zdobył go Hubert Grygow-
ski, któremu gratulujemy kolejne-
go sukcesu w swojej młodzieżowej 
karierze. Wierzymy, że za rok ko-
larze z Nowogardu spiszą się jesz-
cze lepiej. Przy artykule prezentu-
jemy pierwszych dziesięć miejsc 
klasyfikacji generalnej, w katego-
riach w których wystąpili nasi re-
prezentanci. 

KR

Kategoria Żak Starszy (2004-2003)
1. Klaudia Pomorska (2001) – Piast Szczecin   226 pkt.
2. Weronika Fidos (2001) – UKS Ratusz Maszewo   209 pkt.
3. Hubert Grygowski (2004) – LKS Chrabąszcze Nowogard   167 pkt.
4. Marta Wesołowska (2001) – Piast Szczecin   160 pkt.
5. Maja Wróblewska (2003) – UKS Ratusz Maszewo   141 pkt.
6. Wiktor Różański (2003) – Piast Szczecin   100 pkt.
7. Jacek Fecak (2003) – LKS Chrabąszcze Nowogard   96 pkt.
8. Zofia Potkańska (2001) – BOGO Szczecin   89 pkt.
9. Tamara Szalińska (2003) – UKS Ratusz Maszewo   86 pkt.
10. Stanisław Kuźmicki (2003) – Piast Szczecin   76 pkt.

Kategoria Junior Młodszy (2000-1999)
1. Szymon Łakomy (2000) – UKS Ratusz Maszewo   299 pkt. 
2. Oskar Filipczak (2000) – Piast Szczecin   239 pkt.
3. Kamil Kamiński (2000) – BOGO Szczecin   193 pkt.
4. Adam Salamon (1999) – LKS Chrabąszcze Nowogard  168 pkt.
5. Wojciech Ceniuch (1999) – Piast Szczecin   153 pkt.
6. Maciej Raducki (2000) – LKS Baszta Golczewo   121 pkt.
7. Marcel Modliński (2000) – BOGO Szczecin   110 pkt.
8. Damian Teodorczyk (2000) – LKS Chrabąszcze Nowogard  95 pkt.
9. Mateusz Walaszczyk (2000) – LKS Baszta Golczewo  94 pkt.
10. Piotr Sowiński (2000) – LKS Chrabąszcze Nowogard  88 pkt.

Hubert Grygowski ma powody do za-
dowolenia, niedawno został Mistrzem 
Polski szkółek kolarskich, następnie 
wywalczył brązowy medal cyklicznych 
zawodów Środy na torze 2015.

Na zdjęciu drugi z prawej strony- Adam Salamon, który po X seriach wyścigów na 
szczecińskim torze kolarskim, zajął to jakże nielubiane przez sportowców 4. miejsce
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, 
na terenie gminy Nowogard, 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)
wtorki w g. 11.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

W.260.4.scb.13.02.-DO

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

REKRUTACJA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  
W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie informuje, iż kontynuujemy nabór uczniów na 
rok szkolny 2015/2016 do:

• Szkoły Podstawowej (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Gimnazjum (młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy  dla  uczniów  upośledzonych  umysłowo  w  stopniu 
umiarkowanym i znacznym,

• Zespołów rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych,
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim,

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunek:
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo 

w stopniu lekkim.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, sur-

dopedagoga, tyflopedagoga, opiekę lekarza pediatry  i pielęgniarki, dodatkową opiekę w postaci pomocy na-
uczyciela oraz zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. in. Integracja Sensoryczna, metoda 
Weroniki Sherbourne, metoda Knill’a, Program Teacch, terapia EEG Biofeedback - nowość od tego roku,  w 
przygotowaniu sala doświadczania świata i wiele innych ciekawych metod).
Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

miejsca w internacie dla wychowanków z odległych miejscowości z pełnym wyżywieniem (płatność tylko za 
wyżywienie 9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia 
szkolnym busem. Organizujemy bezpłatne wyjazdy na „Zieloną Szkołę” dla naszych wychowanków.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, 
soswnowogard.edupage.org

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych  
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego  kwalifikacje  w  danym  zawodzie  w  utworzonym  przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.
Jeśli  posiadasz  orzeczenie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o 

potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

G&G Rolety

Produkcja i montaż

ul. Górna 4
Nowogard

tel. 667 980 993

Rolet 
i moskitier

Oddam 
w dobre ręce 

pieska – kundelek. 
502 119 960

Wydruki  
koloroWe 

usługi  
Poligraficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

NIeRUCHOmOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lo-

kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 
594.

• Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 604 
702 817 

• Sprzedam dom 110 m2 z 
garażem. 608 853 710  

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe ul. Boh. War-
szawy oś. Radosław, II pię-
tro, po remoncie, w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie Osiedle Radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

• Sprzedam działki budowla-
ne Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informu-
je, że prowadzi zapisy na 
sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 
783 570 056, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe, bezczynszowe 
Leśna. 663 423 338 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe na I piętrze 60 
m2 ul. Zamkowa. 730 315 
621

•	 Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe. 504 422 809 

• Sprzedam trzy pokoje, I 
piętro, 120000, do remon-
tu. 693 344 807

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie, 
bez pośredników. 796 144 
213

•	 Wynajmę biuro 28m2, 
ściesłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe o pow. 38,9m2, 

położone na parterze bu-
dynku wielorodzinnego 
w Osowie. Wiadomość tel. 
502 642 029

• Sprzedam połowę domu 
120m2, dwa garaże. Tel. 696 
207 172, 668 503 880

• Nowogard - sprzedam dom 
w zabudowie szeregowej. 
601 808 410 

• Sprzedam bezczynszowe 
dwa mieszkania, parter, lub 
jako jedno 68m2. Tel. 660 
143 840 

• Sprzedam lub wynajmę 

mieszkanie 49m2 w Nowo-
gardzie. 510 480 098 

• Kawalerka do wynajęcia. 
722 300 700 

• Do wynajęcia mieszkanie 
4pokojowe. 504 898 980 

• Wynajmę lub sprzedam ga-
raż na ul. Jana Pawła. 607 
083 893 

• Wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie. 
726 169 098 

• Odstąpie urządzone miesz-
kanie 65m2, wpółdzielcze, 
lokatorskie,Wiejska 2d. 604 
606 960 

• Sprzedam kawalerkę 27m2, 
ul. 700 lecia nad sklepem 
Natura. 604 606 960 

• Do wynajęcia mieszkanie 
trzypokojowe Nowogard. 
696 463 833 

• Do wynajęcia garaż przy ul. 
Zamkowej. 696 463 833 

•	 Sprzedam pół domu z 
działką Osowo. 696 404 
840, 690 945 309 

• Sprzedam kawalerkę. 723 
777 511

• Sprzedam kawalerkę w 
centrum, II piętro. 607 962 
483 

•  Garaż do wynajęcia przy ul. 
Zamkowej. Tel. 508 948 888

• Kawalerka do wynajęcia, 
ul. Leśna, 500 zł wynaje-
m+media, 1000 zł kaucja. 
Tel. 721 290 506 

• Sprzedam działkę budow-
laną. Tel 880 132 032 

mOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Tanio sprzedam Ford Mon-
deo. Tel. 91 39 108 06 

• Sprzedam VW Fox 2006 
rocznik, 104tys. Km 100% 
sprawny z ważnym OC i re-
jestracją. Cena 10200 do 
uzgodnienia. 605 967 588 

ROlNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie 

łąk, belowanie słomy i 
siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, war-
chlaki i tuczniki na ubój. 
513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E 
sprzedam. 603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 695 495 
404 

• Sprzedam przyczepę sztyw-
ną 3,5 tony do remontu, 
skrzynia drewniana. 727 
684 443 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 malowanie, montaż pa-

neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 mi-

nuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - 
kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICeRKI meBlOWeJ 
SAmOCHODOWeJ/ SKÓ-
RZANeJ mATeRIAŁOWeJ 
/ POŚCIelI WeŁNIANeJ 
/ lANOlINĄ/SPRZĄTA-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258
• Regulacja, naprawa, kon-

serwacja okien i drzwi. 695 
181 070

• Ocieplenia, remonty, da-
chy. 692 562 306 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• Usługi koparko-ładowarką. 
663 410 636

• Usługi hydrauliczne facho-
wo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• Glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. Wykończenia 
wnętrz pod klucz. 607 647 
515 

• Korepetycje matematyka. 
608 158 430. 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. 
Polskiego 3. 669 053 722 

• Remonty mieszkań. 669 
526 858 

• Blachatstwo pojazdowe. 
Tel. 600 182 682 

• KOREPETYCJE Z MA-
TEMATYKI, STATYSTYKI I 
EKONOMETRII DLA LICEALI-
STÓW I STUDENTÓW PRO-
FESJONALNE PRZYGOTO-
WANIE  DO ZALICZEŃ EG-
ZAMINÓW MATURALNYCH 
ORAZ SESJI EGZAMINACYJ-
NYCH

•	 BARDZO WYSOKA ZDA-
WAlNOŚĆ Tel. kom. 
600 924 128 email: iwo-
nand1@wp.pl

• Docieplenia budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika, regip-
sy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

• Zatrudnię murarza z do-
świadczeniem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Zlecę wykonanie podbit-
ki dachowej na nowym bu-
dynku jednorodzinnym. 
Kontakt: 514 386 866

•  Zatrudnię pomocnika do 
dociepleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż okien- 
pracownik na hali pro-
dukcyjnej. - pracownik 
biurowy obsługa kompu-
tera, mile widziany język 
niemiecki lub angielski. 
663 600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 bla-
chy trapezowej. Stan obec-
ny deska i papa. Tel. 601 
584 055, 601 584 056 

•	 Zatrudnię kucharkę. 663 
412 054 

• Przyjmę ludzi do łapanki 
kur. 882 963 434 

• Zatrudnię kobietę solidną 
jako pomoc kuchenna i do 
prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Przyjmę brukarzy do pracy. 
886 456 377 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 522 
340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Szkółka w Karsku poleca 
bardzo duży wybór drzew 
owocowych i ozdobnych. 
606 106 142 

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam pelet. 603 703 
196

• Sprzedam kosiarkę spalino-
wą samojezdną, Powerfor-
mers 550, kosz, nowy olej, 
cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opało-
wo-kominkowe. 607 580 
172 

• KUPIĘ poroże jelenia, da-
niela, łosia, i kozła każdą 
ilość, atrakcyjne ceny. Tel. 
693 344 667

• Sprzedam dwa pieski sze-
ściotygodniowe, miniatur-
ki, pekińczyka. 887 479 883 

• Sprzedam wózek inwalidz-
ki elektryczny. 887 077 577

• Sprzedam drewno opało-
we – kominkowe. Buk – ol-
cha. 514 740 538

• Piasek płukany, żwir sprze-
dam. Dowóz wywrotki 3 
tony. 514 740 538 

• Sprzedam różowy rowe-
rek dziecięcy, koła 16stki 
+ dwa boczne + rączka do 
prowadzenia. Cena 250 zł. 
880 957 402

• Mam do przewiezienia 
drobne rzeczy Zdziechowi-
ce niedaleko Sandomierza. 
691 314 739 

• Sprzedam dwa grzejni-
ki używane w dobrym sta-
nie panelowe jednopłyto-
we wymiar 60/140. Tel. Wie-
czorem: 91 39 25 497 

• Sprzedam meble dziecin-
ne w dobrym stanie drew-
no naturalne. Kolor jasny 
biało-szary. Składające się : 
dwa łóżka, komody szafy i 
szfek. Kontakt wieczorem: 
91 39 25 497 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji 
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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ReklamaNASZ PATRONAT

Konkurs na wakacje 

„Policja przyszłości”
Pod taką nazwą Komenda Główna Policji oraz Stowarzyszenie Producentów Radiowych ogłosiły kon-
kurs plastyczno-literacki, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dla zwycięz-
ców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Prace można nad-
syłać do 31 sierpnia. 

Konkurs „Policja przyszło-
ści” skierowany jest do wszyst-
kich uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Zadaniem 
uczestnika jest wykonanie pra-
cy plastycznej lub literackiej ob-
razującej polską Policję przyszło-
ści. Ważne jest, aby dzieci i mło-
dzież w swoich pracach wykazały 
się kreatywnością i pokazały swo-
je wyobrażenia dotyczące zadań, 

umundurowania i wyposażenia 
Policji XXII wieku. Prace można 
nadsyłać do 31 sierpnia br. Szcze-
gółowy regulamin konkursu znaj-
duje się na stronie www.trzezwy-
umysl.pl/regulaminy 

Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody w postaci tabletów 
i aparatów fotograficznych. Po-
nadto, dziesięciu finalistów otrzy-
ma specjalne wyróżnienia od Ko-

mendanta Głównego Policji. Roz-
strzygnięcie konkursu i wręcze-
nie nagród odbędzie się we wrze-
śniu br. w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie.

Wszystkich uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych za-
praszamy do wzięcia udziału w 
konkursie.

asp. Julita Filipczuk
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9 s. 11s. 4

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Czy Sanepid znowu 
zamknie plażę?

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:

Jolanta 
Saniuk

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

ReKlAmA

Najlepsi 
uczniowie - 
ostatni odcinek

W.2-24.07. pt

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

ReKlAmA ReKlAmA ReKlAmA

ReKlAmA

Powstaje urocze osiedle przy ul. Wojska Polskiego 

Budowane mieszkania 
 idą na pniu

Plac zabaw 
tonie w 
śmieciach

Czytaj s. 2

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 10

„Przewrót lipcowy” 
w Konarzewie 

Wybierali 
sołtysa po raz 
drugi

Nowogardzka 
firma pogrzebowa 
otworzyła kolejny 
salon 

Furmańczyk 
podbija 
Goleniów

Czytaj s. 7

Z wizytą w domkach 
na plaży 

Jest tu cisza  
i spokój...

Dziś wybory w 
Pomorzaninie

Czytaj s. 15
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W skrócie

ReKlAmA

Wracamy do tematu braku ławki pod przychodnią przy ul. Kościusz-
ki. Po raz kolejny pacjenci korzystający z pomocy lekarskiej świadczo-
nej w tej placówce, skarżą się, że czekając  w długich kolejkach do leka-
rza zamiast na powietrzu muszą siedzieć w dusznej poczekalni. -„Cze-
kamy czasami po kilkadziesiąt minut na wizytę do lekarza i dobrze by-
łoby zamiast w budynku, gdy jest gorąco i duszno, posiedzieć sobie tu na 
powietrzu w cieniu drzew - mówi jeden z pacjentów, który właśnie ocze-
kuje na wizytę do lekarza. 

Mieszkańcy, nie tak dawno wyremontowanego budynku mieszkal-
nego przy ul. 700-lecia, skarżą się na pojawiającą się na nowej elewa-
cji smugę pleśni. Grzyb wyłazi tuż przy daszkach usytuowanych nad 
drzwiami wejściowymi do klatki schodowej. Warto poprawić usterkę, 
by w przyszłości zielona pleśń nie zniweczyła większych fragmentów 
całkiem ładnie wykonanej elewacji bloku. 

Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, wykonanym w minioną śro-
dę, trawa i chwasty rosną sobie w najlepsze na poboczu ścieżki rowe-
rowej biegnącej wzdłuż ul. Boh. Warszawy. Problem ten powraca każ-
dego roku o tej porze.  Zdaje się więc, że najłatwiej byłoby zmienić nie-
co harmonogram koszenia trawy firmie wykonującej to zadanie na zle-
cenie zarządcy drogi  w tym miejscu tak, by nie stwarzać wrażenia za-
niedbywania ulicy. 

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia?  
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Sygnały Czytelników

Plac zabaw tonie w śmieciach
We wtorek (7 lipca), na adres mailowy DN, nasza Czytelniczka nadesłała kilka zdjęć przed-
stawiających, jak bardzo zaśmiecony jest plac zabaw znajdujący się nad jeziorem, tuż przy 
restauracji „Neptun”. 

Nowy plac zabaw znajdujący 
się przy restauracji „Neptun”, cie-
szy się dużą popularnością pośród 
rodziców, przyprowadzających tu 
swoje pociechy. Przy dobrej zaba-
wie na placu, przeszkadzają ster-
ty butelek walających się przy ko-
szu na śmieci, który jest już dość 
mocno przepełniony. O tej sytu-

acji poinformowała nas jedna z 
naszych Czytelniczek. - Witam, 
wysyłam redakcji wczorajsze zdję-
cia, pokazujące śmieci, które są na 
placu zabaw dla dzieci kolo „Nep-
tuna”. Chyba raczej tak nie powin-
no być, dzieci się tu bawią, a jest 
tam tak zaśmiecone – pisze w swo-
im mailu kobieta. Zgadzamy się 
z naszą czytelniczką, nie powin-
no tak być, a odpowiednie służby 
powinny częściej zaglądać w takie 
miejsca jak te i opróżniać kosze. 
Dziękujemy za sygnał oraz zdję-
cia, wierzymy, że ta publikacja po-
zwoli przyspieszyć proces opróż-
niania koszy na śmieci w tym 
miejscu oraz na wszystkich in-
nych podobnych placach. 

KR 

Uwaga mieszkańcy Wyszomierza i okolic!

Spotkanie w sprawie budowy fermy norek 
Sołtys Wyszomierza informuje, że w dniu 11 lipca 2015r., o godz. 16:00, na terenie boiska sporto-

wego odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie budowy fermy norek. Podczas spotkania zostanie wy-
łoniony komitet protestacyjny, który następnie omówi harmonogram działań zmierzających do blo-
kady budowy zakładu. Zapraszamy na spotkanie nie tylko mieszkańców Wyszomierza, ale także oko-
licznych miejscowości, jak również inwestora, burmistrza Nowogardu oraz lokalne media. 

Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Wyszomierz 

Zaproszenie naVI Festyn – Wojcieszyn 2015
Dnia 11 lipca 2015r. (sobota), mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie zapraszają do wspólnej bie-

siady pn.:  „Z UŚMIECHEM NAM DO TWARZY”
Początek imprezy o godz. 16:00
Zapraszamy na plac przy ŚWIETLICY w Wojcieszynie
W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych 
   oraz miejscowej ludności
- własne wypieki
- wspólne ognisko
- zabawa taneczna
- punkty gastronomiczne wszelkiego rodzaju 
   oraz wiele innych niespodzianek

Zapraszają organizatorzy
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Powstaje urocze osiedle  
przy ul. Wojska Polskiego 

Budowane mieszkania 
idą na pniu
Pną się w górę mury nowego osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”, które powstaje przy 
ul. Wojska Polskiego, gdzie niegdyś działała masarnia. Mieszkania mają być gotowe w maju 
przyszłego roku. Łączna wartość inwestycji to ponad 8 milinów złotych, a za metr kwadratowy 
mieszkania trzeba zapłacić 3 tys. 280 zł. Chętnych na zakup lokali nie brakuje mimo, iż w mie-
ście równolegle prowadzonych jest kilka mniejszych lub większych inwestycji mieszkaniowych. 

Budowa osiedla ruszyła 30 mar-
ca tego roku. Prezes SM „Cisy” 
Marian Jeż podkreśla, że prace idą 
w szybszym tempie niż założono. 

-Budowa idzie szybciej niż pla-
nowano. Jesteśmy już na etapie 
piwnic wykonanych w konstrukcji 
żelbetonowej. Przygotowujemy się 
do betonowania stropu nad piwni-
cami. W przyszłym tygodniu wy-
konawca powinien zacząć stawiać 
ściany parteru – mówi prezes SM 
„Cisy”. 

Wykonawcą robót jest  INTER-
BAU z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Według projektu firma wybuduje  
trzy, dwukondygnacyjne budynki 
mieszkalne: w jednym będzie 18 
mieszkań, drugim 20, a trzecim 
17.  W sumie do użytku zostanie 
oddanych 55 mieszkań o pow. od 
28 do 80 metrów (1, 2 i 3-poko-
jowe).  

 - Mieszkania zostaną oddane 
w stanie deweloperskim, czyli wię-
cej niż surowym, a mniej niż „wy-
kończonym”. Poza tym, zostanie 
wykonana cała infrastruktura ze-
wnętrzna tj. drogi wewnętrzne, 
parking, plac zabaw, oświetlenie 
oraz tereny zielone – dodaje prezes 
SM „Cisy”, M. Jeż. 

Każde mieszkanie będzie po-
siadało indywidualne ogrzewanie 
gazowe, piec, grzejniki, rozprowa-
dzenie, kompletna elektryka oraz 
tynki. Cena za metr kwadratowy 
mieszkania wynosi 3 tys. 280 zł. 
To nie dużo zważywszy, że pro-
jekt osiedla jest dość innowacyj-
ny. Powstanie nowoczesny kom-

pleks przypominający strzeżone 
osiedla budowane w nadmorskich 
kurortach bądź na obrzeżach du-
żych miast. Z mieszkań partero-
wych będzie bezpośrednie wyj-
ście na plac zielony, który będzie 
przypisany do każdego miesz-
kania, podobnie jak to ma się w 
domkach jednorodzinnych (patrz 
wizualizacja projektu). Całość, co 
jest niezwykle ważne, nawiązu-
je do istniejącej architektury ulicy.

 Łączna wartość inwestycji to 
ponad 8 mln zł. Spółdzielnia nie 
buduje mieszkań z własnych środ-
ków. Prowadzi inwestycję, a po jej 
zakończeniu będzie jedynie za-
rządcą osiedla. Całość jest finan-
sowana z wpłat dokonanych przez 
przyszłych mieszkańców/właści-
cieli mieszkań. 

 Zainteresowanie lokalami jest 
dość duże. Jak podaje inwestor, 
70% mieszkań jest już rozdyspo-
nowana. Chętnych więc nie bra-
kuje, mimo iż w mieście rów-
nolegle prowadzonych jest kil-
ka mniejszych lub większych in-
westycji mieszkaniowych.  Poza 
tą wykonywaną przez SM „Cisy”, 
nowe lokale powstają przy ul. 
Boh. Warszawy (obok Biedronki), 
w budynku byłej szkoły zawodo-
wej przy ul. Kilińskiego oraz przy 

ul. Dąbrowszczaków. Wszystkie to 
inwestycje prywatnych dewelope-
rów. Największą z wymienionych 
jest ta ostatnia, którą realizuje no-
wogardzka spółka PRO-BUD. Do 
użytku zostanie oddanych 8 lo-
kali usługowych i 30 mieszkań o 
pow. od 42 do 84 m kw.. Miesz-
kania sprzedawane są na podsta-
wie umów deweloperskich. Jak 
poinformował nas inwestor, za-
interesowanie kupnem jest na ra-
zie umiarkowane – kilka umów 
sprzedaży już zawarto. 

Nieśmiało do inwestycji miesz-
kaniowych realizowanych z pry-
watnych środków, dołączyła rów-
nież gmina. Od kilku miesię-
cy, przy ul. Cmentarnej, powstaje 
12-rodzinny, parterowy dom ko-
munalny.  Koszt inwestycji to 1 
mln 200 tys. zł, z czego 30% stano-
wi dotacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Wykonawcą budynku 
jest nowogardzka firma TECH-
NO-INVEST sp. z o. o. Planowa-
ny termin realizacji to 23 czerwca 
2016 roku. 

Podobnie jak budowę przy ul. 
Wojska Polskiego, tak i pozostałe 
redakcja będzie sukcesywnie po-
kazywać. 

Marcin Simiński
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Badania bakteriologiczne wody z naszego kąpieliska

Czysto to tutaj nie jest…
W związku z rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego, poprosiliśmy powiatowy Sanepid, o przedstawienie wyników obowiązkowych badań wody w kąpieli-
skach naszego powiatu. Aczkolwiek wszystkie kąpieliska mają wynik pozytywny, czyli dopuszczający kąpiel, to wskaźniki dotyczące czystości wody w no-
wogardzkim kąpielisku muszą niepokoić.

Goleniowski SANEPID prze-
słał nam wykaz kąpielisk na tere-
nie powiatu goleniowskiego wraz 
z wynikami czystości wody. Pró-
by wody pobrano z sześciu miejsc 
wykorzystywanych do kąpie-
li. Wyniki pokazują jednoznacz-
nie, że woda na nowogardzkim 
kąpielisku znacznie odbiega od 
tej zbadanej w innych miejsco-
wościach... Dwie pobrane prób-
ki w dniu 22.06.2015 r. i spraw-
dzane pod kątem występowania 
bakterii escherichia coli (pałecz-
ki okrężnicy) uzyskały wynik 580 
jtk/100 ml (jednostek tworzących 
kolonie) i 591 jtk/100 ml, gdy ten 
wynik w jeziorach w Lubczynie 
i Stepnicy wyniósł odpowiednio 
po 15/15 jtk/100 ml, czyli prawie 
40 razy mniej jak w Nowogardzie! 
Od naszego jeziora lepiej prezen-
tuje się również to w Czarnocinie, 
z którego pobrane próbki dały 
wynik 46 i 15 jtk/100 ml. Najgo-
rzej pod względem wyniku ba-
dań nowogardzkie kąpielisko wy-
pada również w zestawieniu licz-
by Enterokoków kałowych. Prób-
ki pobrane z jeziora w Nowogar-
dzie dały wynik 101 i 120 jtk/100 
ml. W Lubczynie i w Stepnicy wy-
nik znów jest taki sam, a liczba 
Enterokoków kałowych nie prze-
kracza tam we wszystkich prób-

kach 4 jtk/100 ml. W Czarnocinie 
z kolei próbki osiągnęły wynik 5 
i 5 jtk/100 ml. Jest to więc ponad 
20 razy mniej jak w Nowogardzie! 
Przy artykule załączamy otrzy-
maną z Sanepidu tabelę przedsta-
wiającą cytowane przez nas wyni-
ki badań dotyczących kąpielisk, 
przeprowadzone  przez PPIS w 
Goleniowie.     

Prezentujemy też załącznik do 
rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 2011 r., w sprawie warun-
ków, jakim powinna odpowia-
dać woda w kąpieliskach, oraz 
zasad sprawowania kontroli ja-
kości wody przez organy Inspek-
cji Sanitarnej.

Mimo, że badania wody wy-

kazały brak przekroczenia norm 
dopuszczalnych, to warto zwró-
cić uwagę, że w przypadku 
nowogardzkiego jeziora liczby, 
które podał  sanepid w porówna-
niu z innymi jeziorami, mogą de-
likatnie mówiąc odstraszać od ką-
pieli. Dodatkowo na nowogardz-
kim jeziorze odnotowujemy regu-
larnie od lat w okresie letnim obfi-
te porosty sinic. Fakt wystąpienia 
sinic, zgodnie z załączoną tabelą z 
rozporządzenia ministerialnego, 
wpływa także na ocenę dopusz-
czalności wody do celów kąpie-
li.   Sanepid poinformował redak-
cję DN, że kolejne badanie wody 
w miejscu wykorzystywanym do 

kąpieli w Nowogardzie, odbędzie 

się 20 lipca br. Biorąc pod uwagę 
fakt, że śmierdzące breje wydoby-
wające się z kanalizacji po każ-
dej ulewie, również ostatnio (już 
po czerwcowym badaniu) zasi-
liły wody jeziora, może się oka-
zać, że wyniki badań zaplano-
wanych na poniedziałek (20 lip-
ca), mogą być niestety jeszcze 
gorsze... Od lat DN apeluje do 
władz miasta (w praktyce chodzi 
w tym wypadku o burmistrza), 
aby coś zrobić z groźnymi, dla 
korzystających z kąpieli, zanie-
czyszczeniami wody, a zwłasz-
cza aby załatwić problem wpły-
wającej do jeziora kanalizacyj-
nej brei. Niestety, również od lat 
władze robią dobrą minę do złej 

gry, udając, że wszystko jest cacy 
i humor kąpiącym się w brud-
nej wodzie dopisuje. Bez odpo-
wiedzi nadal pozostaje pytanie- 
dlaczego środki lokowane na-
wet tu nad jeziorem,wydawane 
są według jakiejś mało racjonal-
nej kolejności. Zamiast więc po-
rządku z tzw. kanalizacją burzo-
wą, mamy   fontannę oblewaną 
co chwila smrodami z kanaliza-
cji oraz zasilaną wodą dowożoną 
w strażackich pojazdach i „stra-
szydło” (aerator) krążące od 2 lat 
po jeziorze, które rzekomo mia-
ło zlikwidować letnią plagę po-
rostów (czy zlikwidowało- pre-
zentujemy na zdjęciu przy ar-
tykule, które zostało wykona-
ne w miniony wtorek i przedsta-
wia stertę zarośli właśnie wydo-
bytych z jeziora). A to tylko dwa 
przykłady fanfaronady i bez-
myślnego wydawania pieniędzy 
publicznych, o innych także wie-
lokrotnie pisaliśmy... 

sm, KR

Tabela I. Wymagania mikrobiologiczne
Lp. Parametr Wartość do-

puszczalna
Metody referencyjne badań

A B C
1 Enterokoki(jtk/100 ml lub NPL/100 ml) ≤ 400 PN-EN ISO 7899-1 lub PN-EN ISO 

7899-2
2 Escherichia coli(jtk/100 ml lub NPL/100 

ml)
≤ 1000 PN-EN ISO 9308-3 lub PN-EN ISO 

9308-1

Tabela II. Inne wymagania
Lp. Wizualne nadzorowanie wody Występowanie

A B
1 Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) brak
2 Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego brak
3 Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające 

wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w 
szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

brak

A. Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku i miejscu  
wykorzystywanym do kąpieli

W ubiegłym roku z powodu przekroczonych norm zawartości bakterii, Sanepid za-
mknął na kilka dni nowogardzką plażę. Czy grozi nam to samo w tym roku?

Porostów w nowogardzkim jeziorze 
wciąż nie brakuje, dokumentuje to 
zdjęcie wykonane we wtorek 7 lipca
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Z cyklu: Zjawiska wokół nas. Rodziny łasicowatych i myszowatych 
- klasyfikacja rodzajowa zwierząt

Szczurze, jesteś bardzo podobny 
do norki - a wiesz, że ja oficjalnie 
nie mogę z norkami mieć nic 

wspólnego

Litości panie!!!
Norki to nawet nie  
moi dalecy krewni...

„Przewrót lipcowy” w Konarzewie 

Wybierali sołtysa po raz drugi
W Konarzewie, po raz drugi w tym roku, odbyły się wybory na sołtysa, po tym jak z funkcji tej zrezygnował Jacek Jurczak, oskarżony przez część  miesz-
kańców wsi o „niegospodarność”. Były już sołtys odpiera zarzuty, nazywając je „wierutnymi bzdurami”. Nowa sołtys wierzy natomiast, że przywróci we wsi 
pokój, chociaż sama była główną inicjatorką „przewrotu lipcowego”, dzięki któremu przejęła funkcję „przewodniczącej wsi”. 

Wybory na sołtysa Konarzewa 
odbyły się 18 maja, a więc zaled-
wie niecałe dwa miesiące temu. 
Jacek Jurczak wygrał je, wyprze-
dzając o 3 głosy swoją kontrkan-
dydatkę – notabene siostrzenicę 
nowej sołtys wsi. Zacięta walka o 
głosy odbiła się na nastrojach spo-
łecznych panujących we wsi. Wy-
nik wyborów podzielił mieszkań-
ców Konarzewa na dwa atakujące 
się obozy – zwolenników i prze-
ciwników Jacka Jurczaka.  

- Już na zebraniu padło zdanie, 
że za miesiąc składają wniosek o 
odwołanie mojej osoby – mówi Ja-
cek Jurczak. 

Okazało się, że nie były to za-
powiedzi  rzucone na wiatr. 40 
mieszkańców podpisało i wysłało 
petycję do burmistrza Nowogardu 
o odwołanie sołtysa. 

- Nie mogliśmy się z nim doga-
dać. Zaczął zastraszać ludzi. Jak 
doszło do rozliczenia budżetu, to 

zaczęły się problemy. Mamy kawa-
łeczek trawy do koszenia, a na fak-
turach zakupione 160 litrów pa-
liwa i ponad 700 metrów żyłki do 
„spalinówki”. Tyle, że fizycznie 
nikt tego nie widział – mówi Do-
rota Dendał, jedna z inicjatorek 
zbiórki podpisów za odwołaniem 
sołtysa. 

Jacek Jurczak nie czekał, aż bur-
mistrz zareaguje na petycję, i wo-
bec stawianych mu oskarżeń po-
stanowił sam zrezygnować z peł-
nionej funkcji. Twierdzi, że w ca-
łej sprawie nie chodzi o żadne pa-
liwo czy żyłkę, a „polityczną ze-
mstę” 

- Problemy zaczęły się od tego, 
kiedy przegrała ze mną wybory 
pani Justyna, siostrzenica pani Do-
roty Dendał. Te zarzuty z paliwem 
to wierutne bzdury i miały tyl-
ko odciągnąć uwagę. Przecież kie-
dy pojawiły się wątpliwości, zwoła-
łem zebranie rady sołeckiej i zrobi-

liśmy inwentaryzację. Gdy zaczęło 
się wszystko zgadzać część rady so-
łeckiej, w tym nowa już pani soł-
tys, nie chcieli podpisać protokołu. 
Później pani Dorota zwoływała ze-
brania sołeckie bez powiadomienia 
mojej osoby. Od początku próbo-
wano mnie postawić w złym świe-
tle, tylko dlatego, że wygrałem wy-
bory i to było niektórym nie po no-
sie– wyjaśnia J. Jurczak. 

Same wątpliwości, co do prawi-
dłowego wykorzystania środków 
z budżetu wsi, pojawiły się rów-
nież po tym, jak jedna z miejskich 
urzędniczek omyłkowo dołączy-
ła do faktur przedłożonych przez 
sołtysa Konarzewa rachunek za 
zakup paliwa z innego sołectwa. 

- Do naszych dokumentów prze-
dostała się faktura nie z naszego 
sołectwa. Tam były zakupy olejów 
do kosiarek. Stąd pojawił się mit, 
że ja „kombinuję z fakturami”- 
mówi J. Jurczak. 

Cały spór doprowadził do tego, 
że w miniony wtorek (7 lipca), za-
rządzono nowe wybory na sołty-
sa Konarzewa. Przyszło na nie 50 
osób. Po wyniku wyborów stało 
się jasne, że bynajmniej nie była to 
ta część mieszkańców, która w po-
przednich wyborach głosowała na 
Jacka Jurczaka. Przy dwóch nie-
ważnych głosach, pozostałe od-
dano na Dorotę Dendał – czyli 48 
sztuk. Tym samym kobieta objęła 
funkcję sołtysa Konarzewa. Innych 
kandydatów nie zgłoszono. W naj-
bliższym czasie wieś będzie musia-
ła jeszcze wybrać nową radę sołec-

ką. Były już sołtys nie ukrywa, że 
ma żal do tych mieszkańców, któ-
rzy najpierw opowiedzieli się za 
jego odwołaniem, a później zagło-
sowali na D. Dendał. 

- Mam żal do mieszkańców, 
którzy poszli za panią Dorotą o 
to, że mają krótką pamięć. Kiedy 
zgodziłem się zostać sołtysem w 
2013roku, bo ówczesna sołtys zre-
zygnowała ze stanowiska mając 
też wszystkiego dosyć, miałem w 
kasie wsi ledwo ok. 20 zł. Za swoje 
prywatne pieniądze kosiłem traw-
niki w całej wsi i organizowałem 
zabawy dla dzieci. Uporządkowa-
łem boisko, kupiliśmy piłki, siatki. 
Od początku bowiem postawiłem 
na działania skierowane dla dzieci 
– komentuje Jacek Jurczak i zapo-
wiada, że będzie uważnie się przy-
glądał pracy nowej sołtys. - Mi się 
nie chce już  z tym walczyć, dlate-
go złożyłem sam rezygnację. Teraz 

będę się uważnie przyglądał dzia-
łaniu nowej pani sołtys i pytał o 
każdy wydany grosz – zapowiada 
były sołtys Konarzewa. 

Nowa sołtys za jeden z priory-
tetów swojej kadencji stawia sobie 
zjednoczenie wyraźnie podzielo-
nej wsi.  -Trzeba się postarać, aby 
wioska znów się zjednoczyła. Poza 
tym, będziemy walczyli o dział-
kę pod boisko i plac zabaw, którą 
mamy nadzieję, że wykupi gmina 
i nam przekaże. Musimy też roz-
liczyć się z poprzednim sołtysem i 
wyjaśnić wszystkie wątpliwości – 
deklaruje sołtys Konarzewa. 

Dorota Dendał pochodzi z Wy-
szogóry. W Konarzewie mieszka 
od 14 lat. Prowadzi we wsi sklep. 
Po godzinach dorabia jako księgo-
wa. Ma troje dzieci. 

Marcin Simiński

Dorota Dendał przekonuje ludzi, aby poprali jej kandydaturę na sołtysa

Głosowanie na sołtysa

Refleksyjnie
Jako mieszkaniec naszej Gminy, chciałbym wyrazić swoje zadowo-

lenie i podzielić się z państwem nim w związku z nieudzieleniem ab-
solutorium panu Burmistrzowi. Uważam, że wreszcie nadszedł czas, 
gdy Rada Miejska wzięła się do pracy i zaczęła sprawdzać i patrzeć na 
ręce pana Burmistrza. Jak i na to, na co wydawane są nasze podatni-
ków pieniądze. A nie jak dotychczas to było, zrobiony skatepark za tyle 
pieniędzy a woda jak stała tak stoi nadal, boisko do nogi po remoncie a 
już wymieniają co chwilę siatkę. To znowu osoby osadzone w ZK przy-
cinają drzewa piłą do cięcia drewna nie mając o tym pojęcia, a to fon-
tanna, światełka itd., itd. … wymieniać by długo te zabawki, świecideł-
ka i nieprawidłowości. Nasze pieniądze wydawane są byle szybko, byle 
ładnie i do poprawki. A teraz…, a teraz nie ma już kolesiostwa. Ja też 
będę bacznie się przyglądał, czy pan Burmistrz przyjął ten fakt z poko-
rą i w końcu zacznie współpracować z Radą Miejską dla dobra miesz-
kańców Naszej Gminy, czy będzie dalej powtórka z rozrywki, czyli da-
lej uwalnianie stanowisk dla „żon, matek, kochanek…” i złośliwość z 
jego strony.

Dane do wiadomości redakcji
Stały czytelnik DN

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według 
świętego Marka.

Jezus przywołał do siebie 
Dwunastu i zaczął rozsy-
łać ich po dwóch. Dał im 
też władzę nad duchami 
nieczystymi.

I przykazał im. żeby nic 
z sobą nie brali na dro-
gę prócz laski: ani chleba, 
ani torby, ani pieniędzy w 
trzosie. „Ale idźcie obuci 
w sandały i nie wdziewaj-
cie dwóch sukien”.

I mówił do nich: „Gdy do 
jakiego domu wejdziecie, 
zostańcie tam, aż stamtąd 
wyjdziecie. Jeśli w jakim 
miejscu was nie przyjmą i 
nie będą was słuchać, wy-
chodząc stamtąd strzą-
śnijcie proch z nóg wa-
szych na świadectwo dla 
nich”.

Oni więc wyszli i wzy-
wali do nawrócenia. Wy-
rzucali też wiele złych 

duchów oraz wielu cho-
rych namaszczali olejem i 
uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

 Na drogę należy brać 
tylko to, co jest naprawdę po-
trzebne; to, co pomaga iść, a 
nie przeszkadza. My niestety 
często skupiamy się na tym, 
co utrudnia drogę do Nieba, 
co nas obciąża, przygniata-
jąc wręcz do ziemi. Jesteśmy 
więc mało praktyczni. Dzie-
je się tak zapewne dlatego, że 
jesteśmy mało zainteresowa-
ni Niebem - skupiamy się na 
tym, co będzie jutro, ewentu-
alnie pojutrze. Nie myślimy o 
wieczności.

 Bądźmy więc prak-
tyczni i pomyślmy o Niebie 
- o tym, co nas przysposabia 
do życia w nim. To, co na tym 
świecie nie uczy nas życia w 
Niebie jest właściwie zupeł-
nie zbyteczne.

 Jezus wysyłając 
uczniów na misje, wyposa-
ża ich w moc uzdrawiania i 
pokonywania demonów, zła. 
Posłannictwo czynu, służby 
uwierzytelnia słowa uczniów.

 Ponadto wskazu-
je na styl, jaki ma ich cecho-
wać. Jest nim pokój, prostota, 
ubóstwo, pokora, wewnętrz-
na wolność. Uczniowie win-
ni swoim słowem i życiem 
głosić ducha Ewangelii, czy-
li przebaczenia, miłosierdzia, 
pojednania, pokoju, współ-
czucia Boga dla człowieka, 
zwycięstwa dobra nad złem.

Prostota życia kontestu-
je współczesny, często bez-
-bożny świat, pozwala bar-
dziej zaufać Bogu, niż pole-
gać na własnych możliwo-
ściach i środkach. Pozwa-

la poświęcać czas i energie 
innym, dobru wspólnemu. 
Daje też wewnętrzną wol-
ność i pokój, którego braku-
je w nadmiernym zabiega-
niu i troskach. Zbyt wygodny 
styl życia prowadzi do obo-
jętności społecznej. Nie po-
zwala zrozumieć ludzi ubo-
gich ani solidaryzować się z 
nimi. Zamiast troski o Króle-
stwo Boże dominuje troska i 
lęki o siebie i własne „wygod-
ne gniazdko”.

 Głoszenie Ewange-
lii i wiarygodny styl życia 
jest możliwy, gdy na co dzień 
żyjemy z Jezusem, „u Jego 
boku”. Bardzo ładnie mówił 
o tym papież Benedykt XVI: 
Być u Jego boku i być po-
słańcem w drodze do ludzi - 
tego się nie da rozdzielić. Tyl-
ko ten, kto jest przy Nim, po-
znaje Go i może Go w spo-
sób właściwy głosić. Ten, 
kto jest z Nim, nie zachowu-
je tego dla siebie, lecz musi 
przekazywać dalej to, co zna-
lazł. […] Zechciejmy polubić 
bycie przy Panu. Wtedy mo-
żemy wszystko Jemu powie-
dzieć, z Nim omówić swoje 
pytania, swoje troski i swo-
je obawy. Możemy także wy-
razić swoje nadzieje, swoją 
wdzięczność, rozczarowania, 
prośby i nadzieje. Wtedy cią-
gle możemy Mu powtarzać: 
Panie, ześlij robotników na 
Twoje żniwo! Panie, pomóż 
mi być dobrym robotnikiem 
Twojej winnicy!

Czy mój styl życia cechu-
je prostota i autentyzm? Jaką 
Ewangelię głoszę swoim ży-
ciem? Jak często w ciągu dnia 
przebywam „u boku Jezusa”? 
Co dla mnie osobiście ozna-
cza „być posłańcem Jezusa”? 

ks. łukasz Klimek

Bronisława Walencka: lat 94, zmarła 07.07.2015 r., pogrzeb odbył się 09.07.2015 r.,  na 
cmentarzu w Ostrzycy

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Z cyklu: mądrych warto 
posłuchać

Radni wybrali 
patronkę miasta
W tych dniach kolejna miejscowość w kraju otrzymała swo-
ją patronkę. Kilka lat temu podobnej inicjatywie podjetej w 
Nowogardzie, Rada Miejska nie nadała biegu. 

 Oto komunikat prasowy, jaki 
został opublikowany w czerwcu 
tego roku w związku z uroczy-
stościami  ogłoszenia patronki 
miasta Gorlic - 

W Gorlicach odbyły się uro-
czystości ogłoszenia Maryi 
Niepokalanej patronką tego 
miasta. Uroczystości rozpo-
częły się od  specjalnej se-
sji Rady Miasta. Podczas jej 
trwania ks. bp Jan Wątroba 
poświęcił kopię ikony Matki 
Bożej Niepokalanej, która zo-

stanie zawieszona w ratuszu 
miejskim.

Następnie  odbył się pokaz 
słowno-muzyczny w wykona-
niu młodzieży I Liceum Ogólno-
kształcącego. Pół godziny później 
na rynku w Gorlicach sprawo-
wana była Msza św. Eucharystii 
przewodniczył ks. bp rzeszowski 
Jan Wątroba. Homilię wygłosił 
ks. bp Jan Niemiec, bp pomocni-
czy diecezji kamienieckiej.

Podczas Mszy św. odczytany 
został Akt Nadania Matce Bo-
żej Niepokalanej tytułu Patronki 
Miasta Gorlice oraz zawierzenie 
Gorliczan Niepokalanej Maryi – 
Pani Gorlickiej. Na uroczystość 
przybyły tłumy wiernych.

Inicjatywa ogłoszenia Ma-
ryi Niepokalanej Patronką Gor-
lic wyszła od Stowarzyszenia Ro-

dzin Katolickich. W 2012 r. rad-
ni, władze miasta, proboszczo-
wie parafii oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń zwrócili się z proś-
bą do biskupa rzeszowskiego o 
podjęcie starań o ustanowienie 
Matki Bożej Niepokalanej pa-
tronką Gorlic.

Zgody udzieliła Stolica Apo-
stolska 12 listopada 2014 roku. 
Zezwoliła też na obchody uroczy-
stości corocznie 8 grudnia w Uro-
czystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny 

we wszystkich parafiach Gorlic.
Warto w tym miejscu przypo-

mnieć, że  w Nowogardzie kilka 
lat temu  ks. dziekan  K. Łukja-
niuk wystąpił do ówczesnej Rady 
Miejskiej z wnioskiem o rozpo-
częcie procedury nadania pa-
trona naszego miasta, proponu-
jąc jednocześnie aby był to świę-
ty Rafal Kalinowski czczony tak-
że jako patron  sybiraków. Nieste-
ty - jak mówiono - z powodu bra-
ku zdecydowanej na poparcie ta-
kiej inicjatywy  wiekszości w Ra-
dzie, wnioskowi temu wówczas 
nie nadano biegu, nie przepro-
wadzono nawet konsulatacji spo-
łecznych… Z okolicznych miast  
swojego  patrona posiada choćby  
Stargard Szczeciński i jest nim od  
2002 roku św Jan Chrzczyciel.

sm 
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„Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”
       Georges Poulet

Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach  
i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanej 

ŻONY, MAMY, BABCI

śp. WANDY BABIARZ 
oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli  

w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania  
      składa RODZINA

PodZięKoWANiA

Nowogardzka firma pogrzebowa otworzyła kolejny salon 

Furmańczyk podbija Goleniów
Nowy salon pogrzebowy w Goleniowie otworzyła firma JF. Furmańczyk z Nowogardu. Zakład mieści się przy ul. Nowogardzkiej, naprzeciw goleniowskie-
go szpitala. 

Oficjalne zainicjowanie dzia-
łalności salonu odbyło się 3lipca. 
Poza właścicielami firmy i jej pra-
cownikami w uroczystości otwar-
cia wzięli udział zaproszeni go-

ście. Najpierw przecięto tradycyj-
nie wstęgę. Później nowy salon 
został poświęcony przez księży z 
goleniowskich parafii (św. Jerzego 
i św. Katarzyny). 

- To pierwszy salon z prawdzi-
wego zdarzenia w Goleniowie – 
mówił podczas otwarcia Seba-
stian Furmańczyk. 

Salon powstał w nowo-wybu-
dowanym lokalu przy ul. Nowo-
gardzkiej – vis a vis głównej bra-
my wjazdowej goleniowskiego 
szpitala. Jest to drugi, zamiejsco-
wy oddział firmy. Pod logiem JF. 
Furmańczyk usługi pogrzebowe 
świadczone są również w salonie 
znajdującym się w Dobrej Nowo-

gardzkiej. 
Poza firmą JF. Furmańczyk w 

branży pogrzebowej w Golenio-
wie funkcjonuje jeszcze trzy inne 
podmioty zajmujące się pochów-
kami.  Dwie są prowadzone przez 
osoby prywatne (Fidali oraz Gda-
niec), a trzecia to gminne Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej (goleniowski „ZUK”.) 
Żadna z nich  nie posiada jed-
nak otwartego salonu, gdzie poza 
formalnościami z pochówkiem 

można też w komfortowych wa-
runkach wybrać na miejscu nie-
zbędny asortyment pogrzebowy, 
w tym głównie trumny, ubrania 
oraz wieńce. W przyszłości w sa-
lonie będzie także pracownia flo-
rystyczna. 

Warto dodać, że firma JF. Fur-
mańczyk już kiedyś świadczy-
ła usługi pogrzebowe w Golenio-
wie, a sami właściciele pochodzą z 
tego miasta. 

MS

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 
513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 
642 566

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 

353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazo-

wą  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, 

szafki kuchenne, kuchnię   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 
654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-

451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygo-

dniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam: tapczan w dobrym stanie, stolik RTV i komodę 91 

30220804
- Oddam: rozkładany tapczan (transport własny) tel.504 366 387    
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 

przesyłać na  adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Podziękowania
 

Przepraszam pana Stanisława Wiśniewskiego za niezamierzone 
pominięcie jego nazwiska w podziękowaniach, jakie w poprzed-
nim numerze DN ukazały się w ramach relacji z Dnia Dziecka w 
Świerczewie. Jednocześnie pragnę Panu podziękować za udzielo-
ne wsparcie. Dzięki takim ludziom jak Pan, mogliśmy sprawić naj-
młodszym mieszkańcom naszej wsi radość i niezapomniane wra-
żenia. 

Urszula Armata 
sołtys Świerczewa
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”- Jolanta Saniuk

Po śmierci męża, nigdy nie myślałam o zamknięciu firmy...
Zakład Wyrobów Budowlanych w Strzelewie, niegdyś prowadził Roman Saniuk. Po jego śmierci w styczniu 2013 roku, firmą musiała zająć się żona – Jo-
lanta Saniuk. Mimo smutku po stracie męża, pani Jolanta bez kłopotu przejęła obowiązki szefa. Jak sama przyznaje, nie miała wyjścia – w końcu firma to 
utrzymanie nie tylko dla niej, ale i zatrudnionych pracowników, których nie mogła zawieść. O tym, czy łatwo było podjąć takie wyzwanie nosząc w sercu 
żałobę, rozmawiamy z Jolantą Saniuk, w kolejnej odsłonie naszego stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki:  Pani 
mąż, śp.  Roman Saniuk, po-
zostawił po sobie bardzo do-
bre imię w  pamięci mieszkań-
ców Strzelewa i nie tylko, a tak-
że wiele inicjatyw i pomysłów, 
w które lubił się angażować. Do 
niego należał właśnie zakład, o 
którym dziś będziemy rozma-
wiać w ramach naszego stałego 
cyklu?

Jolanta Saniuk: Gdy pan za-
dzwonił do mnie, domyśliłam się 
w jakiej sprawie jest ten telefon i 
zorientowałam się, że będzie pan 
chciał porozmawiać ze mną w 
imieniu Romka. Był zwolennikiem 
prowadzonej przez pana rubryki. 
Pamiętam jego słowa, gdy brał do 
ręki piątkowe wydanie DN: „... 
no Jolu, dziś piątek. Ciekawe, kto 
tym razem będzie z nowogardz-
kich przedsiębiorców na tapecie u 
Jarka?”  -  Lubił ten dział, a jed-
nocześnie czekał na swoją ko-
lej, by w nim wystąpić, ponieważ 
chciał się także zapisać w histo-
rii nowogardzkich przedsiębior-
ców. Niestety, nie zdążył. Choro-
ba przyszła niespodziewanie, jak 
i sama śmierć, która nadeszła w 
dniu 25.01.2013 roku. Cóż jesz-
cze mogę powiedzieć? Chyba tyl-
ko to, że każdy z nas kiedyś musi 
umrzeć, tylko dlaczego tak wcze-
śnie i przez tak okrutną chorobę?

Śmierć małżonka była moc-
nym ciosem dla Pani i rodziny, 
ale nawet tak bardzo wstrząsa-
jące wydarzenie nie wstrzymało 
pracy zakładu w Strzelewie? 

Mój małżonek bardzo spraw-
nie ją prowadził. Jego śmierć była 
dla nas ciosem, ale nie ciosem 
dla funkcjonowania firmy, gdyż 
wszystko co wcześniej tu robił i 
przygotował, było robione bardzo 
perfekcyjnie. Firma nie miała żad-
nych kłopotów, a jej funkcjonowa-
nie odbywało się na normalnych 
warunkach, które wcześniej wy-
pracował mój mąż. Oprócz smut-
ku noszonego w naszych sercach, 
z samą firmą nic się nie działo, bo 
produkcja była i nadal jest konty-
nuowana, czego potwierdzeniem 
są spływające zlecenia. Roman in-
formował mnie o działalności fir-
my, dlatego też przejęcie po nim 
obowiązków nie było dla mnie ja-
kimś większym problemem.

Dowiedziałem się, że wspar-
cie przyszło również od pracow-
ników Zakładu, którzy zapewne 
zastanawiali się, co stanie się  z 
ich stanowiskami pracy?

Powiem panu, że faktycznie 
oparcie przyszło również od nich 
samych. Między innymi dlatego 
nie mogłam ich zawieść, bo prze-
cież tych siedem osób dalej chcia-
ło pracować i mieć możliwość za-

robkowania, by utrzymać swoje 
rodziny. A życie jak to życie, musi 
biec dalej...

Jak zaczęła się historia zakła-
du? 

Firma istnieje od lutego 1993 
roku, czyli od 22 lat. Ciekawost-
ką jest fakt, że Romek jej nie za-
łożył, lecz przejął od byłej Spół-
dzielni Rolniczej działającej tu w 
Strzelewie, gdzie sprawował funk-
cję kierownika. Wówczas był to je-
dyny z niewielu tego typu zakła-
dów w gminie Nowogard, a nawet 
w pasie nadmorskim, który wy-
twarzał tego typu towary. W roku 
2003  zakład stał się naszą wła-
snością, gdyż wcześniej był tylko 
dzierżawiony.

Wyroby budowlane to bardzo 
szeroka gama produktów. Pro-
szę opisać portfolio firmy?

Rzeczywiście, gama produk-
tów w tej dziedzinie produkcji jest 
dość rozległa, toteż ja skupię się na 
tych, które firma może zapropono-
wać klientowi „od ręki”. W stałej 
ofercie są pustaki stropowe, kost-
ka brukowa w nowych wzorach, 
kanały wentylacyjne, krawężni-
ki, słupki ogrodzeniowe, nadproża 
betonowe, bloczki fundamentowe 
oraz inne artykuły betonowe. Od 
chwili powstania firmy, jej podsta-
wową działalnością jest produkcja 
wyrobów budowlanych z betonu, 
które mają jakość nadaną  przez 
odpowiednie laboratoria. Dodat-
kowo w planach mam również 
uruchomienie nowego węzła be-
toniarskiego. Korzystając z uprzej-
mości DN, chciałabym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim 
kontrahentom, klientom indywi-
dualnym za współpracę i zaprosić 
kolejnych, którzy zaopatrują się u 
nas w wyroby budowlane. Gwa-
rantuję dobrą jakość naszych pro-
duktów i oczywiście transport pod 
wskazany adres. 

Blisko  23  letnia działalność 
 Zakładu na rynku lokalnym 
i regionalnym przysłużyła się 
zwiększeniu oferty o dodatkowe 
produkty? 

Ta branża bardzo dynamicznie 
się rozwija, dlatego nie mogę spo-
czywać na laurach i bazować tyl-
ko na produktach, które są w asor-
tymencie innych lub podobnych  
firm. W  strategii firmy mam już 
koncepcyjnie przygotowane inne 
produkty, które z biegiem czasu 
wdrożę do produkcji. Nie chciała-
bym zdradzać, jakie to będą pro-

dukty, gdyż w laboratorium w 
Szczecinie trwają końcowe prace 
technologiczne, które miejmy na-
dzieję, zostaną docenione przez 
klientów.

Kiedy firmę prowadził pani 
mąż, pani rola skupiała się 
głównie na dbaniu o rodzinę i 
prowadzeniu domu. Teraz, gdy 
musi pani przede wszystkim 
skupić się na firmie, pewnie 
zmieniła pani tryb życia?

To prawda. Mam mniej cza-
su na domowe obowiązki. Fir-
ma musi funkcjonować i dzia-
łać na pełnych obrotach. Robię 
co mogę, by sprostać jej wyma-
ganiom. Bywa, że telefon dzwo-
ni bardzo często, teraz rozumiem, 
dlaczego praca na „swoim” wyma-
ga tyle skupienia i zaangażowa-
nia. W moim mniemaniu, doba 
to czasami rzeczywiście za mało 
dla przedsiębiorcy. Teraz zakład 
pracuje na pełnych obrotach, gdyż  
pora wiosenno-letnia jest porą, w 
której jest największe zapotrzebo-
wanie na wyroby budowlane.

Biznes, który prowadził pani 
małżonek, w dobie konkuren-
cji nie należał do łatwych. Nie 
mniej to go nie zniechęcało, bo 
robił to perfekcyjnie i z deter-
minacją. A czy pani  miała chwi-
le zwątpienia, w których myśla-
ła pani o likwidacji firmy?

To dość trudne pytanie, ale od-
powiedź będzie bardzo prosta i 
zdecydowana. Po śmierci męża, 
nigdy nie myślałam o tym, by fir-
mę zamknąć. Wręcz przeciw-
nie, chcę ją rozwijać oraz szukać 

dla niej nowych możliwości. Fir-
ma dziś jest w dobrej kondycji i 
ma przed sobą nowe widoki. Mało 
tego, jestem w trakcie jej moderni-
zacji, a celem nadrzędnym jest po-

prawa jakości naszych wyrobów, 
które dla klienta są bardzo ważne.  

W ostatnich czasach dużo 
mówi się o możliwościach roz-
woju małych i średnich firm, 
do których należy również  pani 
Zakład. Czy zatem planuje pani 
ubiegać się o fundusze unijne, 
np. na jeszcze bardziej dyna-
miczny rozwój firmy? 

Tutaj pana zaskoczę, bo fir-
ma na chwilę obecną funkcjonuje 
w oparciu o środki własne, ale to 
nie oznacza, że będzie tak zawsze, 
gdyż coraz częściej myślę o tym, by 
pozyskać środki zewnętrzne w po-
staci subwencji unijnych. Dlate-
go na ten moment poczyniłam już 
pewne rozeznanie, ale to jeszcze 
dalekosiężna przyszłość. 

Pani mąż angażował się w lo-
kalną politykę, utożsamiając się 
ze środowiskiem SLD, z które-
go otrzymał mandat radnego 
na jesieni 2010 roku. Choroba 
nie pozwoliła mu dokończyć ka-
dencji radnego. Czy pani obser-
wuje to co się dzieje obecnie w 
samorządzie? 

Nie jestem zaangażowana poli-
tycznie w życie naszej gminy, cho-
ciaż zależy mi na jej dobru. Dlate-
go wolałabym nie wypowiadać się 
na jej temat i na temat lokalnych 
polityków. Ale trzymam kciuki za 
powodzenie gminy Nowogard. Na 
zakończenie chciałabym powie-
dzieć, że nie ma nic dobrego w 
nieporozumieniach i konfliktach, 
z wyjątkiem ich końca. Ja mam 
wnuka Jasia, którego kocham nad 
życie i córkę Monikę, która poma-

ga mi najlepiej jak potrafi, co jest 
bardzo budujące i daje wielką otu-
chę na każdy i następny dzień.                                                                                                           

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

pani Jolanta  czuje wciąż wsparcie swojego zmarłego męza...

Czynności, które wykonują pracownicy Zakladu nie należą do lekkich
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Z wizytą w domkach na plaży 

Jest tu cisza i spokój...
Jak wiadomo, tuż przy plaży miejskiej funkcjonuje ośrodek z domkami letniskowymi do wynajęcia. Postanowiliśmy sprawdzić, czy w tym roku zatrzyma-
li się tam jacyś turyści. Spotkaliśmy rodzinę Pozieraków oraz ich przyjaciół z Bogatyni (woj. dolnośląskie), którzy właśnie w Nowogardzie, nad brzegiem 
naszego jeziora, spędzają swój urlop. Okazało się też, że turyści wybrali  Nowogard bynajmniej nie przypadkowo. 

By dobrze nam się rozmawiało 
usiedliśmy sobie wszyscy na dwo-
rze przy jeszcze tlącym się grillu.  

Czy Nowogard jest dobrym 
miejscem na odwiedziny? -zapy-
tałem.  

- Na początku naszej rozmowy 
zaskoczę pana, bo Nowogard to są 
moje dawne strony. Tu  się urodzi-
łem 61 lat temu i tu spędziłem swój 
wiek młodzieńczy. Pamiętam też to 
jezioro, które dla mnie będzie za-
wsze kojarzyło się z tym miastem, 
bo jest ono wpisane w jego histo-
rię i widok, który zapamiętałem 
z okresu, gdy byłem dzieckiem. To 
właśnie było między innymi to je-
zioro, które pokazała mi dziecku 
moja mama, biorąc mnie na ręce 
– zdradził nam pan Jerzy. -  Jeste-
śmy tu od wczoraj, (od  06.07 (dop. 
red.) i zamierzamy tu zostać jesz-
cze przynajmniej przez dwa tygo-
dnie – włączyły się do rozmowy 
pani Bożena, żona pana Jerzego i 
pani Barbara, przyjaciółka rodzi-
ny Pozieraków. 

By potwierdzić, że wypoczy-
nek trwa w najlepsze pan Jerzy 
prezentuje mi niedawno złowio-
ne ryby z naszego jeziora - Będą 
na kolację, a może na obiad. Tu-
taj rzeczywiście jest trochę inaczej 
i spokojniej niż w Bogatyni, gdzie 
jest większy ruch i te kopalnie oraz 
zakłady energetyczne – mówi pan 
Jerzy. 

Pytany o powody wyemigrowa-
nia z Nowogardu na Dolny Śląsk 
odpowiada: wyjechałem razem z 
rodzicami na Śląsk za pracą, bo 
tam były wówczas lepsze możliwo-
ści. Jednak gdy przychodziły waka-
cje wracaliśmy do Nowogardu. Tu 
przecież mieszkała i nadal mieszka 
nasza rodzina, przyjaciele, znajo-
mi...- opowiada pan Jerzy. 

Rodzina dobrze się czuje w No-
wogardzie. Ceni sobie nie tyl-
ko walory miasta, dobre warunki 
noclegowe, ale i bliskość do mo-
rza. 

- Macie bardzo blisko do mo-
rza. A teraz jest odpowiednia pora 
i czas, by wybrać się właśnie w te 
strony. Baza noclegowa jest tu od-
powiednia, bo warunki, jakie tutaj 
są, zupełnie nam odpowiadają. Jest 
tu cisza, spokój, jezioro i możliwość 
noclegu w domkach nad samym je-
ziorem, w ośrodku dzierżawionym 
przez pana Piotra,  który napraw-
dę stara się, by niczego nam tu nie 
brakowało – chwali pani Bożena. 

  Rozmowa coraz bardziej się 
rozwijała. 

-  Panie redaktorze, dopiero co 
byliśmy także w Grecji, ale do No-
wogardu musieliśmy przyjechać, 
bo inaczej odpoczynek byłby stra-
cony - wtrąca pan Jerzy, a żona mu 
wtóruje... - To nie byłyby wczasy i 
żaden odpoczynek. Tu mamy total-
ny luz.. i ta pogoda, która napraw-
dę jest wymarzona. W naszych 
stronach  powietrze jest zdecydo-
wanie zbyt ciężkie do oddychania. 
Dlatego tutaj nasze organizmy  do-
brze się regenerują.

 Bogatynia, czy jest większym 
miastem od Nowogardu?

- Może zabrzmi to nieskromnie, 
ale jest to gmina, na której terenie 
znajdują się dość duże i znane w 
całej Polsce zapewne i Europie, za-
kłady pracy:  Kopalnia Węgla Bru-
natnego Turów a także Elektrow-
nia Turów  zatrudniające tysiące 
osób – mówi Pani Barbara.  

-No tak, ale tu za to jest bardziej 
czyste powietrze i krótka droga do 
morza. Mimo swych lat, nadal czu-
ję związek z tym miastem i to, co 
tu widzę, rzeczywiście dowodzi, 

że się ono zmienia. Szkoda tylko, 
że jest tu problem z pracą, która w 
naszych regionach chyba jest nieco 
mniejszym problemem, bo tak jak 
wcześniej powiedziała Basia, są u 
nas dość duże zakłady pracy- od-
powiada pan Jerzy.

To prawda, Nowogard nie jest 
jednak tak zamożny jak Bogaty-
nia. 

-Ale macie tu bardzo życzliwych 
ludzi, którzy są sobie bardzo po-
mocni. Przykładem jest choćby sy-
tuacja w szpitalu, gdzie musiałem 
skorzystać z pomocy lekarza. Cze-
kając w kolejce ustąpiono mi miej-
sce do lekarza oddając własny nu-
merek. Za to, tej osobie dziś jestem 
bardzo wdzięczny i za pośrednic-
twem lokalnej gazety Dziennik No-

wogardzki serdecznie jej dziękuję.
W rozmowie  pojawił się rów-

nież motyw kultury, ale kierow-
ców. 

-Tutaj kierowcy są jacyś spokoj-
niejsi. W naszych stronach kie-
rowcy jeżdżą zdecydowanie mniej 
ostrożnie, piesi niestety nie mają 
łatwego życia. Dlatego, szacunek 
dla tutejszych kierowców. Żyje-
my u schyłku dwóch granic i każdy 
kierowca z tych państw jeździ jak 
mu się żywnie podoba, niezależnie 
od tego czy to będzie Niemiec czy 
Czech – skarży się pan Jerzy.

Zbliżając się powoli do końca 
naszej rozmowy zapytałem jesz-
cze o plany na dalszy pobyt w No-
wogardzie.  - Zamierzamy jeszcze 
tu pozostać przez dwa tygodnie i 

połowić sobie ryby, które dość do-
brze tu biorą, albo ja mam szczę-
ście? – żartuje pan Jerzy.  -  To ty 
Jureczku łów sobie te ryby, a my się 
dalej poopalamy i będziemy delek-
tować się tym znacznie lżejszym 
powietrzem - podpowiada pani 
Barbara.  Na zakończenie rodzina 
złożyła za pośrednictwem DN ży-
czenia mieszkańcom Nowogardu. 

- Życzymy jego mieszkańcom 
wielu dobrych perspektyw na przy-
szłość i oczywiście słonecznych wa-
kacji, które dopiero co się rozpoczę-
ły!- mówią turyści. 

Dziękujemy i życzymy gościom 
z Bogatyni miłego odpoczynku. 
Do zobaczenia, może za rok?

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Od lewej: Jerzy i Bożena Pozierakowie. Od Prawej pwani Bożena wraz z córką Joanną i wnukiem Aleksandrem

Egzamin gimnazjalny 2015 – wyniki w % pobrane z OKE Poznań  

H i -
storia i 
WOS 

J ę z y k 
polski 

Część przy-
rodnicza 

Matematy-
ka 

Język an-
gielski po-
ziom podsta-
wowy 

Język an-
gielski – roz-
szerzony 

Język nie-
miecki – pod-
stawowy 

Język nie-
miecki – roz-
szerzony 

Gmina – Nowogard 54,63 49,61 40,45 35,30 58,79 38,33 50,76 25,12

Publiczne Gimna-
zjum nr 1 im. Szarych 
Szeregów 

55,16 47,90 40,49 36,32 62,61 42,46 52,12 27,00

Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Gim-
nazjum nr 2 

54,41 49,51 39,84 34,79 59,87 40,07 49,67 24,42

Publiczne Gimna-
zjum nr 3 im. Zjedno-
czonej Europy 

54,41 54,19 42,06 35,22 47,38 23,66 nie pisali nie pisali 

Egzaminy gimnazjalne- uzupełnienie o wyniki poszczególnych szkół
W wydaniu DN z 23 czerw-

ca, prezentowaliśmy już  zbior-
cze wyniki gminne (w odniesie-
niu do średnich wojewódzkiej  i 
krajowych) uzyskane  przez no-
wogardzkie gimnazja w trakcie 
kwietniowych egzaminów końco-
wych. Dzisiaj uzupełniamy nasze 
zestawienie o wyniki poszczegól-
nych szkół gimnazjalnych z tere-
nu  nowogardzkiej  gminy 

Przypomnijmy,  że średnia kra-
jowa  z matematyki wyniosła 48% 
, a wojewódzka 45,13%  nato-
miast  z  j polskiego odpowiednio  
62% i 58,12 % 
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Nasze   prezentacje 
Najlepsi Uczniowie 2014-2015

Wzorem ubiegłych lat, tuż przed rozpoczęciem wakacji, pre-
zentujemy sylwetki najlepszych uczniów nowogardzkich szkół  w 
roku 2014-2015. O wytypowanie uczniów i ich charakterystykę 
poprosiliśmy dyrekcje poszczególnych szkół. Mamy nadzieję, że 
taka prezentacja będzie stanowić dodatkową nagrodę dla najlep-
szych i bodziec dla wszystkich do wytrwałej pracy w przyszłym 
roku. Dzisiaj siódma  część, sylwetki i osiągnięcia najlepszych 
uczniów z Gimnazjum numer 2 w Nowogardzie.

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8 
72-420 Dziwnów

Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010

Julia Drobińska III F
Średnia ocen- 5,5
Laureatka XXV Ogólnopol-

skiego Konkursu Literackiego 
na Opowiadanie Olimpijskie im. 
Jana Parandowskiego, Warszawa 
2015

Finalistka Metropolitalnego 
Konkursu Papieskiego, Głogów 
2015

Laureatka Międzyszkolnego 
Konkursu Ortograficznego, Przy-
biernów 2015

I miejsce w Konkursie Ładne-
go Pisania

Antonina Misiewicz III E
Średnia ocen 5.5
Laureatka Turnieju Gry Ekono-

micznej Chłopska Szkoła Biznesu 
pod patronatem Starosty Powiatu 
Goleniowskiego, 2013/2014 

I miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym „Mówię i piszę po-
prawnie”

I miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym „1 z 9”

Aleksandra Pietrzykowska III E
 Średnia ocen -  5,5
II miejsce w konkursie mię-

dzyszkolnym „Mówię i piszę po-
prawnie”

I miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym „Mistrz Genetyki”

II miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym „Matfiz”

Daria Urbaniak   III D
 Średnia ocen -  5,17
Finalistka Metropolitalnego 

Konkursu Papieskiego, Głogów 
2015

I miejsce w konkursie na naj-
piękniejszą Palmę Wielkanocną

III miejsce w Konkursie Wie-
dzy o Nowogardzie

Mateusz Szarek III E
Finalista Wojewódzkiego Kon-

kursu Matematycznego, Szczecin 
2014/2015

Stypendium „Młody Talent Zie-
mi Nowogardzkiej”

NAJLEPSI ABSOLWENCI 2014/2015 GIMNAZJUM NR 2 
W NOWOGARDZIE

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowa-
niem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to 
rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli 
po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta 
świeczki szczególnie w obec-
nych czasach, kiedy w ubie-
głym roku świętowaliśmy 50-
tą rocznicę powstania 1 bsz. 
Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie 
dokonać tego w ciągu jedne-
go roku z honorem, dumą i 
podniesioną głową, jak przy-
stało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII 
Festynu Komandosa doko-
nać jego poświęcenia. Wiem, 
że nie jest to, jak napisałem 
wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowa-
rzyszenie wykonało replikę 
sztandaru bojowego naszej 
jednostki, ten pierwszy do 

dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie i kto wie, czy kie-
dykolwiek będzie prezento-
wany jeszcze komukolwiek. 
To jest już historia, a MY nie 
musimy się wstydzić tego, że 
była Naszym udziałem. Mam 
nadzieję, że podobnie jak ja, 
wielu z Was podziela mój po-
gląd i jest tego samego zda-
nia, myślę, że każdy może się 
w tej sprawie wypowiedzieć. 
Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a 
może Wy macie inne i cie-
kawsze pomysły na temat Sto-
warzyszenia? Być może wielu 
z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale 
możecie pisać na poniżej po-
dany adres. 21 sierpnia tego 
roku, w czasie Festynu Ko-
mandosa, odbędzie się Walne 
Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się 
również wypowiedzieć. Prze-
myślcie to, żeby każdy mógł 
wyrazić możliwość swojego 
zdania w tak ważnej sprawie 
dla członków Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to około  
10 000 zł. Podaję poniżej 
również numer konta Sto-
warzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania 

dla sponsorów za pomoc w 
zorganizowaniu Dnia Dziec-
ka w Sołectwie Grabin: Pie-
karni Państwa Pędziszczak, 
Hurtowni Jaś i Małgosia, fir-
mie Lodos pani Krystyny Sa-
chryń i dla pana Zbyszka za 
wspaniałą atrakcję

składa 
Sołtys Grabina z dziećmi
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Lena córka Anety Pelc ur. 
29-06-15 z Trzechla

Syn Agaty Kubackiej ur. 2-
7-15 z Łobza

Syn Anny Piotrowicz ur. 2-
07-15 z Dalna

Antoś syn Doroty i Marci-
na ur. 8-07-15 z Dobrej

Antoś syn Wiolety i 
Krzysztofa Malinkiewicz 
ur. 7-07-15 z Karwowa

Córka Elżbiety i Krzyszto-
fa Więcław ur. 1-07-15 z 
Strzmiel

Córka Justyny Sienkie-
wicz ur. 30-06-15 z Nowo-
gardu

Julian syn Marii i Seba-
stiana Syldatk  ur. 29-06-
15 z Dębic

Kacper syn Anny Kowal-
czyk i Michała Cichockie-
go ur. 4-07-15 z Nowo-
gardu

Nasz PatrONat

doberaner Sommerfest 2015

Pomorzanin na 2. miejscu!
Po raz drugi w historii Pomorzanin Nowogard został zaproszony na letni turniej Dobera-
ner Sommerfest w niemieckim Bad Doberan, który odbył się 4 i 5 lipca.  W tym roku nowo-
gardzianie zagrali jedną drużyną, złożoną z zawodników rocznika 2002. 

Podopieczni Macieja Dobrowol-
skiego zostali rozstawieni w grupie 
A z takimi zespołami jak: 1. FC Lok 
Standal, Ostroher SC, FSV Lok Eb-
erswalde, Post SV Dresden, TuRa 
Harksheide II, JFC Berlin II oraz 
Doberaner FC D1. Natomiast w gru-
pie B wystąpiło 8 innych zespołów 
z Niemiec. Do rundy zasadniczej 
awansowały cztery drużyny z  każ-
dej grupy. 

W pierwszym dniu zmagań mło-
dzi nowogardzianie rozegrali 5 spo-
tkań grupowych, 

w których zgromadzili 6 punktów. 
Zremisowali 0:0 z 1. FC Lok Stan-
dal i Doberaner FC D1, 1:1 z dru-
żyną Ostroher FC, przegrali z FSV 
Lok Eberswalde 0:3 oraz wygrali 1:0 
z TuRa Harksheide II. Po sobotnich 
meczach Pomorzanin Nowogard 
plasował się dopiero na 5. miejscu, 
które nie dawało awansu do następ-
nej rundy. Drugiego dnia turnieju, 
podopieczni Macieja Dobrowolskie-
go wygrali mecz z bezpośrednim ry-
walem w walce do awansu, czyli Post 
SV Dresden 1:0 i w ostatnim spotka-

niu, poradzili sobie z najsłabszą dru-
żyną w grupie JFC Berlin II wygry-
wając 2:0. Ostatecznie nowogardzia-
nie uzyskali awans do fazy mistrzow-
skiej z 4. miejsca. W ćwierćfinale 
przyszło im się zmierzyć z drużyną, 
która zajęła 1. miejsce w grupie B, ze-
społem Heidenauer SV. Po znakomi-
tym meczu Pomorzanin Nowogard 
rozbił swoich przeciwników aż 7:0. 
W półfinale na naszych młodych za-
wodników, czekała już drużyna FSV 
Lok Eberswalde, z którą nowogar-
dzianie mierzyli się w grupie, prze-
grywając 0:3. Jednak po emocjonu-
jącym meczu, w którym zostały po-
dyktowane dwa rzuty karne dla obu 
zespołów, Pomorzanin Nowogard 
zwyciężył 3:1 i awansował do finału. 

W decydującym meczu całego 
turnieju podopieczni Macieja Do-
browolskiego spotkali się ponownie 
z drużyną ze swojej grupy, miano-
wicie z 1. FC Lok Standal. W pierw-
szej połowie niemiecka drużyna bar-
dzo szybko strzeliła dwie bramki i na 
domiar złego jeden  z  zawodników 
Pomorzanina dostał 2 minuty kary, 

co wykorzystali przeciwnicy nowo-
gardzian, dokładając 3 bramkę. W 
2 połowie, trener Pomorzanina wy-
korzystał większość zawodników re-
zerwowych i finał turnieju zakończył 
się wynikiem 0:4. - Mimo porażki w 
meczu finałowym trzeba pochwalić 
naszych zawodników za rozegranie 
bardzo dobrego turnieju. Dwa cięż-
kie dni w ogromnym upale, a chłopcy 
świetnie poradzili sobie z trudami ca-
łego  turnieju. Trzeba się cieszyć, po-
nieważ poprawiliśmy znacząco wynik 
z poprzedniego roku, kiedy zajęliśmy 
8. miejsce. Takie turnieje są bardzo 
potrzebne nie tylko w aspekcie spor-
towym, ale także psychologicznym, 
gdyż każdy z zawodników zżywa się 
ze sobą i dzięki temu jesteśmy jedną 
wielką rodziną piłkarską. Gratulacje 
również dla naszego zawodnika Do-
minika Pisarka, który został wybrany 
przez wszystkich trenerów do „Dream 
Teamu” całego turnieju – mówi tre-
ner Maciej Dobrowolski.  

Pomorzanin Nowogard wystą-
pił w Niemczech w składzie: Jakub 
Tandecki, Szymon Terefeńko, Mate-

usz Herka, Nicky Labocha, Nikodem 
Pawlak, Dominik Pisarek, Jakub Ło-
kaj, Dawid Sikorski, Dawid Tracz, 
Marcel Wlaźlak, Patryk Łuczak, Ja-
kub Mościński oraz sztab szkolenio-
wy w składzie: trener – Maciej Do-
browolski, kierownik drużyny – Prze-

mysław Pawlak, Sebastian Labocha 
i Jan Herka. Gratulujemy młodym 
piłkarzom Pomorzanina świetne-
go występu u naszych zachodnich 
sąsiadów i wierzymy, że wyjazd 
ten zaprocentuje w przyszłości. 

KR 

Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu
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Świat Zwierząt

Gwarantujemy niesamowity dzień wrażeń

Zapraszamy wszystkich 
na bezpłatny dzień otwarty 

do Sąpolnicy 7

11 lipca (sobota) 
od godz. 12.00

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

Ogłoszenie 
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie informuje 

członków PZW, że w dniu 12 lipca 2015 r., o godz. 8.00, zostanie prze-
prowadzony komisyjny przegląd i odbiór techniczny nowo wybudo-
wanych kładek na Jeziorze Kościuszki w Olchowie. Prosimy użytkow-
ników i budowniczych kładek o uczestnictwo w odbiorze. 

Zarząd Koła 

Najlepsze życzenia 

z okazji 80-tej 
rocznicy urodzin 

dla Aurelii 
Banasiak 
składają 

Janina i Stanisław 
Gadzalińscy

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

ReKlAmAReKlAmAŻyCZeNiA

Nowi rywale Pomorzanina w „okręgówce”

Inauguracja z Polonią Płoty
Znamy już skład wojewódzkiej okręgówki, w której występuje Pomorzanin Nowogard. Trzeba przyznać, że w sezonie 2015/2016 grupa będzie piekielnie 
mocna. Na rozkładzie Pomorzanina znajdą się atrakcyjni rywale, tacy jak m.in. Energetyk Gryfino, Stal Szczecin czy też Rega Trzebiatów. Sezon nowogar-
dzianie zainaugurują przed własną publicznością meczem z Polonią Płoty. 

Kibice nowogardzkiego klu-
bu nie będą mogli narzekać na 
zespoły, które w tym sezonie 
przyjadą do Nowogardu. Do 
grupy Pomorzanina dołączyło 
8 bardzo wymagających dru-
żyn. Spadkowiczami z IV ligi 
są: Sarmata Dobra, Energe-
tyk Gryfino, Arkonia Szczecin 
i Stal Szczecin. Z regionalnej 
okręgówki do grupy Pomorza-
nina awansowały: Iskra Gol-
czewo, Piast Karsko, Intermar-
che-Rega Trzebiatów i Błękit-
ni II Stargard. Szczególnie in-
teresująco zapowiadają się po-
jedynki z Sarmatą Dobra, hi-
storia pokazuje, że mecze oby-
dwu zespołów od zawsze były 
zacięte. Sezon Pomorzanin za-
inauguruje z innym lokalnym 
rywalem – Polonią Płoty, już 
za nieco ponad miesiąc, gdyż 
15 sierpnia. W kilku słowach 
przedstawmy nowych prze-
ciwników Pomorzanina w wal-
ce o awans. Sarmata Dobra w 
IV lidze występowała od sezo-

nu 2009/2010, spadek był po-
kłosiem braków wystarczają-
cych środków na finansowa-
nie klubu. Energetyk Gryfino 
tak nisko nie spadł od ponad 
10 lat! Od 2009 do 2013 roku 
występował w III lidze, przez 

kolejne lata aż do teraz wal-
czył w IV lidze. Arkonia Szcze-
cin ostatni raz w „okręgówce” 
walczyła w sezonie 2011/2012, 
od tamtej pory utrzymywa-
ła się na poziomie IV ligi. Naj-
bardziej utytułowanym zespo-

łem pośród spadkowiczów jest 
Stal Szczecin, która od ponad 
10 lat na dobre zadomowiła się 
w IV lidze. Jeśli chodzi o ze-
społy, które wywalczyły awans 
z regionalnej okręgówki, naj-

bardziej imponująco wypa-
dli piłkarze Błękitnych II Star-
gard, którzy w grupie Szczecin 
Płd. zajęli 1. miejsce, wywal-
czając w 32 meczach 81 punk-
tów. Błękitni w tej grupie wy-
przedzili o 16 punktów Piasta 
Karsko, który awans wyżej za-
pewnił sobie w ostatnich kolej-
kach, wyprzedzając o 4 punkty 
Orła Trzcińsko-Zdrój. W gru-
pie Szczecin Płn. równych nie 
mieli sobie piłkarze Regi Trze-
biatów i Iskry Golczewo. Rega 
zajęła 1. miejsce z 72 punkta-
mi w 30 rozegranych meczach, 
Iskra 2. miejsce zawdzięcza 
liczbie 68 punktów. Dodajmy, 
że trzeci zespół w tej grupie - 
Masovia Maszewo, przegrał 
awans o 9 punktów. 

Szanse Pomorzanina na awans 
w tym sezonie z pewnością nie 
prezentują się lepiej niż przed se-
zonem, mamy jednak nadzieję, że 
drużyna z Nowogardu powalczy o 
coś więcej niż tylko o utrzymanie. 

KR  
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Supermaraton w Świdwinie

Nowogardzianie nie zwalniają tempa
W sobotę (4 lipca), kolarze reprezentujący Nowogard wystartowali w kolejnym supermaratonie, tym razem zorganizowanym w Świdwinie. Z każdym ko-
lejnym wyścigiem, kolarze z naszego miasta prezentują się coraz lepiej. Nie inaczej było w minioną sobotę na różnych dystansach świdwińskiego super-
maratonu. 

Małgorzata Kubicka w Świdwinie umocniła się na 2. pozycji w Pucharze Polski w 
Szosowych Maratonach Rowerowych w 2015 roku

Na zdjęciu w środku- Tadeusz Burewicz, który w supermaratonie w Świdwinie wy-
grał w kategorii M5i

Na zdjęciu z prawej strony- Iwona Pietruszewska, która w Świdwinie wygrała w 
kategorii K6i

Po Trzebnicy, Gryficach, Rad-
kowie, Świnoujściu, Łaskach, 
Choszcznie i Gorzowie, przyszedł 
czas na supermaraton w Świdwi-
nie. Nie bez kozery wymieniliśmy 
wcześniejsze imprezy, gdyż zali-

czają się one do Pucharu Polski 
w Szosowych Maratonach Rowe-
rowych 2015. Po Świdwinie przed 
naszymi reprezentantami pozo-
staną jeszcze występy w takich 

miejscowościach jak: Zieleniec, 
Nietążkowo, Karpacz i Rewal. Na-
tomiast 19 września odbędzie się 
wielki finał Pucharu Polski. 

W supermaratonie w Świdwi-
nie wystąpiło 8 kolarzy z na-

szej gminy, którzy startowali na 
trzech dystansach: Mini (86 km), 
Mega (158 km), Giga (225 km). 
W okolicach Świdwina teren jest 
dość mocno pofałdowany, przez 

co suma podjazdów na dystansie 
Mega wynosiła 1211 metrów, na-
tomiast w Giga prawie 2000 me-
trów. Kolarze zmagali się nie tyl-
ko z trudną trasą, ale również 36 
stopniowym upałem oraz sporym 
wiatrem, który jak zawsze wieje 
zawodnikom w twarz... Warunki 
jednak nie przeszkodziły w osią-
gnięciu kolejnych świetnych wy-
ników. 

Na najdłuższym dystansie 225 
km startowała jedynie Małgorza-
ta Kubicka. Nasza reprezentantka 
ponownie nie zawiodła i osiąga-
jąc średnią prędkość 24,16 km/h 
pokonała trasę z czasem 09:11:05. 
Pozwoliło jej to zająć 2. miejsce w 
swojej kategorii oraz w Open ko-
biet. Po 7 supermaratonach w ran-
kingu Pucharu Polski, Małgorzata 
Kubicka zajmuje wysokie 2. miej-
sce, zarówno w swojej kategorii 
K4, jak i w klasyfikacji Open ko-
biet. Na dystansie Mega rywalizo-
wał również tylko jeden nasz ko-
larz i był nim Arkadiusz Pietru-
szewski. Zawodnik LKK Nowo-
gard na trasie o dystansie 158 km 
osiągnął średnią prędkość 30,19 
km/h i pokonał dystans z cza-
sem 05:03:06. Pozwoliło mu to za-
jąć 1. miejsce zarówno w katego-
rii M4i, jak i również w klasyfika-
cji Open mężczyzn (rower inny). 
Arkadiusz Pietruszewski jest lide-
rem Pucharu Polski w swojej ka-
tegorii, z kolei w Open mężczyzn 
plasuje się na 14. miejscu. Pozo-
stali nowogardzianie jechali na 
dystansie Mini, czyli 86 km. Ko-
lejne zwycięstwo w kategorii M5i 
zanotował Tadeusz Burewicz. Ko-
larz reprezentujący LKK Nowo-
gard, zwycięstwo wywalczył uzy-
skując czas 02:42:38, przy średniej 
prędkości 31.73 km/h. Dodajmy, 
że wynik ten pozwolił Burewiczo-
wi zająć 3. miejsce w Open męż-
czyzn (rower inny). Tadeusz Bu-
rewicz jak do tej pory wziął udział 
w 4 supermaratonach, a osiąga-
ne przez niego wyniki w klasyfi-
kacji Pucharu Polski plasują go 
na 5. miejscu w kategorii M5. Ko-
lejnym zwycięzcą w swoim prze-
dziale wiekowym był w Świdwinie 
Janusz Pietruszewski. Nasz repre-
zentant wygrał w M6i uzyskując 
czas 02:54:39, przy średniej pręd-
kości 29,54 km/h. Wynik ten kla-
syfikuje nowogardzianina w Open 
Mężczyzn (rower inny) na 6. miej-
scu, z kolei po 5 supermaratonach 
w rankingu Pucharu Polski, Ja-
nusz Pietruszewski zajmuje 6. 
miejsce w kategorii M6. 

Iwona Pietruszewska w Świdwi-

nie walczyła w kategorii K6i i trze-
ba przyznać, że z bardzo dobrym 
skutkiem. Kolarka z Nowogardu 
uzyskała czas 04:15:3981, osiąga-
jąc średnią prędkość 20,18 km/h, 
co pozwoliło jej stanąć na najwyż-
szym stopniu podium w swojej 
kategorii oraz zająć 3. miejsce w 
Open Kobiet. W kategorii M5s za-
prezentował się Zbigniew Szkołu-
da, który w swojej grupie wieko-
wej wywalczył 2. miejsce uzysku-
jąc średnią prędkość 35,64 km/h 
oraz czas 02:24:46. Dodajmy, że 
Zbigniew Szkołuda w klasyfika-
cji Open mężczyzn zajął 5. pozy-
cję. Na koniec jeszcze dwaj nasi 
reprezentanci, którzy nie zdoła-

li stanąć na podium. O najniższy 
stopień „pudła” w kategorii M6i 
otarł się Jan Baran, który osta-
tecznie zajął 4. miejsce z czasem 
03:17:32. Na 10. pozycji w katego-
rii M6s uplasował się Marek Szy-
mański, który wyścig ukończył z 
czasem 03:29:30. Na usprawiedli-
wienie naszego zawodnika dodaj-
my, że Markowi Szymańskiemu 
podczas pokonywania trasy przy-
trafił się defekt roweru, który sku-
tecznie uniemożliwił mu wywal-
czenie lepszej pozycji. Kolejny su-
permaraton odbędzie się 25 lipca 
w miejscowości Zieleniec.   

KR 
   

Nasz PatrONat
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Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

REKRUTACJA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 
W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie 

informuje, iż kontynuujemy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do:
• Szkoły Podstawowej (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Gimnazjum (młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
• Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i 

znacznym,
• Zespołów rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych,
• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
• Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w 

stopniu lekkim.
zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, surdopeda-

goga, tyflopedagoga, opiekę lekarza pediatry  i pielęgniarki, dodatkową opiekę w postaci pomocy nauczyciela oraz 
zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. in. Integracja sensoryczna, metoda Weroniki sherbourne, 
metoda Knill’a, Program teacch, terapia EEG Biofeedback - nowość od tego roku,  w przygotowaniu sala doświad-
czania świata i wiele innych ciekawych metod).

Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, miej-
sca w internacie dla wychowanków z odległych miejscowości z pełnym wyżywieniem (płatność tylko za wyżywienie 
9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia szkolnym busem. Or-
ganizujemy bezpłatne wyjazdy na „Zieloną Szkołę” dla naszych wychowanków.

zaPraszaMY DO WsPÓŁPraCY!
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, 
soswnowogard.edupage.org

G&G Rolety

Produkcja i montaż

ul. Górna 4
Nowogard

tel. 667 980 993

Rolet 
i moskitier

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu zsz będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

INFORMACJE POD NUMERAMI: 
607 398551, 695 630510

- mile widziane  doświadczenie 
   w zakresie przewozu  osób.
- praca na terenie Maszewa, 
  na pojazdach 19-osobowych

FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWE  „WAW-MAR” 

ZATRUDNI KIEROWCÓW 
KAT. D (AUTOBUS)

W.26-3.07

CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI w NOWOGARDZIE

zatrudni pracownika na stanowisku:
OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Wymagania:
•  Uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe o pojemności  łyżki 5 
m3  - kat. II,
•  Uprawnienia na ładowarki teleskopowe,
•  Doświadczenie na podobnym stanowisku  minimum 2 lata,

Oferty można składać osobiście w Biurze Związku- Słajsino 30 lub 
elektronicznie na adres czg.kadry@nowogard.pl,

telefon: 91 579 19 25  lub  91 579 19 36

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Znaleziono  
rower. 

665 503 129 

Nieruchomość do zbycia  
w centrum Nowogardu.

Bank Spółdzielczy w Goleniowie zaprasza potencjalnych nabyw-
ców do składania ofert na zakup I i II piętra budynku wraz z częścią 
przyległego parkingu.

Budynek położony w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 14.
Budynek można oglądać w godzinach 8-17

Wszelkich informacji udziela Dyrektor oddziału Banku w 
Nowogardzie tel. 91 39 21 586 lub 91 464 77 91.
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oGŁo SZe NiA drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

mieSZKANiA NA SPRZedAŻ W CeNTRUm NoWoGARdU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CeNA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CeNA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CeNA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CeNA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CeNA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CeNA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CeNA: 145 000 zł
mieSZKANiA W oKoliCy NoWoGARdU!
* kawalerka 18 m2, parter CeNA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CeNA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CeNA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CeNA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CeNA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CeNA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CeNA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO.  U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NieRUCHomoŚCi
• Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Boh. Warszawy oś. Rado-
sław, II piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel. 
605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 
056, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, bezczynszowe Leśna. 663 423 
338 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na I piętrze 60 m2 ul. Zamkowa. 
730 315 621

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe. 504 422 809 

• Sprzedam trzy pokoje, I piętro, 
120000, do remontu. 693 344 807

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie, bez pośredni-
ków. 796 144 213

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, i piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe o pow. 38,9m2, położone na 
parterze budynku wielorodzinne-
go w Osowie. Wiadomość tel. 502 
642 029

• Sprzedam połowę domu 120m2, 
dwa garaże. Tel. 696 207 172, 668 
503 880

• Nowogard - sprzedam dom w za-
budowie szeregowej. 601 808 410 

• Sprzedam bezczynszowe dwa 
mieszkania, parter, lub jako jedno 
68m2. Tel. 660 143 840 

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 49m2 w Nowogardzie. 510 480 
098 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 
700 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie. 726 169 098 

• Odstąpie urządzone mieszkanie 
65m2, wpółdzielcze, lokatorskie-
,Wiejska 2d. 604 606 960 

•	 Sprzedam pół domu z działką 
osowo. 696 404 840, 690 945 

309 

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 511

• Sprzedam kawalerkę w centrum, II 
piętro. 607 962 483 

•  Garaż do wynajęcia przy ul. Zam-
kowej. Tel. 508 948 888

• Sprzedam działkę budowlaną. Tel 
880 132 032 

• Do wynajęcia lokal handlowy w 
Dobrej Nowogardzkiej. Tel. 602 
247 111 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, nowe okna, nowa stolarka 
okienna na osiedlu Gryfitów. 91 
39 26 999

• Mieszkanie duże 100m2, trzy sy-
pialnie , duża kuchnia urządzona, 
przedpokój, łazienka + ogródek 
wynajmę. Tel. 602 474 266 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe + garaż. Tel. 785 563 315 

• Sprzedam działkę 0,5 ha w Wyszo-
mierzu. 508 290 657 

• Działkę pod KRUS tanio sprze-
dam. 725 899 426 

• Dom po remoncie z częścią go-
spodarczą, 130m2, 7km od Nowo-
gardu 169000. Sprzedam. 722 041 
265 

• Ziemię rolną do 7ha sprzedam. 
889 133 882 

• Sprzedam ziemię orną 2.28 w Kar-
sku. Tel. 724 541 510 

moToRyZACJA
• Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

• Mercedes, C klasa, 2.0, disel, 1995, 
automat sprzedam, Olchowo. 693 
162 198 

RolNiCTWo
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, be-

lowanie słomy i siana. 608 01 39 
95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E sprze-
dam. 603 467 609

• Sprzedam prosiaki. 695 495 404 

USŁUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3- A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 

Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANie-mAGiel,PRANie dyWA-
NÓW, WyKŁAdZiN, TAPiCeRKi 
meBloWeJ SAmoCHodoWeJ/ 
SKÓRZANeJ mATeRiAŁoWeJ / 
PoŚCieli WeŁNiANeJ / lANo-
liNĄ/SPRZĄTANie: CZySZCZe-
Nie FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi  hydrauliczne. Tel. 
600653124. 

• Usługi koparko-ładowarką. 663 
410 636

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

• Korepetycje matematyka. 608 158 
430. 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskie-
go 3. 669 053 722 

• Blachatstwo pojazdowe. Tel. 600 
182 682 

•	 KoRePeTyCJe Z mATemATy-
Ki, STATySTyKi i eKoNomeTRii 
dlA liCeAliSTÓW i STUdeN-
TÓW PRoFeSJoNAlNe PRZy-
GoToWANie  do ZAliCZeŃ 
eGZAmiNÓW mATURAlNyCH 
oRAZ SeSJi eGZAmiNACyJ-
NyCH. BARdZo WySoKA ZdA-
WAlNoŚĆ Tel. kom. 600 924 
128 email: iwonand1@wp.pl

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja pod-
daszy. 600 626 268 

• Wykonam remonty mieszkań. 607 
729 933 

• Koszenie trawników, cięcie i rąba-
nie drewna własnym sprzętem. 
667 369 907 

• Wykonam prace remontowe i bru-
karskie. 667 369 907

• Posadzki z żywic, garaże, miesz-
kania, sklepy, wodoodporne bez 
fug. 509 637 182 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię murarza z doświadcze-
niem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki dacho-
wej na nowym budynku jednoro-
dzinnym. Kontakt: 514 386 866

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż okien- pra-
cownik na hali produkcyjnej. 
- pracownik biurowy obsługa 
komputera, mile widziany ję-
zyk niemiecki lub angielski. 663 
600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 blachy 
trapezowej. Stan obecny deska 
i papa. Tel. 601 584 055, 601 584 
056 

•	 Zatrudnię kucharkę. 663 412 
054 

• Przyjmę ludzi do łapanki kur. 882 
963 434 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac gospo-
darczych. 602 474 266 

• Przyjmę brukarzy do pracy. 886 
456 377 

• Przyjmę do montażu blach elewa-
cyjnych. 507 045 404 

• Przyjmę do pracy ślusarza. 507 
045 404 

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Atrakcyjne zarobki, pra-
ce na terenie Nowogardu. 668 841 
631

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. 508 290 657 

iNNe
•	 drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, 
kosz, nowy olej, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. 607 580 172 

• Sprzedam dwa pieski sześcioty-
godniowe, miniaturki, pekińczy-
ka. 887 479 883 

• Sprzedam wózek inwalidzki elek-
tryczny. 887 077 577

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. Buk – olcha. 514 740 
538

• Piasek płukany, żwir sprzedam. 
Dowóz wywrotki 3 tony. 514 740 
538 

• Sprzedam różowy rowerek dzie-
cięcy, koła 16stki + dwa boczne + 
rączka do prowadzenia. Cena 250 
zł. 880 957 402

• Mam do przewiezienia drobne 
rzeczy Zdziechowice niedaleko 
Sandomierza. 691 314 739 

• Sprzedam dwa grzejniki używane 
w dobrym stanie panelowe jed-
nopłytowe wymiar 60/140. Tel. 
Wieczorem: 91 39 25 497 

• Sprzedam meble dziecinne w do-
brym stanie drewno naturalne. 
Kolor jasny biało-szary. Składają-
ce się : dwa łóżka, komody szafy 
i szfek. Kontakt wieczorem: 91 39 
25 497 

• Sprzedam łódź żaglową cztero-
osobową z WC, klasa Grenada 24, 
rocznik 1986, silnik Yamaha 10 
kw, nowy maszt z wózkiem wol-
nobieżnym, okrycie zimowe. Kraj 
produkcji Szwecja. 600 119 350 

• Odsprzedam książki do klasy 6 SP 
nr 2. 691 201 974 

• Sprzedam dwie klacze 5 i 9 lat. 508 
290 657 

• Kupię namiot ogrodowy, 781 967 
663 

• Sprzedam materac 90/200 cena 
50 zł. 691 201 974 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-   cyfrowa karta kierowcy
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES
- atrakcyjne wynagrodzenie 

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

www.10.07 pt

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 18 lipca 2015r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                       
OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania mammograficzne finansowanych  
ze środków pozyskanych z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Dzień Dobry panie Marku
Bardzo proszę umieścić w najbliższym wydaniu DN informacji dla Pań o badaniach mammograficznych 

oraz dla Panów kolejnej edycji profilaktyki raka prost
                                   

DLA PANÓW "PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY"

Tylko dla Panów "Profilaktyka Raka Prostaty"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję programu

"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania
odbędą się 25.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w

Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie
lekarskie.Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania

lekarskiego)  u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.                                

PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
                                                                    zapraszam prezes fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych nowotworów
złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na nowotwory w Polsce i

zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodów nowotworów. Według
badań zagrożony rakiem gruczołu krokowego jest 1 na 11 mężczyzn po
50-tym roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem.W

niektórych przypadkach rak gruczołu krokowego rośnie bardzo
powoli.Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowego,który głównie

powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić
rodzaj zmian w gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie

niższe szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie; około 2000
Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu każdego roku! inf. NFZ

                                                      Zapraszam
                                                        Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Lipcowe upały
Michał Łuczak, Zdzisława Chocjan, Agnieszka Skowrońska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Edward 

Bachor, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Wiesław Borowik, Janina Grudzińska, Grzegorz Żyła, Justyna Grenda, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, 
Iwona Kochelska, Janusz Czarnowski, Jolanta Kozioł, Krystyna Gęglawa, Anna Huget, Lucyna Karbowiak, 
Genowefa Maćkowska

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: smak, rumak
Kinga Lewandowska, Bartek Feliksiak, Basia Kloch, Oliwia Feliksiak, Madzia Skowrońska, Miłosz Wielgus, 

Natalia Chruściel, Michał Feliksiak, Patryk Jaworski, Nadia Grenda, Martyna Grenda, Igor Grenda
Zwycięzca: Patryk Jaworski
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iNFoRmAToR loKAlNy - NoWoGARd

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA liNiA mi KRo BU So WA SeRoCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRo Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ oSÓB - Ro mAN BiŃCZyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKo 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKo - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GolCZeWo - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GolCZeWo 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

RoZKŁAd JAZdy BU SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

NOWOGARD
ul. Armii Krajowej 28

Czynne od 8 - 16
tel./fax 91 392 29 20

PUNKT NADAWANIA 
I ODBIORU PRZESYŁEK

PROFESJONALNY SKLEP z artykułami
do HIGIENY JAMY USTNEJ,
stomatologii oraz dezynfekcji i nie tylko ...

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

PiASeK, PiASeK 
PRZeSieWANy, 

ŻWiR, CZARNoZiem, 
PoSPÓŁKA 

 ŻWiRoWNiA 
dŁUGoŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z doWoZem 
do KlieNTA

A/0
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 4

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

ReKlAmA

s.  7

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

s.  3

Kradną  
na działkach

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Jeszcze zbieramy-dobrze płacimy
Tel. 510 730 398

Spotkanie w sprawie fermy norek w Wyszomierzu

Mieszkańcy pełni obaw

Czytaj s. 3

Nowogard:  
Zero wniosków,  
zero działań

Rośnie skala 
samobójstw...
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

06.07.2015 r.
godz. 12.20
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo - Interwencyjnego w miej-
scowości Wyszomierz ,zatrzy-
mali Mateusza K. poszukiwa-
nego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie.

godz. 21.15
Powiadomienie o kradzie-

ży roweru typu damka, kolo-
ru czarnego z koszykiem, po-
zostawionego przed blokiem 
przy ul. Gen. Bema.

godz. 21.50
Do kolizji drogowej doszło 

w miejscowości Węgorza, po-
między samochodem mar-
ki Opel Signum a wozem za-
przęgowym.

godz. 22.20
Pracownik stacji paliw Or-

len powiadomił o kradzieży 
paliwa przez kierującego po-
jazdem marki Ford Escort.

07.07.2015 r.
godz. 12.00
W miejscowości Wyszo-

mierz, Mariusz S. kierował 
rowerem znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
1,56 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

godz. 15.00
Na drodze pomiędzy miej-

scowościami Grabin – Sikor-
ki, Policjanci OPI ujawni-
li nietrzeźwego kierującego 
motorowerem marki Romet. 
Krzysztof J. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,78 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

godz. 17.30
Z terenu budowy galerii 

handlowej przy ul. 700 Lecia, 
dokonano kradzieży 70 m ka-
bla elektrycznego YKY5x16.

godz. 18.00
W sklepie Biedronka przy 

ul. Warszawskiej dokonano 
zatrzymania sprawcy kradzie-
ży sklepowej.

08.07.2015 r.
godz. 09.00
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo – Interwencyjnego pod-
czas kontroli samochodu 
marki Peugeot na ul. Armii 
Krajowej, ujawnili, że kierują-
cy Paweł M. nie posiada aktu-
alnej polisy OC pojazdu.

godz. 11.40
Na ul. Poniatowskiego Pa-

weł P. kierował rowerem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwo-
ści 2,14 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

09.07.2015 r.
godz. 12.20
Na ul. Boh. Warszawy z 

otwartego samochodu mar-
ki Peugeot Boxer, dokonano 
kradzieży aktówki z zawarto-
ścią dokumentów oraz pienię-
dzy.

godz. 17.30
Pracownik ochrony skle-

pu Netto, powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Po-
licjanci wylegitymowali Hen-
ryka U.

10.07.2015 r.
godz. 17.10
Na ul. Boh. Warszawy  pod-

czas kontroli drogowej, Poli-
cjanci OPI ujawnili nietrzeź-
wego rowerzystę, Tomasz B. 
miał 2,32 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

11.07.2015 r.
godz. 13.40 
Przy ul. Zamkowej na te-

renie ogrodów działkowych 
spaleniu uległa altana.

godz. 13.40
Podczas kontroli drogowej 

w miejscowości Szczytniki, 
Policjanci ujawnili nietrzeź-
wego kierującego motorowe-
rem marki Wonjan. Marian 
W. miał 0,74 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.

godz. 19.20
Powiadomienie o kradzie-

ży telewizora marki Hyundai, 
elektronarzędzi oraz innych 
przedmiotów z altany ogro-
dowej przy ul. Zamkowej.

godz. 22.45
Powiadomienie o zatrzyma-

niu nietrzeźwego kierującego 
motorowerem marki Lingben 
na ul. Waryńskiego. Policjan-
ci na miejscu wylegitymowa-
li Romana Z. znajdującego się 
w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 2,18 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.

  st. insp. Ref. 
Prewencji Klaudia Gieryń

Jak informują media ogólnopolskie,  w weekend doszło, głównie na terenie województwa 
śląskiego ale także wielkopolskiego, do fali zatruć dopalaczami. Pomocy medycznej, wyma-
ganej po zatruciu dopalaczami, udzielono w tych regionach ponad 170 osobom… Dlatego 
tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych respondentów z gminy Nowo-
gard i Osina, co myślą na temat tego groźnego zjawiska, jakim jest rozpowszechnianie za-
żywania tzw.  dopalaczy?

Grzegorz Piotrowski – farmaceuta, Apteka CENTRUM - Potwier-
dzam, że ostanie sygnały w mediach, na temat zatruć dopalaczami, bu-
dzą uzasadniony niepokój. Tak duża ilość osób, która się zatruła, budzi 
lęk i zaniepokojenie społeczne. Dlatego uważam, że tu niezbędne są jak 
najszybsze regulacje prawne, które zakażą ich posiadania, a samo ich po-
siadanie powinno być traktowane jak posiadanie narkotyków. Uważam, 
że sytuacja w tej chwili jest już bardzo poważna. Jeżeli w Polsce zatruło 
się jednorazowo aż 175 osób. Bezwzględny jest tu zdrowy rozsądek, który 

powinien dotyczyć wszystkich, a w szczególności młodzieży, która nieświadoma destrukcyjnej szkodliwości tych 
substancji, chcąc sobie zrobić przyjemność, szczególnie w wakacje, doprowadza się do zagrożenia śmiercią. Dla-
tego, jako mgr farmacji, apeluję o ten  zdrowy rozsądek oraz o to, by wystrzegać się tych substancji, ich zażycie 
naprawdę może przynieść bardzo złe i często nieodwracalne skutki dla zdrowia i życia człowieka. 

Emilia Brejer - Zdecydowanie jestem przeciwna temu patologiczne-
mu zjawisku, o którego eskalacji ponownie bardzo często ostatnio infor-
mują media. Jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy działy się 
naprawdę. Sama jestem matką, choć jeszcze młodą osobą, dlatego zale-
ży mi na tym, by to okropne zjawisko szybko doczekało się konkretnych 
przeciwdziałań. A sankcje powinny być za posiadanie i rozprowadzanie 
przez dilerów.  

Pani Joanna - Powiem panu, że te informacje mnie przerażają, dlate-
go nie oglądam ostatnio za wiele wiadomości. Sama jestem matką, mam 
jeszcze małe dzieci. Dlatego jak najbardziej zależy mi na tym, by ten pro-
blem policja jak najszybciej rozwiązała i była bezwzględna wobec dilerów 
tych substancji. To, co teraz się stało na terenie województwa śląskiego, to 
jest straszne i ta sytuacja naprawdę mnie przeraża.

Pani Jolanta - Jestem dość mocno zaniepokojona tą sytuacją, która 
ostatnio przydarzyła się na terenie naszego kraju. Dziwę się, że jest  tak 
banalnie prosty dostęp do tych substancji. Dlatego rodzi się pytanie? Dla-
czego jest taki prosty dostęp do zakupu tych dopalaczy? To zjawisko jest 
złe i bardzo destrukcyjne dla naszego zdrowia, dlatego musi być zrozu-
miałe, że całkowicie się jemu sprzeciwiam. 

Rafał Szpilkowski - Jest to niesamowite zagrożenie z racji tego, że w 
odróżnieniu od narkotyków trudno jest wskazać, co jest dopalaczem a co 
nie. Dlatego bardzo bym chciał, by nasza policja i inne organy ścigania, 
jak najprędzej znalazły na to sposób i skutecznie wyeliminowały ze społe-
czeństwa samo zjawisko, a zwłaszcza dilerów. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię
   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam: tapczan w dobrym stanie, stolik RTV i komodę 91 30220804
- Oddam: rozkładany tapczan (transport własny) tel.504 366 387    
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

W TYCH DNIACH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Anna Mądrowska: lat 86, zmarła 10.07.2015 r., pogrzeb odbył się 
13.07.2015 r.,  na cmentarzu w Kościuszkach

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Reklama

Spotkanie w sprawie fermy norek w Wyszomierzu

Mieszkańcy pełni obaw 
W minioną sobotę, 11 lipca, w Wyszomierzu odbyło się spotkanie w sprawie fermy norek, jaka powstaje przy granicy z miejscowością. Z zaproszenia na 
spotkanie nie skorzystał burmistrz Robert Czapla.  Przybył za to inwestor. 

W czasie spotkania, chwilami 
przebiegającego w dość napię-
tej atmosferze, mieszkańcy pyta-
li inwestora o szczegóły inwesty-
cji. Interesowało ich głównie, w 
jakim stopniu będzie ona dla nich 
uciążliwa. 

- Nam nie chodzi o to, że jeste-
śmy przeciwni fermom norek jako 
takim. Jesteśmy przeciwni takiej 
lokalizacji zakładu. Czy może nam 
pan powiedzieć, co pan zrobi, aby 
ferma nie była dla nas uciążliwa i 
bezpieczna dla środowiska natu-
ralnego – pytał kilkukrotnie An-
drzej kania, sołtys Wyszomierza i 
radny miejski. 

Inwestor przez dłuższy czas 
unikał odpowiedzi na to pyta-
nie. Twierdził, że jest na pra-
wie i nikt nie wymagał od nie-
go wykonania raportu oddzia-

ływania na środowisko.
- To normalne gospodarstwo rol-

ne jak każde inne, które równie do-
brze mogłoby powstać na środku 
wsi. My budujemy fermę w odle-
głości kilometra od granic miejsco-
wości. Zgodnie z prawem złożyli-
śmy wniosek o wydanie warunków 
zabudowy. Otrzymaliśmy też po-
zwolenia na budowę. Nie robimy 
nic niezgodnego z prawem - mówił 
Tomasz Adamski. 

Dopiero później zadeklarował, 
że jest zainteresowany dobrymi 
relacjami z mieszkańcami. 

- Będziemy robić wszystko, aby 
zminimalizować niekorzystne 
działanie zakładu. Budujemy fer-
mę zgodnie z najwyższymi norma-
mi. Nie jesteśmy zainteresowani 
konfliktami. Chcemy tutaj tworzyć 
wspólne dobro. Jesteśmy otwarci 

na współpracę i będziemy reago-
wać na każde państwa uwagi. Jeśli 
będzie taka wola, możemy również 
później zamówić raport oddziały-
wania na środowisko – przekony-
wał inwestor. 

Nie wszystkich ta odpowiedź 
usatysfakcjonowała. Ludzie mie-
li pretensje, że zostali zaskoczeni 
budową zakładu. 

- Był pan wspólnie z burmi-
strzem u nas na uroczystości prze-
kazania wozu bojowego dla OSP. 
Wówczas słowem pan nie wspomi-
nał, że lada dzień rozpocznie pan 
budowę. Czy nie lepiej było z nami 
o tym porozmawiać, puścić ulot-
ki, żebyśmy mogli zapoznać się z tą 
hodowlą – mówi A. Kania. 

Inwestor uznał, że słowa te po-
winny być kierowane do władz 
miasta. 

- Ja nie miałem obowiązku prze-
prowadzać konsultacji społecz-
nych. Proszę mieć o to pretensje do 
włodarzy i przedstawicieli miasta, 
którym również jest pan Kania – 
odbił piłeczkę T. Adamski. 

- Mnie nikt nie poinformował 
o inwestycji. Dowiedziałem się o 
niej, kiedy ruszyła budowa. Byłem 
w tej sprawie u burmistrza i po-
wiedziałem,  że potraktowano nas 
przedmiotowo. Zaprosiłem rów-
nież R. Czaplę dzisiaj do Wyszo-
mierza, aby porozmawiał z nami - 
mówił A. Kania. 

Włodarz miasta z zaproszenia 

nie skorzystał, co spotkało się z 
komentarzem mieszkańców. 

- Burmistrz tutaj powinien być, 
bo na wiele naszych pytań nie 
usłyszeliśmy odpowiedzi –mówi-
łem jeden z mieszkańców. 

W czasie spotkania padały też 
pytania dotyczące groźby spad-
ku wartości nieruchomości i cen 
ziemi w Wyszomierzu. Inwestor 
przekonywał, że tak się nie sta-
nie, a nawet, co rozbawiło zebra-
nych, ceny domów wzrosną. Lu-
dzie mieli też obawy, co do fetoru, 

jaki będzie emitowany z terenu 
hodowli. Dopytywali, co będzie 
się działo z obornikiem i jak czę-
sto będzie wywożony.  T. Adamski 
poinformował, że norczy obornik 
będzie wykorzystywany  jako na-
wóz na pola, a wywożony będzie 
z terenu fermy, co najmniej dwa 

razy do roku. Inwestor zapewniał 
też, że norki nie będą uciekały z 
fermy, czego obawiają się miesz-
kańcy. Zapewniał, że zakład bę-
dzie dobrze zabezpieczony. 

Spotkanie zakończyło się po ok. 
1,5 godzinie. Do żadnego poro-
zumienia nie doszło. Mieszkańcy 
zapowiadają, że będą dalej prote-
stować przeciwko budowie fermy. 
Jak mówią, największe pretensje 
mają też do władz miasta, że te 
nie poinformowały ich wcześniej 
o inwestycji. 

Przypomnijmy, że w Wyszo-
mierzu ma powstać ferma dla 16 
tys. norek (stado podstawowe). 
Zwierzęta będą hodowane w 40 
pawilonach. Jak zapowiada inwe-
stor, pracę na fermie znajdzie na-
wet 40 osób. 

Marcin Simiński

Na działkach kradną

Nawet cebulą nie pogardzą
Działki, to dla ich posiadaczy na ogół tzw. oczko w głowie. Dbają oni o wyposażenie działek, o altanki, domeczki, ścieżki, pieczołowicie zajmują się 
roślinami i ciesząc się z możliwiości odpoczynku na łonie przyrody z niecierpliwością i nadzieją czekają na zbiory...  aż  do czasu, gdy nocą przychodzi 
złodziej...

- Przygotowałem cebulę do 
zbioru przełamując szczypior i 
zostawiając tak na kilka dni - mówi 

DN jeden z włascicieli działki 
znajdujacej się w ramach OD nr 1, 
- niestety w międzyczasie przyszli 

złodzieje i zabrali mi istotną część 
zasiewu. Jak słyszałem, okrad-
li z cebuli także jeszcze dwie inne 
działki. Nie ma na nich żadnej 
rady, w ubiegłym roku wykopali 
mi wszystkie kulkuletnie iglaki, jes-
zcze wcześniej  skradli buraczki, ile 
to jeszcze będzie trwało – kończy 
rozgoryczony działkowiec.

Okres, gdy dojrzewają posadzo-
ne na działkach warzywa jest ok-
resem  intensyfikacji kradzieży 
- mówi nam Prezes 4 –rech 
największych nowogardzkich 
ogrodów działkowych, Ryszard 
Wajk -  niestety nie mamy pre-
cyzyjnych danych o skali zjawis-
ka, ponieważ wiele kradzieży 
nie jest nam zgłaszanych, a o 

tych poważniejszych działkowcy 
bezpośednio informują Policję. 
Kradzieże dotyczą nie tylko 
zbiorów,  ale również okrada-
ne są altanki czy zabierane różne 
elementy metalowe, spieniężane 
poźniej jako złom. 

Pan Ryszard zachęca 
działkowców, aby informować o 
wszytkich przypadkach kradzieży.          
Nagłaśnianie takich zdarzeń –  
mówi R. Wajk -  naturalnie wz-
maga czujność włascicieli, a ta jest 
jednym z najważniejszych spo-
sobów zapobiegania temu przykre-
mu  zjawisku jakim są kradzieże. 
Zamykajmy zawsze furtki i zwra-
cajmy uwagę na osoby podejrza-
nie wyglądające i kręcące się  po 

działkach – apeluje Prezes 
                                                                                                                                      

Red.

W tym miejscu rosła cebula okradzionego działkowca
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Sonda z Osiny
Jak informują media ogólnopolskie, w weekend doszło, 
głównie na terenie województwa śląskiego ale także wiel-
kopolskiego, do fali zatruć dopalaczami. Pomocy medycz-
nej, wymaganej po zatruciu dopalaczami, udzielono w tych 
regionach ponad 170 osobom… Dlatego tym razem, w co-
tygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych respondentów z 
gminy Nowogard i Osina, co myślą na temat tego groźnego 
zjawiska, jakim jest rozpowszechnianie zażywania tzw. do-
palaczy?

Pani Maja - Zdecydowanie uwa-
żam, że zażywanie takich substancji 
jest głupotą. Dlatego radzę, by wy-
strzegali się tego ludzie, a w szcze-
gólności młodzież. Ale co z tego, że 
dziś o tym mówimy, jak jutro znaj-
dzie się ktoś, kto mimo wszystko bę-
dzie chciał tego popróbować… Ale 
wtedy to już będzie tylko i wyłącz-

nie głupota tego człowieka i chyba nic już więcej dodać nie można. 

Pani Katarzyna  z 
córką Mają i synem Ja-
kubem - Zdecydowanie 
uważam, że nie powinno 
być w sprzedaży tych do-
palaczy, tak jak  narko-
tyków. A posiadanie do-
palaczy powinno być za-
bronione i karane. Dla-
tego, że są one zwyczaj-
nie szkodliwe dla nasze-
go zdrowia. Na szczęście tu w Osinie nie spotkałam się z tym zjawiskiem 
i mam nadzieję, że tak już pozostanie. 

Pan Jerzy - Panie redaktorze, 
to o czym teraz się mówi, to mnie 
zwyczajnie przeraża. Te dopalacze 
to jakieś g...no, krótko mówiąc, bo 
jak inaczej to nazwać, kiedy szko-
dzi naszemu organizmowi i zdro-
wiu, a przecież zdrowie i życie ma 
się tylko jedno. Więc jeżeli ktoś za-
żywa takie świństwa, to dla mnie 

zwyczajnie jest głupi i nie szanuje siebie i swojego zdrowia. A ci co sprze-
dają te dopalacze powinni jak najszybciej znaleźć się przed prokurato-
rem, a późnej za kratkami. Sam nigdy nie spotkałem się z tym zjawi-
skiem, ale ten kto „je” bierze, powinien jak najszybciej odejść od tego. 

Pani Stanisława - Od tych do-
palaczy, to ci co je zażywają, mogą 
już całkowicie osłupieć. A mówię 
tak, bo niedawno oglądałam film 
na ten temat. Dla mnie to zjawi-
sko jest bardzo okropne i nie popie-
ram go. 

Pan Bogdan - Panie to tyl-
ko głupota tych ludzi, ale chyba i 
ich sprawa. Ale też nie rozumiem, 
dlaczego chcą się przekonać o sile 
działania dopalaczy przez ich za-
życie. Myślę jednak, że pokusa jest 
silniejsza od rozumu. Bo jeżeli ktoś 
ma silną wolę, to nie będzie chciał 

kupić ani zażywać tych dopalaczy. Kończąc powiem tak, że ci co sprze-
dają dopalacze, powinni zostać jak najprędzej wyłapani i zamknięci  w 
kryminale. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Na drogi dojazdowe, wydali już 25 mln

Nowogard: Zero wniosków, 
zero działań 
W tych dniach odebrano w gminie Banie, pierwszą w tym roku inwestycję zrealizo-
waną w ramach trwającego od  2010 roku programu dofinansowania remontów dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Nowogard od początku istnienia programu nie 
złożył ani jednego wniosku - informuje Urząd Marszałkowski  

- W tym roku lokalne gminy i 
powiaty przebudują z finansową 
pomocą Samorządu Wojewódz-
twa blisko 52 kilometry dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. 
Lista rankingowa wniosków na 
rok 2015 obejmuje 33 projekty z 
zakresu budowy lub przebudowy 
dróg dojazdowych. Łączna war-
tość dofinansowania ze środków 
budżetu Województwa przekracza 
6 mln zł.- czytamy w komunika-
cie rzecznika prasowego marszał-
ka województwa. Rzecznik krót-
ko podsumowuje też dotychcza-
sowe rezultaty od początku ist-
nienia programu:

- W latach 2010-2014 Samo-
rząd Województwa na budo-
wę dróg gminnych i powiatowych 
stanowiących dojazd do grun-
tów rolnych przeznaczył 24,2 mln 
zł. Środki te pozwoliły na realiza-
cję 84 inwestycji, których wartość 

oszacowano na 68,5 mln zł. Dzię-
ki temu zmodernizowano 118 ki-
lometrów dróg lokalnych na obsza-
rze całego Pomorza Zachodniego.                                                                                                          
Mówi wicemarszałek Jarosław 
Rzepa – rokrocznie Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego przeprowadza na-
bór wniosków na przebudowę dróg 
stanowiących dojazd do gruntów 
rolnych. Każdego roku przekonu-
jemy się, że modernizacja dróg lo-
kalnych jest bardzo potrzebna. 

Na pytanie DN dotyczące ak-
tywności w tym zakresie burmi-
strza Nowogardu i Wójta Gminy 
Osina otrzymaliśmy poniższą od-
powiedź: 

1.Gmina Nowogard od począt-
ku istnienie programu nie składa-
ła wniosków o dofinansowanie na 
budowę lub przebudowę dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych.

2.Gmina Osina w 2013 r. zreali-

zowała jedno zadanie pt. Przebu-
dowa drogi dojazdowej w miejsco-
wości Kikorze (dł. 1,100 km, szer. 
4,0 m, na dz. nr 123, obręb Ki-
korze, gm. Osina, nawierzchnia 
tłuczniowa). Przyznane dofinan-
sowanie wyniosło 194 183, 67 zł, 
co stanowiło 59,6% poniesionych 
kosztów.

Z poważaniem 
Emilia Wolf - Podinspektor UM

Pozostaje pogratulować Osinie, 
która mimo, że jest mniejszym sa-
morządem i w związku z tym dys-
ponuje nieporównywalnie mniej-
szym potencjałem urzędniczym, 
posiada umiejętności korzysta-
nia z funduszy zewnętrznych (nie 
tylko w tej sprawie). Gratuluje-
my także wyborcom gminy No-
wogard udanego włodarza!   Tak 
trzymać ! (trzymać go…,  bo może 
jeszcze uciec, a z nim rozproszy się 
miraż, że jest świetnie). My zaś w 
ramach skrzeczącej rzeczywisto-
ści, a nie bałamutnej propagan-
dy prezentujemy na zdjęciu jedną 
z przykładowych dróg, która mo-
głaby być wyremontowana z pro-
gramu marszałkowskiego. Przy-
pominamy też o drodze w Czerm-
nicy, której remont burmistrz, 
w trakcie jednego z zebrań wiej-
skich, radził przeprowadzić  nie w 
wyniku starań urzędników o fun-
dusze zewnętrzne, ale… w czynie 
społecznych mieszkańców! Bez 
komentarza.                                                                             

red

Początek drogi (od strony byłej cegielni) ul. Radosława – Wojcieszyn. Oprócz dojaz-
du do pól wyremontowana droga stanowiłaby dogodne(krótkie) połączenie Wojcie-
szyna z ul. Radosława i dalej Boh. Warszawy 

Bieńczyce 
Nieżywy pies na podwórzu...
Nasz Czytelnik dostrzegł nieżyjącego psa, który leży na prywatnej posesji w miejscowości 
Bieńczyce. Zwierzę prawdopodobnie nie zginęło pod kołami samochodu.  Zbulwersowany 
znaleziskiem, powiadomił redakcję DN, i miał w zamiarze zadzwonić również na Policję.

Sprawa przykrego widoku roz-
kładających się zwłok zwierzęcia 
zbulwersowała  naszego Czytelni-
ka. Martwy pies leży od kilku dni 
na posesji jednego z mieszkańców 
Bieńczyc .  

„Dzwonię na nr alarmowy DN, 
bo trudno na to patrzeć spokojnie. 
Smród z tego  martwego psiaka jest 
bardzo odrażający, a sam widok 
jeszcze gorszy - mówi w rozmo-
wie tel. z DN nasz czytelnik, chcą-
cy zachować anonimowość. Myśli 
też, że zwierzę nie zginęło pod ko-
łami samochodu, leży po prostu 

na prywatnej posesji i nie ma kto 
z tym zrobić porządku. Czytelnik 
był na tyle zbulwersowany, że no-
sił się z zamiarem powiadomie-
nia Policji . – Widok jest bulwer-
sujący. Dlatego rozważam nawet, 
po informacji o tym fakcie DN, za-
dzwonić również  na Policję - po-

wiedział w rozmowie z red. dyżu-
rującym. Widok psa na tym  zdję-
ciu rzeczywiście jest bardzo dra-
styczny. Dlatego  zdecydowaliśmy 
się  sprawę nagłośnić, aby przy-
wołać do tablicy właścicieli pose-
sji, jak również służby sanitarne, 
które jak najprędzej powinny się 
zająć tym zaniedbaniem, zwłasz-
cza że jest bardzo ciepło i grozi to 
epidemią. 

Jarek Bzowy 
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Festyn w Wojcieszynie 

Z uśmiechem nam do twarzy!
Pod takim hasłem w dniu 11.07.2015r., o godz. 17 na placu przy kaplicy - świetlicy w Wojcieszynie, odbył się coroczny już piknik. Czego tu nie było - wy-
stępy muzyków i zespołów, gry i zabawy, loteria fantowa, wystawa rękodzieła oraz różne własne  produkty, w tym smaczny żurek, a także prezentacja dumy 
Wojcieszyna – makiety przyszłej kaplicy.

W Wojcieszynie ostatnia so-
bota okazała się bardzo obfita w 
przeżycia, również duchowe. W  
popołudnie bowiem  na placu, 
naprzeciw świetlicy pełniącej 
też aktualnie funkcję tymcza-
sowej kaplicy, zebrana miejsco-
wa ludność, a także goście mo-
gli wysłuchać i zobaczyć wystę-
py zespołów muzycznych, także 
ludowych. Artystów zaproszono 
specjalnie na tę szczególna oka-
zję,  jaką oprócz kolejnego już 
VI festynu, stanowiła prezenta-
cja makiety świątyni, która już 
wkrótce będzie budowana  wy-
siłkiem lokalnej społeczności. 
Makietę  świątyni, która będzie 
pod wezwaniem  Jana Pawła II,  
wykonał jeden z osadzonych z 
nowogardzkiego ZK. Wszyscy 
przybyli mieli i okazję  zobaczyć  
tę makietę  wspólnie z księżmi: 
ks. dziekanem Kazimierzem Łu-
kjaniukiem i księdzem wikariu-
szem Robertem Dąbrowskim.  
-„Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus.- zaczął  ks. Ro-
bert - Bardzo serdecznie dzięku-
ję za przywitanie i w imieniu ks. 
proboszcza Was kochani wojcie-
szynianie bardzo serdecznie wi-
tam i pozdrawiam na VI pikni-
ku w Wojcieszynie, którego ha-
sło brzmi,  „z uśmiechem nam do 
twarzy”, bo jeśli ten uśmiech jest 
na twarzy, to z pewnością jest i 
w sercu człowieka, życiu i wspól-
nocie. Dlatego bardzo serdecznie 
chciałabym Wszystkim życzyć, 
aby ten festyn przyniósł jak naj-
więcej radości i owoców w posta-
ci dóbr materialnych, bo dobrze 
wiemy, że dzieło które powstaje, 
powstaje dzięki ofiarności i do-

broci ludzi .Głos zabrał  też  ks. 
dziekan Kazimierz Łukajaniuk  
- Jadąc ze Szczecina z  uroczy-
stości z okazji 72 rocznicy mor-
du wołyńskiego przyszło mi na 
myśl, by jeszcze wstąpić do Woj-
cieszyna i zobaczyć jak przebie-
ga ten wzniosły festyn. Moje ser-
ce się uradowało, gdy zobaczyłem 
tak sporą liczbę uczestników tu 
w Wojcieszynie, gdzie jak mi się 
wydawało wcześniej , że jest to 
bardzo niewielka wioska. Jednak 
jest ona wielka marzeniem za-
mieszkałych tu ludzi. Dlatego je-
żeli jest marzenie, żeby zbudować 
świątynię, to ona powstanie. Mó-
wię tak, bo wiem to z własnego 
doświadczenia, bo w sowim ży-
ciu wybudowałem już dość wie-

le budowli. Dlatego najważniej-
sze jest marzenie... Dlatego dziś 
patrząc na waszą determinację i 
optymizm, ja osobiście wierzę, że 
wasz kościół niebawem stanie tu 
w Wojcieszynie - powiedział  ks. 
Dziekan. O krotki komentarz 
dotyczący budowy świątyni  po-
prosiliśmy również  pana Tade-
usza Banachomskiego, jednego 
z organizatorów i ambasadora 
idei budowy kościoła w Wojcie-
szynie  - W pryzmacie ostatnich 
zawirowań z moją tożsamością 
z Wojcieszynem, sam nie jestem 
pewien czy jestem tutaj gospo-
darzem, ale duchem jestem za-
wsze  tutaj. Samo dzisiejsze ha-
sło pikniku powinno mówić panu 
wszystko o tegorocznej imprezie, 

na której nie zabraknie dobrego 
jadła, muzyki i radości. Dzisiej-
szy festyn jest już VI, a będzie on 
szczególnym, bowiem prezentu-
jemy makietę świątyni, której bu-
dowa, z tego co mi wiadomo, ma 
rozpocząć się od przyszłej wio-
sny. Makieta, która dziś zostanie 
zaprezentowana jest przepiękna. 
Dlatego pozostaje nam już tylko 
poczekać do przyszłorocznej wio-
sny i dopiąć ostanie formalności 
urzędowe.- kończy Tadeusz Ba-
nachmski.  

Festyn przebiegał zgodnie z 
planem i przy  słonecznej pa-
godzie. W trakcie dnia z wielu 
atrakcji korzystało mnóstwo ro-
dzin z dziećmi,  mieli oni m.in. 
możliwość przejażdżki konno. 
Pod koniec dnia  występ rodzi-
mego zespołu muzycznego, roz-
kręcił wspaniałą zabawę. Miesz-

kańcy bawili się bardzo do-
brze, śpiewali z zespołem nie-
mal do godziny 06:00 rano. Jak 
to wszystko wyglądało, choć w 
niewielkim  fragmencie, prezen-
tujemy na zdjęciach. 

Jarek Bzowy  

Ks. Robert wraz z ks. dziekanem K. Łukjaniukiem oraz  Haliną Zając podczas pre-
zentacji Kościoła

Makieta świątyni w Wojcieszynie prezentowała się niezwykle okazale

Od komitetu organizacyjnego, ze sceny, padły miłe słowa i podzikowania dla dar-
czyńców i sponsorów...

Wojcieszynianie przybyli na festyn licznie  i bardzo wierzą, że Kościól niebawem zostanie wznesiony w ich miejsowości

Jacek Rafiński prowadził loterię fanto-
wą..
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Chora na epilepsję kobieta skarży się na szpital 

Przywożą pacjenta na izbę przyjęć i...
Pani Marzena (l.34) z Nowogardu, dostała na ulicy ataku epilepsji. Kobieta została odwieziona karetką do szpitala w Nowogardzie. I tu zaczyna się cała 
historia. Pacjentka twierdzi, że szpital nie udzielił jej należnej pomocy, a co więcej, pozwolił jej opuścić Izbę Przyjęć, mimo iż ta nie była w pełni świado-
ma swojego położenia. Szpital się broni i twierdzi, że kobieta sama odmówiła leczenia i opuściła Izbę Przyjęć, a do tego miała być pod wpływem alkoholu. 

Wszystko zaczęło się 27 maja 
przed godz. 20:00. Pani Marze-
na dostaje ataku epilepsji przy ul. 
700- Lecia, podczas robienia zaku-
pów. Na miejsce wzywane jest po-
gotowie. Karetka zabiera kobietę 
na Izbę Przyjęć Szpitala w Nowo-
gardzie. 

-Pamiętam tylko, że stałam w ko-
lejce przy kiosku i nagle źle się po-
czułam. To co się działo później, wi-
dzę do dziś jak przez mgłę. Wiem 
tylko, że nie miałam świadomo-
ści gdzie jestem. Będąc już na Izbie 
Przyjęć odebrałam telefon od sio-
stry i wmawiałam jej, że jestem w 
domu. Wciąż też szukałam swojej 
torebki. Nawet pomyliłam ratowni-
ka, który mnie przywiózł do szpita-
la ze swoim partnerem Zbyszkiem – 
opowiada kobieta. 

Zaburzony stan świadomo-
ści potwierdza wpis, jaki ratownik 
medyczny dokonał w karcie me-
dycznych czynności ratunkowych: 
„w chwili obecnej przytomna, nie 
zorientowana co do miejsca i cza-
su. Jednak według oceny ratowni-
ka „na Izbie Przyjęć stan świado-
mości (pacjentki) się poprawił”. 
Kobieta twierdzi inaczej. Uważa, 
że nie wiedziała gdzie jest i co się z 
nią dzieje. Mimo tego, jak twierdzi, 
pozwolono jej wyjść z izby przyjęć 
i to dwukrotnie. 

-Powiedziałam pielęgniarce, że 
wychodzę po torbę. Nikt mnie nie 
zatrzymywał. Doszłam aż do stare-
go kościoła. Wtedy zadzwoniła do 
mnie znów moja siostra, która była 
zdziwiona, że nie jestem w szpita-
lu. Kazała mi wrócić. Tak też zro-
biłam. Wróciłam na Izbę Przyjęć, 
usiadłam i po chwili znów wyszłam. 
Tym razem również mnie nikt nie 
zatrzymał. Pamiętam, że szłam nad 
jeziorem. Doszłam do domu. Poło-
żyłam się spać. Obudziłam  się na 
drugi dzień w południe – opowiada 
pani Marzena. 

Kobieta ma pretensje do pra-
cowników Izby Przyjęć, że pusz-
czono ją do domu w takim stanie 
narażając ją na utratę zdrowia, a 

nawet życia. 
-Przecież ja po ataku nie wiedzia-

łam co się ze mną dzieje. Wiem, że 
szłam nad jeziorem. Niestety roz-
mazywał mi się obraz. Wydawało 
mi się, że wszystko dzieje się w zwol-
nionym tempie. To cud, że doszłam 
bezpiecznie do domu. Mogłam 
przecież wpaść do wody, utopić się, 
albo upaść i zrobić sobie krzywdę – 
mówi oburzona pacjentka. 

Szpital ma inną wersję wyda-
rzeń...

Personel Izby Przyjęć odpiera 
zarzuty pacjentki. Zdaniem leka-
rza, który tego dnia miał dyżur na 
oddziale, pacjentka nie zgodziła się 
na przeprowadzenie badań i udzie-
lenie sobie pomocy.

-Pacjentka została przywieziona 
na izbę przyjęć. Po wstępnym ba-
daniu stwierdziła, że nie zostanie w 
szpitalu i opuściła go na własne ży-
czenie. Później wróciła i znów opu-
ściła szpital. O ile dobrze pamię-
tam. Za każdym razem była w sta-
nie upojenia alkoholu – mówi Bo-
żena Salamon, lekarz chorób we-
wnętrznych szpitala w Nowogar-
dzie, tego dnia pełniąca dyżur na 
Izbie Przyjęć. 

Rzeczywiście w „karcie odmów 
przyjęć i porad absolutoryjnych 
szpitala” wpisano, że „pacjentka 
po krótkim pobycie na IP, nie wy-
raziła zgody na zostanie i opuściła 
IP o godz. 20.35” - a więc dokład-
nie 20 minut po przywiezieniu jej 
do szpitala przez ratowników me-
dycznych – dop. red. 

Zanim to nastąpiło pacjentce 
wykonano pomiar tętna i ciśnienia 
krwi – czytamy w tym samym do-
kumencie. 

Pani Marzena twierdzi, że to 
bzdury. Uważa, że nikt jej nie ba-
dał. Więcej – twierdzi, że w czasie 
pobytu na Izbie Przyjęć nikt się nią 
nawet nie interesował. 

-Jak można było mi wykonać ba-
dania, skoro nikt do mnie nawet nie 
podszedł. Przynajmniej ja nie pa-
miętam takiej sytuacji – twierdzi 
pacjentka. 

Kobieta zaprzecza też, jakoby 
miała być pijana. 

-Nie byłam pijana. To kłamstwo. 
Na jakiej podstawie to stwierdzo-
no, skoro z karty wynika, że nie wy-
konano żadnych badań – pyta obu-
rzona kobieta. 

Szpital przyznaje, że kobiecie nie 
wykonano badań krwi na zwartość 
alkoholu, bo nie wyraziła zgody na 
żadne badania. Zresztą takie bada-
nia nie są wykonywane każdemu, 
od kogo czuć alkohol. 

- Nie wykonujemy takiego bada-
nia każdemu pacjentowi. Jeżeli czuć 
alkohol to wiadomo, że pacjent był 
po spożyciu. Tak było w przypadku 
tej pani - mówi B. Salamon. 

Zastanawiający jest tylko, że 
ocena stanu trzeźwości pacjentki 

dokonana w szpitalu nie pokrywa 
się z dokumentacją pogotowia ra-
tunkowego. W „w karcie medycz-
nych czynności ratunkowych” ru-
bryce „zapach z ust” ratownik 
nie zaznaczył żadnej odpowiedzi. 
Trzymając się tego należy stwier-
dzić, że po prostu nie wyczuł od 
pacjentki alkoholu. 

Jak było naprawdę? Tego dzi-
siaj nikt chyba już nie rozstrzy-
gnie. Nie ma praktycznie żadnych 
wyników badań (poza zbadaniem 
tętna i ciśnienia, które zresztą było 
w normie – wpis do karty), któ-
re pozwoliłoby rozwiać przynaj-
mniej część wątpliwości. Szcze-
gólnie przydatne, w tym konkret-
nym przypadku, byłoby badanie 
na zawartość alkoholu we krwi. Z 

drugiej jednak strony, oficjalnie, 
zdaniem szpitala, pacjentka nie 
wyraziła zgody na jakiekolwiek 
badania. 

 W szpitalu nie ma też monito-
ringu, o czym wielokrotnie pisali-
śmy. Zapis z kamer również mógł-
by pomóc w ustaleniu przebiegu 
tego zdarzenia, a przede wszyst-
kim dać odpowiedź, czy prawdą 
jest, że pacjentka nie otrzymała 
należytej pomocy. 

Pani Marzena zapowiada jed-
nak, że sprawy tak nie zostawi. 
Zamierza złożyć skargę do NFZ, 
za brak udzielenia jej odpowied-
niej pomocy, a przede wszystkim 
zignorowania jej stanu w jakim 
znajdowała się po ataku padaczki. 

Marcin Simiński

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 18 lipca 2015r.

organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                       
OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania mammograficzne finansowanych  
ze środków pozyskanych z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona.

Dzień Dobry panie Marku
Bardzo proszę umieścić w najbliższym wydaniu DN informacji dla Pań o badaniach mammograficznych 

oraz dla Panów kolejnej edycji profilaktyki raka prost
                                   

DLA PANÓW "PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY"

Tylko dla Panów "Profilaktyka Raka Prostaty"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie organizuje kolejną już edycję programu

"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn powyżej 40 roku życia. Badania
odbędą się 25.07.2012r.W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w

Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie
lekarskie.Szczegółowe informacje( termin badania krwi i godz badania

lekarskiego)  u Lidii Bogus tel.505393636.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20zł.                                

PAMIĘTAJ TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE.
                                                                    zapraszam prezes fundacji "Zdrowie" Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych nowotworów
złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na nowotwory w Polsce i

zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodów nowotworów. Według
badań zagrożony rakiem gruczołu krokowego jest 1 na 11 mężczyzn po
50-tym roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem.W

niektórych przypadkach rak gruczołu krokowego rośnie bardzo
powoli.Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowego,który głównie

powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić
rodzaj zmian w gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie

niższe szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie; około 2000
Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu każdego roku! inf. NFZ

                                                      Zapraszam
                                                        Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

OGŁOSZeNIe
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Rozmowa z nowogardzką  psycholog  Bożeną Kawicką 

Rośnie skala samobójstw wśród dzieci i młodzieży
Samobójstwo- jest  w powiecie goleniowskim,   pierwszą przyczyną śmierci wśród dzieci i młodzieży  – wynika z danych statystycznych 
opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Co trzecie dziecko z rodziny niepełnej i co dziewiąte w pełnej jest za-
grożone samobójstwem. 

Według wskaźnika umieral-
ności nasz powiat znajduje się 
na 27 miejscu w kraju  w ilości 
samobójstw. W latach 2009-
11 aż 62 osoby z naszego tere-
nu skutecznie odebrało sobie 
życie – wynika z danych Na-
rodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego. Niestety, taką 
decyzję coraz częściej podej-
mują nieletni, w tym nawet 
dzieci. Problem ten nie omi-
ja naszej gminy. Przed trze-
ma laty życie odebrało sobie w 
Nowogardzie  nawet pięciolet-
nie dziecko. 

- Co trzeci rodzic wie, o samo-
uszkodzeniach swojego dziec-
ka, które są takim preludium 
do tego, aby mówić o możli-
wym  samobójstwie. U małych 
dzieci objawia się to na przy-
kład uderzaniem głową w ba-
rierki od łóżeczka, albo wyry-
wanie sobie włosów. To są sy-
gnały, które świadczą o tym, że 
dziecko sobie nie radzi z jakąś 
sytuacją – mówi Bożena Ka-
wicka, psycholog ze Specjali-
stycznej Poradni Terapeutycz-
nej dla Dzieci, Młodzieży i ich 
Rodzin w Nowogardzie, zaj-
mująca się suicydologią, czy-
li nauką o samobójstwach. To 
do poradni trafiają rodziny, w 
których pojawia się zagroże-
nie popełnienia skutecznego 
samobójstwa, bądź doszło już 
do tragedii. 

Zdaniem psycholog, pierw-
szą przyczyną samobójstwa są 
błędy emocjonalne, jakie ro-
dzice popełniają w wychowa-
niu dziecka. 

- Kiedy dziecko zaczyna się 
wycofywać z kontaktu, to pierw-
szą tego przyczyną jest więź z 
matką, czyli ważna predyspozy-
cja do tego, jak będę sobie radził 
w dorosłym życiu. Jeśli dziec-

ko dotknęła jakaś trauma, a tą 
może być chociażby nie dość do-
bra opieka i pielęgnacja dziec-
ka, istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że dziecko zacznie się 
samo okaleczać, a w skrajnych 
emocjach popełni samobójstwo. 
Bo to rodzice mówią nam naj-
pierw, co jest dobre a co złe, bu-
dując nasz fundament pod przy-
szłe dorosłe życie. Oczywiście 
nie ma rodziców idealnych – 
mówi B. Kawicka. 

Rodziny szczególnie zagro-
żone samobójstwem, to te, 
gdzie już doszło do podobnej 
tragedii. 

- Jeśli tata albo mama odebrali 
sobie życie, bo na przykład stra-
cili pracę, to pokazali dziecku, 
że w ten sposób można rozwią-
zać problem. Wówczas prawdo-
podobieństwo powtórzenia się 
podobnej historii w tej rodzi-
nie wzrasta nawet o 50%. Waż-
ne jest więc, aby uczyć dzieci 
rozwiązywać kryzysowe sytu-
acje, bo te w naszym życiu będą 
się zdarzały. To nieuniknione– 
uważa B. Kawicka. 

Proces samobójczy jest dłu-
gi i skomplikowany. Zdaniem 
psycholog osoba, która pla-
nuje odebranie sobie życia za-
wsze to sygnalizuje. 

- Najpierw pojawiają się my-
śli. Od tego działania do myśle-
nia tunelowego, jest bardzo dłu-
ga droga. Zawsze też wtedy czło-
wiek daje pewne sygnały, za po-
mocą których komunikuje, że 
chce, rozważa odebranie sobie 
życia. U małych dzieci będzie to 
na przykład rozdawnictwo swo-
ich ulubionych zabawek. Wśród 
młodzieży, mogą to być słowa: 
nie długo nie będziesz już miała 
ze mną problemu – mówi psy-
cholog. 

Niestety często sygnały te są 
bagatelizowane. 

- W wieku dojrzewania ¾ mło-
dych ludzi ma myśli samobójcze. 
Nie jest to jednak nic strasznego. 
Straszne jest jednak dopiero wte-
dy, gdy pojawi się plan. Dlate-
go dorosłym nie wolno lekcewa-
żyć sytuacji, kiedy dziecko mówi 
nam: „zabiję się”. Najczęściej, 
kiedy słyszymy takie słowa mó-
wimy, że „nie wolno tak mówić”, 
reagujemy nerwowo. Wynika 
to z tego, że, jako naród unika-
my tematów śmierci. Sami się jej 
boimy. Tyle, że wówczas zakła-
mujemy rzeczywistość. Słuchaj-
my dzieci i zwracajmy uwagę 
na czasowniki, w nich kryje się 
klucz – mówi B. Kawicka. 

Dlaczego rośnie ilość przy-
padków ? Zdaniem B. Ka-
wickiej wpływ na to ma kilka 
czynników, które wyróżnia-
ją nas na tle innych regionów 
kraju. 

- Jest tak, że jako całe woje-
wództwo mamy z tym problem. 
Wpływ na to mają różne czyn-
niki, również względy historycz-
ne, budowanie naszej tożsamo-
ści. Ludzie, którzy przebywali na 
te ziemie mieli konkretne osobo-
wości. Na tych terenach stworzo-
no sztucznie populację. I z tym 
będziemy się jeszcze borykać, bo 
na naszą tożsamość pracuje sie-
dem pokoleń. Oczywiście ogrom-
ny wpływ ma sytuacja gospodar-
cza. Rodzice są bardzo zapraco-
wani. Często trącą pracę. Niekie-
dy dzieci są zaniedbywane. W 
rodzinach kończy się rozmowa, 
bo ważniejsza jest kariera, pie-
niądz. Nie ma wspólnych obia-
dów, rozmów, wyjazdów. Wów-
czas rodzice tracą kontrolę nad 
dziećmi, nad tym jak spędzają 
czas wolny. To rodzice mają zor-
ganizować czas wolny dzieciom 
- twierdzi B. Kawicka.  Zda-
niem psycholog okres waka-
cji jest wówczas czasem, w któ-
rym należy zwrócić uwagę na 
to, co robi naszego dziecko. – 
Wakacje to okres, kiedy dziec-
ko ma dużo wolnego czasu. Ro-
dzice często nawet nie wiedza, 
gdzie są ich dzieci, z kim prze-
bywają. Warto, więc zagospoda-
rować trochę czas naszym dzie-
ciom, by nie pozostawiać ich sa-
mych – mówi B. Kawicka. 

Kiedy dziecko nie ma opar-
cia w rodzinie, szuka go wśród 
znajomych. Nie zawsze jed-
nak znajduje to, czego szuka. 
Wówczas pojawia się problem. 

- Zupełnie inaczej proces su-
icydalny wygląda jak jesteśmy 
mali a inaczej, gdy dorastamy. 
Wówczas grupa rówieśnicza jest 
idolem, i kiedy czujemy, że jeste-
śmy odrzucani, szykanowani. I 
jeśli to różni się od tego, jak po-
strzegali nas rodzice, czyli mó-
wili nam, że jesteśmy wspania-
li, odpowiedź, którą słyszymy od 
swoich rówieśników staje się nie 
do zniesienia. Pojawia się dyle-
mat: kim jesteśmy? Czy napraw-
dę jesteśmy do niczego? – mówi 
B. Kawicka. 

Ostatnio media krajowe 
obiegła informacja o 14-latku, 
który popełnił samobójstwo, 
po tym jak był szykanowany w 
Internecie. Podobny przypa-
dek miał miejsce kilka miesię-
cy temu w naszej gminie, kie-
dy życie odebrał sobie młody 
chłopiec, mieszkający w jednej 
z pod nowogardzkich miejsco-
wości. 

- Dobrym filmem była Sala 
Samobójców, który powinni 
obejrzeć rodzicie. Bo to nie jest 
film dla dzieci. Tam dość do-
brze pokazano, jak wygląda ten 
cały proces. Na końcu jest scena, 
gdzie pokazuje się to, co ja obser-
wuję od wielu lat pracując z ro-
dzinami. To nie chodzi o to, że: 
nie nie chcę żyć, tylko nie chcę 
tak żyć. Samobójstwo jest jakimś 
rodzajem wyjściem z sytuacji. 
Gdyby rodzice częściej pytali, a 
jak chcesz żyć, jak miałoby wy-
glądać twoje Życie, żebyś czuł się 
lepiej, wówczas można by unik-
nąć wielu tragedii. Niestety ro-
dzice nie pytają, tak jak to było 
pokazane w filmie- twierdzi B. 
Kawicka. 

W Sali Samobójców rodzi-
ce trącą swojego syna. Na do-
brze usytuowaną rodzinę spa-
da ogromna tragedia. Pojawia 
się poczucie winy, wstyd – nie-
stety tak samo wygląda to w 
realnym życiu. 

- To spada na rodzinę nagle. 
Człowiek rozwiązał swój pro-
blem, ale skomplikował Życie 
swoim najbliższym. Rodzina po-
zostaje z pytaniami, na które nie 
usłyszy już odpowiedzi. Poza 
tym, zaczyna ją stygmatyzować 
otoczenie. Często nad tymi ro-
dzinami nie ma litości. Więk-
szość mówi; jak mogliście tego 
nie zauważyć. Wówczas w rodzi-
nie pojawia się uczucie wstydu- 
uczucie, które nie pojawia się w 
przypadku śmierci „normalnej”. 
Rodzice myślą, że są do niczego. 

Nie podołali wychowaniu swoje-
go dziecka. A na końcu rodzina 
pozostaje sama z tym wszystkim 
– mowi B. Kawicka. 

Co wówczas możemy zrobić 
jako sąsiedzi, przyjaciele, spo-
łeczeństwo? 

- Wystarczy być. Zaprosić na 
obiad, kawę. Nie pocieszać, bo 
ci ludzie wówczas nie potrzebu-
ją pocieszenia. To jest sytuacja 
nieodwracalna – mówi B. Ka-
wicka. 

Tylko w gminie Nowogard w 
ostatnich kilku latach, sześcioro 
dzieci odebrało sobie życie. Kil-
ka razy tyle samo dokonało sa-
mookaleczenia, a jeszcze więcej 
mówi, że zamierza sobie zro-
bić krzywdę. To oficjalne dane. 
„Szara strefa” jest o wiele więk-
sza. Dlatego warto, aby temat 
samobójstw przestał być wsty-
dliwym problemem, bo nikt 
nie ma pewności, czy za chwi-
lę nie będzie dotyczył naszego 
najbliższego otoczenia. Szcze-
gólnie, że dane liczbowe są za-
trważające. Jak informuje Ko-
menda Główna Policji, w 2014 
roku odnotowano 10 207 za-
machów samobójczych, z któ-
rych 6 165 zakończyło się zgo-
nem. Z ogólnej liczby dokona-
nych zamachów samobójczych        
8 150 przypadków dotyczyło 
mężczyzn, przy czym z tej licz-
by zgonami zakończyło się 5 
237 zamachów. W naszym wo-
jewództwie skala samobójstw 
rośnie. W roku 2012 odnoto-
wano 229 takich zgonów. Już w 
2013r. liczba ta wzrosła do 390. 
W samym powiecie goleniow-
skim w latach 2009-11 życie 
odebrało sobie 62 osoby, z tego 
kilkanaście nie miało 18 lat. 

Mimo tego, iż w powiecie go-
leniowskim odnotowuje się 
wzrost liczby samobójstw, w 
tych dokonywanych przez nie-
letnich, projekt dedykacyjny 
pn. „Nie, nie chcę żyć - nie chcę 
TAK żyć”,

 który miał być realizowa-
ny przez nowogardzką Porad-
nię Terapeutyczną wspólnie z 
Powiatem, nie otrzymał dofi-
nansowania. Miał to być cykl 
szkoleń i wykładów, w których 
uczestniczyliby nauczyciele, 
rodzice, przedstawiciele służb 
mundurowych, cenieni i zna-
ni psychologowie. Niestety tra-
fił do szuflady. 

Marcin Simiński

Na zdjęciu Bożena Kawicka psycholog z nowogardzkiej poradni
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Niniejszy materiał został opublikowany w ramach projektu „Znak Natury-wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu za-
sobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki”, realizowanym na terenie na-
szej gminy przez oddział Ligi Ochrony Przyrody w Nowogardzie.

Niniejszy materiał zo-
stał opublikowany 
dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Za 
jego treść odpowiada 
wyłącznie liga Ochrony 
Przyrody”

Wyjazdowy plener: 

"Barwy Natury 2000"
Zapraszamy w dniu 15.07.2015 
zbiórka uczestników o godz. 10:00 
na Placu Wolności w Nowogardzie. 

Plener odbędzie się na obszarze- 
Natury 2000 "Ostoja Goleniowska"  

w Płotkowie. 

Na uczestników czeka poczęstu-
nek oraz stoisko LOP z materiała-

mi edukacyjnymi
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

IX Turniej Sołectw Gminy Osina 

Maszynka,  piła,  tarka…  oj działo się działo
W dniu 4 lipca 2015  roku, w miejscowości Redostowo, odbył się IX Turniej Sołectw Gminy Osina o Puchar Wójta.  Wszyscy czynnie 
i z zaangażowaniem uczestniczyli w turnieju, a po jego zakończeniu, bawili się do białego rana …

Oficjalnego otwarcia Turnieju 
dokonał wójt Krzysztof Szwedo.

 Do tegorocznego Turnieju So-
łectw przystąpiły wszystkie miej-
scowości Gminy Osina tj.: Bodzę-
cin, Kikorze, Kościuszki, Krzywi-
ce, Osina, Przypólsko, Redło, Re-
dostowo, Węgorza oraz Węgorzy-
ce. Każde Sołectwo mogło liczyć 
na grono zagorzałych kibiców, od 
których otrzymywali gorący do-
ping. - Pierwszą konkurencją tur-
nieju była „Maszynka” – zadanie 

polegające na rozkręcaniu i skrę-
caniu na czas maszynki do mie-
lenia mięsa, bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna z Bodzęcina.

- Kolejna konkurencja to tzw. 
„Piła” – konkurencja cięcia drze-
wa na czas, można myśleć, że to 
konkurencja dla Panów, lecz Pa-
nie z naszej Gminy czynnie brały 
w niej udział,  mistrzami tym ra-
zem zostali zawodnicy z Kościu-
szek  uzyskując rewelacyjny czas  
26 sekund!

- Wielu emocji dostarczy-
ła trzecia konkurencja „Tarka” 
– obieranie i tarcie ziemniaków 
na czas. Bezapelacyjnie wygra-
li przedstawiciele Węgorzyc, któ-
rzy w przepisowym czasie 5 mi-
nut, jako jedyni przekroczyli gra-
nicę ponad 2kg, czym zagwaran-
towali sobie pulę 10 punktów.

-Następną  konkurencją była 
„Taczka” w tej konkurencji naj-
szybszą i najlepszą parą okazali 
się mieszkańcy Sołectwa Węgo-
rza, wyścig zajął im nie całe 9 se-

kund!
- Zaskoczeniem dla wszyst-

kich było wprowadzenie nowej 
konkurencji, która nosiła nazwę 
„Skandynawski Sprint”.  Zawod-
nicy z lekkim niepokojem  pod-
chodzili do nowej zabawy, któ-
ra jak później się okazało dostar-
czyła najwięcej uśmiechu na twa-
rzach drużyn, jak i kibiców.  W 
tej zabawie udział brały składy 3- 
osobowe, koordynacją ruchową 
popisali się mistrzowie z ubiegłe-
go roku- Kikorze, osiągając naj-
lepszy czas.

- Szóstą konkurencją był rzut 
workiem z sianem. Gospodarze 
Turnieju- Redostowiacy osiągnę-
li najlepszy wynik oddając rzut na 

ponad 15 metrów, czym ustano-
wili rekord.

- Ostatnią konkurencją była 
„Karuzela”, która w dużej mierze 
zadecydowała o końcowej klasyfi-
kacji IX Turnieju Sołectw Gminy 
Osina. Najszybszym zawodnikiem 
był mieszkaniec Węgorzy, dzięki 
czemu zdobył dla swojej drużyny 
aż 10 punktów.

Pomiędzy konkurencjami od-
bywały się prezentacje artystycz-
ne przygotowane przez Sołec-
twa Gminy Osina, za które moż-
na było zdobyć bonusowe 3 punk-
ty.  Dodatkowe punkty zdobyło aż 
8 Sołectw. Najwięcej emocji wzbu-
dził występ najmłodszych miesz-
kańców  Przypólska, którzy zapre-
zentowali piosenkę,  dzięki której 
zachęcili publiczność do zabawy w 
pełnym słońcu.

O godzinie 20.00 rozpoczęła się 
zabawa trwająca do białego rana.

Inf. własna

Puchar Wójta Gminy Osi-
na w IX Turnieju Sołectw, 
trafił ponownie do niepo-
konanej już od dwóch lat 
drużyny z Sołectwa Kiko-
rze.

Klasyfikacja generalna:
1.Kikorze  57pkt 
(Nagroda 500 zł oraz Puchar 

Wójta Gminy Osina)
2. Węgorzyce 55 pkt 
  (Nagroda 300 zł)
3. Redostowo 51 pkt 
    (Nagroda 200 zł)
4.Węgorza 49 pkt
5. Kościuszki 44 pkt.
6. Krzywice 43 pkt
7. Bodzęcin 39 pkt
8.Przypólsko 29 pkt
9. Osina 23 pkt
10. Redło 19 pkt.

Reklama

Reklama
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ODDZIAŁ DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY  

ZAPRASZA  

dzieci w wieku od 6  do 11 lat  

na „WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE ” 

Zajęcia będą trwały od dnia 6 lipca 2015 r.  
do dnia 14 sierpnia 2015 r.  

w godz. 12 00  -  1400  

 

 

    W trakcie bibliotecznych  zajęć dzieci będą uczestniczyć  w zajęciach 
literacki ch, plastyczn ych, muzyczno -  ruchowych. Będą rozwiązywać  zagadki i 
rebusy bajkowe, projektować, malować, wyklejać, a prz ede wszystkim dobrze 
się bawić. Głośne czytanie  towarzyszyć będzie w każdym dniu.  

„WAKACYJNE ZAJĘCIA 

CZYTELNICZE”  

Zapraszamy  
 

 O d  13  
 

  lipca 2015r.  
do 14 sierpnia 2015 r.  

w godz. 12 00 -  1400  

 

 

 13 – 17 lipca
ODKRYWAMY TAJEMNICE 

ŚWIATA Z NELĄ MAŁĄ RE-
PORTERKĄ

- Mieć słonia na jeden dzień – 
(Parada Słoni)

- Uważaj na kobrę – spiralny wąż
- W dzikiej wietnamskiej 

dżungli (papierowa dżungla)
- Niesamowite smaki Tajlandii 

– galeria tropikalnych owoców
- Bukiet z cukierków – prezent 

dla NELI 
10 niesamowitych przygód Neli
Nela i tajemnice świata
Tygrysy w mroku - M. P. 

Osborne
Opowieści o dżungli - A. Mi-

chaelis
Czarownica Nanga. Baśnie 

afrykańskie - K. S. Kumanda

20 – 24 lipca
TYDZIEŃ Z SERIĄ KSIĄŻEK 

„PRZYGODY MAŁYCH MA-
RZYCIELI”

- CZAS NA MARZENIA- pa-
trzymy przez bajkowe okulary

- Stuki, brzdęki i inne dźwięki 
– robimy instrumenty – przeno-
simy się 

   w świat dźwięków
- muzyczne zabawy – DYZIO 

MARZYCIEL
- Po drugiej stronie tęczy – 

DRZEWO MARZEŃ
- Rolka i jej marzenie – kre-

atywne wykorzystanie rolki po 
papierze

 Julia i tajemniczy sklep pana 
Pokrętły - M. Michael

 Miasteczko szeptów - V. Zabus 
Podróże z Fantazją  - L. Długołęc-
ka-Pinkwart

 Koniec z wygłupami - A. Stel-
maszyk

 Piotr Śmiałek i tajemnicza 
taksówka - J. Pelissier

27 – 31 lipca
STRAAACH MA WIELKIE 

OCZY! WITAJCIE W STWOR-
KOLANDII!

- Straszydełka z balonów
- Pajęczynowe akrobacje/ za-

bawa ruchowa
- Tekturowe pajączki, stworki 

na klamkę, włóczkowe różności
- Rysujemy Rupaki – cóż to za 

zwierzaki?
- Straszna wykreślanka
- Stworki z wykorzystaniem 

owoców i warzyw
 Jak pokonać nocne stwory? - 

C. Leblanc
 Duszki, stworki i potworki - 

D. Gellner
 Rupaki - D. Wawiłow
 Synek Gruffala - J. Donaldson
 Ktoś z korytarza - P. Gabrysz
 Pani Potworka - J. Papuzińska

3 – 7 sierpnia

A CÓŻ TO ZA ZWIERZA-
KI? ACH TO PŁYNĄ MORSKIE 
SSAKI !

- Niezwykłe poszukiwania – 
ukryte obrazki

- Morze obfitości (rybki z ceki-
nów, ziaren, włóczki, płyt CD, li-
ści, itp.)

- Rybia mozaika
- Akwarium/ z wykorzysta-

niem słoika
- Zabawa orgiami/ krab z kó-

łek
- Obrazkowa krzyżówka zada-

niowa – ssaki morskie
- Morze jest głębokie i szero-

kie/ praca w grupach
 Pakujemy się nad morze - D. 

Gellner
 Wakacje Emilki - J. Klugmann
 Nie ma nudnych dni - R. Piąt-

kowska
 Gilbert wielki - J. Clarke 
 Akcja morze! - R. Piątkowska

 10 – 14 sierpnia
SKRZYDLACI PRZYJACIE-

LE!
- wycinanka – składanka (pta-

szek)
- zabawa z piórkami
- ptaki z liści, bociany z papie-

rowego talerzyka
- malowanki – odbijanki
- szukamy patyczaków
- ptaszek w klatce
- korona króla ptaków i drzew
- zabawa muzyczna/ odgłosy 

ptaków
 Chodzi o to, czy wiesz co to - 

M. Brykczyński
Paw - G. Kasdepke
A kto to? Sroka - J. Liszewska
Ptasie radio - J. Tuwim 
A moja ciotka - J. Mikrut

PROGRAm WAKACYJNYCH ZAJĘĆ CZYTelNICZYCH W BIBlIOTeCe 
Z PODZIAŁem NA TYGODNIOWe BlOKI TemATYCZNe

od 13 lipca do 14 sierpnia 2015r.

Byli komandosi  
apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat 
spraw związanych z ufundowaniem sztandaru dla Stowa-
rzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie 
jest to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współ-
pracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak napi-
sałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzy-
szenie wykonało replikę sztanda-
ru bojowego naszej jednostki, ten 
pierwszy do dziś butwieje w pod-
ziemiach Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie i kto wie, czy kie-
dykolwiek będzie prezentowany 
jeszcze komukolwiek. To jest już hi-
storia, a MY nie musimy się wsty-
dzić tego, że była Naszym udziałem. 
Mam nadzieję, że podobnie jak ja, 
wielu z Was podziela mój pogląd i 

jest tego samego zdania, myślę, że 
każdy może się w tej sprawie wy-
powiedzieć. Zachęcam do podzie-
lenia się swoją opinią na ten temat, 
a może Wy macie inne i ciekawsze 
pomysły na temat Stowarzyszenia? 
Być może wielu z Was nie ma moż-
liwości wypowiedzenia się tą dro-
gą, ale możecie pisać na poniżej po-
dany adres. 21 sierpnia tego roku, 
w czasie Festynu Komandosa, od-
będzie się Walne Zebranie Stowa-
rzyszenia, w czasie którego każdy 
może się również wypowiedzieć. 
Przemyślcie to, żeby każdy mógł 
wyrazić możliwość swojego zdania 
w tak ważnej sprawie dla członków 
Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 zł. 
Podaję poniżej również numer kon-
ta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żoł-
nierzy 

1 Batalionu Szturmowego
ul. Władysława St. Reymon-

ta 8
72-420 Dziwnów

Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010
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Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze w Pomorzaninie 

Duże zaufanie dla Marcina Skórniewskiego
W piątek (10 lipca), o godzinie 18:00, w restauracji Kamena odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Ludowego Klubu Sportowego Pomo-
rzanin Nowogard. Najważniejszym punktem były wybory prezesa klubu. Jednogłośnie na kolejną kadencję wybrany został Marcin Skórniewski. 

Sprawozdanie rozpoczęło się 
od wręczenia wyróżnień i odzna-
czeń, które poprowadził Marcin 
Skórniewski. Delegatem z ramie-
nia ZZPN był Jerzy Wolny i to on 
wręczał odznaki. Brązową odzna-
ką ZZPN zostali wyróżnieni na-
stępujący sportowcy oraz działa-
cze: Anita Piotrowska, Maciej Do-
browolski, Paweł Błaszczyk, Zdzi-
sław Zdeb, Dariusz Kurkowski, 
Zbigniew Kowalczyk oraz Cze-
sław Ebert. Srebrnymi odznakami 
nagrodzeni zostali: Andrzej Win-
czewski, Kazimierz Oracz, Paweł 
Galus, Przemysław Pawlak, Mi-
chał Soska oraz Roman Gwiaz-
dowski. Z kolei te najcenniejsze 
- złote odznaki, trafiły do Stefa-
na Pastusiaka, Marcina Wolne-
go oraz Andrzeja Skórniewskie-
go. Następnie przyszedł czas na 
pierwsze głosowania, dotyczące 
wyboru przewodniczącego zebra-
nia i protokolanta. Dodajmy, że 
uprawnionych do głosowania de-
legatów było 48, jednak podczas 
zebrania liczba obecnych delega-
tów wyniosła 34. W skład dele-
gatów wchodzili nie tylko działa-
cze od lat związani z Pomorzani-
nem, ale również sportowcy z róż-
nych sekcji. Tak więc przewodni-
czącym zebrania wybrany został 
Marian Siwy, natomiast proto-
kolantką została piłkarka Pomo-
rzanina - Anna Nowicka. Komi-
sję Mandatową i Komisję Wybor-
czą utworzyli Jerzy Wolny, Grze-
gorz Łaszuk oraz przewodniczą-
cy Jerzy Stolf. Z kolei w Komisji 
Uchwał i Wniosków zasiadł Pa-
weł Błaszczyk, Anita Piotrowska 
i Martyna Stępień. Następnie pre-
zes Marcin Skórniewski przystąpił 

do wystąpienia mającego na celu 
zdanie sprawozdania z działal-
ności klubu przez ostatnie 4 lata. 
Prezes opowiadał o wynikach 
pierwszej i drugiej drużyny se-
niorów, o środkach pokładanych 
w utrzymanie tych zespołów, w 

dalszej części natomiast skupił 
się na sprawozdaniu dotyczącym 
szkolenia młodzieży. O pozosta-
łych sekcjach opowiadali ludzie z 
nimi związani, tak więc, o sekcji 
brydża sportowego sprawozda-
nie wygłosił Marian Siwy. Sekcje 
kulturystyki i fitness podsumował 
Arkadiusz Siewior. Najmniej do 
powiedzenia było na temat sekcji 
piłki ręcznej, która niestety, pod 
umiera w Pomorzaninie. Przyczy-
ną tego jest brak kadry zawodni-
czej. Sprawozdaniu bacznie przy-
słuchiwał się burmistrz Robert 
Czapla, gdyż jak wiadomo  wy-
sokie dotacje z gminy, pozwalają 
Pomorzaninowi tak prężnie funk-
cjonować. Obecni byli również 

sponsorzy Pomorzanina, bez któ-
rych klub z pewnością tak dobrze 
by się nie rozwijał.

Po sprawozdaniu z działalności 
klubu, przyszedł czas na najważ-
niejsze punkty zebrania. Najpierw 
odbyła się rozmowa dotycząca 

liczby członków Zarządu. Przypo-
mnijmy, że w Zarządzie zasiadało 
11 członków (po rezygnacji Mi-
chała Sokulskiego, Zarząd liczył 
10 członków). Rozpoczęła się de-
bata dotycząca powiększenia lub 
pomniejszenia tej liczby. Głos za-
brał Marcin Wolny, który zapro-
ponował, aby zmniejszyć tę liczbę 
do 9 członków Zarządu. Pomysł 
ten został zatwierdzony, a działa-
cze rozpoczęli zgłaszanie kandy-
datur. Prezydium klubu zareko-
mendowało Dawida Kurka, Anitę 
Piotrowską, Macieja Dobrowol-
skiego, Marcina Wolnego, Mar-
cina Syferta i Tomasza Szadkow-
skiego. Następnie swojego kan-
dydata zgłosił Jerzy Wolny, a był 

nim Marcin Skórniewski. Marcin 
Wolny z kolei zgłosił kandydatu-
rę Pawła Błaszczyka. Jako ostat-
ni w skład Zarządu wszedł  Ka-
zimierz Oracz. Delegaci jedno-
głośnie wybrali zaproponowa-
nych członków Zarządu. W kolej-
nym punkcie odbyło się głosowa-
nie dotyczące składu Komisji Re-
wizyjnej. Pozostał w niej Andrzej 
Winczewski, a do niego dołączył 
Robert Królik oraz Max Pokorski. 
Kandydatura Pokorskiego budzi-
ła pewne wątpliwości, z racji na 
małe doświadczenie, ostatecznie 
Max Pokorski przyznał, że nie boi 
się wyzwań i mając przy sobie do-
świadczonych już działaczy, chęt-
nie podejmie się tej odpowiedzial-
nej roli. Delegaci ponownie jed-
nogłośnie byli na „tak”, jeśli cho-
dzi o skład Komisji Rewizyjnej, w 
której funkcję przewodniczącego 
pełnić będzie Andrzej Winczew-
ski. W Komisji Skrutacyjnej na tę 
kadencję zasiądzie Andrzej Skór-
niewski, Zdzisław Zdeb oraz ko-
lejny młody piłkarz Pomorzani-
na - Sebastian Suchy. Delegaci po-
nownie pozytywnie przegłosowali 
ten skład, jednak w tym jedynym 
przypadku wstrzymał się od głosu 
jeden z delegatów, a był nim Pa-
weł Galus. Przed najważniejszym 
głosowaniem dotyczącym preze-
sa klubu, odbyły się jeszcze wybo-
ry delegata na zjazd Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej. Została zgłoszona jedna kan-
dydatura, Marcin Skórniewski za-
rekomendował Marcina Wolnego. 
Uchwała została przyjęta jedno-
głośnie. Ogłoszono10 minutową 
przerwę, po której delegaci prze-
szli już do głosowania nad wybo-

rem nowego prezesa LKS Pomo-
rzanin. Nie było niespodzianek, 
została zgłoszona kandydatura je-
dynie Marcina Skórniewskiego, 
która jednogłośnie została prze-
głosowana. Tak więc na tym naj-
ważniejszym stanowisku pozo-
stanie bez zmian, a Marcin Skór-
niewski może cieszyć się sporym 
zaufaniem ze strony osób związa-
nych z klubem. Zebranie zakoń-
czyła uroczysta kolacja. 

Słowem podsumowania dodaj-
my, że podczas walnego zebrania 
doszło do kilku wyjątkowych wy-
darzeń, po raz pierwszy za swoje 
zasługi odznaczona została kobie-
ta - Anita Piotrowska, która rów-
nież weszła w skład zarządu. Hi-
storia klubu nie pamięta również 
sytuacji w której podczas każde-
go z głosowań delegaci byli jed-
nogłośni, wyjątkiem był tylko je-
den wstrzymujący się głos Paw-
ła Galusa, podczas wyborów Ko-
misji Skrutacyjnej. Ponadto, chy-
ba nigdy w Pomorzaninie, Zarząd 
nie był taką mieszanką doświad-
czonych oraz młodych działaczy. 
Przed nowym Zarządem teraz 
pozostaje ustalenie składu Prezy-
dium Klubu, przypomnijmy, że w 
minionej kadencji wyglądało to 
następująco: Marcin Skórniew-
ski (prezes), Zdzisław Zdeb (wi-
ceprezes), Paweł Sowa (wicepre-
zes), Kazimierz Oracz (sekretarz 
klubu). Niebawem dowiemy się, 
czy Prezydium ulegnie zmianie. 
Wierzymy, że nowy Zarząd przy 
współpracy z prezesem Marci-
nem Skórniewskim, zrobi wszyst-
ko, aby nowogardzki klub rozwi-
jał się i zmierzał w dobrą stronę.     

KR

Delegaci podczas Walnego Zebrania byli jednogłośni, z takim przypadkiem mieli-
śmy do czynienia w Pomorzaninie po raz pierwszy w historii

72 Rocznica zbrodni na Wołyniu

Kibice pamiętają, a władze?
Podczas meczu o Superpuchar 
Polski rozgrywany w piątek 
między Legią Warszawa a Le-
chem Poznań  kibice tak jednej, 
jak i drugiej drużyny uczcili 72 
rocznicę „krwawej niedzieli“ na 
Wołyniu. W obu sektorach po-
jawiły się wiekie  napisy o jed-
noznacznej treści.  Jakże wy-
brzmiewa donośnie taki, pozba-
wiony  politycznej poprawno-
ści, przekaz. Czy w Polsce tylko 
na stadionach piłkarskich  dzi-
siaj się mówi TAK, TAK. NIE, 
NIE…?

red
fot. Twitter
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Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu

NASZ PATRONAT

mistrzostwa Polski w Triathlonie

Jan Zugaj na podium
W niedzielę (5 lipca), w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Polski w Triathlonie. Na dystan-
sie 56,5 km wystartowało dwóch śmiałków z Nowogardu - Jan Zugaj i Norbert Jarochowicz. 
Po wyczerpującej rywalizacji podczas pływania, jeździe na rowerze oraz biegu, Jan Zugaj w 
swojej kategorii wywalczył 2. miejsce, natomiast Norbert Jarochowicz, po problemach na 
trasie, ukończył triathlon w swojej kategorii na 15. pozycji. 

Mistrzostwa Polski w Triathlo-
nie rozgrywane w Szczecinie od-
były się na dwóch dystansach: 
56,5 km oraz 112,95 km. No-
wogardzianie startowali na tym 
krótszym. Tego dnia sportow-
cy musieli się zmagać nie tylko 
z wyczerpującą trasą oraz upal-
ną pogodą. Dodajmy, że Szczecin 
mógł organizować Mistrzostwa 
po tym, jak w zeszłym roku sto-
lica woj. zachodniopomorskiego 
udanie zadebiutowała w ramach 
cyklu Enea Tri Tour. Łącznie na 
obu dystansach wystartowało 
450 zawodników. Zawody zosta-
ły otwarte w sobotę, biegiem 52 
najmłodszych uczestników. Całą 

imprezę zabezpieczało ponad 250 
osób, na trasie pływackiej o bez-
pieczeństwo dbało pięć łodzi ra-
towniczych, z kolei na trasie ko-
larskiej krążyło sześć motocykli, 
które czuwały nad zawodnikami.  

Bardzo ładnie podczas tej im-
prezy zaprezentowali się nasi re-
prezentanci, którzy pokonali dy-
stans 56,5 km. Jan Zugaj wystar-
tował w kategorii wiekowej M45-
49. Najgorzej wypadł podczas 
pływania, gdzie uzyskał 249 czas 
- 00:26:24. Zugaj od lat najwięk-
sze sukcesy święci na trasach ko-
larskich, toteż podczas drugiego 
etapu, którym była jazda na ro-
werze, sporo nadrobił. Kolarz z 

Nowogardu pokonał odcinek z 
czasem 01:10:49, który był dzie-
siątym wynikiem w całej klasy-
fikacji Open. Na koniec pozostał 
bieg, a tę konkurencję zawodnik z 
Nowogardu zakończył ze 113 wy-
nikiem - 00:54:07. W sumie no-
wogardzianin triathlon ukończył 
z czasem 02:34:27, który uplaso-
wał go w stawce 450 zawodni-
ków na wysokim 59. miejscu w 
Open Mężczyzn. W swojej kate-
gorii nasz reprezentant przegrał 
tylko z jednym rywalem i dzięki 
temu mógł cieszyć się ze srebrne-
go krążka. 

Nieco szczęścia zabrakło Nor-
bertowi Jarochowiczowi, któ-

ry startował w kategorii M40-
44. Po 176 wyniku za pływanie - 
00:23:45, zawodnik z Nowogar-
du zniweczył szansę na medal, po 
tym, jak zgubił chip i mnóstwo 
czasu stracił na to, aby go odszu-
kać. Ostatecznie Norbert Jaro-
chowicz triathlon ukończył z cza-
sem 02:45:21, który uplasował go 
w Open Mężczyzn na 115. miej-
scu, z kolei w kategorii wiekowej 

na 15. pozycji. To i tak świetny 
wyczyn, gdyż nie jest łatwo wy-
startować i ukończyć zmagania 
w triathlonie. Gratulujemy na-
szym mieszkańcom swojej posta-
wy oraz życzymy kolejnych uda-
nych startów w tej dyscyplinie 
sportowej. 

KR 

Pierwszy od lewej- Jan Zugaj, na 2. miejscu w kategorii M45-49 podczas Mi-
strzostw Polski w Triathlonie na dystansie 56,5 km

Pierwszy sparing przegramy

Za tydzień z Gryfem
W sobotę (11 lipca), o godzinie 17:00, Pomorzanin Nowogard 
na własnym boisku podejmował Masovię Maszewo. Nowogar-
dzianie nie wystąpili w najsilniejszym składzie i przełożyło się 
to na wynik, Masovia pewnie wygrała 1:3. Za tydzień sparing-
partnerem nowogardzian będzie IV ligowy Gryf Kamień Po-
morski. 

Pomorzanin Nowogard – Ma-
sovia Maszewo 1:3 (0:0)

Gol: Dawid Langner
Skład: Michał Piątkowski – 

Marcin Skórniewski, Krzysztof Do-
manowski, Konrad Adamek, Pa-
weł Królik – Michał Jankowski, 
Tomasz Szafran, Dominik Waw-
rzyniak, Dawid Kurek – Nikodem 
Woźniak, Dawid Langner; zmia-
ny: Adam Mańka, Paweł Jeziorski.

To był pierwszy sparing Pomo-
rzanina Nowogard przed nadcho-
dzącym sezonem. W meczu z Ma-
sovią swoją szansę otrzymali mło-
dzi piłkarze z Nowogardu. Goście 
obecnie występują w regionalnej 
okręgówce, w której w minionym 
sezonie zajmując 3. miejsce, mi-
nimalnie przegrali awans. Pierw-
sza połowa była dość nudna, a ki-
bice nie oglądali żądnych bramek. 
Obraz gry zmienił się po prze-
rwie. Wówczas Pomorzanin ob-
jął prowadzenie, po tym jak ład-
ną akcję rozegrali Dawid Langner 
i Dawid Kurek. Langner otrzymał 
od Kurka idealne podanie w pole 
karne i precyzyjnym strzałem po-
konał golkipera z Maszewa. Paweł 
Błaszczyk prowadzący w tym me-
czu Pomorzanin, wprowadził na 
boisko kolejnych dwóch młodych 

zawodników, a Masovia z czasem 
była coraz groźniejsza. Wyrówna-
nie nastąpiło po uderzeniu z pół 
woleja, z pola karnego w krót-
ki róg bramki strzeżonej przez 
Piątkowskiego. Drugi gol dla Ma-
szewa stał się faktem po strzale z 
około 20 metrów, po którym fut-
bolówka poszybowała w długi róg 
bramki Pomorzanina. W doliczo-
nym czasie gry Masovia wypro-
wadziła ostatni cios. Zawodnik 
gości ładnie przedryblował trzech 
obrońców Pomorzanina i nie dał 
szans Piątkowskiemu na skutecz-
ną interwencję. Młodzi zawodni-
cy z Nowogardu mieli zatem oka-
zję zagrać przeciwko lepszym za-
wodnikom niż ci, z którymi ry-
walizują na co dzień w A Kla-
sie. Przygotowania do sezonu ru-
szyły już pełną parą. W następny 
weekend rywalami Pomorzanina 
będą czwartoligowcy z Kamienia 
Pomorskiego, następnie na roz-
kładzie jest beniaminek IV ligi - 
Olimp Gościno. Wciąż nie wie-
my kto będzie pierwszym trene-
rem Pomorzanina, prezes uspo-
kaja i mówi, że w przyszłym tygo-
dniu wszystko już będzie wiado-
me. O sytuacji z trenerem infor-
mować będziemy na bieżąco.  KR  
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych  
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Wydruki  
koloroWe 

usługi  
Poligraficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

Reklama

Pomorzanin II Nowogard zostaje w A Klasie

Znamy nowych rywali
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej wprowadził w życie reformę, o której informo-
waliśmy w kontekście teoretycznego utrzymania Pomorzanina II w A Klasie. Liga została 
powiększona do 14 zespołów i co za tym idzie, nowogardzianie pozostali w tej klasie roz-
grywkowej. Inauguracja zaplanowana jest nas 22 sierpnia. Wówczas w 1. kolejce „rezerwo-
wi” zagrają u siebie z Orłem Łożnica. 

Działacze z ZZPN swoją decyzję 
o utrzymaniu Pomorzanina II w A 
Klasie tłumaczyli faktem, że nowo-
gardzki klub przez cały sezon wal-
czył o ligowe punkty składem zło-
żonym z juniorów starszych. Ta-
kie odważne ogrywanie młodzie-
ży w seniorskiej piłce zostało do-
strzeżone i dzięki temu Pomorza-
nin zasłużył na to, aby pozostać 
w powiększonej A Klasie. W se-
zonie 2015/2016 grupa trzecia li-

czyć będzie 14 zespołów. Na roz-
kładzie „rezerwowych” pojawi-
ły się 4 nowe zespoły. Z regional-
nej okręgówki spadł Fagus Kołbacz 
oraz Kasta Szczecin-Majowe, nato-
miast z B Klasy awans wywalczy-
ła Aquilla Szczecin oraz Rybak We-
łtyń. Drużyna Fagusa Kołbacz tyl-
ko rok pograła w okręgówce, w se-
zonie 2013/2014 wywalczyła awans 
z 3. grupy A Klasy, do której wra-
ca w obecnym sezonie, po tym jak 

zgromadziła tylko 28 punktów w 30 
meczach w klasie okręgowej gru-
py Szczecin Płn. W tej samej grupie 
występowała Kasta Szczecin-Majo-
we, piłkarze tego zespołu mieli jesz-
cze gorszy bilans, zajęli przedostat-
nie miejsce z 16 punktami na kon-
cie. Jeśli chodzi o beniaminków w 
A Klasie, to zarówno Aquilla, jak i 
Rybak występowały w grupie trze-
ciej B Klasy. Aquilla nie miała sobie 
równych, w 16 meczach wywalczyła 

46 punktów, notując 15 zwycięstw, 
0 porażek i tylko 1 remis. Aquilla 
Szczecin to bardzo młody zespół, 
został utworzony dopiero 28 czerw-
ca 2011 roku. Od tamtej pory wal-
czył o swój awans do A Klasy. Hi-
storia zespołu Rybaka Wełtyń jest 
jeszcze krótsza... Drużyna ta w roz-
grywkach zadebiutowała w minio-
nym sezonie i od razu wywalczyła 

awans do A Klasy, choć trzeba przy-
znać, że nie było łatwo. Rybak zajął 
2. miejsce w grupie trzeciej, z licz-
bą 31 punktów uzbieranych w 16 
meczach. Awans został wywalczony 
trzema punktami przewagi nad Le-
śnikiem Kliniska. Wełtyń położo-
ny jest w gminie Gryfino, zatem wi-
zyta w tej miejscowości będzie  naj-
dłuższym wyjazdem drużyny z No-
wogardu. 

Znamy również terminarz Po-
morzanina II w A Klasie. Nowo-
gardzianie zainaugurują sezon 22 
sierpnia na własnym boisku. Ry-
walami Pomorzanina II będą pił-
karze Orła Łożnica. Czasu na przy-
gotowania coraz mniej, dlatego już 
w najbliższy piątek „rezerwowi” za-
grają na własnym boisku mecz kon-
trolny z Sowianką Sowno. 

KR
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

NIeRUCHOmOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lo-

kal użytkowy o pow. 52 m2 
przy ul. Racibora I 4 w No-
wogardzie. Tel. 695 264 
594.

• Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 604 
702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe ul. Boh. 
Warszawy oś. Radosław, II 
piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie Osiedle Rado-
sław w bardzo dobrym 
stanie.605 686 520 

• Sprzedam działki budow-
lane Karsk. 509 349 642 

• PIB “PRO-BUD” s.c. infor-
muje, że prowadzi zapi-
sy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługa-
mi w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 
783 570 056, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe, bezczynszowe 
Leśna. 663 423 338 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe na I piętrze 60 
m2 ul. Zamkowa. 730 315 
621

•	 Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe. 504 422 809 

• Sprzedam trzy pokoje, I pię-
tro, 120000, do remontu. 
693 344 807

• Kupię mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie, bez 
pośredników. 796 144 213

•	 Wynajmę biuro 28m2, 
ściesłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe o pow. 
38,9m2, położone na parte-
rze budynku wielorodzin-
nego w Osowie. Wiado-
mość tel. 502 642 029

• Sprzedam połowę domu 
120m2, dwa garaże. Tel. 696 
207 172, 668 503 880

• Nowogard - sprzedam 
dom w zabudowie szere-
gowej. 601 808 410 

• Sprzedam bezczynszowe 
dwa mieszkania, parter, 
lub jako jedno 68m2. Tel. 
660 143 840 

• Odstąpie urządzone miesz-
kanie 65m2, wpółdzielcze, 
lokatorskie,Wiejska 2d. 604 
606 960 

•	 Sprzedam pół domu z 
działką Osowo. 696 404 
840, 690 945 309 

• Sprzedam kawalerkę. 723 
777 511

• Sprzedam kawalerkę w cen-
trum, II piętro. 607 962 483 

• Do wynajęcia lokal handlo-
wy w Dobrej Nowogardz-
kiej. Tel. 602 247 111 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe, nowe okna, 
nowa stolarka okienna na 
osiedlu Gryfitów. 91 39 26 
999

• Mieszkanie duże 100m2, 
trzy sypialnie, duża kuch-
nia urządzona, przedpokój, 
łazienka + ogródek wynaj-
mę. Tel. 602 474 266 

• Sprzedam działkę 0,5 ha w 
Wyszomierzu. 508 290 657  

• Sprzedam ziemię orną 2.28 
w Karsku. Tel. 724 541 510

•  Kupię dom do remontu w 
Nowogardzie do 90 tys. Tel. 
693 932 604 

• Wynajmę mieszkanie 2po-
kojowe 58m2 parter ul. Ra-
cibora. 692 457 388

• Sprzedam mieszkanie 3 
pok. parter 57m2. Tel. 91 
350 30 33

• Sprzedam działkę budow-
laną w Dębicach 2200 m2, 
cena 54000 do negocjacji. 
Tel. 502 609 193 

• 

mOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Mercedes, C klasa, 2.0, di-
sel, 1995, automat sprze-
dam, Olchowo. 693 162 
198 

• Puegot 106. Rok produk-
cji 1995 sprzedam. 668 416 
069 

ROlNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie 

łąk, belowanie słomy i 
siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, war-
chlaki i tuczniki na ubój. 
513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E 
sprzedam. 603 467 609

• Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 
663 16 08 84

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 malowanie, montaż pa-

neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 mi-
nuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - 
kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICeRKI meBlOWeJ 
SAmOCHODOWeJ/ SKÓ-
RZANeJ mATeRIAŁOWeJ 
/ POŚCIelI WeŁNIANeJ 
/ lANOlINĄ/SPRZĄTA-
NIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258
• Regulacja, naprawa, kon-

serwacja okien i drzwi. 695 
181 070

• Ocieplenia, remonty, da-
chy. 692 562 306 

• Usługi  hydrauliczne.
Tel.600653124. 

• Usługi hydrauliczne facho-
wo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

• Glazura, terakota. Facho-
wo i solidnie. Wykończenia 
wnętrz pod klucz. 607 647 
515 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. 
Polskiego 3. 669 053 722 

• Blachatstwo pojazdowe. 
Tel. 600 182 682 

•	 KORePeTYCJe Z mATe-
mATYKI, STATYSTYKI I 
eKONOmeTRII DlA lICe-
AlISTÓW I STUDeNTÓW 
PROFeSJONAlNe PRZY-
GOTOWANIe  DO ZAlI-
CZeŃ eGZAmINÓW mA-
TURAlNYCH ORAZ Se-
SJI eGZAmINACYJNYCH. 
BARDZO WYSOKA ZDA-
WAlNOŚĆ Tel. kom. 
600 924 128 email: iwo-
nand1@wp.pl

• Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

• Wykonam remonty miesz-
kań. 607 729 933 

• Posadzki z żywic, garaże, 
mieszkania, sklepy, wodo-
odporne bez fug. 509 637 
182 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

• Zatrudnię murarza z do-
świadczeniem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Zlecę wykonanie podbit-
ki dachowej na nowym bu-
dynku jednorodzinnym. 
Kontakt: 514 386 866

•  Zatrudnię pomocnika do 
dociepleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż 
okien- pracownik na hali 
produkcyjnej. - pracow-
nik biurowy obsługa 
komputera, mile widzia-
ny język niemiecki lub 
angielski. 663 600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 
blachy trapezowej. Stan 
obecny deska i papa. Tel. 
601 584 055, 601 584 056 

• Przyjmę ludzi do łapanki 
kur. 882 963 434 

• Zatrudnię kobietę solidną 
jako pomoc kuchenna i do 
prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Przyjmę brukarzy do pracy. 
886 456 377 

• Przyjmę do montażu blach 
elewacyjnych. 507 045 404 

• Przyjmę do pracy ślusarza. 
507 045 404 

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego. Atrakcyjne 
zarobki, prace na terenie 
Nowogardu. 668 841 631

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. 508 290 657 

• Gabinet kometyczny „Mis-
sty” przyjmie do pracy ko-
smetyczkę/stylistkę pa-
znokci. 730 095 666

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 522 
340

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 

wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opało-
we, kominkowe. 667 788 
820

• Sprzedam kosiarkę spali-
nową samojezdną, Power-
formers 550, kosz, nowy 
olej, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek inwalidz-
ki elektryczny. 887 077 577

• Mam do przewiezienia 
drobne rzeczy Zdziechowi-
ce niedaleko Sandomierza. 
691 314 739 

• Sprzedam dwa grzejniki 
używane w dobrym stanie 
panelowe jednopłytowe 
wymiar 60/140. Tel. Wie-
czorem: 91 39 25 497 

• Sprzedam meble dziecin-
ne w dobrym stanie drew-
no naturalne. Kolor jasny 
biało-szary. Składające się 
: dwa łóżka, komody szafy 
i szfek. Kontakt wieczorem: 
91 39 25 497 

• Sprzedam łódź żaglową 
czteroosobową z WC, klasa 
Grenada 24, rocznik 1986, 
silnik Yamaha 10 kw, nowy 
maszt z wózkiem wolno-
bieżnym, okrycie zimowe. 
Kraj produkcji Szwecja. 600 
119 350 

• Sprzedam dwie klacze 5 i 9 
lat. 508 290 657 

• Sprzedam kostkę granito-
wą brązową/białą. 4X6 i 10 
x10. Tel. 607 690 741 

• Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys.210 
cm ,szer.240 cm w solidnej  
ramie .Stan b.dobry.
tel.509861740

• Sprzedam różowy rowe-
rek dziecięcy, koła 16stki 
+ dwa boczne + rączka do 
prowadzenia. Cena 250 zł. 
880 957 402



14-16.07.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji 
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133



Nr 52 (2383)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

ReKlAmA ReKlAmA

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

NOWOGARD
ul. Armii Krajowej 28

Czynne od 8 - 16
tel./fax 91 392 29 20

PUNKT NADAWANIA 
I ODBIORU PRZESYŁEK

PROFESJONALNY SKLEP z artykułami
do HIGIENY JAMY USTNEJ,
stomatologii oraz dezynfekcji i nie tylko ...

Prowadzimy nabór dzieci 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, ruchowo         

i z autyzmem  

w wieku od 2,5 lat.

Zaginęła legitymacja z uprawnieniami gazowniczymi  
na nazwisko Wiktor Bzowy  

znalazcę proszę o zwrot do redakcji DN  
bądź o informacje 
 na nr 604 953 182
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 9 s. 5s. 2

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Kolizja  
drogowa 
przy Netto

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:
Paulina
Gwiazdowska-
- Nowacka

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Kulisy niszczenia 
rodzimego handlu

W.2-24.07. pt

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

ReKlAmA ReKlAmA

ReKlAmA

ReKlAmA ReKlAmA

Czytaj s. 8

Czytaj s. 3

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Jeszcze zbieramy-dobrze płacimy
Tel. 510 730 398

Coroczny ranking samorządowy „Wspólnoty”

Taki dobry włodarz, a taka biedna gmina
Program  
"lata z muzami"

W policji to 
zawsze wiedzą 
jak reagować

Czytaj s. 4

Czytaj s. 12

SPORT

Znamy 
Prezydium, dziś 
poznamy trenera
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W skrócie

ReKlAmA

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Niespełna dwa lata temu,  jedna z naszych czytelniczek, idąc chodni-
kiem w kierunku ul. S. Żeromskiego, przewróciła się i doznała poważnego 
uszczerbku na zdrowiu. Poinformowała o tym fakcie redakcję DN prosząc, 
by ku przestrodze inny to feralne miejsce opisać. Mimo naszej interwencji 
do dnia dzisiejszego chodnika nie naprawiono, wygląda on tak jak wyglą-
dał... fatalnie, szpecąc krajobraz, oprócz tego jego stan, tj. dziury, jest bar-
dzo niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego. JB

Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, krzewy rozwijają się w najlepsze na 
chodniku Oś. POM-owskiego, przy ul. Boh. Warszawy. Problem ten, powra-
ca każdego roku o tej porze  -Panie redaktorze to drzewo w zasadzie nigdy nie 
jest przycinane. Dlatego widząc pana proszę, by zrobił pan tu zdjęcie, a wte-
dy może ktoś zareaguje i przyjedzie tu by zrobić z tym porządek- mówi napo-
tkany mieszkaniec. To nie odosobniony przykład. Identycznie wygląda sytu-
acja w innych miejscach Nowogardu. - Prawie wszędzie tam, gdzie znajdu-
ją się należące do gminy trawniki, trawa nie jest regularnie koszona. Przykła-
dem jest choćby ścieżka rowerowa, która dalej nie jest wykaszana i wygląda jak 
busz afrykański  – denerwuje się czytelnik, prosząc tym samym, by wreszcie 
służby porządkowe uporządkowały te zapomniane regiony miasta. JB

 Na ścianie przystanku autobusowego w Kikorzach (gmina Osina), ktoś 
sprayem wykonał (nabazgrał)  niecenzuralne napisy, tym samym dewastu-
jąc bazgrołami przystanek, co bulwersuje mieszkańców tej miejscowości i 
nie tylko ich. -„Proszę przyjechać i zobaczyć jak wygląda nasz przystanek. 
Jakiś chyba niezadowolony kibic chciał wyładować swoją złość na ścianie na-
szego przystanku” - mówi nam podróżny. Rzeczywiście napisy są dość wy-
mowne. Dlatego trzeba je jak najprędzej zamalować. JB

Kolizja drogowa przy Netto

Zawinił brak oświetlenia?
W środę (15 lipca), w godzinach porannych, doszło do kolizji drogowej przy dyskoncie Net-
to. W wypadku nie brali udziału mieszkańcy Nowogardu. Nikomu nic się nie stało, jednak 
nasuwa się pytanie, czy do tej kolizji doszłoby, gdyby działała sygnalizacja świetlna, która 
niedawno została całkowicie usunięta? 

 Kolizja miała miejsce przy dys-
koncie Netto w środę (15 lipca), 
około godziny 8:20. Udział w niej 
brał mieszkaniec Puław, kieru-
jący Seatem oraz Mercedes z ło-
beską rejestracją. - Kierujący Se-
atem Cordoba, 62-letni miesz-
kaniec Puław, nie ustąpił pierw-
szeństwa prawidłowo jadącemu  
pojazdowi marki Mercedes, w wy-
niku czego doszło do zderzenia – 
informuje rzecznik policji, Juli-
ta Filipczuk. Obaj kierowcy byli 
trzeźwi. Mieszkaniec Puław, który 
był sprawcą wypadku, został uka-
rany mandatem karnym w wyso-
kości 300 zł oraz 6 punktami kar-
nymi. 

To pierwsza kolizja w tym miej-
scu od końca maja br., wówczas to 
została wymontowana sygnaliza-
cja świetlna. Wpadek miał miejsce 
w godzinach porannych, gdy ruch 
nie jest aż tak bardzo wzmożony, 

jednak mimo to przejazd przez te 
części Nowogardu, jak pokazuje 
ta sytuacja, sprawił problem oso-
bom nie znającym naszego mia-
sta. Przyjezdni, tak jak w przypad-
ku tej kolizji, z pewnością uniknę-
liby zderzenia, gdyby sygnalizacja 

działała. Czy warto było demon-
tować światła? Pozostawiamy to 
do oceny naszym mieszkańcom, 
jednocześnie wierząc, że takie ko-
lizje nie będą się powtarzać. 

KR

Foto- FreeDron.com

Znaleziono  
klucze

W poniedziałek (13 lipca), w 
okolicach ul. Wojska Polskiego, 
znaleziono dwa klucze, zaczepio-
ne do kolorowej „smyczy” sieci 
Plus. Zguba czeka na odbiór wła-
ściciela w redakcji DN. 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – 

tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchen-

ne, kuchnię   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego 

– tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam: tapczan w dobrym stanie, stolik RTV i komodę 91 30220804
- Oddam: rozkładany tapczan (transport własny) tel.504 366 387    
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
- Przyjmę pralkę automatyczną 735 448-007 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać 

na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Pomóżmy sobie
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Coroczny ranking samorządowy „Wspólnoty”

Taki dobry włodarz, a taka biedna gmina
W corocznym rankingu krajowego czasopisma branżowego samorządów „Wspólnota”, który został opublikowany w tym tygodniu, Nowogard zanotował 
kolejny raz spadek mimo, że i tak w ubiegłym roku był już na szarym końcu. W swojej kategorii, czyli gmin miejskich, zajęliśmy 507 miejsce na 580 skla-
syfikowanych w tej grupie gmin w kraju. 

Kryteria klasyfikacji - docho-
dy gminne „per capita”

Ranking  klasyfikuje  gminy 
pod względem dochodów gmin  
uzyskiwanych  w przeliczeniu na  
mieszkańca, czyli tzw. dochodów  
„per capita”.  Do dochodów au-
torzy rankingu zaliczyli docho-
dy własne gmin i  otrzymywa-
ne subwencje (największe z tych 
subwencji to subwencja oświato-
wa i  subwencji na zasiłki z OPS). 
Na dochody własne  gmin składa-
ją  się zaś  głównie  podatki czy-
li udziały w podatkach krajowych 
w ilości: 37,53%[1] wpływów z po-
datku dochodowego od osób fi-
zycznych, zamieszkałych na tere-
nie gminy, oraz  6,71% wpływów 
z podatku dochodowego od osób 
prawnych  i jednostek organiza-
cyjnych nie mających osobowości 
prawnej, posiadających siedzibę 
na terenie gminy. Druga grupę 
dochodów podatkowych stano-
wią podatki gminne czyli głównie 
: podatek od nieruchomości , po-
datek rolny,  podatek leśny, poda-
tek od środków transportu, opo-
datkowanie w formie  karty po-
datkowej.  Jako kryterium w ran-
kingu przyjęto więc dochody, któ-
re bezpośrednio świadczą o  dy-
namizmie lokalnej gospodarki, o 
poziomie zatrudnienia,  o mara-
zmie bądź rozwoju  gminy, świad-
czą również o stanie naszego go-
spodarstwa gminnego, a tym sa-
mym o gospodarzu gminy.  

Wyniki –  Osina średnio, No-
wogard tragicznie

Nowogard był  klasyfikowany w 

kategorii gmin - miast  nie powia-
towych. Takich jest w kraju 580.  
Zajął  miejsce 507 z dochodem 
na głowę w wysokości  2266,33, 
co raczej  nie wymaga komenta-
rza, ponieważ mówi samo za sie-
bie (chyba, że ktoś nie chce tego 
słyszeć i widzieć). Warto  jednak 
podać,  że Nowogard stale „leci w 
dół” w tym rankingu, począwszy 
od  2010 roku, czyli roku od któ-
rego nastał  w ratuszu  wybitny i 
zapracowany  nieustannie  bur-
mistrz Czapla Robert.  A oto miej-
sca  Nowogardu za poszczegól-
ne ubiegłe  lata: za 2010 i było to 
miejsce 346, za 2011 już 427, po 
roku - w 2012 byliśmy na miejscu 
485  żeby w 2013 „wskoczyć” ra-
dośnie do ostatniej pięćsetki, czyli 
na miejsce 506. No i za rok 2014, 
jeszcze jedno miejsce w dół, czy-
li na 507.  

Znacznie lepiej ma się Osina 
i co do zajętego w swej katego-
rii miejsca i co do kwoty docho-
du na mieszkańca. Wśród gmin  
wiejskich, w których jest klasy-
fikowana, a których jest w kraju 
1566 Osina, z dochodem na gło-
wę w kwocie 2506,92, zajęła miej-
sce 793.

Jak się mają inni…
Aby uzyskać pełniejszy ob-

raz porównawczy  sprawdziliśmy 
również wyniki innych gmin i 
miast . I tak Goleniów, który jest 
klasyfikowany w kategorii miast  
powiatowych, na  267  takich 
miast w kraju zajął miejsce 12 –
te!...  Ale  ważniejsza  jest  uzy-
skana  kwota dochodu na miesz-
kańca – wynosi ona w przypadku 

Goleniowa 3223 ,63 zł., czyli oko-
ło tysiąc złotych więcej aniżeli w 
Nowogardzie. Ale nie tylko Go-
leniów  czy wspomniana już Osi-
na stoją znacznie wyżej od naszej 
gminy, także inne okoliczne  gmi-
ny maja się lepiej. I tak w katego-
rii miast - czyli tej co Nowogard – 
Resko  z wynikiem 3181,29  zaj-
muje miejsce 63. W tej samej ka-
tegorii lepsze są też Płoty (184 
miejsce  z wynikiem  2676,74) 
oraz Dobra(333 miejsce z wyni-
kiem 2488,14 ), a także nawet Ma-
szewo  (444 miejsce z wynikiem 
2368,456zl dochodu na głowę).

Wnioski 
Trzeba się brać do roboty, a nie 

uprawiać głupoty- chciałoby się 
rzec używając może zbyt kolo-
kwialnego języka. Ale jak tu unik-
nąć obywatelskiej irytacji, gdy 
włodarz miasta zamiast  racjo-
nalnego „gospodarzenia” sta-
le, dzień pod dniu odgrywa ja-
kiegoś żałosnego celebrytę. Pyta-
my publicznie w DN od lat: dla-
czego nie wspomaga się miejsco-
wych przedsiębiorców, choćby 
poprzez stwarzanie warunków in-
frastrukturalnych i podatkowych, 
dlaczego nie pochyla się poważnie 
w magistracie nad rzeczywistymi 
problemami społecznymi takimi 
jak bezrobocie, ucieczka młodych 
zmniejszanie liczby mieszkań-
ców, nikły dynamizm inwestycyj-
ny, dlaczego wydaje się pieniądze 
w takiej skali na gminne inwesty-
cje, które nie generują przyszłych 
przychodów a jedynie  powiększa-
ją koszty? Dlaczego nie zaradza 
się brakom zabezpieczenia właści-
wych usług w zakresie opieki re-

habilitacyjnej dla niepełnospraw-
nych, a także opieki stomatolo-
gicznej i innych problemów zdro-
wotnych młodzieży. Dlaczego nie 
reaguje się na niepokojące wyniki 
egzaminacyjne na poziomie  od-
powiedzialności gminnej, czyli 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
dlaczego doprowadzono w prak-
tyce do zaniku nauczania integra-
cyjnego z całą otoczką instytucjo-
nalną tego zagadnienia. Dlacze-
go twórczą dyskusję środowisko-
wą dotyczącą różnorakich aspek-
tów życia zbiorowego zastąpio-
no jakimiś spędami politycznych 
czy towarzyskich zwolenników w 

celu udzielania „poparcia”.  Dla-
czego marnotrawi się pieniądze 
podatników na uprawianie hucpy 
„gwiazdorzenia” itd. itd.  Niestety 
ze strony odpowiedzialnych usta-
wowo za te aspekty życia zbio-
rowego brak reakcji. Nie mamy 
więc jako dziennikarze obywatel-
skiej satysfakcji, że oto coś się po-
zytywnie zmienia wokół nas,  ale 
mamy chociaż czyste sumienie, 
ponieważ wypełniamy swój obo-
wiązek reagowania na zło w życiu 
publicznym. Czas, aby było ono 
czyste (sumienie), nie tylko w re-
dakcji DN. 
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W Policji to zawsze wiedzą jak reagować

Kandydatka Ogórek dostała mandat,  
a burmistrz Czapla kwiaty

Scenka nr 1: Magdalena Ogó-
rek (kandydatka SLD na prezy-
denta) poinformowała w ubie-
głym tygodniu, że dostała man-
dat za... jazdę na harleyu bez ka-
sku. Przypomnijmy, podczas 
kampanii wyborczej w kwiet-
niu, w trakcie otwartego spotka-
nia z wyborcami w Bydgoszczy, 
właściciel harleya zaprosił Mag-
dalenę Ogórek na przejażdżkę 
wokół Starego Rynku. Scenkę, 
gdy Magdalena Ogórek bez ka-
sku jedzie jako pasażer motocy-
kla, pokazały wówczas wszystkie 
media. Niestety, jazda bez kasku 
jest złamaniem przepisów, dlate-
go sprawą zajęli się skrupulatni 
policjanci i Magdalena Ogórek 
płaci teraz mandat. 

Scenka nr 2: Burmistrz Ro-
bert Czapla (wiceszef regional-
ny SLD) poinformowal kilkana-
ście dni temu na stronie miasta, 
że w trakcie przekazania wozu 
strażackiego dla OSP w Wyszo-
mierzu (na marginesie- wóz nie 
jest nowy, jak napisano w rela-

cji gminnej, tylko 11-letni) zo-
stały wręczone mu kwiaty z oka-
zji 40-stych urodzin. W relacji 
tej nie poinformowano  dlaczego 
burmistrz nie dostał mandatu za 
jazdę tego dnia, bez uprawnień 
wozem strażackim (wymagane 
prawo jazdy kategorii C- infor-
macja od rzecznika powiatowego 
Strazy Pożarnej)  po Wyszomie-
rzu. Scenkę, gdy burmistrz za-
siada za kierownicą strażackie-
go wozu, ukazują fotografie, za-
mieszczone jako ilustracja rela-
cji z wydarzenia w Wyszomie-
rzu. Ponadto fakt, że „szalał“ on 
tym wozem po Wyszomierzu, 
potwierdzają nam liczni świad-
kowie zdarzenia.

Resume:
Zarówno Magdalena Ogórek, 

jak i Robert Czapla złamali pra-
wo o ruchu drogowym. Różnica 
jest taka, że ukarane przez Poli-
cję, zachowanie Magdaleny Ogó-
rek nie naraziło nikogo na nie-
bezpieczeństwo (poza nią samą-

-brak kasku), natomiast wykro-
czenie R.Czapli mogło okazać 
się groźne zwłaszcza dla dzieci, 
które licznie uczestniczyły w wy-
darzeniu w Wyszomierzu. Mimo 
to burmistrz Robert Czapla nie 
został ukarany przez Policję, 
podczas gdy Magdalenę Ogórek 
ta sama Policja (co prawda inna 
komenda) potraktowała bardzo 
rygorystycznie. Warto dodać, 
że burmistrz R. Czapla nie zo-
stał ukarany przez nowogardz-
ką Policję po raz kolejny. Przy-
pomnijmy tylko zdarzenie z tego 
roku- za brak flag na Ratuszu w 
dniu bedącym świętem narodo-
wym(co nawet według rzecznik 
Policji jest przestępstwem zagro-
żonym m.in. karą grzywny) Po-
licja nowogardzka ukarała upo-
mnieniem nie burmistrza, jako 
zobowiązanego do wywieszenia 
flag ustawą, tylko… stróża z Ra-
tusza. Zgodnie z taką logiką na-
szych, nowogardzkich „stróżów 
prawa“, to za np. zanieczyszcze-
nie jezdni i nie uprzątnięcie od-
chodów powinien zostać ukara-
ny koń, który się..., a nie wożnica 
powożący zaprzęgiem,  czy jadą-
cy wierzchem jeżdziec. Po wyda-
rzeniu w Wyszomierzu ,które w 
odróżnieniu od skutków niewy-
wieszenia flagi, mogło mieć już 
groźne następstwa dla osob trze-
cich, dochodzimy do wniosku 
,że nie istnieje granica katago-
rii przewinienia której burmstrz 
Czapla nie może sobie bezkarnie 
przekroczyć będąc w w zasięgu 
dzialania nowogardzkiej Policji. 
Można więc spekulować, sądząc 
po dotychczasowych przykla-
dach ,że gdyby burmistrz Czapla 
dokonał jeszcze poważniejszych 
wykroczeń  np. posiadal przy so-
bie środki odurzające to nowo-
gardzka Policja zareagowalaby 
na to albo bezczynnoscią albo 
znalazłaby jakieś „miłe“ wytłu-
maczenie np. takie, że środki te 
zostaly mu podrzucone. Czy za-
tem burmistrz Czapla „ma zna-
jomości“ i z kim w nowogardz-
kim posterunku Policji, skoro 
unika odpowiedzialności kar-
nej za czyny, za które każdy inny 
obywatel (nawet taki wyjatkowy 
jak Magdalena Ogórek) jest ka-
rany i to ostro (naszym zdaniem 
nawet zbyt ostro- wystarczyło-
by pouczenie). Czekamy na od-
powiedź, jeśli jej nie otrzymamy, 
bądź będzie ona wymijająca (co 
jest także ostatnio częstym zwy-
czajem), spytamy także wyżej i 
wyżej. 

Red. 

Krótka jazda motocyklem w roli pasażera kosztowała Magdalenę Ogórek – wizytę 
Policji i mandat z powodu braku kasku. 

Burmistrza R . Czapli (widoczna pasażerka to radna SLD z okręgu Bema, Renata 
Piwowarczyk) za stwarzającą zagrożenie jazdę  wozem strażackim bez uprawnień 
– nikt nie niepokoi. fot. UM Nowogard

Jeszcze  
o Izbie Przyjęć
We wtorkowym wydaniu DN, opublikowaliśmy tekst, któ-
ry opisywał sprawę pani Bożeny Bochniak. Przypomnijmy, 
że kobieta dostała ataku epilepsji i została odwieziona do 
nowogardzkiego szpitala. Pacjentka opowiadała o tym, że 
nie została jej tam okazana należyta pomoc. Dziś publiku-
jemy list mieszkanki Nowogardu, która odnosi się również 
do tej sprawy oraz opisuje dostrzeżoną przez nią, pracę Izby 
Przyjęć w nowogardzkim szpitalu. 

Piszę tego e-maila, gdyż czytając 
artykuł pt. „Przywożą pacjenta na 
izbę przyjęć i...”, chciałabym się do 
niego odnieść. Otóż sytuacja, o któ-
rej chcę wspomnieć miała co praw-
da miejsce parę miesięcy temu, ale w 
dalszym ciągu, na samą myśl o niej, 
jeży mi się włos na głowie. Sprawa 
dotyczy mojego brata, młodego 24 
letniego chłopaka. Brat również cho-
ruje na epilepsję. Pewnej nocy obu-
dził go bardzo silny ból głowy, chło-
pak zwijał się z bólu i prosił o pomoc, 
aby mu ulżyć w cierpieniu. Silnym 
bólom towarzyszyło wysokie ciśnie-
nie 180/140, nie czekając długo po-
stanowiłam wziąć samochód i szyb-
ko zawieźć brata do szpitala, w celu 
uzyskania pomocy. I tam na miej-
scu, po raz kolejny utwierdziłam się 
w przekonaniu, że co niektórym le-
karzom, dyżur potrzebny jest do wy-
spania się, gdyż chyba we własnym 
domu nie mają na to czasu lub po-
siadają niewygodne łóżka. Z grzecz-
ności pominę to, kto tego dnia miał 
dyżur. Po przeprowadzeniu wstępne-
go wywiadu na temat tego co dolega 
pacjentowi i dlaczego przyjechaliśmy 
do szpitala, pierwszą i jedyną czyn-
nością jaką wykonała pielęgniarka 
było zmierzenie ciśnienia, które wy-
nosiło 180/120. Pielęgniarka po wy-
konanej czynności poszła do poko-
ju lekarskiego poinformować lekarza 
dyżurującego o zaistniałej sytuacji i 
objawach, po czym po 3 minutach 
przyszła na korytarz i powiedziała 
tak: „Pani doktor powiedziała, że z 
powodu bólu głowy do szpitala nie 
przyjmuje się pacjentów, proszę wró-
cić do domu i udać się do lekarza 
rodzinnego” (chodzi o tą samą pa-
nią doktor, która była opisywana we 
wtorkowym artykule, przyp. red.)- a 
była godz. 4 rano. Mnie informacja 
od Pani doktor powaliła z nóg, po-
stanowiłam sama się udać do poko-
ju Pani doktor, lecz niestety, pozwo-

lę sobie na użycie brzydkiego słowa, 
zostałam kolokwialnie mówiąc „ola-
na” przez Panią doktor, gdyż nawet 
nie raczyła otworzyć drzwi, gdzie 2 
min. wcześniej wyszła od niej pie-
lęgniarka, mimo iż pukałam wiele 
razy i prosiłam, by wyszła do mojego 
brata, lecz Pani doktor w przeciągu 
2 min. zapadła w sen zimowy. Zbul-
wersowana całą sytuacją z tego pięk-
nego, ale tylko zewnątrz, szpitala, 
zabrałam brata położyłam go na sie-
dzeniu w aucie i czekałam do godz. 
8:00 pod przychodnią Praxis 2, na 
lekarza rodzinnego (gdyż lekarz dy-
żurujący tej nocy przy ul. 3 Maja 48 
nie odbierał telefonu). Po przybyciu 
na miejsce doktor Tomasiak, od razu 
uzyskaliśmy skierowanie do szpita-
la w Gryficach na Neurologię, w try-
bie pilnym udaliśmy się do szpitala 
w którym brat został dokładnie prze-
badany i przyjęty na Oddział. Jak się 
okazało, po wykonanym rezonan-
sie, ból głowy był uzasadniony. Na-
suwa mi się jedno pytanie, po co w 
Nowogardzie tak piękny szpital, z ze-
wnątrz, który kosztował Naszą Gmi-
nę masę  pieniędzy, jak wewnątrz są 
nieodpowiednie osoby na nieodpo-
wiednim stanowisku? Jestem znie-
smaczona zaistniałą sytuacją tym 
bardziej, że byłam świadkiem w jaki 
sposób jest „obsługiwany” pacjent, 
którego przywieźli z ulicy po spoży-
ciu alkoholu z zadrapaniami na czo-
le. Panie dyrektorze, być może czas 
najwyższy zainwestować w lekarzy 
z powołania, takich jak np. dr Bura-
gas z oddziału wewnętrznego, którzy 
wiedzą w jakim celu składali przysię-
gę i do czego służy tak piękna Izba 
Przyjęć. Mam nadzieję, że mój list 
pozwoli niektórym szerzej otworzyć 
oczy na problemy związane z pracą 
niektórych naszych lekarzy. 

Pozdrawiam
(dane do wiadomości redakcji)

Oprac: KR

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Kulisy niszczenia rodzimego handlu

Dostarczanie biednym ludziom taniej  
i dobrej żywności... cóż za filantropia
Klub Jagielloński - jeden z najważniejszych ośrodków badań nad gospodarką w Polsce - przekazał, ujawnione przez angielską prasę, informacje mówiące 
o tym, że dwie instytucje globalnej finansjery, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju sfinansowały likwidację prywatnego handlu, budo-
wę monopolu globalnych koncernów i likwidację wolnego rynku detalicznego handlu żywności w Europie Środkowej.

 „W czasie ostatniej dekady sieci 
Kaufland i Lidl otrzymały z Banku 
Światowego i Europejskiego Ban-
ku Odbudowy i Rozwoju 900 mi-
lionów dolarów kredytu na rozwój 
działalności w Polsce i innych pań-
stwach regionu”. Pieniądze zosta-
ły przyznane na rozwój, w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej, sieci 
umożliwiającej dostarczanie bied-
nym konsumentom dobrej żywno-
ści po przystępnych cenach.- cytu-
je w swoim komunikacie Klub Ja-
gieloński, powołując się na tekst 
w sprawie z ubiegłego czwartku, 
brytyjskiego The Gaurdian.

Jak zauważa ekspert Klubu Ja-
gielońskiego Marcin Kędzierski, 
niemieckie sieci grupy Schwarz w 
minionym roku stały się najwięk-
szą firmą sektora supermarketów 
w Europie- The Guardian słusznie 
zwraca uwagę, że wbrew intencjom 
kredytodawców Lidl w Polsce wca-
le nie należy do najtańszych sieci- 
zauważa Kedzierski. -w tym kon-
tekście argument o dostarczaniu 
taniej żywności biednym ludziom 
brzmi podwójnie bulwersująco: nie 
tylko świadczy o neokolonialnym 
stosunku do rynków środkowoeu-
ropejskich, ale jest też zwyczajnie 
fałszywy” – mówi ekspert Klubu 
Jagiellońskiego. „Dobrze, że po-
litycy w Polsce zaczęli głośno mó-
wić o potrzebie uczciwego, równego 
opodatkowania zagranicznych sie-
ci. Potrzebujemy dziś w Polsce im-
pulsu, który pozwoli polskim dys-
trybutorom nawiązać konkurencję 
z niemieckimi, francuskimi, por-
tugalskimi i brytyjskimi marketa-
mi. To nie będzie możliwe, dopóki 
te będą płacić niższe podatki i ko-

rzystać z pomocy publicznej mię-
dzynarodowych instytucji finanso-
wych” – kontyunuuje Kędzierski- 
musimy pamiętać, że rynek dystry-
bucji żywności jest zdominowany 
przez zagraniczne korporacje: je-
dynie 11% tego rynku znajduje się 
w polskich rękach” – zwraca uwa-
gę ekspert Klubu Jagiellońskiego. 
„Dotychczas głównym powodem 
dysproporcji wydawało się unika-
nie płacenia podatków w Polsce 
przez zagraniczne sieci, możliwe 
dzięki sprawnej optymalizacji po-
datkowej stosowanej przez wielkie 
korporacje. Bez wątpienia jednak 
również wsparcie publicznych in-
stytucji międzynarodowych trud-
no uznać za uczciwą praktykę ryn-
kową” – zwraca uwagę Kędzierski. 
Absurdalne uprzywilejowanie za-
granicznych sieci handlowych w 
Polsce to nie tylko zasługa polityki 
władz krajowych. Samorządy do 
uwalenia lokalnnych handlowców 
dokładają również swoją poważną 

cegiełkę. Cegiełka ta, gorzko iro-
nizując, staje się często i szybko 
prawdziwym młyńskim kamie-
niem dla istnienia drobnego ro-
dzimego handlu. To dzięki decy-
zjom lokalizacyjnym urzędników 
miejskich mamy np. w Nowogar-
dzie całe centrum miasta zabu-
dowane marketami różnej wiel-
kości, ale na pewno zagranicznej 
proweniencji / Stałym wybiegiem 
dla uniknięcia odpowiedzialności 
stosowanym przez burmistrzów 
wójtów i prezydentów jest w tym 
wypadku chowanie się za prawo 
budowlane - rzekomo pozbawia-
jące ich realnej decyzyjności przy 
wydawaniu decyzji o warunkach 
zabudowy. Tak przez lata tłuma-
czono też w Nowogardzie zloka-
lizowanie w ścisłym centrum 6 
marketów. O tym, że taka argu-
mentacja to tylko wykręt, świad-
czy chociażby (fakt, że unikalny, 
ale jednak) przypadek gminy Sie-
rakowice na Kaszubach. Nie ma 

tutaj ani jednego marketu, nato-
miast jest zatrzęsienie 148 pro-
wadzonych przez lokanych han-
dlowców sklepików. Jak się okazu-
je, nikt z mieszkańców nie narze-
ka na wysokość cen, ani na ofer-
tę asortymentową. Ale tam lokal-
ny włodarz mówi tak:  

- Nie możemy odgórnie zaka-
zać takiej działalności, ale tak mo-
żemy miękkimi środkami zadzia-
łać, by inwestycje zablokować. Wy-
starczy nie sprzedawać inwestorom 
i nie dzierżawić im nieruchomości 
wystarczająco dużych, by można 
było w nich uruchomić te wielko-
powierzchniowe sklepy. Oczywiście 
takie lokale mogą wynająć osoby 
prywatne, ale u nas cała społecz-
ność solidarnie na takie sklepy się 
nie zgadza mimo, że od dekady co 
rusz są robione podchody. Z osiem 
lat temu jedna z sieci handlowych 
dogadała się z moimi adwersarza-
mi, których zachęciła do zorgani-
zowania referendum z wnioskiem 

o odwołanie mnie. Ale chętnych do 
jego poparcia nie było i nie uda-
ło się nawet zebrać wystarczającej 
liczby podpisów, by plebiscyt ogło-
sić – twierdzi włodarz Sierakowic.

A więc, jaki Pan taki kram. W 
Nowogardzie, jaki kto ma kram, 
wystarczy rzut oka na targowisko 

miejskie, czyli kram burmistrza 
i kram Niemca, czyli Lidl - patrz 
zdjęcia. Gmina nie postarała się na-
wet, aby targowisko wygłądało po 
ludzku, i nie skorzystała, jak wie-
le gmin w kraju, z programu dofi-
nasowań, Nasz Rynek aby zmoder-
nizować to miejsce handlu według 
standartów obecnego czasu. A Bur-
mistrz na elementach przecież han-
dlu się zna, np wydaje setki tysięcy 
złotych rocznie na promocję wła-
snej osoby. Niestety nikt spoza No-
wogardu nie chce w końcu kupić 
tak kosztownie promowanego to-
waru. I to jest kolejna szkoda...

red.
Zdjęcia: FreeDron.com

A tak zarabia niemiecki właściciel Lidla

W takich warunkach pracują lokalni handlowcy - widok na Miejskie Targowisko

Serdeczne podziękowania
Za pomoc i wsparcie przy orga-

nizowaniu Festynu „Wojcieszyn 
2015”, który odbył się 11 lipca, ser-
decznie dziękujemy: Jerzemu Fur-
mańczyk, Pawłowi Sowa, Marcie 
Bowsz, Martynie Heinrich, Jac-
kowi Łuczak, Michałowi Szcze-
śniak, Wiolecie Gronowskiej, Ze-
społowi „Animando”, Markowi 
Bartkowiak, Mirkowi Martyno-
wicz, Aleksandrowi Śmigiel, Kś. 
Grzegorzowi Legutko, Redakcji 
„Dziennika Nowogardzkiego”.

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym gościom za liczne wspar-
cie duchowe i finansowe. Cieszy-
my się bardzo, że miło spędzili 

czas nie tylko przybysze z naszej 
gminy, ale również z innych regio-
nów Polski oraz goście z poza jej 
granic. Spotkać się z tak wielkim 
gronem przyjaciół i znajomych, to 
niewątpliwie wielka radość, któ-
rej towarzyszyło jasne słońce i 
dźwięki muzyki. Dziękujemy bar-
dzo Ks. Dziekanowi Kazimierzo-
wi Łukjaniuk i Ks. Robertowi Dą-
browskiemu, że zaszczycili nas 
swoją obecnością podczas uroczy-
stego odsłonięcia, wyczekiwanej 
makiety wojcieszyńskiej Świąty-
ni. Wszyscy wiemy, że budujemy 
ją nie tylko dla siebie, budujemy 
wspólnie dla wszystkich, tworząc 

tym samym pod każdym wzglę-
dem wiejskie centrum współcze-
snego Polaka św. JP II. Działa-
niom przyświecają nam między 
innymi Jego słowa: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada lecz 
przez to, kim jest, nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi”. Tak naprawdę, to kościół 
w Wojcieszynie budujemy już od 
wielu lat, od wielu lat zabiegamy o 
jego istnienie. Szczególny pokłon 
kierujemy także tym wszystkim, 
którzy przez te wszystkie lata służą 
nam swoją pomocą i dobrą radą.

Wdzięczni organizatorzy 
Mieszkańcy Wojcieszyna
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

EWANGELIA (Mk 6,30-34)

Jezus dobry pasterz 
Słowa Ewangelii według święte-

go Marka.
Apostołowie zebrali się u Jezu-

sa i opowiedzieli Mu wszystko, co 
zdziałali i czego nauczali. A On 
rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami 
osobno na miejsce pustynne i wy-
pocznijcie nieco”. Tak wielu bo-
wiem przychodziło i odchodziło, 
że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na miej-
sce pustynne osobno. Lecz wi-
dziano ich odpływających. Wielu 
zauważyło to i zbiegli się tam pie-
szo ze wszystkich miast, a nawet 
ich uprzedzili.

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki 
tłum i zdjęła Go litość nad nimi; 
byli bowiem jak owce nie mające 
pasterza. I zaczął ich nauczać.

Oto słowo Pańskie.
Scena z dzisiejszej Ewange-

lii rozpoczyna się od dzielenia 
doświadczeniami duchowymi. 
Uczniowie wrócili z pracy misyj-
nej i dzielą się jej przebiegiem, 
owocami, trudnościami.

Jezus zna dobrze trud tej pra-
cy, związanej ze zmęczeniem i 
nierzadko odrzuceniem i dlatego 
chce, by uczniowie odpoczęli na 
pustynnym miejscu. Jest czas na 
apostolstwo, ale również czas na 
wypoczynek z innymi i czas na sa-
motność i modlitwę.

Uczniowie odpoczywają obok 
osoby Jezusa. Odpoczynek to po-
wrót do źródeł, to możliwość 
przebywania z Jezusem, cieszenia 
się Jego bliskością, słuchania Go, 
doświadczania Jego akceptacji, 
przyjaźni, miłości, uczestniczenia 
w Jego planach. To właśnie obok 
Jezusa uczeń odzyskuje siły, uczy 
się, aby potem na nowo móc słu-
żyć innym.

Uczniowie niedługo mogli cie-
szyć się odpoczynkiem. Za chwi-
lę zbiega się spragniony słowa 
Bożego lud. Uczniowie będą te-
raz uczestniczyć w trosce i miło-
sierdziu Jezusa. Będą służyć, po-

zwalając innym wypoczywać 
przy Jezusie. Cyprian Kamil Nor-
wid napisał, że odpocząć ozna-
cza „począć na nowo”. Odpoczy-
nek w Chrystusie, jest „poczyna-
niem na nowo życia”. Odpoczy-
nek w Chrystusie jest nie tylko dla 
nas. Mamy poznawać Chrystusa, 
uczyć się Go, towarzyszyć Mu, od-
zwierciedlać Go w swoim życiu, a 
nawet stawać się „Chrystusem dla 
innych”.

Zanim uczniowie mogli odpo-
cząć dotarł do nich wielki tłum 
ze wszystkich miast. Tłum ludzi, 
który słyszał o Jezusie, pragnie Go 
zobaczyć, dotknąć, usłyszeć. „W 
Ewangelii wyczuwa się dreszcz 
pewnego pospiechu, ale jest to 
wyjątkowy pospiech, znacznie 
różniący się od naszej obsesyjnej 
i bezsensownej gonitwy”. Marek 
porównuje tłum ludzi pospiesznie 
podążający za Jezusem do owiec 
bez pasterza. Są słabi, bezradni, 
niespokojni, zagrożeni, potrzebu-
jący nie tylko zdrowia, ale także 
kierunku i sensu i proszą otwar-
cie o pomoc.

Na widok tłumu ludzi, Jezus 
„zlitował się nad nimi”. Słowo li-
tość nie ma jednak znaczenia pe-

joratywnego. Oznacza raczej 
„wzruszył się”, albo jeszcze moc-
niej - „wzburzyły się Jego wnętrz-
ności, wzburzyło się Jego serce”. 
To słowo odnosi się do łona, do 
miłości matczynej. Jezus kocha 
jak matka, bezinteresownie. Litu-
je się nad potrzebującymi, rozma-
wia z nimi, naucza, uzdrawia, kar-
mi. Bierze ich w opiekę, spełnia 
ich oczekiwania. Dzieli się z nimi 
nie tylko pokarmem, ale również 
słowem, swoim czasem, Sobą. 
Bóg w Jezusie jest Bogiem cier-
piącym wraz z ludźmi, którzy są w 
potrzebie.

Dlaczego dziś znów przycho-
dzę do Jezusa? Czego od Niego te-
raz oczekuję? Jakiego pouczenia 
pragnę? Czy moje dotychczaso-
we doświadczenia spotkań z Jezu-
sem zostawiły jakiś głębszy ślad? 
Czy moje serce wzrusza się i litu-
je? Czy współczuję ludziom, któ-
rzy cierpią, ludziom z margine-
su, będącym w nędzy duchowej 
czy potrzebie materialnej? Jaki ro-
dzaj służby powinienem bardziej 
praktykować: duchowy czy mate-
rialny? 

ks. Łukasz Klimek

Wyraz głębokiego współczucia 
rodzinie zmarłego

śp. Jana Korchuta
działacza Solidarności i PiS

składają koleżanki z nowogardziego PiS

W związku ze śmiercią

śp. Jana Korchuta
oddanego działacza Solidarności

przewodniczącego związku KPGR Miętno 
i członka władz podregionu Nowogard NSZZ "Solidarność"

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
bliskim zmarłego składają

Jan Korchut: lat 78, zmarł 14.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
17.07.2015 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Czjkowska zd. Damecka: lat 74, zmarła 14.07.2015 r., pogrzeb 
odbędzie się 18.07.2015 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

KONdOleNCje

Mieczysław Jurek 
przewodniczący 

ZR NSZZ 
"Solidarność" 

Szczecin

Longin 
Komołowski 

prezes 
Stowarzyszenia 

"Wspólnota Polska"

Marek Słomski 
były przewodniczący 

podregionu 
Nowogard NSZZ 

"Solidarność"
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Ks. marcin ulubieniec młodzieży pożegnał się w Konarzewie 

W Panu będę się radował...
Co roku o tym czasie Kuria, tradycyjnie ogłasza dekret dotyczący nominacji i zmian obsad duchowieństwa całej Diecezji? W tym roku wśród opuszczają-
cych swoją dotychczasową parafię znalazł się ksiądz wikariusz Marcin Gudełajski z Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, w której służył od niespełna 5 lat. 
W Konarzewie, w ostatnią sobotę, w ramach imprezy pt. „Powitanie Lata” odbyło się pożegnalnie ks. Marcina oraz rozegrano turniej piłki nożnej wśród 
przybyłych drużyn z sąsiednich miejscowości. 

W ubiegłą sobotę 11.07.2015r., w 
Konarzewie odbył się festyn „Po-
witanie Lata”. - Już dawno w naszej 
miejscowości nie było tak ciekawego 
wydarzenia – mówiła Dorota Den-
dał nowa sołtys wsi.

- Tegoroczna impreza była bar-
dzo udana i zgromadziła nie tylko 
mieszkańców Konarzewa, ale rów-
nież gości z bliższych i dalszych oko-
lic. A wśród gości nie zbrakło tego 
najważniejszego ks. Marcina, któ-
ry, niestety, w tych dniach odchodzi 
z posługą do parafii w Policach. Jako 
gospodarz dzisiejszej imprezy pra-
gnę serdecznie wszystkich przywi-
tać, a w szczególności właśnie nasze-
go ks. Marcina - przemawiała Pani 
sołtys. - Jest to pierwsza taka impre-
za w naszej wsi, ale mam nadzieję, 
że wszystko co tu zobaczycie będzie 
godne uwagi i dobrych wspomnień. 
Dzisiejszy dzień jest dniem szczegól-
nym, bo oprócz rozpoczętych waka-
cji nastał czas lata, a tu na wsi jest 
najpiękniej o tej porze roku. Dlate-
go zachęcam wszystkich do wspól-
nej zabawy i życzę miłego spędzania 
czasu, tu w Konarzewie, i mam na-
dziej, że tak jak na niebie rozbłyska 
światło letniego słońca, tak niedłu-
go rozbłyśnie na nowo nasza wieś 

– zakończyła Pani sołtys. W trak-
cie pikniku oprócz gier zabaw i do-
brego jedzenia, które przygotowa-
li organizatorzy, wyczekiwano nie-
cierpliwie także specjalnego wystę-
pu, który przygotowały panie: Ani-
ta, Justyna, Daria i Natalia. Artyst-
ki wcielały się w policjantów, księ-
ży i inne postacie, które odgrywały 
w skeczu. Zebrana publiczność nie 
szczędziła braw i wyrazów zachwy-
tu dla występujących. Po wystę-
pach przyszedł czas na oficjalne po-
żegnanie kapłana. Mieszkańcy Ko-
narzewa, ze wzruszeniem żegna-
li swojego księdza, wręczając mu 
jako wyraz wdzięczności kwiaty i 
okolicznościowy prezent, - „Witam 
wszystkich i pytam, czym sobie za-
służyłem na takie dostojne odejście 
i to zaangażowanie parafian - prze-
mówił ks. Marcin. - To wie chyba je-
dynie tylko sam Pan Bóg, który tak-
że samo wie, ile serca tu włożyłem, i 
z tego na pewno, co ja tu włożyłem, 
on sam dobro wyprowadzi. Wam 
dziękuję za to, że doceniliście moją 
posługę, moje serce włożone tu i po-
święcenie. Cóż, wiedziałem, że kie-
dyś przyjdzie ten czas, że trzeba bę-
dzie opuścić progi tej parafii i wspól-
noty, teraz on nadszedł i widzę, jak 

te 5 lat było dla mnie bardzo ważne. 
Cóż w życiu już tak jest, że coś jest i 
czegoś nie ma... Jest start i jest meta. 
Dlatego odejście do parafii w Poli-
cach lekko mnie podłamało, ale póki 
nie otrzymałem mnóstwa sms-ów i 
gratulacji od mich kolegów z infor-
macją, że jest to bardzo dobra para-
fia. Nowogard zawsze będzie mnie 
łączył z moim domem rodzinnym 
w Dobrej. Bo 1/3 mojego życia po-
została właśnie tu w Nowogardzie. 
Dlatego będę pamiętał go w ser-

cu i w myślach. Jeszcze raz pragnę 
Wam wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować za to pożegnanie, a w 
szczególności aktorkom, które super 
przygotowały dla mnie swój pro-
gram artystyczny. Cóż, na koniec 
chcę powiedzieć, że w Panu będę 
się radował... - powiedział mocno 
wzruszony ks. Marcin Gudełajski. 

Po oficjalnych wystąpieniach, 
przemówieniach i pożegnaniu 
przyszedł czas na dalszą zabawę 
oraz wspólne zdjęcie z kapłanem, 

który długo jeszcze później rozma-
wiał z młodzieżą i wiernymi. A ja 
parafrazując słowa papieża św. Jana 
Pawła II, dodam Jego cytat: „Czło-
wiek jest wielki nie przez to, co po-
siada, lecz przez to kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. Gazeta DN 
również życzy ks. Marcinowi wie-
lu łask Bożych w nowej parafii, któ-
ra już niebawem będzie dla ks. Jego 
drugim domem.

Jarek Bzowy 

Z cyklu - mądrych warto posłuchać

O czytaniu książek z pisarką Magdaleną Parys
Okres wakacyjny to czas, gdy niektórzy z nas być może sięgną po lekturę książkową. Niestety czytelnictwo książek w Polsce to dramat !... Jesteśmy daleko 
w tyle nie tylko za czytelnikami z krajów Europy Zachodniej, ale także za takimi narodami jak Rosjanie. Jak wytłumaczyć, że tuż za naszą zachodnią gra-
nicą, w Niemczech, mamy sąsiadów, którzy w stosunku do nas to prawdziwe mole książkowe. 

Dlaczego w Polsce wygląda to ina-
czej? Powodów jest wiele. Po pierwsze, 
czytelnictwo w naszym kraju stoi na 
bardzo niskim poziomie. Każdy staty-
styczny Niemiec powyżej 14. roku ży-
cia, poświęca dziennie 23 minuty na 
czytanie dzienników, 22 minuty na 
czytanie książek i 6 minut na czy-
tanie czasopism. Statystyczny Polak 
czyta w roku średnio 3 strony książ-
ki. Dramat! Jeżeli ktoś nie lubi czytać, 
nie będzie oczywiście kupował też ga-
zet. Kolejni ministrowie edukacji ob-
cinają kanon lektur, szkoły produku-
ją wtórnych analfabetów, zaś kultura 
teledyskowo-internetowa uczy mło-
dzież rozumieć świat w prymityw-
nych obrazkach, a nie słowach. - oto 
fragment diagnozy, jaką można po-
czytać na stronie wydawnictwa „Bia-
ły Kruk“. Ale dogłębne wyjaśnienie 
tego „dramatu“ czytelnictwa w Pol-
sce, na podstawie analizy przyczyn 
różnic w stosunku do poziomu czy-
telnictwa w Niemczech, znajdujemy 
w interesującym wywiadzie z miesz-

kająca w Niemczech, urodzoną w 
Gdańsku pisarką Magdaleną Parys. 
Wywiad zamieściła Gazeta Wybor-
cza, niżej przedruk fragmentów wy-
powiedzi pisarki.  

 - Mieszkając od dziecka w Niem-
czech, przyzwyczaiłam się do uregu-
lowanego rynku cenowego i wyjąt-
kowego traktowania książki - mówi 
Magdalena Parys. - Dzięki usta-
wie o książce zdołano uchronić małe 
niezależne księgarnie. Stowarzysze-
nie Księgarzy Niemieckich potwier-
dza, że funkcjonują świetnie i sta-
le się rozwijają… W Niemczech czy-
telników przybywa, sprzedaż książek 
rośnie, rynek książki od lat jest bran-
żą, w której jest walka o wielkie pie-
niądze, co roku targi książek w Lip-
sku czy Frankfurcie biją frekwencję z 
lat poprzednich, ale taka machina nie 
wykreowała się sama. 

Przyczyny wysokiej pozycji książ-
ki w życiu społeczeństwa niemiec-
kiego są wieloaspektowe. 

 -Książka w Niemczech jest bardzo 

szanowana i wszechobecna – mówi 
pisarka. - Politycy zapraszani do pro-
gramów telewizyjnych czy udzielają-
cy wywiadów prasowych często od-
wołują się do książek, autorów, cytu-
ją fragmenty. Tak robi choćby prezy-
dent Joachim Gauck czy były kanclerz 
i wielki autorytet Helmut Schmidt. 
Sam Gauck często przychodzi do księ-
garń na spotkania z autorami i niko-
go to nie dziwi. W Polsce próżno szu-
kać takich przykładów… 

Ale w Niemczech są też inne uwa-
runkowania prawne, istnieje np. 
ustawa o książce, chroniąca rynek 
książkowy. Inne jest także postrze-
ganie aspektów ekonomicznych…

 - Ustawa o książce jest podstawą, 
ale sama regulacja cen rynkowych nie 
wystarczy - zauważa M. Parys. 

- Jest tylko i aż początkiem. Przy-
kro i dosadnie to zabrzmi, ale kultu-
ra  za darmo jest dziadowska, sub-
wencje i dotacje nie wystarczą, by 
wzrósł jej status. Musimy się nauczyć 
za nią płacić i chcieć za nią płacić. To 

długotrwały proces, dlatego potrzeb-
ne są akcja promocyjna, zaangażo-
wanie polityków, organizacji społecz-
nych. Czytanie musi na nowo stać się 
modne. 

Ale najważniejsze to pracować z 
dziećmi i wdrażać stale kulturę czy-
tania… mówi pisarka:

- Czytanie książki krzewi się w 
Niemczech już w szkole dzięki ta-
kim programom jak choćby „Anto-
lin”. Za każdą przeczytaną książkę 
uczeń otrzymuje punkty. Klasowa ry-
walizacja polega na tym, że kto prze-
czyta najwięcej, ten w danym seme-
strze otrzyma dyplom. Wychowaw-
cy w szkołach podstawowych na wy-
wiadówkach najpierw opowiadają 
rodzicom, czym jest książka w życiu 
ich dziecka, jak ważne jest, aby dzie-
ci książki czytały. Na osiedla przyjeż-
dżają autobusy biblioteki, w których 
dzieci wypożyczają książki. Nauczy-
ciele chodzą z dziećmi często i chęt-
nie do miejskich bibliotek. To wciąż 
nie wszystko, proszę sobie wyobra-

zić, że rodzice muszą wpisywać datę 
i podpis na specjalnej kartce rozdanej 
przez wychowawcę, na której podpi-
sem - rzecz w Niemczech święta - po-
świadczają, że co najmniej przez 15 
minut dziennie dziecku się czytało, 
bądź dziecko samo czyta. Jaki rodzic 
podpisze w asyście ośmioletniego 
dziecka, że czytał, skoro nie czytał? 
Jakie dziecko przyjdzie do szkoły bez 
podpisu? Jakie pozwoli na to, by być 
jedynym, które nie czyta? Moje dzie-
ci z rozpędu czytają też podczas wa-
kacji. …

Mamy w Nowogardzie bardzo do-
brze prowadzoną bibliotekę. Warto, 
aby na wakacje wolny czas wypełniał 
naszym dzieciom nie tylko kontakt z  
promieniami elektromagnetycznymi 
ekranu komputerowego czy takimiż 
falami bezprzewodowych łączy in-
ternetowych, ale także aby obcowa-
ły one,z rozwijającymi  wyobraźnię i 
przyjaznymi dla zdrowia, książkami.

sm 
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Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Program "lata z muzami"
PIĄTeK
16:00 Konkurs: Filmowa Młoda Polska. IV część po-

kazów (ok. 120') Czwórka
10:00 Film: "Wielka Szóstka" (108') l Kino Orzeł
Po seansie Superbohaterowie zapraszaj~ do zaba-

wy l Plac Wolności
13:00 Z cyklu: Filmowy świat Astrid Lindgren. 'Nils 

Paluszek" (72') l Kino Orzeł
Po seansie Superbohaterowie zapraszają do zaba-

wy l Plac Wolności
18:00 UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU l Nowo-

gardzki Dom Kultury
Wernisaż wystawy malarstwa Adama Olejniczaka 

"Fragmenty osobiste" l atelier NDK
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy honorującej do-

konania Janusza Zaorskiego l atelier NDK
Film: "Baryton" (92') reż. Janusz Zaorski+ SpOtl<a-

me l Kino Orzeł
W PLENERZE
17:00 KONCERT OPERETKOWY l Scena Plenerowa
20:30 OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU l Scena 

Plenerowa
Uroczyste wręczenie Honorowego Lauru Cisowego 

dla Janusza Zaorskiego
Koncert zespołu Czarno-Czarni
Film: "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" (99')
KINO W CZWÓRCE
Po północy Film: "Sklepik z horrorami" (70') + spo-

tkanie l Czwórka
SOBOTA
NOWOGARDZKI DOM KULTURY
10:00 Film: "Dom" (94') l Kino Orzeł
12:00 Monika Kuczyńska- Animacje z plasteliny lep-

sze od Disneya+ spotkanie (60') l Kino Orzeł
13:30 Janusz Zaorski- spotkanie z Mistrzem (45') l 

Kino Orzeł
14:30 "Jeziorak" (94') reż. Michał Ołtowski + spotka-

nie l Kino Orzeł
17:00 "Polskie gówno" (99') reż. Grzegorz Jankow-

ski+ spotkanie l Kino Orzeł

W PLENERZE
17:30 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Giados" l Sce-

na Plenerowa
19:00 Koncert uczestników Międzynarodowych 

Warsztatów Artystycznych ARTeria l Scena Plenerowa
21:00 Kabaret: Grzegorz Halama l Scena Plenerowa
22:30 Film: "Wkręceni" (100') reż. Piotr Wereśniak + 

spotkanie l Scena Plenerowa
KINO W CZWÓRCE
Po północy Film: "Zambie-pożeracze mięsa" (88') + 

spotkanie l Czwórka
NIedZIelA
10:00 Film: "Asterix i Obelix: Osiedle Bogów" (82') l 

Kino Orzeł
12:00 Film: "Z łóżka powstałeś" (23') reż. Bartek Ko-

nopka+ spotkanie l Kino Orzeł
13:00 Film: "W imieniu diabła" (112') reż. Barbara 

Sass + spotkanie l Kino Orzeł
16:00 Film: "Kebab i Horoskop" (72') reż. Grzegorz 

Jaroszuk + spotkanie l Kino Orzeł
19:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU l Kino 

Orzeł
Film: "Brzdąc" (50') z muzyką na żywo l Kino Orzeł
Film: Grand Prix konkursu Filmowa Młoda Polska + 

spotkanie l Kino Orzeł
Film: Szczecińska Liga Superbohaterów l Kino Orzeł
Wernisaż wystawy uczestników Międzynarodo-

wych Warsztatów Artystycznych ARTeria l Biblioteka
Wernisaż wystawy uczestników Pleneru Malarskie-

go 2015 l Biblioteka
W PLENERZE
18:00 Koncert formacji Afrique Sogue l Scena Ple-

nerowa
21.00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU l Sce-

na Plenerowa
Wręczenie nagród: konkurs "Filmowa Młoda Polska",
Konkurs na Krótką Formę Komiksową o Tematyce Fil-

mowej l Scena Plenerowa
Projekt uczestników Międzynarodowych Warsztatów 

Artystycznych ARTeria l Scena Plenerowa
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Nasi przedsiębiorcy: Strzyżenie i pielęgnacja zwierząt (psów i kotów) „Francuski Szyk” -  
Paulina Gwiazdowska-Nowacka

Francuski szyk dla psa! 
Coraz większa rzesza właścicieli psów pragnie, by ich pupile godnie się prezentowały i były ich wizytówką. W związku z tym powstało kilka nowych za-
wodów, zapełniających lukę na rynku usług pielęgnacyjnych dla zwierząt. Jednym z takich zawodów jest psi fryzjer, czyli osoba zajmująca się pielęgna-
cją, strzyżeniem sierści oraz obcinaniem pazurów u czworonogich przyjaciół człowieka.  Dlatego o pielęgnacji i nie tylko porozmawiamy z panią Pauliną 
Gwiazdowską-Nowacką w ramach stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy” 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
ten czas leci…, minęło prawie 
dwa lata od naszego spotkania 
w Sosnowicach, gdzie była tam 
pani wówczas wolontariuszką? 

Paulina Gwiazdowska-Nowac-
ka właścicielka salonu strzyże-
nia i pielęgnacji zwierząt - Zga-
dza się, to już dwa lata odkąd roz-
mawialiśmy na temat schroniska w 
Sosnowicach. Dlatego jest mi bar-
dzo miło znowu spotkać się z pa-
nem i porozmawiać tym razem już 
nie o wolontariacie w opiece nad 
psiakami, lecz o mojej pracy, któ-
rą świadczę tu w „Francuskim Szy-
ku” dla psiaków, które są nadal dla 
mnie przecudownymi istotami, ta 
praca jest więc, w moim przypad-
ku, też spełnieniem marzeń zawo-
dowych. I właśnie ta praca bardzo 
mnie pochłonęła i zajmuje mi wie-
le czasu. Dlatego troszeczkę mniej 
czasu spędzam w Sosnowicach. Ale 
to nie znaczy, że zapomniałam o 
tym schronisku. 

Salon „Francuski Szyk”  funk-
cjonuje od lipca 2014 roku i 
z każdym miesiącem ma no-
wych psich klientów, czy niektó-
rzy z nich nie są nieco groźnymi 
klientami? 

I tak i nie. Bowiem  potrafię tu 
w salonie nawiązać z nimi kontakt, 
choć często zaczyna się od okaza-
nia  niechęci  poprzez lęk, a na-
wet i warknięcie. Nie wiem czy pan 
się orientuję, ale oprócz różnych 
ras psich  przychodzą tu też psy 
rasy Cocker Spaniel, które na uli-
cy są bardzo słodkie, a tu w salonie 
podczas zabiegów bywa, że są nie-
grzeczne i potrafią nawet na mnie 
warknąć. 

To rzeczywiście zaskoczenie, 
bo ta rasa zawsze kojarzyła mi 

się z rasą spokojną. Pani Pauli-
no, a jak już przyjdzie do pani 
pies ze swoim właścicielem to, 
czego może u pani się spodzie-
wać? 

Tylko poprawy swojego wizerun-
ku, poprzez odpowiednie zabiegi w 
salonie. Mogłabym mówić o nich  
wiele, ale skupię się na tych naj-
bardziej potrzebnych w pielęgna-
cji psa: 

-strzyżenie psów wszystkich ras 
według najnowszych psich tren-
dów,  

- dobór odpowiednich kosme-
tyków do określonego rodzaju 
sierści,

 - rozczesywanie skołtunionej 
sierści przy pomocy specjalnych 
preparatów,

 - trymowanie psów szorstko-
włosych,

- kąpiele kosmetyczne,
- czyszczenie uszu,
- obcinanie pazurów,
- maseczki z keratyny, które na-

wilżają  i pielęgnują szatę

Chciałabym przy okazji poru-
szyć kwestię samej kąpieli psa. 
Otóż pod żadnym pozorem nigdy 
nie kąpiemy psa w ludzkim szam-
ponie. To jest bardzo niewłaści-
we i może spowodować naprawdę 
bardzo przykre skutki dla nasze-
go czworonoga. W sklepach zoo-
logicznych są specjalne szampony 
dla psów, które poprawiają struk-

turę włosa. W salonie pooprawiam 
wizerunek niemal wszystkich ras. 
Dlatego zapraszam bardzo ser-
decznie wszystkich właścicieli psia-
ków. Podstawowe czynności zwią-
zane z lekkim podstrzyżeniem np. 
oczu, czy innych części tułowia, ro-
bię w gratisie dla szczeniąt na wi-
zycie adaptacyjnej. Ale już poważ-
niejsze zabiegi zaczynają się od 70 
zł., w tym obowiązkowa kąpiel i 
suszenie sierści. 

Wcześniej, poza wywiadem, 
wspomniała pani na temat zało-
żonej przez panią Fundacji?

Zgadza się. Jest to Fundacja, któ-
ra opiekuje się psami, a w szczegól-
ności rasy Buldog francuski, an-
gielski i mops. Jej pełna nazwa to: 
„Załoga Buldoga”. Oficjalna data 
założenia to 06.10. 2014r.  Głów-
nym celem Fundacji jest opieka 
nad psami wcześniej wymienionej 

rasy. Ale to nie oznacza, że Funda-
cja skupia się tylko na Buldogach. 
Również, jeżeli jest taka potrzeba, 
zajmie się innymi  rasami psów, 
oczywiście kundelkami również.

Pani Paulino mówi się, że na 
początku pan Bóg stworzył czło-
wieka, ale widząc go tak słabym, 
dał mu psa. Czy pani ta szczegól-
na więź do psów i zainteresowa-
nie z czegoś wynika? 

Zaskoczył mnie pan, bo napraw-
dę nie wiem co mam panu odpo-
wiedzieć?  Ale odpowiadając na 
pana pytanie, to od wczesnych lat 
dzieciństwa psiaki i inne zwierzę-
ta były dla mnie bardzo ważne i to 
one w jakimś stopniu wyrobiły we 
mnie tę ludzką wrażliwość na ich 
zwierzęce potrzeby. Moje pierwsze 
zainteresowania zwierzętami -  już 
jako mała dziewczynka  rozpoczę-
łam od poznawania myszy i cho-
mików. Teraz pozostały już tylko 
psy i koty.  

Wchodząc do pani salonu spo-

strzegłem właśnie pieska, który 
chyba nie należy do pani?

Tak zgadza się. Przychodzi tu 
codziennie, ale jest wolnym strzel-
cem, wpada tu do mnie o stałej 
porze dnia na mały posiłek. Ale 
później odchodzi, następnie wra-
ca..., i śpi tu do rana. Czyli ja mu 
daję jeść, a on pilnuje mi salonu ( 
śmiech). 

Pani Paulino, co pani sądzi 
na temat Cesara,  gwiazdy pro-
gramu „Zaklinacz Psów”, który  
nieprzerwalnie  od 16 kwietnia 
2010 r. możemy oglądać na ante-
nie polskiego National Geogra-
phic.?

Oglądam ten program i powiem 
panu więcej, że znam od kuch-
ni jego formułę, gdyż mam kole-
gę, który jest pracownikiem u Ce-
zara i nagrywa z nim te odcinki. 
Wiem, że od kilku lat rośnie gru-

pa fanów Cesara i „Zaklinacza 
Psów”. Poza programem emitowa-
nym przez National Geographic  
wiem, że pojawiła się masa jego 
publikacji z radami, jak  wycho-
wywać psy? Samą sławę zawdzię-
cza on swoim metodom, które dają 
efekt zmiany zachowania zwierzę-
cia, ale są to zmiany, nad którymi 
pracuje cały sztab szkoleniowców 
behawiorystów, którzy zajmują się 
takim pieskiem, by następnie Cesar 
już w wejściu antenowym mógł za-
prezentować efekty pracy.

Pani Paulino, jakiś czas temu z 
zainteresowaniem przeczytałem 
felieton, zamieszczony w nauko-
wej części jednej z ogólnopol-
skich gazet na powyższy temat. 
Informacje tam zawarte były wy-
jątkowo ciekawe, gdyż opisywały 
historię udomowienia psa i dia-
logu człowieka z nim?

Kiedyś, moja serdeczna koleżan-
ka zapytała mnie, Paulinko, czy 
masz jakieś marzenia? Po dłużej 

chwili zastanowienia odpowiedzia-
ła jej ..., chciałabym umieć rozma-
wiać ze zwierzętami, znać ich ję-
zyk i pomagać im gdy spotka ich ja-
kaś krzywda. To jest moje ogromne 
marzenie znać język zwierząt

Chciałbym poruszyć jeszcze 
jeden bardzo istotny wątek, któ-
ry dotyczy obecnej pory roku i 
zwierząt. Otóż zostawienie psa w 
nagrzanym samochodzie w peł-
nym słońcu, przy temperaturze 
30-40 stopnic C, to narażanie go 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia.

Brak mi słów, aby tłumaczyć 
ludzką głupotę i okrucieństwo. 
Dlatego proponuję, by taki czło-
wiek sam się zamknął w rozgrza-
nym samochodzie chociażby na 10 
min i przekonał się, co wówczas 
czuje pies w takim szczelnie za-
mkniętym samochodzie na słońcu. 

Kończąc nasz wywiad proszę 
powiedzieć, czy realizując już 
swoje marzenia, ma pani jeszcze 
jakieś  inne związane ze zwierzę-
tami ? 

Zdecydowanie mam. Bardzo 
chciałabym kiedyś otworzyć hotel 
dla psów. I wszystko wskakuje na 
to, że to marzenie również mi się 
uda zrealizować. Ale na razie mu-
szę dokładnie to sobie jeszcze prze-
myśleć.

Dziś temat psów zdominował 
inne pytania. Ale puentując wy-
wiad chciałabym zapytać, nie o 
podatki, które w gminie są wy-
sokie, ale o miejsce, które było-
by wybiegiem dla psów?

Wiem, że w wyborach na bur-
mistrza jeden z kandydatów obie-
cał właśnie taki wybieg. Ale cóż, na 
obietnicach się skończyło i wybiegu 
w Nowogardzie, jak nie było tak w 
dalszym ciągu nie ma. Dlatego do-
brze byłoby, by ktoś z rządzących 
pomyślał o tym i spróbował pomóc 
nie tylko właścicielom czworono-
gów, ale i samym psiakom.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pani Paulina z Poli i Daisy po strzyżeniu

Salon Pielęgnacji Psów wygląda iście w francuskim stylu

Styżenie w stylu ASIAN
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Sezon cyrkowy w pełni – najpierw Arlekin, a wczoraj Pomponi

Cyrk nie zginie... 
Sądząc po częstotliwości wizyt cyrków w Nowogardzie w ostatnim czasie, to tej sztuce cyrkowej nie grozi zapowiadany od lat całkowity upadek. O przy-
szłości cyrku rozmawiamy m.in., po przedstawieniu w Nowogardzie, ze współwłaścicielem cyrku „Arlekin” panem Krzysztofem Mazurem 

Dziennik Nowogardzki: Wła-
śnie zakończyło się przedsta-
wienie. Proszę powiedzieć, jakie 
było i czy publiczność Nowogar-
du wyjdzie zadowolona z tego 
przedstawienia?

Krzysztof Mazur współwłaści-
ciel cyrku ARLEKIN - Cyrk Arle-
kin lubi Nowogard i lubi tu przy-
jeżdżać na swoje przedstawienia, 
bo tutejsza publiczność bardzo do-
brze odbiera nasze występy, dzi-

siejsze też wypadło bardzo dobrze, 
a dowodem tego jest dość wysoka 
frekwencja na widowni.

Na początek naszej rozmowy 
zapytam pana, od kiedy działa 
cyrk „Arlekin”? 

 Cyrk funkcjonuje od 1998 roku. 
Ja, czyli Krzysztof Mazur, wraz z 
moim kolegą z areny Julianem Ma-
dejem, postanowiliśmy kontynu-
ować te trudny, ten piękny i pełen 
romantyzmu zawód artysty cyrko-
wego stając się właśnie właściciela-
mi Cyrku Arlekin. Obydwaj jeste-
śmy absolwentami Szkoły Cyrko-
wej w Julinku. Więc artyzm cyrko-
wy mamy we krwi. Nasz cyrk, cie-
szy się naprawdę dobrą frekwencją, 
prezentujemy wciąż innowacyjny 
program, który przyciąga publicz-
ność, bo jak nie ma publiczności to 
jest tak, jakby nie było cyrku.

 Czy pan lubi to co robi i dla-
czego chciał pan zostać artystą 
cyrkowym? 

W młodości nie myślałem o ar-
tyzmie, bo zajmowałem się akro-

batyką sportową, ale bywało, że 
spotykałem kolegów, którzy od-
chodząc od sportu przechodzili 
do występów na arenie cyrkowej. 
Więc pomyślałem, dlaczego nie ja? 
W swej karierze artysty cyrkowe-
go występowałem na arenach pol-
skich, jak również międzynarodo-
wych, w sześcioosobowym zespole 
akrobatycznym o nazwie „Terno”, 
wykonując różnorakie ewolucje na 
trampolinie. Mój kolega, a obecnie 
współwłaściciel, prezentował dość 
niebezpieczny, lecz bardzo cieka-
wy program na ruchomym trape-
zie tzw. ”palot” pod kopułą namio-
tu cyrkowego, gdzie był w charak-
terze łowitora. Ale czas biegnie nie-

ubłaganie, toteż musieliśmy kiedyś 
sobie powiedzieć „koniec” i odejść 
od występów na arenie oraz zakoń-
czyć swoją karierę artystyczną, sta-
jąc się właścicielami Cyrku Arle-
kin.

Jak reaguje pan i pana kolega 
na głosy krytyki, odnośnie tresu-
ry w cyrku zwierząt

Panie redaktorze ile ludzi, tyle 

głosów w tej sprawie. Dla jednych 
cyrk ze zwierzętami jest idealną 
rozrywką, którą uwielbiają szcze-
gólnie dzieci, a dla drugich cyrk 
to „znęcaniem się nad zwierzęta-
mi”. Trudno jest mi się wypowia-
dać wobec członków ANIMALS, i 
nie chcę tutaj ich oceniać, czy robią 
źle czy dobrze. Ale Cyrk bez zwie-
rząt to nie jest w żadnym wypad-
ku prawdziwy cyrk. Odkąd pamię-
tam, cyrk zawsze miał w swoich 
przedstawieniach zwierzęta czy to 
tygrysy, wielbłądy, konie i jeszcze 
inne ... Proszę zauważyć, że w cza-
sach współczesnych arena przeszła 
niesamowitą metamorfozę, nie za-
bija się już i nie dręczy zwierząt 

dla rozrywki, jak to kiedyś bywa-
ło, lecz poprzez ich wygląd i miłe 
usposobienie, jak np. fok czy koni, 
zabawia publikę, a w szczególno-
ści dzieci, które nie wyobrażają so-
bie cyrku bez clowna, ale i konika 
kucyka. Dlatego jeżeli nie będzie 
zwierząt na arenie cyrkowej to taki 
cyrk dużo straci na atrakcyjności . 

W cyrku „Arlekin”, jakie wy-

stępują zwierzęta? 
Tak jak powiedziałem, cyrk bez 

zwierząt to nie cyrk. Widz nie pyta 
o akrobatów, ale jakie są zwierzę-
ta? W naszym cyrku mamy: ko-
nie, węże, psy, gołębie, ale i krowę 
taką w biało-czarne łaty, która jest 
bardzo lubiana przez publikę. Nie 
mamy typowych dzikich zwierząt, 
jak np. lwy czy słonie.

Czy w Waszym cyrku występu-
ją artyści zagraniczni? 

Cyrk Arlekin jest jedną z popu-
larniejszych aren cyrkowych w Pol-
sce, na której występują artyści 
z Polski, ale i z zagranicy, m.in. z 
Mińska i Kijowa. Skład jest więc, 
jak pan zauważył, międzynaro-
dowy, co dodaje jeszcze większe-
go prestiżu w świecie cyrkowym, a 
rynek ten nie jest łatwy, bo tu liczy 
się repertuar, który musi dla wi-
dza być atrakcyjny i powinien spo-
wodować, że wróci on na kolejne 
przedstawienie.

 Cyrk to ciągła praca w sezonie 
i stałe przebywanie w drodze…?

Rzeczywiście, pracy w cyrku jest 
wiele, choć liczy on tylko 40 osób. 
Ale moja ekipa jest naprawdę bar-
dzo profesjonalna i rozkładanie 
namiotu czy jego złożenie, dla nich 
nie stanowi problemu. Tu w No-
wogardzie macie bardzo dobry te-
ren do tego typu przedstawień, to-
też bardzo chętnie Arlekin tu przy-
jeżdża. Korzystając z okazji bardzo 
serdecznie dziękuję nowogardzkiej 
publiczności oraz życzliwym nam 
osobom, a w szczególności tutej-
szej piekarni pana Pędziszczaka za 
okazaną nam uprzejmość i pomoc. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  
zdjęcia: TURK 

Ludzie listy piszą

Stanisław Sobczak o Nowogardzie
Niedawno do redakcji DN dotarł list od byłego mieszkańca Nowogardu- Stanisława Sob-
czaka. Poniżej w całości publikujemy ten list oraz pokrótce przypominamy sylwetkę pana 
Sobczaka. 

Mgr Stani-
sław Sobczak, 
nauczyciel i 
m i e s z k a n i e c 
Nowogardu od 
1954 do 1972 r. 

Uczył w róż-
nych szkołach 

na terenie naszego miasta. Na-
uczał i funkcjonował od szere-
gowego nauczyciela do dyrekto-
ra w Szkole 11-Letniej, Liceum 
Ogólnokształcącym, Zasadniczej 
Szkole Budowlanej OHP, Zasad-

niczej Szkole Wielo-zawodowej w 
ZK Nowogard. Pełnił różne funk-
cje społeczne i związkowe. Był 
wychowawcą i nauczycielem, któ-
rego serdecznie wspominają jego 
byli uczniowie. Przed wyjazdem z 
Nowogardu pracował jako funk-
cjonariusz Zakładu Karnego, któ-
ry odpowiadał za nauczanie ska-
zanych.

Jego młode, najpiękniejsze lata 
życia i gromadzenie doświadcze-
nia pedagogicznego w Nowogar-
dzie stały się zauroczeniem do 

ukochanego Nowogardu i jego 
mieszkańców.

Obowiązki zawodowe i ro-
dzinne spowodowały, że wyje-
chał z Nowogardu, ale go faktycz-
nie nie opuścił. Będąc z dala od 
Nowogardu w Kaliszu służył za-
wsze swoim byłym uczniom radą 
i wszelką pomocą. Nadal jest wzo-
rem opanowania, taktu i wielkiej 
kultury osobistej. 

(oprac. Fr. Karolewski)

Szanowni Państwo!
Wypoczywam jak zawsze w tej porze roku, w najpiękniejszym 

miejscu Lubelszczyzny tzn.: w słynnym wg tutejszych przyrodników 
Trójkącie – Lublin, Nałęczów, Puławy i Kazimierz Dolny. Miejsco-
wości te często zwane są tu jako kultowe. Ja mimo to powtarzam 
od lat niezmiennie, żadne z tylu miejscowości nie mogą się równać 
swą atrakcyjnością z Nowogardem. Gdyby ktoś dziś zapytał mnie, 
gdzie chciałbym mieszkać poza Kaliszem to powiedziałbym oczywi-
ście w Nowogardzie. Wielokrotnie gdy mnie pytano z czego to się bie-
rze, to zawsze odpowiadam – nie wiem. Logicznie może tego nie da 
się uzasadnić, ale tak naprawdę jest. Często wymieniam harcówkę, 
piękne leśne otoczenie ze ścieżkami, jezioro, kolorowe piękne miasto, 
ale najważniejsze to społeczność tej miejscowości, wyjątkowi rzadko 
spotykani ludzie, no i serdeczni przyjaciele zarówno Ci z dawnych 
lat, ale i też Ci, których poznałem później, których ze względu często 
na wiek nie znałem wtedy, gdy w tym mieście mieszkałem. Najlepiej 
chyba jednak to wszystko co piszę oddaje to słynne zdanie: „Kto Cię 
stracił, dziś piękność Twą…”

Serdecznie pozdrawiam 
Stanisław Sobczak 

Nałęczów 2015r.

Wąż w cyrku Arlekin budził duże zainteresowanie wśród dzieci.

W jednym z numerów wystąpiły kozy

Krzysztof Mazur dyrektor cyrku Arlekin
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Plener malarski - „Barwy Natury 2000”

Zielona Kuźnia gościła młodych artystów
W środę (15 lipca) w Płotkowie, w obiekcie „Zielonej Kuźni”, odbył się plener malarski zorganizowany przy współpracy Nadleśnictwa Nowogard z Nowo-
gardzkim Domem Kultury, w ramach Festiwalu „Lato z Muzami”. Swój talent malarski rozwijała 12-osobowa grupa z Polski, Ukrainy oraz Niemiec. 

 W środę (15 lipca), o godzi-
nie 10:00, z Placu Wolności w No-
wogardzie wyruszyła 12-osobo-
wa grupa młodych malarzy, na 
Plener Malarski, odbywający się 
na obszarze Natury 2000 „Ostoja 
Goleniowska” w Płotkowie. Wraz 
z uczestnikami obecny był szef 
nowogardzkiego oddziału Ligi 
Ochrony Przyrody Marek Heiser 
oraz Zofia Frydryk z NDK i Flo-
rian Kohut - malarz prowadzą-
cy własną galerię autorską. - Przy-
jechałem tu, z Rudzicy koło Biel-
ska Białej, na zaproszenie NDK, 

na warsztaty organizowane w ra-
mach Festiwalu „Lato z Muzami”. 
Jestem z zawodu malarzem, mam 
swoją galerię autorską, w ramach 
naszej, już od wielu lat współpracy, 
przyjaźni oraz sentymentu do No-
wogardu, zgodziłem się na prowa-
dzenie, po raz kolejny, warsztatów 
malarskich – mówi Florian Kohut. 
Więcej na temat Pleneru Malar-
skiego oraz o współpracy Nadle-
śnictwa z NDK opowiedział Ma-
rek Heiser. - Dzisiejsze spotkanie 
odbywa się w ramach cyklicznych 
wydarzeń związanych z „Latem z 

Muzami”. Oddział Ligi Ochrony 
Przyrody prowadzi na terenie na-
szej gminy projekt o nazwie „Znak 
Natury – wsparcie gmin w racjo-
nalnym wykorzystaniu zasobów 
przyrodniczych w zrównoważonym 
rozwoju obszarów Natury 2000 w 
zakresie turystyki”, finansowany 
przez narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
związany z przybliżeniem miesz-
kańcom obszarów Natury 2000. 
Ze względu na to, że my na terenie 
gminy mamy taki obszar natury, a 
jest on fragmentem Puszczy Gole-
niowskiej o nazwie „Ostoja Gole-
niowska”, w której skład wchodzi 
teren w Płotkowie. W ramach tego 
dużego projektu jest taki element 
jak „Dni dla natury”, w związku z 
tym dziś odbył się tutaj ten Plener 
Malarski.  Dzięki temu osoby któ-
re malują, mają możliwość przyje-
chania w plener i na tym naszym 
malowniczym obszarze rozwija-
nia swojej pasji, tworząc prace ob-
razujące przyrodę. Partnerem jest 
NDK i Nadleśnictwo Nowogard 
oraz LOP Oddział nowogardzki. 
To że tutaj jesteśmy, jest finanso-
wane z tego projektu. Czyli sztalu-
gi i materiały do pracy są z NDK, 
natomiast transport, poczęstunek, 
reklama i materiały edukacyjne, 
zapewniła LOP, natomiast miej-
sce udostępniło Nadleśnictwo. Dla 
uczestników pleneru przygotowali-
śmy również pamiątkowe koszulki 
oraz przewodniki po gminie – opo-
wiada Marek Heiser. 

 Do Płotkowa przyjechało 12 
młodych artystów, pięciu to gru-
pa z Ukrainy, dwóch malarzy to 
Niemcy, pozostali pochodzą z 
Polski. Pracy młodzieży przyglą-
dał się Florian Kohut oraz Zofia 
Frydryk z NDK. Jak powiedziała 

nam pani Zofia, dzieci miały wol-
ną rękę przy wyborze krajobrazu, 
który chciały utrwalić na płótnie. 
– Uczestnicy mieli określony temat, 
jest nim las. Następnie młodzież 
wybierała sobie teren, technika nie 
była z góry określona, nasi młodzi 
artyści malują krajobraz w takiej 
technice w jakiej najlepiej się czują 
– mówi Zofia Frydryk. Grupa nie-
miecka upatrzyła sobie teren nie-
opodal „Zielonej Kuźni”, podob-
nie dzieci z Ukrainy, których opie-

kunką była pani Viktoria. Uda-
ło nam się chwilę porozmawiać z 
opiekunką ukraińskiej grupy. - Do 
Nowogardu przyjechała grupa 26 
dzieci z Ukrainy. Podczas Pleneru 
Malarskiego mam pod opieką piąt-
kę dzieci. Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy wziąć udział w tegorocz-
nym „Lecie z Muzami”. Podoba 
nam się tutaj – mówi opiekunka 
ukraińskiej grupy, pani Viktoria. 

 W ramach pleneru „Barwy Na-
tury 2000” swoją pasję rozwijali za-
równo ci uczestnicy, którzy malu-
ją w NDK od kilku lat, jak i ci któ-
rzy są samoukami. - Mam 16 lat, 
maluję od zawsze, ale dopiero teraz 
przyszłam na warsztaty. Jestem sa-
moukiem, a w NDK rozwijam swo-
ją pasję można powiedzieć dopiero 
od tego tygodnia. Na co dzień ry-
suję projekty tatuaży, w tym czuję 

się najlepiej. Pomyślałam jednak, 
że fajnie byłoby spróbować czegoś 
innego, dlatego dziś maluję krajo-
braz – opowiada Oliwia z Nowo-
gardu, którą spotkaliśmy przy dro-
dze prowadzącej w głąb lasu. Kil-
kadziesiąt metrów dalej o swoją 
malarską pasję zapytaliśmy 17-let-
nią Adę, która również jest miesz-
kanką Nowogardu. - Mam 17 lat, 
maluję od trzech lat i od takiego sa-
mego czasu uczęszczam na zajęcia 
do NDK. Sporo czasu poświęcam 

na malowanie w domu, jednak je-
śli chodzi o malowanie farbami, to 
głównie w NDK. Wybrałam taki 
krajobraz, ponieważ bardzo fajnie 
rozchodzi się tutaj światło. Brałam 
już udział w Plenerach Malarskich 
podczas „Lata z Muzami” dwa lata 
temu, w tym roku jest to mój dru-
gi udział w warsztatach organizo-
wanych z tej okazji. Podczas dzi-
siejszego wyjazdu kończę właśnie 
swój trzeci obraz od momentu roz-
poczęcia tegorocznych warsztatów 
– opowiada Ada Ratajczak. 

Organizatorzy pleneru oko-
ło godziny 12:00 ogłosili krótką 
przerwę, podczas której w obiek-
cie Zielonej Kuźni, uczestnicy mo-
gli posilić się pieczonymi kiełba-
skami oraz podzielić swoimi wra-
żeniami. 

KR

Na zdjęciu młody artysta z Ukrainy- Daniil, wraz ze swoją opiekunką panią Viktorią

Na zdjęciu 16 letnia Oliwia, która od niedawna zaczęła rozwijać swoją pasję w No-
wogardzkim Domu Kultury

Podczas naszej rozmowy Ada Ratajczak z Nowogardu kończyła już swoją pracę. 
Trzeba przyznać, że dzieło 17-latki prezentuje się imponująco

Uczestnicy Pleneru Malarskiego w Płotkowie, w pamiątkowych koszulkach
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Oskar syn Marioli Wawo-
czyn ur. 9-07-15 z Dobrej

Wojtuś syn Ewy i Marcina 
Giza ur. 12-07-15 z Nowo-
gardu

Adrian syn Agaty Roszak 
i Marcina Iwańskiego ur. 
14-07-15 z Maszewa

Antoś syn Edyty i Jana 
Szczęsnych ur. 12-07-15 z 
Kościuszki

Gracjan syn Eweliny Kaza-
na ur. 14-07-15 ze Sikorek

Julian brat Jakubka syn 
Izabeli i Roberta Słom-
skich ur. 13-07-15 z No-
wogardu

Liwia córka Małgorzaty 
Śluz ur. 9-07-15 z Dobrej

Mikołaj syn Magdaleny 
Suchowieckiej ur. 12-07-
15 z Reska

Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu

Ciąg dalszy wyborów w Pomorzaninie

Znamy Prezydium, dziś poznamy trenera
W środę (15 lipca), Członkowie Zarządu Pomorzanina Nowogard głosowali nad składem Prezydium Klubu. Uległo ono 
znaczącym zmianom, ze starego prezydium pozostał tylko Marcin Skórniewski. Natomiast dzisiaj (tj. w piątek) zostanie 
podjęta ostateczna decyzja, dotycząca tego, kto zostanie trenerem pierwszej drużyny. 

Pomorzanin Nowogard jest już po zmianach. Pod-
czas Walnego Zebrania wybrano skład nowego Za-
rządu, który uległ znaczącym zmianom. Jeszcze więk-
szym zmianom uległo prezydium Klubu. Przypo-
mnijmy, że przez ostatnie 4 lata w skład Prezydium 
wchodzili: Marcin Skórniewski (prezes), Zdzisław 
Zdeb (wiceprezes), Paweł Sowa (wiceprezes), Kazi-
mierz Oracz (sekretarz klubu). Dziś już wiemy, że w 
Prezydium pozostał jedynie wybrany na kolejną ka-
dencję, prezes Marcin Skórniewski. Skład uzupełnia-
ją natomiast: Paweł Błaszczyk (wiceprezes), Marcin 
Syfert (wiceprezes) oraz Anita Piotrowska (sekretarz 
klubu). Dużą niespodzianką może być przede wszyst-
kim obecność piłkarki Anity Piotrowskiej. Anita ma 
za sobą fantastyczny sezon w Pomorzaninie, posiada 
uprawnienia trenerskie i wprowadziła do klubu spo-
ro profesjonalizmu, to że znalazła się w Prezydium, 
świadczy tylko o tym, że Zarząd ma do niej bardzo 
duże zaufanie. Z pewnością te zmiany wprowadzą do 

Pomorzanina bardzo sporo świeżo-
ści. Cieszy również fakt, że te bar-
dzo ważne funkcje sprawują oso-
by, które mają swój własny sporto-
wy wkład w wyniki osiągane przez 
poszczególne zespoły. 

Teraz Zarząd ma przed sobą chy-
ba najtrudniejsze i niezwykle waż-

Paweł Błaszczyk ma powody do zadowolenia, w piątek wszedł do 
Zarządu Pomorzanina, a w minioną środę został wiceprezesem

Zajęcia żeglarskie  
jUNGA & KAdeT 2015 

Klub Żeglarski „KNAGA” w No-
wogardzie informuje, że organi-
zuje bezpłatne zajęcia żeglarskie 
jUNGA & KAdeT dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w 
dniach od 30 lipca (czwartek) 
do 08 sierpnia (sobota) na tere-
nie  przystani klubowej na plaży 
miejskiej w Nowogardzie.Uwaga - 
ilość miejsc ograniczona.

 Formularze zgłoszenia wraz 
z oświadczeniem rodziców oraz 
zaświadczenie lekarskie można 
składać Bosmanowi Klubu (przy-

stań klubowa) codziennie w godz. 
14.00 – 18.00 do dnia 28 lipca 
(wtorek). Formularze do pobra-
nia u Bosmana lub na stronie in-
ternetowej www. knaga.nowo-
gard.eu

Zebranie organizacyjne rodzi-
ców  w dniu 29 lipca (środa) , 
godz. 17.00 (przystań klubowa).

Zajęcia są współfinansowane 
przez Gminę Nowogard w ramach 
zadania publicznego „Bezpiecz-
nie na wodzie”

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 
601-332-493.

ne zadanie. Już dziś (tj. w piątek) 
zostanie wybrany nowy trener dla 
pierwszej drużyny Pomorzanina. 
Prezes, póki co, nie zdradza tego 
kto ma największe szanse. Przypo-
mnijmy, że sezon 2014/2015 jako I 
trener z drużyną rozpoczął Robert 
Kopaczewski z Goleniowa. Po utra-
cie szans na awans do IV Ligi, tym-
czasowo zastąpił go na tej funkcji 
Paweł Błaszczyk, którego nazwisko 
pojawia się w kontekście prowadze-
nia I drużyny. Kto jednak zostanie 
trenerem, przekonamy się już nie-
bawem. Więcej na ten temat w ko-
lejnym wydaniu DN.  KR 
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

PIASeK, PIASeK PRZeSIeWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIem, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA dŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z dOWOZem dO KlIeNTA

Sprzedam  
działki  

budowlane 

w Karsku  
www.domywkarsku.pl 
ceny od 12 zł za 1 m2

Prowadzimy nabór dzieci 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, ruchowo         

i z autyzmem  

w wieku od 2,5 lat.
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Zaginął 5-letni wyżeł weimarski
na os. Bema ok. 10 lipca

3 blizny w ok. pachwiny po operacji, tatuaż w uchu, 
NAGRODA. tel. 601 910 600

Nowe rywalki „Pomorzanek” w III lidze Kobiet

Inauguracja z Błękitnymi
Ukazał się już terminarz gier III Ligi Kobiet, w której występuje kobiecy zespół Pomorza-
nina Nowogard. Liga liczyć będzie 9 drużyn. Pierwszy mecz nowogardzianki rozegrają 2 
września przed własną publicznością, a rywalkami będzie zespół Błękitnych II Stargard. 

Piłkarki Pomorzanina zagrają 
tym razem o dwa mecze więcej, 
gdyż liga liczyć będzie 9 zespo-
łów. Drużyna z Nowogardu dwu-
krotnie wyjedzie do Kołobrzegu, 
oprócz pojedynku z Kotwicą Ko-
łobrzeg, nasze piłkarki czekać bę-
dzie mecz z Hattrickiem Koło-
brzeg. Tak przynajmniej wynika 
z terminarzu, który został opubli-
kowany na stronie ZZPN. Trudno 
znaleźć jakiekolwiek dane na te-
mat drużyny Hattrick Kołobrzeg, 
toteż jedyne co można o tym ze-
spole powiedzieć to tylko to, że 
będzie występował w III Lidze 

Kobiet. W sezonie 2014/2015 do 
II Ligi awans wywalczyły zawod-
niczki Olimpii II Szczecin, szcze-
cinianek jednak nie zabraknie w 
III Lidze, gdyż na ich miejscu wy-

stąpi trzeci zespół Olimpii, który 
w minionych rozgrywkach został 
wycofany. Skład grupy uzupełnia-
ją pierwsze rywalki Pomorzanina, 
czyli Błękitni II Stargard. Drugi 
zespół kobiecej drużyny ze Star-
gardu został utworzony dopiero w 
tym sezonie, zatem trudno stwier-
dzić na ile jest silny. Zweryfikuje 
to boisko już na początku wrze-
śnia. Liczymy, że piłkarki z Nowo-
gardu ponownie rozegrają świet-
ny sezon zapewniając swoim kibi-
com sporo powodów do radości. 

KR

Zostań trenerem koordynatorem ds. szkolenia

ZZPN ogłasza konkurs 
Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, ogłasza konkurs na stanowisko Tre-
nera Koordynatora ds. szkolenia. Swoje CV można dostarczać do dnia 10 sierpnia. 

Kandydat powinien przedsta-
wić swoją koncepcję pracy na tym 
stanowisku związaną z funkcjo-
nowaniem kadr województwa, 
wraz z pozostałymi aspektami 
szkoleniowymi oraz opracowaną 
strukturą organizacyjną Wydziału 
Szkolenia we współpracy z Aka-
demią Młodych Orłów i prowa-
dzoną edukacją trenerów ZZPN. 
Kandydat powinien dodatkowo 
spełniać następujące kryteria oraz 
posiadać: - kwalifikacje trener-
skie m.in. dyplom trenera UEFA 
A (ew. być w trakcie odbywania 
kursu); - dobrą znajomość języ-
ka obcego: angielskiego lub nie-
mieckiego (znajomość 2 języków 
obcych będzie dodatkowym atu-

tem); - bardzo dobrą znajomość 
komputera PC m.in. obsługa stro-
ny WWW, podstawowych pro-
gramów pakietu MS Office; - duże 
zaangażowanie, dynamikę w dzia-
łaniu, operatywność oraz dyspo-
zycyjność (często nienormowa-
ny czas pracy); - przedstawić cer-
tyfikaty, zaświadczenia z odbywa-

nych szkoleń, zdobytych dodatko-
wych kwalifikacji trenerskich lub 
w innych dziedzinach np. marke-
ting, zarządzanie sportem. ZZPN 
informuje, że skontaktuje się tylko 
z wybranymi kandydatami. Oso-
by zainteresowane osobiście mu-
szą dostarczyć lub przesłać dro-
gą pocztową, aplikacje zawiera-
jące CV wraz z koncepcją pracy 
wg wytycznych powyżej (w for-
mie skróconego autorskiego opra-
cowania) - na adres ZZPN Szcze-
cin, ul. Pocztowa 30/12 do dnia 
10.08.2015 r.

Info: ZZPN
Oprac: KR

Zachodnia liga mTB – lubniewice

Jan Baran poza podium
W niedzielę (12 lipca), w Lubniewicach odbył się V wyścig z cyklu Zachodniej Ligi MTB 
w kolarstwie amatorskim. Udział w nim wziął jeden reprezentant Nowogardu- Jan Baran, 
który pomimo faktu, że nie zajął miejsca na podium, wciąż liczy się w walce o zwycięstwo 
na koniec sezonu w swojej kategorii. 

W Lubniewicach na ponad 
300 zawodników czekała niezwy-
kle malownicza oraz wymagają-
ca trasa. W zawodach wystarto-
wał Jan Baran, kolarz z LKK No-

wogard, który w swojej kategorii 
M6 walczy o zwycięstwo w całym 
cyklu Zachodniej Ligi MTB. Nie-
stety naszemu kolarzowi nie do-
pisało szczęście. Jan Baran poko-

nał trasę z czasem 03:00:07 i wy-
nik ten pozwolił mu zająć dopie-
ro 12. miejsce w kategorii M6. Po-
mimo straty sporej ilości punk-
tów, Jan Baran pozostaje w wal-
ce o podium na koniec całego cy-
klu w swojej kategorii. Wierzymy, 
że nasz reprezentant poprawi się 
podczas kolejnego wyścigu i do-
pisze do swojego konta większą 
ilość punktów. 

KR
Pomimo tego, że Jan Baran w Lubniewicach zajął dopiero 12. miejsce, wciąż liczy 
się w walce o zwycięstwo w całym cyklu Zachodniej Ligi MTB w kategorii M6

Sparingi drużyn Pomorzanina

Znowu zagrają  
z Niemcami 
W najbliższy weekend I i II zespół Pomorzanina, rozegra 
swoje mecze kontrolne. Rozpoczną „rezerwowi” meczem z 
Sowianką Sowno, który odbędzie się w Płotach. W sobotę w 
Nowogardzie pierwszy zespół zagra z Promieniem Mosty. 

Drugi zespół Pomorzanina 
swój pierwszy sparing zagra w 
piątek (17 lipca). Mecz najpraw-
dopodobniej odbędzie się na bo-
isku w Płotach, a rywalami będą 
zawodnicy Sowianki Sowno. Ry-
wale występują w 1. grupie A Kla-
sy, w minionym sezonie zajęli 5. 
miejsce, z 35 punktami na kon-
cie. Następnego dnia, w sobo-
tę, pierwszy zespół Pomorzani-
na o godzinie 17:00, zagra na wła-
snym boisku z Promieniem Mo-
sty. Piłkarze Promienie w sezo-
nie 2014/2015 zajęli 13. miejsce 
w regionalnej okręgówce, które 
uprawniało ich do gry w barażu 
o utrzymanie się w lidze. Promień 
wygrał mecz z Ogniwem Babinek 
3:1, dlatego wciąż występować bę-
dzie w „okręgówce”. Nie jest to 
jednak tak wymagający rywal, jak 

kolejne drużyny z którymi rywa-
lizować będzie w meczach przed-
sezonowych Pomorzanin Nowo-
gard. W kolejną sobotę (25 lipca), 
do Nowogardu przyjedzie czwar-
toligowy Gryf Kamień Pomorski. 
Z kolei na przełomie lipca i sierp-
nia, tak jak w ubiegłym roku, na 
obóz przygotowawczy do naszego 
miasta przyjadą piłkarze partner-
skiego klubu Doberaner FC. Tak 
jak w ubiegłym roku, Niemcy za-
grają na koniec przygotowań spa-
ring z Pomorzaninem. Ostatnim 
rywalem nowogardzian będzie 
Olimp Gościno, który występuje 
w IV Lidze. Czas pokaże, czy gry 
kontrolne wyjdą Pomorzaninowi 
na dobre, rywale będą wymagają-
cy i pozostaje wierzyć, że pierw-
szy zespół zaprezentuje się w tych 
meczach z jak najlepszej strony. 

KR
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Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

ReKlAmAReKlAmAReKlAmA

INFORMACJE POD NUMERAMI: 
607 398551, 695 630510

- mile widziane  doświadczenie 
   w zakresie przewozu  osób.
- praca na terenie Maszewa, 
  na pojazdach 19-osobowych

FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWE  „WAW-MAR” 

ZATRUDNI KIEROWCÓW 
KAT. D (AUTOBUS)

W.10,14.07

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego 

w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie, została wykazana do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej nieruchomość położona obrębie 5 m. 
Nowogard. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 202 II 
piętro) lub tel. (91) 471-02-38. Wykaz znajduje się na stronie BIP 
spow.goleniow.ibip.pl

SKARB PAŃSTWA
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 

LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO NOWOGARD
72-200 NOWOGARD ul. Radosława 11

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

1.Przedmiotem dzierżawy są niżej opisane nieruchomości gruntowe:
- B-R kl. IVa – pow. 0,10 ha, część działki nr 226/2, obręb ewid. Strzelewo, Gmina Nowogard,
- łąka kl. V – pow. 0,2601 ha, część działki nr 235/2, obręb ewid. Czermnica, Gmina Nowogard,
- pastwisko kl. V – pow. 0,0863 ha, część działki nr 115/8, obręb ewid. Błotno, Gmina Nowogard,
- staw rybny – pow. 0,32 ha, część działki nr 94/3, obręb ewid. Kulice, Gmina Nowogard
- N- bagno - pow. 0,34 ha, część działki nr 94/3, obręb ewid. Kulice, Gmina Nowogard
stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Nowogard.  
2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 03.08.2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Nadleśnic-

twa Nowogard - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot przetargu wynosi:
- za B-R kl. IV a – 2,3 q pszenicy za 1 ha,
- za użytki zielone kl. V – 0,5 q pszenicy za 1 ha,
- za staw rybny – 5,0 q pszenicy za 1 ha,
- za N- bagno - 1,0 q pszenicy za 1 ha.
4. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 100,00 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 03.08.2015 roku do 

godz. 930 na konto Nadleśnictwa Nowogard: BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w ka-
sie Nadleśnictwa Nowogard.

5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników, odwoła-
niu lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet czynszu za 
dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się od zawarcia umowy 
przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym przez wydzierżawiającego terminie do podpi-
sania umowy dzierżawy. 

8. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze strony   Nad-

leśnictwa jest Helena Zawadzka - tel. ( 091 ) 39 20640.
10. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu Nadleśnictwo zawiadamia pisemnie o rozstrzygnięciu 

przetargu wszystkich uczestników.
11. Nadleśnictwo ma prawo w uzasadnionym przypadku do unieważnienia przetargu.

Szukam  
przyjaciółki, 

na żonę wiek: 60-70 lat, 
w Nowogardzie. 
Tel. 91 392 57 94

Puchar Polski ZZPN

Rezerwy poznały rywala
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował już zestaw par I Rundy Pucharu 
Polski na szczeblu okręgowym. Los skojarzył Pomorzanin II Nowogard z drużyną Znicza 
Niedźwiedź. Nowogardzianie będą gospodarzem tego meczu. 

W I Rundzie Pucharu Polski 
ZZPN udział wezmą zespoły wy-
stępujące w B Klasie i A Klasie. W 
sumie odbędzie się 26 spotkań, 
które zostaną rozegrane w dniu 16 
sierpnia. Wszystkie mecze zapla-
nowane są na godzinę 16:00. Po-
morzanin II Nowogard rywalizo-
wać będzie w I Rundzie ze Zni-
czem Niedźwiedź. „Rezerwowi” 
będą gospodarzem tego meczu. 
Drużyna Znicza jest bardzo do-
brze znana zawodnikom Pomo-
rzanina, gdyż występuje w tej sa-
mej grupie A Klasy. W sezonie 
2014/2015, Pomorzanin II prze-
grała u siebie ze Zniczem 0:3, w 
meczu rundy wiosennej, podczas 
rywalizacji na boisku rywala, „re-
zerwowi” ulegli aż 9:4. Piłkarze z 

Nowogardu mają zatem za co się 
zrewanżować. Dodajmy, że w se-
zonie 2014/2015 Pomorzanin II w 
I Rundzie Pucharu Polski ZZPN 
trafił na mniej wymagającego ry-
wala, byli nimi piłkarze Zielonych 

Wyszobór (B Klasa). Nowogar-
dzianie wygrali wówczas na bo-
isku rywala 1:2, następnie po nie-
zwykle emocjonującym meczu i 
trzech golach w ostatnich minu-
tach spotkania, drugi zespół wy-
grał przed własną publicznością 
z występującą w regionalnej okrę-
gówce Iskrą Golczewo. Przygo-
dę z Pucharem Polski Pomorza-
nin II zakończył na III rundzie, 
wówczas w Nowogardzie wygrała 
Vineta Wolin (1:4), która w tam-
tym sezonie wywalczyła awans do 
III ligi. Wierzymy, że w sezonie 
2015/2016 drugi zespół Pomorza-
nina, również nie zakończy swojej 
walki w Pucharze Polski już na sa-
mym początku. 

KR

Zaginął pies
16 lipca w Nowogardzie  

w okolicach  
ulicy Nadtorowej

NAGRODA

tel. 604 997 326, 
91 39 501 47
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OGŁO SZe NIA drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

mIeSZKANIA NA SPRZedAŻ W CeNTRUm NOWOGARdU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CeNA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CeNA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CeNA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CeNA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CeNA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CeNA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CeNA: 145 000 zł
mIeSZKANIA W OKOlICY NOWOGARdU!
* kawalerka 18 m2, parter CeNA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CeNA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CeNA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CeNA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CeNA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CeNA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CeNA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NIeRUCHOmOŚCI

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, 
II piętro, po remoncie, w bardzo do-
brym stanie. Tel. 605 686 520 

• HALA  DO WYNAJĘCIA.Tel. 
605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie Osiedle Ra-
dosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
509 349 642 

• PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 056, 
695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we, bezczynszowe Leśna. 663 423 
338 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we na I piętrze 60 m2 ul. Zamkowa. 
730 315 621

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

• Sprzedam trzy pokoje, I piętro, 
120000, do remontu. 693 344 807

• Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie, bez pośredników. 
796 144 213

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we o pow. 38,9m2, położone na par-
terze budynku wielorodzinnego w 
Osowie. Wiadomość tel. 502 642 029

• Sprzedam połowę domu 120m2, 
dwa garaże. Tel. 696 207 172, 668 
503 880

• Nowogard - sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej. 601 808 410 

• Sprzedam bezczynszowe dwa 
mieszkania, parter, lub jako jedno 
68m2. Tel. 660 143 840 

• Odstąpie urządzone mieszkanie 
65m2, wpółdzielcze, lokatorskie-
,Wiejska 2d. 604 606 960 

•	 Sprzedam pół domu z działką 
Osowo. 696 404 840, 690 945 309 

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 511

• Sprzedam kawalerkę w centrum, II 
piętro. 607 962 483 

• Do wynajęcia lokal handlowy w Do-
brej Nowogardzkiej. Tel. 602 247 
111 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, nowe okna, nowa stolarka 
okienna na osiedlu Gryfitów. 91 39 
26 999

• Mieszkanie duże 100m2, trzy sy-
pialnie, duża kuchnia urządzona, 
przedpokój, łazienka + ogródek 
wynajmę. Tel. 602 474 266 

• Sprzedam działkę 0,5 ha w Wyszo-
mierzu. 508 290 657 

• Sprzedam ziemię orną 2.28 w Kar-
sku. Tel. 724 541 510

•  Kupię dom do remontu w Nowo-
gardzie do 90 tys. Tel. 693 932 604 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe 
58m2 parter ul. Racibora. 692 457 
388

• Sprzedam mieszkanie 3 pok. parter 
57m2. Tel. 91 350 30 33

• Sprzedam działkę budowlaną w 
Dębicach 2200 m2, cena 54000 do 
negocjacji. Tel. 502 609 193 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Zamienię mieszkanie 69 m2 na 
dwa pokoje. Parter. Tel.913920608.

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe. 
Centrum.Parter.Tel.603993087.

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
723777511.

mOTORYZACjA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Mercedes, C klasa, 2.0, disel, 1995, 
automat sprzedam, Olchowo. 693 
162 198 

• Puegot 106. Rok produkcji 1995 
sprzedam. 668 416 069 

• Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 16 
08 84

ROlNICTWO

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belo-
wanie słomy i siana. 608 01 39 95 

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E sprzedam. 
603 467 609

• Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 16 
08 84

• Sprzedam : Kramer 312 , i rozrzut-
nik obornika 8 ton.Tel.502217497.

• Sprzedam prosiaki.Tel.791817107.

• Sprzedam kury nioski, i króliki. 
Tel.669823464.

• Sprzedam kaczki  białe żywe i sku-
bane.Tel.603957908.

• Baloty dwuletnie, słomy żytniej 50 
szt. ODDAM za symboliczną zło-
tówkę.Tel.721371642.

• Sprzedam ziemię orną 2,28 ha k/
Nowogardu. tel. 724 541 510.

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona „złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-

wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe dYWA-
NÓW, WYKŁAdZIN, TAPICeRKI 
meBlOWej SAmOCHOdOWej/ 
SKÓRZANej mATeRIAŁOWej / PO-
ŚCIelI WeŁNIANej / lANOlINĄ/
SPRZĄTANIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143, 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne.Tel.600653124. 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

• Usługi tapicerskie ul. Woj. Polskie-
go 3. 669 053 722 

• Blachatstwo pojazdowe. Tel. 600 
182 682 

•	 KORePeTYCje Z mATemATY-
KI, STATYSTYKI I eKONOmeTRII 
dlA lICeAlISTÓW I STUdeN-
TÓW PROFeSjONAlNe PRZYGO-
TOWANIe dO ZAlICZeŃ eGZA-
mINÓW mATURAlNYCH ORAZ 
SeSjI eGZAmINACYjNYCH. BAR-
dZO WYSOKA ZdAWAlNOŚĆ Tel. 
kom. 600 924 128 email: iwo-
nand1@wp.pl

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

• Wykonam remonty mieszkań. 607 
729 933 

• Posadzki z żywic, garaże, mieszka-
nia, sklepy, wodoodporne bez fug. 
509 637 182 

PRACA

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, dobre 
warunki płacowe, tel. 91 39 26 999”

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię murarza z doświadcze-
niem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zlecę wykonanie podbitki dacho-
wej na nowym budynku jednoro-
dzinnym. Kontakt: 514 386 866

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię: montaż okien- pra-
cownik na hali produkcyjnej. - 
pracownik biurowy obsługa kom-
putera, mile widziany język nie-
miecki lub angielski. 663 600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 blachy tra-
pezowej. Stan obecny deska i papa. 
Tel. 601 584 055, 601 584 056 

• Przyjmę ludzi do łapanki kur. 882 
963 434 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Przyjmę brukarzy do pracy. 886 
456 377 

• Przyjmę do montażu blach elewa-
cyjnych. 507 045 404 

• Przyjmę do pracy ślusarza. 507 045 
404 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. Atrakcyjne zarobki, prace na 
terenie Nowogardu. 668 841 631

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. 508 290 657 

• Gabinet kometyczny „Missty” przyj-
mie do pracy kosmetyczkę/stylist-
kę paznokci. 730 095 666

•	 Poszukuję opiekunki do 1,5 rocz-
nego dziecka od : 01/09/2015r.
Tel.883737765.

•	 FeRmA dROBIU BOGUSZYCe ZA-
TRUdNI – pracownika w wie-
ku 20-45 lat, wymagane Pra-
wo jazdy kat. „B”, mile widzia-
ne dodatkowe uprawnienia.
Tel.502217497.

INNe

•	 drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Wózek-balkonik. SPRZEDAM.Tel. 
663395667.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb., tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, kosz, 
nowy olej, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek inwalidzki elek-
tryczny. 887 077 577

• Mam do przewiezienia drobne rze-
czy Zdziechowice niedaleko San-
domierza. 691 314 739 

• Sprzedam dwa grzejniki używane 
w dobrym stanie panelowe jedno-
płytowe wymiar 60/140. Tel. Wie-
czorem: 91 39 25 497 

• Sprzedam meble dziecinne w do-
brym stanie drewno naturalne. Ko-
lor jasny biało-szary. Składające się 
: dwa łóżka, komody szafy i szfek. 
Kontakt wieczorem: 91 39 25 497 

• Sprzedam łódź żaglową cztero-
osobową z WC, klasa Grenada 24, 
rocznik 1986, silnik Yamaha 10 kw, 
nowy maszt z wózkiem wolnobież-
nym, okrycie zimowe. Kraj produk-
cji Szwecja. 600 119 350 

• Sprzedam dwie klacze 5 i 9 lat. 508 
290 657 

• Sprzedam kostkę granitową brązo-
wą/białą. 4X6 i 10 x10. Tel. 607 690 
741 

• Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys. 210cm, 
szer. 240 cm w solidnej  
ramie.Stan b. dobry. tel. 509861740

• Sprzedam różowy rowerek dzie-
cięcy, koła 16stki + dwa boczne + 
rączka do prowadzenia. Cena 250 
zł. 880 957 402

• Drzwi garażowe ocieplane o wy-
miarach wys.210 cm, szer. 240 cm 
w solidnej ramie. Stan b.dobry. tel. 
509861740
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-   cyfrowa karta kierowcy
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES
- atrakcyjne wynagrodzenie 

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

www.10.07 pt

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

G&G Rolety

Produkcja i montaż

ul. Górna 4
Nowogard

tel. 667 980 993

Rolet 
i moskitier

CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI w NOWOGARDZIE

zatrudni pracownika na stanowisku:
OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Wymagania:
• Uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe o pojemności łyżki 5 
m3 - kat. II,
• Uprawnienia na ładowarki teleskopowe,
• Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata,

Oferty można składać osobiście w Biurze Związku- Słajsino 30 lub 
elektronicznie na adres czg.kadry@nowogard.pl,

telefon: 91 579 19 25 lub 91 579 19 36

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Nieruchomość do zbycia  
w centrum Nowogardu.

Bank Spółdzielczy w Goleniowie zaprasza potencjalnych nabyw-
ców do składania ofert na zakup I i II piętra budynku wraz z częścią 
przyległego parkingu.

Budynek położony w Nowogardzie przy ul. 3 Maja 14.
Budynek można oglądać w godzinach 8-17

Wszelkich informacji udziela Dyrektor oddziału Banku w 
Nowogardzie tel. 91 39 21 586 lub 91 464 77 91.
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Do wygrania bon o wartości 20 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. Serial
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Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Letnia laba – dla kogo?
Janusz Czarnowski, Jolanta Kozioł, Halina Szwal, Barbara Bartosik, St. Pokorska, Anna Huget,
A.Wypych, Nikola Grenda, Danuta Wdowińska, Roman Kaczmarek, Lucyna Karbowiak, Wiesław Bo-

rowik, Krystyna Gęglawa, Grażyna Gibka, Chrystiana Syfert, Natalia Furmańczyk, Genowefa Maćkowska, 
Edward Bachor, Pelagia Feliksiak, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Andrzej Leszczyński, Grażyna Sie-
dlecka,  Agata Kochelska 

Zwycięzcy: (3)Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, A.Wypych. 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: pasek, olejek
Miłosz Wielgus, Basia Kloch, Bartek Feliksiak, Michał Feliksiak, Lena Skryplonek, Kacper Skowroński, 

Zuzia Gruchała, Zosia Rolewska, Nadia Grenda, Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak,  Martynka Pola-
kowska,

Zwycięzca: (1)Martynka Polakowska.
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INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlCZeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAd jAZdY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

NOWOGARD
ul. Armii Krajowej 28

Czynne od 8 - 16
tel./fax 91 392 29 20

PUNKT NADAWANIA 
I ODBIORU PRZESYŁEK

PROFESJONALNY SKLEP z artykułami
do HIGIENY JAMY USTNEJ,
stomatologii oraz dezynfekcji i nie tylko ...

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

Toyota Nowogard 
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard 

serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

REKLAMA

s.  6

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

s.  4

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Jeszcze zbieramy-dobrze płacimy
Tel. 510 730 398

Czytaj s. 3

Burmistrz 
chce odwołać 
sołtysa !

Doceniamy to,  
za co przyjdzie  
nam zapłacić

ze zbiorów 2015

SUSZARNIA
BORKOWO WIELKIE 14

Zapraszamy do współpracy

Tel. 782 971 038

Gwarantujemy wycenę zbóż w momencie dostawy

• pszenica
• jęczmień
• żyto
• owies

• pszenżyto
• rzepak
• łubin słodki

Prowadzimy skup zbóż takich jak:

SKUP ZBÓŻ

Płatności realizujemy do 5 dni roboczych

Wierzchęcino, a może Piaski... czyli 
wieś zapomniana przez Gminę

Poruszając się drogą prowadzącą do Błotna, po prawej stro-
nie można dostrzec znak informujący o wsi Zakłodzie. Tuż 
przy tym drogowskazie, znajdują się zbite sztachety, na któ-
rych jest napis Wierzchęcino, a poniżej Piaski. Okazuje się, 
że za Zakłodziem znajduje się wieś, o której istnieniu zapo-
mnieli nawet miejscy urzędnicy...

Mieszkańcy 
domagają się 
remontu drogi

Poznaj ratowników 
z nowogardzkiego 
kąpieliska
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W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Jerzy Smela: lat 71, zmarł 17.07.2015 r., pogrzeb odbył się 20.07.2015 

r.,  na cmentarzu w Dobrej
Informacje przekazał 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Serdeczne podziękowania za pomoc 
 w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego 

dla 
Barbary i Waldemara Pędziszczak, Magdy i Woje-

ciecha Kubickich, Gospodarstwo Ogrodnicze Joanna i 
Dawid Wiśniewscy, Hurtownia Małgorzata i Grzegorz 
Jasińscy, Urząd Miasta i Gminy Nowogard, Komisariat 
Policji Nowogard oraz wszystkim mieszkańcom Siko-

rek, którzy brali udział w przygotowaniu festynu 
składa Sołtys oraz Rada Sołecka Sikorek

PODZIĘKOWANIA

We wrześniu czeka nas referendum, w którym jednym z pytań będzie zagadenie dotyczą-
ce JOW, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Co wiemy na ten temat, z tym py-
taniem zwróciliśmy się, w cotygodniowej sondzie, do naszych respondentów z gminy No-
wogard.

Pani Leokadia - Muszę powiedzieć, że jeszcze nie zastanawiałam 
się nad tym tematem. A termin samych JOW-ów, jest mi trochę obcy 
i na obecną chwilę nie potrafię wyrazić jakiegoś konkretnego zdania. 
Ale z pewnością będę uczestniczyła w referendum w dniu 06 wrze-
śnia 2015 roku, tym bardziej, że śledziłam informacje na ten temat 
w telewizji.

Daniel Kowalczyk - Powiem panu, że nie znam się na polityce, 
ale coś niecoś na ten temat już słyszałem i wiem, że jest to inicjaty-
wa pana Kukiza. Ten człowiek mówi dość sensownie. Dlatego to co 
wymyślił, też wydaje się być sensownym. Ale czas pokaże, czy jest to 
słuszna inicjatywa? Niemniej do wyborów pójść trzeba i ja też to zro-
bię, bo referendum, to tak jak wybory m.in. na prezydenta, są przy-
wilejem dla nas wyborców. Dlatego ja będę głosował. 

Pani Jola -  Jestem zdecydowanie przeciwna. Bowiem część Polski 
będzie podzielona, bo z jednej strony będą to mandaty jednej partii, a 
z drugiej strony drugiej partii. Nie mniej w referendum zdecydowanie 
będę brała udział i będę głosować. Rozmawiając na ten temat wśród 
znajomych zauważyłam, że głosy są podzielone, bo jedni mówią, że 
dobrze byłoby pójść, ponieważ są tu też głosy Pawła Kukiza i całą tę 
inicjatywę odbierają bardziej chyba ideologicznie niż osobowościowo 
i  rozważnie. Ale to jest moje prywatne zdanie na ten temat. 

Pani Agnieszka - Ciągle się zastanawiam, bo nie wiem jak tę ini-
cjatywę wytłumaczyć. A co do pana Kukiza, to nie będę go popiera-
ła, bo ten pan zamiast zajmować się polityką, to zdecydowanie uwa-
żam, że powinien dalej tylko śpiewać. Więc jak będzie referendum, 
to będę w nim uczestniczyć, bo jest to również moje prawo do głosu. 

Pan Andrzej - Panie ja nie wiem, o co w tej chwili im chodzi, ale 
zastanawiam się, czy to będzie lepiej, czy gorzej w tej naszej Polsce. O 
inicjatywie pana Kukiza coś tam słyszałem, ale niewiele o nim wiem 
więc, aby oddać głos wcześniej muszę zapoznać się i zastanowić nad 
tą sprawą. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, 
   kuchnię   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam: tapczan w dobrym stanie, stolik RTV i komodę 91 30220804   
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
- Przyjmę pralkę automatyczną 735 448-007 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

16.07.2015 r. 
godz. 16.15
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP Goleniów ujawnili nie-
trzeźwego kierującego samocho-
dem marki Renault, na drodze w 
miejscowości Osowo. Stanisław P. 
miał 2,26 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

17.07.2015 r. 
godz. 00.20
Powiadomienie o wybiciu szyby 

w sklepie przy ul. 700 Lecia. 
godz. 15.30 
Na posesji przy ul. Boh. War-

szawy, kierowca samochodu cię-
żarowego uszkodził słup oraz 
przewód telekomunikacyjny. 

18.07.2015 r. 
godz. 16.50

Kierujący pojazdem marki 
Mazda uszkodził pojazd poprzez 
wjechanie w wyrwę w drodze na 
odcinku Miętno – Bochlin.

19.07.2015 r. 
godz. 04.00
W miejscowości Kikorze na 

skrzyżowaniu drogi prowadzącej 
do miejscowości Osina, doszło do 
potrącenia pieszego.

godz. 17.10 
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Żabowo, pomiędzy pojazdami 
marki Renault i Saab.

godz. 17.15
Do zderzenia pojazdów marki 

Mercedes i Opel, doszło na trasie 
w pobliżu miejscowości Żabowo. 
                

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia 
Gieryń

Dzisiaj Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej
Zwyczajowo w Nowogardzie odbywa się już kolejna nad-
zwyczajna sesja rady miejskiej, zwołana na wniosek bur-
mistrza. Burmistrz Nowogardu nie umie chyba pracować w 
trybie zwyczajnym, nic dziwnego, wszak jest on... nadzwy-
czajny. Poważnie zaś - niżej porządek obrad dzisiejszej sesji. 

Sesja zwołana na godzinę 8.00 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum ..
2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w związku z 

referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku,
b) zmiany uchwały nr XXV 1194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z 

dnia 3 grudnia
2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowo-

gard do Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Go-

leniowskiego jako
członka zwyczajnego,
c) udzielenia dotacji celowej parafii rzymsko-katolickiej pw. WNMP 

w Nowogardzie
z przeznaczeniem na remont elewacji zachodniej i naprawę wieży ko-

ścielnej kościoła filialnego pw. św. Barbary w Karsku,
d) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2015 rok.
3. Zakończenie obrad.
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Wierzchęcino, a może Piaski... czyli wieś zapomniana przez Gminę

Mieszkańcy domagają się remontu drogi
Poruszając się drogą prowadzącą do Błotna, po prawej stronie można dostrzec znak informujący o wsi Zakłodzie. Tuż przy tym drogowskazie, znajdują 
się zbite sztachety, na których jest napis Wierzchęcino, a poniżej Piaski. Okazuje się, że za Zakłodziem znajduje się wieś, o której istnieniu zapomnieli na-
wet miejscy urzędnicy...

Bajoro, a nie droga...
Do Wierzchęcina, lub jak kto 

woli Piasków, udaliśmy się w pią-
tek (17 lipca). Skręciliśmy na Za-
kłodzie, po nieco ponad 200 me-
trach leśnej drogi, na której wyło-
żone są betonowe płyty, znajdu-
je się budynek przypisany do Za-
kłodzia. Dalej w głąb lasu trzeba 
przejechać przez mały most. Po 
kilometrowym odcinku przez las 
docieramy w końcu do Piasków, 
małej wsi w której stoi 6 domków. 
Odwiedzamy to miejsce na proś-
bę Włodzimierza Rosołowskiego, 
który mieszka w Wierzchęcinie 
od 1969 roku. Mieszkaniec naszej 

gminy prosi o interwencję w spra-
wie zniszczonej drogi, o której re-
mont walczy od kilku lat. - Byłem 
w poniedziałek (13 lipca), u za-
stępcy burmistrza, powiedział mi, 
że kogoś podeśle aby rozeznał się 

w temacie. Nikogo jednak nie było. 
Do Urzędu wybrałem się zatem 
także w środę, ale nikt mnie nie 
przyjął, a sekretarka powiedziała, 
że o niczym nie wie. Powiedziała 
mi też, że najlepiej będzie jak na-
piszę pismo w tej sprawie. Pamię-
tam, że już 4 lata temu było pismo 
pisane przez sąsiada, który już nie 
żyje, te pisma trafiały do Urzędu, 
ale nic nie było z tym robione. Dwa 
lata temu przyjechał tutaj kierow-
nik Fiejdasz, była mierzona dro-
ga dwukrotnie i dalej wszystko stoi 
w martwym punkcie – opowiada 
pan Włodzimierz. 

Droga do Wierzchęcina od 

głównej jezdni, która prowa-
dzi do Błotna, jest często uczęsz-
czana przez ciężki sprzęt. Z ra-
cji, że przy Zakłodziu znajduje 
się most, ciężarówki muszą dojeż-
dżać do lasu, po transport drew-

na, od strony Bochlina. Wówczas 
zaczyna się cyrk... Droga przez las 
od strony Bochlina jest już strasz-
nie rozjechana, przez ciężkie sa-
mochody powstały ogromne ko-
ryta, wyżłobienia. W momencie, 
w którym przechodzi obfita ule-
wa, Tiry najzwyczajniej w świecie 
topią się w bagnie, które jest jedy-
ną drogą prowadzącą do punk-
tu odbioru wyciętych drzew. Jeśli 
już jakimś cudem, Tir przejedzie 
przez ten niebezpieczny odci-
nek, musi przejechać przez drogę 
bezpośrednio przy domostwach 
mieszkańców Wierzchęcina. Tym 
samym taki ciężki transport nisz-
czy odcinek drogi, który i tak re-
gularnie własnymi siłami napra-
wiają mieszkańcy. -  Nam tutaj 
wystarczy, żeby wyrównali tę dro-
gę, nasypali czegoś żeby ją utwar-
dzić. Droga od strony Bochlina to 
jakaś tragedia, ciężarowe samo-
chody jadąc nią po ulewie dosłow-
nie się topiły. Wszystkie auta się to-
piły, nie przejezdna jest również ta 
od strony Dąbrowy. Pamiętam sy-
tuację, gdy przejeżdżała ciężarów-
ka z piaskiem, o wadze około 30 
ton i utopiła się w błocie. Musieli 
wysypać cały piasek i dowozić go 
innym sprzętem – opowiada Wło-
dzimierz Rosołowski. Jak wspo-
mina nasz rozmówca, tygodnio-
wo zdarza się, że tą drogą przeje-
dzie od 8 do 10 takich Tirów, czy 
to po drewno, czy z jakimś innym 
towarem. Pan Włodzimierz mó-
wił też o swoich planach budowa-
nia studni głębinowej. Zarówno 

on jak i jego syn, który był obec-
ny przy rozmowie, obawiają się, 
czy te ciężkie i wielkie elementy w 
ogóle dojadą do jego podwórka...

Co to za wieś, co to za miejsce?
 Mieszkańcy ubolewają tak-

że nad tym, że nikt nie zadbał o 
odpowiednie oznakowania. Nie 
ma drogowskazu, który by mó-
wił o tym, gdzie znajduje się ich 
wioska, mało tego, nasi rozmów-
cy sami do końca nie wiedzą, jak 
ta wioska formalnie się nazywa... 
Prze wjeździe na drogę prowa-
dzącą do Zakłodzia, postawiony 
jest drewniany znak własnej kon-
strukcji, na której widnieją nazwy 
miejscowości Wierzchęcino i Pia-
ski, zatem czy to ta sama miejsco-
wość? - W dowodach osobistych 
mamy napisane, że mieszkamy w 
Wierzchęcinie, ale kilka lat temu 
nazwa naszej wsi zmieniła się na 
Piaski. Rozmawiając z zastępcą 
burmistrza powiedziałem mu, że 
mieszkam w Wierzchęcinie. Nie-
stety nie za bardzo wiedział, gdzie 
to jest. Musiał wyciągnąć mapę 
i wtedy mu dopiero pokazałem, 
gdzie leży nasza wieś – mówi pan 
Włodziemierz.  - Śmieszne jest 
również to, że mamy tutaj 4 dro-
gi i żadnego drogowskazu, mamy 
XXI wiek a na sztachetach, któ-

re mieszkańcy sami zbili, napisane 
jest co to za miejscowość, to nie do 
pomyślenia – dodaje syn pana W. 
Rosołowskiego. Brzmi to komicz-
nie, choć przestaje być zabawnie, 
gdy do wsi musi dojechać karetka. 
Mieszkańcy opowiadali o tym, że 
zawsze gdy wzywają pogotowie, 
to muszą wyjeżdżać po karetkę 
na główną drogę, aby ją osobiście 
skierować do wsi. To samo tyczy 
się kurierów. Od momentu w któ-
rym pan Włodzimierz zamieszkał 
w tym miejscu, gmina dla miesz-
kańców zrobiła tylko jedno, za-

instalowała lampy uliczne i to po 
wielokrotnym upraszaniu się o tą 
podstawową sprawę. Domy oto-
czone są lasem, bez oświetlenia 
strach było wyjść przed posesje, 
mieszkańcy dziwią się, że musie-
li się przez wiele lat prosić o la-
tarnie. Choć nasz rozmówca zda-
je sobie sprawę, że los kilkunastu 
mieszkańców wsi może być obo-
jętny włodarzowi gminy, zapo-
wiada, że nie przestanie walczyć 
o naprawę drogi. Gmina od kilku 
lat miała możliwość, aby pozyskać 
środki na taką inwestycję, choćby 
z trwającego od 2010 roku pro-
gramu dofinansowania remon-
tów dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Jak informowaliśmy 
we wcześniejszym wydaniu DN, 
Nowogard nie złożył ani jednego 
wniosku o takie dofinansowanie. 
Kto na tym najbardziej ucierpiał, 
wszyscy ci, którzy na co dzień 
muszą się borykać z „przeprawia-
niem” się przez bagienne drogi, 
jak choćby mieszkańcy Wierzchę-
cina. Do sprawy zapomnianej wsi 
będziemy jeszcze powracać na ła-
mach DN. Pozostaje wierzyć, że 
kogoś w Urzędzie w końcu obej-
dzie los mieszkańców Wierzchę-
cina, czy jak kto woli Piasków...

KR

Tak w XXI wieku mieszkańcy od wielu lat sami muszą informować przyjezdnych, gdzie znajduje się ich wioska, wygląda na to, 
że gminy to wcale nie obchodzi

Na zdjęciu Włodzimierz Rosołowski pokazujący drogę, którą własnymi siłami na-
prawiają we wsi mieszkańcy

Ta droga prowadzi od strony Bochlina, przez Piaski- do punktu odbioru drewna. 
Tygodniowo przeprawia się przez nią nawet do 10  Tirów
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No tego to nawet najstarsi nie pamiętają

Burmistrz chce odwołać sołtysa !
Burmistrz oczywiście nie może odwołać  sołtysa, ponieważ sołtys nie podlega burmistrzowi. Ale ta podstawowa i oczywista zasada potwierdzona wszelki-
mi możliwymi ustawami, dla burmistrza Nowogardu i jego SLD-owskiego towarzystwa nie stanowi przeszkody.

 O bulwersującej sprawie zorga-
nizowanej nagonki na nowo wy-
branego sołtysa Czermnicy pana 
Jana Artemiuka, pisze w ostat-
nim numerze Gazeta Goleniows-
ka. Ze względu na stałe oskarżenia 
płynące z ratusza, że DN prowadzi  
w stosunku do burmistrza Czap-
li  krzywdzącą biedaczka nagonkę, 
postanowiliśmy dziennikarski 
obowiązek zrelacjonowania ko-
lejnego skandalu, tym razem  w 
Czermnicy, wypełnić  poprzez  
przedruk z innej gazety. Wydaw-
ca GG wyraził  na to stosowną 
zgodę. Nie więc to co pisze DN, 
ale to co wyczynia burmistrz Cza-
pla, bulwersuje, a często śmieszy 
również zewnętrznych  obserwa-
torów  wydarzeń w naszej gmi-
nie. Oto tekst autorstwa Cezarego 
Martyniuka  pt.  Pisz wiersze, bę-
dziesz sołtysem, opublikowany  w 
Gazecie   Goleniowskiej.

Pisz wiersze, będziesz sołty-
sem

 Biada sołtysom, którzy nie pi-
szą poematów ku czci burmistrza 
Nowogardu. Jacek Jurczak, sołtys 
Konarzewa, peanów nie pisał i po 
niecałych dwóch miesiącach urzę-
dowania odszedł ze stanowiska. 
Zastąpiła go Dorota Dendał, au-
torka wiersza, w którym porów-
nuje burmistrza do anioła…

Jacek Jurczak sam zrezygno-
wał z sołtysowania, ale najwyraź-
niej ktoś mu bardzo pomógł w 
podjęciu tej decyzji. Po wsi roze-
szły się pogłoski, jakoby dopuścił 
się strasznych malwersacji wyda-

jąc pieniądze z funduszu sołec-
kiego. Miał podobno przedsta-
wić Urzędowi Miejskiemu faktu-
ry na zakup obłędnych ilości pa-
liwa do kosiarki i kilometrów żył-
ki do tegoż urządzenia. Nietrud-
no zgadnąć, że taka plotka mogła 
wyjść jedynie z UM Nowogard. 
Plotka jak plotka – okazała się 
nieprawdą. Faktury rzeczywiście 
były w teczce sołectwa Konarze-
wo, ale znalazły się tam podobno 
przez pomyłkę, dotyczyły innego 
sołectwa. Jurczak jest czysty, ale 
smród pozostał. 7 lipca zwołane 
zostało zebranie wiejskie, na któ-
rym wybrano nową sołtyskę. Je-
dyną kandydatką była autorka 
słynnego poematu o burmistrzu 
Czapli, Dorota Dendał. Obecni 
na zebraniu jej zwolennicy pra-
wie jednogłośnie wybrali ją na 
sołtyskę. Urzędowa strona gminy 
wyraziła radość z wyboru.

Kroi się kolejna tego typu spra-
wa, tym razem dotycząca Jana 
Artemiuka, sołtysa Czernicy. On 
też poematów o Czapli nie pi-
sze, a do burmistrza ma stosu-
nek bardzo krytyczny. I nic dziw-
nego, że w środę na urzędowej 
stronie gminy Nowogard opu-
blikowano obszerny materiał, w 
którym Artemiuka krytykuje 39 
mieszkańców wsi Czermnica (li-
sty nazwisk nie podano) oraz ja-
kiś dziwny twór pt. konwent soł-
tysów. Rzekome pismo obywateli 
już z daleka wygląda bardzo po-
dejrzanie, bo jest urzędową wy-
liczanką dobrodziejstw, które ze 

strony burmistrza Roberta Czapli 
miały spłynąć na Czermnicę i jej 
mieszkańców. Trudno uwierzyć, 
by pismo zawierające skrupulat-
ną wyliczankę kwot wydanych 
przez gminę w Czermnicy przy-
rządzili zwykli ludzie mieszkający 
w tej wsi. Mówiąc wprost – rzeko-
my list mieszkańców prawdopo-

d o b n i e 

powstał w Nowogardzie. Kto pa-
mięta czasy komuny, czytając go 
będzie miał wrażenie deja vu – 
to klasyka propagandy z tamtych 
czasów.

Równie ciekawe jest opubli-
kowane w tym samym materia-
le pismo wspomnianego „kon-
wentu sołtysów”, dziwnego tworu 
nie powołanego formalnie, więc 
formalnie nieistniejącego. Kon-
went oczywiście także się oburza 
na Artemiuka, który poematów 
o burmistrzu nie pisze. Człon-
kowie konwentu (dowodzonego 

przez gminną radną SLD Jolantę 
Bednarek) pouczają Artemiuka, 
że „…nie działa Pan we własnym 
imieniu jako Jan Artemiuk, lecz 
jako przedstawiciel Burmistrza 
Nowogardu.” A w związku z tym 
„…nie przystoi, aby osoba (czyli J. 
Artemiuk - cm) działająca w imie-
niu innej osoby (czyli R. Czapli - 
cm) publicznie przeciw niej wystę-

powała, bo to podważa man-
dat społeczny do reprezentowania 
tej osoby.” Oczywiście, członkom 
konwentu coś się pomyliło, bo 
sołtys ma przede wszystkim re-
prezentować mieszkańców swo-
jej wsi wobec władz gminy, nie 
zaś być wysłannikiem burmistrza 
w teren. Ale wyraźnie z listu wy-
nika, jak rolę sołtysa postrzegają 
władze Nowogardu. Bo przecież 
nie ma wątpliwości, że i pismo 
„konwentu sołtysów” powstało w 
Nowogardzie, a można bez więk-

szego ryzyka postawić tezę, że ma 
tego samego autora, co rzekomy 
list mieszkańców Czermnicy. Sty-
listyka obu pism jest wręcz iden-
tyczna.

Pytany przez nas Jan Artemiuk 
nie ukrywa, że do obecnego bur-
mistrza ma stosunek mocno kry-
tyczny i nie zamierza pisać po-
ematów na jego cześć. Wiedział, 
że coś przeciw niemu jest w No-
wogardzie przygotowywane. 
Choć jest sołtysem, nikt go nie za-
prosił na posiedzenie tajemnicze-
go „konwentu sołtysów”, tym bar-
dziej nie poproszono o podpisa-
nie pisma krytykującego jego oso-
bę. O wszystkim dowiedział się z 
urzędowej strony. A ta wyraźnie 
sugeruje, że obecny sołtys Czerm-
nicy wkrótce może zostać odwo-
łany. Skoro może – to na pewno 
tak się stanie. Czekajmy.

Wystąpimy do Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie o udo-
stępnienie dokumentów dotyczą-
cych rzekomego niezadowolenia 
mieszkańców w Czermnicy.

C. Martyniuk

Tyle Gazeta Goleniowska. W 
najbliższym czasie przyjrzymy się 
skąd się wziął  i po co, pozaust-
rojowy  twór zwany konwentem 
sołtysów, a także przybliżymy 
kilka jeszcze innych pikantnych 
szczegółów z  drugiego życia bur-
mistrza, jako samozwańczego 
„szefa“  wszystkich sołtysów.
                                                               red 

Trwa rekrutacja do szkól średnich

W ZSP są jeszcze wolne miejsca
Trwają rekrutacje do nowogardzkich szkól średnich LO nr 1 , LO nr 2 i w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im St. Staszica. Poprosiliśmy poszczególne szkoły o przedstawienie in-
formacji na temat rekrutacji. Dzisiaj prezentujemy rezultaty naboru w ZSP – w szkole są 
jeszcze wolne miejsca.     

Zespół  Szkół Ponadgim-
nazjalnych im Stanisława 
Staszica w Nowogardzie, 
to znane nie tylko w na-
szej  gminie, szkoły zawo-
dowe na poziomie szkoły 
zasadniczej i średniej. Or-
ganem prowadzącym szko-
ły jest Starostwo Powiato-
we, a dyrektorem od wie-
lu lat mgr inż. Stefan Sit-
kowski.  Były tzw. „rolni-
czak” mimo powszechne-
go, w latach tzw. transfor-
macji, upadku szkolnictwa 
zawodowego w kraju, po-

trafił znaleźć swoje miejsce 
na rynku edukacji zawodo-
wej i stale umiejętnie do-
stosowuje ofertę edukacyj-
ną do wymogów czasu. A 
i te „czasy” dla szkolnictwa 
zawodowego ostatnio coraz 
lepsze.

 Do aż 7-miu klas pierw-
szych technikum przyjęliśmy 
w tym roku już 163 osoby – 
mówi dyrektor Sitkowski - 
w ZSP do trzech oddziałów 
jak na razie 58 osób. Po-
siadamy wolne w w techni-
kum w oddziale handlowym 

i  hotelarstwa oraz w  zasad-
niczej szkole zawodowej w 
zawodzie mechanik pojaz-
dów samochodowych oraz 
kucharz.

W trakcie rekrutacji do 
ZSP w Nowogardzie, jak 
nas poinformował dyrektor 
, nie obowiązują  punktowe 
progi kwalifikacyjne. O 
wynikach rekrutacji w 
nowogardzkich liceach 
poinformujemy w 
kolejnych wydaniach DN.

Informacja o wykonaniu I Naboru na rok szkolny 2015/2016
T y p 
szkoły

Oddział/ zawód L i c z -
ba od-
d z i a -
łów

Liczba 
przyję-
tych

 w tym 
dziew-
częta

Techni-
kum nr 1

technik żywienia i 
usług gastronomicz-
nych

1 27 17

technik pojazdów sa-
mochodowych

1 31 0

technik ekonomista 1 28 20

technik handlowiec 1 14 14

technik informatyk 1 24 0

technik logistyk 1 25 4

technik hotelarstwa 1 14 14

Razem 7 163 69
Z a s a d -
n i c z a 
S z k o ł a 
Zawodo-
wa

wielozawodowa 1 26 14

mechanik pojazdów 
samochodowych

1 18 0

kucharz 1 14 13

Razem 3 58 27
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Zaginął 5-letni wyżeł weimarski
na os. Bema ok. 10 lipca

3 blizny w ok. pachwiny po operacji, tatuaż w uchu, 
NAGRODA. tel. 601 910 600

Zaginął pies
16 lipca w Nowogardzie  

w okolicach  
ulicy Nadtorowej

NAGRODA

tel. 604 997 326, 
91 39 501 47

Szukam  
przyjaciółki, 

na żonę wiek: 60-70 lat, 
w Nowogardzie. 
Tel. 91 392 57 94

Poznaj ratowników z nowogardzkiego kąpieliska

Dbają o bezpieczeństwo i uczą najmłodszych
Jak informowaliśmy pod koniec czerwca, sezon kąpieliskowy rozpoczął się 26 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. O bezpieczeństwo na plaży dbają ratowni-
cy z Centrum Nurkowania i Wypoczynku „Romulus”. Jak się okazuje, grupa ratowników szkoli również młodych adeptów, którzy w przyszłości mają szan-
sę zostać zawodowymi ratownikami.

Z nowymi ratownikami na no-
wogardzkiej plaży rozmawialiśmy 
w piątek (17 lipca). Wówczas po-
goda była nie najgorsza i znaleź-
li się amatorzy wypoczynku na 
plaży. Mimo tego udało nam się 
poprosić szefa ratowników - Ry-
szarda Ejmockiego, aby przedsta-

wił nam swoich podopiecznych.  
-Na kąpielisku jest trzech ratowni-
ków, oprócz mnie nad bezpieczeń-
stwem czuwa jeszcze Mateusz Wi-
towski oraz Maciej Bejkert. Nie są 
oni mieszkańcami Nowogardu, ale 
posiadają bardzo duże doświad-
czenie. Od kilku lat byli ratowni-
kami w miejscowościach nadmor-
skich – mówi Ryszard Ejmocki. 
Szef ratowników jest wychowan-
kiem Nowogardu, to w naszym 
mieście szlifował swoje umiejęt-
ności ratownicze. Ma aktualne 
wszelkie uprawnienia ratowni-
cze, żeglarskie oraz motorowod-
ne. Nowością na nowogardzkiej 
plaży jest zakaz skakania z pomo-
stu do wody. Choć nie wszystkim 
przypadł on do gustu, to R. Ej-
mocki twierdzi, że to bardzo do-
bra decyzja, która zwiększa bez-
pieczeństwo na kąpielisku. Pod-
czas rozmowy, na gnieździe ra-
towników dostrzegamy dwóch 
młodych chłopców. W sygnale 
jednego z naszych Czytelników 
przeczytaliśmy, że młodzi chłop-
cy pływają łodzią w pobliżu bo-
jek. O to kim są ci młodzi ludzie 

zapytaliśmy szefa nowogardzkiej 
firmy „Romulus”, która zabez-
piecza nowogardzkie kąpielisko, 
Romualda Kowalskiego. - Jestem 
mieszkańcem Nowogardu i zależy 
mi na tym, żeby w naszym mieście 
odbudować struktury ratownic-
twa wodnego. Wokół tego obiektu 
jest skupionych mnóstwo osób, np. 

z Knagi, którzy kochają to co ro-
bią, którzy byli ratownikami, ale 
obecnie brakuje młodych ratow-
ników. Żeby zrobić młodszego ra-
townika, w ogóle żeby ktoś został 
ratownikiem, to trzeba poświęcić 
swój czas i go po prostu od zera 
wszystkiego nauczyć. Im szyb-
ciej zaszczepiony mu zostanie ten 
bakcyl, tym dłużej on w nim po-
zostanie, i będzie on kochał tę 
pracę. Aby to osiągnąć, musimy 
tych młodych ludzi jakoś zachę-
cić do pracy, żeby oni tutaj przy-
szli, pomagali, musimy pokazać 
im jak tutaj to wszystko wygląda. 
Ja, tu w Nowogardzie, na swo-
ich ratowników nałożyłem taką 
prośbę, aby oni zajęli się wolon-
tariatem i znaleźli młodych lu-
dzi, którzy chętnie im pomogą, a 
przy okazji nauczą się wielu rze-
czy. Z dumą mogę powiedzieć, że 
kilka takich młodych osób się po-
jawiło, mają żółte koszulki, a moi 
ratownicy, kosztem swojego wol-
nego czasu, uczą ich podstawo-
wych elementów dotyczących ra-
townictwa. Oczywiście, aby być 
ratownikiem zawodowym trze-

ba być pełnoletnim, ale np. w ra-
mach uprawnień, jakie ma pod-
miot wykonujący zadania w za-
kresie ratownictwa wodnego, to 
możemy robić kursy wewnętrz-
ne, kursy własne, i tak np. WOPR 
praktykuje już od 12 lat robie-
nie kursów ratownika młodszego. 
A co się robi w ramach tych kur-
sów? Uczymy podstaw udziela-
nia pierwszej pomocy, kontaktu 
z ludźmi, kontaktu ze sprzętem 
pływającym, wiosłowania, no i 
tego wszystkiego co można prze-
kazać  przyszłemu ratownikowi– 
opowiada Romuald Kowalski. 
Szef firmy „Romulus” przyznał 
również, że ze względu na sen-
tyment do Nowogardu, z gru-
py 30 ratowników których po-
siada, wybrał trzech o których 
wie, że może na nich polegać 
i że są to ludzie zaufani i z du-
żym doświadczeniem. Ratowni-
kom życzymy, aby mieli podczas 
tego sezonu, jak najmniej pracy 
oraz sporo pociechy z młodzie-
ży, która przyucza się z ratow-
nictwa wodnego. 

KR
Młodzi chłopcy, którzy uczą się fachu 
ratownika, obserwują kąpielisko miej-
skie

Na zdjęciu Ryszard Ejmocki, który jest 
szefem ratowników pilnujących bez-
pieczeństwa na nowogardzkim kąpie-
lisku

@    Ludzie listy piszą  @ 
Kolejny raz o Izbie Przyjęć
 Niestety po raz trzeci w ostatnim czasie publikujemy skargę dotyczącą pracy szpitala. Na-
sza wcześniejsza publikacja skargi Pacjentki w sprawie Izby Przyjęć nowogardzkiego szpi-
tala, wywołała te kolejne sygnały Czytelników. Z dziennikarskiego obowiązku publikujemy 
je, choć wolelibyśmy żeby takich zastrzeżeń nie było. Ale przed osobami wykonywującymi 
zawód lekarza czy pielęgniarki jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka i merytoryczna 
i etyczna. Wielu z nas podziwia medyków właśnie dlatego, że muszą na co dzień dźwigać tę 
szczególną odpowiedzialność – odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie... Osoby wy-
konywujące ten zawód i wcześniej przygotowujące się do niego, podejmują więc niezwykły 
trud. Ale ten trud jest wynikiem  umieszczenia przysłowiowej poprzeczki wymagań, wła-
śnie wyjątkowo wysoko. Dlatego to co w innych profesjach bywa  nieistotne, tutaj tak często 
jest nie do przyjęcia... W dzisiejszym sygnale Czytelnika ukrywamy nazwisko lekarza, co do 
zachowania którego były zastrzeżenia z powodu tego, iż sprawa została skierowana do Izby 
Lekarskiej i będzie miała swoje rozstrzygnięcie w trybie rozpatrywania przez Izbę skarg.       

- Czytając kolejny artykuł w „Ludzie listy piszą”, pn. „Jeszcze o Izbie Przyjęć”- postanowiłem napisać do Re-
dakcji list, w którym opiszę pokrótce naszą historię. Otóż sytuacja nasza miała miejsce w maju tego roku, kiedy to 
wraz z moją narzeczoną spodziewaliśmy się dziecka. Marta była w trzecim miesiącu ciąży. Pewnego ranka, kie-
dy wstała z łóżka zauważyła, że coś jest z nią nie tak. Natychmiast udała się na Izbę Przyjęć, Szpitala Rejonowe-
go w Nowogardzie. Było to ok. godziny dziewiątej rano. Oczywiście po dłuższym okresie oczekiwania na lekarza, 
doczekała się wizyty. Przyszedł lekarz, który na oko, bez zbadania mojej narzeczonej stwierdził, że może pójść do 
domu, bo on nie widzi potrzeby przebadania pacjentki. Pomimo że miała ona silne krwawienie i ból w podbrzu-

szu!!! Nie pomogły tutaj nawet argumenty, że dwa dni wcześniej wyszła 
ze Szpitala w Goleniowie, gdzie przebywała na Oddziale tydzień czasu ze 
względu na zagrożoną ciążę. Marta wróciła więc do domu, jednak po kil-
ku godzinach, tj. ok. godziny piętnastej, postanowiła powrócić do Szpita-
la na Izbę Przyjęć, gdyż krwawienie wraz z niepokojącym bólem nasili-
ły się. Przyjmował wtedy już inny lekarz i po przebadaniu mojej narze-
czonej stwierdził, że doszło do poronienia i narzeczona moja musi przejść 
zabieg „łyżeczkowania”. I tak też się stało, przeszła zabieg, a na drugi 
dzień wyszła już do domu. Po tym wszystkim oczywiście udaliśmy się na 
prywatną wizytę do naszego lekarza przyjmującego poza Nowogardem, 
na co on stwierdził, że taka sytuacja, jak nie udzielenie pierwszej pomocy 
zwłaszcza kobiecie ciężarnej z zagrożoną ciążą, nie powinna mieć miej-
sca, oraz, że gdyby lekarz zainterweniował wtedy kiedy była pierwszy raz 
- rano, to może ciąża byłaby uratowana. My sprawę tę oczywiście przeka-
zaliśmy do Izby Lekarskiej w Szczecinie i obecnie czekamy na odpowiedź.  
Droga redakcjo, zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie tego 
przypadku w jednym z wydań Państwa gazety - ku przestrodze innym 
pacjentom. Wraz z narzeczoną uważamy, że dr X dopuścił się tzw. „ola-
nia pacjenta” i miejmy nadzieję, że poniesie za tego typu podejście kon-
sekwencje.  Z góry serdecznie dziękuję za opublikowanie mojego listu.

Z poważaniem
(dane do wiadomości Redakcji) 
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Odpowiedź na zapytania radnego w sprawie odpłatności za zajęcia w NDK

Doceniamy to, za co przyjdzie nam zapłacić
Tak stwierdziła dyrektor nowogardzkiego NDK Aneta Drążewska, w podsumowaniu  swojego pisma  zawierającego odpowiedź na pytania radnego  
Piotra Słomskiego, w sprawie odpłatności za zajęcia  w Nowogardzkim Domu Kultury 

N-ty  stopień zasilania 

Na 3 Maja znowu 
wyłączyli 

Z  niedzieli na poniedziałek, już 
trzecią noc z rzędu, mieszkańcy 
ulicy 3 Maja i przyległych, pozba-
wieni byli oświetlenia ulicznego. 
Ciemności były  tym bardziej głę-
bokie, że jednocześnie wypadł nów, 

a więc nie było też, nieco mogące-
go poprawić  sytuację, światła księ-
życowego. O tym, że od czasu do 
czasu na okres mniej więcej wła-
śnie trzech nocek  gasną na ulicy 3 
Maja i przyległych latarnie uliczne,  
pisaliśmy już wcześniej. Ale tego że 
latarnie te nie świecąc nocą jedno-
cześnie świecąc za dnia, jeszcze do-
tychczas nie odnotowaliśmy. Ale 
co się odwlecze to nie uciecze, wła-
śnie w tej sekwencji wyłączeń tak 
się zdarzyło  i jak nas poinformo-
wali czytelnicy część latarni świe-
ciła za dnia . Wracając do wyłącza-
nia co pewien czas latarń, jedynym 
wytłumaczeniem tak regularnych i 
konsekwentnych przerw jest ciche 
oszczędzanie energii. Nawet za ko-
muny i o takich faktach uprzedzano 
ogłaszając komunikaty o tzw. obo-
wiązujących stopniach  zasilenia

Red

Na zdjęciu wiceprzewodniczący RM 
Piotr Słomski zadaje pytanie w sprawie 
odpłatności za zajęcia w NDK

Na zdjęciu Aneta Drążewska dyrek-
tor NDK

Kilka tygodni temu opubliko-
waliśmy w DN obszerny artykuł 
dotyczący zajeć w nowogardzkim 
NDK, a właściwie kontestowanej 
w wielu kręgach zasady odpłatno-
ści za te zajecia. Temat wzbudził 
zainteresowanie zwłaszcza wśród 
rodziców posiadających dzieci w 
wieku szkolnym, co stanowiło dla 
nas potwierdzenie, że w sprawie 
odpłatności  za zajęcia w gminnej 
placówce kultury zdania są  przy-
najmniej podzielone.  W trakcie 
sesji Rady Miejskiej, 23 czerwca, 
zapytania w tej sprawie skierował 
również radny Piotr Słomski. 

Radny pytał:
1. Jakie pozyskano przycho-

dy z  tytułu wnoszonych opłat 
za zajęcia w roku 2014 i  ile do-
tychczas wpłynęło z tego tytułu 
za rok 2015.

oraz
2. Dlaczego jednostka, któ-

ra jest finansowana z budżetu 
gminy dodatkowo żąda opłat za 
uczestnictwo dzieci w różnego 
rodzaju kursach?

Odpowiedź na pytania radne-
go podpisała dyrektor NDK Ane-
ta Drążewska. Piotr Słomski udo-
stępnił nam pismo dyrektor NDK 
z prośbą o jego publikację. Oto 
treść tego pisma, zawierające m.in. 
proodpłatnościową argumentację 
kierownictwa jednostki gminnej 
jaką jest  Nowogardzki Dom Kul-
tury.  

Sprawa: odpowiedź na wniosek 
Radnego Pana Piotra Słomskiego z 
dnia 23 czerwca 2015 r.

Wniosek 1.
Informacja na temat przycho-

dów Nowogardzkiego Domu Kul-
tury za 2014 i 2015r z tytułu po-
bieranych opłat za zajęcia eduka-
cyjno- kulturalne?.

Odpowiedź:
Nowogardzki Dom Kultury roku 

z tytułu odpłatności za zajęcia edu-
kacyjno-kulturalne uzyskał przy-
chody:

- w 2014 roku - 109.557,90

- do 30 czerwca 2015 - 51.720,00
Wniosek 2.
Dlaczego jednostka, która jest fi-

nansowana z budżetu gminy do-
datkowo żąda opłat za uczestnic-
two dzieci w różnego rodzaju kur-
sach?

Odpowiedź:
Opłaty za zajęcia są normalną 

praktyką większości domów kul-
tury w całej Polsce. Dochody uzy-
skane z opłat za koła zaintereso-
wań, są częścią budżetu i przezna-
czane są na dofinansowanie dzia-
łalności bieżącej. W NDK opłaty są 
niezmienne od 2012 roku i wyno-
szą od 30 do 50 zł. Wyjątkiem są 
trzy zajęcia:

- ceramika, gdzie na zajęcia 
mogą przychodzić rodzice z dzieć-
mi - cena zajęć dla dwóch osób, to 
koszt 60 zł (30 zł za osobę),

- zajęcia wokalne, ze specjalistką 
ds. emisji i propedeutyki scenicz-
nej, dla dzieci, które w przyszłości 
chcą działać w tej dziedzinie sztu-
ki, koszt tych zajęć to 70 zł, nie-
mniej jednak jeśli kogoś nie stać na 
zajęcia z tym wykładowcą, propo-
nujemy pracę z dwiema innymi in-
struktorkami, u których ceny zajęć 
to kwoty od 30 do 50 zł,

- nauka gry na instrumencie (za-
jęcia indywidualne), cena 70 zł.

Dla porównania zajęcia w in-
nych domach kultury: /wybrano 
takie, w których czas trwania zajęć 
jest porównywalny/

- zajęcia najtańsze 
• Goleniów: 40 zł miesięcznie (4 

zajęcia)
• Izabelin (woj. mazowieckie): 65 

zł (4 zajęcia)
• NDK: 30 zł (4 zajęcia)
zajęcia taneczne
• Goleniów: 70 do 120 zł (8 zajęć)
• Izabelin: 120 do 160 zł (8 zajęć)
• NDK: 40 zł (8 zajęć)
- zajęcia instrumentalne
• Goleniów: 120 zł do 160 zł  

(4 zajęcia)
• Izabelin: 55 zł za 45 min zajęć 

(1 zajęcie)
• NDK: 70 zł (4 zajęcia)
Mimo, że domy kultury nie dzia-

łają na zasadach świetlic środowi-
skowych, a pomoc w trudnych sytu-
acjach życiowych nie jest ich zada-
niem statutowym, to zadanie reali-
zuje OPS, Nowogardzki Dom Kul-
tury stosuje system zniżek i umo-
rzeń.

Zniżki za opłaty roczne i pół-
roczne:

- 10% zniżki - dla wpłacających 
za cały rok zajęć

- 5% zniżki - dla wpłacających za 
pół roku zajęć

Zniżki za opłaty miesięczne:
- 20% zniżki za drugie koło
- 20% dla rodzeństwa

- 20% za każde koło dla uczestni-
ków dojeżdżających ze wsi

Umorzenia
- dyrektor, na podstawie pisem-

nej prośby, może ustalić indywidu-
alne zwolnienia z opłat w przypad-
ku trudnej sytuacji materialnej

- bezpłatnie uczęszczają na za-
jęcia dzieci z Rodzinnego Domu 
Dziecka oraz wszystkie, które zgło-
siły trudną sytuację.

Każda prośba o zwolnienie z 
opłat, która wpłynęła w latach 
2011- 2015 została rozpatrzona 
pozytywnie. W tym roku mieli-
śmy tylko 8 takich próśb. Ponadto 

nasi instruktorzy reagują na wszel-
kie sygnały, obserwują też syste-
matyczność wpłat. Jeśli zauważają 
problem, rozmawiają z rodzicami i 
jeśli zajdzie taka potrzeba sugerują 
złożenie prośby o zwolnienie z opłat.                                                                                                     
Jeśli mamy dziecko uzdolnio-
ne w wielu dziedzinach sztu-
ki -wspólnie z instruktorami po-
dejmujemy decyzję o możliwo-
ści uczęszczania dziecka na dru-
gie czy trzecie koło, bez konieczno-
ści wnoszenia dodatkowych opłat.                                                                      
Wychodząc z tezy, że zajęcia w 
NDK powinny być bezpłatne, bo 
domaga się tego społeczeństwo - 
dom kultury organizuje takie nie-
odpłatne zajęcia (planszomania i 
czytomania) systematycznie- po-
winniśmy mieć na tych zajęciach 
tłumy, tymczasem tak nie jest. Śred-
nio liczba dzieci - 15 osób. Na każ-
dych zajęciach mamy inne dzieci, 
nie ma, więc mowy o systematycz-
ności i ciągłości procesu edukacji. 
W styczniu i w lutym organizujemy 
tzw. Drzwi Otwarte, każde dziecko 
może w tym czasie przychodzić na 
zajęcia bezpłatnie, organizujemy 
także bezpłatne akcje tematyczne: 
Rodzinne Tworzenie Kartek Wiel-
kanocnych i Bożonarodzeniowych.                                                                                                                
Dodatkowo pieniądze, które po-
bieramy za uczestnictwo w kołach 
mobilizują rodziców do systema-
tycznego przyprowadzania swo-

ich dzieci na zajęcia, dzięki czemu 
w sposób niezakłócony może prze-
biegać proces edukacji artystycz-
nej dzieci. Brak systematyczności 
to brak postępów w edukacji, in-
struktor musi jeszcze raz przera-
biać wcześniej przerobiony ma-
teriał - spowalnia to proces edu-
kacji artystycznej – tracą syste-
matycznie uczęszczające dzieci.                                                                                                                                          
    Wielokrotnie w dyskusjach nad 
kulturą, podnoszony był problem 
odpłatności, zawsze zgodnie do-
chodzono do wniosku, że odpłat-
ności muszą być.

Oto kilka opinii ze spotkań dy-
rektorów instytucji kultury oraz 
Zachodniopomorskiego

Forum Kultury:
- odpłatność to forma umowy ro-

dzica z instruktorem, w której obie 
strony odnoszą korzyści. Rodzic zo-
bowiązuje się dbać o systematycz-
ne uczęszczanie swojego dziecka na 
zajęcia, instruktor gwarantuje do-
brą jakość zajęć.

- jeśli rodzic płaci to ma poczu-
cie, że może wymagać, że ma gwa-
rancję jakości usługi.

- skoro rodzic wymaga, instruk-
tor mobilizuje się do coraz lepszej, 
efektywnej pracy z uczestnikiem 
-wzrasta odpowiedzialność in-
struktora, za jakość zajęć.

- jeśli rodzic nie płaci za zajęcia - 
rośnie jego roszczeniowość.

- zasadność odpłatności za za-

jęcia pokazuje dobitnie sytuacja 
w latach 70, domy kultury świeci-
ły pustkami - nikt nie doceniał bez-
płatnych zajęć.

- wkład uczestników powinien 
pokrywać przynajmniej część kosz-
tów zajęć.

- zajęcia muszą być płatne, 
sprawdzono to wielokrotnie, nie 
tylko na polu kultury. W naturze 
ludzkiej jest to, że doceniamy i sza-
nujemy to, za co przyjdzie nam za-
płacić.                                                                                

  Z poważaniem,
Dyrektor  NDK

mgr Aneta Drążewska  

Pozostawiamy argumenta-
cję pani dyrektor do oceny Czy-
telników. Warto tutaj jednak do-
dać, że finansowanie roczne z bu-
dżetu gminy (ponad ww. wpły-
wy z opłat), wynosi 1 056 000,00 
zł. na rok 2015. Trzeba też zauwa-
żyć, że omówiony wyżej system 
zniżek ma charakter czysto ko-
mercyjny  (więcej zamówionych 
sztuk usług, niższa cena jednost-
kowa), a nie socjalny. I na koniec 
- nieliczne zajęcia nieodpłatne, w 
tym zwłaszcza tzw. Czytomania, 
to dyskusyjne powielenie  znacz-
nie bardziej, z oczywistych powo-
dów, profesjonalnej oferty nowo-
gardzkiej biblioteki.                            

                                                 Red. 

Po godzinie 16 w poniedziałek latarnie 
na 3 Maja już nie świeciły . Czy to ozna-
cza , ze będą wreszcie świeciły nocą Zo-
baczymy !
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Wspomnienia Tadeusza Kozakowskiego z Nowych Wyszomierek cz. I
Kilkanaście tygodni temu otrzymaliśmy - od p. Jana Czesława Kozakowskiego, który publikował już kilkakrotnie w DN teksty historyczne - nowe mate-
riały z następującym wstępem.

Witam Szanowną Redakcję, w załączeniu przesyłam wspomnienia mojego brata stryjecznego Tadeusza Kozakowskiego. Tadeusz jest bratankiem mojego Ojca 
Piotra Kozakowskiego i obecnie mieszka w Nowych Wyszomierkach gm. Nowogard w domu, który przekazał mu nasz Stryjek Franciszek Kozakowski. Dzie-
je Piotra i Franciszka były publikowane na łamach „Dziennika Nowogardzkiego”. Sądzę, że historia życia Tadeusza, urodzonego w 1936 r. na Wołyniu, rów-
nież zasługuje na upowszechnienie. Wspomnienia Tadeusza Kozakowskiego w moim opracowaniu otrzymały w 2014 r., I Nagrodę w dziale pamiętnikarskim 
44 edycji Konkursu „Dzieje Szczecińskich Rodzin” organizowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury.

Po niezbędnych skrótach związanych z pominięciem zdarzeń z niektórych miejsc pozanowogardzkich prezentujemy w dwu odcinkach opracowane przez 
p Jana Czesława Kozakowskiego, wspomnienia p. Tadeusza Kozakowskiego.

Początki

Urodziłem się 5 marca 1936 r. 
w Pełczy, gmina Werba, powiat 
Dubno, województwo wołyńskie; 
obecnie jest to Ukraina. W urzę-
dowych dokumentach wpisana 

jest data 15 marca a dlaczego, to 
wyjaśnię dalej...

Moja mama z domu Skarżew-
ska Lidia, w dokumentach Le-
okadia, co też wyjaśnię później. 
Mama mojej mamy, czyli moja 
babcia, wyszła za mąż za Biało-
rusina – starowiercę o nazwisku 
Skarżewski. Aby wziąć ślub bab-

cia musiała zmienić wyznanie z 
rzymskokatolickiego na prawo-
sławne, w związku z czym moja 
mama, jak i pozostałe rodzeństwo 
mamy, było chrzczone w cerkwi. 

Ojciec mój Stanisław Kozakow-
ski, tak jak jego bracia Franciszek  

i Piotr Kozakowscy, czyli moi 
stryjowie, pochodził z okolic Ra-
domia Stryj Franciszek był osad-
nikiem wojskowym na Wołyniu 
w Pełczy w powiecie dubieńskim 
. Ojciec mój, tak jak stryj Piotr, 
był pracownikiem leśnym. Praco-
wali przy wyrębie lasów, wyrabia-
li klepki.

Z małżeństwa moich rodziców 
urodziło się czworo dzieci: Ja - Ta-
deusz, siostra Barbara, siostra Ja-
dwiga i brat Kazimierz. Przede 
mną (w 1935 r.) urodził się jeszcze 
brat Antoni, ale żył tylko miesiąc. 
Mama była gospodynią domową, 
trudniła się też krawiectwem.

 Dziadek mój ze strony mamy 
był leśniczym w Pełczy. Ojciec 
mój, po zawarciu związku mał-
żeńskiego z moją mamą, otrzymał 
posadę na leśniczówce (miejsco-
wości nie pamiętam) w powiecie 
Sarny na Wołyniu. Długo tam jed-
nak nie mieszkaliśmy ze względu 
na to, że był tam bardzo podmo-
kły i zabagniony teren i było bar-
dzo dużo węży, które wchodziły 
do budynków gospodarczych i do 
mieszkalnia. Mama bardzo bała 
się tych węży. ….. powróciliśmy 
do Pełczy; zamieszkaliśmy u bab-
ci Skarżewskiej w Kaśni. Po wybu-
chu wojny zaczęły się niespokoj-
ne czasy dla Polaków. Gdy wróci-
liśmy w Pełczy nie zastaliśmy już 
stryja Franciszka, którego, jako le-
gionistę z Legionów Piłsudskie-
go, Rosjanie wywieźli wraz z ro-
dziną na Sybir . W tym czasie w 
Pełczy byli już Niemcy. W niedłu-
gim czasie Niemcy wywieźli stry-
ja Piotra Kozakowskiego z rodzi-
ną na przymusowe roboty do Nie-
miec. Obecna nazwa tej miejsco-
wości to Wyszomierz , powiat No-
wogard, województwo zachod-
niopomorskie. Po wyjeździe stry-
ja do Niemiec w kwietniu 1943 r 
zamieszkaliśmy w jego gospodar-
stwie. Jednak długo tam nie byli-
śmy...

Okupacja i Banderowcy 
Była wiosna 1943 r., koniec 

kwietnia. Moja mama wraz z oj-
cem na podwórku szykowali 
ziemniaki do sadzenia. W pew-
nym momencie mama zobaczy-
ła idących drogą nieopodal pię-
ciu mężczyzn, spoglądających co 
chwilę w naszą stronę. Mama po-

wiedziała do ojca: „Ty na wszelki 
wypadek schowaj się!”. Tato posłu-
chał i poszedł chyłkiem i schował 
się za dom. W tym czasie męż-
czyźni weszli na drogę prowadzą-
cą na nasze podwórko. Gdy weszli 
na podwórze zaczęli pytać mamę 
po polsku, gdzie jest jej mąż. Gdy 
tato posłyszał polską mowę, nie 
przeczuwając niczego złego, wy-
szedł zza domu. Wtedy mężczyź-
ni wyciągnęli spod płaszczy broń i 
skierowali w kierunku ojca. Jeden 
z nich rozkazał: „Ręce do góry!”. 

Następnie obszukali ojca, czy nie 
ma przy sobie broni, wykręcili mu 
ręce do tyłu. Drugi wyjął sznur z 
kieszeni i związał ojcu z tyłu ręce. 
Zaczęli przesłuchiwać ojca, pyta-
li, gdzie ma schowaną broń i żeby 
ją natychmiast oddał. Jeden z nich 
cały czas mówił po polsku. Mówił, 
że wiedzą, że ojciec należy do pol-
skiej partyzantki, która działa na 
tym terenie i że u nas przecho-
wywana jest broń. Ojciec do ni-
czego się nie przyznał, zaprze-
czył wszystkiemu; powiedział, że 
do żadnej partyzantki nie należy 
i nie ma żadnej broni. Ten, któ-
ry mówił po polsku, powiedział: 
„To pójdziesz z nami na przesłu-
chanie!”. Mama zaczęła strasznie 
rozpaczać, prosić żeby nie zabie-
rali ojca ze względu na małe dzie-
ci. Na to on powiedział, żeby się 

nie martwiła, że ojcu nic się nie 
stanie, że po przesłuchaniu pusz-
czą go do domu. Następnie zabra-
li ojca i poszli wzdłuż lasu. Ode-
szli kawałek od domu i pod lasem 
zastrzelili ojca. Dostał dwa strza-
ły: w plecy i w głowę. Ojciec był 
pierwszym Polakiem, który zginął 
z rąk bandy UPA w Pełczy.

 Ukraińcy zapowiedzieli, że jak 
ktoś odważy się zabrać ciało, to 
spotka go taki sam los jak ojca. 
Mama strasznie rozpaczała, nie 
wiedziała, co ma robić, bo została 

z czwórką małych dzieci. Ja, naj-
starszy, miałem 7 lat, a najmłod-
szy brat – 16 miesięcy. Tego same-
go dnia, wieczorem, gdy mrok już 
zapadł, skradając się pod krzaka-
mi, przyszedł do nas miejsco-
wy Ukrainiec i powiedział do 
mamy: „Bierz dzieci i uciekaj, bo 
mają przyjść w nocy i was zamor-
dować”. Jak się ściemniło mama 
wzięła dzieci, weszła do lasu, żeby 
się schować. Jak później opowia-
dała, weszła z nami w gęste krza-
ki. Usiedliśmy, poprzytulaliśmy 
się do mamy i usnęliśmy. Mama 
bała się, żebyśmy się nie obudzi-
li i nie zaczęli płakać, bo byliśmy 
schowani w krzakach niedale-
ko domu. Jakby bandyci usłysze-
li płacz dziecka, to na pewno nas 
też by zabili. Banderowcy przy-
szli do naszego domu w nocy, nie 

znaleźli nas, podpalili dom, sto-
dołę i oborę wraz z żywym inwen-
tarzem. Żywcem spłonęły świnie, 
owce, krowa, kury i pies. Mama 
później mówiła, że jak paliła się 
obora, to krowa strasznie ryczała i 
kwiczały świnie. W domu wszyst-
ko się spaliło, łącznie z dokumen-
tami, których mama nie zabrała. 
Zostaliśmy z tym, w co byliśmy 
ubrani. 

Rano, jak tylko się rozwidniało, 
mama, z najmłodszym bratem na 
rękach, i my, tylko w tym, co mie-
liśmy na sobie, poszliśmy przez 
pola do naszej babci w kolonii Ka-
śnia, około 2 kilometrów. Przeby-
waliśmy tam kilka dni w ukryciu. 
Babcia pod osłoną nocy poszła na 
skraj lasu, wykopała dół i wsunęła 
tam ciało ojca, które było już oka-
leczone przez dziką zwierzynę. 
Później posadziła tam drzewko. 
Dzięki temu już jako dorosły, jak 
pojechałem tam po latach, mo-
głem być na grobie ojca.

Zaczęły się napady na Polaków i 
morderstwa. Ci, którzy przeżyli w 
Pełczy i okolicznych wioskach, w 
obawie przed Ukraińcami, wspól-
nie zorganizowali ucieczkę do 
Dubna. Dużo uciekinierów mia-
ło broń i Ukraińcy nie odważyli 
się dokonać napadu na odjeżdża-
jących Polaków. Mama z nami też 
uciekała niosąc 25 km na rękach 
najmłodszego brata.  W Dub-
nie Polaków uciekających przed 
Ukraińcami Niemcy umieszcza-
li w obozie. Przebywaliśmy tam 
od kwietnia 1943 r. do wyzwole-
nia przez wojska sowieckie w zi-
mie 1944 r. (dokładnej daty nie 
pamiętam). 

W obozie tym były bardzo cięż-
kie warunki. Gryzły nas wszy i 
pluskwy, które roznosiły choro-
by. W obozie tym, podzielonym 
na trzy części przebywali również 
Żydzi i Rosjanie. Bardzo dużo lu-
dzi chorowało na tyfus i dużo 
umierało. 

Pamiętam, jak codziennie rano 
Żydzi jeździli takim płaskim wo-
zem zwanym lora; dwóch z przo-
du przy dyszlu, a czterech pchało 
z tyłu. Jeździli od baraku do bara-
ku i zabierali ciała zmarłych ludzi. 
Nasza mama też zachorowała na 
tyfus. Parę dni była nieprzytom-
na, ale jakoś przeżyła. 

cdn

Tadeusz Kozakowski

Stanisław Kozakowski

Leokadia Skarżewska

Leokadia i Stanisław Kozakowski- Pełcza, rok 1934

Ostatnia droga Stanisława Kozakowskiego. Tą doliną banderowcy prowadzili go z 
Pełczy do lasu pod Kaśnią



Nr 54 (2385)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Serdeczne podziękowania 

dla 
Pana Artura Lakowskiego, Pana Dariusza  

Jorskiego oraz Pana Zbigniewa Dalmaty 

za zaorganizowanie mega fantastycznego 

„Pikniku Rodzinnego” 
składają:dziewczyny z „Maxa” z rodzinami

PODZIĘKOWANIA

Fotorelacja

19. festiwal „Lato z Muzami” zakończony
W dniach 17-19 lipca, w Nowogardzie odbyła się już 19. edycja festiwalu filmu, muzyki i malarstwa „Lato z Muzami”. Podczas ostatniego weekendu nowo-
gardzianie nie mogli  narzekać na brak dobrego kina, wizyt znanych gości, występów artystycznych czy innych działań artystycznych, jak  plener malarski 
czy młodzieżowe warsztaty. DN zaprasza na fotorelację z tego wydarzenia. 

Przypomnijmy, że w tej edycji 
„Lata z Muzami” gościem hono-
rowym był Janusz Zaorski, reżyser 
m.in. takich filmów jak „Piłkarski 
Poker”, „Szczęśliwego Nowego Jor-
ku”, „Syberiada Polska”. W pierw-
szym dniu festiwalu została odsło-

nięta pamiątkowa tablica honorują-
ca dokonania tego reżysera. Janusz 
Zaorski został również nagrodzony 
honorowym „Laurem Cisowym”. 
W najbliższym wydaniu DN opu-
blikujemy wywiad, który przepro-
wadziliśmy z J. Zaorskim w ostat-

nim dniu festiwalu. Swój koncert, 
w pierwszym dniu festiwalu jako 
kolejna gwiazda, zagrał też zespół 
Czarno-Czarni. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się występ gwiazdy 
polskiego kabaretu- Grzegorza Ha-
lamy. Przez cały czas trwania im-

prezy odbywał się plener malarski 
oraz młodzieżowe warsztaty, w któ-
rych udział brała młodzież nie tyl-
ko z Polski, ale również z Niemiec 
i Ukrainy. Festiwal zakończył się 
podsumowaniami, tj. wernisażem 
wystawy prac uczestników pleneru 

malarskiego, projekcją filmów oraz 
projektem młodzieżowych warsz-
tatów artystycznych. Przy artykule 
prezentujemy kilka zdjęć z 19. edy-
cji festiwalu „Lato z Muzami” No-
wogard 2015.

red

foto: M. Kawa- NDK
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

REKLAMA

REKLAMA

Zajęcia żeglarskie  
JUNGA & KADET 2015 

Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie informuje, że organizuje bez-
płatne zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży w 
wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w dniach od 30 lipca (czwartek) do 08 
sierpnia (sobota) na terenie  przystani klubowej na plaży miejskiej w 
Nowogardzie.Uwaga - ilość miejsc ograniczona.

 Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców oraz za-
świadczenie lekarskie można składać Bosmanowi Klubu (przystań klu-
bowa) codziennie w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 28 lipca (wtorek). For-
mularze do pobrania u Bosmana lub na stronie internetowej www. kna-
ga.nowogard.eu

Zebranie organizacyjne rodziców  w dniu 29 lipca (środa) , godz. 
17.00 (przystań klubowa).

Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach za-
dania publicznego „Bezpiecznie na wodzie”

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 601-332-493.
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ODDZIAŁ DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY  

ZAPRASZA  

dzieci w wieku od 6  do 11 lat  

na „WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE ” 

Zajęcia będą trwały od dnia 6 lipca 2015 r.  
do dnia 14 sierpnia 2015 r.  

w godz. 12 00  -  1400  

 

 

    W trakcie bibliotecznych  zajęć dzieci będą uczestniczyć  w zajęciach 
literacki ch, plastyczn ych, muzyczno -  ruchowych. Będą rozwiązywać  zagadki i 
rebusy bajkowe, projektować, malować, wyklejać, a prz ede wszystkim dobrze 
się bawić. Głośne czytanie  towarzyszyć będzie w każdym dniu.  

„WAKACYJNE ZAJĘCIA 

CZYTELNICZE”  

Zapraszamy  
 

 O d  13  
 

  lipca 2015r.  
do 14 sierpnia 2015 r.  

w godz. 12 00 -  1400  

 

 

20 – 24 lipca
TYDZIEŃ Z SERIĄ KSIĄŻEK 

„PRZYGODY MAŁYCH MA-
RZYCIELI”

- CZAS NA MARZENIA- pa-
trzymy przez bajkowe okulary

- Stuki, brzdęki i inne dźwięki 
– robimy instrumenty – przenosi-
my się 

   w świat dźwięków
- muzyczne zabawy – DYZIO 

MARZYCIEL
- Po drugiej stronie tęczy – 

DRZEWO MARZEŃ
- Rolka i jej marzenie – kreatyw-

ne wykorzystanie rolki po papierze
 Julia i tajemniczy sklep pana 

Pokrętły - M. Michael
 Miasteczko szeptów - V. Zabus 

Podróże z Fantazją  - L. Długołęc-
ka-Pinkwart

 Koniec z wygłupami - A. Stel-
maszyk

 Piotr Śmiałek i tajemnicza tak-
sówka - J. Pelissier

27 – 31 lipca
STRAAACH MA WIELKIE 

OCZY! WITAJCIE W STWOR-
KOLANDII!

- Straszydełka z balonów
- Pajęczynowe akrobacje/ zaba-

wa ruchowa
- Tekturowe pajączki, stworki na 

klamkę, włóczkowe różności
- Rysujemy Rupaki – cóż to za 

zwierzaki?
- Straszna wykreślanka
- Stworki z wykorzystaniem 

owoców i warzyw
 Jak pokonać nocne stwory? - C. 

Leblanc
 Duszki, stworki i potworki - D. 

Gellner
 Rupaki - D. Wawiłow
 Synek Gruffala - J. Donaldson
 Ktoś z korytarza - P. Gabrysz

 Pani Potworka - J. Papuzińska
3 – 7 sierpnia
A CÓŻ TO ZA ZWIERZAKI? 

ACH TO PŁYNĄ MORSKIE SSA-
KI !

- Niezwykłe poszukiwania – 
ukryte obrazki

- Morze obfitości (rybki z ceki-
nów, ziaren, włóczki, płyt CD, li-
ści, itp.)

- Rybia mozaika
- Akwarium/ z wykorzystaniem 

słoika
- Zabawa orgiami/ krab z kółek
- Obrazkowa krzyżówka zada-

niowa – ssaki morskie
- Morze jest głębokie i szerokie/ 

praca w grupach
 Pakujemy się nad morze - D. 

Gellner
 Wakacje Emilki - J. Klugmann
 Nie ma nudnych dni - R. Piąt-

kowska

PROGRAM WAKACYJNYCH ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH W BIBLIOTECE 
Z PODZIAŁEM NA TYGODNIOWE BLOKI TEMATYCZNE

od 20 lipca do 14 sierpnia 2015r.

„Seni Cup” 2015 

Toruń zdany na 5
Po udanych kwalifikacjach rozegranych w maju w Niechorzu, zawodnicy z Domu Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie, kolejny raz w swojej karierze powtórzyli sukces, występując w 
finale Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Seni Cup” 2015. 

Turniej finałowy odbył się w 
Toruniu w dniach 1-3 lipca, przy 
wsparciu fundacji TZMO „Ra-
zem Zmieniamy Świat” i Sto-
warzyszenia „Dom Pod Słoń-
cem”, które propagują rozwój 

piłki nożnej w placówkach opie-
kuńczych w Polsce i za grani-
cą. Naszym zawodnikom daje  
to możliwość rywalizacji na po-
ziomie międzynarodowym, gdzie 
wobec tak wielkich emocji kwe-
stia „niepełnosprawności” nie ma 
absolutnie znaczenia. Drużyna z 
Nowogardu przyjechała do Toru-
nia w swoim niezmiennym skła-

dzie: Rafał Opala, Mateusz Pącz-
kiewicz, Paweł Nowicki, Marek 
Krupa, Maciej Lenik, Przemy-
sław Daniłowski i Artur Kubisa,  
by rywalizować w  grupie B z 
zespołami: Arnsberg (Niem-

cy), Memele (Łotwa) oraz Kra-
snystaw, Ruda Różaniecka i Ja-
romin (Polska). Rywaliza-
cję w grupie wygrała drużyna  
z Niemiec, która, co ciekawe, 
jedyną porażkę poniosła wła-
śnie z naszymi zawodnikami  
w stosunku 2:0. Pozostałe me-
cze stały na bardzo wyrów-
nanym poziomie, a bram-

ki rozstrzygające często pada-
ły niemal w ostatnich sekun-
dach. Ostatecznie DPS Nowogard  
z czterema punktami zajął 5. miej-
sce w swojej grupie, notując jedno 
zwycięstwo, remis i trzy porażki. 
W klasyfikacji turniejowej, wśród 
30 zespołów, drużyna uplasowała  
się na 11. miejscu. Obok zma-
gań sportowych impreza w To-
runiu ma znaczący wymiar kul-
turalny i integracyjny. W tym 
roku zawodnicy mieli możli-
wość spotkać się z drużynami  
z Rosji, Ukrainy, Niemiec, 
Czech, Łotwy, Litwy czy Słowa-
cji również poza boiskiem, po-
cząwszy od wspólnej parady 
otwierającej turniej trasą z Ryn-
ku Staromiejskiego do Amfite-
atru Muzeum Etnograficznego, 
aby współuczestniczyć w różne-
go rodzaju występach artystycz-
nych. Drugiego dnia natomiast, 
wszystkie drużyny po zakończo-
nych meczach bawiły się do póź-
nych godzin na imprezie inte-
gracyjnej zorganizowanej w za-
bytkowej Twierdzy Toruń Fort 
IV. Cały turniej, trzeciego dnia, 
zwieńczyła uroczystość dekoracji  
i wręczania  nagród dla wszyst-
kich zespołów bez względu na 
osiągnięte wyniki, oraz wielkie 
wspólne zdjęcie na głównej try-
bunie stadionu w Toruniu. 

Tekst i foto: M. Kawa
 
   

Na zdjęciu reprezentancja DPS Nowogard, która walczyła w Toruniu podczas Semi 
Cup 2015

 Gilbert wielki - J. Clarke 
 Akcja morze! - R. Piątkowska
 10 – 14 sierpnia
SKRZYDLACI PRZYJACIELE!
- wycinanka – składanka (pta-

szek)
- zabawa z piórkami
- ptaki z liści, bociany z papiero-

wego talerzyka
- malowanki – odbijanki
- szukamy patyczaków
- ptaszek w klatce
- korona króla ptaków i drzew
- zabawa muzyczna/ odgłosy 

ptaków
 Chodzi o to, czy wiesz co to - 

M. Brykczyński

Paw - G. Kasdepke
A kto to? Sroka - J. Liszewska
Ptasie radio - J. Tuwim 
A moja ciotka - J. Mikrut
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Pomorzanin nie daje szans Promieniowi Mosty

Nikodem Woźniak dobija gości
W sobotę (18 lipca), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie pierwszy zespół Pomorzanina rozgrywał mecz sparingowy z Promieniem Mosty. No-
wogardzianie zdominowali swoich rywali, goście nie mieli tego dnia zbyt wiele do powiedzenia, a wynik 4:0, to najmniejszy wymiar kary. 

Pomorzanin Nowogard – Promień Mosty 4:0 (1:0)
Gole: Kamil Lewandowski, Dawid Langner, Dawid Kurek, Nikodem Woźniak
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Gracjan Wnuczyński, Konrad Adamek, Kacper Królik – Dawid Jurek, Adam Mańka, Fernando Maia 

Batista, Dawid Kurek – Dawid Langner, Kamil Lewandowski; zmiany: Dominik Wawrzyniak, Nikodem Woźniak, Natan Wnuczyński, Grzegorz Skrzecz.  

Pomorzanin w rywalizacji z wy-
stępującym o szczebel niżej (re-
gionalna okręgówka) Promie-
niem Mosty, od początku me-
czu dyktował warunki gry. Nowo-
gardzianie wystąpili bez trenera, 
skład koordynował prezes Mar-
cin Skórniewski oraz Fernando, a 
obydwie drużyny dogadały się na 
„lotne” zmiany. Pierwsza bram-
ka padła po składnej akcji. Futbo-
lówka trafiła na skrzydło do Fer-
nando, który idealnie dograł ją 
w pole karne do Kamila Lewan-
dowskiego. Napastnik Pomorza-
nina będąc sam na sam z bram-
karzem, uderzył nieprecyzyjnie i 

golkiper Promienia wybronił ten 
strzał, jednak był bezradny wobec 
dobitki Lewandowskiego, który 
na „raty” zdobył pierwszego gola. 
Jeszcze przed przerwą nowogar-
dzianie powinni podwyższyć wy-
nik. „Oko w oko” z bramkarzem 
gości stanął Dawid Langner, który 
pogubił się w dryblingu i nie zdo-
łał strzelić gola. Langner popra-
wił się zaraz po przerwie, zdoby-
wając najpiękniejszą bramkę me-
czu. Piłkarz Pomorzanina zdecy-
dował się na zaskakujący strzał 
z około 25 metrów. Futbolówka 
wpadła w długi róg obok bezrad-
nego golkipera z Mostów i tym sa-

mym Langner podwyższył na 2:0. 
Trzeci gol, to kolejna składna ak-
cja gospodarzy, po której Dawid 
Kurek otrzymał podanie w pole 
karne i uderzył z 12 metrów. Piłka 
jeszcze odbiła się od nogi rywala i 
po rykoszecie zaskoczyła golkipe-
ra Promienia. Kropkę nad „i” po-
stawił młodziutki Nikodem Woź-
niak. Po skutecznym dryblingu 
Woźniak minął ostatniego obroń-
cę, wpadł z piłką w pole karne i 
uderzył w krótki róg bramki, zdo-
bywając swojego pierwszego gola 
w I zespole Pomorzanina. Przy-
pomnijmy, że Nikodem Woźniak 
ma już na koncie bramkę w se-

niorach, którą zdobył w sparin-
gu drugiego zespołu Pomorzani-
na w ubiegłym sezonie. W całym 
meczu Pomorzanin miał o wiele 
więcej dogodnych sytuacji i wynik 
4:0, można uznać za najmniejszy 
wymiar kary dla Promienia Mo-
sty. Teraz przed nowogardzkim 
zespołem o wiele trudniejsi spa-
ringpartnerzy. W najbliższą sobo-
tę Pomorzanin podejmować bę-
dzie czwartoligowców z Kamienia 
Pomorskiego. Więcej o tym spa-
ringu w piątkowym wydaniu DN. 

KR

Na zdjęciu młodziutki Nikodem Woź-
niak, który zdobył w meczu z Promie-
niem Mosty swojego pierwszego gola 
w I zespole Pomorzanina. 

Zarząd Pomorzanina ogłosił 
nazwisko trenera

Tomasz Surma 
ponownie na ławce!
Znamy już nazwisko trenera pierwszej drużyny Pomorza-
nina. Zarząd klubu powierzył tę funkcję Tomaszowi Sur-
mie, który w minionym sezonie opuścił zespół z osobistych 
powodów. Nowy trener od dziś rozpocznie pracę z nowo-
gardzkimi piłkarzami. 

Tomasz Surma od lat jest 
związany z Pomorzaninem. 
Był wychowankiem tego klu-
bu i przez wiele lat występo-
wał w barwach Pomorzani-
na. Po raz pierwszy został tre-
nerem nowogardzkiego klubu 
w sezonie 2011/2012, wówczas 

prezesem został Marcin Skór-
niewski, a wybór nowego trene-
ra był priorytetem. Tomasz Sur-
ma z marszu wywalczył awans 
do wojewódzkiej okręgówki. 
Następnie przez kolejne dwa se-
zony, nie udało się Surmie wy-
walczyć awansu do IV ligi. Tre-
ner sam zrezygnował z pełnio-
nej funkcji przed startem sezo-
nu 2014/2015, wówczas druży-
nę przejął Robert Kopaczew-
ski z Goleniowa. Tomasz Sur-
ma swoją rezygnację tłuma-
czył sprawami osobistymi. Dziś 
wiemy, że po rocznej prze-
rwie powróci na ławkę trener-
ską Pomorzanina. Ta wiado-
mość z pewnością ucieszy ki-
biców nowogardzkiego klubu, 
którzy darzą ogromną sympatią 
wychowanka klubu, który przez 
wiele lat walczył z Pomorzani-
nem na różnych szczeblach roz-
grywkowych. Wierzymy, że po-
wrót Tomasza Surmy do Pomo-
rzanina przyniesie dużo dobre-
go nowogardzkiemu klubowi. 

KR

Tomasz Surma wraca na ławkę trener-
ską Pomorzanina Nowogard

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
w strzelectwie sportowym

Mateusz Mikołajczyk  
poza podium
W dniach 14-18 lipca 2015 roku, w miejscowości Zielona Góra, odbył się Finał Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży – mistrzostw Polski juniorów młodszych w strzelectwie sporto-
wym. W barwach województwa zachodniopomorskiego wystąpił zawodnik Sekcji Strzelec-
kiej z Nowogardu, Mateusz Mikołajczyk.

Mateusz Mikołajczyk startował 
w konkurencjach: karabin spor-
towy 60 strzałów leżąc (KS60L) 
na odległość 50 metrów, uzyskał 
wynik 572 punkty, zajmując 13. 
miejsce na 50 zawodników oce-
nianych (zwycięzca tej konku-
rencji uzyskał wynik 585 punk-
tów).Kolejną konkurencją był 
karabin sportowy 3x20 strzałów 
(KS3x20) na odległość 50 me-
trów, w trzech postawach (klęczą-

ca, leżąca i stojąca), Mateusz Mi-
kołajczyk uzyskał w niej wynik 
178+194+169=541 punktów (re-

kord życiowy), zajmując 16. miej-
sce (zwycięzca tej konkurencji 
uzyskał wynik 562 punkty).Na za-
kończenie nasz reprezentant wy-
startował w karabinie pneuma-
tycznym 40 strzałów (KPN40) 
na odległość 10 metrów. Tym ra-
zem Mikołajczyk uzyskał wynik 
386,8 punktów, zajmując 19. miej-
sce, a zwycięzca tej konkurencji 
z Gwardii Olsztyn uzyskał wynik 
404,4 punkty ustanawiając nowy 
Rekord Polski w kategorii junio-
rów młodszych. Wierzymy, że do-
świadczenie nabyte przez Mate-
usza Mikołajczyka, podczas star-
tu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, zaowocuje w przyszło-
ści. 

Info: własna

Mieszkańcy Strzelewa zapraszają
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy w Strzelewie -  dnia 25 

lipca (sobota), o godzinie 16.00  na placu w Strzelewie odbędzie się lo-
teria fantowa. Każdy los, zakupiony za 10 zł, weźmie udział w losowa-
niu nagrody głównej – roweru. Natomiast o godzinie 20.00, rozpocznie 
się zabawa taneczna na świeżym powietrzu.

Organizatprzy
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I Zawody Smoczych Łodzi w Nowogardzie

Znamy skład osad
Już w najbliższy weekend (25-26 lipca), rozegrane zostaną I Zawody Smoczych Łodzi w Nowogardzie. Zamknięto już listę osad, które zgłosiły się do rywa-
lizacji. W sumie w Nowogardzie wystąpi 20 ekip. Wszystkich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 Zgłoszenia drużyn przyjmowa-
ne były do soboty (18 lipca), dziś 
znamy już pełen skład osad, któ-
re walczyć będą o zwycięstwo w I 
Zawodach Smoczych Łodzi w No-
wogardzie. Osadom nadano  już 
numery startowe, kibice okla-
skiwać będą następujące zespo-
ły: nr 1 Nadleśnictwo Nowogard 
OPEN, nr 2 KS Przygoda Gdańsk 
OPEN, nr 3 Szajba Team OPEN, 
nr 4 Gdańsk/Borken OPEN,  nr 
5 Dragon Hunters OPEN, nr 6 
Urząd Miasta Nowogard MIX, nr 
7 Husaria MIX, nr 8 Szajba MIX, 
nr 9 KS Przygoda Gdańsk MIX, 
nr 10 Babiniec MIX, nr 11 Dra-
gon Hunters MIX, nr 12 MRKS 
MIX, nr 13 Ekipa od Butelki MIX, 
nr 14 Drakens Iława MIX, nr 15 
Rohling Suus MIX, nr 16 Gdańsk/
Borken OPEN, nr 17 GOKF JU-
NIOR, nr 18 Polski Klub Przy-
gody JUNIOR, nr 19 Borken JU-

NIOR, nr 20 HUSARIA JUNIOR. 
Prezentujemy również informa-
cję organizatorów dotyczącą ogól-
nych zasad zawodów. Start odby-
wa się w klasach OPEN, MIX i 
JUNIOR. Do klasy Open zgłosi-
ło się 5 osad. Tutaj nie będzie po-
działu na Sport i FUN. Osada 4-5 
będzie walczyła w repasażach o 4. 
miejsce. Ostatecznie w półfina-
łach wystąpią 4 osady. Osada z 5. 
miejsca wystąpi 3 razy, osada bio-
rąca udział w repasażach 5 razy, a 
pozostałe 4 razy. Do klasy junior 
zgłosiły się 4 osady. Każda wystąpi 
4 razy. Do klasy mix zgłosiło się 11 
osad. Pierwsze biegi to kwalifika-
cje do grup SPORT (6 osad) oraz 
FUN (5 osad). Kolejne biegi to eli-
minacje. Po pierwszym biegu eli-
minacyjnym (a drugim w zawo-
dach) osada zajmująca w grupie 
sport 6. miejsce przejdzie do klasy 
FUN. Od tej pory klasa FUN bę-

dzie zawierała 6 osad. W przypad-
ku uzyskania czasu gorszego niż 

+10% z biegu kwalifikacyjnego, 
osada zostanie zdyskwalifikowa-
na za celowe działania zmierza-
jące do przejścia do grupy FUN. 
Po kolejnych biegach w grupie 
mix sport osady zajmujące miej-
sca 4-5 wystąpią w biegu repasa-
żowym dającym miejsce w pierw-
szej 4. Osada z 5. pozycji kończy 

zawody. Maksymalna ilość star-
tów to 5, natomiast minimal-

na to 3. Osoby pływające w kla-
sach OPEN i MIX w maksymal-
nej konfiguracji będą pływały 10 
razy. W sumie podczas zawodów 
kibice obejrzą42 biegi. Biegi klas 
OPEN I MIX przeplatane są star-
tami klasy Junior, aby dać szan-
sę na wypoczynek lub przesiadkę 
osób dublujących klasy. Będziemy 

wstrzymywać biegi, aby te osoby 
mogły się przesiąść. Przewidywa-
ny czas startu jednej pary łodzi to 
15 min. Dla celów ustalania dłu-
gości biegu przyjęto 20 min. Ko-
ordynatorem zawodów będzie 
Robert Mateusiak, który odpo-
wiada również za koncepcje za-
wodów. Za opracowanie graficz-
ne odpowiedzialny jest Paweł Ku-
siak, natomiast szefem sekcji sę-
dziowskiej będzie Artur Rudnic-
ki. Dla zwycięzców przewidzia-
no atrakcyjne nagrody. Nagro-
dą główną w klasie MIX SPORT 
w Nowogardzie, będzie nowe Ca-
noe 4 osobowe - świetne do tre-
ningu. Już dziś gorąco zachęca-
my mieszkańców naszej gminy 
do wzięcia udziału w I Zawodach 
Smoczych Łodzi w Nowogardzie.  
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NASZ PATRONAT

Nagroda za I miejsce, nowe Canoe 4 osobowe

Organizatorzy Festynu:

Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard

Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard

11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 

  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego

  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka

Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun

  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane

Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”

Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt

  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)

Gry, konkursy dla dzieci i rodziców

Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 

Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady

Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych

Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"

Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 

oraz eksponatów kolekcjonerskich

w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych  
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

G&G Rolety

Produkcja i montaż

ul. Górna 4
Nowogard

tel. 667 980 993

Rolet 
i moskitier

Wydruki  
koloroWe 

usługi  
Poligraficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

REKLAMA

Oddam  
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 245 863

LMM

VIII Zawody w Kulturystyce i Fitness – Sopot

3. miejsce Marcina Wesołowskiego
W sobotę (18 lipca) w Sopocie, już po raz ósmy odbyły się plażowe Zawody w Kulturystyce i Fitness. Na sopockiej plaży wy-
startowało dwóch zawodników Pomorzanina Nowogard- Marcin Wesołowski oraz Rafał Doroszuk, którzy zaprezentowa-
li się z dobrej strony. 

Choć Marcin Wesołowski i Ra-
fał Doroszuk nie są mieszkańcami 
Nowogardu, to od jakiegoś czasu 
reprezentują barwy Pomorzanina 
Nowogard, a nad ich formą czu-
wa Krzysztof Skryplonek. Podczas 
zawodów na sopockiej plaży, ci 
dwaj kulturyści byli jedynymi re-
prezentantami Pomorzanina. Le-
piej podczas zawodów wypadł 
Marcin Wesołowski, który starto-
wał w kategorii kulturystyka męż-
czyzn powyżej 90 kg. Zawodnik 

Pomorzanina wywalczył 3. miej-
sce, przegrywając tylko z Wojcie-
chem Kampą z Olimpu Zabrze 
oraz Łukaszem Modzelewskim z 
Body Line Group Łódź. 

Z kolei Rafał Doroszuk zapre-
zentował się na scenie w katego-
rii kulturystyka juniorów – Open. 
Zawodnik Pomorzanina miał bar-
dzo dużą konkurencję, w sumie 
wystartowało 29 kulturystów.  Ra-
fał Doroszuk nie zdołał awanso-
wać do finału, o włos przegry-

wając walkę o pierwszą szóst-
kę, ostatecznie junior Pomorza-
nina uplasował się na 7. miejscu. 
Sekcja Kulturystyki i fitness Po-
morzanina, jak widać, wciąż się 
rozrasta o nowe nazwiska spor-
towców, którzy chcą bronić barw 
nowogardzkiego klubu. Na bieżą-
co będziemy informować o kolej-
nych sukcesach kulturystów z Po-
morzanina. 

KR
Na zdjęciu Marcin Wesołowski podczas 
Zawodów w Sopocie
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam	 lub	 wynajmę	 lokal	
użytkowy	o	pow.	52	m2	przy	ul.	
Racibora	I	4	w	Nowogardzie.	Tel.	
695	264	594.

•	 Sprzedam	 garaż	 na	 Zamkowej	
w	Nowogardzie.	604	702	817	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 dwu-
pokojowe	 ul.	 Boh.	Warszawy	
oś.	Radosław,	II	piętro,	po	re-
moncie,	 w	 bardzo	 dobrym	
stanie.	Tel.	605	686	520	

•	 HALA	 	 	 DO	 	 WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	
Karsk.	509	349	642	

•	 PIB	 “PRO-BUD”	 s.c.	 informuje,	
że	prowadzi	zapisy	na	sprzedaż	
mieszkań	w	budynku	mieszkal-
nym	 30-rodzinnym	 z	 usługami	
w	 parterze	 przy	 ul.	 Dąbrowsz-
czaków	19.

•	 	Tel.	91	39	25	552,	kom.	783	570	
056,	695	264	594.

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypo-
kojowe,	 bezczynszowe	 Leśna.	
663	423	338	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypo-
kojowe	 na	 I	 piętrze	 60	 m2	 ul.	
Zamkowa.	730	315	621

•	 Sprzedam	mieszkanie	2	pokojo-
we.	694	281	784

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 3-poko-
jowe.	504	422	809	

•	 Wynajmę	 biuro	 28m2,	 ściesłe	
centrum,	 I	 piętro,	 parking.	 501	
549	818	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 dwupo-
kojowe	 o	 pow.	 38,9m2,	położo-
ne	na	parterze	budynku	wielo-
rodzinnego	 w	 Osowie.	 Wiado-
mość	tel.	502	642	029

•	 Sprzedam	połowę	domu	120m2,	
dwa	 garaże.	 Tel.	 696	 207	 172,	
668	503	880

•	 Sprzedam	 bezczynszowe	 dwa	
mieszkania,	parter,	lub	jako	jed-
no	68m2.	Tel.	660	143	840	

•	 Odstąpie	urządzone	mieszkanie	
65m2,	wpółdzielcze,	lokatorskie-
,Wiejska	2d.	604	606	960	

•	 Sprzedam	 pół	 domu	 z	 działką	
Osowo.	 696	 404	 840,	 690	 945	
309	

•	 Sprzedam	 kawalerkę	 w	 cen-
trum,	II	piętro.	607	962	483	

•	 Sprzedam	 mieszkanie	 trzypo-
kojowe,	 nowe	 okna,	 nowa	 sto-
larka	 okienna	 na	 osiedlu	 Gryfi-
tów.	91	39	26	999

•	 Zamienię	 	 mieszkanie	 	 69	
m2	 	 na	 	 dwa	 	 pokoje.	 Parter.	
Tel.913920608.

•	 Sprzedam	 	 mieszkanie	 	 3	 po-
kojowe.	 Centrum.Parter.
Tel.603993087.

•	 Sprzedam	 	 kawalerkę.Tel.	
723777511

•	 Do	 wynajęcia	 lokal	 (kawalerka)	
ul.	700	 lecia	nad	sklepem	natu-
ra	I	piętro,	27m2	z	zapleczem	so-
cjalnym.	 Doskonale	 nadaję	 się	
na	biuro-gabinet	lekarski,	masa-
żu,	urody	itp.	Preferowany	dłuż-
szy	 okres	 najmu.	 Tel.	 661	 960	
881	

•	 Sprzedam	ziemię	orną.	724	541	
510	

•	 Sprzedam	dom	110	m2	 	 z	gara-
żem	 w	 Nowogardzie.	 608	 853	
710	

•	 Mieszkanie	M3	sprzedam.	2	po-
koje,	(kuchnia	umeblowana).	ul.	
Wyszyńskiego	III	piętro.	Tel.	784	
584	294	

•	 Działkę	 budowlaną	 z	 warunka-
mi	 zabudowy.Sprzedam.	 606	
681	704	

•	 Działki	 budowlane	 sprzedam	
Karsk.	735	957	563	

•	 Sprzedam	mieszkanie	 jednopo-
kojowe	w	centrum,	II	piętro.	665	
541	960

•	 Sprzedam	działki	pod	garaże,	ul.	
Gryfitów,	tel.	91	39	26	999

•	 Dobra	 sprzedam	okazyjnie	całe	
piętro	kamienicy	z	mieszkaniem	
i	 pomieszczeniami	 przeznaczo-
nymi	 do	 prowadzenia	 działal-
ności	gospodarczej	w	sumie	300	
m2	cena	280000	zł	do	negocjacji.	
Tel.	513	259	795	

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam	 amortyzatory,	 sprę-
żyny	 i	 chłodnice	 (do	przodu)	do	
Jetta	i	Golfa.	605	576	908

• Sprzedam   NISSAN  ALMERA   
rok  prod. 2000  .Tel.603065611.

• SZYBKO –TANIO  i   bezproble-
mowo  AUTONAPRAWA. Gol-
czewo. Tel:694161134.

ROLNICTWO
•	 Koszenie,	mulczowanie	łąk,	belowa-
nie	słomy	i	siana.	608	01	39	95		

•	 Sprzedam	prosięta,	warchlaki	i	tucz-
niki	na	ubój.	513	259	668	

•	 Kombajn	Forschnit	514E	sprzedam.	
603	467	609

•	 Sprzedaż	 wiejskich	 jaj.	 Tel.	 663	 16	
08	84

•	 Sprzedam		:		Kramer		312			,		i		rozrzut-
nik		obornika		8	ton.Tel.502217497.

•	 Sprzedam		prosiaki	.Tel.791	817	107.

•	 Sprzedam	 	 kury	 	 nioski	 ,	 i	 	 króliki	 .	
Tel.669823464.

•	 Sprzedam		kaczki			białe		żywe		i		sku-
bane.Tel.603957908.

•	 Baloty	 	 dwuletnie	 ,	 słomy	 	 żytniej		
50	szt.	ODDAM		za	symboliczną	zło-
tówkę.Tel.721371642.

•	 Usługi	rolniczne	:	koszenie	łąk,	mul-
czowanie,	 belowanie,	 przgrabianie	
i	 zgrabianie,	 talerzówka,	 orka,	 sia-
no-kiszonka	 i	 siew	agregatem.	 508	
404	704	

•	 Prasowanie	bali.	513	941	882

•	 Sprzedam	cielaczka.	518	488	714

USŁUGI
•	 Remont	 na	 każdą	 kieszeń.	 Tel.609	
715 839

•	 Malowanie,	montaż	 paneli	 pod-
łogowych	 i	 inne	 drobne	 napra-
wy	wykona	“złota	 rączka”.	 91	 39	
22	783,	784	79	22	70

•	 AGENCJA	 REKLAMA	 VIZART	 -	
oprawianie	 prac	 -	 w	 2	 minuty,	
bindowanie,	wydruki	A3-	A4	ko-
lor,	ksero	A3-A4	-	kolor,	 lamino-
wanie	 A3-A4.	 Tylko	 u	 nas	 naj-
większy	wybór	 okładek.	 Nowo-
gard,	ul.	700	Lecia	15	(nad	skle-
pem	 zielarskim).	 Tel.	 605	 522	
340.

•	 Przepisywanie	 prac	 (magister-
skich,	licencjackich,	innych),	do-
kumentów,	 CV,	 listów	 motyw.	
innych.	 Wydruki,	 Ksero,	 także	
kolor.	 Szybko	 i	 Solidnie.	 Studio	
Reklamy	 Vizart.	 Nowogard,	 ul.	
700	 Lecia	 15	 (nad	 sklepem	 zie-
larskim).	Tel	605	522	340.

•	 Naprawa	 RTV	 Sawicki.	 888	 330	
606

•	 Firma	 budowlana	 z	 wieloletnią	
działalnością	 przyjmie	 zlece-
nie	na	budowę	domów	od	pod-
staw,	 przekładek	 dachów,	 do-
cieplenia,	układanie	kostki,	 róż-
ne	rodzaje.	Tel.	607	137	081;	693	
716	085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE	 DYWA-
NÓW,	 WYKŁADZIN,	 TAPICERKI	
MEBLOWEJ	 SAMOCHODOWEJ/	
SKÓRZANEJ	 MATERIAŁOWEJ	 /	
POŚCIELI	WEŁNIANEJ	 /	LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE:	 CZYSZCZENIE	
FUG.TEL.604	 373	 143	 ,	 794	 229	
083.

•	 Mycie	okien.	513	409	258

•	 Regulacja,	 naprawa,	 konser-
wacja	 okien	 i	 drzwi.	 695	 181	
070

•	 Ocieplenia,	 remonty,	 dachy.	
692	562	306	

•	 Usługi	 	 hydrauliczne.
Tel.600653124.	

•	 Usługi	 hydrauliczne	 fachowo.	
600	653	124

•	 Transport,	wywrotka	6	 ton.	600	
653	124	

•	 Glazura,	terakota.	Fachowo	i	so-
lidnie.	Wykończenia	wnętrz	pod	
klucz.	607	647	515	

•	 Usługi	 tapicerskie	 ul.	 Woj.	 Pol-
skiego	3.	669	053	722	

•	 Blachatstwo	pojazdowe.	Tel.	600	
182	682	

• KOREPETYCJE Z MATE-
MATYKI, STATYSTYKI	 I	 EKO-
NOMETRII	 DLA	 LICEALISTÓW	 I	
STUDENTÓW	 PROFESJONAL-
NE	 PRZYGOTOWANIE	 	 DO	 ZA-
LICZEŃ	 EGZAMINÓW	 MATU-
RALNYCH	 ORAZ	 SESJI	 EGZAMI-
NACYJNYCH.	 BARDZO WY-
SOKA ZDAWALNOŚĆ Tel. 
kom. 600 924 128 email: iwo-
nand1@wp.pl

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cja poddaszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic, garaże, 
mieszkania, sklepy, wodood-
porne bez fug. 509 637 182 

•	 Usługi	 ogólnobudowlane.	 Do-
cieplenia	 budynków.	 607	 654	
692	

•	 Remonty	mieszkań.	Tel.	607	729	
933	

•	 Finishit.	 Kompleksowa	 budowa	
domów,	elewacje	 i	docieplenia,	
ogrodzenia	 z	 klinkieru	 i	 kamie-
nia	 polbruk,	 kostka	 granitowa,	
wykończenia	 wnętrz,	 łazienki,	
kominki.	Tel.	603	531	077	

PRACA
•	 Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię murarza z doświadcze-
niem. 693 716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Zlecę	 wykonanie	 podbitki	 dacho-
wej	 na	 nowym	 budynku	 jednoro-
dzinnym.	Kontakt:	514 386 866

•	 	 Zatrudnię	 pomocnika	 do	 docie-
pleń.	Tel.	782	860	130	

•	 Zatrudnię	 :	montaż	okien-	pracow-
nik	na	hali	produkcyjnej.	 -	pracow-
nik	 biurowy	 obsługa	 komputera,	
mile	 widziany	 język	 niemiecki	 lub	
angielski.	663	600	601	

•	 Zlęce	położenie	550	m2	blachy	tra-
pezowej.	Stan	obecny	deska	i	papa.	
Tel.	601	584	055,	601	584	056	

•	 Zatrudnię	kobietę	solidną	 jako	po-
moc	kuchenna	i	do	prac	gospodar-
czych.	602	474	266	

•	 Gabinet	kometyczny	„Missty”	przyj-
mie	do	pracy	kosmetyczkę/stylistkę	
paznokci.	730	095	666

• Poszukuję  opiekunki  do 1,5 rocz-
nego  dziecka od : 01/09/2015r.
Tel.883737765.

•	 FERMA		DROBIU	 	BOGUSZYCE	 	ZA-
TRUDNI	–	pracownika		w		wieku		20-
45	 lat,	 wymagane.	 Prawo jazdy 
kat. „B”, mile widziane  dodatko-
we uprawnienia.Tel.502217497

• Zatrudnię kierowcę C+E, trasy li-
niowe 3/1, 2/1, tel. 607 585561

• Zatrudnię spedytora, znajomość 
języka angielskiego, tel. 607 585 
561

• Firma Gaja zatrudni szwaczkę. 
609 313 000 

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, do-
bre warunki płacowe, tel. 91 39 
26 999

• Firma Gaja zatrudni osobę do pra-
cy magazynowo-warsztatowej, 
wymagana sprawność manual-
na i obsługa komputera. Tel. 609 
313 000 

• Poszukuje ludzi do prac elewacyj-
nych oraz układania glazury. Tel. 
603 531 077 

• Praca dla mężczyzny znającym 
się na mechanice pojazdowej przy 
demontażu pojazdów 10 zł/h. 570 
645 443

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam	CB	radio	Harry	III	z	ante-
ną,	 na	 gwarancji,	 cena	 650	 zł,	 Tel.	
605	522	340

•	 Odsprzedam	 2	 polisy	 ubezpiecze-
niowe	 na	 życie	 SKANDIA,	 Tel.	 605	
522	340

•	 Sprzedam	 okno	 używane	 wymiar	
szerokość	 146	 cm,	 wysokość	 140	
cm,	 tzw.	 fest,	 dwuszybowe,	 bia-
łe,	PCV,	 cena	do	uzgodnienia,	 stan	
bdb.	,	tel.	605	522	340

•	 Sprzedam	 pralkę	 automatyczną	
BOSH,	 cena	 do	 uzgodnienia.	 Tel.	
605	522	340

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, kosz, 
nowy olej, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam	 wózek	 inwalidzki	 elek-
tryczny.	887	077	577

•	 Mam	do	przewiezienia	drobne	rze-
czy	Zdziechowice	niedaleko	Sando-
mierza.	691	314	739	

•	 Sprzedam	 łódź	 żaglową	 cztero-
osobową	 z	WC,	 klasa	 Grenada	 24,	
rocznik	1986,	 silnik	Yamaha	10	kw,	
nowy	maszt	z	wózkiem	wolnobież-
nym,	okrycie	zimowe.	Kraj	produk-
cji	Szwecja.	600	119	350	

•	 Drzwi	 garażowe	 ocieplane	 o	 wy-
miarach	wys.210	cm	,szer.240	cm	w	
solidnej	

•	 ramie	.Stan	b.dobry.tel.509861740

•	 Sprzedam	różowy	rowerek	dziecię-
cy,	koła	16stki	+	dwa	boczne	+	rącz-
ka	 do	 prowadzenia.	 Cena	 250	 zł.	
880	957	402

•	 Wózek-balkonik	 .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

•	 Sprzedam	 drewno	 opałowe	 i	 ko-
minkowe.	667	788	820	

•	 Sprzedam	 ławostół	 jak	nowy,	 cena	
150	zł.	665	541	960	

•	 Oddam	 za	 darmo	 łóżko	 jednooso-
bowe.	665	541	960

•	 	Kupię poroże jelenia, daniela, ło-
sia i kozła. Atrakcyjne ceny. 693 
344 667 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI	Tel.	091	392	16	64,	0601	89	35	14
Nowogard	-	Szczecin:	odjazd - co dzien nie 6.20	9.40	13.40	17.15	20.40
Szczecin	-	Nowogard:	odjazd - co dzien nie	8.25	11.05	15.40	18.45	22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30;	6:40;	7:10;	7:25;	8:05;	8:10;	9:51;	10:05(7x);	10:55;	11:05(7x);	11:15;	11:40;	11:55;	12:40;	
14:45;	15:05;	15:25;	15:35(7x);	16:11;	16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15;	9:10;	9:35;	9:50;	10:20;	11:20;	11:30(7x);	12:40;	13:00;	13:10;	13:20;	13:30(7x);	13:45(6x);	
14:10;	14:20;	16:05;	16:55;	17:15(7);	17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20;	6:00;	6:35;	8:10;	9:10;	11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20;	15:55;	16:45;	17:20;	18:40;	19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina:	5:25D;	5:45D;	6:05D;	8:15D;	9:25E;	10:20E;	12:25E;	
13:50E;	16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha):	 6:50D;	 7:45D;	 8:45D;	 10:55E;	
11:55E;	14:00E;	15:05E;	15:25E;	18:25E
Legenda:	D	-	kursuje	od	pon	do	pt	oprócz	świąt;	E	-	kursuje	od	pn	-	sob.	oprócz	świąt;	

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna	
	TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45	(6,E,X),	8.45	(1,3,5),	8.55	(E),	14.35	(E),	
14.50	(7,E,C),	15.05	(7,C),	15.52	(E),	18.40	(5,6,E,C)	
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05	 (6,E,X),	10.45	 (E),	11.25	 (1,3,5,E,X),	16.20	 (E),	16.35	
(7,C),	17.30	(E),	20,40	(5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard	11.35
1-6	-	dni	tygodnia
E	-	kursuje	od	pn.-sob.	oprócz	świąt
C	-	nie	kursuje	1.01.,	w	pierwszy	dzień	wielkanocny	oraz	25	i	26.12	
X	-	nie	kursuje	w	dni	świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.	502 026	999,	91	39	26	925,	po	godz.	18:00	–	501 140	055

ND - SZCZECIN 
5:05	(D),	5:55	(	E),	6:40	(7),	6:55	(	E),	7:25	(7),	7:50	(	E),	8:00	(	E),	8:05	(7),	8:20	(7),	8:35	(E),	9:10	
(E,7),	10:05	(	E),	10:35	(A),	11:31	(E	),	11:40	(7),	12:10	(E,7),	12:55	(E,7),	13:10	(E),	13:20	(E,7),	
14:05	(E	),	14:20	(A),	15:39	(	E),	16:05	(7),	16:20	(E,7),	16:50	(E	),	17:30	(7),	17:50	(E,7),	18:20	(A)

SZCZECIN - ND 
6:20	(D),	7:30	(E	),	8:30	(E,7),	9:00	(7,R),	9:25	(E	),	10:05	(E,7),	10:35	(E,7),	11:40	(E),	12:10	(E,7	),	
12:25	(A),	13:05	(7),	13:30	(D	),	13:50	(A,R),	14:35	(D),	14:50	(E,),	15:15	(E,7),	15:55	(A),	16:35	(E	
),	17:40	(E,7),	18:05	(E,7,R),	19:15	(E,7),	19:40	(E,7),	20:15	(A)

ND - RESKO 
6:30	(S),	7:50	(S),	10:10	(7),	12:30	(S),	14:30	(S),	15:05	(E	),	19:15	(E,7)

RESKO - ND	
6:45	(7,	SZ),	7:10	(S),	7:15	(E,	SZ),	8:30	(S),	11:35	(7,	SZ),	13:00	(S),	15:05	(S),	15:40	(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10	(S),	13:30	(S),	16:00	(S)

ND - GOLCZEWO 
8:00	(S),	14:15	(S),	15:30	(S)
Nowogard - Stargard	(od	pon.	do	pt):	6:50,	11:20,	13:40
Stargard - Nowogard	(od	pon.	do	pt.):	9:00,	12:30,	14:55
A-	KURSUJE	OD	PONIEDZIAŁKU	DO	NIEDZIELI	I	W	ŚWIĘTA
E-	KURSUJE	OD.	PON.	DO	SOBOTY	OPRÓCZ	ŚW.
D	–	KURSUJE	W	DNI	ROBOCZE
S	–	KURSUJE	W	DNI	NAUKI	SZKOLNEJ
R	–	KURS	DO	RESKA
SZ	–	KURS	DO	SZCZECINA
7	–	KURS	W	NIEDZIELE	NIE	BĘDĄCE	ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re	dak	cja	nie	od	po	wia	da	za	treść	re	klam	i	ogło	szeń,	za	strze	ga	so	bie	pra	wo	ad	iu	sta	cji	te	kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  -	91	392	15	38
		 -	91	392	17	39
Telefony alarmowe 
Policja		 -	997,	112	
Tel.	miejski		 -	91	57	92	311	
Straż	Pożarna		 -	998
Pogotowie	Ratunkowe		 -	999	
Pogotowie	Gazowe		 -	992
Posterunek	Energetyczny		 -	91	392	12	74
Pogotowie	wodno-ka	na	l.	(PUWiS)	 	
	 -	91	392	08	79
	 -	994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital	-	Centrala		 -	91	392	13	56
Praxis	-	Specjalistyczny	ZOZ		 -	91	392	07	87	
Praxis	-	Centrum	Stomatol.		 -	91	392	69	99
Medyk		 -	91	392	29	21
PRAXIS	2	 -	91	39	25	943	
NZOZ	„Sanus”		 -	91	392	69	60
NZOZ	„Promed”		 -	91	392	67	40
NZOZ	„Leks”		 -	91	392	25	25
NZOZ	„Baby-Med”		 -	91	392	60	13
NZOZ	„STOMED”	H.	Sporzyńska	

-	91	392	50	03
„Nowo-Dental”	B.Szulejko	 	-	695	26	46	77
	 -	91	392	14	67
Revital	Ośrodek	Rehabilitacji	
	i	Odnowy	Biologicznej	 -	609	456	577

Pracownia	Protetyki	Stomatolog.	-	91	392	68	70
Protetyka	Stomatologiczna	-	Elżbieta	
Wysocka	i	Ka	zi	mierz	Trojanowski		-	91	392	61	07
lek.	stom.	Andrzej	Rynkiewicz	
Pogotowie	Stomatologiczne		 -	60	777	1	777
lek.	stom.	Dorota	Wałęga-Bąk	
	 -	604	44	16	09
lek.	stom.	D.	Czernikiewicz		 -	91	392	66	39
lek.	stom.	M.	Andrzejewska		 -	693	162	241
lek.	stom.	Krystyna	Szeronos		 -	601	736	804
lek.	stom.	Ewa	Rosa	 -	532	512	703
lek.	dent.	Anna	Mogilnicka	 -	506	606	955

Pielęgniarki	Środow.-Rodzinne		 -	91	392	60	20
Specjalistyczna	Poradnia	Terapeutyczna	dla	
Dzie	ci,	Młodzieży	i	ich	Rodzin		 	

-	91	392	07	43
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	

-	91	392	52	82
Zakład	Domowej	Opieki	Długoterminowej	
		 -	91	392	65	31

Urzędy 
PUP	f/Nowogard		 -	91	392	13	76	
Urząd	Gminy	i	Miasta		 -	91	392	62	00	
Urząd	Stanu	Cywilnego		 -	91	392	62	30	
Wydział	Gosp.	Komunalnej,	Miesz	ka	nio	wej	
i	Ochro	ny	Śro	do	wi	ska		 -	91	392	62	39	
Zarząd	Budynków	Komunalnych
	sekretariat  -	91	392	62	65
	kierownik  -	91	392	62	67
Gospodarka	odpadami	 -	91	578	53	55
	 -	91	578	53	60	
Wydział	Promocji	i	Rozwoju	Gosp.	
	 -	91	392	55	54
Wydział	Ewidencji	Działalności	Gospodarczej		

-	91	392	62	33
Wydział	Eduk.	Zdrow.	Kultury	i	Spor	tu		
	 -	91	392	54	64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja	pojazdów		 -	91	57	92	702
Prawo	jazdy		 -	91	57	92	703
Fax		 -	91	392	18	52
Powiatowy	Inspektorat	Weterynarii		
	 -	91	39	21	118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik	Teresa	Skibska		 -	91	39	26	248
zasiłki	rodzinne	Iga	Błażewicz		 -	91	39	25	268	
		 	-	91	39	20	200
usługi	opiekuńcze	Bogusława	Ziółkowska	
		 -	91	39	20	200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia	pw.	WNMP		 -	91	392	63	70
Parafia	pw.	Św.	R.	Kalinowskiego	-	91	392	10	04
Parafia	pw.	MB	Fatimskiej	 -91	392	15	92

Usługi pogrzebowe
J.	Furmańczyk,	Usługi	Pogrzebowe		

-	91	392	17	67
Kredo	-	Usługi	Pogrzebowe	
-	Bogumiła	Mackowiak		 -	91	392	60	57
S.	Furmańczyk,	Usługi	Pogrzebowe	

-	692	354	065

Apteki
Jantar		 -	91	392	13	30
Niebieska		 -	91	432	61	77
Majowa	 -	91	307	07	08
W	Przychodni		 -	91	579	08	30
CEFARM		 -	91	392	02	03
ASA		 -	91	392	04	94
Centrum		 -	91	576	21	39

Szkoły
Prywatne	LO	i	Prywatne	Policealne	Studium	Za-
wodowe	-	CE	Zdroje	ul.	Bohaterów	Warszawy	78,	
telefon/fax.  -	91	392	54	94 
I	Liceum	Ogólnokształcące		 -	91	392	02	13	
Prywatne	LO	i	Prywatne	Studium	
Zawodowe	Bezpłatne	Liceum	
dla	Dorosłych		 -	91	392	21	81	
Bezpłatne	LO	dla	Dorosłych	Zielona	11		
	 -	91	392	66	91
Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	
		 -	91	392	01	08	
Szkoła	Podstawowa	nr	1		 -	91	392	62	70
Szkoła	Podstawowa	nr	2		 -	91	392	62	74	
Szkoła	Podstawowa	nr	3		 -	91	392	62	91	
Szkoła	Podstawowa	nr	4		 -	91	392	30	28	
Gimnazjum	nr	1		 -	91	392	62	73
Gimnazjum	nr	2		 -	91	392	51	07
Gimnazjum	nr	3		 -	91	392	34	44
Zespół	Szkół	Zawodowych		 -	91	392	08	84	
Zespół	Szkół	Ogól	no	kształ	cą	cych		-	91	392	51	08	
ZSP	im.	Stanisława	Staszica		 -	91	392	11	62

Przedszkola 
ul.	Żeromskiego		 -	91	392	62	86	
ul.	Poniatowskiego		 -	91	392	62	88	
ul.	Kościuszki		 -	91	392	62	87
Zielone	Przedszkole	ul.	Zielona	11	-	91	392	66	91	

Kultura 
Biblioteka	Pedagogiczna		 -	91	392	06	48	
Miej	ska	Biblioteka	Publiczna	 -	91	392	62	60	
Nowogardzki	Dom	Kultury		 -	91	392	62	83	

Poczta 
ul.	3	Maja		 -	91	392	69	41
ul.	Warszawska		 -	91	392	08	34	

Taksówki 	 -	91	392	02	60

Pomoc drogowa 	 601	93	82	93
		 -	91	392	56	44
	 	601	89	39	44
	 	-	91	392	24	02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.	Wybickiego	2 	 -	91	3923786
Zdzisław Truszyński
ul.	Kościuszki	21		 -	91	3921801
Mirosław Berezowski
ul.	Roosevelta	8		 -	91	39	20	814
J.	Soroka,	M.	Smól,	ul.	Zielona	2		 -	666	135	133
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

REKLAMA REKLAMA

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

NOWOGARD
ul. Armii Krajowej 28

Czynne od 8 - 16
tel./fax 91 392 29 20

PUNKT NADAWANIA 
I ODBIORU PRZESYŁEK

PROFESJONALNY SKLEP z artykułami
do HIGIENY JAMY USTNEJ,
stomatologii oraz dezynfekcji i nie tylko ...

Zaginęła legitymacja z uprawnieniami gazowniczymi  
na nazwisko Wiktor Bzowy  

znalazcę proszę o zwrot do redakcji DN  
bądź o informacje 
 na nr 604 953 182

Wydruki  
koloroWe 

usługi  
Poligraficzne
 tel. 91 392 21 65 

ul. Boh. Warszawy 7A
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 10, 11s. 5s. 4

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Kiedy wreszcie się 

za to wezmą?

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wywiad 
z reżyserem 
Januszem 
Zaorskim

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

Zwiększa się tempo 
spadku liczby ludności

W.2-24.07. pt

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

ReKlAmA ReKlAmA

ReKlAmA

ReKlAmA ReKlAmA

OWOCE KANIA 
Zapraszamy 

na zbiór truskawek 
deserowych z szypułką. 

Jeszcze zbieramy-dobrze płacimy
Tel. 510 730 398

Czytaj s. 7

Czytaj s. 9

Czytaj s. 15

Skup zboża

Skupujemy:
• ŻYTO          • PSZENŻYTO

Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292

Zbiór czereśni 
praca akordowa. 

Tel. 510 730 398. 
Atrakcyjne zarobki

Warsztat samochodowy 
z długoletnim doświadczeniem 

zatrudni 
samodzielnego mechanika. 

Atrakcyjne zarobki. 
Kontakt: 668 841 631

Operacja „silnik” zakończona   

Gmina 
odebrała 
„Knadze” sprzęt

Obchody Dnia 
Święta Policji

Okiem radnego

SPORT

Już w ten weekend  
I zawody  
SmOcZych ŁODZI  
w Nowogardzie

Czytaj s. 3, 4
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W skrócie

ReKlAmA

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Nadzwyczajna Sesja Rady miejskiej 

To jest poważny samorząd, 
a nie śmieszna egzekutywa
We wtorek, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. To już któraś z kolei sesja, która 
zwołana została w zastrzeżonej, jak sama nazwa mówi do wyjątkowych sytuacji, procedu-
rze sesji  nadzwyczajnej. Dlaczego formalny inicjator sesji nadzwyczajnej burmistrz Nowo-
gardu, wyraźnie nadużywa kompetencji przewidzianej przecież w ustawie tylko do sytuacji 
nagłych, nie mogących czekać  na rozpatrzenie w zwykłym trybie funkcjonowania Rady? 

Odpowiedź na to pytanie jest 
dość prosta. Otóż tryb nadzwy-
czajny utrudnia istotnie  wpływ 
rady zarówno na kształt  przyjmo-
wanych  rozwiązań, jak i na spo-
sób debatowania nad nimi.  Rad-
ni bowiem nie mają w prakty-
ce możliwości w tym trybie prze-
analizować  proponowanych roz-
strzygnięć na komisjach (gdzie 
jak wiadomo odbywa się  zawsze 
najważniejsza część  debaty me-
rytorycznej), a także nie mogą nic 
wnosić do porządku obrad  bez  
zgody wnioskującego. - Z uwa-
gi na szczególny rodzaj, sesje nad-
zwyczajne powinno zwoływać się 
tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
w których np. niepodjęcie uchwa-
ły mogłoby narazić gminę na po-
ważne konsekwencje - pisze znany  
specjalista od prawa  samorządo-
wego, publicysta Wspólnoty prof. 
Andrzej Szewc - Po drugie, nie jest 
dopuszczalne rozstrzyganie w try-
bie nadzwyczajnym spraw, które 
mogą być załatwione w ramach se-
sji zwyczajnej i w tym zakresie za-
padały już takie rozstrzygnięcia 
nadzorcze wojewodów – kończy 
profesor. Na wtorkowej  sesji bur-
mistrz  w niewinne wyglądającym 
w programie punkcie pt.  zmiany 
w budżecie, chciał przemycić bez 
dogłębnej debaty na komisjach  6 
poważnych decyzji skutkujących  
wydatkowaniem  przez  gminę 
kwoty razem prawie pół miliona 
złotych!...

- Burmistrz kolejny raz wprowa-
dza bałagan w procesie decyzyj-
nym  – mówi radny M. Nieradka                    
- mamy do rozwiązania jako gmi-
na poważne problemy i potrzebu-
jemy rozważnych rozstrzygnięć.  
Rada tej kadencji nie pozwoli bur-

mistrzowi na wolną amerykan-
kę w dysponowaniu środkami pu-
blicznymi i szastanie nimi na wy-
datki zbędne, nie do końca dopra-
cowane czy też niewłaściwe co do 
kolejności potrzeb. Od tego jeste-
śmy i takie są ustawowe kompeten-
cje Rady. (przypomnijmy Rada to 
organ decyzyjno-kontrolny samo-
rządu- dop.  Red.)

Jedynym jak się okazało sposo-
bem, aby zmusić burmistrza do 
niezbędnej  powagi w omawianym 
zakresie, było odrzucenie projek-
tów wnoszonych bez potrzeby w  
trybie nadzwyczajnym i przez to  
uniemożliwiającym radnym rze-
telną ocenę i zasadności  i sposobu 
realizacji postulowanych  wydat-
ków... Radni tak właśnie postąpili 
we wtorek. Niekompetencja samo-
rządowa burmistrza po raz kolej-
ny objawia się w nieumiejętności 
współdziałania z taką Radą, która 
nie jest (w większości)  zespołem 
klakierów, jak ta z poprzedniej ka-
dencji, lecz autentycznie reprezen-
tuje  społeczność gminy.       War-
to tu dodać, że burmistrz w tej ka-
dencji już kilka razy wnioskował o 
sesję w trybie nadzwyczajnym, na-
wet wtedy gdy były bardzo bliskie 
terminy sesji zwyczajnych. Wraca-

jąc do relacji z  obrad - radni przy-
jęli te uchwały z programu sesji, 
z którymi mieli okazję się właści-
wie zapoznać, albo, które dotyczy-
ły kwot niewielkich, a były to de-
cyzje o: zakupie sprzętu audio-
wizualnego do Świetlicy Środo-
wiskowej przy Parafii św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie - 
20 000 tys., na  remont Kościoła w 
Karsku – 50 000 zł, na zakup ma-
teriałów budowlanych do remon-
tu budynku po byłej remizie stra-
żackiej w Sikorkach – 2000 zł  oraz   
15 000 zł  na zakup materiałów 
przeznaczonych do remontu w 
Gimnazjum nr 1.  W tym kontek-
ście kolejnym skandalem jest  tzw. 
relacja z wtorkowej sesji, w której  
inspirowany i opłacany przez bur-
mistrza  z pieniędzy podatników 
urzędnik dokonuje  jakichś ocen 
decyzji radnych. Poza kwestią 
chamskiego stylu tej relacji, jest 
jeszcze kwestia jej  absurdalności  
formalnej – to Rada ma ustawowe 
kompetencje oceny Burmistrza, a 
nie odwrotnie. Ale samorządność  
będąca jednym z podstawowych 
wyrazów wolnego społeczeństwa 
jest, dla komuszych wychowan-
ków, tematem nie do pojęcia.

ms

Sołectwo Bodzęcin dość „wybiórczo” podchodzi do tematu wykasza-
nia trawy na swoim terenie. Są miejsca, gdzie trawa jest koszona regu-
larnie, np. od świetlicy do wyjazdu w kierunku Węgorzy. Zupełnie ina-
czej jest od wjazdu z krajowej „szóstki”. Miejsce przedstawione na zdję-
ciu najwyraźniej zostało przez sołectwo pominięte. O wykaszanie tej 
drogi musieli postarać się sami mieszkańcy, a nie sołectwo. KR

Wygląda na to, że przy ul. Młynarskiej służby porządkowe zapomnia-
ły o przycięciu krzewów, które obecnie wychodzą na chodnik, utrud-
niając spacer mieszkańcom Nowogardu. Zdjęcia do naszej redakcji na-
desłał stały Czytelnik. Wierzymy, że po tej publikacji problem wresz-
cie zniknie. KR

O problemie śmieci, na terenie „Smoczaka”, informowaliśmy już wie-
lokrotnie. Tym razem publikujemy zdjęcie porozrzucanych śmieci wo-
kół wiat. Wygląda na to, że pracownicy zajmujący się porządkowaniem 
naszego miasta, mają nie po drodze na tor motocrossowy. Wierzymy, że 
ten problem zniknie po naszej publikacji.  KR
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

ReKlAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

R e K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Operacja „silnik” zakończona   

Gmina odebrała „Knadze” sprzęt
W ubiegły wtorek, silna ekipa z UM w Nowogardzie, z upoważnienia burmistrza Roberta Czapli, dokonała przejęcia silnika od łodzi motorowej, będące-
go od wielu lat w użytkowaniu klubu żeglarskiego „Knaga”. Po co ten cyrk i po co burmistrzowi silnik od motorówki oraz  dlaczego „Knaga” pozostała bez 
niezbędnego sprzętu – to wszystko w naszym artykule.

Zabrali „Knadze” silnik
We wtorek, około godziny11:00, 

w klubie żeglarskim „Knaga” po 
raz kolejny pojawiła się „pseudo-
-komornicza” grupa, tym razem 
w składzie: Adam Aniuksztys, Ja-
rosław Hołubowski oraz pracow-
nicy ZUK. Przedstawiciele gmi-
ny zjawili się po odbiór silnika, na 
mocy pełnomocnictwa podpisane-
go przez Roberta Czaplę, o treści: 
„Działając w imieniu gminy Nowo-
gard, niniejszym upoważniam Ada-
ma Aniuksztysa (nr pesel) Inspekto-
ra Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska do dokonania czynności od-
biorczych silnika do łodzi motoro-
wej MERCURY nr 80697 o mocy 
50 km, rok produkcji 1998 od Klu-
bu Żeglarskiego „Knaga” w Nowo-
gardzie.” Obecni na miejscu człon-
kowie klubu pozwolili urzędnikom 
wykonać swoją pracę i oddali silnik. 
Pracownik firmy, która miała się za-
jąć demontażem silnika załadował 
całą łódź na lawetę i zabrał ją do 
warsztatu, gdyż na miejscu demon-
taż trwałby za długo. Sama łódź 
jest bezsprzecznie własnością Kna-
gi i po demontażu silnika zosta-
nie zwrócona... Urzędnicy doma-
gali się również boksu do przetrzy-
mywania łodzi. W tym przypadku, 
gmina nie miała stosownych doku-
mentów potwierdzających, że klat-
ka należy do niej, w związku z tym 
członkowie „Knagi” nie wyrazili 
zgody na zabranie klatki. Po spisa-
niu protokołu odbioru oraz wyko-
naniu zdjęć, które miały dokumen-
tować, że łódź podczas demontażu 
silnika nie uległa zniszczeniu, mo-
torówka wraz z urzędnikami znik-
nęła za bramami miejskiej plaży.

Kolejna zachcianka, czy zemsta 
polityczna?

Po tym wydarzeniu wszyscy w 
„Knadze” zadają sobie jedno pyta-
nie: „ - jakie są motywy działania 
burmistrza Roberta Czapli ?” W 
końcu „Knaga” zajmuje się szkole-
niem dzieci i młodzieży oraz roz-
powszechnianiem żeglarstwa na 
terenie naszego miasta. Człon-
kowie klubu pracują społecznie i 
za swój poświęcony czas nie bio-
rą pieniędzy. Być może chodzi o 
polityczną zemstę? Aby to zrozu-
mieć musimy cofnąć się do okre-
su przedwyborczego. W wyborach 
samorządowych burmistrz nama-
wiał społeczników, aby poparli go 
przed wyborami. Odbyło się to jak  
przysłowiowe przystawienie „noża 
na gardła”, bo jak wiadomo to bur-
mistrz ma decydujące słowo przy 
podziale środków na organiza-
cje pozarządowe. Bez wiedzy Za-
rządu „Knagi”, ówczesny Koman-

dor Tadeusz Hołubowski, podpisał 
taką deklarację poparcia. Niezado-
wolony tą decyzją klub, wydał ofi-
cjalne oświadczenie, że KŻ „Kna-
ga”, jako organizacja apolityczna, 
nie jest uczestnikiem żadnego po-
rozumienia wyborczego w wybo-
rach samorządowych w 2014 roku. 
Na skutek tego wniosku, Tadeusz 
Hołubowski złożył pisemną rezy-
gnację z dalszej pracy w zarządzie 
Klubu. Nowym Komandorem zo-
stał wybrany Jan Smolira. Po wy-
borach włodarz swoje niezadowo-
lenie z faktu, iż „Knaga” go nie po-
parła po raz pierwszy okazał,  gdy 
nie pojawił się pomimo zaprosze-
nia na oficjalnym otwarciu sezonu. 
Następnym przykładem były dofi-
nansowania, klub otrzymał środ-
ki okrojone o połowę, zarówno 
na swoją działalność, jak i na or-
ganizowane imprezy typu „Prze-
gląd Piosenki Żeglarskiej”. Bur-
mistrz odkrył do końca swoje kar-

ty po tym, jak wiosną w „Knadze” 
pojawili się jego urzędnicy, chcący 
odebrać łódź i klatkę do przetrzy-
mywania motorówki, jak pisaliśmy 
powyżej, na razie skończyło się tyl-
ko na silniku, jednak członkowie 
„Knagi” obawiają się, że to dopie-
ro początek...W sprawie zaś silni-
ka klub wielokrotnie prosił burmi-
strza o przeanalizowanie decyzji 
odbierającej ten potrzebny sprzęt 
Knadze.

Oto fragmenty wystąpienie klu-
bu do burmistrza z dnia 11 czerw-
ca br.: 

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Kna-
ga” zwraca się z wnioskiem o po-
nowne przeanalizowanie przez 
Pana decyzji, której realizacja do-
prowadzi do zdekompletowania je-
dynej sprawnej jednostki ratowni-
czej, zabezpieczającej zarówno po-
trzeby związane z realizacją statu-
towych działań Klubu, jak też Gmi-
ny w zakresie monitoringu areato-

ra. Zdekompletowanie sprzętu do-
prowadzi do absurdalnej sytuacji, w 
której żadna ze stron nie będzie mo-
gła realizować swoich obowiązków. 
Od l maja br. Klub prowadzi w ra-
mach zadania publicznego: „Wspie-
ranie działalności w zakresie orga-
nizowania i upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu na terenie Gmi-
ny Nowogard" - bezpłatne szkolenia 
dotyczące bezpiecznego korzysta-
nia z akwenu wodnego przez dzieci 
i młodzież. Zadanie to jest współfi-
nansowane przez Gminę Nowogard 
(Umowa nr WRLFKIS 23/2015 z 
dn. 23.04.2015 r.). Do szkoleń pro-
wadzonych na wodzie niezbędne 
jest zabezpieczenie w postaci jed-
nostki ratowniczej (motorówki), 
tym bardziej, że szkoleniem obję-
te są dzieci i młodzież. Motorówka, 
którą Klub obecnie użytkuje, jest je-
dyną sprawną jednostką spełniającą 
warunki dla sprzętu ratowniczego.

W momencie jej dekompleta-
cji (usunięcie silnika) Klub będzie 
zmuszony, ze względów bezpieczeń-
stwa, przerwać pracę szkoleniową 
na wodzie, a tym samym zagrożona 
zostanie realizacja umowy z Gmi-
ną. Zarząd Klubu proponuje spo-
tkanie w wyznaczonym przez Pana 
terminie w celu wyjaśnienia zaist-
niałej sytuacji i znalezienia rozwią-
zania korzystnego dla obu stron. Do 
tego czasu Klub zobowiązuje się na-
dal  zabezpieczać potrzeby Gminy 
na dotychczasowych zasadach, czy-
li udostępniając transport pracow-
ników Urzędu do aeratora, moto-
rówką, przez osobę posiadającą sto-
sowne uprawnienia…

z poważaniem Komandor Klubu 
Żeglarskiego „Knaga” 

Jan Smolira

"BURMISTRZU!  ODDAJ NAM SILNIK!!!" - apelują dzieci z "Knagi"
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 Pismo to pozostało bez odpo-

wiedzi podobnie jak i kolejne z 
końca czerwca. W zamian za to 
Urząd skierował zawiadomie-
nie na Policję o zagarnięciu przez 
„Knagę” gminnego mienia, czyli 
silnika, i w końcu we wtorek do-
konał jego przejęcia. Dodajmy, że 
użytkowanie przez „Knagę” sil-
nika odbywało się od lat na pod-
stawie umowy użyczenia zawartej 
przez gminę jeszcze z WOPR.     

Po co burmistrzowi silnik?
Jak udało nam się ustalić, gmi-

na zakupiła w tych dniach łódź, 

która ma posłużyć m.in. do ob-
sługi aeratora. Zapytaliśmy człon-
ków klubu, czy nikt z gminy nie 
korzystał w tym celu z ich moto-
rówki? Okazało się, że regularnie 
„Knaga” udostępniała swoją łódź 
(tą z której zabrano silnik, przyp. 
red.), aby pracownicy Urzędu mo-
gli podpływać do aeratora. Nasu-
wa się zatem jedno ważne pytanie: 
Po co burmistrz kupił nową mo-
torówkę, skoro mógł korzystać z 
tej należącej do „Knagi”? Czy wy-
danie wcale nie małych pienię-
dzy było potrzebne? Zapytaliśmy 
o to wszystko burmistrza Rober-
ta Czaplę, i bezzwłocznie odpo-

wiedzi po ich otrzymaniu opubli-
kujemy. 

Dodajmy, że łódź-motorówka 
„Knagi” spełniała również inne 
funkcje. Nie raz się zdarzało, że 
przy pomocy tej łodzi ratowni-
cy interweniowali na jeziorze. 
Członkowie „Knagi” na co dzień 
w trakcie zajęć asekurowali z ło-
dzi  młodych żeglarzy. Wygląda 
na to, że burmistrz nie ma zamia-
ru współpracować ze społecznika-
mi i nie obchodzi go los kilkuna-
stu dzieci, które codziennie żeglu-
ją pod nadzorem członków klubu. 
Mało tego, podczas odbierania sil-
nika, te dzieci również były obec-

ne w klubie, i wszystko widziały- 
pozostawmy to bez komentarza... 
Na wtorkowej nadzwyczajnej se-
sji Rady Miejskiej, radni odrzuci-
li pomysł burmistrza, który doty-
czył budowy przystani dla łódek 
przy placu zabaw nad jeziorem, 
za 2 460 zł. Nie można o tym nie 
wspomnieć, w kontekście współ-
pracy z „Knagą”, gdyż jak powie-
dział nam obecny Komandor Jan 
Smolira, „Knaga” potwierdzi-
ła burmistrzowi, że może wyko-
nać te prace społecznie. Nasz wło-
darz woli jednak wydawać nie-
swoje pieniądze, niż współpraco-
wać. Teraz przed „Knagą” kolej-

na pisemna batalia, bo burmistrz 
najwyraźniej nie ma zamiaru re-
zygnować z klatki, w której prze-
chowywana jest łódź. Proponu-
jemy burmistrzowi rozważenie i 
tego pomysłu, aby w myśl przy-
słowia „kto pod kim dołki kopie 
ten sam w nie wpada” nie stało się 
tak, że „kto komu zabierze klatkę 
sam pójdzie za kratkę. Miejmy na-
dzieję, że nasz włodarz nie znisz-
czy Klubu Żeglarskiego, bo z pew-
nością będzie to wielka strata dla 
naszego miasta. 
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Gmina odebrała „Knadze” sprzęt

Przedwczoraj popadało i miasto znowu tonie

Kiedy wreszcie się za to wezmą?
W nocy ze środy na czwartek, złośliwe siły przyrody, znów zrobiły swoje – wyraźnie nie lubią Nowogardu. Kanalizacja ponownie nie wytrzymała, a miasto 
zaczęło tonąć w wielu miejscach w fekaliach. Tym razem, aby zobrazować powagę sytuacji, nie będziemy pokazywać już zalanych okolic jeziora tylko piw-
nice na całej długości budynku przy ul. Armii Krajowej 51.  

Piwnice znajdujące się w blo-
ku przy ul. Armii Krajowej 51, są 
zalewane już od dawna. We wto-
rek do naszej Redakcji przyszedł 
mieszkaniec bloku, ze zdjęciami, 
które wykonał po małych opa-
dach deszczu. Jednak to, co moż-
na było zobaczyć i poczuć tam w 
czwartek, to już wybiega poza ja-
kiekolwiek ramy możliwe do znie-
sienia. Fekalia z kanalizacji rozla-
ły się niemal po każdej piwnicy 
w klatkach mieszkalnych (piwni-
ce bloku nr 51 przy ul. Armii Kra-
jowej nie są od siebie oddzielone, 
zatem z pierwszej klatki, piwnicą 
można przejść do ostatniej). Z tej 
racji, iż  historia ta wciąż się po-
wtarza, nie mogą dziwić ostre sło-
wa mieszkańców, słusznie skiero-
wane do włodarza gminy. - Niech 
pan burmistrz w przerwie między 
sesjami zdjęciowymi przyjdzie do 
nas i powącha te g... na, które wła-
śnie zalały nasze piwnice! - grzmi 
jedna z mieszkanek. O to dlaczego 
piwnica została zalana, na począt-
ku tygodnia, zapytaliśmy prezesa 
SM „Gardno” Jana Smolirę. 

- Przyczyną ostatniego zalania 
była niedrożność kanalizacji sani-
tarnej, pomiędzy budynkami Ar-

mii Krajowej 51 - Warszawska 13. 
Próba usunięcia zatoru była chy-
ba nieskuteczna, bo po dzisiejszych 
nocnych opadach budynek znowu 
został zalany. W tej chwili usuwa-
my skutki. Proszę zwrócić uwagę, 
że w ubiegłym roku gmina wyko-
nała remont drogi pomiędzy bu-
dynkami. Był to właściwy moment 
na wykonanie remontu instalacji 
sanitarnej. Niestety, pomimo wie-
dzy o złym stanie instalacji wod-
no-kanalizacyjnej nie wykonano 
jej remontu. Być może dlatego, że 

drogę każdy widzi, natomiast in-
westycje infrastrukturalne schowa-
ne są głęboko pod ziemią – mówi J. 
Smolira. Zły stan sieci sanitarnej 
od wielu lat jest zgłaszany przez 
prezesa SM „Gardno”, właścicielo-
wi sieci. - Ze swojej strony staramy 
się kontrolować stan miejskiej sie-
ci i zlecać prewencyjne czyszczenie 
kanalizacji. Niestety, przy opadach 
deszczu takie działania są niewy-

starczające. W takim przypadku 
pozostaje nam podjąć niezwłocz-
ne działania zmierzające do usu-
nięcia skutków – dodaje Jan Smo-
lira. Już w lutym 2013 roku, Za-
rząd Spółdzielni po raz pierwszy 
skierował pismo w sprawie popra-
wienia stanu kanalizacji do UM w 
Nowogardzie. Ostatnie pismo, zo-
stało przesłane w poniedziałek 
(20 lipca), a oto jego treść: „Za-
rząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” w Nowogardzie po raz 
kolejny zwraca się z wnioskiem o 
podjęcie działań zmierzających do 
udrożnienia kanalizacji sanitar-
nej, stanowiącej własność gminy, 

odprowadzającej ścieki z budyn-
ku przy ul. Armii krajowej 51. Po-
mimo naszych wielokrotnych mo-
nitów w tej sprawie, a także wnio-
sków o stałe monitorowanie stanu 
instalacji sanitarnej, po raz kolej-
ny w dniu 19.07.2015 r. doszło do 
zalania fekaliami piwnic nasze-
go budynku. W swoim piśmie z 
dnia 27.03.2013 r. informował nas 
Pan o planowanej inspekcji kame-

rą przedmiotowych odcinków sie-
ci. Do dnia dzisiejszego nie zosta-
liśmy poinformowani o wyniku tej 
inspekcji oraz o podjętych działa-
niach zmierzających do przywró-
cenia właściwego funkcjonowa-
nia sieci sanitarnej na tym obsza-
rze. W przypadku braku skutecz-
nych działań ze strony właściciela 
sieci zmuszeni będziemy obciążyć 
gminę kosztami usuwania skutków 
zalania, a także zawiadomić wła-
ściwe organy nadzoru sanitarnego 
o zagrożeniu bezpieczeństwa sani-
tarnego naszych mieszkańców.” 

Wygląda na to, że Nowogard jest 
na tyle bogatym miastem, że co kil-
ka dni po opadach deszczu, gmi-
na jest w stanie wygospodarować 
środki pieniężne na usuwanie skut-
ków ulew. Oczywiście można było 
temu zapobiec, zamiast mola, aera-
toru, kilometrów kostki brukowej, 
dziesiątek ławek itd., itd., można 
było pieniądze te przeznaczyć na 
remont starej, mocno dziurawej 
kanalizacji miejskiej. I co z tego, że 
mamy nową nawierzchnię, jak wła-
śnie wczoraj (tj. w czwartek) przy 
ul. Osiedlowej, ta nowo położona 
nawierzchnia przy jeziorze wraz z 
trawnikami została również zalana 
fekaliami. To tylko niektóre przy-
kłady tego, jak lekceważony jest u 
nas poważny problem, który sta-
nowi zniszczona nowogardzka sieć 
kanalizacyjna. Ale takie są efekty 
działania tych dla których władza 
to nieustanna zabawa w celebry-
tę a nie odpowiedzialność za róż-
norakie  warunki życia obywate-
li  Mieszkańcom ulicy Armii Kra-
jowej 51 pozostaje współczuć tego, 
z czym od lat się zmagają.

KR  
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Zwiększa się tempo spadku  
liczby ludności Nowogardu
Dzieci u nas w Nowogardzie urodziło się w pierwszej połowie tego roku znacznie więcej 
aniżeli wyniosła w tym samym czasie liczba osób zmarłych. Cóż z tego skoro jednocześnie 
zwiększa się tempo, trwającego od lat, spadku liczby ludności ogółem. Czy władze pochylą 
się w końcu nad pytaniem - dlaczego nowogardzianie tak gremialnie opuszczają na zawsze 
swoją małą ojczyznę ?

Mało nas, mało nas…
Kolejne dane tym razem na 

dzień 30 czerwca 2015 dotyczące 
trendów demograficznych w No-
wogardzie i gminie nie napawa-
ją niestety optymizmem. Najbar-
dziej zastanawia fakt, że przy nie-
złym przyroście naturalnym (róż-
nica między liczbą urodzeń a licz-
bą zgonów) odnotowujemy jed-
nocześnie od lat nie tylko spadek 
liczby ludności ogółem, ale także 
zwiększające się tempo tego spad-
ku. Według danych Urzędu Stanu 
Cywilnego w Nowogardzie (patrz 
tabela nr 1) w ciągu 6-ciu miesię-
cy tego roku urodziło się w na-
szej gminie 236 nowych obywa-
teli. Jednocześnie w tym samym 
czasie zmarły 123 osoby – przy-
rost naturalny wyrażony w licz-
bach bezwzględnych wynosi więc 
113 osób w ciągu pół roku (po-
dobnie było w roku 2014, gdy w 
ciągu całego roku było to 222 oso-
by). Jest to więc znacznie lepiej jak 
w kraju, gdzie mamy od pewnego 
czasu ujemny przyrost naturalny. 
Niestety nie społeczeństwo no-
wogardzkie ostatecznie korzysta 
z tych pozytywnych wskaźników 
demograficznych, ponieważ jed-
nocześnie stale spada liczba lud-
ności gminy i tempo tego spad-
ku się zwiększa – w I półroczu 
2015 roku, liczba ludności mia-
sta Nowogard zmalała o 92 osoby 
a w całej gminie o 97 osób – tzw. 
przyrost rzeczywisty jest więc u 
nas ujemny. Jak się kształtuje licz-
ba ludności w mieście i razem w 
gminie począwszy od 2011 roku 
pokazuje poniższe zestawienie 

Liczba mieszkańców gminy 
Nowogard

na 31. 12. 2011 – 24 358 osób
na 31. 12. 2012 – 24 260 osób
na 31. 12. 2013 – 24 172 osób
na 31 12 2014 – 24 067 osób
na 30 06 2015 - 23970 osób
Liczba mieszkańców miasta 

Nowogard
na 31.12. 2011 – 16 518 osób
na 31.12. 2012 – 16 442 osób
na 31. 12. 2013 – 16 320 osób
na 31 12 2014 – 16 192 osób
na 30 06 2015- 16100 osób 

Saldo migracyjne, które powo-
duje ujemny przyrost rzeczywi-
sty wyniosło więc w ciągu I półro-
cza 2015 roku w naszej gminie aż 
210 osób. Istotnie wzrosło tempo 
wyjazdów migracyjnych i tak: 201 

osób opuściło trwale naszą gmi-
nę w ciągu 2012 roku, 236 w ciągu 
roku 2013, 327 osób w roku 2014. 
i aż 210 tylko w I półroczu 2015 
roku. Zapewne więc w całym 2015 
będzie to około 400 osób.

Urząd Stanu Cywilnego w No-
wogardzie w 2014 r. zarejestrował: 
441 urodzeń i 219 zgonów. W 
tym czasie zawarto 132 małżeń-
stwa. Z prostego bilansu urodzin 
i zgonów wynika, że przyrost na-
turalny w 2013 roku wyniósł 222 
osoby, czyli całkiem niezły wskaź-
nik. Jednocześnie jednak liczba 

mieszkańców gminy, na koniec 
2014 roku, w stosunku do końca 
roku 2012, zmalała o 105 osób, 
co oznacza, że migracja wykaza-
ła ujemne saldo na poziomie aż 
327 osób, czyli najwięcej od 4 lat! 
To oznacza także, że tempo wy-
jazdów na stałe rośnie – przypo-
mnijmy wyniki z trzech lat – 201 
osób opuściło trwale naszą gmi-
nę w ciągu 2012 roku, 236 w ciągu 
roku 2013 i właśnie aż 327 osób w 
roku 2014.

W sąsiednich gminach i po-
wiecie mają się lepiej 

Nowogardzką ucieczkę miesz-
kańców nie da się usprawiedli-
wić np. tzw. ogólnym trendem. 
Ten bowiem ogólnie w powiecie, 
jak i w okolicznych gminach jest 
odwrotny. I tak w powiecie licz-
ba ludności na koniec 2014 roku 
wyniosła 82  360 i było to o pra-
wie 300 osób więcej aniżeli na ko-
niec 2012 r., gdy to w powiecie za-
meldowanych było 82 067 osób. 
W sąsiedniej z nami gminie Osi-
na zmienność liczby mieszkań-
ców przedstawiała się następują-
co: na koniec 2012 – 2 906 osób, 
na koniec 2013 nieznaczny spa-
dek – 2 809 osób, ale po następ-
nym roku wzrost, który poweto-
wał z nawiązką tę stratę, na ko-
niec bowiem 2014 liczba miesz-

kańców wyniosła 2 916 osób. Ten 
trend utrzymał się w roku 2015 
ponieważ na 30 czerwca 2015, 
liczba mieszkańców wzrosła do 
2939 osób czyli aż o 23 osoby wię-
cej w stosunku do początku roku. 
Ponieważ jednocześnie przyrost 
naturalny wyniósł tu 11 osób to 
oznacza, że z gminy Osina nie tyl-
ko nikt statystycznie nie wyjechał 
ale jeszcze nastąpił fakt imigracji 
w ilości 12-stu osób. Prawdziwy 
boom ludnościowy odnotowuje 
gmina Goleniów, w której liczba 
mieszkańców od lat stale rośnie, w 

ciągu 10 lat od 2004 roku zwięk-
szyła się o 2 153 osoby! (to mniej 
więcej ilość mieszkańców gmi-
ny Osina) Ten wzrost w ostatnich 
latach jest mniejszy, ale tak w ba-
danym przez nas czasie ostatnich 
trzech lat wzrost liczby mieszkań-
ców gminy Goleniów wyniósł po-
nad 300 osób, czyli mniej więcej 
tyle, ile w tym samym czasie gmi-
na Nowogard straciła zameldowa-
nych tu obywateli. Na 30 czerwca 
liczba mieszkańców gminy Gole-
niów ponownie wrosła licząc od 
początku roku i wyniosła...

 Podsumowanie
Spadek liczby ludności w gmi-

nie Nowogard jest zjawiskiem już 
wieloletnim – obrazujemy go też 
na załączonym grafie. Co cieka-
we, spadek ten w gminie, jako ca-
łość, odbywa się głównie kosztem 
spadku liczby ludności w mieście 
Nowogard – na wsiach w naszej 
gminie sytuacja migracyjna jest w 
miarę stabilna. Problem demogra-
ficzny Nowogardu nie polega więc 
na małym czy tym bardziej ujem-
nym przyroście naturalnym (wię-
cej wynik na plus zupełnie przy-
zwoity nawet w skali kraju), ale 
problem wynika z ucieczki migra-
cyjnej mieszkańców. Aby zobra-
zować poziom tej ucieczki, to te 

 Tabela nr 1  -  dane z USC Nowogard 

Urodzenia małżeństwa Zgony miesiące
38 3 19 Styczeń
44 5 20 luty
34 4 22 marzec
32 5 23 Kwiecień
40 7 21 maj
48 20 18 czerwiec

236 44 123 suma
W tym samym okresie w gminie Osina  zanotowano  20 urodzeń  i 9 zgonów.  

210 osób tylko w I połowie tego 
roku, które opuściło trwale naszą 
gminę, to jest mniej więcej tyle 
ile wynosi cały rocznik nowo-
gardzkich maturzystów naszych 
szkół średnich! To jest też więcej 
w liczbach bezwzględnych aniże-
li odnotowywano strat ludnościo-
wych jeszcze niedawno czyli w 
2013 przez cały rok! To są dane 
alarmujące! Oczywiście powyż-
sze liczby nie pokazują pełnego 
rozmiaru ruchu ludnościowego, 
związanego głównie z poszuki-
waniem pracy i perspektyw życio-
wych. Nie ma w tych danych np. 
liczby osób, które aczkolwiek nie 
wymeldowały się z naszej gmi-
ny, to faktycznie tutaj nie miesz-
kają i już być może nigdy nie za-
mieszkają, np. takich, które czaso-
wo pracują za granicą (niekiedy to 
czasowo oznacza wiele lat), a po-
zostają zameldowane w Nowogar-
dzie. Nie ma też tych, które dojeż-

dżają relatywnie daleko do pra-
cy, a Nowogard widzą rano o 6 i 
wieczorem o 18/19. Nowogardzka 
władza takich statystyk nie pro-
wadzi, a jak nie prowadzi, to zna-
czy, że ją temat nie obchodzi. Nie 
obchodzą ją zresztą także te zjawi-
ska, które wynikają ze statystyk, a 
które ustawowo zobowiązana jest 
prowadzić a więc ewidencji lud-
ności i danych gromadzonych w 
USC. Organ wykonawczy gmi-
ny, czyli burmistrz trwa za to stale 
w zachwycie nad samym sobą co 
bez trudu da się zauważyć z gmin-
nych propagatorach. Pozostaje 
mieć nadzieję, że Rada Miejska tej 
kadencji, która dała już wyraz no-
wego, racjonalnemu podejściu do 
obowiązków władzy publicznej- 
podejmie wkrótce i te trudne te-
maty, czyli tematy nowogardzkiej 
demografii. 

ms

Spadek liczby mieszkańców gminy 
Nowogard w latach 2011 - 2015

Zmienność liczby mieszkańców gminy 
Osina w latach 2012 - 2015

Komunikat Policji 
Informujemy, że pod koniec miesiąca czerwca w miejscowości 

Trzechel znaleziono telefon marki LG E400. Właściciel zguby pro-
szony jest o kontakt pod nr telefonu 571-323-763, (91-57-92-311) 
lub o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

mł. asp. Michał Ratajczak 

mieszkańcy Strzelewa 
zapraszają

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy w Strzelewie -  dnia 
25 lipca (sobota), o godzinie 16.00  na placu w Strzelewie odbędzie 
się loteria fantowa. Każdy los, zakupiony za 10 zł, weźmie udział w 
losowaniu nagrody głównej – roweru. Natomiast o godzinie 20.00, 
rozpocznie się zabawa taneczna na świeżym powietrzu.

Organizatorzy
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Składam najserdeczniejsze 
wyrazy wdzięczności i podziękowania 

ordynatorowi, lekarzom, pielęgniarkom 
z Oddziału Chirurgii oraz 

lekarzom z Oddziału Wewnętrznego 
za troskliwą opiekę, 

okazałe ciepło i zrozumienie 
z wyrazami szacunku 

Helena Smietjuch 

EWANGELIA (J 6,1-15)

Jezus rozmnaża chleb
Słowa Ewangelii według świę-

tego Jana.
Jezus udał się za Jezioro Gali-

lejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł 
za Nim wielki tłum, bo widziano 
znaki, jakie czynił na tych, któ-
rzy chorowali. Jezus wszedł na 
wzgórze i usiadł tam ze swoimi 
uczniami. A zbliżało się święto 
żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy 
i ujrzał, że liczne tłumy scho-
dzą się do Niego, rzekł do Filipa: 
„Skąd kupimy chleba, aby oni się 
posilili?” A mówił to wystawiając 
go na próbę. Wiedział bowiem, 
co miał czynić.

Odpowiedział Mu Filip: „Za 
dwieście denarów nie wystarczy 
chleba, aby każdy z nich mógł 
choć trochę otrzymać”.

Jeden z uczniów Jego, Andrzej, 
brat Szymona Piotra, rzekł do 
Niego: „Jest tu jeden chłopiec, 
który ma pięć chlebów jęczmien-
nych i dwie ryby, lecz cóż to jest 
dla tak wielu?”

Jezus zatem rzekł: „Każcie lu-
dziom usiąść”. A w miejscu tym 
było wiele trawy. Usiedli więc 
mężczyźni, a liczba ich dochodzi-
ła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i od-
mówiwszy dziękczynienie, roz-
dał siedzącym; podobnie uczynił 
i z rybami rozdając tyle, ile kto 
chciał. A gdy się nasycili, rzekł 
do uczniów: „Zbierzcie pozosta-
łe ułomki, aby nic nie zginęło”. 
Zebrali więc i ułomkami z pięciu 
chlebów jęczmiennych, które zo-
stały po spożywających, napełnili 
dwanaście koszów.

A kiedy ci ludzie spostrzegli, 
jaki cud uczynił Jezus, mówili: 

„Ten prawdziwie jest prorokiem, 
który miał przyjść na świat”.

Gdy więc Jezus poznał, że mie-
li przyjść i porwać Go, aby Go 
obwołać królem, sam usunął się 
znów na górę.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejszy urywek stanowi frag-
ment większej całości, jaką jest 
szósty rozdział Ewangelii wg św. 
Jana. Perykopa klarownie skła-
da się z dwóch części. J 6,1-4 sta-
nowi uwerturę nie tylko do na-
stępującej tuż po niej sekcji, ale 
w ogóle do całego szóstego roz-
działu czwartej Ewangelii. Druga 
część urywka  przedstawia scenę 
rozmnożenia chleba dokonanego 
przez Jezusa. Uczyniony przez Je-
zusa cud stanowić będzie kanwę 
do teologicznych rozważań znaj-
dujących się w dalszej części roz-
działu.

Św. Jan Ewangelista we wstę-
pie podaje zasadnicze punkty ko-
nieczne do zrozumienia i nastę-
pującej sceny i szóstego rozdzia-
łu. Protagonistami sceny są Je-
zus  i Jego uczniowie  oraz tłum. Z 
punktu widzenia geograficznego 
tło stanowi Jezioro Galilejskie, a 
czasowo znajdujemy się na przed-
nówku Święta Paschy.

Łatwo może przy lekturze pol-
skiego tekstu umknąć wyraz „po-
tem», który stanowi tłumaczenie 
greckiego wyrażenia meta tau-
ta. Sformułowanie to właściwie 
należy oddać w sposób opisowy 
jako «po tym wszystkim» i posia-
da ono znaczenie nie tylko czaso-
we, ale i odnosi się do treści, któ-
ra pojawiła się w pewnym minio-
nym czasie. Stąd użycie w  tego 
wyrażenia jest literackim zabie-
giem autora natchnionego una-
oczniającym, że mamy do czynie-
nia z jednej strony z nawiązaniem 
do minionych wydarzeń, a z dru-
giej z pojawieniem się pewnych 
nowych istotnych treści.

Należy zauważyć, że wyraże-
nie to poprzedza imię Jezus! Nie 
jest to zatem żadne drugoplanowe 
sformułowanie. Zresztą formuła 
meta tauta jest ważna w czwartej 
Ewangelii. Pojawia się siedmio-
krotnie w istotnych momentach 
narracji . Zważywszy na zamiło-
wanie św. Jana do symboliki rów-

nież liczba siedem w odniesieniu 
do wyrażenia może być wskaź-
nikiem, iż mamy do czynienia ze 
sformułowaniem, które wprowa-
dza pewną ważną rzeczywistość. 
Istotnie rozdział szósty Ewangelii 
wg św. Jana to nie tylko opis pew-
nych wydarzeń z życia Jezusa, ale 
nadzwyczajny traktat teologiczny 
dotyczący Eucharystii.

O głębszym znaczeniu cudu, 
który się dokona świadczy rów-
nież pojawienie się w  słowa znak 
- greckie semeion. To jeden z ulu-
bionych terminów Ewangelisty. 
Pojawia się dziesięć razy w czwar-
tej Ewangelii, w tym w  w zdaniu 
stwierdzającym niepoliczalność 
znaków dokonanych przez Jezusa. 
Semeion reprezentuje u św. Jana 
Ewangelisty nie tylko zewnętrzny 
wymiar cudu, ale przede wszyst-
kim jego głębsze teologiczne od-
niesienie. Stąd pojawienie się 
tego słowa w  jest podkreśleniem 
właściwego odczytania wydarzeń, 
jakie następują.

Rozmnożenie chleba  w natu-
ralny sposób stanowi wprowadze-
nie tematów związanych z Eucha-
rystią. Jest to semeion dyskursu 
teologicznego, jaki znajdujemy w 
dalszej części szóstego rozdziału. 
Nic tak nie pomaga w zrozumie-
niu spraw Eucharystycznych, jak 
głód, nawet ten cielesny! Zaspo-
kajanie potrzeb cielesnych nigdy 
jednak nie zaspokoi głodu ducho-
wego, a już szczególnie głodu Eu-
charystycznego Jezusa.

Nie jesteśmy dzisiaj głodni, za 
co Bogu niech będą dzięki. Sytość 
sprawia jednak, iż często jesteśmy 
ociężali i nie rozumiemy wartości 
cudu Eucharystii. Kiedy na ołta-
rzu dokonuje się Cudowna Prze-
miana pozostajemy często bier-
ni i bez entuzjazmu. A przecież 
to jedne z największych Tajemnic 
i Znaków naszej wiary! Czy moż-
na przechodzić obojętnie wobec 
Niej!? Wszak jakość życia ducho-
wego mierzy się podejściem do 
Eucharystii, a każda prawdziwa 
świętość jest naznaczona auten-
tyczną miłością do Niej. Po jakiej 
fali pływam obecnie. Wznoszącej 
czy opadającej?

ks. Łukasz Klimek

PODZIęKOWANIA

Maria Zając: lat 62, zmarła 21.07.2015 r., pogrzeb odbył się 23.07.2015 
r.,  na cmentarzu w Nowogardzie

Joanna Janiak: lat 42, zmarła 22.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
24.07.2015 r.,  o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Jan Duczyński: lat 61, zmarł 22.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
25.07.2015 r.,  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Antoni Czausz: lat 80, zmarł 23.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
25.07.2015 r.,  o godz. 16:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wspomnienie  
o Janie  Korchucie

W piątek 17 lipca 2015r. po-
żegnaliśmy naszego kolegę Jana 
Korchuta.  

Pan Jan był dla wielu z nas au-
torytetem, tym bardziej, że jego 
działalność związkowa i ostatnio 
polityczna dała wymierne efekty 
na terenie Nowogardu. W podzię-
ce za nią załączam   zdjęcie, któ-
re pokazuje pana Jana w całej pa-
triotycznej krasie. Tak właśnie za-
pamiętamy wspaniałego doradcę i 

cierpliwego nauczyciela…walki o 
wolność.

Wyrazy współczucia w imie-
niu swoim, kolegów i koleżanek 
z koła Prawa i Sprawiedliwości w 
Nowogardzie, do których przyłą-
cza się poseł Michał Jach oraz po-
seł Joachim Brudziński składam 
na ręce Rodziny.

Przewodnicząca koła PiS  
w Nowogardzie

Magdalena Zarębska-Kulesza

13 grudzień 2014 Warszawa – Marsz Wolności PIS  

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie we współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard  Europejskim Funduszem 
Najbardziej Potrzebującym  oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

DySTRyBUcJA    ŻyWNOŚcI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 

Gminy Nowogard
Środa      05.08.2015   9:00 –15:00           
Czwartek      06.08.2015    9:00 –15:00
Piątek           07.08.2015   9:00–15:00 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z nada-

nym numerem porządkowym oraz dokumentem tożsamości.
w imieniu Zboru  pastor Cezary Komisarz tel. 509307702
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Wszystkim, którzy wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej 

mojej Mamusi 
śp. Anny Mądrowskiej 

serdeczne podziękowania 
składa 

pogrążona w smutku i żałobie córka z rodziną 

Serdeczne podziękowania 
sąsiadom, rodzinie, 

panu Mirkowi naszemu listonoszowi, 
którzy służyli mi dobrym słowem 

i radą oraz nigdy nie odmawiali mi pomocy 
kiedy jej potrzebowałam 

Córka 
śp. Anny Mądrowskiej

PODZIęKOWANIA

ŚWIeRSZcZyK WcIĄŻ ISTNIeJe 

Czasopismo, które uczy, bawi 
i rozwija po dzień dzisiejszy
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, nasze najmłodsze pociechy wzięły udział 
w zajęciach bibliotecznych. Czasopismo wzbudziło w dzieciach ogromne zainteresowanie. 
Tygodniowe zajęcia ze Świerszczykiem, rozbudziły w  nich chęć do nauki i zabawy. 

Świerszczyk -  najstarsze czaso-
pismo dla dzieci w Europie obcho-
dzi 70. urodziny. Pismo to przez 
lata ewoluowało i wypiękniało. 
Choć dzisiejszy, nowoczesny, wy-
gląd w żaden sposób nie przypo-
mina tego sprzed kilkudziesięciu 
lat, to idea Świerszczyka pozosta-
ła ta sama – uczyć, bawić i rozwi-
jać. Na łamach pisma ukazują się 
bajki, baśnie, wiersze, opowiada-
nia, a także teksty popularno-na-
ukowe oraz gry, łamigłówki i za-
bawy edukacyjne. Bogactwo jego 
treści współgra z piękną szatą gra-

ficzną. Na czasopiśmie tym wy-
chowało się kilka pokoleń. 

Biblioteczne zajęcia wakacyjne 
obejmowały tygodniowe zajęcia 
ze Świerszczykiem. Dzieci mogły 
dokonać porównań numerów ar-
chiwalnych z najnowszymi, każ-
dy wybrał zadanie dla siebie : za-
gadkę, opowiadanie, ukryte ob-
razki, stronę z kolorowymi zaba-
wami itd. Ze wspólnych rozmów 
wynikało, że nie wszyscy znają to 
czasopismo, jednak było widać, 
że nasze zajęcia wzbudziły zain-
teresowanie pismem. Na następ-

ny dzień kilkoro dzieci pochwali-
ło się, że rodzice kupili im pismo 
w kiosku. WARTO, nadal warto 
uczulić  i zachęcić dzieci do czyta-
nia Świerszczyka. Uczestnicy za-
jęć zredagowali życzenia dla Jubi-
lata i zapoznali się ze stroną inter-
netową Świerszczyka. Informu-
jemy jednocześnie, że to czasopi-
smo można czytać i wypożyczać 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Posiadamy również nume-
ry archiwalne od 1975 roku oraz 
wszystkie numery najnowsze.

Inf. własna

Obchody Dnia Święta Policji

Awanse i odznaczenia  
dla zasłużonych 
We wtorek 21 lipca, w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury odbyła się uroczy-
sta gala z okazji obchodów Dnia Święta Policji. Na uroczystość przybył Komendant Woje-
wódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki. Policjanci zostali uhonorowani odzna-
czeniami resortowymi oraz mianowani na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości wzięli udział 
policjanci, związkowcy, emeryci 
policyjni, pracownicy cywilni Po-
licji, członkowie ich rodzin oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, służb mundurowych, wy-
miaru sprawiedliwości oraz pod-
miotów wspierających działalność 
Policji. Swoją obecnością zaszczy-
cił Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Szczecinie insp. Jarosław Sa-
wicki. Uroczystość rozpoczął Ko-
mendant Powiatowy Policji w Go-
leniowie insp. Krzysztof Targoń-
ski, który podziękował policjan-
tom za rzetelną służbę na rzecz 
społeczeństwa oraz pogratulo-
wał osiągniętych wyników. Złożył 
również podziękowania przedsta-
wicielom podmiotów, na co dzień 
wspierających pracę policji. Świę-
to było okazją do wręczenia od-
znaczeń resortowych oraz aktów 
nominacyjnych na wyższe stop-
nie służbowe. Minister Spraw We-
wnętrznych w uznaniu za szcze-
gólne zasługi i osiągnięcia służ-
bowe w zakresie ochrony bezpie-
czeństwa ludzi oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, nadał odznaki „Zasłu-
żony Policjant” 4 funkcjonariu-
szom naszej jednostki. Brązową 
odznakę „Zasłużony Policjant” 
otrzymali: nadkom. Leszek No-

wak, st. asp. Dariusz Mazurow-
ski, asp. sztab. Piotr Pietrzak oraz 
st.asp. Dariusz Kaczmarek. Roz-
kazem personalnym Komendan-
ta Głównego Policji, na stopień 
podinspektora Policji awansowa-
nych zostało 3 policjantów: nad-
kom. Leszek Nowak, nadkom. 
Krzysztof Maćczak oraz nadkom. 
Krzysztof Pawlik. Komendant 
Wojewódzki Policji w Szczecinie 
podpisał 50 nominacji na wyż-
sze stopnie policyjne funkcjona-
riuszom naszej jednostki. Awan-
se otrzymali: w korpusie aspi-
rantów-23 policjantów, korpusie 
podoficerów-27 policjantów. Roz-
kazem personalnym Komendanta 
Powiatowego Policji w Golenio-
wie, 2 policjantów awansowanych 
zostało na stopień starszego po-

sterunkowego. Nominacje awan-
sowanym wręczył insp. Jarosław 
Sawicki oraz insp. Krzysztof Tar-
goński. Związki Zawodowe Poli-
cjantów Woj. Zachodniopomor-
skiego przyznały medale trzem 
wyróżniającym się policjantom 
z okazji 25-lecia istnienia związ-
ków: podinsp. Mariuszowi No-
wakowi, asp.sztab. Piotrowi Pie-
trzakowi oraz st. asp. Sebastiano-
wi Źróbkowi. Policjanci otrzyma-
li je za wkład w związkową dzia-
łalność. Medale te wręczył st. asp. 
Marian Boguszyński - Przewod-
niczący Związków Zawodowych 
Policjantów Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz asp. 
sztab. Arkadiusz Puch - Prze-
wodniczący Zarządu Terenowe-
go NSZZ Policjantów w Golenio-

wie. Nie zabrakło również słów 
podziękowania za owocną współ-
pracę od przedstawicieli samorzą-
dów i zaproszonych gości, którzy 
życzyli dalszych sukcesów wszyst-
kim policjantom goleniowskiej 
komendy. W trakcie trwania uro-
czystości, Komendant Powiatowy 
Policji w Goleniowie, otrzymał z 
rąk włodarzy Starostwa komuni-
katory z interkomem dla policyj-
nych motocyklistów. Przy arty-
kule publikujemy nazwiska funk-
cjonariuszy z naszej gminy, którzy 
otrzymali awanse.

asp. Julita Filipczuk

Awanse nowogardzkich poli-
cjantów

W korpusie aspirantów Policji 
otrzymali: 

st. asp. Grzegorz Tandecki, asp. 
Agnieszka Pertkiewicz, mł. asp. 
Grzegorz Adamelak, sierż. sztab. 
Piotr Denisiewicz, sierż. sztab. 
Arkadiusz Kowalczuk, sierż. 
sztab. Jarosław Sosnowski

W korpusie podoficerów Poli-
cji otrzymali: 

st. sierż. Dariusz Rogala, st. 
sierż. Grzegorz Zawadzki, st. post. 
Rafał Klimczak, st. post. Patryk 
Kukieła, st. post. Mateusz Pio-
trowski
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Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca  albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania  i znał wszystkie tajemnice,  
i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, 

a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

Z okazji imienin
kochanej żonie

Grażynie Salwa
   życzy mąż

Zarząd Koła Emeryt,ów i Rencistów Nowogard 

zaprasza na wycieczkę 
w dniach 6.09 – 13.09.15 r. 

Odpłatność 300 zł/ osobę. Zapisy w biurze Zarząd Koła 

Prowadzimy nabór dzieci 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, ruchowo         

i z autyzmem  

w wieku od 2,5 lat.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl
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Okiem radnego

Prywatne interesy za publiczne pieniądze 
Kłamstwo, manipulacja w miesiącach w wykonaniu Roberta Czapli i jego ludzi zostało opanowane do perfekcji. Na ostatniej, zwołanej w karygodnym try-
bie sesji Czapla chciał przeforsować od radnych kilka cennych dla siebie poprawek. Zgody na wyrzucanie publicznych pieniędzy nie dostał, więc atakuje 
wypisując w swoich gazetkach wydawanych za pieniądze mieszkańców brednie. Choćby takie, że  jakoby przez radnych, będziecie Państwo musieli oglądać 
zdewastowaną willę przy ul. 3 maja – budynek po byłym żłobku. Biedny Czapla chciał go odkupić za jedyne 100000 zl, rozebrać za kolejne nie wiadomo 
ile i posprzątać, by móc później sprzedać plac. Komu? To podejrzane. Co najlepsze, to wszystko za Państwa pieniądze!

Otóż ośmielam się przypo-
mnieć, że to właśnie Robert Cza-
pla będąc radnym kilkanaście lat 
temu nigdy nie zwrócił uwagi na 
stan tego budynku. Nie przypomi-
nam sobie również, by protestował 
przeciwko przekazaniu go firmie, 
która w czasach gdy Czapla był wi-
ceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej (tak, były takie czasy, któ-
re dziś stara się wymazać z histo-
rii i pokazać, że za nic, co działo się 
przed objęciem funkcji burmistrza 
nie odpowiada) zajmowała się pie-
lęgnacją miejskiej zieleni. 

Problem budynku poruszany na 
sesjach był kilkakrotnie również 
w minionej kadencji Pan Czapla 
oprócz pozorowania działań, na-
wet palcem nie kiwnął, by spra-
wę rozwiązać, a teraz robi szum i 
oskarża o złą wolę radnych. 

Ja również nie chciałbym żeby 
willa straszyła swym wyglądem 
mieszkańców. Ale uważam, że 
sprzątanie rudery, która ma prze-
cież swojego właściciela za pienią-
dze podatnika i jeszcze płacenia 
mu za pozwolenie posprzątania, 
to zdecydowany brak szacunku dla 
publicznych pieniędzy. Ta rudera 
nie jest dziś warta nawet 10 tys. zł.! 
I nie widzę powodu, by na odku-
pienie przez gminę zrujnowanego 
budynku wywalać 100 tys. zł pu-
blicznych pieniędzy. 

Właściciel, jeśli nie jest zainte-
resowany działalnością i chce tam 
porządku powinien oddać ją gmi-
nie za darmo. Gdyby Rada zgodzi-
ła się na płacenie za takie sprawy z 
budżetu do gminy mogą zgłosić się 
właściciele podobnych nierucho-
mości. I co? Mamy za publiczne 
pieniądze poprawiać wygląd pry-
watnych działek? Takie złote inte-

resy z Czaplą chciałby chyba robić 
każdy prywatny właściciel. Swo-
ją drogą, ciekawe jaka jest rela-
cja Czapli z właścicielem rudery… 
Nagła chęć odkupienia działki, po 
kilkuletnim braku zainteresowania 
tematem wydaje się dziwna. 

Gmina ma inne narzędzia by 
uporządkować tą sprawę. Może 
m.in. z właścicielem rozmawiać, 
namawiać, a jeśli to nie skutkuje, 
w końcu nałożyć kary za nieupo-
rządkowanie terenu. Niestety No-
wogardem od 5 lat rządzi czło-
wiek, który palcem w sprawie nie 
kiwnął, a dziś za pomocą pachoł-
ków opłacanych za pieniądze po-
datnika robi szum. A jeszcze go-
rzej, jeśli ktoś pod przykrywką ro-
bienia „dobra” chce zbijać własne 
interesy.

Zrobiono wieś gotową do bie-
siady

Burmistrz Czapla (za 12 tys. zł 
miesięcznie) wraz ze swoim kom-
panami zrobił wieś z naszego mia-
sta. Wiaty biesiadne, chodniczki, 
ławeczki i wybijająca kanalizacja 
na jeziorem. To jedyne, co zosta-
ło z programu kandydatata, który 
pięć lat temu chodząc po domach 
obiecywał ludziom cuda.

Notabene, przeraża mnie fakt, 
że kolejną wiatę biesiadną Cza-
pla chce postawić w centrum mia-
sta, na boisku między blokami 
przy ul. Warszawskiej i Kowalskiej. 
Żeby ludziom pod oknami hała-
sować i dymić ? Tak niby  dogadał 
się z „dziwnie wybranymi” (chyba 
przez  siebie) rzekomymi przedsta-
wicielami  mieszkańców,   rezygnu-
jąc z budowy placu zabaw dla dzie-
ci z okolicznych bloków. Zamie-
rzam, z pomocą większości miesz-
kańców wyperswadować ten po-

mysł podjęty w zaciszu gabinetu. 
Ludzie głosują nogami
Nie dziwcie się Państwo, że więk-

szość mieszkańców z ambicjami 
szuka miejsca do życia poza No-
wogardem. Ludzie po prostu gło-
sują nogami. Spójrzcie gdzie dziś 
mieszkają i pracują Wasze dzie-
ci oraz wnuki? Tymczasem w mie-
ście wybory wygrywa facet, który 
przez pięć lat swoich rządów nie 
stworzył ani jednego miejsca pracy 
(chyba, że dla partyjnych kolegów 
w urzędzie), strefą ekonomiczną 
nazywa ugór leżący na skraju mia-
sta, nie zadbał o targowisko, przed-
siębiorców, podwyższył kilka razy 
podatki, nałożył wysokie opłaty 
za odbiór śmieci, popierał budo-
wy ferm norek w pobliżu budyn-
ków mieszkalnych, kłamał w spra-
wie budowy boiska ze sztuczną na-
wierzchnią na stadionie. Obecnie 
zaś grozi, że nie przekaże kolej-
nych pieniędzy na potrzebną dal-
szą modernizację szpitala, jedno-
cześnie szastając pomysłami wy-
kupu rudery za 100 tys zł czy kolej-
nych przystani  na dwie łódki tak-
że za setki tysięcy . Za Wasze pie-
niądze wmawia Wam również, w 
propagandowych gazetkach robio-
nych przez byłego księdza, że ma-
cie się z tego cieszyć. Tylko czło-
wiek z mentalnością niewolnika 
może pomyśleć, że jest dobrze.  

Radni nie dadzą się podpo-
rządkować

Do Rady Miejskiej została wy-
brana demokratycznie grupa osób, 
która znalazła wspólne zdanie. 
Grupę tą legitymizuje wybór spo-
łeczeństwa. Jako radni od począt-
ku kadencji sprzeciwiamy się wy-
dawaniu pieniędzy na błahe pro-
pozycje burmistrza. Jesteśmy za to 

szkalowani i atakowani. Zwracamy 
jednak Czapli uwagę, by skupił się 
na pracy dla społeczeństwa. By za-
dbał o to, by z miasta nie wyjechali 
już ostatni młodzi ludzie. By pod-
jął działania zmierzające do po-
wstania miejsc pracy. By zahamo-
wał absurdalny proces sądowy z 
PUWiS, za który wszyscy płacimy 
grube miliony z budżetu. By pod-
jął działania zmierzające do budo-
wy obwodnicy śródmiejskiej. By 
zajął się realnie budową nowego 
cmentarza. By nie zadłużał gminy 
forsując drogą i brzydką przebudo-
wę Placu Wolności. By zaczął po-
zyskiwać unijne środki na poważ-
ne projekty. I co najważniejsze, by 
przestał skłócać ludzi i  zaogniać 
konflikt społeczny, który wywołu-
je od kilku miesięcy, ostatnio np. 
podczas wyborów sołtysów. To jest 
program do realizacji!

Na to wszystko „zapracowany” 
burmistrz czasu jednak nie ma. 
Jego kręcą procesy sądowe, które 
przegrywa, sprostowania do pra-
sy, walka polityczna, pisanie kłam-
liwych paszkwili na radnych, soł-
tysów ale i zwykłych ludzi, któ-
rzy ośmielają się mieć własne zda-
nie. To jest chleb powszedni, któ-
rym żyje urząd. Na poważne roz-
mowy o miejscach pracy, inwesto-
rach nie ma ochoty. Dlatego wła-
śnie nie udzieliliśmy temu panu 
absolutorium i nie mamy zamia-
ru akceptować takiej polityki. Zro-
zumcie Państwo, ile trzeba mieć w 
sobie złej woli, by nie umieć prze-
konać do siebie i swoich pomysłów 
aż 17 radnych?

Odesłać szkodnika pod próg
Jako radni mamy na względzie 

dobro mieszkańców. Znamy się w 
tym niewielkim mieście, spotyka-

my na co dzień i wszyscy korzysta-
my z tych samych dóbr. Jeśli uzna-
my, że sprawowanie naszych funk-
cji jest bezcelowe zachowamy się 
honorowo, nie będziemy płakać 
(w przeciwieństwie do burmistrza) 
i odejdziemy. Mimo braku szcze-
rych chęci, zrozumienia i współ-
pracy R. Czapli mamy swoje po-
mysły i cele, które chcemy zreali-
zować w obecnej kadencji. I posta-
ramy się to zrobić mimo oporu R. 
Czapli. Każdy z nas chciałby toczyć 
z Państwem debatę na wyższym 
poziomie i mimo obrzucania się 
błotem, które uprawia Czapla  my 
będziemy  rozmawiać normalnie. 
Państwo zaś będziecie mieli okazję 
rozliczyć wszystkich za 3,5 roku. 
Myślę, że ci, którzy wierzą w pro-
pagandę w wylewaną za pomocą 
byłego księdza poznają prawdzi-
we oblicze władz tego miasta. Na 
wojnie prowadzonej przez Czaplę 
cierpią zwykli ludzie, którym ode-
chciewa się działać dla dobra spo-
łeczności. Dlatego przy najbliższej 
okazji trzeba odesłać tego człowie-
ka tam, gdzie dziś jest jego partia 
– czyli pod próg wyborczy i  za-
fundować mu normalną pracę za 2 
tys. brutto. Chyba jedynie taki sce-
nariusz nauczy Roberta pokory, bo 
od czasu kiedy został burmistrzem 
woda sodowa ciśnie go w pewnym 
miejscu.

Marcin Nieradka

Jak to robią inni

Zniknął kolejny relikt sowieckiej dominacji
Dopiero co informowaliśmy o wyburzeniu w Nowym Sączu pomnika przyjaźni radziecko-polskiej, a mamy już kolejny przykład porządkowania pora-
dzieckiej spuścizny.  W ubiegłym tygodniu, w Starym Sączu, wyburzono w ciągu jednego dnia pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej   

Oto co pisze na ten temat lokalna 
gazeta wydawana w Nowym Sączu: 
Pomnik „wdzięczności” Armii Czer-
wonej zbudowano w 1945 pod przy-
musem i na polecenie wojskowych 
władz radzieckich. Tuż po odsłonię-
ciu wysadzili go w powietrze żołnie-
rze podziemia niepodległościowe-
go. Szybko odbudowano monument. 
Chroniony był potem przez UB i 
MO. Po przełomie w 1989 roku śro-

dowiska niepodległościowe i patrio-
tyczne systematycznie domagały się 
likwidacji pomnika. Po wielu latach 
sporów, w 2013 roku podjęto decy-
zję o przeniesieniu prochów żołnie-
rzy Armii Czerwonej spod pomni-
ka przy  al. Wolności na cmentarz 
komunalny i pochowaniu w kwate-
rze żołnierzy radzieckich. W czwar-
tek 9 lipca, ekshumowano szcząt-
ki sześciu żołnierzy Armii Czerwo-

nej pochowanych pod pomnikiem. 
Już dzień później, w piątek po połu-
dniu, rozpoczęto wyburzanie obeli-
sku. Do wieczora wywieziono gruz 
pozostały po pomniku, a w sobotę 
wyrównano teren….- I to by było 
na tyle. W Nowogardzie zaś  nadal 
relikt poddaństwa sowietom pozo-
staje nienaruszony. Niech żyje bra-
terstwo broni ! 

sm
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Wywiad z honorowym gościem 19. Festiwalu „lato z muzami” - Januszem Zaorskim

Spóźniałem się na pierwszą lekcję...
Za nami już 19. festiwal filmu, muzyki i malarstwa „Lato z Muzami”. Tym razem gościem specjalnym festiwalu był słynny polski reżyser Janusz Zaorski, 
twórca takich filmów jak: „Piłkarski Poker”, „Szczęśliwego Nowego Jorku”, „Haker”, czy „Syberiada Polska”. Janusz Zaorski zgodził się na specjalny wy-
wiad dla Dziennika Nowogardzkiego, w którym nasi Czytelnicy mogą się dowiedzieć m.in., jak rozpoczęła się jego przygoda z kinem, jak powstawały naj-
słynniejsze filmy oraz nad czym obecnie pracuje. 

Dziennik Nowogardzki: Jakie 
są pana pierwsze wrażenia po 
wizycie w naszym mieście?

Janusz Zaorski: Bardzo mi się 
podobało w Nowogardzie, jest tu u 
was dużo zieleni, a do tego wszyst-
kiego w samym środku położone 
jezioro. Ja mieszczuch, urodzony w 
Warszawie, mam po prostu awersję 
do betonu, do tego wszystkiego co 
w PRL-u musiałem oglądać, bo też 
mieszkałem na Ursynowie, a war-
szawiacy dzielą się na tych, którzy 
mieszkali na Ursynowie, mieszka-
ją, albo będą mieszkać (śmiech). 
Ja mam to już za sobą. Przez to, że 
pracuję w pokoju, coś tam wymy-
ślam, szperam po internecie, czuję 
się „zasardynkowany” i mam jakąś 
taką naturalną potrzebę wyjścia w 
plener, jak to się mówi na „wolność 
w pampasy”. Wasze miasto jest ta-
kie bardzo otwarte, tu wszystko 
robi się na tzw. piechotę, nie ma 
potrzeby wsiadać w samochód, a 
przyznam, że sam się na tym zła-
pałem, iż wsiadam w samochód i 
jadę nawet do osiedlowego sklepu, 
który jest blisko mnie. Wtedy po-
myślałem: „rany Boskie! Kolego Ja-
nuszu, wykorzystaj to żeby 5 minut 
się w jedną stronę przejść i 5 minut 
z powrotem”. Sam z siebie się wte-
dy śmiałem. U was jestem pierw-
szy raz, ale znam Krzysztofa Spó-
ra (dyrektor artystyczny festiwalu 
w Nowogardzie, przyp. red.), z któ-
rym byliśmy wielokrotnie w roz-
maitych Jury, no i jak widać pa-
miętał o mnie i dostałem zaprosze-
nie na Wasz festiwal, przez co jest 
mi bardzo miło. Chcę powiedzieć, 
że nawet poczułem się wzruszo-
ny, bo wśród 17 reżyserów, którzy 
zostali przede mną uhonorowani 
w Nowogardzie, jest moich dwóch 
wychowawców - reżyser Stanisław 
Różewicz i reżyser Janusz „Kuba” 
Morgenstern. Oni byli moimi wy-
kładowcami w szkole filmowej, 
mało tego, opiekunem mojego dy-
plomu był Stanisław Różewicz, a 
„Kuba” Morgenstern, zaangażo-
wał mnie jako swojego asysten-
ta do serialu „Kolumbowie”, któ-
ry jest od czasu do czasu przypo-
minany w telewizji z okazji 1 sierp-
nia, w rocznicę Powstania chociaż-
by. Więc tak mi się ciepło zrobiło, 
że uczeń dorównał swoim nauczy-
cielom, - i tak powinno być. Mam 
nadzieję, że może wtedy jak mnie 
już nie będzie, przyjadą tutaj jacyś 
moi uczniowie i zobaczą długą ta-
blicę reżyserów kina polskiego. 

Pochodzi pan z filmowej ro-
dziny. Pana ojciec był wicemini-

strem kultury i sztuki oraz sze-
fem kinematografii polskiej, na-
tomiast starszy brat jest akto-
rem. Czy to ojciec i brat zarazi-
li pana miłością do filmu?

Najbardziej pomogło to, że 
mieszkaliśmy blisko kina, w War-
szawie na Mokotowie. Mało tego, 
jak ja szedłem do szkoły na ulicy 
Narbutta, mieszkaliśmy przy Alei 
Niepodległości, to na rogu tych 
dwóch ulic była tablica, gablota, 
gdzie wisiał plakat filmu i fotosy 
tego co było grane w kinie Stolica. 
Kino to, od tego rogu jest oddalo-
ne o 200 metrów. Ono obecnie na-
zywa się „Iluzjon” i jest kinem Fil-
moteki Narodowej, czyli tam są po-
kazywane filmy archiwalne, roz-
maitego rodzaju retrospektywy, 
itd., sam wielokrotnie tam bywam 
i prezentuję własne filmy, więc my-
ślę sobie, jaki ten świat jest mały... 
Ja zamiast wybrać krótszą drogę do 
szkoły, bo mogłem tylko przesko-
czyć przez płot i byłbym już na te-
renie szkoły, to zawsze chodziłem 
dookoła, bo się zatrzymywałem 
przy tej właśnie gablocie i wyobra-
żałem sobie, po plakacie czy foto-
sach, o czym ten film jest. No, ale 
niestety z reguły na pierwszą lekcję 
się spóźniałem (śmiech), bo potra-
fiłem tam kilka minut stać... Mu-
szę jeszcze drugą rzecz powiedzieć, 
ta szkoła była wybudowana na by-
łym boisku piłkarskim, to też waż-
ne, bo najpierw byłem kibicem, a 
potem zostałem reżyserem. 

Rozpoczął pan swoją twór-
czość w latach 70-tych, to były 
ciężkie czasy. Jak tworzyło się w 
czasach komunistycznej cenzu-
ry, starał się pan „przemycać” w 
swoich filmach jakieś informacje 
do narodu, obalać rządy?

Różnie to bywało, bo ja jestem 
takim człowiekiem, który nie lubi 
pewnego rodzaju rutyny, mono-
tonii, jak coś się powtarza to ja 
już uciekam, bo to mnie męczy, w 
związku z tym myślę, że każdy re-
żyser mniej więcej zdaje sobie spra-
wę co jest jego aktywą, a co pasy-
wą, jakie ma mocne strony, a jakie 
słabe, a ja często chcę odświeżyć 
swój warsztat, spróbować nowego 
gatunku, nowej tematyki, praco-
wać z nowymi aktorami i nowymi 
członkami ekipy. Jakąś taką mam 
w sobie chęć na nowe doświadcze-
nia, w związku z tym imałem się 
rozmaitych gatunków - od kome-
dii do dramatu, od filmów poli-
tycznych do filmów obyczajowych 
itd. Być może jestem, pod tym ką-
tem siebie nie sprawdzałem i nie 
porównywałem do innych, ale bar-
dzo możliwe, że jestem reżyserem, 
że tak powiem, który robi bardzo 
różne tytuły jakich mało u nas w 
kraju. A propo PRL-u, była to taka 
jakby niepisana umowa między 
nami, my udawaliśmy, że realizu-
jemy to co było w scenariuszu, a  
władza ta udawała, że jest wszyst-
ko w porządku. Raz, jak film był 
udany to specjalnie nie cenzurowa-

ła go, bo chciała go na zachodzie 
pokazać, jaka to u nas jest wolność, 
demokracja. W związku z tym nie-
które filmy, które normalnie były-
by zamknięte, były pokazywane na 
zagranicznych festiwalach. Ale np. 
„Matka Królów” była skierowana 
tylko do kin studyjnych, jako film 
do wszystkich kin nie miała prawa, 
do plakatu również, gdyż w kraju 
ten film nie miał plakatu. Ma za to 
piękny angielski plakat, który wisi 
u mnie w domu, bo za granicą pla-
kat to już mógł być, ale nie w kra-
ju. Więc to wszystko było taką mę-
czącą grą, między władzą, a w ogó-
le i szerzej - społeczeństwem, nie 
tylko przecież między filmowca-
mi, twórcami czy artystami. Do-
brze, że się to  już skończyło. Fak-
tem też jest, że często nasze oszuki-
wanie polegało na tym, że my two-
rzyliśmy pewne symboliczne sceny, 
które trudno było zaatakować, bo 
one były jakąś metaforą. To znaczy 
nie mówiły dosłownie. Czasami 
w sztuce nie drażni publicystyka, 
gdzie wszystko nazywa się tak jak 
w gazecie, no ale gazeta ma swoje 
funkcje do spełnienia, a twórczość 
filmowa, jeśli nie chce być tylko 
rozrywką, powinna w sposób bar-
dziej zniuansowany pokazywać. 

Pod koniec lat 80-tych powstał 

film „Piłkarski Poker”. Czy zain-
spirował się pan prawdziwymi 
wydarzeniami w ówczesnej pił-
ce? Od tamtej pory ta historia 
wciąż jest aktualna we współcze-
snym futbolu, czy planował pan 
drugą część tego filmu?

Oczywiście inspirowałem się 
prawdziwymi wydarzeniami, bo 
to wszystko co jest w filmie, zosta-
ło mi opowiedziane przez piłkarzy, 
trenerów, działaczy, dziennikarzy 
sportowych, itd. Ponieważ, jak pan 
wie, była wtedy cenzura, Urząd 
Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk, w związku z tym oni nie mo-
gli opisać żadnego z tych przekrę-

tów, choćby to, że sędzia wziął ła-
pówkę, bo taka informacja wów-
czas by się nie ukazała, cenzu-
ra by tego nie puściła. Ale mogli 
o tym opowiadać... Jak po wspól-
nie oglądanych meczach szliśmy 
na piwo, dziennikarze mi mówi-
li - „a ten sprzedał”, nawet mówili 
mi za ile, - „a tutaj spółdzielnię za-
łożyli - bo ci na tych, a ci na tam-
tych”, itd. itd. ... Ja tym wszystkim 
przesiąkłem i w pewnym momen-
cie uznałem, że właściwie wszyst-
ko mam już gotowe. Opowiedzia-
łem to scenarzyście, którego bar-
dzo cenię - Janowi Purzyckiemu, a 
on w dwa tygodnie napisał scena-
riusz! Normalnie scenariusz pisze 
się w trzy miesiące, i to jest bardzo 
szybko, lub nawet pół roku. A on 
napisał go w dwa tygodnie, i nawet 
ukrywał to że napisał, bo pomyślał 
sobie: „rany Boskie, ten Zaorski po-
myśli, że Purzycki to grafoman, 
nie można w dwa tygodnie napi-
sać!”. Ponieważ było tyle mięsa w 
tych opowieściach, więc skontakto-
wałem się z Purzyckim, ale okaza-
ło się, że on rozmawiał z Ćmikie-
wiczem, ze Strejlauem, Engelem i z 
dziennikarzami typu Stefan Szcze-
pek i innymi, więc tak napisał, bo 
był maksymalnie obłożony źródła-
mi informacji.  Przymierzałem się 

dwa razy do niebezpośredniej kon-
tynuacji tego, bo to nie chodzi o to, 
żeby ci bohaterowie występowali, 
bo oni w końcu mocno się postarze-
li, zarówno „Bolo”, jak i „Laguna”, 
no ale przecież miałem scenariusz. 
Za pierwszym razem nie mogłem 
na to zgromadzić pieniędzy. Po kil-
ku latach walki, podczas której w 
myślach już kilka razy nakręciłem 
ten film, przestało to mnie intere-
sować... Wie pan, istnieje taki mo-
ment, jak wtedy gdy jest przeno-
szona ciąża wtedy istnieje niebez-
pieczeństwo, że poród będzie nie-
udany. A drugi raz, to sponsor się 
wycofał tuż przed zdjęciami i zo-
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stałem po prostu kompletnie na lo-
dzie. Pomyślałem wówczas sobie, 
że może po prostu tak ma być? Za-
zwyczaj kontynuacje są gorsze, ale 
oczywiście są wyjątki, bo np. Ojciec 
Chrzestny 2, bardziej mi się podo-
ba niż pierwsza część. 

Zawsze mile wracam do fil-
mu „Szczęśliwego Nowego Jor-
ku”, pokazał pan Polakom śnią-
cym o amerykańskim śnie, jak 
często wygląda życie na emigra-
cji. Co pana skłoniło do nakręce-
nia tego filmu?

Z tym filmem to było tak: ja 
oczywiście byłem w Stanach wcze-
śniej, pierwszy raz w 1988-89 roku, 
znałem się z Edwardem Redliń-
skim, zrobiłem według niego film 
„Awans”, który dostał główną na-
grodę na festiwalu, wtedy jeszcze, 
w Gdańsku. Wystawiłem jego sztu-
kę w teatrze na Woli, u Tadeusza 
Łomnickiego, ale ja nie wiedzia-
łem, że on wrócił do Polski, myśla-
łem, że on cały czas siedzi w Sta-
nach. Wyszła jego książka „Szczu-
ropolacy”, bardzo ciekawa, i po-
myślałem o jej ekranizacji, ale nie 
wiedziałem, jak ja do niego mam 
dotrzeć? Spotkałem wtedy swoje-
go przyjaciela Krzyśka Karaska, 
wielkiego poetę i on mi mówi: „jak 
to Janusz, przecież Edek wrócił!” 
Udało mi się wówczas znaleźć ad-
res do niego, ale okazało się, że by-
łem 11 albo 13 reżyserem, który 
przyszedł do niego w sprawie ada-
ptacji, ale z racji tego że współpra-
cowaliśmy ze sobą, ja zapropono-
wałem mu pogłębienie książki, po-
przez fakt obecności wówczas kaset 
wideo i to jego zafrapowało, że jest 
to wizualizacja i że jest to właśnie 
filmowe. Powiedział wtedy: „Ja-
nusz to ja Tobie daję zgodę, trud-
no, przeproszę tamtych, którzy ze 
mną rozmawiali na ten temat, ale 
po prostu ja czuję, że to jest to”. Z 
efektu jestem, powiem nieskrom-
nie, zadowolony, ponieważ uda-
ło się coś bardzo rzadkiego, pra-
wie 700 tys. ludzi poszło wtedy do 
kina, a nie było jeszcze multiplek-
sów, były to te stare jeszcze kina, 
gdzie rzęziło, chrypiało, zgrzytało, 

po prostu ledwo się coś słyszało, a 
i obraz migotał, ale, z drugiej stro-
ny, za reżyserię dostałem nagrodę 
na festiwalu w Gdyni dla najlep-
szego reżysera. Więc, jakby i sztu-
ka i komercja tu się spotkały, to jest 
dość trudne, bo albo w to brnie-
my, albo w tamto, i bardzo trudno 
te obie rzeczy zespolić. Jeśli chodzi 
o sam Greenpoint, to w ogóle jest 
taki festiwal w Warszawie „Enig-
ma” i mnie tam Jury nagrodziło, 
jako głównego bohatera festiwalu, 
bo okazało się, że ja zrobiłem trzy 
filmy o emigrantach, najwięcej spo-
śród wszystkich polskich reżyserów, 
a były to filmy: „Syberiada Polska”, 
„Szczęśliwego Nowego Jorku” i „Je-
zioro Bodeńskie”, które opisuje in-
ternowanych. 

Na zakończenie tematu pana 
głośnych filmów, nie można za-
pomnieć o „Syberiadzie Pol-
skiej”. Obraz ten powstał na pod-
stawie książki Zbigniewa Domi-
no. Czy ciężko jest kręcić taki 
film?

Bardzo ciężko się robiło ten film. 
Trochę mi ułatwiało zobrazować 
tę historię to, że część mojej rodzi-
ny spotkał ten los. Udało się mo-
jej mamie i babci uciec ze Związ-
ku Radzieckiego, przekroczyły Bug 
i znalazły się w Lublinie w 1939 
roku, ale wujkowie i ciotki zosta-
li pod Stanisławowem i zostali wy-
wiezieni na Syberię, gdzie zginęli. 
Nawet nie wiemy, gdzie są pocho-
wani, i czy w ogóle byli pochowa-
ni, więc ta legenda rodzinna, jakby 
towarzyszyła mi od małego i ja się 
podświadomie przygotowywałem 
do tego filmu, czytając wiele roz-
maitych książek rosyjskich i pol-
skich, czy jeżdżąc za granicę. Prze-
cież to ci ludzie przychodzą na na-
sze projekcie zagraniczne, ludzie 
którzy nie chcieli już żyć w ustroju 
komunistycznym, czy socjalistycz-
nym, zostali za granicą, oni przy-
chodzili i opowiadali mi, zaprasza-
jąc do swoich domów, jakie były ich 
losy, w każdej niemal z tych rodzin 
był jakiś element ucieczki lub zsył-
ki na Sybir, walki itd. W związku 
z tym ja tym nasiąkałem, dlate-

go ten film, mimo że to są losy ko-
goś innego i kto inny napisał scena-
riusz, to dla mnie jest to mój osobi-
sty film, to jest paradoks, ale tak się 
właśnie złożyło. 

Natomiast miałem za mało pie-
niędzy, producent okazał się nie-
rzetelny, jest w sporze sądowym z 
24 firmami i osobami prywatnymi- 
do tego doszło! Aż 24 podmioty się 
sądziły, bo nierzetelny, bo nie za-

płacił, 7 lat to trwało! Jak skończy-
łem ten film 2 lata temu, to byłem 
jak wypluty człowiek, kompletnie 
przez pół roku nic nie robiłem, bo 
musiałem biologicznie i psychicz-
nie się odrodzić. Nie mówiąc już o 
tym, że w momencie zdjęć zasta-
ły nas poważne mrozy -40 na Sy-
berii, człowiek to może 8-10 mi-
nut popracować, ale elektronika 
siadła... Wszystko siadło, kamery 
nie pracowały. Musieliśmy wrócić 
do Polski, przeczekać to i pojechać 
znowu. Myślę, że mogłaby osobna 
książka o tym powstać, ale ja już 
jestem tak zmęczony tą problema-
tyką, że oddalam to od siebie. 

Otacza się pan słynnymi ak-
torami, jak np. Marian Opa-
nia, Adam Ferency, czy Zdzisław 
Buczkowski. Pan również wy-
stępował w filmach. Co chciałby 

pan podpowiedzieć młodemu, 
początkującemu aktorowi?  

Staraj się jak najbardziej być 
szczery i być sobą! Nie graj. Mło-
dy aktor chce grać, robi miny, robi 
jakieś nienaturalne grymasy, bo 
uważa, że wszystko trzeba grać. To, 
że w filmie jest tak dobry dialog, to 
trzeba go z kamienną twarzą wy-
konać, nic nie trzeba interpreto-
wać, a jest taka chęć u młodych ak-

torów, żeby interpretować, bo jest 
w nich taka niewiara w widza, my-
ślą oni, że widz nie zrozumie, że 
trzeba mu to podać na tacy żeby 
do niego doszło. Nic bardziej błęd-
nego. Może w teatrze, gdy ktoś sie-
dzi w ostatnim rzędzie, nie słyszy, 
to trzeba głośniej, ale nie w kinie, 
gdzie pewne rzeczy szeptem są wy-
powiadane, a więc szczery, intym-
ny komunikat. Myślę, że szczerość 
to jest tu najważniejsze słowo. Nie 
można nic udawać. Mnie np. bar-
dzo denerwuje, jak sprawozdaw-
cy sportowi komentują mecze piłki 
nożnej i o kimś mówią: „och jak on 
teatralnie się zachowuje”, bo uda-
je, że został sfaulowany. No gra, 
ale gra bardzo słabo, bo my widzi-
my, że on udaje, więc to jest fatal-
ne aktorstwo, to nie ma nic wspól-
nego z aktorstwem. To jest amator, 

któremu się wydaje, że dobrze gra 
(śmiech). Dlatego sędziowie nawet 
na to się nie nabierają, bo widzą, 
że piłkarz chce ich oszukać.  

Porozmawiajmy teraz o przy-
szłości. Pracuje pan obecnie nad 
jakimś filmem? Może pan zdra-
dzić o czym on będzie?

Zajmuję się filmem, który nazy-
wa się „Pokolenia”. To jest film nie-
typowy, bo jest to film dokumen-
talno-fabularny, ma on uświetnić 
Jubileusz Wrocławskiej Wytwór-
ni Filmowej, gdzie ja zrealizowa-
łem pięć filmów, dlatego do mnie 
się zwrócono żebym to ja ten film 
nakręcił. Film jest  zbiorem cyta-
tów, z filmów moich kolegów i mo-
ich własnych, i ułożony w ten spo-
sób, żeby pokazać historię Polski od 
1939 roku do współczesności. Po-
wstanie z 50 filmów, różnych reży-
serów i z różnych fragmentów, więc 
nad tym pracuję i montuję, coś do 
tego jeszcze będę dokręcał, jakieś 
różne historie. Za tydzień mam za-
planowane zdjęcia we Wrocławiu, 
dlatego jutro wylatuję do Warsza-
wy. Mam już po południu zaplano-
wane zebranie w wytwórni filmo-
wej mojej ekipy, no i w czwartek je-
dziemy do Wrocławia na zdjęcia. 
To jest ten najbliższy plan, a resz-
ta? Coś się pisze, coś się przygoto-
wuje, ale przyjąłem taktykę, że do-
póki nie zacznę, czyli dopóki nie 
będę miał gwarancji że są na to 
pieniądze, to się nie będę wygłupiał 
i opowiadał, bo mogą z tego wyjść 
„gruszki na wierzbie”. Tyle razy 
już mówiłem podczas udzielania 
wywiadów, że zaczynam, no i co? 
I nie wyszło, więc na razie szukam 
sprzyjającej sytuacji.  

Dziękuję za rozmowę i mam 
nadzieję, że jeszcze nie raz od-
wiedzi pan Nowogard.

Tak, ja nawet obiecałem więź-
niom, że ten film o którym mówi-
liśmy „Pokolenia”, to że ja za dwa 
lata z tym do nich przyjadę. 

Rozmawiał: Rafał Kowalczuk
fot: M.Kawa, NDK

Koncert misjonarzy Klaretynów „claret Gospel”

Zarazili wszystkich radością
W sobotę (18 lipca), o godzinie 19:00, w Parafii pw. WNMP w Nowogardzie, odbył się kon-
cert grupy ewangelizacyjnej „Claret Gospel”. Misjonarze Klaretyni, jak już zdążyli przy-
zwyczaić na swoich koncertach, zarazili słuchaczy ogromną dawką energii i radości. 

Grupa „Claret Gospel” wywo-
dzi się z Wybrzeża Kości Słonio-
wej. Została założona 2002 roku 
przez ojca Romana Woźnicę i ojca 
Andrzeja Kobylińskiego ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Klarety-
nów, pracujących w Afryce. „Cla-
ret Gospel” specjalizują się w mu-
zyce gospel, słychać też u nich fa-
scynację reggae. Wielką popular-
ność zawdzięczają ciężkiej pra-

cy, stałej opiece misjonarzy i wiel-
kiej radości w czasie koncertów. I 
właśnie tą radością zarazili swo-
ich słuchaczy w nowogardzkiej 
Parafii pw. WNMP. Podczas swo-
jej podróży po Polsce, wraz z No-
wogardem odwiedzili w sumie aż 
40 miejscowości. Po koncercie w 
nowogardzkim kościele, członko-
wie grupy „Claret Gospel” gościli 
również na plaży miejskiej, a do-

kładniej w „Knadze”. W siedzi-
bie Klubu Żeglarskiego odbyła się 
wspólna kolacja, a nasi afrykańscy 
goście korzystali też z przyjemno-
ści, m.in. z przejażdżki motorów-
ką. Dziękujemy grupie za to, że 
odwiedziła nasze miasto oraz za-
praszam gości z Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej, aby jeszcze do nas 
wrócili. 

KR
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Hania córka Eweliny Le-
wandowskiej ur. 17-07-15 
z Golczewa

Jakub syn Anny Ćmil ur. 
16-07-15 z Nowogardu

Lena córka Kingi i Roberta 
Karpińskich ur. 21-07-15 z 
Wołowca

Natan syn Mileny Gęga 
ur.22-07-15 z Maszewa

Piotruś syn Werniki Pa-
welczak ur. 22-07-15 z 
Grzęzna

Zuzanna córka Emilii i 
Zbigniewa ur. 16-07-15 z 
Dąbrowy

Przystań wędkarska w Olchowie przy jeziorze Kościuszki

Dbajmy o nowo powstałe kładki!
Jak już Państwa informowaliśmy w  poprzednich wydaniach Dziennika Nowogardzkiego,  z inicjatywy Prezesa Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogar-
dzie Edwarda Paszkiewicza i członka zarządu Koła Tadeusza Siembiedy została  wybudowana  przystań wędkarska w Olchowie przy Jeziorze Kościuszki. 

Przy budowie i urządzaniu 
przystani wędkarskiej  brali udział 
członkowie zarządu Koła, licz-
ni sponsorzy, jak również zaprzy-
jaźnieni z Kołem mieszkańcy Ol-
chowa. 

W bieżącym roku Prezes Koła i 
członkowie zarządu podjęli dalsze 
starania w sprawie wykonania re-
montu drogi do przystani i wybu-
dowanie slipu do wodowania ło-
dzi wędkarskich.

 W miesiącu czerwcu 2015 
roku, dzięki pomocy Burmistrza 
Nowogardu, droga  do przysta-
ni  przy jeziorze została wyrów-
nana oraz częściowo uzupełniona 
kruszywem umożliwiając dogod-
ny dojazd, za co serdecznie dzię-
kujemy. 

Wyżej wymienione roboty zo-
stały wykonane szybko i solid-
nie przez firmę  AZBUD Zdzi-
sław AJS z Nowogardu. Firma  
„AZBUD Zdzisław AJS na proś-
bę Zarządu Koła uzupełniła bra-
kującą ziemię do budowanego sli-

pu wraz z rozplantowaniem, wy-
równaniem i zagęszczeniem, za co 
również serdecznie dziękujemy.

Budowa slipu wymaga jeszcze 
częściowego utwardzenia dna i 
oczyszczenie z zarośli i trzciny ka-
nału w celu umożliwienia dogod-
nego wypłynięcia łodzi na wody 
jeziora. 

W związku z powyższym za-
praszamy wszystkich chętnych do 
pomocy przy wykonaniu wyżej 
wymienionych prac. Osoby, któ-

re zadeklarują swoje uczestnictwo 
przy budowie slipu proszone są o 
zgłoszenie swojego uczestnictwa 
w sklepie „WĘDKARZ„ u gospo-
darza Koła  Bogdana Rekowskie-
go, w terminie do dnia 7 sierpnia 
2015 roku. Po  wyżej wymienio-
nym terminie Zarząd Koła ustali 
datę realizacji  tych prac oraz zor-
ganizuje ich wykonanie.

W dniu 12-07-2015 roku na je-
ziorze Kościuszki w Olchowie do-
konano komisyjnego przeglądu 

i odbioru  nowo wybudowanych  
kładek i pomostów wędkarskich.

W  komisji udział wzięli: 
Edward Paszkiewicz, Kazimierz 
Ziemba, Jan Leśniewski, Bogdan 
Kondratowicz, Tadeusz Kozioł, 
Zygmunt Lisowski.

Starostwo Powiatowe w Gole-
niowie, wydało zgodę na wybu-
dowanie 45 kładek wędkarskich. 
W latach 2012-2014 wybudowa-
no na jeziorze Kościuszki w Ol-
chowie 28 kładek wędkarskich z 
pomostami, w tym 10 nowo wy-
budowanych.

Pozostała ilość kładek wymaga 
remontu dotyczy to naprawy po-
krycia konstrukcji i samej kon-
strukcji nośnej.

W celu omówienia problemów 
dotyczących zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkownikom kła-
dek, zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na spotkanie w 
Klubie Pomorzanin. O terminie 
spotkania Zarząd Koła Miejsko-

-Gminnego PZW powiadomi w 
terminie późniejszym, na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego. 

Monitorując na bieżąco utrzy-
manie przystani wędkarskiej w 
Olchowie, Zarząd Koła Miejsko-
-Gminnego PZW w Nowogardzie 
zwraca się z gorącym apelem, do 
osób korzystających z przystani, 
aby na terenie rekreacyjnym, ob-
sianym trawą nie rozpalać ognisk, 
a korzystać z miejsca specjalnie 
przygotowanego na rozpalanie 
ognisk. Prosimy także, aby oso-
by korzystające z miejsca przy 
przystani zachowywały czystość 
i porządek na terenie przystani i 
nad brzegiem jeziora. Uczyńmy 
wszystko, aby jezioro Kościuszki 
było przyjazne wędkarzom i oso-
bom tam przebywającym. Doceń-
my wysiłek i zaangażowanie Za-
rządu Koła Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzie.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 

PZW

Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

PIASeK, PIASeK 
PRZeSIeWANy, 

ŻWIR, cZARNOZIem, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO KlIeNTA

A/0

Sprzedam 
działki 

budowlane 

w Karsku 
www.domywkarsku.pl 
ceny od 12 zł za 1 m2
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Jak wypadną na tle 
czwartoligowca?

W sobotę Pomorzanin 
zagra z Gryfem
W najbliższą sobotę (25 lipca), o godzinie 17:00, na stadio-
nie w Nowogardzie, Pomorzanin rozegra mecz sparingowy 
z IV-ligowym Gryfem Kamień Pomorski. Jak nowogardzia-
nie wypadną na tle wyżej notowanego rywala, przekonamy 
się niebawem. 

Mecz z Gry-
fem, będzie pierw-
szym spotkaniem, 
w którym zespół 
z Nowogardu po-
prowadzi Tomasz 
Surma. Rywa-
le są wymagający, 

od lat utrzymują się w IV Lidze 
i ograć piłkarzy z Kamienia bę-
dzie niezwykle trudno. Nie ozna-
cza jednak, że jest to niemożliwe. 
Wierzymy, że w tym sparingu tre-

ner Surma będzie mógł już sko-
rzystać ze wszystkich piłkarzy z 
kadry Pomorzanina. 

Przed tygodniem informowa-
liśmy, że II zespół Pomorzanina 
miał rozegrać sparing z Sowianką 
Sowno. Podaliśmy jednak błędny 
termin. Sparing z Sowianką odbę-
dzie się dziś (tj. w piątek) na sta-
dionie w Nowogardzie. Za błąd 
przepraszamy. 

KR

międzynarodowy turniej tenisa stołowego

Zawodnicy LUKS Top poza podium
W sobotę (18 lipca), w Stargardzie odbył się Międzynarodowy turniej tenisa stołowego. 
Udział w nim wzięli zawodnicy z klubu LUKS Top Wierzbięcin. Niestety nie udało się im 
stanąć na podium. 

Drużynę LUKS Top Wierzbię-
cin reprezentowali: Bartosz Jemi-
lianowicz, Sebastian Jemiliano-
wicz, Adrian Kurenda, Mateusz 
Witkowski i Amilianowicz Kamil. 

Najlepiej zaprezentował się star-
szy z braci Bartosz, który uplaso-
wał się na 4. pozycji, przegrywa-
jąc grę półfinałową z zawodni-
kiem z Polskiej Superligi (najwyż-

sza liga w kraju) w stosunku seto-
wym 0:3. Bardzo wysokie miej-
sce zajął również Sebastian, jed-
nak los mu nie sprzyjał, gdyż w 
ćwierćfinale spotkał się ze swoim 

Braterski debel tworzony przez Bartosza i Sebastiana Jemilianowicza, otarł się w 
Stargardzie o podium, zajmując 4. miejsce

bratem i uległ 1:3. Mateusz Wit-
kowski rywalizację skończył na 
12. miejscu. Reszta zawodników 
niestety swoje zmagania skończy-
ła na etapie grupowym. Po zma-
ganiach grupowych nadszedł czas 
na gry podwójne, najlepszy wy-
nik z drużyny osiągnęli Bartosz i 
Sebastian Jemilianowicz, plasując 

się na 4. pozycji. W grze półfina-
łowej, po bardzo wyrównanym i 
dramatycznym meczu, przegrali z 
zawodnikami z Kostrzyna (1 liga) 
w stosunku setowym 2:3. Mateusz 
Witkowski w parze z Bartoszem 
Dobrowolańskim zajęli 5. miejsce, 
Szymon Rutkowski z Adrianem 
Kurenda, tak jak Kamil Amilia-

nowicz wraz z Dariuszem Poźnia-
kiem, odpadli w pierwszej run-
dzie debla. Był to pierwszy turniej 
zawodników Luks Top Wierzbię-
cin w nowym sezonie. Wszystkim 
gratulujemy swoich startów. 

KR

Aktywne Wakacje czermnica 2015

Organizatorzy proszą o pomoc!
Aktywne Wakacje Czermnica 2015 – pod takim hasłem w okresie wakacyjnym, trzy razy w 
tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi w Czermnicy. Pomysł akcji narodził się w trosce o 
dzieci, które swoje wakacje, z różnych przyczyn, spędzają w domu. 

W każdy poniedziałek, śro-
dę i piątek od godziny 17:00 do 
22:00 trwają lekcje Zumby, me-
cze siatkówki, zbijak, kalambu-
ry, śpiewy przy ognisku i inne za-
bawy. W trakcie zajęć zapewnia-
my wszystkim dostęp do owoców, 
soków, napojów są też kiełbaski 
na ognisku, które podane w buł-
ce zwane są „czermnickimi ham-
burgerami”. Dodatkowo raz w ty-
godniu odbywają się zajęcia mini 
OSP nad jeziorem, wyprawa w 
poszukiwaniu skarbów z detekto-
rem metalu lub wyjazd młodych 
piłkarzy na trening z brazylijskim 
piłkarzem Fernando Batista, któ-
rego gościmy dzięki uprzejmości 
państwa Beaty i Zbigniewa Piątak.

Projektując tę akcję zakładali-
śmy uczestnictwo dzieci na pozio-
mie 15 osób i około 10 osób do-
rosłych co przekłada się na około 
70 zł., przeznaczone tylko na je-
dzenie i picie i taką kwotę udało 
nam się zebrać od sponsorów. Już 
po pierwszym dniu udanych zajęć 
informacja ta obiegła okoliczne 
miejscowości, co zwiększyło licz-
bę uczestników do 40-tu. A w śro-
dę padł rekord 62 osoby!

Powiem wprost – kończą nam 
się już środki pieniężne. Dodam, 
że całą oprawę artystyczną, nagło-
śnienie, instruktarz Zumby, zasi-
lanie w prąd, mamy od sponso-
rów lub realizujemy we własnym 
zakresie.

Pomóżcie nam Państwo zre-
alizować do końca wakacje dla 
dzieci sołectwa Czermnicy prze-
kazując datki finansowe, owoce, 
soki, napoje itp.

We wszystkim co robię na rzecz 
wioski staram się być transparent-
ny, dlatego z każdego dnia akcji 
powstaje fotoreportaż, który moż-
na przeglądać na naszym profilu 
facebook Czermnica-Rothenfier. 
Dodatkowo na życzenie sponsora 
wysyłam każdorazowo zdjęcia na 
wskazany adres mailowy.

Pewnie nie jeden z Was zada so-
bie teraz pytanie, dlaczego ja mam 
pomagać, od tego przecież jest 
Gmina, płacę podatki by część z 
nich trafiała właśnie na wspiera-
nie tak szczytnych akcji. Oczywi-
ście jestem tego samego zdania, 
dlatego pierwsze pismo z prośbą o 
wsparcie, skierowałem do Burmi-
strza, a było to 15-06-2015r. Od-
powiedź otrzymałem z Wydzia-
łu Rozwoju Lokalnego, Fundu-
szy, Kultury i Sportu dopiero 21-
07-2015r z informacją, że - z uwa-
gi na ograniczenie środków finan-
sowych przeznaczonych na promo-
cję i rozwój miasta nie mogę prze-
kazać Panu gotówki. Urząd zobo-
wiązał się natomiast dać kamizel-
ki odblaskowe. Dziękuję i za to, 

przydadzą się na rajdy rowero-
we…, ale tym to ja dzieci nie na-
karmię.

Ponieważ jestem nowym sołty-
sem dopiero zaczynam przecie-
rać ścieżki pozyskiwania pienię-
dzy od sponsorów obawiam się, 
że jeszcze długo będę docierał do 
tych, którzy z dobrego serca chęt-
nie pomagają. Widmo konieczno-
ści przerwania akcji Aktywne Wa-
kacje, z powodu, który właściwie 
był celem - czyli rosnącej popu-
larności, skłoniło mnie do skorzy-
stania z tej właśnie formy dotarcia 
do Państwa, by możliwie jak naj-
szybciej spiąć ten budżet.

Dodam nieskromnie, że na ak-
cję tę przeznaczam także swoje 
prywatne środki, w tym dietę so-
łecką w wysokości 195zł, sprzęt, 
paliwo i wiele godzin swojego 
czasu.

Nr konta bankowego, nr tel. do 
mnie, e-mail dostępne w redakcji. 
Preferuję również kontakt przez 
facebook profil Jan Artemiuk.

Z góry serdecznie dziękuję!
Sołtys Sołectwa Czermnica.
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

INFORMACJE POD NUMERAMI: 
607 398551, 695 630510

- mile widziane  doświadczenie 
   w zakresie przewozu  osób.
- praca na terenie Maszewa, 
  na pojazdach 19-osobowych

FIRMA USŁUGI TRANSPORTOWE  „WAW-MAR” 

ZATRUDNI KIEROWCÓW 
KAT. D (AUTOBUS)

W.10,14.07

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 246 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

Zajęcia żeglarskie  
JUNGA & KADeT 2015 

Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie informuje, że organizuje 
bezpłatne zajęcia żeglarskie JUNGA & KADeT dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w dniach od 30 lipca (czwartek) do 08 
sierpnia (sobota) na terenie  przystani klubowej na plaży miejskiej w 
Nowogardzie.Uwaga - ilość miejsc ograniczona.

 Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców oraz za-
świadczenie lekarskie można składać Bosmanowi Klubu (przystań klu-
bowa) codziennie w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 28 lipca (wtorek). 
Formularze do pobrania u Bosmana lub na stronie internetowej www. 
knaga.nowogard.eu

Zebranie organizacyjne rodziców  w dniu 29 lipca (środa) , godz. 
17.00 (przystań klubowa).

Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach za-
dania publicznego „Bezpiecznie na wodzie”

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 601-332-493.

I Zawody Smoczych Łodzi w Nowogardzie

Już w najbliższy weekend!
Przypominamy, że w sobotę i niedzielę (25-26 lipca), na plaży miejskiej w Nowogardzie ro-
zegrane zostaną I Zawody Smoczych Łodzi w Nowogardzie. Gorąco zachęcamy wszystkich 
mieszkańców gminy do wspólnej zabawy tego dnia. 

Zawody rozpoczną się w sobo-
tę, o godzinie 10:45. Wówczas od-
będzie się rywalizacja na dystan-
sie 200 metrów + przepychanie. 
Od tej pory, jezioro nowogardzkie 

zamieni się w plac wielkiej wio-
ślarskiej rywalizacji. Organizato-
rzy zapewnili masę atrakcji, prze-
widziano także wieczorny festyn. 
Zmagania potrwają dwa dni, za-

tem warto w weekend przejść się 
na miejską plażę i na własne oczy 
zobaczyć, na czym polegają zma-
gania Smoczych Łodzi. 

KR

Letnia Giełda Kolekcjonerska
Koło Numizmatyczne i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie zapraszają na Giełdę Kolekcjonerską. Roz-

maitości i osobliwości „wyjątkowo” na plażę miejską w Nowogardzie dnia 26.07.2015 (Niedziela) godzina 
12:00. Wejście Brama Głowna. Giełda odbędzie się przy I Zawodach Smoczych Łodzi w Nowogardzie. W 
programie Giełdy: skup, sprzedaż, wymiana, monety, banknoty, znaczki, karty, literatura oraz inne ekspo-
naty.

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera N-d

Nasz patronat 
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OGŁO SZe NIA drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

mIeSZKANIA NA SPRZeDAŻ W ceNTRUm NOWOGARDU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, ceNA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, ceNA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe ceNA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro ceNA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro ceNA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz ceNA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) ceNA: 145 000 zł
mIeSZKANIA W OKOlIcy NOWOGARDU!
* kawalerka 18 m2, parter ceNA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter ceNA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, ceNA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter ceNA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro ceNA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro ceNA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro ceNA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NIeRUchOmOŚcI
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytko-

wy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, II pię-
tro, po remoncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel. 605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle Rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań w 
budynku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 056, 
695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
bezczynszowe Leśna. 663 423 338 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 
504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam bezczynszowe dwa miesz-
kania, parter, lub jako jedno 68m2. Tel. 
660 143 840 

• Odstąpie urządzone mieszkanie 65m2, 
wpółdzielcze, lokatorskie,Wiejska 2d. 
604 606 960 

•	 Sprzedam pół domu z działką Oso-
wo. 696 404 840, 690 945 309 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
nowe okna, nowa stolarka okienna na 
osiedlu Gryfitów. 91 39 26 999

• Zamienię  mieszkanie  69 m2  na  dwa  
pokoje. Parter. Tel.913920608.

• Sprzedam  mieszkanie  3 pokojowe. 
Centrum.Parter.Tel.603993087.

• Sprzedam  kawalerkę.Tel.723777511

• Sprzedam ziemię orną. 724 541 510 

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem w 
Nowogardzie. 608 853 710 

•	 mieszkanie m3 sprzedam. 2 pokoje, 
(kuchnia umeblowana). ul. Wyszyń-
skiego III piętro. Tel. 784 584 294 

• Działkę budowlaną z warunkami za-
budowy.Sprzedam. 606 681 704 

• Działki budowlane sprzedam Karsk. 
735 957 563 

• Sprzedam mieszkanie jednopokojowe 
w centrum, II piętro. 665 541 960

• Sprzedam działki pod garaże, ul. Gryfi-
tów, tel. 91 39 26 999

• Dobra sprzedam okazyjnie całe piętro 
kamienicy z mieszkaniem i pomiesz-
czeniami przeznaczonymi do prowa-
dzenia działalności gospodarczej w 
sumie 300 m2 cena 280000 zł do nego-
cjacji. Tel. 513 259 795 

• Do wynajęcia kawalerka 20 m2. Tel. 
667 621 070 

• Sprzedam 15 ha ziemi. 722 011 142 

• Sprzedam dzialkę budowlaną okolice 
Nowogardu 2200 m2, 49000. Tel. 502 
609 193 

• Wynajmę 4pokojowe własnościowe 
mieszkanie, kaucja 1800 zł czynsz 900 
zł. Tel. 730 029 765 

• Kupię dom do remontu w Nowogar-
dzie do 90 tys. Tel. 693 932 604 

• Działki rolne sprzedam 12 zł/m2 po-
wierzchnia do uzgodnienia okolice 
Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu, 3 pokoje, 48m2, I piętro. 
Cena 155 000 zł. Tel. 519 111 710 

•	 Do wynajęcia lokal (kawalerka) 
27m2, I piętro, centrum. Tel. 661 960 
881

mOTORyZAcJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam   NISSAN  ALMERA   rok  
prod. 2000  .Tel.603065611.

• SZYBKO –TANIO  i   bezproblemo-
wo  AUTONAPRAWA. Golczewo. 
Tel:694161134.

• Sprzedam BMW 225 Td w dobrym sta-
nie, automat,  rocznik 1994.Cena 1600 
zł. Tel. 609 876 850

• Sprzedam motocykl Yamaha Dropstar 
125, chapper. Tel. 513 259 795

ROlNIcTWO
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belowa-

nie słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tuczni-
ki na ubój. 513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E sprzedam. 
603 467 609

• Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 16 08 
84

• Sprzedam  :  Kramer  312   ,  i  rozrzutnik  
obornika  8 ton.Tel.502217497.

• Sprzedam  prosiaki .Tel.791 817 107.

• Sprzedam  kaczki   białe  żywe  i  sku-
bane.Tel.603957908.

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, mul-
czowanie, belowanie, przgrabianie i 
zgrabianie, talerzówka, orka, siano-ki-
szonka i siew agregatem. 508 404 704 

• Prasowanie bali. 513 941 882

• Sprzedam cielaczka. 518 488 714

• Sprzedam ciągnik C-28 po kapitalnym 
remoncie, rozrzutnik obornika, mie-
szankę zbożową i przyczepę samo-
chodową. Tel. 696 807 922

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 Tel. 724 
541 510 

• Sprzedam dwie jałówki mleczaki. Tel. 
699 975 834 

• Sprzedam brojlery, kaczki, gęsi. Tel. 
782 429 405 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-

gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIe-mAGIel,PRANIe DyWA-
NÓW, WyKŁADZIN, TAPIceRKI me-
BlOWeJ SAmOchODOWeJ/ SKÓ-
RZANeJ mATeRIAŁOWeJ / POŚcIelI 
WeŁNIANeJ / lANOlINĄ/SPRZĄTA-
NIe: cZySZcZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz. 607 
647 515 

• Blachatstwo pojazdowe. Tel. 600 182 
682 

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Posadzki z żywic, garaże, mieszkania, 
sklepy, wodoodporne bez fug. 509 
637 182 

• Usługi ogólnobudowlane. Docieple-
nia budynków. 607 654 692 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 Finishit. Kompleksowa budowa do-
mów, elewacje i docieplenia, ogrodze-
nia z klinkieru i kamienia polbruk, kost-
ka granitowa, wykończenia wnętrz, ła-
zienki, kominki. Tel. 603 531 077 

PRAcA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 

848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pomocnika murarza . 693 
716 085

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. 
Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż okien- pracow-
nik na hali produkcyjnej. - pracow-
nik biurowy obsługa komputera, 
mile widziany język niemiecki lub 
angielski. 663 600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 blachy trape-
zowej. Stan obecny deska i papa. Tel. 
601 584 055, 601 584 056 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 
602 474 266 

• Gabinet kometyczny „Missty” przyjmie 
do pracy kosmetyczkę/stylistkę pa-
znokci. 730 095 666

• Poszukuję  opiekunki  do 1,5 rocz-
nego  dziecka od : 01/09/2015r.
Tel.883737765.

• FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  ZA-
TRUDNI – pracownika  w  wieku  20-
45 lat, wymagane. Prawo jazdy kat. „B”, 
mile widziane  dodatkowe uprawnie-
nia.Tel.502217497

• Zatrudnię kierowcę C+E, trasy liniowe 
3/1, 2/1, tel. 607 585561

• Zatrudnię spedytora, znajomość języ-
ka angielskiego, tel. 607 585 561

• Firma Gaja zatrudni szwaczkę. 609 313 
000 

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, dobre 
warunki płacowe, tel. 91 39 26 999

• Poszukuje ludzi do prac elewacyjnych 
oraz układania glazury. Tel. 603 531 
077 

• Praca dla mężczyzny znającym się na 
mechanice pojazdowej przy demon-
tażu pojazdów 10 zł/h. 570 645 443

• Zatrudnię kelnera/kelnerkę z doświad-
czeniem. 507 953 705, 507 951 313 

• Zatrudnimy pomoc kuchenną. Tel. 507 
951 313, 507 953 705 

• Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych. Tel. 603 987 104 

• Zatrudnię na łapanki kur mężczyzn. 
Tel. 882 963 434 

• Zaopiekuję się małym dzieckiem.570 
086 036

• Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do dozo-
rowana i prac porządkowych. Tel. 91 
39 25 275

• Zlecę docieplenie lub przyjmę do do-
ciepleń. Tel. 785 931 513 

• Poszukuję opiekunki do osoby star-

szej leżącej w Nowogardzie. Tel. 782 
333 630 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, 
na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 
340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową samojezd-
ną, Powerformers 550, kosz, nowy olej, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam wózek inwalidzki elektrycz-
ny. 887 077 577

• Mam do przewiezienia drobne rzeczy 
Zdziechowice niedaleko Sandomie-
rza. 691 314 739 

• Sprzedam łódź żaglową czterooso-
bową z WC, klasa Grenada 24, rocz-
nik 1986, silnik Yamaha 10 kw, nowy 
maszt z wózkiem wolnobieżnym, 
okrycie zimowe. Kraj produkcji Szwe-
cja. 600 119 350 

• Drzwi garażowe ocieplane o wymia-
rach wys.210 cm ,szer.240 cm w solid-
nej 

• ramie . Stan b.dobry.tel.509861740

• Wózek-balkonik .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam ławostół jak nowy, cena 150 
zł. 665 541 960 

• Oddam za darmo łóżko jednoosobo-
we. 665 541 960

•  Kupię poroże jelenia, daniela, ło-
sia i kozła. Atrakcyjne ceny. 693 344 
667 

•	 Poznam pana do lat 70. 661 690 590 

• Sprzedam dwie przyczepy sztywne 
D-44 stan dobry. 692 608 128

• Sprzedam wóz konny w dobrym sta-
nie.722 011 142

• Owczarki niemieckie dziesięciotygo-
dniowe pieski, ładne. Tel. 91 39 21 828 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Firma  w Maszewie 

ZATRUDNI
 

KIEROWCĘ KAT. C+E
Wymagania:
-  doświadczenie w transporcie krajowym
-  aktualne prawo jazdy kategorii C+E
-   cyfrowa karta kierowcy
-  świadectwo kwali�kacji zawodowej
-   aktualne orzeczenie psychologiczne

Adres e-mail na który prosimy przesyłać aplikacje: 
biuro@agro-business.pl

OFERUJEMY:
- ubezpieczenie grupowe
- nowoczesne auta marki DAF i MERCEDES
- atrakcyjne wynagrodzenie 

-   chęć i zaangażowanie w powierzoną pracę oraz niekaralność

www.10.07 pt

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304
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Do wygrania KSIążKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. WALCZYMY O 
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GROSZ Z INDII

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Wczesne sianie to hojne zbieranie
Alicja Wypych, Agnieszka Skowrońska, Anna Huget, Danuta Kłosińska, Urszula Kaczmarek, Halina Ste-

fańska, Stanisława Pokorska, Krystyna Gęglawa, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Wiesław Borowik, Janina Grudzińska, Christiana Syfert, Jolanta Kozioł, Pelagia Feliksiak, Na-
talia Furmańczyk, Nikola Grenda, Edward Bachor, Grażyna Kosmalska, Janusz Czarnecki, Jolanta Grusz-
czyńska

Zwycięzcy: Danuta Kłosińska, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: sernik, ser
Bartek Feliksiak, Paweł Knapek, Olwia Feliksiak, Basia Kloch, Zuzia Gruchała, Miłosz Wielgus, Natalia 

Chruściel, Lena Skryplonek, Michał Feliksiak, Igor Grenda
Zwycięzca: Paweł Knapek
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INFORmATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SeROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia meTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZeWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃcZyK - linia Regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZcZecIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZecIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - ReSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

ReSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlcZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

OPIeKUN FINANSOWy
Miejsce pracy: Nowogard

Zadania:
•	 pozyskiwanie i profesjonalna obsługa klientów w zakresie 

świadczonych usług
•	 dokonywanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych
•	 aktywna sprzedaż produktów finansowych
•	 udział w akcjach marketingowych
•	 sporządzanie dokumentacji w zakresie świadczonych 

usług
•	 kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Wymagania:
•	 wykształcenie średnie
•	 doświadczenie w obsłudze klienta, mile widziane w bran-

ży finansowej
•	 znajomość pakietu MS Office
•	 entuzjazm w realizacji powierzonych zadań
•	 umiejętność rozwiązywania problemów
•	 umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych 

relacji z klientami
•	 komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność

Oferujemy:
•	 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
•	 kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy
•	 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
•	 udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług 

finansowych
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV 
oraz listu motywacyjnego na adres: lukasz.makuch@tzskokska.pl

autoczesci nowogard

autoczescinowogard@gmail.com

ukparts1

czescinowogard

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

W222.2m.wt-pt.24.04-17.07

REKLAMA

s.  4

Czy ten mandat 
słusznie nałożono?

Główna nagroda 
pojechała do 
Gdańska

Wykrwawił się 
w drodze do 
Ośrodka

Zbiór czereśni 
praca akordowa. 

Tel. 510 730 398. 
Atrakcyjne zarobki

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

Zatrudnię kierowce 
kat. B (bus plandeka) 
z doświadczeniem, 

trasy międzynarodowe. 
Tel. 882 042 732

Wypadek na budowie 

Pracownik spadł 
ze schodów 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3 

Skasował barierkę

Czytaj s. 4

Pękła rura 
koło fontanny 
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Marianna Król: lat 84, zmarła 25.07.2015 r., pogrzeb odbył się 

27.07.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie
Feliks Obrębski: lat 93, zmarł 25.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

28.07.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Maria Maciąg: lat 59, zmarła 26.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

28.07.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Jerzy Gabrysiak: lat 67, zmarł 26.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

29.07.2015 r.,  o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Łucja Wyrzykowska: lat 81, zmarła 26.07.2015 r., pogrzeb odbędzie 

się 29.07.2015 r.,  o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał:
 Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię  gazową i bojler 
       na ciepłą      wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: szafkę, komodę, stolik RTV 91 39 22 804
- Oddam: tapczan w dobrym stanie, stolik RTV i komodę 91 30220804   
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: małe kotki tel.691 566 894 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
- Przyjmę pralkę automatyczną 735 448-007 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

23.07.2015r
godz.10:52
Policjanci OPI KP Nowogard 

dokonali zatrzymania poszuki-
wanego Czesława K. lat 51 z m. 
Brzozowo, na podstawie naka-
zu doprowadzenia  wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

godz. 20:50
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, 
że kierujący rowerem Lesław S. 
lat 40, z m. Grabin, znajduje się 
w stanie nietrzeźwości ( wynik 
1,26 mg /l ). Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

24.07.2015r
godz. 18:20
Kradzież z otwartego samo-

chodu marki Audi, radia samo-
chodowego n/n marki, PlaySta-
tion 3 oraz pieniędzy w bilonie 
około 100 zł. Pojazd stał zaprko-
wany przy plaży miejskiej w No-
wogardzie, ul. Promenady. Stra-
ty w wysokosci 430 zł., na szko-
dę Mateusza W.

godz. 23:00
Z terenu posesji przy ul. T. 

Kościuszki, Nowogard dokona-
no kradzieży roweru górskiego 
marki Best Pulser Pro 24. Stra-
ty w wysokosci 1017,96 zł., na 

szkodę Zenobii M. Postepowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

26.07.2015r
godz. 01:25
Piotr L. zam. Nowogard po-

wiadomił o kolizji drogowej na 
Placu Szarych Szeregów, gdzie 
doszło do zderzenia pojazdów 
w tym marki BMW. Ukarano 
mandatem karnym.

27. 07.2015r 

godz. 11:51
Poprzez wyłamanie desek w 

drzwiach wejściowych do piw-
nicy, ul. Bankowa, Nowogard, 
dokonano włamania, skąd skra-
dziono skrzynkę narzędzio-
wą wraz z narzędziami, ogól-
na suma strat 1000 zł. na szko-
dę Ewy P.  Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

godz. 13:43
Poprzez wypchnięcie okna od 

zaplecza warsztatu w Nowogar-
dzie, przy ul. 15 Lutego  dokona-
no włamania skąd skradziono 2 
wiertarki udarowe m-ki INHEL, 
2 szlifierki kątowe m-ki INHEL 
oraz 7 pił spalinowych różnych 
modeli Husqwarna na szkodę 
Władysława B. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

Źródło 
asp. Julita Filipczuk

Pierwszego sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00  rozpoczęło się powstanie w Warszawie. W 
związku z tymi wydarzeniami zapytaliśmy naszych respondentów, z gminy Nowogard, czy 
dziś, w dobie XXI wieku, naród polski umiałby się obronić na wypadek zaatakowania przez 
najeźdźcę? 

Pan Łukasz - Wydaje  mi się, że nasz kraj zdecydowanie umiałby 
się obronić, są inne czasy, ale i są też zdecydowanie większe możliwo-
ści obrony. Mamy obecnie już armię składających się z żołnierzy za-
wodowych, którzy są też odpowiednio szkoleni. Jest także lepsze wy-
posażenie techniczno - sprzętowe wojska i rzecz najważniejsza, jeste-
śmy w sojuszu NATO, które daje nam stałą obronę oraz jest w stanie 
odpowiedzieć na każdy atak nieprzyjaciela. Dlatego jestem spokojny 
i myślę, że mogę w naszym kraju czuć się bezpieczny. 

Zygmunt Otomański - Będę szczery do bólu, ale myślę, że  chy-
ba byśmy się nie obronili podczas ataku. Mamy za lichą armię, któ-
ra jeszcze nie ma odpowiedniego sprzętu militarnego. W tym kraju 
niestety nie dba się o nic, a i sama władza też nie bardzo wie jak ma 
to robić, szczególnie chodzi mi o obronę naszego państwa. Kłócą się 
tylko między sobą, rozdają premie i nagrody. Dobrze że jesteśmy w 
NATO, ale tu też nie jestem do końca tak przekonany czy byłoby aż 
tak dobrze. 

Pani Zofia - Ja myślę, że nasz kraj obroniłby się przed atakiem wro-
ga. Wiem, że mamy zawodową armię, a to w obecnych czasach jest 
bardzo istotne. Mamy jeszcze NATO, które czuwa nad bezpieczeń-
stwem i jest ono niewątpliwie bardzo ważne w obronności krajów 
zrzeszonych w NATO. Ostania sprawa, którą dostrzegam to jest fakt, 
że obecnie mamy lepsze wyposażenie armii, które z każdym rokiem 
jeszcze bardziej się polepsza. 

Pan Krzysztof – Myślę, że w razie ataku zbrojnego, chyba byłoby 
nam ciężko się obronić  przed najeźdźcą. Nie mamy sprzętu bojowe-
go, który odpowiada światowym standardom. Dodatkowo nasz cały 
system obronny jest dość ubogi. Kiedyś był on chyba nieco inny, bo i 
teraz też jest zapewne inny...  jest NATO, ale czy ono nas aż tak obro-
ni? Jak się sami nie będziemy bronić, to nikt nie przyjedzie tu za nas 
walczyć w razie wojny. Może poza tymi krajami, które w razie wojny 
chciałby w zamian za obronę nas, coś dla siebie uczknąć. 

Pani Regina - To jest bardzo duży znak zapytania? Bo teraz Polacy 
niestety są bardzo mocno podzieleni. Dlatego moje zdanie na ten te-
mat jest takie, że wówczas gdy przychodzi jakieś zagrożenie, czy przy-
kre zdarzenie, to Polacy dopiero się integrują i mobilizują do działa-
nia. Ale, gdy nie ma zagrożeń to żyją ze sobą, na co dzień, jak przy-
słowiowy „pies z kotem”. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Polski Komitet Pomocy Społecznej  
informuje:                                                         

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIASTA 
I GMINY W NOWOGARDZIE INFORMUJE, ŻE DNIA:

30.07.2015  OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY  1-60
31.07.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                  61-140
01.08.2015  OD GODZ.9:00-13:00.                141-220

 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ 
POTRZEBNE DOKUMENTY :

1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

                                                                           
   ZARZĄD 
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Groźny wypadek 
pod Nowogardem 

Skasował barierki...
W niedzielę, 26 lipca, ok. godz. 8.30, na drodze pomiędzy 
Kulicami a Nowogardem doszło do groźnego wypadku. 

Jak informuje policja, kierujący 
Seatem Kordoba, mieszkaniec po-
wiatu łobeskiego, jadący od stro-
ny Kulic w kierunku Nowogardu, 
wpadł w poślizg i uderzył w ba-
riery ochronne  mostku nad rzeką 
Sąpólną (tzw. kaczy dołek).  Męż-
czyzna doznał poważnych obra-
żeń szyi i twarzy. Śmigłowcem 

Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego został przetransportowany 
do jednego z wojewódzkich szpi-
tali. Poza kierowcą w samocho-
dzie znajdowała się jeszcze młoda 
kobieta. Pasażerka doznała lżej-
szych obrażeń. Jak podaje policja, 
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 

MS

Wypadek na budowie 

Pracownik spadł ze schodów 
W piątek, 24 lipca, przed południem, na terenie powstającej galerii, w budynku po byłej telekomunikacji przy ul. 700-lecia doszło do wypadku. Jeden z 
pracowników spadł ze schodów. 

Na miejsce zdarzenia we-
zwano pogotowie ratunkowe. 
Przybył również patrol policji.

-Około godz. 11.40 otrzyma-
liśmy zawiadomienie, że na 
placu budowy jeden z pracow-
ników firmy spadł ze schodów 
wnosząc elementy klimatyzacji. 
Mężczyzna doznał urazu sta-
wu skokowego. W czasie upad-
ku był trzeźwy – mówi asp. Ju-
lita Filipczuk, rzecznik pra-
sowy policji.  Poszkodowane-

go pracownika karetką zabra-
no do szpitala. O zdarzeniu nie 
poinformowano Państwowej 
Inspekcji Pracy, uznając je za 
niegroźny upadek, spowodo-
wany chwilą nieuwagi pracow-
nika, a nie brakiem przestrze-
gania przepisów o BHP. Prace 
na budowie zostały wznowio-
ne po opuszczeniu terenu ro-
bót przez policję i pogotowie 
ratunkowe.

Przypomnijmy, że budy-

nek niegdyś należący do Tele-
komunikacji Polskiej, od paru 
miesięcy jest adaptowany na 
galerię handlową. Wykonaw-
cą robót jest nowogardzka fir-
ma TechnoInwest. Inwestorem 
natomiast szczecińska spół-
ka Hosso Holding – właściciel 
kilku galerii o tej samej nazwie 
mieszczących się m. in. w Gry-
ficach, Kołobrzegu, Koszalinie 
i Białogardzie. 

MS

Z n a l e z i o n o 
klucze

W poniedziałek (27 lipca), na 
placu zabaw przy ul. Gryfitów, w 
godzinach popołudniowych  zna-
leziono i dostarczono do redakcji 
DN klucze. Przy trzech zgubio-
nych kluczach znajduje się bre-
lok z logo akcji „Bądź Bezpiecz-
ny”. Prosimy właściciela o odbiór 
zguby w redakcji DN.

Kolejna sesja... 
i kolejna nadzwyczajna...
W najbliższą środę, 29 lipca, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, po raz kolejny zwo-
łana w tzw. trybie nadzwyczajnym. 

O zwołanie sesji do przewod-
niczącego RM, podobnie jak tej 
przed tygodniem, wnioskował 
burmistrz Rober Czapla. Zgod-
nie z porządkiem obrad, opubli-
kowanym na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej, program 
sesji ma uwaga... aż trzy punk-
ty. Oprócz otwarcia sesji i jej za-
kończenia, radni będą głosować 
tylko nad jedną uchwałą. Mało 
tego, jak się dowiedzieliśmy, bę-
dzie to zmiana do uchwały przy-
jętej jeszcze w maju 2013 roku 

przez poprzednią radę. Dotyczy 
ona gruntów, jakie ANR nieod-
płatnie przekazała gminie pod 
budowę nowego cmentarza. Po-
noć w uchwałę wkradł się błąd, 
którego teraz dopiero dopatrzyli 
się urzędnicy. Pytanie tylko dla-
czego tkwiący  od dwóch lat w 
przepisie rzekomy chochlik dru-
karski, musi być usunięty, już te-
raz, natychmiast, i to jeszcze w 
nadzwyczajnym trybie? A może 
znów okaże się, że program ob-
rad z pozoru jest niewinny, a 

tryb nadzwyczajny ma być pró-
bą przepchnięcia przy okazji kil-
ku tematów.  Przypomnijmy, że 
tak stało się podczas ostatniej 
sesji, która odbyła się 21 lipca, 
a więc dokładnie tydzień temu 
we wtorek, również zwołanej w 
trybie nadzwyczajny na wnio-
sek burmistrza. Czapla próbo-
wał wówczas przemycić za po-
mocą jednej uchwały aż sześć 
zmian do budżetu i to na pra-
wie pół miliona złotych, nie da-
jąc wcześniej szansy radnym na 
przeanalizowanie propozycji na 
komisjach! 

Czym tym razem zaskoczy 
radnych włodarz Nowogardu? 
Przekonamy się już w środę. 

Przy tekście publikujemy po-
rządek obrad, na wypadek, gdy-
byśmy znów zostali zaskoczeni. 

MS

 

 

 Nowogard, dnia 24 lipca 2015 r.       

           BR.0002.XIII.N.2015   
 

 

            Pani/Pan 

                       .......................................................... 

                                                                    ..........................................................   

 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XIII sesję Rady Miejskiej na 
wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 24 lipca 2015 roku. Początek obrad: 
 
                  29 lipca 2015 roku (środa) o godzinie 800  w sali obrad Rady Miejskiej  

w Nowogardzie, Plac Wolności 1.  

 
Porządek obrad:  
 
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.. 

2. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr XXV/277/13 z dnia 29 maja 2013 roku. 

3. Zakończenie obrad.  

 
 

                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady 

                                                                                         Michał Krata 

 

 
 
 

Podstawa prawna: 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania ob-
rad sesji i komisji zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).   

Ruszamy z giełdą 
podręczników szkolnych 

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na nabycie bądź oferować do 
sprzedaży lub oddania podręczniki szkolne na najbliższy rok szkolny. 
Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publi-
kowane nieodpłatnie. Giełda jest forum pośrednictwa prosimy więc o 
podanie też nr telefonu, na który należy się zgłaszać, aby skontaktować 
się w sprawie zamieszczanej oferty. Zgłoszenia można składać w siedzi-
bie redakcji, bądź przesyłać drogą mailową na redakcyjny adres, ewen-
tualnie podyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony. Zapra-
szamy do  udziału w Giełdzie.                                         red
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W Orzechowie bocian wypadł z gniazda

Wykrwawił się w drodze do Ośrodka
W sobotę (25 lipca), w Orzechowie doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Mieszkaniec wsi, około godziny 12:00, telefonując na alarmowy nr DN, poin-
formował nas o tym, że z gniazda wypadł bocian i ma połamane kończyny. Pomimo interwencji pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w 
Wielgowie, bociana nie udało się uratować. 

Mieszkaniec Orzechowa, na 
alarmowy nr DN, zatelefonował 
w sobotę (25 lipca), około godziny 
12:00. - Chciałbym poinformować 
redakcję, że w Orzechowie bocian 
wypadł z gniazda i ma połamane 
obydwie kończyny. Leży obecnie na 
trawniku przy remizie OSP – in-
formował mieszkaniec Orzecho-
wa. Po przybyciu na miejsce, ptak 
leżał przewrócony na bok, jednak 
na nasz widok ustawił się do lotu 
i machał skrzydłami próbując od-
lecieć przesuwając się po trawie. 
W pewnym momencie niebez-
piecznie zbliżył się do zbiornika 
z wodą, niegdyś wykorzystywane-
go przez OSP.  Zadzwoniliśmy do 
weterynarza, jednak jak się okaza-
ło, sprawę najpierw trzeba zgło-
sić gminie, która zajmuje się dzi-
kimi zwierzętami. Po zgłoszeniu 
problemu do Kierownika Wy-
działu GKMiOŚ, Tadeusza Fiejda-

sza, urzędnik poinformował nas, 
że wysyła na miejsce odpowied-
nie służby. Po bociana przyjechali 
pracownicy Ośrodka Rehabilita-
cji Dzikich Zwierząt w Wielgowie. 
Bocian został zabrany, jednak nie 
udało się go uratować... - Bocian 
miał połamane obydwie kończyny, 
nie zdążyliśmy mu już udzielić po-
mocy, gdyż na skutek wykrwawie-
nia, zmarł nam w transporcie do 
Ośrodka – poinformował redak-
cję  Michał Kudawski z ORDZ w 
Wielgowie. Tadeusz Fiejdasz po-
informował nas, że po bociana 
przyjechali pracownicy z Wielgo-
wa, ponieważ lekarz weterynarz z 
nowogardzkiej placówki przepro-
wadzał operację i nie miał moż-
liwości przyjechania do ptaka. 
Gmina poprosiła o pomoc Ośro-
dek z Wielgowa, płacąc jedynie za 
transport skrzydlatego pacjenta. 

Dlaczego bocian wypadł z 

gniazda? Mieszkańcy wsi, którzy 
nas zaalarmowali domyślali się, że 
mógł wypaść podczas burzy, któ-
ra przeszła nad ranem w sobotę 
przez naszą gminę. Być może po-
wód był inny, smutne w tej całej 

historii jest to, że bociana moż-
na było uratować, gdyby na te-
renie gminy działał Ośrodek po-
dobny do tego w Wielgowie. - Je-
żeli chodzi o dzikie zwierzęta, to 
mamy sporo problemów w gminie. 

Nie ma w pobliżu żadnego Ośrod-
ka, który mógłby się zająć rannymi 
ptakami czy ssakami, albo np. po-
rzuconym w lesie psem. Myślę, że 
taki Ośrodek powinien powstać, bo 
nie raz sam znajdując ranne pta-
ki, musiałem transportować je do 
Wielgowa – mówi Marek Heiser 
z Nadleśnictwa Nowogard, miło-
śnik ptaków, co rok przeprowa-
dzający akcję liczenia bocianów. 

Pozostaje wierzyć, że kiedyś na 
terenie naszej gminy powstanie 
taki Ośrodek dla dzikich zwierząt, 
które w miarę szybko uzyskają po-
moc. Póki co, ranne zwierzęta naj-
bardziej mogą liczyć na pomoc lu-
dzi, którzy je znajdują. Wobec ta-
kiej sytuacji, bezzwłocznie należy 
zgłosić to do Urzędu Miejskiego, 
lub na Policję, prosząc aby funk-
cjonariusz powiadomił urzędni-
ka. 

KR

Poważna awaria wodociągu 

Pękła rura 
koło fontanny 
Do poważnej awarii sieci wodociągowej doszło w oko-
licach fontanny nad jeziorem, w miniony czwartek. Pę-
kła główna wodna magistrala o średnicy 400 mm. 

Z powodu uszkodzenia 
głównej rury PUWiS zmuszo-
ny był puścić wodę bocznym 
rurociągiem o mniejszej śred-
nicy (250 mm). Dlatego też w 
wielu domach w kranach nie 
było ciśnienia, a w lokalach 
znajdujących się na najwyż-
szych kondygnacjach chwila-
mi wody mogło nie być wcale. 

Awarię usunięto jeszcze za 
nim na dobre rozpoczął się 

weekend. Teraz PUWiS musi 
jeszcze przywrócić do pier-
wotnego stanu  nawierzchnię 
z kostki brukowej, którą trze-
ba było rozebrać, by dokopać 
się do biegnącego pod ziemią 
wodociągu. Firma, podobnie 
jak w każdym takim przypad-
ku, wykona to zadanie na wła-
sny koszt. 

MS

Gminne dożynki 

W tym roku w Świerczewie 
Znamy już miejscowość, w której w tym roku odbędzie się gminne święto plonów. 
Tym razem będzie to Świerczewo. 

Gminne dożynki zaplano-
wano na 5 września (sobota) 
– tydzień przed wojewódzkim 
świętem plonów w Barzkowi-
cach. Świerczewo jako jedyne 
sołectwo było w tym roku zain-
teresowane organizacją święta 
plonów, toteż wybór gospoda-
rza tegorocznych dożynek był 
pozbawiony dylematów. W po-
przednich latach o miano or-
ganizatora święta dziękczynie-
nia za zbiory rywalizowało kil-
ka wsi. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku dożynki odbyły się 
na osiedlu Bema (poza osie-
dlem chęć organizacji dożynek 
wyraziły wówczas Żabowo oraz 
Wyszomierz). Impreza, w du-
żym fragmencie  nie przypomi-
nająca ludowego święta dzięk-
czynienia za plony a raczej ma-
sowy koncert plenerowy, po-
chłonęła ponad 100 tys. złotych. 
Gro pieniędzy pożarła scena z 
nagłośnieniem, którą wynaję-
to specjalnie na występ zespołu 
Brathanki – gwiazdy dożynek. 
Wtedy jednak trwała już wy-
borcza kampania, to i pieniędzy 
na „igrzyska” ówczesna koali-
cja rządząca na czele z burmi-

strzem miasta nie szczędziła. 
Wszystko wskazuje na to, że 

w tym roku będzie skromniej i 
bynajmniej  nie ze względu na 
fakt, że wybory już dawno za 
nami. Obecna Rada postanowi-
ła urealnić ten rosnący z roku 
na rok w sposób nieuzasadnio-
ny wydatek, przeznaczając w te-
gorocznym budżecie na dożyn-

ki  dokładnie 35 tys. zł.  Radni 
uznali, że to w zupełności po-
winno wystarczyć, ze względu 
na charakter jakim cechują się 
tego typu imprezy. Ma być za-
tem jak powinno - ludowo czyli 
swojsko, tradycyjnie i głośno, a 
nie hucznie, sztucznie... i na po-
kaz. 

MS

 Kościół w Świerczewie. To tu 5 września najprawdopodobniej zostanie odprawio-
na Msza św. dziękczynna za plony
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i  znajomym,
którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej 

śp. Antoniego Czausza 
serdeczne podziękowania 

składa żona z rodziną

Wszystkim przyjaciołom 

Policja swoje, kierowca swoje 

Czy ten mandat słusznie nałożono?
Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami drogowymi, w których interweniuje Policja, że ocena  zdarzenia przez  kierowcę  jest odmienna od tej jaką 
prezentują stróże prawa. W takich  wypadkach, gdy Policja nakłada mandat, ukarany nim kierowca może mandatu nie przyjąć, co powoduje że sprawa 
niejako z automatu rozstrzygana jest przez sąd. W zdarzeniu, które dalej opisujemy, kierująca  przyjęła mandat, ale dopiero po późniejszym  przeanalizo-
waniu sytuacji doszła do wniosku, że słuszność była jednak po jej  stronie. 

Oto pismo, które kierująca skie-
rowała do Komendy Policji w Go-
leniowie:

W okolicznościach jakie zaist-

niały w skutek niemożności, wy-
tłumaczenia się na miejscu z po-
pełnionego wykroczenia drogowe-
go, proszę o kasację mandatu na-

łożonego dnia 03.06.2015 przez 
policjanta Nowickiego nr manda-
tu CW 4819128. Po dokładnym 
sprawdzeniu popełnionego wykro-
czenia drogowego stwierdzam, że 
cofając tyłem przejechałam pra-
wym kołem po przejściu dla pie-
szych, unikając w ten sposób koli-
zji z samochodem nr I (jak na za-
łączonym zdjęciu). Patrol drogo-
wy policji nie przyjął mojego tłu-
maczenia twierdząc, że powinnam 
czekać jak pojazd nr l odjedzie na-
wet kilka godzin. Nadmieniam, że 
nie ma postawionego znaku zaka-
zu wjazdu na teren placu i nie ma 
innej możliwości wyjazdu z pla-
cu. Proszę o pozytywne załatwie-
nie mojej prośby dotyczącej uchy-
lenia mandatu. 

Do pisma  załączono zdjęcia 
ilustrujące okoliczności i prze-
bieg zdarzenia, za które kierują-
ca otrzymała mandat karny. Zdję-
cia  te publikujemy. Warto zazna-

czyć, że kwota przedmiotowego 
mandatu wyniosła, aż 250 zł., co 
w kontekście ewentualnego za-
grożenia, wynikającego z opisanej 
sytuacji  drogowej, wydaje się być 
wysokością przesadzoną. 

Policja w odpowiedzi poinfor-
mowała  kierującą, że nie posia-
da uprawnień  do uchylenia na-
łożonej grzywny w postaci man-
datu karnego i przekazuje spra-
wę rozpatrzenia wniosku kieru-
jącej, do Sądu. Swoją drogą cie-
kawe jest to, że nakładać mandat 
to Policja może, ale uchylić nało-
żony prze siebie mandat już nie 

może. W sprawie pozostaje cze-
kać na rozstrzygnięcie Sądu. My 
temat prezentujemy także dlatego, 
że taka jak opisana i zilustrowana 
przez kierującą  regulacja ruchu 
na fragmencie nowogardzkiego 
placu  Wolności, nadal obowiązu-
je. W związku z tym kolejni kie-
rowcy przy dotychczasowej inter-
pretacji Policji narażeni są, albo 
na mandat, albo na konieczność 
oczekiwania na to, że samochód 
pierwszy od przejścia wyjedzie z 
miejsca postoju. A to oczekiwa-
nie może  potrwać nawet wiele 
godzin.

sm

Mieszkańcy Czermnicy w obronie swojego Sołtysa

Dziękujemy, że tchnąłeś życie w 
naszą wieś!

Nie minęły jeszcze  trzy 
miesiące odkąd wybraliśmy’ 
Jana Artemiuka  na swojego 
Sołtysa wsi Czermnica a 
ogrom zmian sprawia, że coraz 
przyjemniej nam się tu żyje. 
Nasza wieś tętni życiem, dzieci 
nie chcą wyjeżdżać na wakacje, 
bo czeka tu na nie tyle atrak-
cji, a dorośli chętniej się ze sobą 
spotykają i nie tylko po to by 
poplotkować, ale by wspólnie 
pożartować, pośpiewać piosen-
ki przy ognisku czy popatrzeć 
jak dzieci i wnuki świetnie  się 
bawią.

Nie było łatwo Cię przekonać 
do kandydowania, bo jak 
zwykłeś mawiać nie stanow-
isko lecz czyny świadczą o 
człowieku. Właśnie dlatego 
zdecydowaliśmy się Cie-
bie nakłonić byś został naszym 
Sołtysem. Dziękujemy Ci za to!

Dzisiaj nasza wieś nie jest 
już tylko punktem na mapie. 
Twoje zaangażowanie sprawiło, 
że słyszała już o nas cała Pol-
ska. Ten zwycięski projekt  w 
konkursie Fundacji Aviva i 
kolejne projekty, które już 

złożyłeś sprawiają, że czujemy 
się wyróżnieni  i zaszczyceni. 
Wiemy, jak dzielnie reprezen-
tujesz nas na najwyższych szc-
zeblach władzy. Cenimy to, 
że o pomoc i wsparcie nie wa-
hasz się zwrócić do 

Posłów, 

Marszałka, 
Wojewody, Starosty, 
Burmistrza czy innych insty-
tucji i przedsiębiorców. Zda-
jemy sobie sprawę jak dużo 
poświęcasz na to swojego czasu i 
własnych środków, za co bardzo 
Cię podziwiamy.

Wiemy, że zwykłe słowo 
dziękuję nie wyręczy Cię z tych 
obowiązków i odejmie  Ci pra-
cy, dlatego deklarujemy swoją 
pomoc w każdym zakresie. 
Podoba nam się Twoja wizja 
rozwoju  wsi i jej promocja  w 
regionie. Twoje pomysły i pla-
ny na przyszłość czasem wydają 

się aż nierealne, ale wier-
zymy, że wspólnie wiele 

osiągniemy. Niech to skromne 
podziękowanie dla Ciebie 

będzie wyrazem naszego popar-
cia i zaufania do wszystkiego co 
robisz. Życzymy Ci wielu, wielu, 
wielu sukcesów! Panie Bur-
mistrzu prosimy otoczyć 
naszego Sołtysa opieką i 
wspierać w działaniach, bo 
to prawdziwy skarb.

Szczęśliwi mieszkańcy wsi 
Czermnica

(i tu na piśmie 114 własnoręcz-
nych podpisów słoctwa- kopia do 
wiadomości redakcji)

KONDOLENCJE
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Dlaczego wokół się z tego śmieją 
– odcinek pierwszy

Strona gminy czy 
strona mitomana?
Jak cię widzą tak cię piszą. Systematycznie w ostatnich la-
tach z różnych stron docierają do nas sygnały, że w Nowo-
gardzie dzieją się rzeczy, które ludzie z zewnątrz nie bar-
dzo rozumieją, choćby takie jak fontanna zasilana wodą ze 
strażackich wozów, bądź niespotykany, gdzie indziej nie-
ustający spektakl  „festiwalu otwarć“- chodników, mur-
ków, kominów itd, itd wszytko w formule teatru jednego 
aktora …  Ponieważ my ich również nie rozumiemy, w ra-
mach wakacyjnegio dystansu do życia, bedziemy systema-
tycznie prezentować sprawy, które  ludzi z  zewnątrz śmie-
szą, a dotyczą głównie zachowań   nowogardzkich włoda-
rzy. Dzisiaj odcinek  pierwszy.

Gminne strony internetowe  
służą na ogół ekspozycji komplek-
sowej informacji dotyczącej dzia-
łalności danego samorządu, jego 
organów czyli Wójta ,Burmistrza, 
Prezydenta, i Rady Gminy, oraz 
jego instytucji,  zwłaszcza urzędu 
gminnego i instytucji mu podle-
głych. Strony te zawierają też obo-
wiazkowe prawnie elementy, czy-
li tzw. BIP - Biuletyn Informa-
cji Publicznej. Strony służą tak-
że do katalogowania i archiwizo-
wania dokumentów tam umiesz-
czonych, również tych z poprzed-
nich lat i dotyczących zdarzeń już 
historycznych. Nowogardzka in-
ternetowa strona gminna jest jed-
nak szczególnym ewenementem 
wśród podobnych stron gmin-
nych w skali  kraju. Już pierwszy 
rzut oka nie pozostawia watpli-
wości, że nowogardzki samorząd 
składa się odmiennie od pozosta-
łych w kraju, tylko z jednego or-
ganu, czyli Burmistrza. Na temat 
drugiego, przynajmniej równo-
ważnego co do znaczenia organu, 
czyli Rady Miejskiej, na głównej 
stronie nie ma żadnego odnosni-
ka (Burmistrz natomiast  posia-
da nawet swój wyodrębniony ka-
talog w tzw. belce). O Radzie zaś 
mamy co nieco dopiero w części 
obowiazkowej, czyli BIP-ie na od-
powiedniej zakładce. Ale i tam 
zastanowiły nas pewne osobliwo-
ści, np. składy Rad Miejskich po-
szczególnych kadencji (pierwsza 
zaczęła się w 1992 roku) podane 
są dopiero od IV kadencji, która 
zaczęła się w 2002 roku. Dlaczego 
nie wymienia się wszystkich skła-
dów Rad, począwszy od pierwszej 
kadencji?  Dziwi to tym bardziej, 
że w dziale propagandy opłaca się 
etaty dla kilku osób, więc można 
było to już dawno wpisać, jeśli na-
wet kilka lat temu tego nie uczy-
niono. Gdy się jednak przyjrzy-
my, co takiego stało się dopiero w 
czwartej kadencji, że jako pierw-
sza to właśnie Rada tej kadencji 

dostąpiła zaszczytu umieszczenia 
jej składu personalnego na BIP-ie, 
to wszystko staje się jasne. Otóż 
w czwartej  kadencji w składzie 
nowogardzkiej Rady Miejskiej 
pojawił się po raz pierwszy Ro-
bert Czapla, co rzeczywiście na-
leży uznać za wydarzenie o zna-
czeniu historycznym. Być może 
także wyjątkowej wrażliwości na  
swoim punkcie należy przypisać 
fakt nieumieszczenia do dzisiaj, 
wsród publikowanych obowiąz-
kowo na BIP-ie uchwał Rady – 
uchwały Rady o nieudzieleniu R. 
Czapli absolutorium za rok 2014. 
Może jednak się mylimy w na-
szych przypuszczeniach, może to 
nie wybujałe ego, ale zupełnie co 
innego stanowiło o tym, dlacze-
go tak a nie inaczej konstruuje się 
zapisy na stronie nowogardzkiego 
samorzadu? Może jednak jest w 
tym jakiś tajemniczy sposób na 
realizowanie interesu publiczne-
go? Wiadomo zaś że tylko  inte-
resem publicznym  zgodnie z pol-
skim prawem ustrojowym, wolno  
zajmować się urzędnikom i pań-
stwa i samorządu. Chętnie posłu-
chamy uzasadnienia np  tego, jaki 
to interes publiczny  jest realizo-
wany, gdy na stronie urzędowej 
prowadzi się walkę z obywatela-
mi, będącymi przecież, po pierw-
sze - osobami prywatnymi, czyli 
mającymi prawo do nieupublicz-
niania bez ich zgody nazwiska, po 
drugie – podatnikami, czyli opła-
cającymi urzędników za świad-
czenie należnych usług, a nie za 
formułowanie obelg. Dla przypo-
mnienia oczywistości i wyprze-
dzenia ewentualnych bzdur - inte-
res publiczny nie jest nigdzie zde-
finiowany jako interes burmistrza 
Roberta Czapli.  Tak czy inaczej 
urzędowa strona nowogardzka 
budzi uśmieszki u postronnych, a 
powagi jej dodać nie są w stanie 
żadne zaklęcia magistrackich pi-
smaków, 

sm

Kolejna historia z Izby Przyjęć
Nie milkną echa w sprawie pracy nowogardzkiej Izby Przyjęć. Na adres mailowy naszej re-
dakcji nadesłano kolejny list czytelnika, którego dane personalne pozostawiamy do wiado-
mości DN. Jak zaznacza mężczyzna, historia, którą opisuje wydarzyła się 4 lata temu i na 
szczęście zakończyła szczęśliwie, jednak postanowił ją opowiedzieć, aby zwrócić uwagę na 
fakt, że od tamtej pory nie zmieniło się zbyt wiele w mentalności nowogardzkich lekarzy.  

Piszę w nawiązaniu do artykułu w DN, Nr.54 z dnia 21 lipca. (dotyczy również sposobu przyjęcia na Izbie 
Przyjęć nowogardzkiego szpitala - dop. red).  

Na szczęście nasza historia, w przeciwieństwie do opisywanej w artykule, zakończyła się szczęśliwie, a było to 
tak: Około północy żona zauważyła, że krwawi, szybko wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy na Izbę Przy-
jęć do Nowogardzkiego szpitala. Żona była w 6-7 tygodniu ciąży, już panie na izbie zaczęły, powiedzmy delikat-
nie mówiąc, ganić nas za to, że to dopiero 6 tydzień więc co może się dziać. Po przyjściu ordynatora Oddziału 
Ginekologicznego, żona została zbadana i dostała zastrzyk. Zostaliśmy też pouczeni, że w Polsce bardzo dużo 
kobiet traci dzieci i takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście odesłano nas do domu. Bóle i krwawienie jednak nie 
ustały. Ok. godz.6 rano, żona wykonała telefon do swojego lekarza prowadzącego i opowiedziała mu co się sta-
ło. Nie będę przytaczał tych słów, możemy jednak sobie wyobrazić, co kolega lekarz powiedział o koledze leka-
rzu z Nowogardu... Ok. godz. 8 rano, znowu wizyta na Izbie Przyjęć Nowogardzkiego szpitala, na szczęście był 
już inny lekarz. Szybka jego reakcja no i oczywiście pobyt na Oddziale w celu utrzymania ciąży. Skończyło się 
więc kilkudniowym pobytem w szpitalu w Nowogardzie. Żona leżała jeszcze dwa razy w Nowogardzkim szpita-
lu w celu utrzymania ciąży, a raz w Goleniowskim. Tak po wielu trudach, po 7 miesiącach walki, urodziła nam 
się córeczka. A cała ta historia wydarzyła się 4 lata temu. Więc widać, że od tego czasu nic się nie zmieniło w 
mentalności nowogardzkich lekarzy.

Z poważaniem
(Dane do wiadomości redakcji)

@    Ludzie listy piszą  @ 

Liderzy rankingu u Marszałka

Nasz lider został w domu 
Zachodniopomorscy liderzy tegorocznego rankingu dziennika „Rzeczpospolita” spotka-
li się kilka dni temu z marszałkiem  województwa Olgierdem Geblewiczem. Z wizytą  w 
Szczecinie pojawili  się wyróżnieni   samorządowcy z  Kołobrzegu, Karlina, Dziwnowa i 
Świnoujścia. Naszego  czołowegp samorządowca nikt nie  zaprosił, ponieważ w rankingu 
nie byliśmy nawet sklasyfikowani.

W ostatnich dniach ukazały 
się dwa prestiżowe  krajowe ran-
kingi gmin. Jeden czyli  ranking 
Wspólnoty, prezentowaliśmy w 
DN kilkanaście dni temu, (na 580 
gmin w kraju, Nowogard zajął 
tam 507 miejsce) o drugim czy-
li rankingu  Rzeczpospolitej pi-
szemy w niniejszym tekście. Nie-
stety w przypadku Nowogardu 
także ten ranking  i prezentowa-
ne w nim liczby odsłaniają jesz-
cze inne oblicze mizerii, jaką fun-
duje gminie od lat  jej  nieudol-
ny włodarz. W tegorocznym ran-
kingu  Rzeczpospolitej  uhono-
rowano najlepsze  miasta na pra-
wach powiatu, najlepsze gminy 
miejsko-wiejskie i najlepsze gmi-
ny wiejskie. Ponadto wyróżniono 
gminy, najskuteczniej sięgające po 
fundusze unijne, miasta i gminy 
wykorzystujące nowoczesne tech-
nologie i wdrażające inicjatywy 
w zakresie ochrony środowiska, 
a także największe inwestycje w 
polskich samorządach.

Kapituła  konkursu, w skład któ-
rej weszli m.in. europoseł i b. pre-
mier Jerzy Buzek, wiceminister fi-
nansów Hanna Majszczyk oraz 
senator Jerzy Stępień oceniała 

przede wszystkim innowacyjność, 
gospodarkę, podnoszenie stan-
dardów życia mieszkańców, a 
także poprawę warunków dla 
przedsiębiorców czy turystów, w 
tym wykorzystanie środków unij-
nych. Ranking przeprowadzany 
jest w dwu etapach. W pierwszym 
następuje wstępna selekcja gmin 
na podstawie danych gromadzo-
nych w ministerstwie finansów,  
a świadczących o sposobie gos-
podarowania  finansami gminny-
mi w latach 2011-2014. Do drug-
iego etapu zakwalifikowano w ten 
sposób 65 miast na prawach po-
wiatu, 250 gmin miejskich i wiejs-
ko - miejskich  oraz 250 gmin  
wiejskich. W drugim etapie  gmi-
ny wypełnialy  odpowiednie an-
kiety z  danymi obrazującymi dy-
namiki rozwojowe. Suma punk-
tów z etapu drugiego i pierwsze-
go  ustawiała ostatecznie miejsce 
gminy w rakingu.  Nowogard, jak 
zwykle od  lat, znalazł  się  poza 
kwalifikacją tego rankingu czyli  
odpadł na etapie wstępnej analizy.  
W latach  „nędzy i rozpaczy“ czyli 
gdy R. Czapla  był tylko zwykłym 
radnym i nie mógł mnożyć nas-
zych  sukcesów, zdarzało się  nam, 

w tym zestawieniu, zająć miejsce 
nawet w pierwszej trzydziestce w 
kraju.  

 Jednym z ocenianych ele-
mentów  w rankingu było wy-
korzystanie środków unijnych 
wyrażone w kwocie otrzyma-
nych dofinasowań w przelicze-
niu na jednego  mieszkańca. I tu 
warto się trochę przyjrzeć  tabel-
kom rankingowym. Otóż  według 
tego kryterium szczegółowego 
w pierwszej setce gmin miejs-
kich i wiejsko – miejskich w kra-
ju znalazło  się, aż 17 gmin za-
chodniopomorskich, w tym 
na pierwszym miejscu w kraju 
Dziwnów. Zaś z gmin najbliższych 
nam terytorialnie, widzimy tam 
m.in.  Goleniów na miejscu 18 
(492 zł  umów  z UE na osobę), 
na  34 miejscu Maszewo,  czy 
na  45 miejscu  Kamień  Pomor-
ski.  Zamiast więc efektywności 
w sięganiu po pieniądze umij-
ne, nowogardzka władza przo-
duje niewątpliwie w efektywnos-
ci sięgania po pieniądze podatni-
ków. Osobnym już  tematem, któ-
ry w DN poruszamy na bieżąco,  
są także cele na które  ciężki grosz 
obywatela się u nas  przeznacza.   

sm



28-31.07.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Halo redakcja

Jak pracuje Wydział Komunikacji?
Z tym i wieloma innymi pytaniami, zwrócił się do nas nasz Czytelnik, który opisał niemiłą sytuację, która spotkała go w Wydziale Komunikacji. Mężczy-
zna powiedział, że będąc w WK około godziny 12:30, urzędniczki odmówiły już obsłużenia go, gdyż miały umówionych innych klientów. O całą sprawę 
zapytaliśmy starostę Tomasza Kulinicza, gdyż to Starostwu Powiatowemu podlega Wydział Komunikacji. 

Nasz czytelnik zadzwonił dwa 
tygodnie temu. Opisał nieprzy-
jemną sytuację z jaką się spotkał w 
nowogardzkiej filii Wydziału Ko-
munikacji. - Pojawiłem się w WK 
około godziny 12:30. Chciałem za-
rejestrować pojazd, ale dowiedzia-
łem się na miejscu, że nie będę 
już przyjęty, gdyż są na te godzi-
ny umówieni klienci – wspomina 
mężczyzna. Wydział Komunika-
cji od lat słynął z ogromnych ko-
lejek, postanowiliśmy zapytać sta-
rostę Tomasza Kulinicza o to, czy 
zmieniły się zasady przyjmowania 
petentów. Nasze pytania oraz od-
powiedzi starosty, publikujemy w 
całości poniżej. 

DN: Czy w WK w Nowogardzie 
zmieniły się zasady przyjmowania 
petentów, tzn. czy nie obowiązuje 
już kolejka i można umawiać się z 
urzędnikami na dany termin i go-
dzinę?

Tomasz Kulinicz: Zasady przyj-
mowania interesantów w WK w 
Nowogardzie zmieniły się od dnia 
2 kwietnia 2013r., o czym miesz-
kańcy gminy informowani byli na 
dwa tygodnie przed wprowadze-
niem zmian. Na terenie gminy wy-
wieszono w wielu miejscach pla-
katy informujące o tych zmianach. 
Plakat o takiej treści, nadal znajdu-
je się na korytarzu WK w Nowo-
gardzie. Odpowiadając ściśle na 
zadane pytanie: tak, można uma-
wiać się na rejestrację lub przereje-
strowanie pojazdu na dany termin 
i godzinę na dzień bieżący (telefo-
nicznie lub bezpośrednio w okien-
ku od godziny 7.30).

Z czego mogła wynikać sytu-
acja opisana przez naszego czytel-

nika, który we wtorek około go-
dziny 12:30, nie został już przyjęty 
przez pracowników WK, gdyż jak 
mu oznajmiono „mają już umó-
wionych petentów”? 

Interesanci, którzy chcą zare-
jestrować pojazd umawiani są na 
określoną wcześniej godzinę. 

I o takiej wyznaczonej godzi-
nie przychodzą do WK. Ponieważ 
taka rejestracja trwa 

(w zależności od poziomu 
skomplikowania) od 15 do 40 mi-

nut, niemożliwe jest przyjęcie in-
nych (nieumówionych) osób, bo 

spowodowałoby to sytuację, w 
której umówiony wcześniej na 
konkretną godzinę interesant nie 
zostałby przyjęty. Ponadto, w cza-
sie czynności dokonywania elek-
tronicznej rejestracji, interesant 
musi dokonać opłaty, co powodu-
je konieczność zejścia na dół do 
kasy lub przejścia do najbliższego 
punktu, gdzie może dokonać opła-
ty. W tym czasie rejestracja na-
dal jest prowadzona przez urzęd-
nika. Brak fizycznej obecności in-

teresanta przed okienkiem może 
powodować mylne wrażenie, że 
urzędnik dysponuje wolnym cza-
sem. 

DN- Czy do Starostwa Powiato-
wego wpływały już podobne skargi 
na pracę Wydziału Komunikacji?

T.K.-Takie sytuacje jak wska-
zana powyżej, mogą powodować 
niezadowolenie interesantów. Po-
dobnie rzecz ma się w przypadku 
dużego zainteresowania rejestra-
cją w danym dniu, kiedy ilość in-
teresantów chcących dokonać reje-
stracji pojazdu, przewyższa możli-
wości czasowe zatrudnionych pra-
cowników. Nie ma jednak syste-
mów doskonałych. Czekanie w 
długiej kolejce na rejestrację po-
wodowało jeszcze więcej niezado-
wolenia wśród interesantów, dlate-
go właśnie w 2013 r. zadecydowa-
liśmy o wprowadzeniu wspomnia-
nych zmian. System wyznaczania 
konkretnej godziny na załatwienie 
sprawy sprawdza się w wielu urzę-
dach, zakładach opieki zdrowot-
nej, bankach i innych instytucjach. 

DN- Czy Starostwo, jako organ 
prowadzący, planuje w niedalekiej 
przyszłości „ułatwić” petentom ży-
cie tak, aby nie narażali się na sytu-
acje w których wyczekują w kolej-
ce i ostatecznie nie są przyjmowa-
ni przez urzędników (np. poprzez 
numerki)?

T.K.-System wprowadzony 2 
kwietnia 2013 r. miał na celu wła-
śnie wspomniane „ułatwienie ży-
cia” mieszkańcom Gminy Nowo-
gard. Jest on dokładnym odzwier-
ciedleniem elektronicznego syste-

mu kolejkowego. Zapisy na reje-
strację lub przerejestrowanie po-
jazdu (czyli czynności zajmujące 
najwięcej czasu), prowadzone są 
codziennie na dzień bieżący od go-
dziny 7.30 do wyczerpania miejsc. 
Oznacza to, że interesant zostaje 
umówiony na określoną godzin i 
ma gwarancję, że o tej godzinie zo-
stanie przyjęty bez długiego czeka-
nia w kolejce, a pracownik skupi 
się wyłącznie na załatwieniu jego 
sprawy. 

Ponadto, chciałbym poinformo-
wać, że od dnia 16 lipca 2015 r. 
wprowadzone zostało nowe uła-
twienie dla mieszkańców gminy 
związane z dokonywaniem opłat. 
Wydział Komunikacji 

w Goleniowie i Nowogardzie, 
został wyposażony w terminale 
płatnicze, za pomocą których moż-
na dokonać opłaty bezpośrednio w 
wydziale przy pomocy kart płatni-
czych. Ponadto, będzie można ko-
rzystać z innego sposobu płatno-
ści, np. online za pośrednictwem 
strony www. info-car.pl. W ten 
sposób można dokonać opłat ko-
munikacyjnych, skarbowych i ewi-
dencyjnych. Przy wyborze przez 
interesanta tych sposobów płatno-
ści, pobierana jest stała opłata ma-
nipulacyjna, która wynosi 2 zł. 

Bez zmian pozostają inne sposo-
by płatności – nadal dokonać moż-
na zapłaty w okienku bankowym 
znajdującym się na terenie urzędu 
lub przelewem internetowym na 
konto urzędu.

KR

Z cyklu: przeczytaliśmy dla Was 

Samogwałt, masturbacja, autoerotyzm
Na stronie www.rozmawiamy.jezuici.pl, przeczytaliśmy poniższy tekst podpisany:  ks. Piotr Suchy 

Autoerotyzm zamyka człowieka 
na innych... dlaczego?... dlate-
go, że szatan przez ten intymny 
grzech, oskarża serce człowieka 
(w obliczu obecności i świętości 
Boga, który spogląda na to co 
człowiek uczynił)... a człowiek 
odpowiadając na to oskarżenie 
próbuje zataić swój grzech, że niby 
jest wszystko w porządku (choć 
odczuwa wrażenie jakby wszyscy 
mimo wszystko o tym wiedzieli), 
przez co stara się ze wszystkich sił 
ukryć to, czego się bardzo wstydzi... 
przez tzw. - perfekcjonizm... czy-
li za wszelką cenę pokazuje wszys-
tkim, że jest w jakiejś dziedzinie 
bardzo dobry, aby przysłonić swoją 

słabą stronę duchową... jest to pew-
nego rodzaju samoobrona... a to 
znów przyczynia się do nerwowe-
go trybu życia... bo jeśli coś mu nie 
wyjdzie, zaczyna tracić grunt pod 
nogami i wali mu się cały świat, 
który sobie sam tworzy i przestaje 
widzieć sens swojego życia... a ten 
świat jest oparty już na kłamstwie, 
które podpowiada mu nieustannie 
zły duch.

Samogwałt, jak zresztą każdy 
grzech, ale ten grzech w sposób 
bardzo szczególny niszczy godność 
człowieka... zabiera człowiekowi 
pewność siebie przed wykona-
niem jakiejś pracy, wypełnienie 

jakiegoś zadania... wprowad-
za wielki lęk przed światem lud-
zi... szatan oskarżając człowieka 
tym wstydliwym i często ukry-
wanym grzechem, nie pozwa-
la otworzyć się przed spowiedni-
kiem, bo wstydzi się go i boi się go 
wyznać - co sobie o mnie pomyśli 
ksiądz? -  ... ponieważ myśli, że tyl-
ko on ma z tym problem... choć 
prawda jest taka, że każdy nor-
malny człowiek jest w ciele i musi 
doświadczyć różnych pokus, 
pożądliwości... które podsuwa mu 
szatan i czyni z tych pożądliwości 
(...które są z natury dobre... we 
współżyciu małżonków) wynatur-
zonymi, przeciw naturze z powodu 

źle podjętej decyzji, wykorzystując 
piękno stworzenia.

Samogwałt jest grzechem, któ-
ry jest chwilowym zaspokoje-
niem pożądliwości ciała, które w 
sposób normalny ma w sobie wielki 
potencjał doznań cielesnych (bard-
zo przyjemnych zresztą...) ale tylko 
na krótką chwilę, bo za jakiś czas 
znów człowiek zaczyna pragnąć 
tej rozkoszy... i tak w kółko... na-
wet kilkanaście razy dziennie... 
(tu już nie rządzi człowiek rozu-
mem, ale szatan poprzez ludzkie 
słabe ciało)... i człowiek czuje się 
po dokonaniu ciężkiego grzechu 
samogwałtu JAK ZWIERZĘ!!!... 
które nie ma już zahamowań by 

uczynić to po raz kolejny.
Największym trudem człowieka 

jest pokonanie własnego „ja”...

ks. Piotr Suchy  2010-09-26 

Od Redakcji:
Ciężki tekst, ciężkie życie, wie-

lka walka …, ale  warto mądrość  
cieknącą z tych słów  obficie spijać 
codziennie.  No coż, księdzu Pio-
trowi Suchemu najwyraźniej się 
udało pokonanie  własnego „ja“ i 
został służącym doskonałym, któ-
ry  bez cienia wątpliwości intelek-
tualnych wykona każdy rozkaz  
pana. 
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Nasi na Jarmarku 
 Jakubowym
W dniach od 23 do 26 lipca już po raz siódmy przy szcze-
cińskiej katedrze odbywał się „Jarmark Jakubowy”. Na im-
prezie, jak co roku, nie zabrakło także mieszkańców naszej 
gminy.

Jak co roku impreza obfitowała 
w szereg różnych atrakcji. Oczy-
wiście najważniejsze były stoiska z 
wyrobami kulinarnymi, artystycz-
nymi oraz użytku domowego. Nie 
zabrakło także wielu okołojarmar-
kowych wydarzeń, do jakich nale-
żały m.in. rekolekcje odpustowe, 

w trakcie których o. Bartosz Po-
znański dzielił się z wiernymi re-
fleksją nad Całunem z Manopello. 
Odbyły się również pokazy ratow-
nictwa wodnego, natomiast mia-
steczko "Caritas" zorganizowa-
ło zabawy dla dzieci.  Na miejscu 
było też wiele warsztatów i poka-
zów rękodzielniczych prowadzo-
nych przez wystawców, w trakcie 
których można było upiec andru-

ta czy wytworzyć oscypka. Jak co 
roku na scenie na Placu Orła Bia-
łego odbywały się liczne występy 
artystyczne; gwiazdą tegoroczne-
go Jarmarku był Grzegorz Turnau. 

Na Zamku Książąt Pomorskich 
można było obejrzeć wystawę 
„Jan III Sobieski, marszałek, het-

man, król”, chętni mogli też zwie-
dzić z przewodnikiem katedrę i 
Pałac pod Globusem. W czasie 
Jarmarku odbywała się także pre-
zentacja katedralnych organów w 
języku polskim i niemieckim.

Zwieńczeniem Jarmarku Jaku-
bowego była uroczysta Msza św. 
odprawiona pod przewodnic-
twem abpa Andrzeja Dzięgi. 

(ps)

Publiczność licznie gromadziła się podczas występów artystycznych

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wiejskie jajka z gospodarstwa Małgorzaty i 
Marka Stańczyk z Żabowa

  Uwagę przyciągały wyroby rękodzielnicze ukazujące różne motywy

REKLAMA

SM„Gardno” remontuje kolejne budynki

Trwa program termomodernizacji
Mieszkańcy ulicy Gryfitów, telefonicznie informują redakcję DN, że są bardzo zadowoleni 
z remontów elewacji ich bloków mieszkalnych. W związku z tym, postanowiliśmy zapytać 
w SM „Gardno”, ile Spółdzielnia wydała już na swój program termomodernizacji. 

Wieloletni program termomo-
dernizacji zasobów SM „Gardno”, 
został przyjęty w maju 2010 roku. 
Zakładał on wykonanie w latach 
2011 - 2018 termomodernizacji 
wszystkich tj. 53 budynków Spół-
dzielni. Planowane nakłady na re-
alizację programu wynoszą 16 mln 
zł, a wraz z pracami towarzyszący-
mi 22 mln zł.

Po 4 latach realizacji programu 
wykonano modernizację 45 budyn-
ków za kwotę 14 mln zł. Wykorzy-
stanie  kredytów termomoderniza-
cyjnych, jako dodatkowego źródła 
finansowania, pozwoliło na skróce-
nie okresu realizacji planów Spół-
dzielni o trzy lata, dzięki czemu w 

bieżącym roku, „Gardno” zakończy 
termomodernizację swoich zaso-
bów. Premie termomodernizacyj-
ne w wysokości 1,2 mln zł pokry-
ją koszty odsetek z tytułu zaciągnię-
tych kredytów, dzięki czemu  miesz-
kańcy nie poniosą z tego tytułu żad-
nych dodatkowych obciążeń.

- Najlepszym 
potwierdzeniem 

efektów naszego programu było 
wygranie przez nas pierwszego 
przetargu organizowanego przez 
Prezesa Regulacji Energetyki w ka-
tegorii przedsięwzięć służących po-
prawie efektywności energetycznej. 
Jako jedyna Spółdzielnia Mieszka-

niowa w kraju uzyskaliśmy tzw. Bia-
łe Certyfikaty, a ich zbycie na Towa-
rowej Giełdzie Energii przyniosły 
nam dodatkowe środki  na finanso-
wanie projektu w wysokości 190 tys. 
zł – opowiada prezes SM „Gardno”, 
Jan Smolira.

- W trakcie realizacji programu, 
zgodnie z wnioskami składanymi 
przez mieszkańców, zakres prac zo-
stał powiększony o dodatkowe ele-
menty związane z modernizacją i 
remontem istniejącego układu ko-
munikacyjnego, sieci oraz wyko-
naniem nowych nasadzeń i tere-
nów zielonych. Część prac dotyczą-
cą dróg gminnych, wykonano w ra-
mach wspólnych działań z gminą – 

dodaje J. Smolira. 
Do chwili obecnej, Spółdziel-

ni udało się zrealizować następu-
jące przedsięwzięcia towarzyszą-
ce termomodernizacji budynków: 
parkingi i droga przy ul. Poniatow-
skiego 13, parking przy ul. Kard. S. 
Wyszyńskiego (przed „Biedronką”), 
parking przy ul. Bankowej, chodni-
ki i zieleń, sieci  na osiedlu XXX-le-
cia (nowogardzkie cisy), wymiana 
sieci ciepłowniczej na osiedlu XXX-
-lecia, pasaż handlowy przy Pla-
cu Wolności, pasaż handlowy przy 
ul. 15 lutego 17 wraz z wykonaniem 
terenów zielonych, remont ukła-
du komunikacyjnego przy ul. War-

szawska – Armii Krajowej, chodni-
ki na osiedlu Żeromskego 2a, 2b, 2c, 
chodniki wzdłuż budynków Ponia-
towskiego 18, 20, 22, droga i chod-
niki przy ul. Zacisznej 1, chodni-
ki przy ul. Żeromskiego 18, Że-
romskiego 19, kompleksowa mo-
dernizacja układu komunikacyjne-
go przy ul. Poniatowskiego 24 obej-
mująca: budowę parkingów dla 24 
samochodów, wykonanie chodni-
ków i terenów zielonych oraz wy-
konanie drogi dojazdowej do gara-
ży, chodniki i miejsca postojowe na 
osiedlu przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 68-70. 

Obecnie trwają prace moderni-
zacyjne w budynku przy ul. Ban-
kowej 6-8 oraz na osiedlu Gryfi-
tów, gdzie termomodernizacji zo-
stanie poddanych 5 budynków. Za-
kres robót przewiduje komplekso-
wą renowację budynków obejmu-
jącą, oprócz prac termomoderni-
zacyjnych, wzmocnienie płyt ele-
wacyjnych, remont balkonów, usu-
nięcie starych mansard, przebudo-
wę kiosków wejściowych i wymia-
nę pokrycia dachowego. W efekcie 
tych prac osiedle całkowicie zmieni 
swoje oblicze. Nowoczesny wygląd 
osiedla jest efektem współpracy z 
nowogardzkim architektem- Rafa-
łem Szpilkowskim. - Zakończeniem 
prac prowadzonych na osiedlu ma 
być modernizacja wewnętrznego 
układu komunikacyjnego, w tym 
gminnej drogi, chodników i miejsc 
postojowych. Stosowny wniosek 
wraz z koncepcją modernizacji ist-
niejącego układu, zamierzamy zło-
żyć do budżetu gminy na 2016 rok – 
informuje prezes Jan Smolira. 

Należy podkreślić, że większość 
tych prac wykonały wyłonione w 
trybie przetargowym nowogardz-
kie firmy: Przedsiębiorstwo Budow-
lane „Demgrad” S.C.,  Przedsiębior-
stwo Budowlane Zbigniew Ptaszyń-
ski, Nowogardzkie Centrum Bu-
dowlane, Przedsiębiorstwo Budow-
lane „ProBud” S.C. oraz „Technoin-
west” sp. z o.o. 

Realizowany przez SM „Gardno” 
program inwestycyjny przynosi nie 
tylko efekt w postaci oszczędności 
energii. Dzięki niemu w ciągu zale-
dwie pięciu lat nastąpiła całkowita 
metamorfoza naszego miasta. Sza-
re, betonowe blokowiska zostały za-
stąpione estetycznymi elewacjami, 
zmodernizowano ciągi komunika-
cyjne i tereny zielone wokół budyn-
ków. Zmiany te poprawiają kom-
fort życia mieszkańców, a przyjezd-
nych zachęcają do zatrzymania się 
tu chociaż na chwilę. 

KR
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

REKLAMA

REKLAMA

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu 
Karnego w Nowogardzie

zaprasza na wycieczkę do Jarosławca 
w dniach 6.09 – 13.09.15 r. 

Odpłatność 300 zł/ osobę. Zapisy w biurze Zarząd Koła 
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Węgorza 

Festyn rekreacyjno-sportowy
W niedzielę (26 lipca), o godzinie 11:00, w miejscowości Węgorza, rozpoczął się festyn re-
kreacyjno-sportowy. Do wspólnej rywalizacji przystąpiły dziesiątki sportowców z okolicz-
nych wsi. Jednym z ważniejszych wydarzeń była V edycja Biegu Pamięci Władka. 

W minioną niedzielę, Węgo-
rza gościły miłośników sportu z 
okolicznych miejscowości. Ro-
zegrano turnieje siatkówki i pił-
ki nożnej oraz przeróżne konku-
rencje sportowe dla dzieci i doro-
słych. Ważnym wydarzeniem, jak 
co roku, był Bieg Pamięci Wład-
ka, który w tym roku wygrał Da-
niel Sadzyński. W turnieju siat-
karskim do rywalizacji przystą-
piło 6 drużyn: LZS Węgorza, LZS 
Wena Kikorze, LZS Krzywice, 

LZS Węgorzyce, „Kryzys” Wierz-
chosław, „Czarne Pisuary” Wierz-
chosław. Po zaciętej rywaliza-
cji najlepszymi siatkarzami oka-
zali się gospodarze, drużyna LZS 
Węgorza. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybrany siat-
karz tej drużyny- Kamil Gaik. Sę-
dziami siatkarskiego turnieju byli: 
Tomasz Gajda, Kamil Kusa i Mar-
cin Kusa. W turnieju piłki nożnej 
rywalizowały: Węgorza, „Czar-
ne Pisuary”, „Kryzys”, Kikorze, 
Węgorzyce. W tym turnieju rów-
nych nie mięli sobie piłkarze ze-
społu „Czarne Pisuary” Wierz-
chosław, w których barwach wy-
stępował najlepszy strzelec zawo-
dów- Adam Jakubowski. Zmaga-
nia piłkarzy sędziowali Stanisław 
Rutkowski i Hubert Rolka. Poza 
turniejami gier zespołowych, od-
były się jeszcze inne konkurencje. 
W zmaganiach siłaczy zwyciężył 

Przemysław Laszkiewicz, który 
przetoczył oponę w czasie 36 se-
kund. Rozegrano również konku-
rencję pod nazwą „gwóźdź siat-
karski”. Zawodnik biorący udział 
w tej konkurencji dogrywał pił-
kę pod siatkę do rozgrywającego, 
ten ją wystawiał i uczestnik rywa-
lizacji musiał uderzyć na atakowa-
ną część boiska, czyli wbić „gwoź-
dzia”. Sędziowie w składzie Kamil 
i Marcin Kusa, oceniali uderzenia 
kończące na podstawie określo-
nych kryteriów. W tej konkuren-
cji najlepszy był Przemysław Lasz-
kiewicz. Podczas imprezy konfe-
ransjerem był Tadeusz Łukasze-
wicz. Organizatorzy składają po-
dziękowania za pomoc następu-
jącym osobom: Bartosz Machol, 
Jakub Dapkiewicz, Adrian Łuka-
szewicz, Jan Król, Krzysztof Zię-
tek, Dawid Jurek, Krzysztof Ma-
chol, Roman Laszkiewicz, Zdzi-

Zawody Siłaczy- przetaczanie opony:
1. Przemysław Laszkiewicz 36 sek.
2. Dariusz Sadzyński  37 sek.
3. Patryk Makarewicz  42 sek.

V Bieg Pamięci Władka:
1. Daniel Sadzyński
2. Kamil Wiśniewski
3. Karol Maćkiewicz

„Gwóźdź siatkarski”:
1. Przemysław Laszkiewicz
2. Kamil Zimer
3. Bartosz Machol, Kacper Woźniak

Turniej Siatkarski:
1. LZS Węgorza
2. „Czarne Pisuary” Wierzchosław
3. LZS Krzywice
Najlepszy siatkarz: Kamil Gaik (LZS Węgorza)

Turniej Piłkarski:
1. „Czarne Pisuary” Wierzchosław
2. „Kryzys”
3. Węgorza
Król strzelców: Adam „Siwy” Jakubowski („Czarne Pisuary” Wierz-

chosław) – 7 bramek

sław Doszczeczko, Kamil Kusa, 
Marcin Kusa, Mateusz Go, Euge-
niusz Pałczyński, Bogdan Wiel-
gat, Przemysław Laszkiewicz oraz 
wszystkim tym, którzy przyczyni-
li się do tego, że festyn rekreacyj-

no-sportowy zakończył się orga-
nizacyjnym sukcesem. Przy ar-
tykule prezentujemy klasyfikacje 
końcowe w poszczególnych kon-
kurencjach. 

KR  

Byli komandosi 
apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowa-
niem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to 
rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli 
po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świeczki 
szczególnie w obecnych czasach, kie-
dy w ubiegłym roku świętowaliśmy 
50-tą rocznicę powstania 1 bsz. Przy 
odrobinie wysiłku z naszej strony, je-
steśmy w stanie dokonać tego w cią-
gu jednego roku z honorem, dumą i 
podniesioną głową, jak przystało na 
żołnierzy jednostki specjalnej, a w 
czasie VII Festynu Komandosa do-
konać jego poświęcenia. Wiem, że 
nie jest to, jak napisałem wcześniej, 
„rzecz trudna do wykonania”, ponie-
waż Stowarzyszenie wykonało replikę 
sztandaru bojowego naszej jednostki, 
ten pierwszy do dziś butwieje w pod-
ziemiach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie i kto wie, czy kiedykol-

wiek będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a MY 
nie musimy się wstydzić tego, że była 
Naszym udziałem. Mam nadzieję, że 
podobnie jak ja, wielu z Was podziela 
mój pogląd i jest tego samego zdania, 
myślę, że każdy może się w tej sprawie 
wypowiedzieć. Zachęcam do podzie-
lenia się swoją opinią na ten temat, a 
może Wy macie inne i ciekawsze po-
mysły na temat Stowarzyszenia? Być 
może wielu z Was nie ma możliwości 
wypowiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany adres. 
21 sierpnia tego roku, w czasie Fe-
stynu Komandosa, odbędzie się Wal-
ne Zebranie Stowarzyszenia, w czasie 
którego każdy może się również wy-

powiedzieć. Przemyślcie to, żeby każ-
dy mógł wyrazić możliwość swoje-
go zdania w tak ważnej sprawie dla 
członków Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 zł. 
Podaję poniżej również numer konta 
Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 

1 Batalionu Szturmowego
ul. 

Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów

Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010

Zajęcia żeglarskie  JUNGA & KADET 2015 
Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie informuje, że organizuje bezpłatne zajęcia żeglarskie JUNGA & 

KADET dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat. 
Zajęcia odbywać się będą  w dniach od 30 lipca (czwartek) do 08 sierpnia (sobota) na terenie  przysta-

ni klubowej na plaży miejskiej w Nowogardzie.Uwaga - ilość miejsc ograniczona.
 Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców oraz zaświadczenie lekarskie można składać Bos-

manowi Klubu (przystań klubowa) codziennie w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 28 lipca (wtorek). Formularze 
do pobrania u Bosmana lub na stronie internetowej www. knaga.nowogard.eu

Zebranie organizacyjne rodziców  w dniu 29 lipca (środa) , godz. 17.00 (przystań klubowa).
Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach zadania publicznego
 „Bezpiecznie na wodzie”     Tel. kontaktowe: 887-467-309, 601-332-493.
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA 

PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 

8 sierpnia 2015r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 

Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne

- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus 

tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                                 

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na 

bezpłatne  badania mammograficzne finansowanych  ze 
środków pozyskanych z dotacji urzędu miejskiego- ilość 

miejsc ograniczona.

Pomorzanin przegrywa z Gryfem 

Następny sparing z Niemcami
W sobotę (25 lipca) o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin rozgrywał 
sparing z występującym w IV Lidze Gryfem Kamień Pomorski. Rywale wykorzystali błędy 
w defensywie gospodarzy i wygrali 2:4. W kolejnym meczu sparingowym, Pomorzanin za-
gra z Doberaner FC. 

Pomorzanin Nowogard – Gryf Kamień Pomorski 2:4 (2:2)
Gole: Dawid Kurek, Artur Lipiński
Skład: Michał Piątkowski – Gracjan Wnuczyński, Fernando Maia Batista, Konrad 

Adamek, Natan Wnuczyński – Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Artur Lipiński, 
Filip Plewiński, Tomasz Piotrowski – Dawid Kurek; zmiany: Paweł Królik, Szymon 
Rybicki, Patryk Marcinkowski. 

Pierwotnie mecz z Gryfem za-
planowany był na godzinę 17:00, 
jednak na prośbę gości spotkanie 
odbyło się godzinę wcześniej. Po-
morzanin wystąpił w mocno od-
mienionym składzie, a przy li-
nii bocznej gospodarzami dyry-
gował Tomasz Surma. Dodajmy, 

że trener Pomorzanina, przez pół 
roku pracował w Sarmacie Dobra, 
a w meczu z Gryfem w pierwszym 
składzie wystąpiło dwóch jego by-
łych podopiecznych. Filip Plewiń-
ski i Tomasz Piotrowski są wycho-
wankami Sarmaty Dobra i urodzi-
li się w 1997 roku. Spisali się cał-
kiem nieźle, mało tego, Filip Ple-
wiński zanotował dwie asysty, 
ale po kolei. Strzelanie rozpoczę-
li goście. Nieporozumienie w de-
fensywie wykorzystał jeden z za-
wodników Gryfa i nie dał szans 
na skuteczną interwencję Micha-
łowi Piątkowskiemu. Pomorzanin 
szybko odpowiedział na bram-

kę strzeloną przez gości. Ładne 
prostopadłe podanie na skrzy-
dło otrzymał Filip Plewiński, te-
stowany pomocnik idealnie do-
grał wzdłuż pola do Dawida Kur-
ka, który tylko dostawił nogę i 
wyrównał stan meczu. Gryf jed-
nak nie zamierzał zwalniać tem-
pa i ponownie odzyskał prowa-
dzenie. Wszystko za sprawą rzu-
tu rożnego, po idealnej centrze za-
wodnik gości skutecznie uderzył 
głową pokonując Piątkowskie-
go. Pomorzanin znów zdołał do-
prowadzić do remisu. Tym razem 
nowogardzianie przeprowadzi-
li ładną składną akcję, po której 

futbolówka trafiła do Filipa Ple-
wińskiego, ten wycofał ją do Ar-
tura Lipińskiego, któremu pozo-
stało celnie uderzyć na bramkę. 
Pomocnik Pomorzanina zacho-
wał zimną krew i zdobył gola na 
2:2. Po zmianie stron strzelali już 
tylko przyjezdni. Gryf odzyskał 

prowadzenie po tym, jak Michał 
Piątkowski źle wyszedł z bram-
ki dając się uprzedzić napastni-
kowi gości, który przelobował 
nowogardzkiego golkipera. Gol 
na 2:4 padł po kontrze prawą stro-
ną i dośrodkowaniu w pole kar-
ne, gdzie piłkarz Gryfa skutecznie 
uderzył na bramkę Pomorzanina. 

Momentami gra Pomorzani-
na nie wyglądała najgorzej, mło-
dy zespół z Nowogardu potrafił 
grać z czwartoligowcem jak rów-
ny z równym i z pewnością jest 
to pozytywny akcent przed star-
tem ligi. Najprawdopodobniej w 
czwartek do Nowogardu przyja-

dą piłkarze niemieckiego zespołu 
Doberaner FC, aby na stadionie w 
Nowogardzie przygotowywać się 
do najbliższego sezonu. Skorzy-
sta też na tym Pomorzanin, który 
rozegra z Niemcami swój kolejny 
mecz sparingowy. Więcej o termi-
nie tego spotkania w najbliższym 
wydaniu DN.                              KR

Pomorzanin zrezygnował z usług piłkarzy z Goleniowa

W młodości siła!
Jak udało nam się ustalić, liczna grupa piłkarzy Pomorzanina spoza Nowogardu, podzieliła los goleniowskiego trenera Roberta Kopaczewskiego i nie bę-
dzie już bronić barw nowogardzkiego klubu. Informacje te potwierdził prezes Marcin Skórniewski. Celem Pomorzanina na nadchodzące lata jest wpro-
wadzanie do zespołu wychowanków i tym samym budowanie szerokiej kadry.  

Koncepcja wzmocnienia wystę-
pującego w wojewódzkiej okrę-
gówce Pomorzanina Nowogard, 
przez zawodników spoza naszego 
miasta, nie sprawdziła się. Zespół 
nie wywalczył awansu do IV Ligi, a 
z każdej strony dało się słyszeć, że 
barw Pomorzanina powinni bro-
nić wychowankowie. Przypomnij-
my nazwiska piłkarzy z Goleniowa, 
którzy w minionym sezonie wal-
czyli o ligowe punkty: Paweł So-
bolewski (bramkarz), Michał Łu-
kasiak, Rafał Makarewicz (obroń-
cy), Piotr Winogrodzki, Piotr Ha-
nuszkiewicz, Wojciech Borek (po-
mocnicy), Hubert Pędziwiatr (na-
pastnik). Listę nowych piłkarzy 
spoza Nowogardu zamyka Fer-
nando Maia Batista, mieszkaniec 
Szczecina, który pod koniec lat 90-
tych święcił Mistrzostwo Polski w 
barwach ŁKS-u. Dodajmy, że tre-
nerem był Robert Kopaczewski 
również z Goleniowa. Nie zapo-
minajmy, że wymienieni piłkarze 
w większości spełniali pokładane 
w nich nadzieje. Szczególnie wy-
różnił się Rafał Makarewicz, któ-
ry dowodził defensywą. W środku 
pola piłki rozdawał Wojciech Bo-
rek. Natomiast najlepszym piłka-
rzem w minionym sezonie był Hu-
bert Pędziwiatr, który strzelał waż-

ne bramki i z powodzeniem wy-
stępował zarówno w ataku, jak i 
w pomocy. To jednak historia. Z 
nowych piłkarzy w Pomorzaninie 
pozostał już tylko Brazylijczyk z 
polskim obywatelstwem - Fernan-

do. Doświadczony piłkarz pełni w 
klubie jeszcze inne funkcje, zaj-
muje się szkoleniem młodych pił-
karzy oraz, jak udało nam się usta-
lić, będzie prowadził treningi dru-
giego zespołu Pomorzanina. To-
masz Surma w nadchodzącym se-
zonie najprawdopodobniej będzie 
korzystał z usług: Michała Soski, 
Natana i Gracjana Wnuczyńskich, 

Macieja Dobrowolskiego, Domi-
nika Wawrzyniaka, Dawida Kur-
ka, Fernando Maia Batisty, Kami-
la Lewandowskiego - ci zawodnicy 
będą trzonem tej drużyny. Wspo-
mogą ich młodzi Konrad Ada-

mek, Paweł Królik, Sebastian Su-
chy, Adam Mańka i Michał Piąt-
kowski, który wygląda na to, że 
będzie pierwszym bramkarzem 
Pomorzanina. Do tego wszystkie-
go dojdą inni młodzi zawodnicy, 
którzy ogrywali się w minionym 
sezonie w drugim zespole. Możli-
we, że spoza Nowogardu skład za-
silą Filip Plewiński i Tomasz Pio-

trowski, 19-letni zawodnicy Sar-
maty Dobra, których Pomorzanin 
testował podczas ostatniego spa-
ringu z Gryfem. Na co stać obec-
ny skład Pomorzanina? Na pew-
no celem nr 1 będzie utrzymanie, 
a każdy wynik powyżej tego, bę-
dzie sukcesem. Teraz najważniej-
sze jest, aby Pomorzanin wyszkolił 

sobie nowych zdolnych piłkarzy, 
którzy przez kolejne lata z dumą 
będą walczyć o ligowe punkty dla 
nowogardzkiej drużyny. Wierzy-
my, że te zmiany wyjdą na lepsze w 
Pomorzaninie, a kibice będą wyro-
zumiali dla wyników, które będzie 
osiągał ich odmłodzony zespół. 

KR

Tylko Fernando Maia Batista pozostał na dłużej w Pomorzaninie, spośród zawod-
ników sprowadzonych spoza Nowogardu
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NASZ PATRONAT

Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu

I Zawody Smoczych Łodzi w Nowogardzie

Główna nagroda pojechała do Gdańska
W weekend (25-26 lipca), na terenie plaży miejskiej w Nowogardzie, rozegrane I Zawody Smoczych Łodzi. Rywalizowało 20 drużyn, nie zabrakło również 
zawodników z naszej gminy. Główna nagroda trafiła do drużyny MRKS Gdańsk. 

Za nami I Zawody Smoczych 
Łodzi w Nowogardzie i trzeba 
przyznać, że impreza cieszyła się 
sporym zainteresowaniem, za-

równo ze strony zawodników, jak 
i kibiców. Wygląda na to, że wy-
ścigi osad po nowogardzkim je-
ziorze zagoszczą w naszym mie-

ście na dłużej. W sumie w rywa-
lizacji udział wzięło 20 drużyn z 
całej Polski, a również zza grani-
cy. Nie zabrakło także reprezen-
tantów Nowogardu. Osady ry-
walizowały w czterech katego-
riach: Klasa Junior, Klasa Open, 
Klasa Mix Fun, Klasa Mix Sport. 
Główna nagroda, nowe 4 osobo-
we Canoe trafiło do zwycięzców 
w klasie Mix Sport - osady MRKS 
Gdańsk. W klasie Junior tryum-
fowali wioślarze z zespołu Bor-
ken Dragon Club. W klasie Open 
równych nie mieli sobie zawod-
nicy Dragon Hunters. Natomiast 
w klasie Mix Fun tryumfowała 
drużyna w skład której wchodzili 
mieszkańcy naszej gminy - Szajba 
Team. Gratulujemy zwycięzcom 
oraz organizatorom, którzy stanę-

li na wysokości zadania. Pomimo 
momentami nie sprzyjającej po-
gody, zmagania Smoczych Łodzi 
obejrzało sporo mieszkańców na-
szej gminy. Dwudniowa rywaliza-
cja zakończyła się sporym sukce-
sem. Wierzymy, że to dopiero po-

czątek, a rywalizacja Smoczych 
Łodzi na długo wpisze się w ka-
lendarz imprez sportowych na te-
renie Nowogardu. Przy artykule 
prezentujemy klasyfikację końco-
wą w poszczególnych klasach. 

KR

Wyniki I Zawodów Smoczych Łodzi Nowogard 2015
Klasa JUNIOR:
1. Borken Dragon Club
2. Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
3. Husaria Gdańsk
4. Magda Team
Klasa OPEN:
1. Dragon Hunters
2. Polski Klub Przygody
3. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Gdańsk/Borken 
4. Szajba Team
5. Nadleśnictwo Nowogard
Klasa MIX FUN:
1. Szajba Team
2. Zmiksowani
3. Ekipa od butelki
4. Rohling Suus
5. Urząd Miasta Nowogard
6. Babiniec
Klasa MIX SPORT:
1. MRKS Gdańsk
2. Dragon Hunters
3. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Gdańsk/Borken 
4. Polski Klub Przygody
5. Husaria Gdańsk

Na zdjęciu drużyna Szajba Team, w skład której wchodzili mieszkańcy naszej gminy

Nowogardzcy kibice z mola przyglądali się zmaganiom wioślarzy

Foto- FreeDron.com
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

REKLAMA

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 245 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

Pomorzanin II przegrywa z Sowianką Sowno

Kolejne debiuty w „rezerwach”
W piątek (24 lipca), o godzinie 17:00, na stadionie w Płotach, drugi zespół Pomorzani-
na rozgrywał sparing z Sowianką Sowno. W składzie „rezerwowych” zadebiutowali kolejni 
młodzi piłkarze, a zespół z Nowogardu przegrał z piłkarzami Sowianki 4:3. 

Sowianka Sowno – Pomorzanin II Nowogard  4:3 (2:2)
Gole: Nikodem Woźniak x2, Artur Lipiński 
Skład: Patryk Białasiewicz – Marcin Skórniewski, Grzegorz Skrzecz, Konrad Ada-

mek, Kacper Królik – Artur Lipiński, Michał Jankowski, Jacek Szewc, Adam Mańka – 
Nikodem Woźniak, Natan Jeremicz; zmiany: Michał Teodorczyk, Max Pokorski, Fer-
nando Maia Batista, Tomasz Szafran, Michał Fedak. 

Sparing z występującą w A Kla-
sie Sowianką Sowno, był pierw-
szym meczem kontrolnym rezerw 
Pomorzanina. Jak można było się 
spodziewać, pierwsze skrzypce 
rozgrywali młodzi piłkarze z No-

wogardu. Mało tego, w Pomorza-
ninie II zadebiutowali kolejni ju-
niorzy. Bramkarz Patryk Biała-
siewicz przez cały mecz strzegł 
bramki drugiego zespołu, w ata-
ku zagrał Natan Jeremicz, nato-

miast z ławki wszedł Michał Teo-
dorczyk. Białasiewicz i Jeremicz 
urodzili się w 2000 roku, nato-
miast Teodorczyk w 1999 roku. 
Strzelanie rozpoczęli piłkarze So-
wianki, którzy pokonali młodego 

golkipera z Nowogardu po rzu-
cie rożnym. Bramkę zdobył strza-
łem głową rosły zawodnik z Sow-
na, który swoimi warunkami fi-
zycznymi przewyższał wszyst-
kich. Pomorzanin mógł niedługo 
po tym wyrównać, jednak Niko-
dem Woźniak mając przed sobą 
pustą bramkę, przeniósł piłkę nad 
poprzeczką. Młody piłkarz z No-
wogardu zdołał się jednak zreha-
bilitować. Po kombinacyjnej ak-
cji, Woźniakowi pozostało dosta-
wić nogę i wyrównać stan meczu 
na 1:1. Patryk Białasiewicz po raz 
drugi musiał przed przerwą wyj-
mować piłkę z siatki, po tym jak 
piłkarz Sowianki precyzyjnie ude-
rzył z narożnika szesnastki, a fut-
bolówka wpadła za kołnierz de-
biutującego w seniorach bram-
karza. Nowogardzianie jeszcze 
przed zmianą stron zdobyli drugą 

bramkę. Ponownie w roli głównej 
wystąpił Nikodem Woźniak, któ-
ry skorzystał z asysty Artura Li-
pińskiego i po strzale z pola kar-
nego pokonał golkipera rywa-
li. Przez większość czasu drugiej 
części gry wiało nudą, bramki za-
częły padać w ostatnich 20 minu-
tach. Trzeciego gola dla Pomorza-
nina zdobył Artur Lipiński, któ-
ry przejął futbolówkę w polu kar-
nym i skutecznie uderzył z oko-
ło 12 metrów. Sowianka jednak 
nie odpuszczała i strzeliła jeszcze 
dwa gole, korzystając z błędów 
w obronie nowogardzkiej druży-
ny. Nie jest jeszcze znany dokład-
ny termin kolejnego sparingu „re-
zerwowych”, o następnym meczu 
będziemy informować na bieżąco. 

KR
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 

pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowo-
gardzie. Tel. 695 264 594.

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. 
Boh. Warszawy oś. Radosław, II piętro, po 
remoncie, w bardzo dobrym stanie. Tel. 
605 686 520 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie Osiedle Radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-
dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19.

•	 Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 056, 695 
264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
bezczynszowe Leśna. 663 423 338 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 
504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, 
I piętro, parking. 501 549 818 

•	 Sprzedam bezczynszowe dwa mieszka-
nia, parter, lub jako jedno 68m2. Tel. 660 
143 840 

•	 Odstąpie urządzone mieszkanie 65m2, 
wpółdzielcze, lokatorskie,Wiejska 2d. 
604 606 960 

•	 Sprzedam pół domu z działką Osowo. 
696 404 840, 690 945 309 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
nowe okna, nowa stolarka okienna na 
osiedlu Gryfitów. 91 39 26 999

•	 Sprzedam  mieszkanie  3 pokojowe. Cen-
trum.Parter.Tel.603993087.

•	 Sprzedam kawalerkę. Tel. 723777511

•	 Sprzedam ziemię orną. 724 541 510 

•	 Sprzedam dom 110 m2  z garażem w No-
wogardzie. 608 853 710 

•	 Mieszkanie M3 sprzedam. 2 pokoje, 
(kuchnia umeblowana). ul. Wyszyń-
skiego III piętro. Tel. 784 584 294 

•	 Działkę budowlaną z warunkami zabu-
dowy.Sprzedam. 606 681 704 

•	 Działki budowlane sprzedam Karsk. 735 
957 563 

•	 Sprzedam mieszkanie jednopokojowe w 
centrum, II piętro. 665 541 960

•	 Sprzedam działki pod garaże, ul. Gryfi-
tów, tel. 91 39 26 999

•	 Dobra sprzedam okazyjnie całe piętro 
kamienicy z mieszkaniem i pomieszcze-
niami przeznaczonymi do prowadzenia 
działalności gospodarczej w sumie 300 
m2 cena 280000 zł do negocjacji. Tel. 513 
259 795 

•	 Do wynajęcia kawalerka 20 m2. Tel. 667 
621 070 

•	 Sprzedam 15 ha ziemi. 722 011 142 

•	 Sprzedam dzialkę budowlaną okolice 
Nowogardu 2200 m2, 49000. Tel. 502 609 
193 

•	 Wynajmę 4pokojowe własnościowe 
mieszkanie, kaucja 1800 zł czynsz 900 zł. 
Tel. 730 029 765 

•	 Działki rolne sprzedam 12 zł/m2 po-
wierzchnia do uzgodnienia okolice No-
wogardu. 603 895 622

•	 Sprzedam mieszkanie w centrum Nowo-
gardu, 3 pokoje, 48m2, I piętro. Cena 155 
000 zł. Tel. 519 111 710 

•	 Do wynajęcia lokal (kawalerka) 27m2, I 
piętro, centrum. Tel. 661 960 881

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. ok. 100m2 
wraz z działką przy ul. Boh. Warszawy, No-
wogard. 604 775 976 , 503 037 310 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym 
tanio. 507 045 404

•	 Sprzedam garaż ul.Zamkowa. Tel. 607 
647 215 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam   NISSAN  ALMERA   rok  prod. 
2000  .Tel.603065611.

•	 SZYBKO –TANIO  i   bezproblemowo  AU-
TONAPRAWA. Golczewo. Tel:694161134.

•	 Sprzedam BMW 225 Td w dobrym stanie, 
automat,  rocznik 1994.Cena 1600 zł. Tel. 
609 876 850

•	 Sprzedam motocykl Yamaha Dropstar 
125, chapper. Tel. 513 259 795

•	 Sprzedam Golf 2, 1991 rocznik, poj. 1.3, 
opony zapasowe z felgami, nowy akumu-
lator. Cena 1500 zł. Tel. 794 604 919 

ROLNICTWO

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belowanie 
słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Sprzedam prosięta, warchlaki i tuczniki 
na ubój. 513 259 668 

•	 Kombajn Forschnit 514E sprzedam. 603 
467 609

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 16 08 84

•	 Sprzedam  :  Kramer  312   ,  i  rozrzutnik  
obornika  8 ton.Tel.502217497.

•	 Sprzedam  prosiaki .Tel.791 817 107.

•	 Usługi rolniczne : koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie, przgrabianie i zgra-
bianie, talerzówka, orka, siano-kiszonka i 
siew agregatem. 508 404 704 

•	 Prasowanie bali. 513 941 882

•	 Sprzedam cielaczka. 518 488 714

•	 Sprzedam ciągnik C-28 po kapitalnym re-
moncie, rozrzutnik obornika, mieszankę 
zbożową i przyczepę samochodową. Tel. 
696 807 922

•	 Sprzedam ciągnik Ursus C-360 Tel. 724 
541 510 

•	 Sprzedam dwie jałówki mleczaki. Tel. 699 
975 834 

•	 Sprzedam brojlery, kaczki, gęsi. Tel. 782 
429 405 

•	 Sprzedam prosięta tuczniki na ubój. Tel. 
519 195 864 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na „złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydruki, Ksero, tak-
że kolor. Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 
340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 513 409 258

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. Wy-
kończenia wnętrz pod klucz. 607 647 515 

•	 Blachatstwo pojazdowe. Tel. 600 182 682 

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

•	 Posadzki z żywic, garaże, mieszkania, 
sklepy, wodoodporne bez fug. 509 637 
182 

•	 Usługi ogólnobudowlane. Docieplenia 
budynków. 607 654 692 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 Finishit. Kompleksowa budowa do-
mów, elewacje i docieplenia, ogrodzenia 
z klinkieru i kamienia polbruk, kostka gra-
nitowa, wykończenia wnętrz, łazienki, ko-
minki. Tel. 603 531 077 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 665 
720 037

PRACA

•	 Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię pomocnika murarza . 693 716 
085

•	 Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

•	  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 
782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż okien- pracownik 
na hali produkcyjnej. - pracownik biu-
rowy obsługa komputera, mile widzia-
ny język niemiecki lub angielski. 663 
600 601 

•	 Zlęce położenie 550 m2 blachy trapezo-
wej. Stan obecny deska i papa. Tel. 601 
584 055, 601 584 056 

•	 Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 602 
474 266 

•	 Gabinet kometyczny „Missty” przyjmie 
do pracy kosmetyczkę/stylistkę paznok-
ci. 730 095 666

•	 Poszukuję  opiekunki  do 1,5 rocznego  
dziecka od : 01/09/2015r.Tel.883737765.

•	 FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  ZATRUDNI 
– pracownika  w  wieku  20-45 lat, wyma-
gane. Prawo jazdy kat. „B”, mile widziane  
dodatkowe uprawnienia.Tel.502217497

•	 Zatrudnię kierowcę C+E, trasy liniowe 
3/1, 2/1, tel. 607 585561

•	 Zatrudnię spedytora, znajomość języka 
angielskiego, tel. 607 585 561

•	 Zatrudnię szwaczkę-krojczą, dobre wa-
runki płacowe, tel. 91 39 26 999

•	 Poszukuje ludzi do prac elewacyjnych 
oraz układania glazury. Tel. 603 531 077 

•	 Praca dla mężczyzny znającym się na 
mechanice pojazdowej przy demontażu 
pojazdów 10 zł/h. 570 645 443

•	 Zatrudnię kelnera/kelnerkę z doświad-
czeniem. 507 953 705, 507 951 313 

•	 Zatrudnimy pomoc kuchenną. Tel. 507 
951 313, 507 953 705 

•	 Zatrudnię pracowników ogólnobudow-
lanych. Tel. 603 987 104 

•	 Zatrudnię na łapanki kur mężczyzn. Tel. 
882 963 434 

•	 Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy) do dozorowa-
na i prac porządkowych. Tel. 91 39 25 275

•	 Zlecę docieplenie lub przyjmę do docie-
pleń. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuję opiekunki do osoby starszej 
leżącej w Nowogardzie. Tel. 782 333 630 

•	 Zatrudnię solidną panią do pracy w kuch-
ni i prac gospodarczych. Tel. 602 474 266

INNE

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 

dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam kosiarkę spalinową samojezd-
ną, Powerformers 550, kosz, nowy olej, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

•	 Mam do przewiezienia drobne rzeczy 
Zdziechowice niedaleko Sandomierza. 
691 314 739 

•	 Sprzedam łódź żaglową czteroosobo-
wą z WC, klasa Grenada 24, rocznik 1986, 
silnik Yamaha 10 kw, nowy maszt z wóz-
kiem wolnobieżnym, okrycie zimowe. 
Kraj produkcji Szwecja. 600 119 350 

•	 Drzwi garażowe ocieplane o wymiarach 
wys.210 cm ,szer.240 cm w solidnej 

•	 ramie .Stan b.dobry.tel.509861740

•	 Wózek-balkonik .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

•	 Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

•	 Sprzedam ławostół jak nowy, cena 150 zł. 
665 541 960 

•	 Oddam za darmo łóżko jednoosobowe. 
665 541 960

•	  Kupię poroże jelenia, daniela, łosia 
i kozła. Atrakcyjne ceny. 693 344 667 

•	 Poznam pana do lat 70. 661 690 590 

•	 Sprzedam dwie przyczepy sztywne D-44 
stan dobry. 692 608 128

•	 Sprzedam wóz konny w dobrym sta-
nie.722 011 142

•	 Owczarki niemieckie dziesięciotygo-
dniowe pieski, ładne. Tel. 91 39 21 828 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

REKLAMA REKLAMA

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 9s. 5s. 5

W3.2.P.p.7.3.do

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Zapomniana 
droga 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Miller 
w 

Nowogardzie

W.2-24.07. pt

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Czytaj s. 11

Czytaj s. 12

Skup zboża

Skupujemy:
• ŻYTO          • PSZENŻYTO

Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292

Zbiór czereśni 
praca akordowa. 

Tel. 510 730 398. 
Atrakcyjne zarobki

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

Zatrudnię kierowce 
kat. B (bus plandeka) 
z doświadczeniem, 

trasy międzynarodowe. 
Tel. 882 042 732

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

Czytaj s. 3

Kontrola w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

RIO wzięło pod lupę 
przetarg na wodę

Kolejna wieś 
skłócona

Ile zarabiają 
nasi 
urzędnicy?

Srebro  dla 
Ewy Durskiej 
w Londynie
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W skrócie

REKLAMA

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Piosenka o przemijaniu
Ponad nocą, którą kochasz,
czas przechodzi gwiazdy mącąc,
a zbłąkana ręka w książkach
jak maleńki leży kosmos.
I cierpliwa fala oczu
drży w czekaniu niepojętym
na powrotny dzień i słońce
jak dziecinny śpiew kolędy.

W nocy tej lub innej nocy
powiesz wiekom bohaterskim
o twym buncie i miłości
pod drobniutkim dachem pięści;
i niedbały cień jak bronę
włócząc z sobą - staniesz wresz-

cie
nad swym sercem jak poranek,
nad swym ciałem jak gałęzią.

Stąd wołanie pójdzie rześkie
i potoczy się perlisty
piorun ziemski na królestwo
dłoni twoich jak na szyby,
tam toczący pług pod górą
drzew bławatnych - człowiek 

wstęgą
widnokręgu idąc - pióro
znajdzie twe i powie: wielkość.

T. Gajcy

71 Rocznica Powstania Warszawskiego

O twym buncie i miłości
pod drobniutkim dachem pięści

 1 sierpnia obchodzimy 71 rocz-
nicę wybuchu Powstania War-
szawskiego.  Wspomnienie  po-
wstańczej   ofiary warszawiaków 
złożonej tak często też przez bar-
dzo młodych ludzi, stale głębo-
ko nas porusza.   Ten emocjonal-
ny odbiór tamtych wydarzeń wy-
raża się również poprzez tysiące 
dzieł i wydarzeń artystycznych, 
które realizowane są systematycz-
nie w ostatnich latach. Zainspiro-
wane powstaniem  wiersze, pieśni, 
filmy, koncerty prezentowane są 
zwłaszcza w sierpniowym miesią-
cu rocznicowym.   Także swoiste-
go rodzaju dziełem artystycznym 
jest Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.  Otwarta  w 2004 roku pla-
cówka jest dynamiczną  nowo-
cześnie zorganizowaną instytucją 
muzealną oferującą i stałe ekspo-
zycje i bogaty program rożnych 
działań upamiętniających czyn 
powstańczy i pozwalających zro-
zumieć znaczenie tego niezwykłe-
go zrywu dla poczucia godności 
Polaków i dla naszej współczesno-
ści jako narodu. Twórczość arty-
styczna jest wyjątkowo związana 
z Powstaniem Warszawskim nie 
tylko w związku z jego upamięt-
nianiem. Fenomenem właśnie ar-
tystycznym tamtego czasu, cza-
su pokolenia 44, była twórczość 
powstańczych poetów, z których 
dwaj najznamienitsi Tadeusz Gaj-
cy i Krzysztof Kamil Baczyński 
zginęli w pierwszych tygodniach  
sierpniowych walk na ulicach 

Warszawy. Dzisiaj wspominając w 
71 rocznicę tamten czas, przywo-
łajmy go w słowach artysty, który 
swoje młode życie i niezwykły ta-
lent złożył na ołtarzu Ojczyzny.

Tadeusz Gajcy - Urodził się 8 lu-
tego 1922 w domu przy ul. Dzikiej 
43/45, w ubogiej robotniczej rodzi-
nie warszawskiej. Jego ojciec był 

ślusarzem w praskim Taborze Ko-
lejowym, matka zaś położną.

Uczęszczał do gimnazjum oo. 
Marianów na Bielanach. W 1941 
zdał maturę, następnie rozpoczął 
studia polonistyczne na tajnych 
kompletach na Uniwersytecie War-
szawskim. Był  współtwórcą (a od 
listopada 1943 ostatnim redakto-
rem) wydawanego w podziemiu 
miesięcznika literackiego „Sztuka 
i Naród”,.Debiutancki tomik Gaj-
cego – Widma – ukazał się w pod-
ziemnym wydawnictwie w maju 
1943 r. W powstaniu walczył na 
Starym Mieście w grupie szturmo-
wo-wypadowej porucznika Jerzego 
Bondorowskiego (ps. „Ryszard”). 
Zginął 16 sierpnia 1944 r. jako 
żołnierz AK w kamienicy przy ul. 
Przejazd nr 1/3 (dziś ul. gen. An-
dersa), wysadzonej przez niemiec-
kich żołnierzy. Wraz z nim zginął 
poeta Zdzisław Stroiński. Ciało po-
ety zostało ekshumowane przez ro-
dzinę wiosną 1946.  Został pocho-
wany w kwaterze powstańczej na 
wojskowych Powązkach. 2 sierpnia 
2009 prezydent RP Lech Kaczyń-
ski pośmiertnie odznaczył Gajce-
go Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski za wybit-
ne zasługi dla niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej, za osiągnię-
cia w działalności na rzecz rozwo-
ju polskiej kultury.

Takie było krótkie, ale wielkie 
życie młodego poety powstańca z 
Warszawy. Część ich pamięci!

Marek Słomski

25 i 26 lipca 2015 r., w Kamieniu Pomorskim odbył się XIX Festi-
wal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna. Na scenie 
wystąpiło 38 wykonawców (w tym 8 solistów) z kilku regionów Pol-
ski (dolnośląski, lubuski, wielkopolski, zachodniopomorski). Z naszej 
gminy wystąpił Nowogardzki Zespół Folklorystyczny „Kapela Rycha” 
i solista „Rycho”. Trzeba było zaprezentować utwór tradycyjny i nowy 
(powstały po 1945 r.) w formie instrumentalnej, pieśni, mieszanej lub 
tańców w strojach adekwatnych do prezentacji. „Kapela Rycha” i „Ry-
cho”, zdobywcy pierwszych miejsc i statuetek (Mikołajek nadmorski), 
wystąpili w koncercie galowym na zakończenie Festiwalu.  Info: własna

Zgodnie z obietnicą prezesa SM „Gardno” Jana Smoliry, złożonej na 
łamach DN oraz w korespondencji z mieszkańcami osiedla przy uli-
cy Warszawskiej, w miejsce zasypanego, w czasie remontu drogi osie-
dlowej, starego podejścia do klatek schodowych, wybudowano nowe 
schody i wyposażono je w poręcze. Mieszkańcy pobliskiego bloku, za 
pośrednictwem DN, dziękują za dotrzymaną obietnicę i solidnie  oraz 
przemyślanie wykonaną inwestycję.                                                       MS

Dwa tygodnie temu, tj.13 lipca 2015r., w świetlicy wiejskiej w Świercze-
wie, rozpoczęłam akcję propagującą czytelnictwo wśród dzieci naszej wsi 
- „Czytam, bo lubię”. Przybyło na to spotkanie ośmioro dzieci, które przy-
szły posłuchać bajek. Wśród dzieci, które zainteresowały się moją inicjaty-
wą rozpiętość wiekowa od 4 do 12 lat spowodowała, że zadanie, którego się 
podjęłam nie było wcale łatwe. Okazało się jednak, że kindersztuba w do-
brym tego słowa znaczeniu, pomaga przezwyciężyć trudności w komuni-
kacji. Wspólne rysowanie obrazków- ilustracji do przeczytanych tekstów 
dokończyło dzieła. Spotkania planowałam organizować raz w miesiącu, ale 
okazało się, że dzieciaki chcą się spotkać już za tydzień. Oczywiście zgodzi-
łam się, bo…”Czytam, bo lubię”. Dodajmy, że w drugim tygodniu dziecia-
ków było już więcej. 

Magdalena Zarębska-Kulesza Mieszkanka wsi Świerczewo

UCZCIJMY GODZINĘ W!
W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 włączone zostaną syreny alarmowe na terenie miasta 

Nowogard, dźwięk syren ciągły w okresie jednej minuty. Celem włączenia syren jest 
wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 

1944 roku.
Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie treningiem i sprawdzianem radiowego 

systemu uruchamiania syren.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA 

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY P2.1.ś-czb.do
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Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

Kontrola w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 

RIO wzięło pod lupę przetarg na wodę
Od kilku dni, w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej – organ nadzorujący prawidłowość wydatkowania 
środków publicznych przez samorządy. Kontrola jest związana m. in. z przetargiem na wodę. 

Jak informuje RIO, czynności 
kontrolne w Urzędzie Miasta No-

wogard są prowadzone w dwóch 
zakresach. Pierwszy, dotyczy po-

ziomu i struktury zadłużenia jed-
nostki samorządu terytorialnego 
według stanu na dzień 30 czerw-
ca 2015 r. oraz prawidłowości da-
nych dotyczących tego zadłużenia 
prezentowanych w sprawozda-
niach składanych do Izby. Drugi, 
oddania w dzierżawę składników 
mienia komunalnego na rzecz 
podmiotów świadczących usłu-
gi związane ze zbiorowym zaopa-
trzeniem w wodę i odprowadza-
niem ścieków oraz skutków finan-
sowych działań Burmistrza No-
wogardu podjętych w tym obsza-
rze. Mówiąc wprost-chodzi o kon-
sekwencje jakie dla budżetu mia-
sta na kolejne lata przyniesie słyn-
ny już „przetarg na wodę”, które-

go wartość szacowana jest na ok. 
80 mln zł! 

Cała sprawa  od początku bu-
dziła jednak wiele wątpliwości, 
z racji tego iż gmina ogłosiła po-
stępowanie na wyłonienie nowe-
go operatora mającego dostarczać 
wodę,  nie będąc właścicielem ca-
łej sieci wodno-kanalizacyjnej 
na swoim terenie. Przypomnij-
my tylko, że pełnoprawnym wła-
ścicielem fragmentów infrastruk-
tury wodociągowej w mieście jest 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 
i Sanitarnych. Dlatego też spra-
wa trafiła na wokandę.  Dotych-
czasowe orzeczenia sądu pozwa-
lając myśleć (szczególnie ostat-
nio WSA), że gmina mogła zasto-

sować błędny model wyłonienia 
operatora, ignorując stan właści-
cielski sieci stanowiącej w dużych 
fragmentach majątek PUWiS.  
Dlatego też  istnieje uzasadniona 
obawa, że takie działanie urzęd-
ników mogłoby spowodować ol-
brzymie konsekwencje finansowe 
dla miasta, w razie unieważnienia 
przez sądy całej procedury i ko-
nieczność wypłacenia Niemcom 
odszkodowania. Wszystko wska-
zuje na to, że właśnie pod tym ką-
tem sprawę bada RIO. 

Kontrola Izby ma zakończyć się 
10 sierpnia. Po tym terminie nie-
zwłocznie poinformujemy o jej 
wynikach. 

MS

Za oknami tej sali ,w pocie czoła pracują kontrolerzy RIO ze Szczecina

Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Warnkowie 

Pierwszy etap już zakończony 
Praktycznie, zakończono już pierwszy etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Warnko-
wie. W tej chwili trwa odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. Za kilka dni 
rozpocznie się kolejny, II etap prac. Przypomnijmy, że inwestycję wykonuje  PUWiS, a ca-
łość ma kosztować 1 mln 600 tys. zł. 

-W pierwszym etapie, prowa-
dzonym na drodze za Willą Zbysz-
ko, wybudowaliśmy przepompow-
nię ścieków, ułożyliśmy sieć kana-
lizacji sanitarnej do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką i odcinki sie-
ci wodociągowej spiętej z siecią bie-
gnącą wzdłuż tej drogi – informuje 
Damian Simiński, wiceprezes Za-
rządu PUWiS, nadzorujący inwe-
stycję spółki w Warnkowie. 

Od kilku dni na zlecenie PUWiS 
trwa odtwarzanie, a w zasadzie bu-
dowa nowej, lepszej niż poprzed-
nia nawierzchni drugi, wzdłuż któ-

rej położono nową infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną. 

-Nawierzchnię, z jakiej utwardzo-
na była pierwotna droga, zdemon-
towaliśmy podczas prowadzenia 
prac budowlanych, jednakże odtwa-
rzając ją wybraliśmy profesjonalny 
sposób ułożenia nowej nawierzchni 
na podbudowach z jednego z najlep-
szych, dostępnych na polskim rynku 
tłucznia skandynawskiego pocho-
dzenia, na której wykonane zosta-
nie tzw. powierzchniowe utrwale-
nie. Wcześniejsza nawierzchnia nie 
zawierała niestety takiej podbudo-

wy, co spowodowało załamanie się 
jej, skoleinowanie i niestety rozpo-
częcie procesu jej degradacji – pod-
kreśla D. Simiński. 

Podbudowę nowej drogi (utwar-
dzenie skandynawskim tłuczniem) 
wykonuje firma Walbud z Nowo-
gardu (patrz zdjęcia), a nawierzch-
nię właściwą (asfalt) będzie ukła-
dała firma Emulex ze Stargar-
du Szczecińskiego, ta sama, któ-
ra wcześniej w tym miejscu utwar-
dzała drogę na zlecenie gminy No-
wogard. 

Od miesiąca sierpnia, Przedsię-

biorstwo przystępuje do prac na 
kolejnym, II etapie inwestycji. 

-Prace będą prowadzone wzdłuż 
drogi wojewódzkiej w kierunku uli-
cy Kościuszki w Nowogardzie i obok 
budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej, posadowienia przepompowni 
ścieków, obejmowały będą również 
przeciski pod drogą wojewódzką i 
budowę szeregu studni rewizyjnych- 
zapowiada wiceprezes PUWiS. 

Zakończenie drugiego etapu i 
oddanie do użytkowania kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przepompow-
niami ścieków, wybudowanych w 

ramach pierwszego (właśnie koń-
czonego) i drugiego (rozpoczyna-
nego) zaplanowane jest na prze-
łomie III i IV kwartału bieżącego 
roku. Wówczas to posesje przyle-
głe do zakończonych odcinków 
będą mogły zostać podłączone do 
wybudowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej.

Inwestycja rozpoczęła się w dru-
giej połowie września ubiegłego 
roku. Całość ma kosztować 1 mln 
600 tys. zł netto. PUWiS wykonuje 
roboty z własnych środków. 

Marcin Simiński



Nr 56 (2387)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

W sobotę zamkną ulicę Kościelną 

Uwaga piesi i kierowcy
W związku z pracami budowlanymi w godzinach 9.00- 13 zamknięta dla ruchu będzie ulica Koscielna 

parkujących na ulicy samochody prosimy o przestawienie na ten czas aut w inne miejsce przepraszamy za 
utrudnienia

Proboszcz Parafii WNMP Grzegorz Legutko

Kolejna sesja nadzwyczajna za nami 

Dla pani radnej, kilka „miłych” słów od burmistrza...
W minioną środę, 29 lipca, o godz. 8.00 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Nadzwyczajna, bo zwołana na wniosek burmistrza i ogłoszona w try-
bie natychmiastowym. Poza sprawnym głosowaniem, w trakcie obrad doszło do ostrej wymiany zdań między kilkoma radnymi a włodarzem miasta, po 
tym w jakim stylu burmistrz Czapla odzywał się do radnej Lidii Bogus. 

Jak już informowaliśmy zapo-
wiadając obrady we wtorkowym 
wydaniu DN, radni mieli do prze-
głosowania tylko jedną uchwa-
łę. Dotyczyła ona nieodpłatnego 
przejęcia przez gminę gruntów 
pod nowy cmentarz, który ma po-
wstać koło tzw. Smoczaka. Łączna 
powierzchnia działek wynosi 20 
ha, a ich wartość oszacowana była 
na prawie 1 mln 900 tys. zł. Radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie. Jak 
zapowiada UM jeszcze dziś (31 
lipca), gmina ma podpisać z ANR 
akt notarialny, przypieczętowują-
cy przekazanie gruntów znajdu-
jących się dotychczas w zasobach 
Skarbu Państwa. 

Samo procedowanie nad 
uchwałą zajęło Radzie niewiele 
czasu. Zanim jednak do tego do-
szło, radni nie omieszkali wyra-
zić swoją dezaprobatę wobec try-
bu zwoływania sesji. Przypomni-
my tylko, że na wniosek burmi-
strza R. Czapli, radni spotkali 
się dopiero co 21 lipca. Zaraz po 
tym, burmistrz znów złożył wnio-
sek o zwołanie kolejnej sesji. Oka-
zało się bowiem, że kiedy po raz 
pierwszy podjęto próbę podpi-
sania aktu notarialnego umożli-
wiającego przejęcie gruntów od 

ANR,  notariusz dopatrzył się błę-
du w treści uchwały. Chodzi o zły 
zapis liczbowy powierzchni dział-
ki. 

- Mamy zaplanowany harmo-
nogram sesji do końca roku i czy 
ta sprawa nie mogła poczekać do 
„normalnej sesji”, tym bardziej, 
że uchwała ta pochodzi aż z 2013 
roku? Wiadomo, że jest okres wa-
kacyjny i nie ma wszystkich rad-
nych, bo są na urlopach, a przecież 
warto aby wszyscy mogli uczestni-
czyć w sesji – pytała  radna Lidia 
Bogus. 

Na wypowiedź radnej szyb-
ko zareagował wyraźnie ożywio-
ny burmistrz i w znanym dla sie-
bie stylu „zmył głowę” radnej, wy-
wołując nerwowość na sali obrad. 

- Nie rozumiem pojęcia, że coś 
może poczekać. Mam wrażenie, 
że komuś tu przeszkadza, że mu-
siał wstać rano i zająć się sprawa-
mi gminy. Jesteśmy tu aby praco-

wać na rzecz mieszkańców i zarów-
no ja, jak i pani radna przychodzi-
my kiedy jest taka konieczność. Je-
śli pani radna uważa, że pełnienie 
tej funkcji przeszkadza pani w ży-

ciu społecznym, zawodowym, oso-
bistym, towarzyskim, no to albo 
może pani nie przychodzić na se-
sję, albo zrezygnować z bycia rad-
ną. Mam ustawowe kompetencje i 
w sposób naturalny je wykorzystuję 
- powiedział Robert Czapla.  

Wypowiedzi włodarza nie prze-
milczał radny Michał Wiatr. 

- No niestety, zmuszasz mnie Ro-
bert bym powiedział, że to jest bez-
czelne. Doskonale pamiętam, jak 
proponowaliśmy termin sesji abso-
lutoryjnej, to powiedziałeś, że się 
nie zgadzasz, bo masz zaplanowa-
ny urlop ze swoją narzeczoną. Sza-
nujmy się w takim razie nawzajem. 
Oprócz normalnych obowiązków, 
praw jakie ma burmistrz, są ludz-
kie obyczaje i uprzejmości. Moż-
na się zwyczajnie w świecie poro-
zumieć. Skoro umówiliśmy się już 
dawno, że lipiec to jest okres urlo-
powy i specjalnie w czerwcu ustali-
liśmy harmonogram sesji, to każdy 

z oczywistych względów coś sobie 
zaplanował. Powiem może coś bru-
talnego, ale dla osoby która nie ma 
rodziny i obowiązków poza zawo-
dowymi to nie sprawia problemów, 

ale są ludzie którzy mają dzieci, ro-
dziców i choroby na głowie. I takie 
osoby chciałyby też pełnić dobrze 
swoją funkcję - powiedział zażeno-
wany wypowiedzią włodarza Mi-
chał Wiatr. 

- Ja mam wrażenie, że szacunek 
jest tylko z naszej strony. Bardzo 
bym prosiła, aby to działało w obie 
strony. Bo inaczej taka sytuacja nie 
doprowadzi do niczego dobrego - 
dodała radna L. Bogus. 

Burmistrz nie pozostał dłużny 
na wypowiedź radnej. 

- Jak ja słyszę takie słowa to, 
gdzie było porozumienie na po-
przedniej sesji, kiedy przygotowane 
były uchwały merytoryczne, a pani 
za przeproszeniem, nawet buzi nie 
otworzyła by zapytać o co chodzi, 
tylko podnosi rękę przeciw. To jaka 
jest współpraca z pani strony, pani 
radna? Każdy z organów ma swo-
je kompetencje i je wykorzystuje, je-
śli państwo je wykorzystujecie to ja 
się nie wtrącam, chociaż nie raz ro-
bicie to wbrew mieszkańcom. Pro-
ponuję zamknięcie tej pustej dysku-
sji – mówił podniesionym głosem 
Robert Czapla, jeszcze bardziej za-
ogniając atmosferę na sali. 

- Czuję się po prostu urażony wy-
powiedzią pana burmistrza – ode-
zwał się radny Andrzej Kania. My 
tu nie jesteśmy w przedszkolu, a 
pan nie jest nauczycielem czy profe-
sorem. Uważam, że panu jako czło-
wiekowi inteligentnemu nie przy-
stoi tak odzywać się do radnej. A 
co do samej organizacji sesji, to też 
mam zastrzeżenia. Nie zaskakuj-
cie nas takimi sprawami. Przeglą-
dajcie częściej co jest wam potrzeb-
ne i dajcie to do komisji, w której są 
fachowcy. Po dokonaniu przez nich 
oceny, my dopiero powinnyśmy nad 

tym głosować – powiedział Kania. 
Głos zabrał również radny Bo-

gusław Dziura. 
- Czy na poprzedniej sesji nie 

było wiadomo, że ta uchwała bę-
dzie potrzebna? A co do wypowie-
dzi pana burmistrza do pani Bo-
gus, to jestem zaskoczony takim 
sposobem załatwiania sprawy. To 
jest arogancja władzy. Pan uważa 
się za pępek świata. Ja, jako naj-
starszy radny, nie życzę sobie aby 
tak się pan zwracał nie tylko do 
radnych, ale w ogóle do każdego 
człowieka - powiedział B. Dziura.  

Krótko po tym dyskusja została 
zamknięta, a radni, jak już infor-
mowaliśmy, przyjęli uchwałę. 

Później, po wprowadzonym na 
wniosek A. Kani punkcie „inter-
pelacje i zapytania”, radni zada-
li kilka pytań w sprawach bieżą-
cych. Po udzieleniu odpowiedzi 
przez urzędników, sesja została 
zamknięta.

Kolejne posiedzenia rady, zgod-
nie z przyjętym harmonogramem, 
odbędzie się pod koniec sierpnia. 
No chyba, że urząd znów sobie o 
czymś przypomni... 

Marcin Simiński

L. Bogus

R. Czapla 

B. Dziura poucza burmistrza w kwestii kultury wypowiedzi

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Kupię używane podręczniki do 5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 

515 167 978 
Sprzedam podręczniki do klasy 2 Gimnazjum nr.1 w Nowogardzie. 

Tel. 603 229 081

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na  nabycie bądź oferować do 
sprzedaży  lub oddania podręczniki szkolne na najbliższy rok szkolny. 
Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publi-
kowane nieodpłatnie.  Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji, 
bądź przesyłać drogą mailową na redakcyjny adres, ewentualnie po-
dyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony.  Zapraszamy do 
udziału w „Giełdzie podręczników”.                                                       red
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Zapomniana droga 
Mieszkańcy Olszycy nie zamierzają przestać domagać się remontu zniszczonej dro-

gi. Temat ten co rusz powraca na łamy DN. Tym razem nasz Czytelnik zwraca uwagę 
na rozpadający się most. Przy artykule publikujemy w całości treść nadesłanego do 
nas listu. 

Szanowna Redakcjo Dziennika Nowogardzkiego.  Zwracam się do Was z prośbą o ponowną publi-
kację listu na temat drogi Olszyca - Dąbrowa Nowogardzka.  Jestem mieszkańcem ww wioski i wi-
dzę, że w tej sprawie ani widu ani słychu. Ta droga jest nadal zaniedbywana przez naszych urzęd-
ników. Most, który tam jest, powoli zaczyna się zawalać. Po ulewach deszczu zrobiła się dziura na 
40 cm. Most, jak i droga są bardzo zarośnięte, a barierki połamane. Sami musimy walczyć o swoje. 
Musieliśmy sami zabezpieczyć dziurę na moście. Dla mnie nie jest wytłumaczeniem i tu zwracam 
się do pana, panie „sołtysie” Dąbrowy, że pan jako sołtys nic nie może zrobić. Tłumacząc się, że 
wysłał pan stosowne pismo, i co, uważa pan, że na tym się kończy rola sołtysa? My jako mieszkań-
cy nie chcemy jakiegoś drogiego asfaltu, lecz chcemy tylko załatać dziury, nie mówiąc już o tym, 
że most też się psuje. Stare czasy pana M. Krystkiewicza, kiedy on był sołtysem już minęły. Ale 
On chociaż starał się pomóc nam i jako tako dawaliśmy radę. Może gdyby tu mieszkał jakiś „Pan 
Radny” to droga byłaby wyremontowana? Przypominam również, iż w tej miejscowości mieszka 
też osoba niepełnosprawna, której chyba należy się godnie poru-
szać po swojej miejscowości. A czyż w ostatnich miesiącach, i tu 
zwracam się do pana, panie Robercie Czapla, nie promował pan 
miasto Nowogard jako „Miasto przyjazne dla osób niepełno-
sprawnych”? A ta osoba też jest mieszkanką gminy Nowogard! 
Jest jeszcze jeden problem, chodzi mi o drogowskaz. Pojazdy 
uprzywilejowane mają problem znalezienia owej wioski. Miejsce 
zameldowania moje to Olszyca, a widnieje tabliczka Dąbrowa 
Nowogardzka. Więc wychodzi na to, iż mieszkam w dwóch wio-
skach jednocześnie. Zwracam się również z zapytaniem, do kogo 
należy ta droga, bo w razie widocznego uszkodzenia nie wiem 
do kogo pisać o odszkodowanie. Skoro ani burmistrz, ani soł-
tys, nie radzą sobie z tym problemem, to może dlatego w końcu 
trzeba poprosić media o interwencję w tej sprawie? A na koniec 
zwracam się jeszcze do pana „sołtysa”- wypowiedział się pan, że 
owa droga to jest do pól i lasów. A nasza wioska, my to nie miesz-
kańcy, tylko zwierzęta? Niech szanowna redakcja przyjedzie na 
miejsce i sama oceni stan tej drogi.         

Z poważaniem 
(Dane do wiadomości redakcji)

@    Ludzie listy piszą  @ 

Od redakcji: Przypomnijmy, 
że pierwszy list i zdjęcia zniszczo-
nej drogi nadesłano do nas pod 
koniec 2014 roku. Na początku 
marca tego roku, opublikowa-
liśmy drugi list oraz w imieniu 
mieszkańców poprosiliśmy o ko-
mentarz sołtysa Zbigniewa Flor-
kowskiego, a także zapytaliśmy o 
możliwość remontu tej drogi w 
Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie. Sołtys przyznał, że wniosko-
wał do gminy o remont drogi. Po-
twierdził to również magistrat, a 
w imieniu burmistrza, na nasze 
pytanie czy planowany jest w tym 
roku remont wspomnianej drogi, 
Tadeusz Fiejdasz odpowiedział: - 
Obecnie jesteśmy na etapie roz-
strzygania przetargu na remon-
ty utrzymaniowe dróg gminnych 
w roku 2015. Po wyłonieniu wy-
konawcy zostanie ustalony zakres 
robót remontowych na rok bie-
żący. W trakcie ustalenia zakresu 
robót będzie rozważany remont 
omawianej drogi. Należy tu jed-
nak przypomnieć, że na rok 2015 
wielkość środków finansowych 
na remonty dróg została przez 
Radę Miejską przy uchwala-
niu budżetu znacznie ograniczo-

na, co będzie miało przełożenie 
na ilość i wielkość planowanych 
do remontu dróg w tym roku. W 
związku z tym, tuż przed publika-
cją tego artykułu ponownie zapy-
taliśmy burmistrza o przewidzia-
ne remonty dróg gminnych w 
2015 roku i czy Olszyca, doczeka 
się naprawy dziurawej drogi. Od-
powiedzi na nasze pytania opu-
blikujemy, jak tylko zostaną do 
nas nadesłane. 

Nasz czytelnik w swoim li-
ście poruszył jeszcze jedną waż-
ną rzecz, mianowicie brak od-
powiedniego drogowskazu. Nie 
trudno dostrzec analogii do spra-
wy Wierzchęcina/Piasków, któ-
rą niedawno poruszaliśmy na ła-
mach DN. Przypomnijmy, że 
mieszkańcy tamtej wsi  również 
mają drogę w opłakanym stanie, 
a ich sołtysem jest także pan Zbi-
gniew Florkowski. Mieszkańcy 
Wierzchęcina, tak jak i ci z Olszy-
cy, nie mają drogowskazu jasno 
mówiącego, gdzie leży ich wieś, 
może czas najwyższy aby miejscy 
urzędnicy wreszcie przejechali się 
w tą część gminy i zajęli się tym 
tematem?

KR

Najpierw w Konarzewie nowy sołtys, teraz w Osowie nowa rada 

Kolejna wieś skłócona
Rada Sołecka Osowa, w akcie protestu wobec rzekomego nieróbstwa sołtysowej, jednym 
chórem podała się do dymisji. W czwartek, wybrano nową radę, ale jak twierdzą niektórzy 
mieszkańcy wsi i ten układ długo nie przetrwa. Tym samym Osowo, po Konarzewie, jest 
drugą miejscowością, w której zaledwie w kilka tygodni po wyborach sołeckich dochodzi 
do kłótni między mieszkańcami. 

W Osowie wybory sołeckie odby-
ły się 11 maja. Zainteresowanie było 
dość duże. Na funkcję sołtysa zgło-
siły się, aż cztery osoby. Ostatecznie 
wygrała Marlena Lisowska, zdoby-
wając 36 głosów. W trakcie tego sa-
mego zebrania wybrano też pięcio-
osobową radę sołecką. 

 Zdaniem niektórych, sołtysowa 
miała zbyt wygórowane oczekiwa-
nia względem swoich najbliższych 
współpracowników. Sama mia-
ła spijać śmietankę i odbierać lau-
ry, a radę zaprzęgła do czarnej ro-
boty. Tak miało być chociażby przy 
organizacji Dnia Dziecka. Miara 
się przebrała i dopiero co wybrana 
rada sołecka podała się do dymisji, 
wysyłając stosowne oświadczenie w 
tej sprawie do ratusza. 

Sołtysowa w rozmowie z DN za-

rzuty rady odpiera. Twierdzi, że an-
gażowała się w życie wsi. 

- To nieprawda, że nic nie  robi-
łam. Przez cały tydzień wspólnie z 
radą jeździłam i załatwiałam orga-
nizację tej imprezy. – mówi Marle-
na Lisowska i podejrzewa, że tak 
naprawdę chodzi o zazdrość: - w 
tej wsi nic się przez dłuższy czas nie 
działo. Dopóki nic nie robiłam był 
spokój. Dopiero po Dniu Dziecka za-
częły się ataki na moją osobę– doda-
je sołtys Osowa. 

Co by nie było, sołtysowa zosta-
ła bez rady. Pozbawiona najbliższe-
go „dworu” na minioną środę zwo-
łała zebranie wiejskie, by dobrać 
sobie nowych współpracowników. 
Zebranie nie cieszyło się zbyt dużą 
frekwencją – wzięło w nim udział 
zaledwie12 mieszkańców. Kilku in-

nych przyglądało się biernie temu 
co dzieje się w świetlicy. Nie było 
wśród nich żadnego przedstawicie-
la starej rady sołeckiej. Szkoda, bo 
byłaby szansa usłyszeć o co kon-
kretnie chodzi. 

Mimo słabej frekwencji wybra-

no nową radę sołecką. Teraz zasia-
dają w niej 3 osoby. Sołtys wsi Mar-
lena Lisowska wierzy, że z nowymi 
współpracownikami będzie mogła 
podziałać już do końca kadencji. 

Nie wszyscy jednak we wsi są ta-
kimi optymistami, jak sama pani 
sołtys. Zdaniem niektórych, Oso-
wo to wieś podzielona i nie raz jesz-
cze władza we wsi się przetasuje. 
Ponoć nie ominie to też samej soł-

tysowej, nad którą już niby zbiera-
ją się „czarne chmury”. Po wsi krą-
ży pogłoska, że zbierane są podpisy 
za jej odwołaniem. 

Całej sytuacji zaradzić nie może 
nawet radna z Osowa, Mirosława 
Cwajda, notabene była sołtys wsi. 
- Tu zgody nigdy nie będzie – mówi 

radna i dodaje: - wiem to z własnego 
doświadczenia. Jako sołtys też mu-
siałam ciągle ludzi godzić. Każdy 
ma tu dużo do powiedzenia i kryty-
kowania, a jak co do czego, to nikogo 
nie ma do pomocy – stwierdziła M. 
Cwajda,  pytana przez DN, czy jest 
w stanie zaprowadzić we wsi pokój. 

Pozostaje jeszcze wątpliwość, 
czy środowe zebranie było w ogóle 
ważne - na co zwróciła uwagę jed-
na z mieszkanek wsi. Zgodnie ze 
statutem sołectwa o zebraniu wiej-
skim mieszkańcy sołectwa winni 
być powiadomieni co najmniej na 
7 dni przed jego terminem. Niektó-
rzy twierdzą, że plakaty o zebraniu 
w Osowie wywieszono w sobotę, a 
więc cztery, a nie siedem dni przed. 

Przypomnijmy tylko, że kilka ty-
godni temu do podobnego konflik-
tu doszło w Konarzewie. Tam jed-
nak sprawa miała grubszy kaliber. 
Część mieszkańców, oskarżyła bo-
wiem sołtysa o defraudacje pienię-
dzy z funduszu sołeckiego. Oburzo-
ny zarzutami sołtys postanowił nie 
czekać i sam zrezygnował z funk-
cji. Grupa jego przeciwników ze-
brała się i spośród siebie wyłoni-
ła nowego sołtysa. Na razie na wsi 
jest spokój. Na jak długo, tego nie 
wie nikt...

Marcin Simiński
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami.

składają 
  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy 

Administracji SP nr 1 w Nowogardzie

Hannie Sporzyńskiej – Czausz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci
Męża

Śp. Antoniego Czausza

(J 6,24-35)
A kiedy ludzie z tłumu zauwa-

żyli, że nie ma tam Jezusa, a tak-
że Jego uczniów, wsiedli do łodzi, 
przybyli do Kafarnaum i tam szu-
kali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go 
na przeciwległym brzegu, rzekli 
do Niego: Rabbi, kiedy tu przy-
byłeś? W odpowiedzi rzekł im Je-
zus: Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Szukacie Mnie nie dla-
tego, żeście widzieli znaki, ale dla-
tego, żeście jedli chleb do syto-
ści. Troszczcie się nie o ten po-
karm, który ginie, ale o ten, któ-
ry trwa na wieki, a który da wam 
Syn Człowieczy; Jego to bowiem 
pieczęcią swą naznaczył Bóg Oj-
ciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż 
mamy czynić, abyśmy wykony-
wali dzieła Boże? Jezus odpowia-
dając rzekł do nich: Na tym po-
lega dzieło /zamierzone przez/ 
Boga, abyście uwierzyli w Tego, 
którego On posłał. Rzekli do Nie-
go: Jakiego więc dokonasz zna-
ku, abyśmy go widzieli i Tobie 
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojco-
wie nasi jedli mannę na pustyni, 
jak napisano: Dał im do jedzenia 
chleb z nieba. Rzekł do nich Je-
zus: Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Nie Mojżesz dał wam 
chleb z nieba, ale dopiero Ojciec 
mój da wam prawdziwy chleb z 
nieba. Albowiem chlebem Bożym 
jest Ten, który z nieba zstępuje i 
życie daje światu. Rzekli więc do 
Niego: Panie, dawaj nam zawsze 
tego chleba! Odpowiedział im Je-
zus: Jam jest chleb życia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie będzie łak-
nął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie.

  Po wydarzeniu rozmno-
żenia chleba, które rozważaliśmy 
w ostatnią niedzielę, ludzie idą-
cy za Jezusem zobaczyli wyraźnie, 
że jest On tym, który może zaspo-
koić każdą ich potrzebę, przede 
wszystkim potrzebę chleba i obfi-
towania we wszystko co material-
ne… Stąd, gdy odnaleźli Jezusa w 

Kafarnaum usłyszeli: „Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Szu-
kacie Mnie nie dlatego, żeście wi-
dzieli znaki, ale dlatego, żeście je-
dli chleb do sytości.”(J 6,26) Warto 
w tym momencie zadać sobie py-
tanie: dlaczego ja szukam Jezusa? 
Co mną w poszukiwaniu Go kie-
ruje? Czy nie jest czasem tak jak z 
tymi ludźmi z Ewangelii? Czy i my 
nie szukamy Go, nie modlimy się 
do Niego tylko po to, aby nam się 
dobrze powodziło, aby wszystko 
się dobrze układało, abyśmy zdro-
wi byli, abyśmy żyli dostatnio, by 
nam Pan Bóg we wszystkich na-
szych staraniach o to co material-
ne obficie błogosławił? Oczywi-
ście nie jest niczym złym zabiegać 
i prosić Pana Boga o powszedni 
chleb i potrzebne dobra tego świa-
ta, ale Boga nie można sprowa-
dzać tylko i wyłącznie do pozio-
mu naszych potrzeb, czyniąc Go 
jednocześnie kimś na nasze usłu-
gi. Słowo Boże mówi o tym jeszcze 
mocniej: „Jeżeli tylko w tym życiu 
w Chrystusie nadzieję pokłada-
my, jesteśmy bardziej od wszyst-
kich ludzi godni politowania.”(1 
Kor 15,19) Jezus zatem nie może 
być nam potrzebny tylko i wyłącz-
nie do instalowania się w tym ży-
ciu, w doczesności. On sam wska-
zuje na zupełnie inny kierunek, 
w którym mamy pójść: „Troszcz-
cie się nie o ten pokarm, który gi-
nie, ale o ten, który trwa na wie-
ki, a który da wam Syn Człowie-
czy”(J 6,27). Mowa tutaj rzecz ja-
sna o Eucharystii, której zapowie-
dzią (figurą) było wydarzenie roz-
mnożenia chleba. O ten pokarm, 
pokarm eucharystyczny mamy się 
troszczyć przede wszystkim, aby 
było w nas życie, abyśmy mieli 
udział w życiu wiecznym już dziś, 
abyśmy mieli udział w Jego miło-
ści, mieli udział w boskiej natu-
rze Chrystusa, abyśmy byli jed-
no z Nim już dziś. Inaczej to uj-
mując Eucharystia pozwala nam 
chłonąć Boga, chłonąć Jego mi-
łość miłosierną. Naszym zada-
niem zatem jest być pojemnością 
na łaskę, pojemnością na miłość, 
aby wszystko w naszym życiu sta-
ło się miłością. Dlatego Jezus za-
prasza nas, abyśmy karmili się 
Jego Ciałem i Krwią. Tylko w ten 
sposób jest możliwe zjednoczenie 
z Bogiem czyli świętość i nasze 
wieczne zbawienie. Tylko tak… 

To jest najważniejszy cel! Pozwól-
my zatem Bogu na to, aby nas ko-
chał. Przyjmijmy Jego miłość w 
Eucharystii. Pozwólmy na to, aby 
nas karmił jak dzieci. Pozwólmy, 
aby nas zdobywał, rozlewał w na-
szych sercach swoją miłość, aby w 
nas mieszkał i żył, aby było w nas 
Jego życie! To On jest pokarmem, 
którego potrzebuje nasza dusza, 
o który woła nasze serce. Pokar-
mem, który daje życie wieczne.

Jasne, że aby żyć potrzebuje-
my najpierw chleba powszednie-
go. Bóg o tym wie i zatroszczy się 
o nas jeśli tylko my zatroszczymy 
się o wierność Jemu. Bóg wszyst-
ko da… Jesteśmy przecież Jego 
dziećmi, jesteśmy w Jego rękach. 
Nie pozwoli nam zginąć. Pamię-
tajmy, że dusza ludzka potrzebu-
je pokarmu Eucharystii, aby było 
w nas życie Boże, abyśmy byli peł-
ni życia. „Albowiem – jak mówi 
Jezus - chlebem Bożym jest Ten, 
który z nieba zstępuje i życie daje 
światu.”(J 6,33)

Trzeba też powiedzieć otwar-
cie, że skutkiem nie przyjmowa-
nia pokarmu Bożego chleba Eu-
charystii jest duchowa śmierć. 
Tak samo jak wtedy gdy nie od-
żywiamy się właściwie czy też nie 
przyjmujemy pokarmu doczesne-
go, spadają na nas różne choroby 
i śmierć, tak też gdy nie przyjmu-
jemy Eucharystii w naszej duszy 
panoszy się śmierć duchowa. Nie 
widać tego na zewnątrz i nikt fi-
zycznie nie umiera na skutek nie 
przyjmowania komunii świętej 
ale odczuwalny jest nie raz bardzo 
boleśnie jakiś wielki brak, brak 
czegoś bardzo istotnego… Wie-
le razy słyszałem o tym od osób, 
które na skutek życiowych decyzji 
nie mogą przystępować do komu-
nii świętej. Brak tego chleba, chle-
ba Eucharystii zawsze przynosi 
cierpienie. 

Może zatem warto w końcu od-
rzucić bezsensowne cierpiętnic-
two i otworzyć się na nowo na dar 
Eucharystii, która niesie komu-
nię z Bogiem. Przecież tego pra-
gniemy… Nasze serca wołają, tak 
samo jak idące za Chrystusem 
rzesze ludzi: ”Panie dawaj nam za-
wsze tego chleba!” To w Nim jest 
nasze pełne nasycenie. To w Nim 
jest nasze spełnienie największego 
głodu w nas… Głodu Boga!

ks Robert Szyszko

Biblioteka Miejska 
ZAPRASZA dzieci w wieku od 6 do 11 lat
na „WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE”
Zajęcia będą trwały od dnia 6 lipca 2015 r. 
do dnia 14 sierpnia 2015 r.
w godz. 1200 - 1400

3 – 7 sierpnia
A CÓŻ TO ZA ZWIERZAKI? ACH TO PŁYNĄ MORSKIE SSAKI !
- Niezwykłe poszukiwania – ukryte obrazki
- Morze obfitości (rybki z cekinów, ziaren, włóczki, płyt CD, liści, itp.)
- Rybia mozaika
- Akwarium/ z wykorzystaniem słoika
- Zabawa orgiami/ krab z kółek
- Obrazkowa krzyżówka zadaniowa – ssaki morskie
- Morze jest głębokie i szerokie/ praca w grupach
 Pakujemy się nad morze - D. Gellner
 Wakacje Emilki - J. Klugmann
 Nie ma nudnych dni - R. Piątkowska
 Gilbert wielki - J. Clarke 
 Akcja morze! - R. Piątkowska

KONDOLENCJE

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Józef Więcławski: lat 60, zmarł 23.07.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
31.07.2015 r.,  o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Mieczysław Sadowski: lat 75, zmarł 28.07.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 31.07.2015 r.,  o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową 
   tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, 
   tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - 
   tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, 
   kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, 
   szafki kuchenne, kuchnię   gazową i bojler na ciepłą wodę 
   tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju 
   tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 
   667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego minimum 
   sześciotygodniowego – tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną 735 448-007 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Wszystkim
którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze

Śp. 
Marianny 

Król
 serdeczne 

podziękowania 

składa rodzina

Odpust w Długołęce 

Święta Anno  zachowaj
nas od burz…
Na świętej Anny do kościoła parafialnego w Długołęce, którego ziemska matka Maryi Dzie-
wicy jest patronką, przybyła liczna  rzesza wiernych aby uczestniczyć w uroczystościach od-
pustowych.

Mszy Świętej odpustowej 
przewodniczył ks. mgr Krzysz-
tof Bartoszewski, który od po-
nad roku  sprawuje funkcję 
miejscowego proboszcza. Słowo 
Boże  podczas Eucharystii wy-
głosił ks. proboszcz parafii  Step-
nica. W trakcie homilii  pod-
kreślił on szczególnie opiekuń-
czy i służebny charakter zada-
nia, jakie święta Anna  spełni-
ła i nadal spełnia w historii zba-
wienia rodzaju ludzkiego. Po-
dzielił się także osobistym do-
świadczeniem  kontaktów z oso-
bami konsekrowanymi, które z  
przykładu świętej Anny czerpały 
szczególną inspirację  dla swoje-
go życia w Bogu. Wierni  w trak-
cie Mszy świętej śpiewali  pieśni 
ku świętej Annie, których tekst 
został rozdany przed rozpoczę-
ciem uroczystości. Po  błogosła-
wieństwie odpustowym odbyło 
się także poświęcenie pojazdów 
w związku z przypadającą na-
stępnego dnia uroczystością ku 
czci świętego Krzysztofa patro-
na  kierowców. Zwieńczeniem 
tego wyjątkowego popołudnia 
w Długołęce był piknik parafial-
ny  przygotowany przez parafial-
nych działaczy, który odbył się 
na placu świetlicy wiejskiej. Były 
więc i  kiełbaski z grilla, chleb z 
własnego wypieku, smalec wiej-
ski i ogórki. Nie brakło też róż-
nych ciast i napoi  zimnych i 
gorących. Po uczcie duchowej 
wierni i goście mogli  więc rów-
nież posilić ciała i tutaj także  jak 
wcześniej  przy ołtarzu posługi-
wał osobiście ks. proboszcz. Od-
pust w Długołęce jak zwykle wy-
padł okazale.

Red.

Proboszcz osobiście podawał do stołu

 A przed kościołem  święcenie pojazdów  z  modlitwą  do św. Krzysztofa  patrona 
kierowców

Wierni licznie uczestniczyli w odprawionej w Kościele pw. św. Anny odpustowej 
Mszy Świętej.

Budynek oddziału dziecięcego to jedna z możliwych lokalizacji Domu Dziennego 
Pobytu dla seniorów

KONDOLENCJE

Program Senior –Wigor

Czy w Nowogardzie 
powstanie dzienny  
dom  seniora. 
Jak poinformowały w tych dniach służby  wojewody,  wszyst-
kie  8 samorządów zgłaszających  swoje projekty do tego-
rocznego konkursu, w ramach Rządowego Programu Wie-
loletniego „Senior-WIGOR” z województwa zachodnio-
pomorskiego, otrzymały dofinansowanie. Czy Nowogard  
również w przyszłości  przystąpi do tego programu i otwo-
rzy profesjonalną  placówkę dla  seniorów?    

Program zakłada utworzenie 
dziennych domów seniora, w któ-
rym przebywać będą mogły osoby 
niepracujące w wieku 60+. W ta-
kim domu starsi będą mogli spę-
dzić co najmniej 8 godzin dzien-
nie od poniedziałku do piątku. 
Znajdzie się tam m.in.: pomiesz-
czenie do wspólnych spotkań, 
gotowania, ćwiczeń i relaksu   (z 
biblioteką, sprzętem RTV oraz  
komputerem z dostępem do in-
ternetu)   Zapewniony będzie tak-
że ciepły posiłek. Program „Se-
nior-WIGOR” skierowany jest do 
jednostek samorządu terytorial-
nego i potrwa do 2020 r. Ogółem 
na realizację przeznaczonych zo-
stanie 370 mln zł. Samorząd może 
uzyskać jednorazowe wsparcie fi-
nansowe na utworzenie placów-
ki w wysokości do 80 proc, przy 
czym maksymalna kwota dofi-
nansowania wynosi 250 tys. zł. 
- na adaptację budynku maksy-
malnie 180 tys. zł, na wyposaże-
nie domu nie więcej niż 70 tys. 
zł. Z budżetu państwa zostanie 
również sfinansowana 1/3 kosz-
tów utrzymania seniora w domu 
dziennym, ale nie więcej niż 200 
zł miesięcznie na osobę.

W 2015 r. dofinansowanie 
otrzymało 119 samorządów z ca-
łej Polski.  W sumie otrzymają na 
ten cel ponad 25,3 mln zł.  W te-
gorocznej puli  naszego wojewo-
dy powstaną dzienne domy „Se-
nior-WIGOR” i powstaną one 
w  Szczecinie, Koszalinie, Dar-

łowie  oraz na terenie gminy Su-
chań, Darłowo, Gryfino, Szczeci-
nek i powiatu Polickiego. Wszyst-
kie powinny zacząć działać do 
końca roku 2015.  Według roze-
znania nowogardzkiego OPS,  w 
naszej gminie byłoby zapotrzebo-
wanie  na tego rodzaju wsparcie.  - 
Oceniamy że taka usługa miałaby 
swoich klientów -  mówi  DN  oso-
ba z nowogardzkiego OPS – dla-
tego od pewnego czasu przygoto-
wujemy się do złożenia wstępne-
go opracowania w tym zakresie do 
nowogardzkiego urzędu. Ostatecz-
nie jednak to samorząd podejmuje  
decyzję  w sprawie przystąpienia 
do programu Senior-Wigor, ponie-
waż wiąże się z tym wydatkowanie 
również środków gminnych  tak na 
utworzenie domu, jak i na bieżące 
jego funkcjonowanie – kończy na-
sza rozmówczyni.                   

  Red. 
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LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu 
Karnego w Nowogardzie

zaprasza na wycieczkę do Jarosławca 
w dniach 6.09 – 13.09.15 r. 

Odpłatność 300 zł/ osobę. Zapisy w biurze Zarząd Koła 

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze nie zaczęli, a już szpital pełen

Oj będzie, oj będzie ćpanie oj będzie, będzie …
Jak co roku zaczyna się „jazda“  w Kostrzynie nad Odrą, czyli WOODSTOCK. Jak podają media, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem „party z Jurecz-
kiem“ do szpitala trafiło tam 22 osóby, z czego większość po zażyciu środków psychoaktywnych. - Trzeba było zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe tych 
pacjentów i doprowadzić ich do stanu świadomości – mówi dla TVP, lekarz ze szpitala w Kostrzynie…

Poszkodowani i odur-
zeni uczestnicy Wood-
stocku, trafiają do szpita-
la w Kostrzynie już od kil-
ku dni. Organizatorzy im-
prezy, dobrze wiedząc, że 
zasadza się ona na alkoho-
lu i narkotykach, urucho-
mili  także specjalny szpital 
polowy. Kto teraz będzie 
„robił co chciał» i zaćpa 
się, zostanie  natychmiast 
podreperowany na miejscu 
- i  szybciej wróci do „dob-
rej zabawy“.

Sam Owsiak bardzo 
skarżył się na dopalacze. - 
Nie będzie żadnej litości dla 
osób, które nimi handlują. 
Wczoraj chłopak prawie 

schodził na moich oczach. 
Zapytany o to, dlaczego 
wziął to gówno powiedział, 
że chciał spróbować. To był 
dorosły facet! Ręce opadają 

- powiedział na konferencji 
prasowej.

Jaki ten Owsiak biedny, że 
musi się  męczyć z ćpunami 
– wszystko przez katolickie 

wychowanie, gdyby kraj od 
klechów uwolnić  to dopie-
ro byłoby  życie i nie trzeba 
byłoby udawać, że jest się 
przeciw. Dziennik Nowo-
gardzki bierze stale udział 
w akcji antynarkotykowej 
i antydopalaczowej, dla-
tego apelujemy. Rodzicu!  
Jeśli Twoje dziecko tam 
w Kostrzynie teraz  jest - 
zadzwoń , zainteresuj się 

co aktualnie robi i w ja-
kim jest stanie!

 Co zaś do wydarzeń 
z naszego podwórka, to 
według posiadanych przez 
DN  informacji w ostatnim 
czasie hospitalizowano w 
nowogardzkim  szpitalu, z 
powodu  zażycia dopalczy,  
„tylko“  trzy osoby. 

sm



31.07-3.08.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Leszek Miller odwiedził Nowogard 

Dadzą ci wszystko co tylko chcesz, jeśli...
...jeśli oczywiście zagłosujesz na SLD – taką konkluzją można podsumować wizytę parlamentarzystów i działaczy tej partii na czele z Leszkiem Millerem, 
którzy w minioną środę wieczorem (28 bm.) odwiedzili Nowogard. Podczas spotkania ogłoszono również, że w jesiennych wyborach parlamentarnych z 
naszego miasta o mandat poselski z ramienia SLD, będzie się ubiegał Kazimierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala. 

W wyborczym wiecu, zorga-
nizowanym pod Nowogardzkim 
Domem Kultury, poza politykami 
z SLD wzięło udział kilkadziesiąt 
osób – głównie lokalnych działa-
czy i sympatyków lewicy w Nowo-
gardzie. Wśród tej grupy przewa-
żały stare, dobrze znane w Nowo-
gardzie twarze. Młodzieży było jak 
na lekarstwo, co potwierdza ogól-
nokrajową tendencję popularno-
ści tej partii wśród młodych. Le-
szek Miller, z towarzyszącymi mu 
posłami i działaczami SLD z na-
szego regionu, zaraz po przyjeź-
dzie, ściskał dłonie zgromadzo-
nych pod domem kultury miło-
śników Sojuszu. Już na samym 
początku wszystkich spotkało nie 
małe rozczarowanie. Wbrew za-
powiedziom oraz rozwieszonym 
w mieście plakatom z Millerem, 
nie przyjechało kilku innych zna-
nych działaczy lewicowych, w tym 

chociażby kobiet, czyli Joanny Se-
nyszyn czy Katarzyny Piekarskiej. 
Nie było też Barbary Nowackiej, 
związanej z Januszem Palikotem, 
czyli partią Twój Ruch – która ra-
zem z innymi lewicowymi organi-
zacjami polityczni, ma wspólnie z 
SLD iść do wyborów parlamentar-
nych mających odbyć się na jesie-
ni. 

-Mam nadzieję, że nas wybio-
rą państwo jeszcze raz i zobaczy-
my jak będzie przez następne lata 
w naszym kraju, bo problemów nie 
brakuje, również i tu w Nowogar-
dzie – zaczął  Leszek Miller witając 
się z sympatykami SLD z Nowo-
gardu i  zaraz potem zaczął wybor-
czą wyliczankę obietnic - zarabia-
my, mniej więcej 3 razy mniej niż 
w UE.  Dlatego proponujemy pod-
niesienie płacy minimalnej, by była 
ona przynajmniej w wysokości po-
nad 2 tys. zł. Proponujemy również 

wprowadzenie minimalnej staw-
ki godzinowej, bo w wielu firmach 
młodzi ludzie pracują za 2 lub 3 
złote za godzinę, chcemy by było to 
15 zł. Chcemy podnieść emerytury, 
by wyniosła ona co najmniej 1 tys. 
zł, a nie 800 zł – mówi polityk. 

Skąd na to wziąć pieniądze? Tu 
L. Miller, podobnie jak PiS, mówi 
o konieczności nałożenia podat-
ku od transakcji finansowych do-
konywanych w Polsce przez zagra-
niczne instytucje mnożące pienią-
dze. Kolejnym źródłem pieniędzy, 
ma być zmniejszenie liczby ofiar i 
rannych w wypadkach, na co po-
noć państwo wydaje fortunę,  po-
przez poprawę bezpieczeństwa na 
drogach. 

Po wystąpieniu L. Millera, głos 
zabierali kolejne towarzyszący 
mu posłowie, wskazani jako ci, co 
będą w przyszłości odpowiadać 
za konkretne dziedziny działania 
państwa. Chwilę później mikrofon 
przejął  Robert Czapla. Burmistrz 
miasta wykorzystał swoje „5 mi-

nut”, by poinformować oficjalnie, 
że w nadchodzących wyborach do 
Sejmu o mandat posła będzie się 
ubiegał z ramienia SLD Kazimierz 
Lembas. - Gorąco Was proszę o gło-
sy na Kazimierza Lembasa w tych 
nadchodzących wyborach parla-
mentarnych – mówił R. Czapla.  

Po tym głos oddano zebra-
nym mieszkańcom miasta. Kilka 
osób zdecydowało się zadać pyta-
nia. Głównie dotyczyły one przy-
szłości SLD. Padło też jedno od-
nośnie Jednomandatowych Okrę-
gów Wyborczych, którym wpro-
wadzeniu sprzeciwia się SLD. Py-
tano również o finansowanie partii 
z budżetu państwa. Jeden z obec-
nych na wiecu mieszkaniec, były 
generał mieszkający w Nowogar-
dzie, zapytał też, jak to się stało, 
że w Szczecinie stanie pomnik Le-
cha Kaczyńskiego. Odpowiadający 
na to pytanie, Dariusz Wieczorek, 
szef SLD w regionie i radny sejmi-
ku Wojewódzkiego, postraszył, że 
taka Polska czeka wszystkich, kie-

dy do władzy dojdzie partia pra-
wicowa – czytaj Prawo i Sprawie-
dliwość. Sam przyznał, że będąc 
w wyraźnej mniejszości w sejmi-
ku województwa (SLD ma tam za-
ledwie dwóch radnych) nie mógł 
przeciwstawić się tej inicjatywie. 
Rozwijając myśl radnego sejmiku, 
można by wnioskować, że gdyby 
w województwie rządziło SLD, po-
mników śp. Lechowi Kaczyńskie-
mu by nie stawiano. 

Wśród wielu pytań niestety nie 
padło to, dlaczego SLD, wcześniej 
nie zadbało  o to by Polakom żyło 
się lepiej. Bo okazji było ku temu 
wiele, wczytując się chociażby w 
biografię Leszka Millera- działa-
cza PZPR od 1969, w tym spra-
wującego wysokie funkcje w tej 
partii m.in. sekretarza Komite-
tu Centralnego w 1988 roku, mi-
nistra pracy w okresie 1993-1996, 
od 2001 do 2004 premiera RP, po-
sła na Sejm I, II, III, IV i VII (obec-
nej) kadencji, szefa SLD. 

Marcin Simiński 

Kazimierz Lembas kandydatem SLD na posła 

Nie wyobrażam sobie Sejmu bez Lewicy 
Podczas wizyty działaczy SLD w Nowogardzie, o której piszemy wyżej, Robert Czapla, szef partii w Nowogardzie oraz od niedawna również jej wiceszef w 
regionie ogłosił, że kandydatem SLD do Sejmu, z Nowogardu, będzie Kazimierz Lembas. O tym, dlaczego dyrektor szpitala zdecydował się kandydować i 
czym będzie chciał przekonać wyborców, by ci oddali na niego głos, w rozmowie z K. Lembasem. 

Marcin Simiński: Dlaczego 
zdecydował się Pan na start w 
wyborach do Sejmu? 

Kazimierz Lembas: Po prostu 
uważam, że takich propozycji się 
nie odrzuca. Poza tym, po 20 la-
tach pracy w samorządzie chciał-
bym spróbować działalności w 
izbie wyższej. Czy mi się to uda? 
Wierzę, że tak. 

Nie jest Pan członkiem SLD, 
ale od lat sympatyzuje Pan z tym 
środowiskiem?

Tak. W każdych wyborach sa-
morządowych startowałem z li-
sty SLD. Uważam, że i  lista SLD 
do parlamentu będzie najlepsza. 
W związku z tym myślę, że mam 

szansę na uzyskanie dobrego wy-
niku. 

Program ogólny partii, któ-
rą chce Pan reprezentować w 
Sejmie, jest generalnie znany. 
Zresztą niewiele się różni np. od 
tego, który głosi Prawo i Spra-
wiedliwość – przynajmniej w kil-
ku najważniejszych kwestiach, 
poza ideologicznymi. A czy za-
stanawiał się Pan już nad swo-
im indywidualnym programem, 
z którym będzie Pan chciał wyjść 
do wyborców? 

Poza tym wszystkim, o czym 
mówi Lewica, mi bliska jest z 
oczywistych względów służ-
ba zdrowia. Uważam, że trzeba 

wprowadzić wiele dobrych roz-
wiązań w zakresie służby zdro-
wia, a zwłaszcza  w obszarze wy-
ceny świadczeń medycznych, któ-
re są niedoszacowane, szczególnie 
z perspektywy małych szpitali. 

Czy wie Pan już, z którego 
miejsca Pan wystartuje? 

Nic mi jeszcze na ten temat nie 
wiadomo. Nie ukrywam jednak, 
że chciałbym się znaleźć w pierw-
szej piątce. 

Nie będzie Pan jedynym kan-
dydatem na posła z Nowogar-
du. Swój start do Sejmu, tyle, że 
z listy PSL, kilka tygodni ogło-
sił oficjalnie Damian Simiński, 
były wiceburmistrz Nowogar-

du, obecnie wiceprezes PUWiS. 
Zdaje się, że będzie to Pana naj-
większy konkurent w tych wybo-
rach? 

Jest informacja, że startuje rów-
nież pani Magdalena Zarębska-
-Kulesza z listy PiS. Na pewno bę-
dzie ktoś z PO, zapewne Marcin 
Fedeńczak. Rzeczywiście słysza-
łem też o Damianie Simińskim. 
Cóż mogę powiedzieć. Tak to jest 
w polityce, możemy się kolego-
wać, znać, lubić, ale jeśli są jakieś 
wyzwania to trzeba je podejmo-
wać. Ja myślę, że SLD potrzebu-
je nowych kandydatów, ze wzglę-
du na swoje  notowania. Być może 
ci kandydaci pozwolą wprowadzić 

silną reprezentację SLD do Sej-
mu, bo nie wyobrażam sobie Sej-
mu bez Lewicy.                           MS
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Wspomnienia Tadeusza Kozakowskiego z Nowych Wyszomierek cz. II
Kilkanaście tygodni temu otrzymaliśmy - od p. Jana Czesława Kozakowskiego, który publikował już kilkakrotnie w DN teksty historyczne - nowe mate-
riały z następującym wstępem.

Witam Szanowną Redakcję, w załączeniu przesyłam wspomnienia mojego brata stryjecznego Tadeusza Kozakowskiego. Tadeusz jest bratankiem mojego Ojca 
Piotra Kozakowskiego i obecnie mieszka w Nowych Wyszomierkach  gm. Nowogard, w domu, który przekazał mu nasz Stryjek Franciszek Kozakowski. Dzie-
je Piotra i Franciszka były publikowane na łamach „Dziennika Nowogardzkiego”. Sądzę, że historia życia Tadeusza, urodzonego w 1936 r. na Wołyniu, rów-
nież zasługuje na upowszechnienie. Wspomnienia Tadeusza Kozakowskiego w moim opracowaniu otrzymały w 2014 r., I Nagrodę w dziale pamiętnikarskim 
44 edycji Konkursu „Dzieje Szczecińskich Rodzin” organizowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Po niezbędnych skrótach związanych z pomi-
nięciem zdarzeń z niektórych miejsc pozanowogardzkich prezentujemy w dwu odcinkach  opracowane przez p. Jana Czesława Kozakowskiego wspomnie-
nia p. Tadeusza Kozakowskiego.

Przyszli Rosjanie 
Jak tylko Rosjanie po raz pierw-

szy przejęli miasto, to wszyscy lu-
dzie opuścili obóz i wróciliśmy do 
Dubna. Zamieszkaliśmy w opusz-
czonych domach. Bardzo nam do-
skwierał głód. Ponieważ było bar-
dzo niebezpiecznie w mieście, my 
z mamą i innymi ludźmi schro-
niliśmy się w kościele... Jak wal-
ki się skończyły, do kościoła wpa-
dli Rosjanie z automatami i pytali: 
„Giermańcow niet?”. Jeden z nich, 
starszy stopniem, powiedział, że 
mają dużo rannych i potrzebują 
kobiet do opatrywania tych ran. 

Zaczęli wybierać młode kobie-
ty i kazali im wychodzić z kościo-
ła. Jedna z młodych kobiet złapała 
na ręce mojego młodszego brata. 
Kiedy podszedł do niej ten starszy 
żołnierz i zapytał po rosyjsku:  „A 
ty dlaczego nie wychodzisz?”, ona 
odpowiedziała, że ma małe dziec-
ko, którym się musi opiekować.  
Pozwolił jej zostać. I to ją urato-
wało od nieszczęść, bo okazało 
się, że wszystkie kobiety, które Ro-
sjanie zabrali do opatrywania ran-
nych, były wielokrotnie gwałcone 
przez rosyjskich żołnierzy. Tak, że 
ledwie żywe wracały do kościoła, 
gdzie przebywaliśmy. Nie pamię-
tam, jak długo przebywaliśmy w 
Dubnie…

Podróż na zachód
Wreszcie wiosną, gdy front 

przesunął się w głąb Polski,  za-
pakowano nas do wagonów. Ze 
względu na pierwszeństwo do-
staw na front transport kolejowy, 
którym jechaliśmy, bardzo powo-
li się przemieszczał. Dłużej sta-
liśmy niż jechaliśmy. I tak z róż-
nymi perturbacjami dojechaliśmy 

do Wrocławia. Piszę o perturba-
cjach, bo nigdy nie było wiadomo, 
kiedy transport będzie się zatrzy-

mywał, na jakiej stacji i jak długo 
będzie stał – pół godziny czy przez 
kilka godzin. Zawsze było tak, że 
podczas postoju ludzie wysia-
dali z wagonów, żeby zdobyć coś 
do jedzenia. Na niektórych sta-
cjach wydawano zupę albo chleb. 
Ludzie biegli szybko, bo nie dla 
wszystkich starczało, no i szyb-
ko wracali żeby zdążyć przed od-
jazdem pociągu. Zawsze było tak: 
gwizd lokomotywy, mija parę mi-
nut i pociąg rusza.  Wielu ludzi nie 
zdążyło dobiec do wagonu i zosta-
wało na stacji. Później starali się 
dogonić transport innymi pocią-
gami, które jechały w tę stronę co 
nasz transport. Tak było z moją 
ciocią Kołodyńską, która dogoni-
ła nas po tygodniu. Wreszcie do-
tarliśmy do Wrocławia, a potem 
do Milicza.  Władze Milicza wska-
zały nam osiedle domków jedno-
rodzinnych i kazały zajmować pu-
ste domy.  Ponieważ Milicz nie był 

zniszczony, ludzie zaczęli zajmo-
wać domki i mieszkania w kamie-
nicach. W Miliczu było bardzo 
dużo wojska rosyjskiego, które tu 
stacjonowało. Kiedy ludzie zaczę-
li opuszczać wagony, przyszło na 
stację kilku podpitych żołnierzy 
rosyjskich i zaczęło domagać się 
od ludzi bimbru. W pewnym mo-
mencie powstała panika. W nocy 
pijani żołnierze rosyjscy zaczę-
li się dobijać do pozajmowanych 
domków i gwałcić polskie kobiety 
z naszego transportu, a jedną na-
wet zabili.  Rano ludzie uciekli z 
domków, które zamierzali zająć, z 
powrotem do wagonów, zamyka-
jąc się w nich. Bali się pozostać w 
Miliczu, bali się wychodzić z wa-
gonów. Pociąg postał jeszcze je-
den dzień i transport nasz prze-
mieszczono do Cieszkowa  (po 
niemiecku Freyhan) – 15 km od 

Milicza. Tam było bezpieczniej. 
Ludzie zaczęli opuszczać trans-
port, zasiedlać opuszczone domy 
w Cieszkowie i okolicznych wio-
skach... 

Tadeusz w wieku szkolnym
Tym samym transportem przy-

jechała z obozu do Cieszkowa 
mamy obozowa znajoma. Kobie-
ta ta, będąc w obozie, podpisała 
tzw. folksdojcz listę niemiecką. W 
związku z tym pełniła jakieś funk-
cje służebne dla Niemców. Dlate-
go też w Cieszkowie zaczęli jej lu-
dzie dokuczać. Kobieta ta zaczę-
ła mamę namawiać, żeby stąd ra-
zem wyjechały, bo nie może w 
Cieszkowie znaleźć pracy. W koń-
cu mama dała się przekonać i w 
grudniu 1946 r. wyjechaliśmy z 
tą kobietą i jej synem do Legni-
cy, gdzie były jeszcze puste miesz-
kania i gdzie była większa możli-
wość otrzymania pracy. 

Nowe  życie 
Mama podjęła pracę w winiar-

ni; praca ta była dużo lżejsza niż w 
tartaku. Później była w Zakładach 
Dziewiarskich, gdzie pracowała 
do emerytury. Ja natomiast roz-
począłem naukę w szkole podsta-
wowej. Często biegałem nad rzekę 
Kaczawę kąpać się lub przyglądać 
się jak wędkarze łowią ryby. Za-
interesował się mną jeden z węd-
karzy, zaczął ze mną rozmawiać i 
tak zaczęła się nasza bliższa zna-
jomość. On zainteresował mnie  
szkołą kadetów...

W tym czasie ciocia Kołodyń-
ska poznała naszą mamę z męż-
czyzną, który wkrótce u nas za-
mieszkał. Mężczyzna ten poda-
wał się za samotnego, co, jak się 
później okazało, nie było praw-
dą. Ze związku mamy z tym męż-
czyzną urodziła się moja siostra 
Władzia. Jak mama była w cią-
ży, ze względu na trudne warun-
ki materialne, w 1948 r. oddała 
mnie i moją o rok młodszą sio-
strę Basię do domu dziecka. Po-
czątkowo przebywaliśmy jakiś 
czas w Domu Dziecka w Jeziora-
nach koło Legnicy, następnie, w 
ramach łączenia domów dziecka, 
przebywałem w Legnicy, później 
we Wrocławiu. Po pewnym cza-
sie rozdzielili nas z siostrą Basią. 
Mnie z grupą chłopców wywieźli 
do Bystrzycy Górnej koło Świdni-
cy, był to znacznie mniejszy Dom 
Dziecka niż we Wrocławiu. W bu-
dynku tym wcześniej mieścił się 

klasztor żeński. W Bystrzycy Gór-
nej była większa dyscyplina, trze-
ba było się uczyć. Tam w wieku 16 
lat ukończyłem szkołę podstawo-
wą. Podobnie jak ja, wiele innych 
dzieci w tak późnym wieku koń-
czyło szkołę ze względu na okres 
wojenny.

 Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej bardzo chciałem iść do 
Technikum Leśnego w Miliczu, 
lecz Dyrektorka Domu Dziec-
ka powiedziała, że do tego tech-
nikum wymagane jest własne 
umundurowanie w kolorze zie-
lonym: płaszcz, mundur, koszu-
la itp., a domu dziecka nie stać na 
taki wydatek. Chciała mnie, jak i 
innych kolegów, którzy skończy-
li szkołę podstawową, skierować 
do Zasadniczej Szkoły Górniczej 
w Wałbrzychu, gdyż szkoła ta za-
pewniała umundurowanie górni-
cze. Ja na tę szkołę nie chciałem 
się zgodzić.  Złożyłem dokumen-
ty do Technikum  Elektroenerge-
tycznego w Jeleniej Górze. Kiedy 
po wakacjach pojechałem do Je-
leniej Góry okazało się, że Tech-
nikum zostało zlikwidowane a na 
jego miejsce powstała Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa o kierun-
ku elektrycznym. Nie mając inne-
go wyboru pozostałem w tej szko-
le do jej ukończenia. 

Po ukończeniu tej szkoły w 
1954 r. wróciłem do domu w Le-
gnicy, do mamy, i podjąłem pra-

cę w Zakładzie Energetycznym w 
Legnicy.  Będąc jeszcze w szkole 
w Jeleniej Górze zacząłem treno-
wać boks, a następnie kolarstwo, 
które uprawiałem w dalszym cią-
gu pracując w Zakładzie Energe-
tycznym. W Zakładzie Energe-
tycznym pracowałem do czasu 
pójścia do wojska w 1956 r.   W 
wojsku skierowano mnie do Szko-
ły Młodszych Mechaników Sa-
molotowych w Słupsku.  Służ-
ba w lotnictwie miała trwać trzy 
lata.  Szkoliliśmy się na samolo-
tach MIG-15. 27 października 
1958 r. wyszedłem do cywila. W 
domu czekała na mnie żona Jani-
na [z domu Łyszcz], z którą wzią-
łem ślub będąc jeszcze w wojsku, i 
jednomiesięczny synek Janek. 

 Przyjechaliśmy do Legnicy, 
wróciłem do pracy w Zakładzie 
Energetycznym, żona natomiast 
podjęła pracę w Zakładach Odzie-
żowych. Po roku urodziła się cór-
ka Irena. Żona podczas całego po-
bytu w Legnicy bardzo źle się czu-
ła, mdlała w pracy, na ulicy, na za-
kupach w sklepie. Często pogoto-
wie zabierało ją do szpitala. Le-
karze nie mogli znaleźć przyczy-
ny tych omdleń i w końcu wy-
dali diagnozę, że prawdopodob-
nie nie służy jej klimat w Legni-
cy; radzili zmienić region. Zgod-
nie z zaleceniem, w celu zmiany 
klimatu, wyjechaliśmy 
wiosną 1960 r. nad mo-

Tadeusz w wieku szkolnym 

Pamiątka z roku 1948

Z Janiną wziąłem ślub będąc jeszcze w wojsku



31.07-3.08.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

Oddam kotki małe
Tel. 

91 39 106 12
lub

665 725 641 

rze do miejscowości Objaz-
da koło Słupska do rodziny 

żony. Omdlenia ustały, ja podją-
łem pracę w Słupsku. Po pewnym 
czasie kupiliśmy połowę domu-
-bliźniaka i tam urodził się nasz 
syn Edward. 

Nowe Wyszomierki po raz 
pierwszy 

Stryjek Piotr, który mieszkał w 
Wyszomierzu [Nowych Wyszo-
mierkach],  podarował nam kro-
wę, która po tygodniu się ocieliła 
i mieliśmy swoje mleko dla dzieci.  
Dokupiłem jeszcze jednego ciela-
ka, bo były koło domu dobre wa-
runki do hodowli. Kupiliśmy jesz-
cze dwa prosiaki, gęsi i kury i za-
częliśmy  gospodarzyć.. Po dwóch 
latach gospodarowania sprzeda-
liśmy dom z meblami, całym ży-
wym inwentarzem i w 1962 r. po-
wróciliśmy do Legnicy. Żona za-
częła pracę w zakładzie produku-
jącym naczynia stołowe „Lefana”, 
a następnie w zespole adwokac-
kim i Sądzie Wojewódzkim. Ja za-
trudniłem się w Przedsiębiorstwie 

Remontowo-Montażowym. W 
1978 r. otworzyłem prywatny za-
kład naprawy sprzętu chłodnicze-
go, który prowadziłem do uzyska-
nia wieku emerytalnego.

Podjęliśmy pracę, dzieci poszły 
do przedszkola. W Legnicy uro-
dziła się córka Dorota, po dziesię-
ciu latach córka Ania . Pod koniec 
lat siedemdziesiątych żona zaczę-
ła poważnie chorować. Jeździli-
śmy po różnych lekarzach, szpita-
lach, nic nie pomagało. 5 listopada 
1981 r. Janina zmarła w klinice we 
Wrocławiu z powodu choroby no-
wotworowej w wieku 45 lat. Naj-
młodsza córka Ania miała wtedy 
1 rok i 9 miesięcy .  

Dwa lata mieszkałem sam z 
dziećmi. Synowie się pożenili, wy-
szli z domu. Obydwaj skończy-
li Technikum Leśne w Miliczu, co 
mi nie było dane. Ja w tym cza-
sie prowadziłem prywatną dzia-
łalność gospodarczą – naprawa 
urządzeń chłodniczych. Było mi 
bardzo ciężko, córkę Anię odda-
wałem do żłobka, często chorowa-

ła, musiałem się nią w domu opie-
kować. Dużo pomagała mi córka 
Irena, była już dorosła i też praco-
wała. 

W 1983 r. zawarłem związek 
małżeński z moją obecną żoną 
Marią Markietą i w związku tym 
pozostaję do dnia dzisiejszego. 
Maria od razu zaopiekowała się 
moją córką Anią, pomimo że mia-
ła dwójkę swoich dzieci z pierw-
szego małżeństwa. Bardzo mi w 
życiu pomogła i pomaga, jestem 
szczęśliwy, że jest ze mną. 

 Nowe Wyszomierki po raz 
drugi

 Przed 23 laty dostałem w spad-
ku od stryja Franciszka dom na 
wsi w województwie zachodnio-
pomorskim - w Nowych Wyszo-
mierkach  koło Wyszomierza w 
gminie Nowogard, oszacowany 
na ok. 200 lat. Mamy tam ogród i 
różne drzewa owocowe. Żona robi 
przetwory, nalewki. Poza tym ho-
dowaliśmy tam kury, kaczki, indy-
ki, gęsi, króliki. Dopóki pracowa-
liśmy zawo-dowo, to jeździliśmy 

tam na urlopy, odkąd jesteśmy na 
emeryturze to jeździmy tam prze-
ważnie na początku kwietnia a 
wracamy do Legnicy pod koniec 
paździer-nika. I zamierzamy tam 

jeździć dopóki zdrowie nam po-
zwoli. Bardzo nam się tam podo-
ba: cisza, spokój, świeże powie-
trze, śpiew ptaków. 

opr. J. Cz. Kozakowski

Dom w Nowych Wyszomierkach pod Nowogardem

Sprawdzamy majątki kierownictwa UM

Ile zarabiają nasi urzędnicy?
Publikację oświadczeń majątkowych za 2014 rok, rozpoczęliśmy od nowogardzkich radnych VII kadencji i radnych powiatowych. Dziś prezentujemy 
oświadczenia mająkowe  pracowników Urzędu Miejskiego.  Przypomnijmy, że osoby pełniące tę funkcję podlegają temu obowiązkowi tak samo, jak rad-
ni, dyrektorzy podległych gminie jednostek oraz szkół. Do przedstawionej tabeli, dołączamy radnych Annę Wiąz i Michała Bociarskiego, ponieważ pod-
czas publikacji majątków radnych, zabrakło ich oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej. 

oprac: KR
Imię i nazwi-

sko / Stanowi-
sko 

Oszczędno-
ści

Nieruchomości Zarobki za rok 2014 Samochody Kredyty

Robert Anto-
ni Czapla / bur-
mistrz

99 563, 54 zł, 
10 akcji PZU 
na kwotę 4 
856 zł

Mieszkanie o pow. 47,17 m2 o wartośći 170 000 
zł, mieszkanie o pow. 48,47 m2 o wartości 40 000 
zł, garaż o pow. 18 m2 o wartości 10 000 zł

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 158 442,84 zł, 
wynajem mieszkania – 8 853 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Krzysztof
Kolibski / 

wiceburmistrz

Nie dotyczy Nie dotyczy Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 87 982,41, 
pełnienie funkcji społecznych i obnywatelskich – 1 
380,60 zł, działalność gospodarcza prowadzona do 
dnia 08.07.2014 – przychód: 18 061,06 zł, dochód: 13 
265,73 zł

Nie dotyczy Alior Bank kredyt hipoteczny – 104 844,14 
zł, Bank Pocztowy kredyt konsolidacyjno-
konsumpcyjny – 73 206,27 zł

Marcin
 Gerard     
M a r c h e w k a  

skarbnik gminy

4 184,07 zł Dom o pow. 215 m2 o wartości 380 000 zł, 
mieszkanie o powierzchni 41,55 m2 o wartości  
279 798, 00 zł, grunty orne o powierzchni 1,0089 
ha (ogółem) o wartości 26 000 zł, grunty orne o 
powierzchni 0,8126 ha o wartości 126 155,32 zł

Wynagordzenie ze stosunku pracy – 153 272,76 zł, 
dochód z umowy zlecenie – 1 947,87 zł, dochód z 
tytułu najmu – 264 zł

Audi A2 rok prod. 2003 o 
wartości 13 000 zł, Chevrolet 
Epica rok prod. 2007 o 
wartośći 19 000 zł

PEKAO SA kredyt budowlano-
hipoteczny – 41 814,85 zł, PEKAO SA 
kredyt budowlano-hipoteczny - 51 865,85 
zł, ING Bank Śląski pożyczka – 61 389,29 zł, 
PEKAO SA pożyczka – 41 041,97 zł 

 Agnieszka  
B i e g a ń s k a -
Sawicka / 
sekretarz gminy

30 000 zł, 
akcje na kwotę 
6 000 zł

Dom o powierzchni 102 m2 o wartości 150 000 
zł, mieszkanie o powierzchni 66,95 m2 o wartości 
150 000 zł, działka budowlana o powierzchni 473 
m2 o wartości 30 000 zł

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 106 527,49 zł, 
pełnienie funkcji obywatelskich – 352,80 zł, umowy 
zlecenia – 7 226,26 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Tadeusz Fiejdasz 
/ kierownik Wy-
działu GKMiOŚ

10 000 zł Mieszkanie o powierzchni 47 m2 o wartości 140 
000 zł, mieszkanie o powierzchni 36,62 m2 o war-
tości 90 000 zł, garaż o powierzchni 26,60 m2 o 
wartości 20 000 zł

Wynagrodzenie ze stosunku pracy – 95 306,41 zł, z 
tytułu zamiany mieszkania – 10 000 zł (dopłata) 

Fiat Panda rok produkcji 
2004, Renault Clio rok pro-
dukcji 2003

Nie dotyczy

Eliza Anna 
Kałmuk / kie-
rownik Biu-
ra Podatków i 
Opłat

61 538,56 zł Nie dotyczy Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – 57 085,69 
zł, umowa zlecenie – 1 500 zł 

Renault Modus rok prod. 
2008

Nie dotyczy

Teresa Anna 
Krugła / inspek-
tor Wydział Fi-
nansowo Budże-
towy, Biuro Po-
datków i Opłat

15 000 zł Dom o powierzchni 168 m2 o wartości 270 000 
zł, działka budowlana o powierzchni 741 m2 o 
wartośći 30 000 zł

Wyngrodzenie z tytułu zatrudnienia – 53 294,34 zł, 
umowa zlecenie – 1 100 zł

Toyota Corolla rok prod. 
2003

Nie dotyczy

Anna Ewa 
Wiąz / radna 
Rady Miejskiej

Nie dotyczy Dom o powierzchni 203 m2 o wartośći 550 000 
zł, działka rolna o powierzchni 0,56 ha o warto-
śći 250 000 zł

Dieta radnej – 700 zł, działalność gospodarcza – 
przychód/dochód: 77 343 zł

Skoda Rapid rok prod. 2014 Nie dotyczy

Michał Jan 
Bociarski / rad-
ny Rady Miej-
skiej

5 000 zł Mieszkanie o powierzchni 52,25 m2 o wartości 
151 000 zł

Dieta radnego – 10 086,80 zł, praca w ARiMR – 41 
502,58 zł 

Nie dotyczy PKO Bank Polski kredyt hipoteczny – 116 
000 zł
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Ewa Durska na mitingu w Londynie

Srebro w pchnięciu kulą
W niedzielę (26 lipca), nasza najbardziej utytułowana sportsmenka - Ewa Durska, startowała podczas mityngu rozgrywanego w Londynie, pod nazwą 
„The Sainsbury’s IPC Grand Prix Final". Reprezentantka Polski w swojej koronnej dyscyplinie pchnięcia kulą, wywalczyła na wyspach srebrny medal.

Podczas mitingu w Londynie o 
medale walczyli sportowcy z całe-
go świata. Mieszkanka Nowogar-
du - Ewa Durska, w finale pchnię-
cia kulą (F20), który rozpoczął się 
w niedzielę(26 lipca), o godzinie 
14:00, miała 5 rywalek, reprezen-
tantki: Rosji, Grecji, Estonii, Islan-
dii i Wielkiej Brytanii. W pierw-
szej próbie najdalej kulą miotała 
reprezentantka Polski, Ewa Dur-
ska osiągnęła wynik 11.99 m. W 
drugiej próbie mieszkanka Nowo-
gardu poprawiła swój wynik, osią-
gając rezultat 12.82 m. Po 3. kolej-
ce Ewa Durska nie oddawała pro-
wadzenia, choć tym razem pchnę-
ła kulę 21 cm bliżej od najlepsze-

go wyniku. W czwartej rundzie, 
reprezentantka Polski osiągnę-
ła swój najlepszy wynik w zawo-
dach. Kula, po próbie Ewy Dur-
skiej, zatrzymała się na 13 metrze i 
5 centymetrach. Jak się okazało w 
5. kolejce, wynik ten nie gwaran-
tował jeszcze złotego krążka. Piąta 
próba Ewy Durskiej była najsłab-
sza ze wszystkich, choć osiągnię-
ty wynik 11.67 m i tak by wystar-
czał na brązowy medal. Rosjan-
ka Antonina Baranova w swoim 
piątym pchnięciu, posłała kulę na 
odległość 13 metrów i 35 centy-
metrów i przed ostatnią serią, ze-
pchnęła mieszkankę Nowogardu 
na 2. miejsce. W ostatniej swojej 

próbie Ewa Durska uzyskała naj-
lepszy wynik 6. serii, jednak nie 
zdołała pobić rezultatu Rosjan-
ki i ostatecznie ukończyła miting 
ze srebrnym medalem. Na najniż-
szym stopniu podium stanęła re-
prezentantka Grecji - Zoi Manto-
udi, której najlepszą odległością 
był wynik 11.28 m. Gratulujemy 
Ewie Durskiej srebrnego meda-
lu w międzynarodowym mityngu, 
wierzymy, że to dobry prognostyk 
przed kolejnymi zawodami na 
najwyższym szczeblu. Przy arty-
kule publikujemy tabelę z wynika-
mi zawodniczek biorących udział 
w finale pchnięcia kulą. 

KR

The Sainsbury’s IPC Grand Prix Final – Shot Put Women-F20
M 1 2 3 4 5 6 Wynik
1 Antonina Baranova (Rosja) X 11.45 12.39 12.33 13.35 12.37 13.35
2 Ewa Durska (Polska) 11.99 12.82 12.61 13.05 11.67 12.69 13.05
3 Zoi Mantoudi (Grecja) 10.10 10.39 X 11.28 10.56 10.97 11.28
4 Sirly Tiik (Estonia) 10.91 11.10 10.85 10.49 X 10.85 11.10
5 Sabrina Fortune (Wielka Brytania) 8.89 10.33 10.68 10.23 10.60 10.97 10.97
6 Hulda Sigurjonsdottir (Islandia) 9.30 9.56 9.65 X 9.60 9.45 9.65Na zdjęciu z prawej strony Ewa Durska, wraz z Valerie Adams, rekordzistką świata 

i mistrzynią olimpijską w pchnięciu kulą
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

PIASEK, PIASEK 
PRZESIEWANY, 

ŻWIR, CZARNOZIEM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

UWAGA ! Jedyny w Nowogardzie sklep Husqvarna
PRZENIESIONY z tyłu NETTO Dąbrowszczaków 4 (budynek byłej piekarni)

NOWA LOKALIZACJA

NIŻSZE CENY!

WYKWALIFIKOWANY 
SPRZEDAWCA  

ZE ZŁOTYM CERTYFIKATEM Z 
ZAKRESU WIEDZY  

O PRODUKTACH HUSQUARNA

NAJNIŻSZE CENY 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW

PILARKI SPALINOWE
JUŻ OD 479 ZŁ

WYPRZEDAŻ KOSIAREK  -10%
CENY JUŻ OD 659 ZŁ

PODKASZARKI OD 479 ZŁ

NAJTAŃSZE USŁUGI 
SERWISOWE !!!

MECHANIK Z 15-LETNIM 
DOŚWIADCZENIEM

NOWOGARD • ul. Dąbrowszczaków 4 (koło Netto) • tel. 91 392 68 57

Prowadzimy nabór dzieci 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, ruchowo         

i z autyzmem  

w wieku od 2,5 lat.
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Supermaraton w Zieleńcu

Startowało czterech nowogardzian
W sobotę (25 lipca), w malowniczo położonej miejscowości Zieleniec (woj. dolnośląskie), odbył się IX supermaraton, wchodzący w skład Pucharu Polski 
w Szosowych Maratonach Rowerowych. W górach kotliny kłodzkiej wystartowało 4 reprezentantów Nowogardu, którzy zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony. 

W Zieleńcu wystartowała Mał-
gorzata Kubicka oraz Arkadiusz 
Pietruszewski, Janusz Pietru-
szewski i Marek Szymański. Był 
to IX supermaraton punktowany 
do rankingu Pucharu Polski, do-
dajmy, że cała seria liczy XIII cy-
klów. Etap ten odbył się po pięk-
nych górach kotliny kłodzkiej. Na 
najdłuższym dystansie Giga (163 
km) rywalizowali Małgorzata Ku-
bicka i Arkadiusz Pietruszew-
ski. Start zaplanowano na godzi-
nę 8:00, a kolarzom towarzyszyła 
temperatura 23 stopni Celsjusza. 
Część wyścigu odbyła się po cze-

skiej stronie, z 10 km podjazdem 
na wysokości 1008 metrów. Na-
stępnie na kolarzy czekał szaleń-
czy zjazd  z długą prostą, na której 
Arkadiusz Pietruszewski  osiągnął 
maksymalną prędkość 83,8 km/h. 
Po powrocie na polską stronę za-
wodnicy odbyli trzy rundy 25 km, 
za każdym razem pod tak zwa-
ną Różankę (podjazd około 4 km 
ze średnim nachyleniem 12 pro-
cent). Niestety po stronie polskiej 
pogoda się popsuła i zawodnicy 
dystansu Giga dwukrotnie zali-
czyli burzę i ścianę deszczu, któ-
ra na podjazdach wydawała się 

pomocna (chłodniej), ale przy 
zjazdach była już niebezpiecz-
na (prędkości 60- 70km/h i ostre 
zakręty przy bardzo kiepskiej na-
wierzchni dróg). Nasi reprezen-
tanci w tych warunkach spisali się 
bardzo dobrze. Małgorzata Kubic-
ka przekroczyła linię mety z cza-
sem 08:27:43.252, który pozwolił 
jej tryumfować w kategorii  K4s, 
natomiast w Open Kobiet, wynik 
ten zapewnił naszej mieszkańce 2. 
miejsce. Arkadiusz Pietruszewski 
na pokonanie trasy potrzebował 6 
godzin, 39 minut, oraz 11.972 se-
kund. Wynik ten pozwolił mu cał-
kowicie zdominować kategorię 
M4i oraz Open rowery inne, i co 
za tym idzie przywieźć do domu 
dwa złote medale. Na nieco krót-
szym dystansie Mega (113 km) 
rywalizował Janusz Pietruszewski, 
który wyścig ukończył z  czasem 
05:03:22.577. Wynik ten pozwolił 
mu stanąć na drugim stopniu po-
dium w kategorii M6i, natomiast 
w Open rowery inne kolarz LKK 
Nowogard, sklasyfikowany został 
na 11. pozycji. Na najkrótszym 
dystansie Mini (73 km) startował 

Marek Szymański. Nasz repre-
zentant nie zdołał stanąć na po-
dium, swój start zakończył z cza-
sem 02:43:04.197. Wynik ten po-
zwolił mu w swojej kategorii M6s 
zająć 6. miejsce oraz 104. pozycję 
w Open szosa. 

Impreza zwana „Klasykiem 
Kłodzkim” zakończyła się smacz-
nym obiadem, wręczeniem pu-
charów oraz losowaniem nagród. 

Następny supermaraton z cy-
klu Pucharu Polski w Szosowych 
Maratonach Rowerowych odbę-
dzie się w Nietążkowie, niestety w 
tym samym terminie co maraton 
w Nowogardzie. Z oczywistych 
względów nasi zawodnicy wybio-
rą start w nowogardzkiej imprezie 
i nie wywalczą kolejnych punktów 
do klasyfikacji sezonu w Pucharze 
Polski. 

KR 

Pierwsza z prawej- Małgorzata Kubicka, ciesząca się z 1. miejsca w kategorii K4s.

Na zdjęciu Arkadiusz Pietruszewski w górach kotliny kłodzkiej, podczas superma-
ratonu w Zieleńcu

Nowogardzki akcent na Tour de France

Niesamowite przeżycie...
Mieszkańcy Nowogardu - Janusz i Arkadiusz Pietruszewscy, wybrali się do Francji, aby z bliska dopingować kolarzy biorących udział w etapach Tour de 
France oraz samemu zmierzyć się z trasą wyścigu.

 Dwóch zawodników LKK No-
wogard - Janusz i Arkadiusz Pie-
truszewscy, z bliska mogli przy-
glądać się zmaganiom najlepszych 
kolarzy na świecie, startujących w 

Tour de France. Nasi mieszkańcy 
byli świadkami najtrudniejszych 
alpejskich etapów, mało tego, sami 
spróbowali swoich sił na wyma-
gającej trasie. Oprócz kibicowa-

nia, zaliczyli trening życia, pod-
czas którego zmagali się z podjaz-
dami o długości 25 km na wyso-
kości rzędu 1921 metrów, zalicza-
jąc premie górskie 2 i 3 kategorii. 
Dzień przed każdym etapem za-
wodowców, poszczególne trasy 
etapów były udostępnione dla ko-
larzy amatorów, na których moż-
na było spotkać tysiące zawodni-
ków z całego świata. Trening, na-
wiązywanie nowych znajomości, 
wymiana doświadczeń, wspólne 
zdjęcia i dopingowanie zawodni-
ków na trasie, najbardziej wyma-
gającego Touru na świecie, były 
niezapomnianym przeżyciem dla 
mieszkańców Nowogardu. Na 
jednym z etapów Arkadiusz Pie-
truszewski osiągnął prędkość na 
zjeździe 91km/h. Pogoda jak to w 
alpach- upały do 36 stopni Celsju-
sza przeplatane z burzami i gra-
dobiciem. - To było niesamowite 
przeżycie! Po prawej góra, po lewej 
30 cm murek, za nim 500 metrów 
przepaść, a na liczniku 60-70km/
h (zjazd). Ściana deszczu przepla-
tana z gradem, rzeka wody ze żwi-

rem, kamieniami i błotem na tra-
sie. To wszystko dzień przed 17 
etapem. Jeszcze przed zakończe-
niem ulewy, na trasie pojawiły się 
służby porządkowe, aby na drugi 
dzień trasa była perfekcyjnie przy-
gotowana dla zawodowców – opo-
wiada Arkadiusz Pietruszewski. 
Kolarze amatorzy kibicowali za-
wodowcom z biało-czerwoną fla-
gą, na której widniał napis „No-
wogard”. Swoje zmagania z trasą 
oraz rywalizacje najlepszych kola-

rzy na świecie, uwiecznili na zdję-
ciach oraz filmach. Publikujemy 
linki do tych nagrań: http://
youtu.be/2dYna4tiu-
FE,  http://youtu.be/5_
ycoBqKYjY . Zaraz po powro-
cie z Tour de France, nasi repre-
zentanci wystartowali w „Klasyku 
Kłodzkim”, o czym piszemy w tym 
wydaniu DN. 

KR

Od lewej- Janusz i Arkadiusz Pietruszewscy, kibicująćy na trasie Tour de France Janusz Pietruszewski tuż przed startem jednego z etapów Tour de France



31.07-3.08.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 246 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

Zajęcia żeglarskie 
JUNGA & KADET 2015 

Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie informuje, że organizuje 
bezpłatne zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w dniach od 30 lipca (czwartek) do 08 
sierpnia (sobota) na terenie  przystani klubowej na plaży miejskiej w 
Nowogardzie.Uwaga - ilość miejsc ograniczona.

 Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców oraz za-
świadczenie lekarskie można składać Bosmanowi Klubu (przystań klu-
bowa) codziennie w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 28 lipca (wtorek). 
Formularze do pobrania u Bosmana lub na stronie internetowej www. 
knaga.nowogard.eu

Zebranie organizacyjne rodziców  w dniu 29 lipca (środa) , godz. 
17.00 (przystań klubowa).

Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach za-
dania publicznego „Bezpiecznie na wodzie”

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 601-332-493.

Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu

Piłkarze Doberaner FC już w Nowogardzie

W sobotę sparing 
Jak informowaliśmy w minionych wydaniach DN, piłkarze z niemieckiego Bad Doberan zawitali już w Nowogardzie. W naszym mieście trenować będą do 
niedzieli, natomiast w najbliższą sobotę o godzinie 16:00, zagrają mecz sparingowy z Pomorzaninem Nowogard. 

Piłkarze z Niemiec do Nowogar-
du przyjechali w czwartek wieczo-
rem. Odbędą tutaj krótki week-
endowy okres przygotowawczy. 
Goście Pomorzanina stacjonu-
ją w hotelu „Przystań”. Na sobotę 
(1 sierpnia), o godzinie 16:00, za-
planowano mecz sparingowy dru-
żyny Doberaner FC z Pomorzani-

nem Nowogard. Przypomnijmy, 
że na skutek współpracy pomię-
dzy obydwoma klubami, podobny 
obóz niemiecki, zespół odbywał 
także przed rokiem. W rewanżu 
młodzieżowe drużyny Pomorza-
nina oraz seniorzy zapraszani są 
do Niemiec na turnieje piłkarskie. 
Zespół Doberaner FC w niemiec-

kiej lidze rozgrywa swoje mecze 
na podobnym szczeblu jak Po-
morzanin (rozgrywki regionalne). 
Jak wypadną piłkarze, których do 
dyspozycji będzie miał Tomasz 
Surma, na tle naszych zachodnich 
sąsiadów? Przekonamy się już nie-
bawem. Przypomnijmy, że przed 
rokiem, Pomorzanin wysoko wy-

grał z Doberaner FC 4:0. Bramki 
strzelali wówczas: Sławomir Pasz-
kowski, Paweł Galus, Wojciech 
Borek i Piotr Hanuszkiewicz. Ża-
den z tych piłkarzy nie wystąpi w 
sobotnim sparingu, Paweł Galus 
leczy kontuzję natomiast pozo-

stali wymienieni zawodnicy nie są 
już piłkarzami Pomorzanina. Za-
chęcamy wszystkich sympatyków 
Pomorzanina do tego, aby wybrali 
się w sobotę, o godzinie 16:00, na 
stadion miejski w Nowogardzie. 

KR

Rok temu Pomorzanin pewnie wygrał z Doberaner FC 4-0. Od tamtego czasu kadra nowogardzian bardzo się zmieniła
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OGŁO SZE NIA drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W CENTRUM NOWOGARDU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CENA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CENA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
MIESZKANIA W OKOLICY NOWOGARDU!
* kawalerka 18 m2, parter CENA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CENA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CENA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CENA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CENA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CENA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CENA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Boh. Warszawy 
oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19.

•	             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 
570 056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, bezczynszowe Leśna. 663 
423 338 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

•	 Sprzedam bezczynszowe dwa 
mieszkania, parter, lub jako jed-
no 68m2. Tel. 660 143 840 

•	 Odstąpie urządzone mieszkanie 
65m2, wpółdzielcze, lokatorskie-
,Wiejska 2d. 604 606 960 

•	 Sprzedam pół domu z działką 
Osowo. 696 404 840, 690 945 
309 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, nowe okna, nowa stolarka 
okienna na osiedlu Gryfitów. 91 
39 26 999

•	 Sprzedam  mieszkanie  3 po-
kojowe. Centrum.Parter.
Tel.603993087.

•	 Sprzedam ziemię orną. 724 541 
510 

•	 Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710 

•	 Mieszkanie M3 sprzedam. 2 
pokoje, (kuchnia umeblowa-
na). ul. Wyszyńskiego III pię-
tro. Tel. 784 584 294 

•	 Działkę budowlaną z warunka-
mi zabudowy.Sprzedam. 606 
681 704 

•	 Działki budowlane sprzedam 
Karsk. 735 957 563 

•	 Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

•	 Dobra sprzedam okazyjnie całe 
piętro kamienicy z mieszkaniem 
i pomieszczeniami przeznaczo-

nymi do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w sumie 300 
m2 cena 280000 zł do negocjacji. 
Tel. 513 259 795 

•	 Do wynajęcia kawalerka 20 m2. 
Tel. 667 621 070 

•	 Sprzedam 15 ha ziemi. 722 011 
142 

•	 Sprzedam dzialkę budowlaną 
okolice Nowogardu 2200 m2, 
49000. Tel. 502 609 193 

•	 Działki siedliskowe sprzedam 12 
zł/m2 powierzchnia do uzgod-
nienia okolice Nowogardu. 603 
895 622

•	 Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu, 3 pokoje, 
48m2, I piętro. Cena 155 000 zł. 
Tel. 519 111 710 

•	 Do wynajęcia lokal (kawaler-
ka) 27m2, I piętro, centrum. 
Tel. 661 960 881

•	 Sprzedam mieszkanie o pow. 
ok. 100m2 wraz z działką przy ul. 
Boh. Warszawy, Nowogard. 604 
775 976 , 503 037 310 

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym tanio. 507 045 404

•	 Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 
Tel. 607 647 215 

•	 Sprzedam 8400 m2 działki w 
Trzechlu, pod zabudowę, 33 000 
zł. Tel. 889 133 882 

•	 Dom na wsi 6 km od Nowogar-
du, wysoki standard, część go-
spodarcza, duża działka 158 000 
zł. Tel. 501 307 666 

•	 KRUS – działka rolna 1.50 HA ta-
nio sprzedam. 725 899 426 

•	 Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

•	 Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cu-
kierni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

•	 Sprzedam kawalerkę. 723 777 
511 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, Nowogard. 605 905 
884 

•	 Zamienię mieszkanie 55 m2 na 
większą kawalerkę okolice No-
wogardu. 721 500 577 

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 607 647 215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. Tel. 506 
432 616

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 SZYBKO –TANIO  i   bezproble-
mowo  AUTONAPRAWA. Gol-
czewo. Tel:694161134.

•	 Sprzedam BMW 225 Td w do-
brym stanie, automat,  rocz-
nik 1994.Cena 1600 zł. Tel. 609 
876 850

•	 Sprzedam motocykl Yama-
ha Dropstar 125, chapper. 
Tel. 513 259 795

•	 Sprzedam Golf 2, 1991 rocz-
nik, poj. 1.3, opony zapasowe 
z felgami, nowy akumulator. 
Cena 1500 zł. Tel. 794 604 919 

•	 Tico, 2000 rok produkcji, po 
generalnym remoncie. Cena 
1500 zł. 696 807 922 

ROLNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 

belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

•	 Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

•	 Kombajn Forschnit 514E sprze-
dam. 603 467 609

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 
16 08 84

•	 Sprzedam  :  Kramer  312   ,  i  
rozrzutnik  obornika  8 ton.
Tel.502217497.

•	 Usługi rolniczne : koszenie 
łąk, mulczowanie, belowanie, 
przgrabianie i zgrabianie, tale-
rzówka, orka, siano-kiszonka i 
siew agregatem. 508 404 704 

•	 Prasowanie bali. 513 941 882

• Sprzedam ciągnik C-28 po ka-
pitalnym remoncie, rozrzutnik 
obornika, mieszankę zbożową 
i przyczepę samochodową. Tel. 
696 807 922

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 
Tel. 724 541 510 

• Sprzedam brojlery, kaczki, gęsi. 
Tel. 782 429 405 

•	 Sprzedam prosięta tuczniki na 
ubój. Tel. 519 195 864 

• Sprzedam dwie przyczepy 
sztywne D-44 stan dobry. 692 
608 128

•	 Sprzedam króliki i gołębie. 668 
787 587 

•	 Sprzedam ciągnik C-28 odre-
staurowany cena 14 500, roz-
rzutnik obornika jednoosiowy 
cena 1250 zł, przyczepę 4,5 tony 
zarejestrowana cena 2750, bla-
chę 2 letnią 100 m2.. 696 807 922 

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 

innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 513 409 258

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 Blachatstwo pojazdowe. Tel. 600 
182 682 

•	 Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi ogólnobudowlane. Do-
cieplenia budynków. 607 654 
692 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

•	 Finishit. Kompleksowa budo-
wa domów, elewacje i docieple-
nia, ogrodzenia z klinkieru i ka-
mienia polbruk, kostka granito-
wa, wykończenia wnętrz, łazien-
ki, kominki. Tel. 603 531 077 

• TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	 BLACHARSTWO MECHANIKA 
POJAZDOWA. 600 182 682

PRACA
•	 Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•	  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż okien- 
pracownik na hali produkcyj-
nej. - pracownik biurowy ob-
sługa komputera, mile widzia-
ny język niemiecki lub angiel-
ski. 663 600 601 

•	 Zlęce położenie 550 m2 blachy 
trapezowej. Stan obecny deska i 
papa. Tel. 601 584 055, 601 584 
056 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Gabinet kometyczny „Missty” 
przyjmie do pracy kosmetycz-
kę/stylistkę paznokci. 730 095 
666

•	 FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  
ZATRUDNI – pracownika  w  wie-
ku  20-45 lat, wymagane. Prawo 
jazdy kat. „B”, mile widzia-
ne  dodatkowe uprawnienia.
Tel.502217497

• Zatrudnię kierowcę C+E, tra-
sy liniowe 3/1, 2/1, tel. 607 
585561

• Zatrudnię spedytora, znajo-
mość języka angielskiego, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, 
dobre warunki płacowe, tel. 91 
39 26 999

• Poszukuje ludzi do prac ele-
wacyjnych oraz układania gla-
zury. Tel. 603 531 077 

• Praca dla mężczyzny znają-
cym się na mechanice pojaz-
dowej przy demontażu pojaz-
dów 10 zł/h. 570 645 443

• Zatrudnię kelnera/kelnerkę z 
doświadczeniem. 507 953 705, 
507 951 313 

• Zatrudnimy pomoc kuchenną. 
Tel. 507 951 313, 507 953 705 

• Zatrudnię pracowników ogól-
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

nobudowlanych. Tel. 603 987 
104 

• Zatrudnię na łapanki kur męż-
czyzn. Tel. 882 963 434 

• Firma zatrudni  pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności (otwarty rynek pra-
cy) do dozorowana i prac porząd-
kowych. Tel. 91 39 25 275

• Zlecę docieplenie lub przyjmę do 
dociepleń. Tel. 785 931 513 

•	 Zatrudnię solidną panią do 
pracy w kuchni i prac gospo-
darczych. Tel. 602 474 266

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, 
kosz, nowy olej, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

•	 Mam do przewiezienia drobne 
rzeczy Zdziechowice niedaleko 
Sandomierza. 691 314 739 

•	 Sprzedam łódź żaglową cztero-
osobową z WC, klasa Grenada 
24, rocznik 1986, silnik Yamaha 
10 kw, nowy maszt z wózkiem 
wolnobieżnym, okrycie zimo-
we. Kraj produkcji Szwecja. 600 
119 350 

•	 Drzwi garażowe ocieplane o 
wymiarach wys.210 cm ,szer.240 
cm w solidnej 

•	 ramie .Stan b.dobry.
tel.509861740

•	 Wózek-balkonik .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

•	 Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•	  Kupię poroże jelenia, daniela, 
łosia i kozła. Atrakcyjne ceny. 
693 344 667 

• Poznam pana do lat 70. 661 690 
590 

• Sprzedam wóz konny w dobrym 
stanie.722 011 142

•	 Sprzedam drzwi garażowe. 
Cena do uzgodnienia. 794 466 
750
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Do wygrania KSIĄŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Człowiek głodny nie jest wolny
Wiesław Borowik, Krystyna Gęglawa, Genowefa Maćkowska, Stanisław Furmańczyk, Andrzej Leszczyń-

ski, Natala Kursnierk, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Stanisława Pokorska, Edward Bachor, Grażyna Sie-
dlecka, Grażyna Kosmalska, Grażyna Gibka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Zofia Górecka, Pela-
gia Feliksiak, Danuta Wdowińska, Alicja Wypych, Janina Grudzińska, Anna Huget, Jolanta Kozioł, 

Zwycięzcy: Barbara Bartosik. Danuta Wdowińska, Grażyna Kosmalska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie rebusu dla dzieci: Oklaski, Rosa
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Hubert Solarski, Miłosz Wielgus, Bartek Feliksiak, Madzia Skowroń-

ska, Michał Feliksiak, Natalia Chruściel

Zwycięzca: Hubert Solarski
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 
16.35 (7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^Nowogard 26 IV – 13 VI 2015
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”

Aktualizacja wg stanu na 24 IV 2015

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

07:43
II
1)

PR-R

09:09
II
2)

PR-R

09:24
II
3)

PR-R

11:50
II PR-R

13:28
II
4)

PR-R

15:54
II PR-R

18:03
II
5)

PR-R

18:04
II
6)

PR-R

20:08
II
7)

PR-R

20:52
II
8)a)

PR-R

22:10
II
9)

Kołobrzeg

PR-R

05:15
II
4)

PR-R

05:56
II
10)

PR-R

06:01
II
11)

PR-R

07:41
I PR-R

10:21
II
12)

PR-R

10:35
II
13)

PR-R

14:31
II
12)

PR-R

14:32
II
13)

PR-R

16:56
II PR-R

18:43
II PR-R

19:36
II
14)

PR-R

21:02
I
15)a
)

Szczecin Główny

objaśnienia znaków / symbols
1) kursuje 1-6 / 1 V, 4 VI; 
2) kursuje 9 V-13 VI 67 + 4 VI; 
3) kursuje 26 IV; 1-3 V; 
4) kursuje 1-5 / 1 V, 4 VI; 
5) kursuje 11 V-13 VI / 25 V; 
6) kursuje 26 IV-10 V; 25 V; 
7) kursuje 27-30 IV; 2 V; 

objaśnienia znaków / symbols
8) kursuje 4 V-13 VI 1-6 / 4 VI; 
9) kursuje 1-57 / 4 VI; 

10) kursuje 1-5 / 1 V, 4-5 VI; 
11) kursuje 6 + 5 VI; 
12) kursuje 26 IV-3 V; 
13) kursuje 4 V-13 VI; 
14) kursuje 11 V-13 VI; 
15) kursuje 26 IV-10 V; 

objaśnienia znaków / symbols
a) SZCZECIN AIRPORT EXPRESS
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia znaków / symbols
PR: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - R: REGIO

peron - indeks górny godziny

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

www.przewozyregionalne.pl

Strona 1 z 1
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

autoczesci nowogard

autoczescinowogard@gmail.com

ukparts1

czescinowogard

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.plTRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Czytaj s.  4

Czytaj s.  7

s.  10s. 3

Kolejne potrącenie

Remis z 
Niemcami

Cała prawda 
o dachu na 
przedszkolu

Zbiór czereśni 
praca akordowa. 

Tel. 510 730 398. 
Atrakcyjne zarobki

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

Jeszcze przez kilka dni można 
zgłaszać propozycje do Studium

Ogłosili konsultacje, 
tylko kto o tym wie?

Czytaj s. 3

Głazy już na placu przy kościele 

Kamienie pro 
memoria

Czytaj s. 8 

Komu opłacała 
się akcja "silnik"

70 lat Parafii pw. WNMP 
Czy ktoś kogoś 
rozpozna  
na zdjęciu 
sprzed lat
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policyjna

Kronika Policyjna
27.07.2015 r. 
godz. 11.50 
Na ul. Bankowej doszło do wła-

mania do piwnicy, skąd skradzio-
no skrzynkę narzędziową z narzę-
dziami. 

godz. 13.40 
Powiadomienie o włamaniu do 

warsztatu przy ul. 15 Lutego, skąd 
dokonano kradzieży 2 wiertarek 
udarowych, 2 szlifierek kątowych 
marki Inhel oraz 7 pił spalino-
wych marki Husqwarna. 

28.07.2015 r. 
godz. 12.30  
Pracownik sklepu Netto powia-

domił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. 

Godz. 13.00
Dyżurna Ruchu PKP powiado-

mił o kradzieży śrub z torowiska 
na odcinku Nowogard – Mosty. 

Godz. 15.50 
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Boh. Warszawy 
powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

godz. 18.00
W lokalu gastronomicznym 

przy Placu Wolności wybito szy-
bę w oknie. 

29.07.2015 r. 
godz. 05.40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego, w miejscowo-
ści Trzechel, ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego ciągnikiem rolni-
czym marki Ursus. Grzegorz K. 
miał 2,24 promile alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

godz. 09.20 
Na ul. 3 Maja, Emil B. kierował 

rowerem pomimo aktywnego za-
kazu prowadzenia rowerów. 

Godz. 13.20
W miejscowości Redło, Paweł 

G. kierował samochodem mar-

ki Deawoo Tico, znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,80 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

31.07.2015 r. 
godz. 13.40 
Na ul. 3 Maja z samochodu 

marki VW Caravelle, dokonano 
kradzieży nawigacji samochodo-
wej marki Gamin, kurtki myśliw-
skiej, radia samochodowego oraz 
art. spożywczych.

godz. 18.45
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego, w miejscowości 
Czermnica, ujawnili, że Adrian 
S. kierował motorowerem marki 
Rayter znajdując  się w stanie nie-
trzeźwości, 0,80 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

01.08.2015 r. 
godz. 06.00
Zbigniew M., w miejscowości 

Błotno, kierował rowerem znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 1,38 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 11.10 
Na ul. Boh. Warszawy doszło 

do kolizji drogowej pomiędzy po-
jazdami Skoda oraz Chrysler. 

godz. 12.50 
Z altanki ogrodowej przy ul. 

Zamkowej dokonano kradzieży 
kosy spalinowej marki Demon. 

godz. 13.50 
Powiadomienie o włamaniu do 

pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Ostrzyca, skąd skra-
dziono piłę spalinową marki Sthil. 

godz. 15.00
W miejscowości Żabówko do-

szło do kolizji drogowej pomiędzy 
pojazdami KIA Ceed i Mercedes. 
    
        st. 

insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Każdy z nas z utęsknieniem czeka na okres wakacyjnych podróży. Jest to najlepszy czas na 
poznawanie nowych zakątków w kraju i na świecie, oraz na wypoczynek z dala od spraw za-
wodowych. Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych respondentów, z gminy Nowogard, jak 
najchętniej i gdzie spędzają swoje wakacje? 

Pani Magdalena z dziećmi - Najchętniej swój urlop i wa-
kacje spędzam w mieście Łeba, gdzie mieszka moja mama. 
Są tam ładne okolice, plaża i ruchome wydmy, które niewąt-
pliwe są ogromną atrakcją dla przyjeżdżających w te strony 
turystów. Morze jest piękne, ale są jeszcze góry, tam też bar-
dzo lubię jeździć. Dlatego może w tym roku pojadę z rodzi-
ną do Szklarskiej Poręby. A tak w ogóle to chciałabym jeszcze 
zwiedzić Egipt, i oczywiście Grecję. 

Magdalena Zając z córką Wiktorią - Jeżeli chodzi o moją rodzi-
nę to bardzo lubimy góry, a jak góry, to oczywiście tylko Zakopane. 
Dlatego staramy się, gdy tylko pozwala nam na to czas, często tam 
bywać. Chociaż takie kraje jak, Bułgaria, Grecja czy Hiszpania, też 
nie są nam obce. 

Pan Zbigniew - W moim przypadku wszystkie drogi prowadzą do 
Kołobrzegu i Międzyzdrojów, czyli do tych miejscowości, gdzie jest 
morze. Jak na razie to byłem jedynie w Katowicach, i wie pan, wi-
działem tam kopalnie, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Góry 
też w Polsce mamy piękne, ale teraz bardzo chciałbym pojechać w 
Bieszczady. 

Wiesław Jastrzębski -  Ja najlepiej odpoczywam w Kołobrzegu i 
Niechorzu, chociaż jak byłem w Lądku Zdroju, nie na wczasach czy 
w sanatorium, u mojej rodziny, to też mile wspominam ten odpoczy-
nek.  A miejsce, które mogę powiedzieć jest dla mnie upragnionym, 
to Majorka, na którą bardzo chętnie bym sobie pojechał. Ale aby tak 
się stało, to muszę chyba najpierw wygrać  w „Toto Lotka”. 

Pan Jan -  Ja, tak naprawdę, oprócz dawnego DDR-u, to nigdzie nie 
byłem. Zwyczajnie dość poważnie choruję i wyjazdy są mi niewska-
zane. Dodatkowo biorę dużo różnych lekarstw i to też jest pewnego 
rodzaju utrudnieniem. Ale, gdybym mógł sobie wybrać miejsce, które 
mógłbym odwiedzić, to byłby to na pewno Wiedeń w Austrii. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Eugeniusz Przybysz: lat 60, zmarł 22.07.2015 r., pogrzeb odbył się 
03.08.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Róża Bochniak: lat 82, zmarła 31.07.2015 r., pogrzeb odbył się 
03.08.2015 r., na cmentarzu w Jenikowie.

Katarzyna Mrówczyńska: lat 93, zmarła 03.08.2015 r., pogrzeb od-
będzie się 05.08.2015 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, kuchnię   
   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego, minimum sześciotygodniowego 
   tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną 735 448-007 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Komunikat Policji

Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2015 r. przy ul. 3 Maja 
ujawniono rower, typu damka z koszykiem oraz zmontowa-
nym siedziskiem dla dziecka. Właściciel zguby proszony jest o 
zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie.   
   

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Reklama

Z n a l e z i o n o 
klucze

W poniedziałek (27 lipca), na 
placu zabaw przy ul. Gryfitów, w 
godzinach popołudniowych  zna-
leziono i dostarczono do redakcji 
DN klucze. Przy trzech zgubio-
nych kluczach znajduje się bre-
lok z logo akcji „Bądź Bezpiecz-
ny”. Prosimy właściciela o odbiór 
zguby w redakcji DN.

Hurtownia Drobiu 
zatrudni na stanowisku 

kierowca – sprzedawca. 
Dobre warunki. 

602 288 598

Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać propozycje do Studium

Ogłosili konsultacje, tylko kto o tym wie?
W ostatnich dniach, na stronie UM w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla informuje na temat rozpoczęcia procedury zmian w „studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. 

Ci co na dość skromną infor-
mację, jak na wagę opracowanego 
dokumentu, w ogóle ją przeczy-
tali, zwracają uwagę nie tylko na 
termin publikacji ogłoszenia, ale 
samą treść komunikatu. 

-Dziwię się, że tak ważny dla 
społeczeństwa dokument poddaje 
się konsultacji w okresie wakacji, 
kiedy większość ludzi jest na urlo-
pach, i do tego nie publikuje się go 
w prasie tylko na stronie gminy na 
którą raczej niewiele osób wchodzi  
– mówi jedna z czytelniczek, któ-
ra w tej sprawie zadzwoniła do re-
dakcji DN. 

Inny czytelnik zauważa zbyt la-

koniczną treść komunikatu wyda-
nego przez burmistrza. 

-W samej informacji braku-
je zagadnień technicznych na te-
mat tego, jak ma wyglądać pismo z 
propozycjami zmian do Studium– 
mówi czytelnik, mieszkaniec jed-
nej z podnowogardzkich wsi. 

Zdaniem naszych rozmówców 
gmina świadomie okroiła komu-
nikat, by jedynie w minimalny 
sposób wypełnić ustawowy obo-
wiązek przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych nad studium. 

-Może komuś zależy na tym, aby 
jak najmniej ludzi wiedziało, że 
można składać swoje propozycje, 

szczególnie jakie w ostatnim cza-
sie w Nowogardzie, jak grzyby po 
deszczu, rosną fermy norek – zapy-
tuje kolejny czytelnik. 

Dlatego też czujni są mieszkań-
cy Ostrzycy, którzy dzisiaj (we 
wtorek) mają w tej sprawie od-
być spotkanie. Jak dowiedziała się 
nieoficjalnie redakcja DN, na ze-
braniu padnie propozycja wpro-
wadzenia do studium zakazu bu-
dowy ferm norek w obrębie tej 
wsi. Przypomnijmy, że właśnie 
brak odpowiednich uregulowań 
w miejscowych przepisach archi-
tektonicznych, o mały włos nie 
doprowadziło do powstania na 

tamtym terenie, niezwykłym pod 
względem przyrodniczym, zakła-
du produkującego norki. Tylko 
determinacja i protesty mieszkań-
ców zniechęciły inwestora do re-
alizacji swojego planu. 

Dziś jednak, z podobnym pro-
blemem borykają się kolejne wsie, 
jak np. ostatnio Wyszomierz, a 
wcześniej Sikorki. Może więc 
warto, aby i mieszkańcy innych 
wsi poszli za przykładem Ostrzy-
cy, skoro mają określoną wizję na 
swoje najbliższe otoczenie. Tym 
bardziej, że „studium” jest podsta-
wowym dokumentem kreującym 
politykę przestrzenną gminy. Jest 

dokumentem wiążącym dla bur-
mistrza, przy tworzonych później 
planach zagospodarowania prze-
strzennego. 

Informujemy zatem, że pisemne 
propozycje do „studium” można 
składać w UM w Nowogardzie do 
17 sierpnia br.  A szczegółowe  in-
formacje i wyjaśnienia w sprawie 
można uzyskać, w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, pl. Wolno-
ści 5, pokój nr 204 i 205 w godz. 
7.30 – 15.30, tel. 91 39 26 228 i 91 
39 26 229.

MS

Wszedł prosto na samochód 

Kolejne 
potrącenie 
Wczoraj, 3 sierpnia br., przy ul. Bohaterów Warszawy, na 
wysokości osiedla „Czereśniowy Sad”,  doszło do potrące-
nia pieszego.  

Do zdarzenia doszło o godz. 
8.00. Jak mówią świadkowie, 
pieszy wyszedł ze sklepu spo-
żywczego i praktycznie od razu 
wszedł na jezdnię. Taki prze-
bieg zdarzeń potwierdza też 
policja. 

-24-letni mężczyzna próbował 
przejść na drugą stronę ulicy w 
miejscu niedozwolonym, igno-
rując zasady bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym i został zaha-
czony bocznym lusterkiem pra-
widłowo jadącego jezdnią Ci-
troena Berlingo– informuje asp. 
Julita Filipczuk. 

Samochód prowadził 64-letni 
mieszkaniec Nowogardu. Męż-
czyzna był trzeźwy. 

Na szczęście, jak wynika z 
naszych informacji, potrąco-
nemu mężczyźnie nie stało się 
nic poważnego. Doznał jedynie 
niegroźnych ran twarzy i gło-
wy. Opuścił szpital tego same-
go dnia. 

Policja na razie nikogo nie 
ukarała mandatem. Czynności 
w sprawie trwają. 

MS

Reklama

Ławkę umyć,  
trawę na zielono pomalować...
Głowi się i troi Urząd Miejski w Nowogardzie, aby pracownikom społeczno -użytecznym, 
którzy pierwotnie mieli pracować na terenie swoich wsi, wymyślić robotę w mieście. W 
ostatnich dniach kobietom kazano myć... uliczne ławki. 

Pracownice dostały szczotki, 
wiadra z odzysku (po farbach) i 
trochę proszku do prania. Wodę 
kazano im nosić z jeziora... Ław-
ki, jak poinstruowali ponoć 
przełożeni, mają być tak czy-
ste, aby można było się w nich 
„przejrzeć”. Nie zawsze to się 
udaje, przyznają sami pracow-
nicy, to też zdarza się, że po in-
spekcji kierownika, część ławek 
musi być szorowana raz jeszcze. 
Wszystko to na dodatek musi się 
odbywać w zawrotnym tempie, 
bo ze względu na zbyt mały wy-
miar godzinowy, pracownikom 
nawet przerwa na śniadanie nie 
przysługuje... A jak ktoś złamał 
„regulamin”, to nawet i godziny 
mu skreślano...

Mimo wszystko pracowników 
społecznych humor nie opusz-
cza. Śmieją się, że kolejnymi za-
daniami, jakie zostaną im zle-

cone w ramach wykonywanych 
prac na rzecz UM, będzie my-
cie liści na drzewach i malowa-
nie trawy na zielono. A może le-
piej nawet tak nie żartować, bo 
w Nowogardzie to ponoć już 
wszystko jest możliwe...

Na razie pozostaje więc tylko 
życzyć wszystkim pracownikom 
społeczno-użytecznym udanej 
pracy, a osobom je nadzorują-
cym pogratulować fantazji w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi...

MS
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I owca zżarta i wilk głodny

Komu się opłaciła akcja „silnik”
W ubiegłym tygodniu miał  miejsce finał  wielomiesięcznej akcji Gminy Nowogard, zmierzającej do przejęcia silnika do łodzi  używanego dotychczas 
przez klub  żeglarski „Knaga”. Jak informowaliśmy, akcja zakończyła się  powodzeniem  -  pracownicy Gminy silnik skonfiskowali i zabrali go do magazy-
nu. Zapytaliśmy gminę Nowogard - jakie będą dalsze losy tego urządzenia, jak wiadomo  niezwykle istotnego dla wypełniania przez UM w Nowogardzie 
jego ustawowych zadań. W tych dniach otrzymaliśmy odpowiedź. 

Silnik zostanie zamontowany 
do łódki, którą ostatnio (nie ma 
dokładnej daty) gmina zakupi-
ła na wolnym rynku – wynika z 
nadesłanej  do DN odpowiedzi. 
Operatorem zestawu, czyli zaku-
pionej łódki  z zamontowanym 
na niej - zajętym „Knadze” – sil-
nikiem, będzie gminna jednostka 
Zarząd Budynków Komunalnych 
zajmujący się również  utrzyma-
niem kąpieliska miejskiego. We-
dług  pisma  do DN, podpisanego 
przez  kierownika Wydziału - Ta-
deusza  Fiejdasza,  gminna  łódź 
zaopatrzona w silnik posłuży do:

- monitorowania zabiegów re-
kultywacji jeziora prowadzonych 
przez Gminę 

- sprawdzania sprawności aera-
tora napowietrzającego wody je-
ziora

- zapewnienia w razie potrze-
by bezpieczeństwa na kąpielisku 
miejskim, za które gmina ponosi 

odpowiedzialność 
Tyle uzasadnienie gminy, a te-

raz przypomnijmy szersze oko-
liczności sprawy. Tzw. zabiegi re-
kultywacji jeziora, w tym nadzo-
rowanie pracy aeratora, gmina re-
alizuje przynajmniej od 3 lat i do-
tychczas to właśnie „Knaga”, jak 
wynika z pisma komandora klu-
bu  Jana Smoliry skierowanego 
do gminy,(publikowaliśmy go  w 
DN tydzień  temu)  umożliwia-
ła urzędnikom gminnym doko-
nywanie tych czynności, nieod-
płatnie i bezzwłocznie zapewnia-
jąc  transport  swoją łodzią, jesz-
cze wyposażoną wówczas w za-
brany przez gminę silnik. Warto 
tu dodać, że częstotliwość owych 
wyjazdów urzędników na jezio-
ro wynosiła mniej więcej 1 do 2 
miesięcznie. W zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa na plaży, 
o czym również informują nas w 
piśmie j/w, to chyba byłoby lepiej, 

gdyby się tym zajmowali ratow-
nicy, a nie urzędnicy. Jak wiado-
mo, Gmina  wykonując, jako wła-
ściciel  kąpieliska, swój obowią-
zek, organizuje corocznie prze-
targ na realizowanie zadań z za-
kresu    bezpieczeństwa kąpiących 
się. Wygrywający oprócz odpo-
wiednich koncesji na prowadze-
nie takiej działalności, dysponu-
je także właściwym sprzętem ra-
towniczym, w tym łodziami. Z 
odpowiedzi gminnej na pytania 
DN wynika także, że „Knaga”, we-
dług nowogardzkiego magistra-
tu, to (tu cytat): -prywatna orga-
nizacja pozarządowa. Mimo wie-
lu wysiłków, nie znaleźliśmy w ja-
kim to zapisanym  prawie istnie-
je coś takiego jak: - prywatna or-
ganizacja pozarządowa. Również  
członkowie „Knagi” mają  świa-
domość, że prowadzą swoją dzia-
łalność  społeczną w ramach orga-
nizacji pozarządowej, a nie jakiejś 
prywaty. Dla nas jest oczywiste, że 
używanie takiego nieadekwatne-
go do opisywanej  sytuacji  słow-
nictwa, ma na celu dyskredyto-
wanie zaangażowania społeczni-
ków z „Knagi”, poprzez próbę jego 
przedstawiania, nie jako działal-
ności społecznie użytecznej, któ-
rą gmina ma obowiązek wspoma-
gać , ale jako rzekomej prywaty. 
Ma to również na celu usprawie-
dliwienie gminy ukazanie       bez-
sensownego  zajęcie  sprzętu  z 
„Knagi”, jako szlachetnego  ode-
brania  prywaciarzom ich zabaw-
ki,  jaką był przedmiotowy silnik. 
Mimo, że o to pytaliśmy, nie po-
dano nam w odpowiedzi z gmi-

ny kwoty, jaką wydano na zakup 
nowej  łodzi. Nie rozumiemy, dla-
czego się to ukrywa? No chyba że 
chodzi o to, że wydatek wyniósł, 

jak się mówi, aż 8 tysięcy złotych!  
Jeśli aż tyle, to byłby to rzeczywi-
ście kolejny skandal.  

red

Nasz komentarz 
Jest  takie powiedzenie, które jak ulał pasuje do oceny  uzasadnienia 

postępowania gminy w sprawie silnika odebranego „Knadze”.  - Aby 
zjeść bułkę kupił sobie piekarnię. Jednak ten co w tym powiedzeniu do-
konał nieadekwatnej do realizowanej za jej pomocą potrzeby inwesty-
cji, to na ogół ktoś, kto nieroztropnie wydaje własne pieniądze. Tutaj 
zaś nieroztropnie wydaje się pieniądze podatników  kupując  łódź, któ-
ra wraz  z odebranym „Knadze” silnikiem, będzie raz – dwa razy w 
miesiącu dowozić urzędników do aeratora.  Knaga natomiast musi szu-
kać kolejnego silnika, aby wypełnić swoje, co roku bardziej intensywne, 
działania umożliwiające nowogardzkiej  młodzieży zdobycie cennych 
umiejętności, czy chociażby spędzenie tu na miejscu aktywnie waka-
cji. Ale tak to jest, gdy się władzę traktuje, zgodnie ze starym komu-
szym przekazem, jako władzę nad ludźmi, a nie jako służbę  publicz-
ną. Jak widać też wyżej- pismo do DN z Gminy nie objawia żadnej po-
ważnej argumentacji za przejęciem silnika od „Knagi”. I jak tu nie wie-
rzyć  tym którzy mówią, że w rzeczywistości chodzi o to, aby sam bur-
mistrz mógł sobie do woli pośmigać  po jeziorze gminną łodzią zaopa-
trzoną w silnik. W przeciwieństwie bowiem do braku uprawnień do 
prowadzenia wozu strażackiego, posiada ponoć  uprawnienia do kiero-
wania motorówkami. Słynny silnik opuszcza plażę miejską- foto archiwum

"Knaga" wciąż prowadzi swoją działalność. Na zdjęciu zajęcia w ramach zadania  
"Bezpiecznie na wodzie"

Wyjdzie  taniej niż zakładano 

Ruszył remont drogi do Orlika 
W minionym tygodniu rozpoczęła się przebudowa drogi prowadzącej do boiska Orlik, 
przy ul. Bohaterów Warszawy (za II LO). Przetarg zweryfikował zakładany przez gminę 
koszt inwestycji. 

Zakres prac obejmuje  wzmoc-
nienie podbudowy drogi i  uło-
żenie nowej nawierzchni jezdni 
wraz z chodnikami z kostki be-
tonowej typu „polbruk”.  Ponadto 
powstaną nowe miejsca parkin-
gowe oraz pętla do nawracania 
autobusów dowożących dzieci do 
szkoły, co znacznie poprawia bez-
pieczeństwo uczniów. 

Poza tym, zgodnie z projek-
tem, wybudowana zostanie rów-
nież pełna infrastruktura pod-

ziemna i oświetlanie. Droga ma 
zostać również w części skomuni-
kowana z prywatnymi posesjami, 
które w ostatnich latach powstały 
na terenie znajdującym się za bo-
iskiem Orlik (tzw. obszar inwesty-
cyjny Kulice)

Przypomnijmy, że droga ma zo-
stać wyremontowana w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, zwane-
go popularnie „schetynówką”, od 

nazwiska pomysłodawcy progra-
mu. Dzięki temu, 50% kosztów 
inwestycji zwróci gminie Woje-
woda Zachodniopomorski. Dru-
gą część pokryje miasto. Dziś już 
wiadomo, że będzie to mniej niż 
zakładano. Rada Miejska, na pod-
stawie przedłożonego przez gmi-
nę kosztorysu, zarezerwowała 
na ten cel 980 tys. zł. Wykonaw-
ca wyłoniony w drodze przetargu 
publicznego zaproponował jed-
nak wybudowanie drogi za 676 

tys. zł. Różnica zostanie w budże-
cie, a po zakończeniu inwestycji 
od Wojewody na konto gminy po-
winno wpłynąć 338 tys. zł. 

Wykonawcą robót jest P.P.U.H. 
SZACH Krzysztof Chudzik z Go-
leniowa. Prace mają być planowo 

zakończone w październiku tego 
roku. Pozostaje tylko mieć na-
dzieję, że cena za którą firma za-
oferowała wykonanie prac, nie 
wpłynie na ich jakość. 

Tekst: MS
foto: Klaudia Stefańska 
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Kłamstwo ma krótkie nogi...

Cała prawda o dachu  
na przedszkolu 
W ostatnim czasie Urząd Miejski informował, jakoby w Przedszkolu nr 3 niespodziewanie 
„dzieciom na głowę” zaczęła się lać woda z sufitu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest na-
prawdę. Okazało się, że dach w placówce przecieka od dawna, o czym  wiedział doskonale 
burmistrz Robert Czapla. 

Najpierw jednak warto cof-
nąć się do kwietnia zeszłego roku. 
Wówczas bowiem na stronie in-
ternetowej UM Nowogard, uka-
zała się informacja o zakończe-
niu remontu dachu przedszko-
la. W tekście czytamy m. in., że 
„zakres robót obejmował całkowi-
tą wymianę pokrycia z papy (...)”.  
Całość kosztowała 19 tys. zł. Sko-
ro zatem remont dachu wykonano 
w „całości”, to dlaczego po roku są 
przecieki? Zdziwieni tym faktem 
wysłaliśmy do UM pytania, czy w 
takim razie remont został źle wy-
konany, a awarię należy usunąć w 
ramach gwarancji. Odpowiedzi 
jednak nie uzyskaliśmy. Postano-
wiliśmy więc udać się osobiście 

do Przedszkola nr 3 z nadzieją, że 
tam dowiemy się więcej. No i jak 
głosi stare przysłowie: „kłamstwo 
ma krótkie nogi”. Okazało się, 
że  informacja ze strony UM (co 
DN akurat nie dziwi) była, mó-
wiąc delikatnie, daleka od precy-
zyjnej. Stało się też jasne, dlacze-
go UM zwleka z odpowiedzią na 
nasze pytania. Jak poinformowała 
nas na miejscu dyrektor placówki, 
Ewa Wróbel, remont rzeczywiście 
wykonano, ale na 2/3 powierzch-
ni dachu, a nie na całości. Ten naj-
gorszy, przeciekający fragment 
połaci dachowej pozostawiono.  

 Mało tego, zamiast naprawić 
dach do końca, to w późniejszym 
terminie wykonano na przedszko-

lu nową elewację za kilkadzie-
siąt tysięcy złotych, dodatkowo z 
dumą umieszczając na frontowej 
ścianie herb miasta i adres strony 
Urzędu Miejskiego. Ta inwesty-
cja została zakończona w czerw-
cu tego roku, o czym oczywiście 
również nie omieszkano poinfor-
mować na stronie gminnego pro-
pagatora, o przeciekającym dachu 
oczywiście nie wspominając ani 
słowa. 

I tak wygląda cała prawda o 
tym, że w Przedszkolu nr 3 nagle 
dzieciom na głowę woda się za-
częła lać z dachu. Dla tych, którzy 

potrzebują dodatkowego dowo-
du, publikujemy zdjęcia zacieków 
na ścianach, jakie wykonaliśmy 
wczoraj (poniedziałek, 3 sierp-
nia).  Takie ślady z pewnością nie 
powstały po jednej ulewie...

Pozostaje tylko obawa, czy za 
chwilę przez to i nowa elewa-
cja nie będzie do naprawy, kie-
dy się okaże, że pod styropianem 
rozmnaża się grzyb. Pytanie tyl-
ko, czy wówczas, podobnie jak w 
przypadku dachu, winą za to bur-
mistrz będzie próbował obciążyć 
radnych?

MS

Zamiast gruntownego remontu dachu, gmina najpierw wykonała elewację

Zacieki na ścianie w jednej z sal

Już po „małych żniwach”

Rolnicy doczekali się pogody...
Ruszyły żniwa. Najpierw rolnicy, przy sprzyjającej pogodzie, skosili jęczmień ozimy. Pozo-
stałe zboża jeszcze dojrzewają. Już dziś wiadomo, że ostatnie załamanie pogody pogorszy-
ło zbiory, a rolnicy z tego powodu poniosą ogromne straty. O tym, jaki jest stan zbóż na po-
lach, rozmawiamy z Remigiuszem Jaskiem, rolnikiem ze wsi Kościuszki (gm. Osina), któ-
ry posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 53 ha.

DN: Jakiego rodzaju zboża 
pan jeszcze uprawia?

Remigiusz Jasek: Poza jęczmie-
niem, posiadam żyto, pszenicę 
oraz rzepak.

Czy rozpoczął pan już żniwa?
23 lipca zaczęliśmy kosić zborze. 

60% areału uprawowego zostało 
już skoszone. Jednak zbiory prze-
rwała nam pogoda.  

Kiedy planuje pan skoszenie 
pozostałych zbóż?

Czekamy na lepszą pogodę. Naj-
pierw skosimy do końca jęczmień, 
potem rzepak, (bo był pryskany, 
aby dosychał szybciej), a na koń-
cu pszenżyto i żyto. Myślę, że je-
śli będzie pogoda to tak za 2 tygo-
dnie skończymy. Przypuszczam, 
że będzie to połowa sierpnia, jeśli 
wszystko pójdzie po dobrej myśli.

W jakiej kondycji znajdowa-
ło się zboże przed skoszeniem ?

Przed skoszeniem zboże wygląda-
ło bardzo ładnie. Wydajność zboża 
nie jest zła, z tym że  jakość zboża 
jest gorsza niż w zeszłym roku .Wi-
dać ogromną różnicę między tym 
rokiem, a ubiegłym. Poza tym, zbo-
że posiada drobniejsze ziarno. Sytu-
acja ta jest zapewne spowodowana 
małymi opadami deszczu.

Jaka jest wydajność uprawy 
jęczmienia?

Do końca nie mogę powiedzieć, 
ponieważ nie wszystko mamy sko-
szone, ani też poważone. Na dzień 
dzisiejszy myślę, że będzie kształto-
wane na ok. 6 ton. Wydaje mi się, 
że właśnie tak gdzieś wyjdzie.

W jakiej cenie, na rynku, sku-
powany jest jęczmień ?

Płacą od 560 do 600 zł za tonę. 
W zależności od tego jaki ma pa-
rametr.

W jakiej kondycji na dzień 
dzisiejszy znajdują się zboża ro-
snące na pańskich polach?

Wyglądają ładnie, nie posiada-
ją żadnej zarazy ani chorób, ale 
wszystko okaże się jak zaczniemy 

kosić, co z tego będzie. Jęczmień też 
wyglądał ładnie na polu, ale jak 
zaczęliśmy kosić no to dopiero wi-
dać, że ziarno jest drobne. Rozma-
wiałem z innymi rolnikami , oni 
też  mówią, że pszenżyto ma grube 
ziarno, ale i drobne. Tak samo, po-
dejrzewam, będzie z jęczmieniem.

Czy sprzedaje pan zboże „na 
pniu”, czy podpisał umowy kon-
traktowe?

Mamy tylko częściowo zakon-
traktowane żyto i rzepak, ale też i 
nie wszystko. Powiedzmy, że tylko 
w 40%. Z resztą zbóż, to nie wiem, 
zobaczymy,  jak będzie dobra cena, 
to sprzedamy, jak nie, to będziemy 
magazynować.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska

Z ostatniej chwili:
Powyższy wywiad przeprowa-

dziliśmy pod koniec zeszłego ty-
godnia. Przez weekend pogoda 
się poprawiła toteż rolnicy konty-
nuują żniwa. Zgodnie z harmono-
gramem, pod kosy poszły rzepa-

ki. Rolnicy uwijają się szybko, by 
zebrać plon. W połowie tygodnia 
znów ma padać. Więcej o trwają-
cych żniwach i sytuacji cenowej 
na rynku zbóż będziemy infor-
mować na bieżąco, w kolejnych 
wydaniach DN.

red
OGŁOSZENIE

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na  nabycie bądź oferować do sprzedaży  lub oddania podręczniki 
szkolne na najbliższy rok szkolny. Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publiko-
wane nieodpłatnie.  Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji, bądź przesyłać drogą mailową na redak-
cyjny adres, ewentualnie podyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony.  Zapraszamy do udziału w 
„Giełdzie podręczników”.                 

                                      red

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
•	 Kupię	używane	podręczniki	do	5	klasy	SP	nr,.1	w	Nowogardzie.	Tel.	515	167	978	
•	 Kupię	podręczniki	do	III	klasy	Gimnazjum	Nr	1.	Tel.	603499164.
•	 Sprzedam	podręczniki	do	klasy	2	gim.	nr.1	w	Nowogardzie.	603	229	081
•	 Kupię	podręczniki	do	III	klasy	Gimnazjum	Nr	1.	Tel.	603499164.
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@    Ludzie listy piszą  @ 

Zaproszenie dla  mieszkańców 
okręgu wyborczego nr 8 

Z powodu  przystąpiena przez gminę Nowogard do prac  nad bu-
dżetem na rok 2016 oraz ogłoszeniem przez  gminę Nowogard, możli-
wości  składania  propozycji  zmian do  Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy,

Zapraszam mieszkańców  mojego okręgu wyborczego nr 8,  
do zgłaszania uwag i propozycji w przemiotowych sprawach. Ocze-

kuję  na Państwa  uwagi. Pod numerem tel 511 407 627, oraz mail 
slomski.piotr@wp.pl

                                                                         Z poważaniem radny 
Piotr Słomski 

Wykaz ulic przynależnych do okręgu nr 8:  3 Maja od nr 1 do 28 i 
od nr 39 do końca, 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Batalionów 
Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Magazy-
nowa, Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka. 

W sprawie  
kontrowersyjnego mandatu
Poniżej publikujemy list, nawiązujący do tekstu, który ukazał się na łamach DN w przed-
ostatnim wydaniu, a dotyczył on mandatu za wyjazd z miejsca postoju na Placu Wolności. 

Po przeczytaniu państwa artykułu, powiedzmy poczułem się zniesmaczony. Kierowcy oburzają się, że policja 
daje im mandaty za to, że podczas wyjazdu z placu przejeżdżają przez pasy.

Nie zauważyłem, żeby stało tam oznakowanie pionowe, jak i poziome, informujące że jest to parking. Po placu 
chodzą ludzie, więc wjeżdżanie na teren placu jest co najmniej nie na miejscu. Jadąc samochodem nawet przez 
myśl mi nie przeszło, żeby wjechać na plac i tam zaparkować. Podejrzewam, że wszystko zaczęło się od jakiegoś 
cwaniaka, który nie miał gdzie zaparkować i tam właśnie postawił samochód. Ale taka jest już polska mental-
ność. Mój sąsiad ma zięcia Niemca, któregoś dnia przyjechał do niego w odwiedziny, sąsiad kazał mu zaparko-
wać na trawniku. Zięć nie posłuchał i objechał osiedle trzy razy w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Ta-
kie nawyki wyrabia się od małego, u nas kierowcy to święte krowy. Stają gdzie chcą, jeżdżą jak chcą. Widać to 
bardzo dobrze w okolicach supermarketów, kiedy taki pseudo kierowca staje przy samym wejściu, bo przejście 
50 metrów sprawia mu kłopot.

Z poważaniem kilkuletni kierowca

Od redakcji:
Dziękujemy za uwagi. Przypomnijmy, że tekst w DN, do którego nawiązuje Czytelnik, dotyczył sporu, 

jaki prowadzi z Policją osoba kierująca samochodem, której wymierzono mandat w wysokości 250 zł., 
za wyjazd z miejsca postoju na Pl. Wolności, poprzez pasy przejścia dla pieszych. Była to w tamtym mo-
mencie jedyna możliwa droga wyjazdu z powodu blokowania drogi przez inny zaparkowany pojazd. Na-
tomiast nasz Czytelnik podnosi, nie bez racji, dopuszczalność parkowania w tamtym  miejscu w ogóle. 
Ale właściwe oznakowanie z którego wynikałoby, że obowiązuje tam bezdyskusyjny zakaz parkowania, 
należy do zarządzającego placem, a jest nim nowogardzka gmina.  

Zwrócił zresztą na to uwagę inny czytelnik, który również w tym temacie zadzwonił do redakcji, słusz-
nie sugerując, że służby odpowiedzialne za regulację ruchu, winny oznaczyć to miejsce. 

Foto-pstryk 

Kuracja z pokrzyw 
Prawdziwą kurację z pokrzyw 

mogą zafundować sobie prze-
chodnie, mijając zarośnięty płot 
przy skrzyżowaniu ulic Poniatow-
skiego z Młynarską (patrz zdję-
cie). O sprawie poinformowa-
ła nas telefonicznie jedna z na-
szych Czytelniczek. DN już ja-
kiś czas temu informował o pro-
blemie, wówczas również zauwa-
żonym przez Czytelnika. Wtedy 
dotyczyło to tylko wyrastającego 

poza zagrodzenie żywopłotu. Te-
raz doszły jeszcze wystające po-
krzywy. Użytkownicy chodnika 
za pośrednictwem redakcji pro-
szą, aby odpowiednie służby za-
dbały nie tylko o komfort prze-
chodniów, ale i o bezpieczeństwo. 
Zarośla ograniczają bowiem wi-
doczność zarówno pieszym, jak i 
kierowcom. 

MS
fot: KS

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard
 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 

 oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach
NASTĘPNA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 
Gminy Nowogard

Środa  05.08.2015   9:00 –15:00 
 Czwartek   06.08.2015    9:00 –15:00

Piątek 07.08.2015   9:00–15:00 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z 

nadanym numerem porządkowym oraz dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru  pastor Cezary Komisarz  tel. 509307702
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70 lat Parafii pw. WNMP w Nowogardzie
70 lat temu, 5 sierpnia 1945 roku poświęcono nowogardzki Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na dzień 16 sierpnia zaplanowano uroczystości 

jubileuszowe 70-ciu lat istnienia Parafii. W najbliższych  numerach opublikujemy wspomnienia z  trudnych początków, autorstwa pierwszego proboszcza nowogardzkiej parafii 
ks. Bogdana Szczepanowskiego. Dzisiaj publikujemy zdjęcie pielgrzymki parafialnej do Częstochowy z września 1948 roku. W tej pierwszej pielgrzymce wzięło udział  175 pa-
rafian. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki  zwiedzili  we Wrocławiu, słynną wówczas, wystawę  Ziem Zachodnich obrazującą  trzyletnie osiągnięcia w odbudowie ziem 
zachodnich. Na zdjęciu  niżej w  komżach ks. B. Szczepanowski i brat-katecheta Stanisław Podemski. Może ktoś kogoś rozpoznał na tym zdjęciu – prosimy o kontakt z redakcją. 
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Głazy już na placu przy kościele 

Kamienie pro memoria 
W minioną sobotę, 1 sierpnia, przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, stanęły trzy ogromne głazy. Kamienie mają przypominać o waż-
nych datach w historii Narodu. 

Głazy mają nosić jedną wspól-
ną nazwę - „kamienie pamięci na-
rodowej”. 

-Budowanie tożsamości naro-
dowej jest możliwe między in-
nymi poprzez przypominanie 
ważnych dat historycznych. To 
szczególnie ważne na naszych 
ziemiach – twierdzi Mirosław 
Berezowski, członek niefor-
malnego komitetu realizują-
cego koncepcję ustawienia ka-
mieni pamięci na placu przy 
kościele.

Każdy z kamieni ma przypo-

minać o innym wydarzeniu z 
kart historii. 

-Pierwszy z kamieni będzie po-
święcony pamięci Żołnierzom Wy-
klętym. Na pewno znajdą się na 
nim napisy „Ku Czci Bohaterom” 
oraz data „1943-1969”. Decyzja 
o tym, czy napis będzie wyryty w 
kamieniu czy też na płycie, którą 
później wmontujemy w głaz, jesz-
cze nie zapadła. Dopiero kiedy gła-
zy stanęły w Nowogardzie, może-
my wybrać odpowiednią koncep-
cję, ze względy na wielkość kamie-
ni  – mówi M. Berezowski. 

Sam pomysł ustawienia „głazów 
pamięci” to ponoć inicjatywa ks. 
proboszcza Grzegorza Legutko.

 - To owoc wspólnej wizyty jaką 
odbyłem  w tym roku z kilkoma 
parafianami u żyjącego w Siennie 
Dolnym w gminie Radowo Małe, 
„żołnierza niezłomnego”, Andrzeja 
Kiszki, złożonej w dniu 1 marca – 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Historia tego Żoł-
nierza była dla mnie natchnieniem 
do tego, by w Nowogardzie zorga-
nizować miejsce pamięci poświę-
cone „niezłomnym bohaterom”- 
przyznaje ks. G. Legutko, zazna-
czając, że czuje się jedynie jednym 
z pomysłodawców inicjatywy. 

 I to właśnie A. Kiszka ma od-
słonić głaz poświęcony partyzan-
tom AK. Uroczystość zaplanowa-
no na dzień 15 sierpnia, czyli pa-
rafialny odpust, Święto Wniebo-
wzięcia NMP. Samo odsłonięcie 
głazu ma nastąpić po zakończeniu 
głównej Mszy św. o godz. 11.00. 
Na drugi dzień, czyli 16 sierpnia, 
kiedy Parafia będzie obchodziła 
70-lecie istnienia, obelisk ma po-
święcić Biskup. 

Kolejny, drugi kamień ma być 
poświęcony „niepodległości”. Na-
tomiast trzeci głaz, według pier-

wotnego pomysłu, miał przypo-
minać o katastrofie smoleńskiej. 

-Ponieważ  rada miejska przy-
jęła uchwałę w sprawie ustawie-
nia na Placu Ofiar Katynia tablicy 
upamiętniające ofiary  z 10 kwiet-
nia 2010 roku, nasze plany ulegną 
prawdopodobnie zmianie – przy-
znaje M. Berezowski. 

Ustawione w sobotę, na placu 
przy starym kościele, głazy, przy-
wieziono ze żwirowni koło Gol-
czewa. Kamienie zostały podaro-
wane przez właściciela tego zakła-
du. Załadunek, transport i rozła-
dunek wymagał przygotowania 

logistycznego. Kamienie trans-
portowano w specjalnie wspawa-
nych stelażach. Do rozładunku 
potrzebny był dźwig, a przez kilka 
godzin trzeba było zamknąć uli-
cę Kościelną, by bezpiecznie prze-
nieść głazy we właściwe miejsce. 

Na razie, dzięki hojności spon-
sorów,  projekt udaje się realizo-
wać bez kosztów. Ponoć nie bra-
kuje też chętnych, którzy już de-
klarują wsparcie finansowe, na 
wypadek gdyby było to konieczne. 

Marcin Simiński
Foto: fotograf parafii pw. WNMP w 

Nowogardzie, Robert Leszczyński
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Reklama

Reklama

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu 
Karnego w Nowogardzie

zaprasza na wycieczkę do Jarosławca 
w dniach 6.09 – 13.09.15 r. 

Odpłatność 300 zł/ osobę. Zapisy w biurze Zarząd Koła 

Na wakacje do przedszkola
Od 1 sierpnia, Przedszkole nr 3 pełni wakacyjny dyżur. To tu ten czas, kiedy rodzice są w 
pracy, mogą spędzać przedszkolaki ze wszystkich przedszkoli w gminie Nowogard. Zainte-
resowanie jest dość spore. 

Przez pierwszą połowę waka-
cji dyżur pełniło Przedszkole nr 
4 przy ul. Kościuszki. Teraz dzie-

ci spędzają wolny czas w Publicz-
nym Przedszkolu nr 3 przy ul. Po-
niatowskiego. 

-Zapisało się 44 dzieci z trzech 
placówek. Dzisiaj  akurat przyszło 
30 z nich – mówi Ewa Wróbel, dy-

Wakacyjne zajęcia czytelnicze w Bibliotece  

Jeszcze dwa tygodnie wspólnej 
zabawy
Minął czwarty tydzień wakacyjnych zajęć czytelniczych w bibliotece. - Strach ma wielkie oczy. 
Witajcie w stworkolandii – taki temat towarzyszył dzieciom w ostatnim tygodniu lipca. 

Mimo czytanych tekstów z 
dreszczykiem pt. Jak pokonać 
nocne stwory - C. Leblanc, Gruf-
falo - J. Donaldson, Duszki, stwor-
ki i potworki - D. Gellner, dzieci z 
chęcią i odwagą słuchały opowia-
dań o różnych domowych stwor-
kach mieszkających w szafach, 
biurkach i pod stołem. Czasem są 
przyjazne i miłe, a czasem – wręcz 
przeciwnie, np. stworek o nazwie 

chowacz zapobiegliwy, który cho-
wa wszystko, bo jego zdaniem w 
domu każda rzecz ma swoje miej-
sce.                                                        

Każdego dnia dzieci wykony-
wały prace plastyczne, dziwadła 
z nadmuchanych balonów, tektu-
rowe pająki i robaczki. Ogrom-
ną frajdę przyniosła dzieciom za-
bawa ruchowa o nazwie „Pajęcza 
nić” w której wspólnie uwiły sieć 

pająka z wykorzystaniem włóczki 
- zadanie nie było łatwe, ponieważ 
po kolei dzieci przez nią przecho-
dziły naśladując pająka, było przy 
tym wiele zabawy, śmiechu i „po-
plątanych nóg”. 

Zapraszamy na kolejne dwa ty-
godnie zajęć! Czekają na Was dal-
sze przygody z książką, której to-
warzyszyć będzie wspólna zaba-
wa.  

Ewelina Kamińska

rektor Przedszkola nr 3. 
Zajęcia w czasie wakacji, orga-

nizowane w przedszkolu, nieco 
różną się od tych, jakie odbywają 
się w ciągu roku szkolnego. 

-Oczywiście mamy mniej za-
jęć typowo dydaktycznych, a w za-
mian za to więcej zabaw.  – doda-
je E. Wróbel. 

A kiedy sprzyja pogoda organi-
zowany jest czas na świeżym po-
wietrzu. Tak było właśnie w po-

niedziałek (3 sierpnia), kiedy re-
dakcja odwiedziła przedszkolaki 
bawiące się na placu zabaw znaj-
dującym się przy Przedszkolu nr 
3. Uśmiechnięte twarze dzieci, 
co widać na zdjęciu, to dowód na 
to, że taka forma spędzania cza-
su, dzieciom jak najbardziej od-
powiada. Pozostaje życzyć malu-
chom udanych, pozostałych czte-
rech tygodniu wakacji. 

MS

OGŁOSZENIE
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Remis w meczu z Niemcami

Malanowski wraca do bramki
W sobotę (1 sierpnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin rozgrywał mecz sparingowy z niemieckim Doberaner FC. Odmłodzo-
ny nowogardzki zespół momentami prezentował się bardzo dobrze na tle zachodnich sąsiadów, jednak spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 2:2. 
Pozytywną informacją jest to, że w nadchodzącym sezonie w Pomorzaninie o miejsce w bramce konkurował będzie Jacek Malanowski.  

Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC  2:2 (2:1)
Gole: `16 min. Filip Plewiński, `32 min. Artur Lipiński
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński, Fernando Maia Batista, Konrad Adamek, Natan Wnuczyński – Adam Mańka, Dominik Wawrzyniak, Pa-

tryk Marcinkowski, Artur Lipiński, Filip Plewiński – Dawid Kurek; zmiany: Michał Piątkowski, Maciej Dobrowolski, Kamil Lewandowski, Grzegorz Skrzecz. 

Pomimo iż inauguracja sezo-
nu tuż... tuż, trener Tomasz Sur-
ma ponownie nie mógł skorzy-
stać ze wszystkich swoich piłka-
rzy. W sparingu z Niemcami za-
brakło m.in. Michała Soski i Da-
wida Langnera. W bramce mecz 
rozpoczął Jacek Malanowski, któ-
ry po sezonie przerwy wrócił do 
zespołu. Widać jeszcze po Ma-
lanowskim, że ma spore braki w 
treningach i musi ciężko praco-
wać nad tym, aby wygrać pozy-
cję między słupkami z Michałem 
Piątkowskim. Tomasz Surma wy-
typował dość „młodą” wyjściową 
jedenastkę, z Konradem Adam-
kiem w obronie oraz Patrykiem 
Marcinkowskim, Adamem Mań-
ką i Filipem Plewińskim w pomo-
cy. Zawodnicy ci odwdzięczyli się 
trenerowi momentami naprawdę 
dobrą grą. Jako pierwsi na bram-
kę rywali zaatakowali gospoda-
rze i już w 2. minucie Pomorza-
nin mógł objąć prowadzenie. Fut-
bolówkę na wysokości pola kar-
nego z lewej strony otrzymał Da-
wid Kurek, napastnik z Nowogar-
du ładnie „ściął” akcję do środka, 
gubiąc obrońców i mając trosz-
kę miejsca potężnie uderzył pra-
wą nogą z około 20 metrów. Jego 
strzał golkiper gości zdołał sparo-
wać na rzut rożny. W 11. minucie 
odgryźć się próbowali Niemcy, po 
prostopadłym podaniu i wyści-
gu do piłki, napastnik przyjezd-
nych za słabo uderzył z około 25 
metrów. W 15. minucie Pomorza-

nin popełnia głupią stratę w środ-
ku pola, piłkę przejmują rywa-
le i posyłają ją pomiędzy dwójkę 
obrońców z Nowogardu. Tam do 
futbolówki dopada zawodnik Do-
beraner FC i w sytuacji „sam na 
sam”, ze stoickim spokojem strze-
la obok bezradnego Malanow-
skiego. Nowogardzianie jednak 
nie podłamali się i zaraz po wzno-
wieniu od środka, przeprowadzi-
li akcję, po której zdołali wyrów-
nać. Na prawym skrzydle poda-
nie otrzymał Patryk Marcinkow-
ski, podholował trochę futbo-
lówkę i zacentrował idealnie na 6 
metr wprost do nie pilnowanego 
Filipa Plewińskiego, który przyło-
żył głowę i pokonał bramkarza z 
Niemiec. Dla Filipa Plewińskiego 
to pierwszy gol w barwach Pomo-
rzanina, przypomnijmy, że przed 
tygodniem w swoim debiucie w 

meczu z Gryfem Kamień Pomor-
ski, piłkarz ten zaliczył dwie asy-
sty. Młody zawodnik, który do 
niedawna grał w Sarmacie Dobra, 
wyróżniał się na boisku i trzeba 
przyznać, że Pomorzanin w tym 
sezonie będzie miał z niego duży 
pożytek. Chwilę po wyrównaniu 
Doberaner FC wykonywał rzut 
rożny, po którym strzał głową mi-
nimalnie minął spojenie słupek 
z poprzeczką. Następnie strzał z 
dystansu Gracjana Wnuczyńskie-
go poszybował nad poprzeczką, 
a uderzenie z rzutu wolnego Na-

tana Wnuczyńskiego, minęło słu-
pek bramki gości. Pomorzanin za-
czął przeważać, a goście czyha-
li na kontry. Po jednej z nich, w 
30. minucie ze środka boiska, za-
wodnik przyjezdnych ładnie za-
grał prostopadle do swojego na-
pastnika. Piłkarz z Niemiec sta-
nął „oko w oko” z Malanowskim, 
balansem ciała zgubił bramkarza 
z Nowogardu i uderzył do pustej 
bramki, jednak na torze lotu pił-
ki stanął Konrad Adamek, który 
uratował swój zespół przed utratą 
bramki. Odpowiedź Pomorzani-
na znów była natychmiastowa. W 
32. minucie podopieczni Toma-
sza Surmy rozegrali akcję meczu. 
W okolicach 40 metra, na wprost 
bramki gości, futbolówkę otrzy-
mał Adam Mańka, który popa-
trzył do kogo dograć i podał mię-
dzy obrońcami do Filipa Plewiń-
skiego. Niemcy nie zdołali złapać 
pomocnika Pomorzanina w pu-
łapkę ofsajdową i Plewiński miał 
przed sobą już tylko bramkarza. 
Nowy zawodnik nowogardzkiej 
drużyny mógł sam wykończyć ak-
cję, jednak dostrzegł jeszcze Artu-
ra Lipińskiego, któremu pozosta-
ło posłać futbolówkę z 5 metrów 
do pustej bramki. Jeszcze przed 
przerwą, w 40. minucie, Marcin-
kowski znów dośrodkował z pra-
wego skrzydła w pole karne, gdzie 
znajdował się Dominik Wawrzy-
niak. Pomimo, że obrońca rywa-
li przewyższał warunkami fizycz-
nymi nowogardzkiego pomocni-
ka, Wawrzyniak zdołał wywalczyć 
piłkę i uderzył z woleja z dużego 
kąta w wewnętrzną część słupka.

Po zmianie stron Doberaner FC 
szybko odrobiło straty. W 50. mi-
nucie wyróżniający się na boisku 
napastnik gości przeprowadził 
rajd lewą stroną boiska, następ-
nie po zwodzie „ściął” akcję do 
środka, po czym uderzył z okolic 
szesnastki na bramkę gospodarzy, 
piłka jeszcze podbiła się od nogi 
obrońcy i przelobowała wysunię-
tego z bramki Jacka Malanow-
skiego. Po tym golu, Tomasz Sur-
ma przeprowadził kilka zmian, 
boisko upuścił Malanowski, Ku-
rek i Plewiński, a mecz stracił na 
tempie, przez co kibice nie oglą-
dali już tylu składnych akcji. Wy-
nik mógł zmienić, w 77. minucie, 
Adam Mańka, po tym jak otrzy-

mał podanie w pole karne od Ka-
mila Lewandowskiego, który miał 
dobrą okazję do tego, by uderzyć 
swoją lepszą lewą nogą z pola kar-
nego, jednak wypatrzył jeszcze 
Adama Mańkę, któremu wyło-
żył futbolówkę na 11 metrze. Nie-
stety strzał młodego pomocnika z 
Nowogardu, o centymetry minął 
słupek bramki gości. W 78. minu-
cie, jak struna wyciągnął się Mi-
chał Piątkowski po precyzyjnym 
strzale zawodnika z Niemiec z 
około 18 metrów. Piłka zmierza-
ła tuż przy słupku po długim rogu 
bramki, jednak Piątkowski zdo-
łał ją trącić i wybić na rzut rożny. 
W 80. minucie, Grzegorz Skrzecz 
dośrodkowywał z prawego skrzy-
dła, z około 35 metrów, w pole 
karne gości, z jego zagrania wy-
szedł strzał, a bramkarz Dobera-
ner musiał zmierzającą w okien-
ko futbolówkę przenieść nad po-
przeczką. Do końca meczu wy-
nik już nie uległ zmianie. Po ży-
wej i momentami bardzo cieka-
wej pierwszej połowie, druga od-
słona meczu nie stała już na naj-
wyższym poziomie. Choć Pomo-
rzanin miał lekką przewagę, wy-

nik 2:2 można uznać za sprawie-
dliwy. Przed zespołem prowadzo-
nym przez Tomasza Surmę jesz-
cze jeden sparing, w najbliższy 
weekend formę nowogardzian 
sprawdzą piłkarze Olimpu Gości-
no, którzy występują w IV lidze. 
Więcej o tym meczu w kolejnym 
wydaniu DN. 

KR

Po powrocie do zespołu Jackowi Mala-
nowskiemu przytrafiło się kilka błędów 
pomiędzy słupkami. Rywalizacja z Mi-
chałem Piątkowskim o wyjściową jede-
nastkę może być dla nich korzystna

Od początku okresu przygotowawcze-
go Fernando dowodzi nowogardzką 
defensywą, wygląda na to, że wraz z 
Michałem Soską tworzyć będzie parę 
stoperów w najlbliższym sezonie

Dawid Kurek rozegrał kolejny bardzo 
dobry mecz w I zespole. Filigranowy 
napastnik Pomorzanina był nie do za-
trzymania dla niemieckich obrońców

Na zdjęciu Filip Plewiński, który pomimo młodego wieku zdecydowanie wyróżnia się 
na boisku opanowaniem. W meczu z Doberaner zdobył bramkę oraz zaliczył asystę
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II Maraton Rowerowy MTB dookoła jeziora Nowogardzkiego

Wielkie ściganie już niebawem!
Wielkimi krokami zbliżamy się do II Maratonu Rowerowego MTB dookoła jeziora Nowogardzkiego, który zaplanowany jest na 22 sierpnia. Maraton jest 
memoriałem pamięci Artura Komisarka i Pawła Zugaja. Wciąż trwają zapisy, dla kolarzy chcących wziąć udział w tym wydarzeniu. Po dużym sukcesie, ja-
kim zakończył się przed rokiem I maraton, wierzymy, że tym razem lista startowa znacząco się powiększy. 

Na oficjalnej stronie maratonu 
(www.maratonnowogard.pl) trwa 
już odliczanie do tej imprezy, w 
momencie zamknięcia dzisiejsze-
go nr DN, do wyśćigu pozosta-
ło już tylko 18 dni. W związku z 
tym przybliżymy dziś najważniej-
sze punkty regulaminu. OPŁATA 
ZA UCZESTNICTWO: - 50zł od 
osoby do dnia 16.08.2015r., 80zł 
w dniu startu (dystans przypisany 
do kategorii wiekowych), - Kate-
goria RODZINA: 40 zł za rodzinę 
do dnia 16.08.2015r., 60zł w dniu 
startu. (na dystansie 1 okrąże-
nia), - Kategoria TURYSTA oraz 
CECH: 30zł od osoby do dnia 
16.08.2015r., 60zł w dniu star-
tu (na dystansie 1 okrążenia). W 
dniu startu opłata pobierana bę-
dzie w kasie maratonu. Na stro-
nie internetowej Maratonu można 
wypełnić formularz zgłoszenio-
wy oraz uzyskać więcej informa-
cji. Celem maratonu MTB dooko-
ła jeziora Nowogardzkiego, jest 
popularyzacja maratonów MTB 
i turystyki rowerowej w Polsce, 
sprawdzenie granic własnej wy-
trzymałości i odporności oraz wy-
łonienie najlepszych zawodników, 
propagowanie zdrowego trybu ży-
cia, aktywnego wypoczynku i re-
kreacji, prezentacja walorów kra-

joznawczych terenu wokół jeziora 
Nowogardzkiego, memoriał Artu-
ra Komisarka i Pawła Zugaja. Or-
ganizatorem jest Stowarzyszenie 
Akademia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „AWIS”, przy wspar-
ciu gminy Nowogard oraz powia-
tu goleniowskiego. Maraton nie-
zależnie od pogody zostanie roze-
grany w dniu 22.08.2015 na trasie 
wokół jeziora Nowogardzkiego. 
Start na trasę pierwszej katego-
rii wiekowej ok. godz. 10:30, od-
będzie się na linii startu i mety 
(Plac Szarych Szeregów nad je-
ziorem Nowogardzkim). Dokład-
ny harmonogram startu oraz go-
dziny startu poszczególnych ka-
tegorii wywieszony będzie w biu-
rze wyścigu przy odbiorze nume-
rów. Wręczenie nagród odbędzie 
się nad jeziorem w Nowogardzie 
w pobliżu start/meta. Prawo star-
tu mają: Maraton rowerowy prze-
znaczony jest dla amatorów tury-
styki rowerowej o dobrym przy-
gotowaniu kondycyjnym. Warun-
kiem dopuszczenia do startu jest 
ukończone 16 lat, lub ukończo-
ne 12 lat i pisemna zgoda opieku-
na prawnego, oraz złożenie orga-
nizatorom pisemnego oświadcze-
nia o starcie w maratonie na wła-
sną odpowiedzialność, zapozna-

nie się z regulaminem imprezy 
oraz brak przeciwwskazań zdro-
wotnych do udziału w tego typu 
zawodach sportowych. Obowiąz-
kowe wyposażenie: kask sztywny.

Organizator zaleca posiadanie 
telefonu komórkowego. Organi-
zator dopuszcza start na rowe-
rach MTB koła 26 i 29 cali oraz 
rowerach treckingowych koła 28 
cali nie przerobionych z rowe-
rów wyścigowych (będzie to do-
kładnie sprawdzane); szerokość 
opony 35mm i szersze, kierowni-
ca prosta (nie wyścigowa szoso-
wa typu baranek). Podczas trwa-
nia maratonu zawodnicy poru-
szać się będą po ścieżkach rowe-

rowych i alejkach leśnych, na tra-
sie Maratonu występują różne na-
wierzchnie (żużlowa, brukowa, 
piasek, płyty YOMBO, gruntowe 
drogi leśne oraz tzw. zdarty as-
falt). Maraton w najniebezpiecz-
niejszych miejscach będzie zabez-
pieczony przez uczniów klasy Po-
licyjnej Nowogardzkiego Liceum 
Ogólnokształcącego ,wolonta-
riuszy, Straż Pożarną oraz służ-
by medyczne. Uczestnicy Mara-
tonu, którzy z jakichkolwiek po-
wodów będą zmuszeni przerwać 
jazdę, wracają samodzielnie do 
bazy Maratonu; Trasa oznaczo-
na będzie wg standardów przyję-
tych na Maratonach szosowych i 

MTB (strzałki malowane na jezd-
ni w kolorze żółtym oraz kieru-
nek jazdy na tabliczkach kierun-
kowych wykonanych na nasz ma-
raton). Na linii startu/mety zloka-
lizowany będzie punkt pierwszej 
pomocy, a cała trasa będzie  za-
bezpieczona pod względem me-
dycznym. 

Zachęcamy już dziś wszystkich 
kolarzy amatorów, aby spraw-
dzili się na trasie wokół jezio-
ra Nowogardzkiego. Dodajmy, że 
Dziennik Nowogardzki jest pa-
tronem medialnym tego wyda-
rzenia.

KR

NASZ PATRONAT

Trasa II Maratonu Rowerowego MTB dookoła jeziora Nowogardzkiego

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem 
sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna 
do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świeczki 
szczególnie w obecnych czasach, kie-
dy w ubiegłym roku świętowaliśmy 
50-tą rocznicę powstania 1 bsz. Przy 
odrobinie wysiłku z naszej strony, je-
steśmy w stanie dokonać tego w cią-
gu jednego roku z honorem, dumą i 
podniesioną głową, jak przystało na 
żołnierzy jednostki specjalnej, a w 
czasie VII Festynu Komandosa do-
konać jego poświęcenia. Wiem, że 
nie jest to, jak napisałem wcześniej, 
„rzecz trudna do wykonania”, ponie-
waż Stowarzyszenie wykonało replikę 
sztandaru bojowego naszej jednostki, 
ten pierwszy do dziś butwieje w pod-
ziemiach Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie i kto wie, czy kiedykol-

wiek będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a MY 
nie musimy się wstydzić tego, że była 
Naszym udziałem. Mam nadzieję, że 
podobnie jak ja, wielu z Was podziela 
mój pogląd i jest tego samego zdania, 
myślę, że każdy może się w tej sprawie 
wypowiedzieć. Zachęcam do podzie-
lenia się swoją opinią na ten temat, a 
może Wy macie inne i ciekawsze po-
mysły na temat Stowarzyszenia? Być 
może wielu z Was nie ma możliwości 
wypowiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany adres. 
21 sierpnia tego roku, w czasie Fe-
stynu Komandosa, odbędzie się Wal-
ne Zebranie Stowarzyszenia, w czasie 
którego każdy może się również wy-

powiedzieć. Przemyślcie to, żeby każ-
dy mógł wyrazić możliwość swoje-
go zdania w tak ważnej sprawie dla 
członków Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 zł. 
Podaję poniżej również numer konta 
Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 

1 Batalionu Szturmowego
ul. 

Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów

Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010
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Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu

Kącik Kolekcjonera

„Polscy malarze XIX/XX w.”
Kącik kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło swoje zbiory o unikatową monetę 20 zł., upamiętniającą życie i twórczość Alfreda Wie-
rusza-Kowalskiego, polskiego malarza z przełomu XIX i XX wieku. 

Nowogardzkie Koło Numizma-
tyczne regularnie powiększa swo-
je zbiory. Tym razem do kolek-
cji doszła moneta z serii „Polscy 
malarze XIX/XX w. - Alfred Wie-
rusz-Kowalski”, o nominale 20 zł. 
Moneta została wykonana z me-
talu Ag 925/1000 oraz przy użyciu 
farby czerwonej, żółtej, zielonej i 
niebieskiej, przy użyciu stempla 
lustrzanego. Narodowy Bank Pol-

ski jest emitentem monety wypro-
dukowanej przez Mennicę Polską 
S.A., a jej nakład przewidziano do 
30 000 sztuk. 

Rewers monety (przód) przed-
stawia portret artysty z datą jego 
urodzin oraz śmierci, zdjęcie to 
pochodzi z monachijskiego ate-
lier. Z kolei awers (tył) odwzoro-
wuje samotnika z obrazu „Wilk”. 
Wilk zapatrzony w uśpioną, zasy-
paną śniegiem wieś, to ikona ma-
larstwa Alfreda Wierusza-Kowal-
skiego. Dodajmy, że projektantem 
awersu i rewersu jest Dominika 
Karpińska-Kopiec. 

- „Alfred Wierusz-Kowalski 
urodził się 11 października 1849 
roku w Suwałkach. Wykształco-
ny w warszawskiej Klasie Rysun-
kowej, studiował w akademiach 
sztuk pięknym w Dreźnie, a na-

stępnie w Monachium, gdzie za-
łożył pracownię, stając się czoło-
wym przedstawicielem tamtejsze-
go środowiska polskich malarzy 
przełomu  XIX i XX wieku. Re-
alistyczna twórczość artysty prze-
pojona jest emocjami. Malowane 
przez niego sceny z życia polskiej 
wsi i małego miasteczka ukazu-
ją świat prostych zajęć i zabaw – 
wracające o zmierzchu błotnistymi 
drogami wozy z podróżnymi, wy-
prawy na jarmark, sanny, weselne 
orszaki i gromadne wyjazdy wie-
lokonnymi zaprzęgami do kościo-
ła umieszczone w scenerii polskie-
go krajobrazu, który charaktery-
zują nikłe drzewa, zarośla, piasz-
czyste czy podmokłe od topniejące-
go śniegu drogi, chaty przycupnię-
te w dali,  horyzont znaczony linią 
lasu. Żywiołowa radość roześmia-

nych wieśniaków, pędzących san-
kami wśród śniegów, przeplata się 
z melancholijną zadumą podróż-
nych, szykujących się o świcie do 
drogi. (…) Nagrody, wyróżnienia, 
zakupy do państwowych i prywat-

nych kolekcji ugruntowały jego po-
zycję, jako twórcy o wielkim talen-
cie. Dzieła malarza zdobią galerie 
w wielu muzeach. Alfred Kowalski 
Wierusz-Kowalski zmarł 15 lute-
go 1915 roku w Monachium, gdzie 
został pochowany. W 1936 roku 
jego prochy zostały sprowadzone 
do kraju i złożone w Alei Zasłu-

żonych na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. (...)” - tak o ar-
tyście w broszurze informacyjnej 
NBP napisała Eliza Ptaszyńska z 
Muzeum Okręgowego w Suwał-
kach. 

Wszyscy zainteresowani naby-
ciem w/w monety, mogą tego do-
konać poprzez złożenie zamówie-
nia w Nowogardzkim Kole Numi-
zmatycznym, m.in. podczas naj-
bliższej giełdy kolekcjonerskiej, 
o której będziemy informować w 
DN. 

KR

Rewers monety z portretem artysty, 
pochodzący z monachijskiego atelier.

Alfred Wierusz-Kowalski, awers monety przedstawiający samotnika z obrazu "Wilk"

Zajęcia żeglarskie 
JUNGA & KADET 2015 

Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie informuje, że organizuje 
bezpłatne zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą  w dniach od 30 lipca (czwartek) do 08 
sierpnia (sobota) na terenie  przystani klubowej na plaży miejskiej w 
Nowogardzie.Uwaga - ilość miejsc ograniczona.

 Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców oraz za-
świadczenie lekarskie można składać Bosmanowi Klubu (przystań klu-
bowa) codziennie w godz. 14.00 – 18.00 do dnia 28 lipca (wtorek). 
Formularze do pobrania u Bosmana lub na stronie internetowej www. 
knaga.nowogard.eu

Zebranie organizacyjne rodziców  w dniu 29 lipca (środa) , godz. 
17.00 (przystań klubowa).

Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach za-
dania publicznego „Bezpiecznie na wodzie”

Tel. kontaktowe: 887-467-309, 601-332-493.
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A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

Reklama

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 245 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

Zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET 2015

Duże zainteresowanie młodzieży
30 lipca, na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „KNAGA” w Nowogardzie, rozpoczęły się 
zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dla dzieci i młodzieży. Zajęcia są współfinansowane 
przez Gminę Nowogard w ramach zadania  publicznego „Bezpiecznie na wodzie”. 

Przez kolejnych 10 dni, 30 
dziewcząt i chłopców w wieku od 
7 do 12 lat poznawać będzie teore-
tyczne, jak i praktyczne, podstawy 
żeglarstwa. Szkolenie prowadzi 
Wojciech Paluszkiewicz, instruk-
tor sekcji żeglarskiej Pałacu Mło-
dzieży w Szczecinie przy organi-
zacyjnej pomocy członków  klu-
bu „KNAGA”.

Pierwsze dwa dni szkolenia po-
święcono na zapoznanie dzieci z 
podstawami bezpiecznego zacho-

wania się na wodzie, poznaniem 
sprzętu pływającego (łódki kla-
sy „Optymist”) oraz podstawami 
teoretycznymi żeglowania. Dzieci 
podzielono na dwie grupy szkole-
niowe: grupa 7–9-latków ma zaję-
cia w godzinach przedpołudnio-
wych, a grupa 10-12-latków w go-
dzinach popołudniowych.

Od soboty 1 sierpnia, dzieci 
uczą się już praktycznie sztuki że-
glowania pływając „Optymistami” 
po jeziorze Nowogardzkim.

Miłym akcentem zajęć przed-
południowych, w piątek (30 lip-
ca), były odwiedziny Starosty Go-
leniowskiego Tomasza Kulinicza 
oraz Członka Rady Powiatu pana 
Siwego, którzy obdarowali mło-
dych adeptów żeglarstwa drob-
nymi upominkami i przekazali 

na rzecz klubu 5 dziecięcych ka-
poków. Goście, w imieniu władz 
Powiatu Goleniowskiego, wyrazili 
chęć i gotowość nawiązania szer-
szej współpracy z klubem „KNA-
GA”, w celu dalszego rozwoju że-
glarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Info: własna



Nr 58 (2389)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-

kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
prowadzi zapisy na sprzedaż miesz-
kań w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19.

•  Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 056, 
695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

•	 Sprzedam pół domu z działką 
Osowo. 696 404 840, 690 945 309 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, nowe okna, nowa stolarka 
okienna na osiedlu Gryfitów. 91 39 
26 999

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem 
w Nowogardzie. 608 853 710 

• Działki budowlane sprzedam Karsk. 
735 957 563 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Dobra sprzedam okazyjnie całe pię-
tro kamienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniami przeznaczonymi 
do prowadzenia działalności go-
spodarczej w sumie 300 m2 cena 
280000 zł do negocjacji. Tel. 513 
259 795 

• Do wynajęcia kawalerka 20 m2. Tel. 
667 621 070 

• Sprzedam 15 ha ziemi. 722 011 142 

• Sprzedam dzialkę budowlaną oko-
lice Nowogardu 2200 m2, 49000. 
Tel. 502 609 193 

• Działki siedliskowe sprzedam 12 zł/
m2 powierzchnia do uzgodnienia 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 3 pokoje, 48m2, I pię-
tro. Cena 155 000 zł. Tel. 519 111 
710 

•	 Do wynajęcia lokal (kawalerka) 
27m2, I piętro, centrum. Tel. 661 
960 881

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. Tel. 
607 647 215  

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Pol-

skiego 5 w Nowogardzie (obok 
szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 26 
g w Nowogardzie (obok cukierni 
„Asprod”) Tel. 607 288 835 

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 511 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, Nowogard. 605 905 884 

• Zamienię mieszkanie 55 m2 na 
większą kawalerkę okolice Nowo-
gardu. 721 500 577 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. Tel. 
607 647 215 

• Sprzedam mieszkanie 50m2, parter, 
dobra lokalizacja. Tel. 506 432 616

• Do wynajęcia kawalerka w domku 
jednorodzinnym. Tel. 667 131 416, 
91 39 23 701 

• Do wynajęcia od IX lokal mieszkal-
ny, urządzony, 57m2 I piętro składa-
jący się z  kuchni,2 pokoje, łazienki, 
WC, balkon. 606 945 398 

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam BMW 225 Td w do-
brym stanie, automat,  rocznik 
1994.Cena 1600 zł. Tel. 609 876 
850

•	 Sprzedam motocykl Yamaha 
Dropstar 125, chapper. Tel. 513 
259 795

• Tico, 2000 rok produkcji, po ge-
neralnym remoncie. Cena 1500 
zł. 696 807 922 

ROLNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belo-

wanie słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tucz-
niki na ubój. 513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E sprzedam. 
603 467 609

• Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 16 
08 84

• Sprzedam  :  Kramer  312   ,  i  rozrzut-
nik  obornika  8 ton.Tel.502217497.

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, mul-
czowanie, belowanie, przgrabianie 
i zgrabianie, talerzówka, orka, sia-
no-kiszonka i siew agregatem. 508 
404 704 

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 Tel. 
724 541 510 

• Sprzedam brojlery, kaczki, gęsi. Tel. 
782 429 405 

•	 Sprzedam dwie przyczepy sztyw-
ne D-44 stan dobry. 692 608 128

• Sprzedam króliki i gołębie. 668 787 
587 

• Sprzedam ciągnik C-28 odrestauro-
wany cena 14 500, rozrzutnik obor-
nika jednoosiowy cena 1250 zł, 
przyczepę 4,5 tony zarejestrowana 
cena 2750, blachę 2 letnią 100 m2.. 

696 807 922 

• Sprzedam owies i pszenżyto. 782 
333 602

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-

wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
607 647 515 

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacja podda-
szy. 600 626 268 

• Usługi ogólnobudowlane. Docie-
plenia budynków. 607 654 692 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZ-
KI. 665 720 037

•	 BLACHARSTWO MECHANIKA 
POJAZDOWA. 600 182 682

• Korepetycje z matematyki. 608 
158 430 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię : montaż okien- pra-
cownik na hali produkcyjnej. - 
pracownik biurowy obsługa kom-
putera, mile widziany język nie-
miecki lub angielski. 663 600 601 

• Zlęce położenie 550 m2 blachy tra-
pezowej. Stan obecny deska i papa. 
Tel. 601 584 055, 601 584 056 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Gabinet kometyczny „Missty” 
przyjmie do pracy kosmetyczkę/
stylistkę paznokci. 730 095 666

• FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  ZA-
TRUDNI – pracownika  w  wieku  20-

45 lat, wymagane. Prawo jazdy 
kat. „B”, mile widziane  dodatko-
we uprawnienia.Tel.502217497

• Zatrudnię kierowcę C+E, trasy li-
niowe 3/1, 2/1, tel. 607 585561

• Zatrudnię spedytora, znajomość ję-
zyka angielskiego, tel. 607 585 561

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, do-
bre warunki płacowe, tel. 91 39 
26 999

• Zatrudnię na łapanki kur męż-
czyzn. Tel. 882 963 434 

• Zlecę docieplenie lub przyjmę do 
dociepleń. Tel. 785 931 513 

• Zatrudnię solidną panią do pra-
cy w kuchni i prac gospodar-
czych. Tel. 602 474 266

• Zatrudnię do sprzątania, poważ-
ne oferty. 91 39 20 120 

•	 Poszukuje osoby do odbie-
rania dziewczynek 5 i 7 lat 
ze szkoły SP 1. 600 897 758  

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, kosz, 
nowy olej, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Mam do przewiezienia drobne rze-
czy Zdziechowice niedaleko Sando-
mierza. 691 314 739 

• Sprzedam łódź żaglową cztero-
osobową z WC, klasa Grenada 24, 
rocznik 1986, silnik Yamaha 10 kw, 
nowy maszt z wózkiem wolnobież-
nym, okrycie zimowe. Kraj produk-
cji Szwecja. 600 119 350 

• Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys.210 
cm ,szer.240 cm w solidnej  
ramie .Stan b.dobry.tel.509861740

• Wózek-balkonik .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•  Kupię poroże jelenia, daniela, ło-
sia i kozła. Atrakcyjne ceny. 693 
344 667 

•	 Sprzedam wóz konny w dobrym sta-
nie.722 011 142

• Sprzedam drzwi garażowe. Cena do 
uzgodnienia. 794 466 750

•	 Sprzedam	nową	broń	sportową	kali-
ber	6,35.	Cena	500	zł.	604	923	333

•	 Sprzedam	nowy	silnik	do	łodzi	węd-
karskiej	elektryczny	cena	500	zł.	604	
923	333	

• Sprzedam pelet. 603 703 196
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul.	Armii	Krajowej	29
ul.	Bema	9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

REKLAMA REKLAMA

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 
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www.domjudy.pl
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tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:
Elżbieta 
Poziemska
,,Poziomka" 

W.2-24.07. pt

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Skup zboża

Skupujemy:
• ŻYTO          • PSZENŻYTO

Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

11 sierpnia 2015 r.
od 12.00 - 13.00 (wtorek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7APodczas sesji głos zabiera  mecenas Łukasz Ciszewski z poznańskiej  wystawiającej rachunki dla miasta 

Gmina płaci im nawet za pisanie sprostowań

Przetarg na wodę  
– prawnicy wzięli już  211 tysięcy zł Czytaj s. 3

s. 4

Dożynki  
„bez prądu”

Wspomnienia ks. B. 
Szczepanowskiego s. 10
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W skrócie

REKLAMA

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na  nabycie bądź oferować do sprzedaży  lub oddania podręczni-
ki szkolne na najbliższy rok szkolny. Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publi-
kowane nieodpłatnie.  Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji, bądź przesyłać drogą mailową na re-
dakcyjny adres, ewentualnie podyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony.  Zapraszamy do udziału 
w „Giełdzie podręczników”.                                                                                                                                      red

 

  GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Kupię używane podręczniki do 5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 515 167 978 
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Sprzedam podręczniki do klasy 2 gim. nr.1 w Nowogardzie. 603 229 081
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Kupię podręczniki do klasy II Gimnazjum nr.2. 732 989 835 

Parking leśny przy drodze w kierunku Stargardu zyskał nowe obli-
cze. Zamontowano nowe drewniane ławy, a jedną umiejscowiono pod 
daszkiem. Poza tym wykonano nowe, również drewniane ogrodzenie 
parkingu. Na miejscu pojawiły się też stosowne tablice informujące o 
sztywnych zasadach, jakie obowiązują na tego typu parkingach. Jest 
schludnie i w „leśnym” klimacie. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe wy-
posażenie parkingu, szybko nie padnie ofiarą tych, co lubią niszczyć... 
niestety pierwsze ślady wandalizmu już są widoczne. Na drewnianych 
ławkach wyryto kilka napisów.                                                             MS

Środek lata, rozkładające się fekalia, nieczynna fontanna, a w środku 
puszki, butelki oraz...baner promujący stronę gminy Nowogard – przyja-
zna gmina:) - w tern sposób czytelnik podpisał zdjęcie basenu fontanny,  
które przesłał do redakcji DN. Dodajmy tylko, że to cudo, które obec-
nie przypomina szambo,  kilka miesięcy temu wyremontowano za ba-
gatela 120 tys. zł! 

MS

Renowacja zakończona

Armaty wróciły na swoje miejsce 
Wywiezione do renowacji w kwietniu dwie armaty, stojące pod pomnikiem Niepodległości 
przy ul. 3 Maja, wróciły na swoje miejsce na początku tygodnia. 

Armaty przeszły gruntowną re-
nowację. Można powiedzieć, że 
wyglądają jak nowe. Elementy 
drewniane zostały wymienione na 
nowe. Odmalowano również frag-
menty metalowe, czyli m.in. rufę 
działa. Jak się dowiedzieliśmy nie-
oficjalnie, renowacja armat skosz-
torysowana była na 18 tys. zł. Pra-
cę wykonała firma KUGA z No-
wogardu. 

Przypomnijmy, że jedna z ar-
mat, a w zasadzie sama rufa, rze-
czywiście jest oryginalną, XIX 
wieczną bronią, którą używa-
no niegdyś w trakcie batalii wo-
jennych w okolicach Nowogardu. 
Druga to jedynie replika.

MS

- Przyjmę: używany robot kuchenny, akordeon i ławę pokojową tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę:  segment pokojowy, bojler na ciepłą wodę, kuchnię gazową  – tel.885 140 768
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę, szafki kuchenne, 
   kuchnię   gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Przyjmę: sprawną pralkę automatyczną - tel. kontaktowy 667-353-451
- Przyjmę kotka czarnego lub biało-czarnego, minimum sześciotygodniowego – 
   tel. kontaktowy 609 996 271
- Oddam: kanapę nierozkładaną tel. kontaktowy 693 422 577
- Oddam: tapczan w dobrym stanie. tel. 661 242 151 
- Oddam: segment pokojowy tel.603 307 359 
- Oddam: trzy małe kotki tel.696 711 225
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną 735 448-007 
- Oddam telewizor kolorowy PHILIPS (odbiór na własną rękę)  - TEL.913921238 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na  adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Gdzie zaczyna się ulica Mickiewicza? Z takim pytaniem do redakcji 
DN zwróciła się mieszkanka ulicy, słusznie zwracając uwagę, że tablica 
z nazwą ulicy powinna znajdować się na początku ulicy, a więc po jed-
nej stronie na skrzyżowaniu z ul. 15-Lutego, a z drugiej aż z Nadtoro-
wą. Tymczasem tablica z nazwą ulicy wisi na płocie posesji, dopiero na 
wysokości skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza – notabene, ogrodzenie 
to przynależy do domu, w którym mieszka wiceburmistrz Nowogardu, 
Krzysztof  Kolibski. 

MS
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY
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Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

Pilnie zatrudnię
 osobę do całodobowej opieki nad osobą chorą 

tel 601-472-947

Gmina płaci im nawet za pisanie sprostowań

Przetarg na wodę – prawnicy wzięli już  211 tysięcy zł
Redakcja DN dotarła do faktur, jakimi za doradztwo w sprawie przetargu na wodę obciążyli gminę dotychczas poznańscy prawnicy. Przy okazji wyszło na 
jaw, że zewnętrzni prawnicy nie tylko zajmują się stricte samym przetargiem, bo gmina słono płaci im także  za przygotowywanie odpowiedzi na pytania 
obywateli oraz pisanie sprostowań prasowych.  

W latach 2012-2014   Centrum 
Konsultingu Business Expert sp. z 
o.o. sp. k. z Poznania, której jednym 
ze wspólników jest mecenas Zyg-
munt Jerzmanowski, wystawiła 15 
faktur na łączną kwotę ponad 155 ty-
sięcy złotych. Za jakie usługi praw-
nicy naliczali gminie honorarium? 
Oprócz obsługi prawnej, związanej 
bezpośrednio z doradztwem w ra-
mach przetargu na wodę, np. przygo-
towywanie dokumentów, prowadze-
nie negocjacji, czy uczestnictwo w 
rozprawach sądowych, są też i takie, 
które powinni wykonywać urzędni-
cy z ratusza, a nie droga, zewnętrz-
na firma. 

Mowa tu na przykład o przygo-
towywaniu odpowiedzi na pytania 
zadawane przez obywateli w try-
bie ustawy o dostępie do informa-
cji publicznej, a także przedstawicie-
li prasy. Na kilku fakturach widnie-
ją też wprost kwoty za pisanie spro-
stowań dla prasy oraz przygotowa-
nie pozwów po odmowie publika-
cji sprostowań, jakie w imieniu gmi-
ny pisali poznańscy prawnicy. Cho-
dzi tu oczywiście o sprostowania ar-
tykułów ukazujących się m. in. na ła-
mach naszej gazety. Dziennik Nowo-
gardzki na dołączonych do faktur ze-
stawieniach wykonanych czynności 
przez prawników wymieniany jest 
kilkukrotnie. Zresztą gmina opłaci-
ła też prawników z Poznania, by ci 
toczyli przed sądem spór z Dzien-
nikiem Nowogardzkim. Za samo 
uczestnictwo w rozprawie sądowej, 
jaką gmina założyła przeciwko DN 
(grudzień 2014), po tym jak gazeta 
odmówiła publikacji sprostowania 
uznając je za nie zgodne z prawdą, 
prawnik wziął bagatela 2 tys. zł, choć 

sprawa trwała zaledwie kilkanaście 
minut (tu należy dodać, że DN mu-
siał dojechać na rozprawę z własnych 
pieniędzy – mecenas z Poznania 
otrzymał honorarium i zwrot kosz-
tów podróży z publicznych pienię-
dzy). Do tego doliczyć trzeba czas, 
w jakim prawnicy na zlecenie gmi-
ny głowili się jak skutecznie „ukarać”  
gazetę za publikacje na temat prze-
targu. Na jednym z dokumentów, 
prawnicy piszą, że poświęcili na to 
15 godzin, na innym dalsze 4 godzi-
ny, za co oczywiście wystawili rów-
nież spory rachunek. Summa sum-
marum, tylko na samą „walkę” z DN, 
który jako jedyna prasa ujawnia od 
początku wątpliwości pojawiające się 
wokół przetargu na wodę, burmistrz 
Czapla wydał lekką ręką ok. 10 tys. 
zł- i to tylko w jednej sprawie. 

To jednak nie koniec listy wy-
datków. Gmina płaciła też prawni-
kom za każdy przyjazd do Nowogar-
du.  Jak wynika z dokumentów, do 
których dotarł DN, prawnicy z Po-
znania odwiedzali Nowogard wielo-
krotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Zwykle   w tym czasie spotykali się 
z przedstawicielami Urzędu Miej-
skiego i niemiecką spółką (najpierw 
Wasserverband a później Wodocią-
gi Nowogardzkie – obie należące do 
grupy Remondis-przyp. Red.), mają-
cą zapewnić nam dostawy wody. Jak 
się dowiedzieliśmy, na spotkaniach 
tych omawiano aktualną sytuację i 
opracowywano strategie dalszych 
działań wobec narastających zastrze-
żeń co do prawidłowości przetargu. 
Prawnicy przyjeżdżali też na sesje 
Rady Miejskiej oraz jej komisje, ob-
ciążając gminę za taki przyjazd kwo-
tą 2 tys. zł. W trakcie tych posiedzeń 

zwykle przekonywali radnych, że 
wybór nowego operatora przyniesie 
gminie same korzyści. 

Rok 2015...
Jak wynika z dokumentów, do któ-

rych dotarliśmy, w styczniu gmina 
nagle przestała korzystać z doradz-
twa ww. spółki, choć korzystała na-
dal z doradztwa tych samych praw-
ników z Poznania. Po prostu podpi-
sano kolejną umowę, ale z Kancela-
rią Radców Prawnych Zygmunt Jerz-
manowski i Wspólnicy sp. k., czy-
li inną firmą, jakiej wspólnikiem jest 
mecenas Zygmunt Jerzmanowski. 
Skąd ta nagła zmiana? Trudno nie 
powiązać tego z naszymi publikacja-
mi. Przypomnijmy, że już w listopa-
dzie zeszłego roku pisaliśmy, iż   fir-
ma, z którą ostatecznie gmina pod-
pisała umowę na doradztwo w prze-
targu na wodę (Centrum Konsultin-
gu Business Expert), nie jest stricte 
firmą prawniczą, a sposób jej wyło-
nienia i treść zawartych z nią umów 
może budzić wiele wątpliwości. 

Najdziwniejsze jest, że firma ta ni-
gdy nie otrzymała z gminy pisemne-
go zapytania ofertowego na to zada-
nie. Takie pisemne zapytanie oferto-
we w 2012 r. wysłano za to do Kan-
celarii Z. Jerzmanowskiego.  Na tym 
tle całkowicie niezrozumiałe jest,   
jak podmiot nigdy nie zaproszony 
do złożenia oferty mógł złożyć naj-
korzystniejszą ofertę w postępowa-
niu mającym najwyraźniej zacho-
wać pozory konkurencyjności wyło-
nienia doradcy. Gminie to jednak nie 
przeszkadzało i związała się umową 
ze spółką, a nie z kancelarią do ja-
kiej wysłała pierwotnie zapytanie. W 
styczniu tego roku, burmistrz zde-
cydował się jednak na „zmianę” fir-

my, bez zmiany prawników,  i podpi-
sał umowę z kancelarią, do której w 
2012 roku wysyłano zapytanie ofer-
towe. Poza nagłośnieniem przez DN 
niejasności związanych z doradca-
mi, wpływ na tę decyzję mogło mieć 
postępowanie wyjaśniające, jakie 
właśnie w tej sprawie, od 12 stycz-
nia tego roku, prowadzi Urząd Za-
mówień Publicznych, a od kilku dni 
niewykluczone, że również Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Pytanie, 
czy obie te instytucje są w posiada-
niu wiedzy o „zmianie” firmy dorad-
czej, choć ci sami prawnicy z Pozna-
nia doradzają burmistrzowi.

Licznik dalej bije...
Kancelaria, z którą w końcu stycz-

nia 2015 r. gmina (a zatem już po 
wszczęciu pierwszych postępowań 
wyjaśniających) podpisała umowę 
na doradztwo, tylko do połowy tego 
roku obciążyła nasze miasto faktura-
mi na ponad 55 tys. zł. Na liście osza-
cowanych usług, podobnie jak po-
przednio, znów poza czynnościami 
stricte związanymi z przetargiem na 
wodę, pojawiają się takie pozycje, jak 
udział w sesji RM, czy przygotowanie 
odpowiedzi na pytania zadane w try-
bie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, zapewne również te za-
dawane przez prasę, w tym głównie 
DN, i kolejne sprostowania prasowe. 

Zliczając wszystko razem, współ-
praca z obiema firmami doradczymi 
kosztowała nas już przeszło 211 tys. 

zł!  Licznik zapewne bije dalej. Na ja-
kiej kwocie zatrzyma się ostatecznie? 
Trudno oszacować, zważywszy, że w 
tej chwili sprawę legalności przetar-
gu bada kilka instytucji kontrolnych 
(UZP, RIO) oraz sądów, co może po-
trwać jeszcze najmniej kilka miesię-
cy. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
W opisywanej wyżej sprawie wy-

słaliśmy do UM kolejne zapytania. 
Dokumenty, do których dotarli-
śmy, są bowiem szokujące. Nie cho-
dzi już o samą kwotę za jaką pracu-
ją poznańscy prawnicy, bo może ta-
kie mają stawki, ale fakt, że wiele zle-
canych im czynności urzędnicy win-
ni wykonać sami, w ramach wyko-
nywanej pracy. Widać nowogardzki 
włodarz, za priorytet uznał nie tylko 
spacyfikowanie jednego z większych 
lokalnych przedsiębiorstw w gmin-
nie, fundując nam kryzys w sfe-
rze gospodarki wodno-kanalizacyj-
nej, ale też wolnej, niezależnej pra-
sy, skoro do walki z DN najmuje 
drogich prawników. Szkoda, bo 
za jeden taki spór sądowy z DN, 
chyba dałoby się załatać dziura-
wą część dachu na jednym z miej-
skich przedszkoli. A za 200 tys. 
zł., można by   położyć nową na-
wierzchnię na jakiejś ulicy.  
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Postaw się, a zastaw się...

Dożynki „bez prądu”
Wczoraj, tj. czwartek, 6 sierpnia, w Boguszycach odbyło się spotkanie burmistrza i urzędników z sołtysami. Zebranie zdominował temat organizacji te-
gorocznych dożynek gminnych. 

Przypomnijmy, że tegorocz-
ne święto plonów ma się odbyć w 
Świerczewie. Sołectwo to jako je-
dyne zgłosiło się na gospodarza 
dożynek gminnych. Od samego 
początku wiadomo było, że w bu-
dżecie radni na organizację rolni-
czego święta zarezerwowali 35 tys. 
zł. Burmistrz wnioskował do rad-
nych o 85 tys. złotych. Rada uznała 
jednak, że miasta nie stać na orga-
nizację tak drogich imprez, bo są 
pilniejsze potrzeby. Od tego cza-
su o dożynkach było cicho. Sprawa 
nabrała tempa po tym, jak okazało 
się, że wybrane na gospodarza rol-
niczego święta Świerczewo nie jest 

przygotowane technicznie na or-
ganizację dożynek. Na wsi nie ma 
bowiem odpowiedniego przyłącza 

energetycznego, za pomocą któ-
rego można by nagłośnić profe-
sjonalnie imprezę. Urzędnicy wy-
liczyli, że sam koszt podciągnię-
cia kabla, o odpowiednim napię-
ciu, to 23 tysiące złotych. Oznacza 
to, że na resztę wydatków zostało-
by 12 tys. zł. 

- Kiedy pracownicy z wydziałów 
odpowiedzialnych za organizację 
tego typu imprezy wyliczyli ile po-
trzebujemy okazało się, że za te pie-
niądze tego nie zrobimy. Mówiąc 
na okrągło brakuje nam 50 tys. zł. 
Największym problem jest energia 
elektryczna, którą trzeba doprowa-
dzić do boiska, a to wyniesie ponad 

20 tys. zł – przyznał na wczoraj-
szym spotkaniu z sołtysami, Ro-
bert Czapla. 

Andrzej Kania, sołtys Wyszo-
mierza i radny, przypomniał jed-
nak burmistrzowi, że gmina jest 
sama sobie winna całej sytuacji. 

-Gdyby radni od samego po-
czątku znali szczegółowe wylicze-
nie kosztów imprezy, osobiście bym 
namawiał do przyznania większej 
puli pieniędzy wszystkich, niezależ-
nie od opcji politycznej. Jeśli się jed-
nak mówi oględnie, że coś będzie 
kosztowało 100 tys. zł, to proszę się 
nie dziwić decyzji, jaką podjęli rad-
ni – powiedział A. Kania. 

Do dyskusji włączyła się rów-
nież sołtys-wsi Wierzbięcina, Mo-
nika Pękala, w której przed trzema 
laty odbyło się gminne święto plo-
nów.

- W poprzednich latach, kiedy 
wieś starała się o miano gospoda-
rza dożynek, to musiała spełniać 
podstawowe kryterium – posiadać 
przełączę energetyczne o odpowied-
nim napięciu. Takie były zasady, bo 
chodziło właśnie o koszty. Dzięki 
temu, z tego co wiem, moje dożyn-
ki kosztowały 30 tys. zł. Pani wie-
działa na co się porywa, wiedząc, 
że nie ma odpowiedniego przełącza  
– zwróciła się do sołtysowej Świer-
czewa, M. Pękala. 

Skoro nie mam prądu, to znaczy, 
że mam nie robić dożynek. Zresz-
tą myślałam, że ten prąd który jest 
podłączony wystarczy – broniła się 
sołtysowa Świerczewa, Armata Ur-
szula. 

Zdaniem Zbigniewa Flokorw-
skiego, temat dożynek jest roztrzą-
sany za późno. 

- Dlaczego nie zrobimy tak, o co 
wnioskowałem będąc dwie kaden-
cje w konwencie sołtysów, aby decy-
zja o organizacji dożynek była po-
dejmowana przynajmniej rok wcze-
śniej? Będzie czas na skalkulowa-
nie wszystkich szczegółów. A teraz 
mamy jakąś paranoję. Każdy prze-
rzuca na siebie winę, na miesiąc 
przed imprezą. To jakiś absurd. Za 
chwilę, w takiej atmosferze, nikt nie 
będzie chciał robić dożynek – mó-
wił sołtys Dąbrowy Nowogardz-
kiej, wsi, która w 2010 roku była 
gospodarzem święta rolników. 

Będący na zebraniu Michał Kra-
ta, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, poinformował, że klub 
koalicyjny zaproponował przeka-
zać dodatkowe środki na tegorocz-
ne dożynki w kwocie 15 tys. zł. Ra-
zem daje to już 50 tys. zł. 

- Trzeba sobie zadać pytanie, czy 
nas stać, aby wydać na dożynki 85 
tys. zł, kiedy przed nami stoją waż-
ne wydatki, np. zakup nowej stery-
lizatorni dla szpitala – mówił M. 
Krata w Boguszycach. 

R. Czapla był jednak nieugię-
ty. Mimo wypowiedzi radnego 
M. Kraty, zapowiedział sołtysom, 
że będzie wnioskował w najbliż-
szych dniach o zwołanie sesji w 
trybie nadzwyczajnym i zwróci się 
do radnych o przyznanie dodatko-
wych 50 tys. zł na organizację do-
żynek. Wówczas budżet imprezy 
wyniósłby 85 tys. zł, a więc tyle ile 
od samego początku chciał na ten 
cel przeznaczyć burmistrz R. Cza-
pla. Włodarz miasta  zapowiedział 
jednocześnie, że jeśli pieniędzy nie 
dostanie, dożynki mogą się nie od-
być wcale. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
I znów jedno burmistrzowi 

Czapli wychodzi – skłócanie spo-
łeczeństwa. Słusznie całe zagad-
nienie ocenił sołtys Dąbrowy No-
wogardzkiej, Zbigniew Florkow-
ski, zwracając uwagę, że przez 
roztrzepaną politykę finansową 
władz gminy, sołtysi stawiani są 
w niezręcznej sytuacji. Warto jed-
nak, dla uporządkowania całej 
sprawy, podkreślić również słowa 
sołtys Wierzbięcina, Moniki Pę-
kali, która słusznie zauważyła, że 
zanim podjęto decyzję o wyborze 
sołectwa, wiedząc ile jest pienię-
dzy w budżecie na dożynki, trze-
ba było sprawdzić czy wieś aspi-
rująca do roli gospodarza święta 
plonów jest do tego przygotowa-
na technicznie. A jak się okazało 
nie jest i teraz zrobił się klops. 

Burmistrz zachowuje się, jak 
rodzic, który wchodzi z dziec-
kiem do sklepu, pokazuje naj-
droższe zabawki, a na koniec 
mówi, że nie ma na to pieniędzy, 
mama nie dała (mama to oczy-
wiście rada). Płacz dziecka uza-
sadniony, a wojna domowa goto-
wa. Z tym, że w tym wypadku ma 
się nieodparte wrażenie, że ko-
muś na tej wojnie bardzo zależy, a 
nie wywołuje ją tylko przez rodzi-
cielskie błędy. Dziel  i rządź wszak 
to znana i  równie stara jak i zła 
w skutkach społecznych zasada. 
Opłaca się ona, przynajmniej do-
raźnie, tylko temu co dzieli. Swoją 
drogą wyrzucanie ponad 20 tyś. 
zł. na przyłącze,  które zasadniczo 
posłuży raz, to tego z gospodar-
skiego punktu widzenia obronić 
się nie da. Burmistrz lubi jednak 
światełka, generalnie - namonto-
wał tego na koszt gminy już nie-
mało. Dlatego proponujemy, aby 
wiatraczek z fotoogniwem za 16 
tys. złotych przeniósł spod klatki 
schodowej swojej rodziny na bo-
isko do Świerczewa i prąd będzie 
za darmo i będzie cudo(wnie)- 
wszystko dzięki burmistrzowi!

Spotkanie w sprawie „studium” 

W Ostrzycy nie chcą norek i wiatraków 
Mieszkańcy Ostrzycy chcą, aby w opracowywanym przez Urząd Miejski „studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, znalazły się dwa obostrzenia doty-
czące ich okolicy. Pierwsze dotyczy zakazu budowy ferm norek, a drugie instalacji na tere-
nie sołectwa ferm wiatrowych. 

Jak informowaliśmy w ostat-
nim nr DN, spotkanie w tej 
sprawie odbyło się w miniony 
wtorek, w świetlicy wiejskiej w 

Ostrzycy. Wzięło w nim udział 
ok. 30 osób. Podczas zebrania 
przyjęto uchwałę dotyczącą cał-
kowitego zakazu budowy ferm 

norek w tym obrębie. Ponadto 
mieszkańcy wyrazili sprzeciw, 
ewentualnym planom budowa-
nia w ich okolicy ferm wiatro-

wych. DN już informował, że ja-
kiś czas temu do władz miasta 
zgłosiła się firma, która zajmu-
je się budowaniem wiatraków 
wytwarzających „zieloną ener-
gię”, zainteresowana inwestycją 
na terenie naszej gminy. 

 Przypomnijmy, że w ostatnich 
dniach, za pośrednictwem ofi-
cjalnej strony miasta, burmistrz 
R. Czapla poinformował, iż urząd 
rozpoczął procedurę zmiany 
„Studium uwarunkowań”, której 
celem będzie uaktualnienie poli-

tyki przestrzennej gminy. Zgod-
nie z tym komunikatem, każdy 
mieszkaniec może składać swoje 
propozycje, które winny później 
być umieszczone w opracowywa-
nym dokumencie. Termin mija 17 
sierpnia br. 

Warto dodać, że mieszkań-
cy Ostrzycy, jako pierwsi odbyli 
spotkanie w sprawie „studium” - 
przynajmniej o innych tego typu 
inicjatywach na razie nikt nie in-
formował. 

MS

Spotkanie sołtysów w Boguszycach 

Sołtys Świerczewa U. Armata zapowiada że zrobi dożynki nawet bez prądu
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Nasz felieton
Komu co się pomyliło

Urząd Miejski w Nowogardzie, 
pod kierownictwem burmistrza 
Roberta Czapli rozgrywa ,kolej-
ną  już w  ostatnim okresie,  woj-
nę. Po skłóceniu wielu społeczno-
ści wiejskich, intensywnych pró-
bach eliminacji  z życia publiczne-
go osób i rożnych organizacji nie 
poddających się próżnej i głęboko 
szkodliwej społecznie, logice skła-
dania hołdów przywódcy, absurdal-
nemu niszczeniu lokalnego dużego 
przedsiębiorstwa PUWiS  (że już 
przez skromność nie wspomnimy 
o stałym obstrzale z grubej  urzęd-
niczej rury  naszej  gazety i osób 
ją tworzących), przyszedł czas na 
Radę Miejską. Ta w obecnej kaden-
cji okazuje się być,  jako całość,  ge-
neralnie gronem dojrzałych samo-
rządowo osób świadomych swoich 
obowiązków i kompetencji wyni-
kających z otrzymanego mandatu 
społecznego, a zakreślonych usta-
wami samorządowymi. Zaś w pod-
stawowej ustawie, czyli w ustawie 
o samorządzie gminnym czytamy 
m.in.:

2. Do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy:

- ustalanie wynagrodzenia wój-
ta(burmistrza), stanowienie o kie-
runkach jego działania oraz przyj-
mowanie sprawozdań z jego dzia-
łalności;…

- uchwalanie budżetu gminy, roz-
patrywanie sprawozdania z wyko-
nania budżetu oraz podejmowanie 
uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium z tego 
tytułu;…

- podejmowanie uchwał w spra-
wach współpracy ze społecznościa-
mi lokalnymi i regionalnymi innych 
państw oraz przystępowania do 
międzynarodowych zrzeszeń spo-
łeczności lokalnych i regionalnych;

No właśnie i tutaj zaczyna się 
dla niektórych mniej bystrych pro-
blem, między innymi problem dla 
burmistrza, który chciałby z rady 
uczynić zupełnie inne ciało aniże-
li przewiduje ustrój  państwa, któ-
re już dawno zerwało w warstwie 
prawnej,  z komuszym sobie pań-
stwem władzy wykonawczej. (jeśli 
taką rolę można przypisać sekre-
tarzom partyjnym różnej maści). 
Dzisiaj, zgodnie z monteskiuszow-
ską  zasadą trójpodziału władz, w 
przeciwieństwie do zasady dykta-
tury proletariatu, kompetencje i 
obowiązki są podzielone na orga-
ny stanowiące, takim jest np. Rada 

Miejska, na organy  wykonawcze 
(jak sama nazwa mówi -realizu-
jące to co postanowi organ stano-
wiący) i takim organem jest m.in.   
burmistrz miasta, oraz na organy 
sądownicze, niezależne od wymie-
nionych wcześniej. Oczywiście or-
gan  stanowiący ma jeszcze, jako 
upoważniony do, stanowienia o 
kierunkach jego działania, kompe-
tencje kontrolne w stosunku do or-
ganu wykonawczego. I to ostatnie, 
oprócz wymienionych wcześniej 
elementów porządku kompeten-
cyjnego, jest wyrazem także okre-
ślonego ładu hierarchicznego. Po-
przednia kadencja, gdy Rada była 
jeszcze wybrana według starej or-
dynacji, czyli z list partyjnych, ce-
chowała się w Nowogardzie zu-
pełną spolegliwością organu sta-
nowiącego wobec tożsamego poli-
tycznie burmistrza, co uczyniło z 
naszego samorządu  gminnego te-
atr, a raczej kabaret  jednego aktora 
i skutkowało marnotrawieniem pu-
blicznego grosza  topionego w nie-
przemyślanych i popieranych bez-
krytycznie decyzjach o kierunkach 
wydatkowania środków gminnych. 
Nie zmieniało wymowy tego faktu 
i to, że było także wtedy kilku rad-
nych, którzy protestowali wobec 
takiej polityki, jednak znajdowa-
li się oni w wyraźniej mniejszości. 
Przy obecnej Radzie, nie jest już 
możliwe tak swobodne uprawianie 
polityki dalszego pogrążania gmi-
ny. Przypomnijmy - gminy wylud-
niającej się ( zwiększające się tem-
po spadku  liczby ludności) i pod-
upadłej gospodarczo (507 miejsce 
na 580 gmin w kraju). Dlatego or-
gan wykonawczy czyli burmistrz, 
którego zmuszono w tej kadencji 
do wyraźnie mu niepasującego za-
jęcia, czyli do gospodarskiego my-
ślenia, przystępuje do kolejnej  nie-
odpowiedzialnej wojenki, aby tyl-
ko odzyskać na siłę status „róbta co 
chceta”.  Zaczęło się od publikowa-
nia chamskich w stylu i poniżej mi-
nimalnych wymogów kultury nie 
tylko urzędniczej,  a ponadto  zu-
pełnie nieuprawnionych formalnie 
ataków na Radę i poszczególnych 
radnych w wykonaniu urzędnika 
gminnego.  Urzędnika , o paradok-
sie,  zatrudnionego za pieniądze 
publiczne. Notabene, podstawo-
wym dysponentem tych pieniędzy 
jest właśnie Rada miejska (wyłącz-
ną właściwością  rady jest wszak   
uchwalanie budżetu gminy). Grani-
czący z socjopatią i zarazem będą-
cy inspiracją,  ze strony szefa,  dla 
urzędników  był  opisywany przez 
nas popisowy numer  zachowania 
się na ostatniej sesji  wobec radnej 
Bogus . Kolejnym elementem  dzia-
łań  wymierzonym w radę miejską 
okazują się pouczenia, jakie przy-
gotowała nowogardzka specjalist-

ka od prawa konstytucyjnego (na 
Konstytucję bowiem się powołuje) 
sekretarz gminy Agnieszka Biegań-
ska- Sawicka  -   absolwentka zaocz-
nych studiów prawa administracyj-
nego US . Pierwszy odcinek tych 
pouczeń (mają być kolejne) przy-
pomina nam popularną wiele lata 
temu zabawę  „w pomidora”. Pole-
gała on na tym, że niezależnie o co 
pytał i co robił rywal w grze nale-
żało odpowiedzieć  słowo  pomidor. 
Otóż pani Agnieszka  w swoim tek-
ście zamieszczonym na stronie UM 
,w istocie   gra w tę grę z czytającym 
- niezależnie co mówi i co przyta-
cza wniosek u odbiorcy ma być je-
den – pomidor, co w tym wypad-
ku oznacza  burmistrz jest wszech-
władny. Taki wniosek ma rzekomo 
wynikać również wtedy, gdy pani 
sekretarz cytuje ustawowe, wy-
łączne kompetencje rady, wyraź-
nie określające, jak kształtują się w 
praktyce  ustrojowej, relacje mię-
dzy organem stanowiącym (przy-
pomnijmy - to on ustala co jest do 
zrobienia), a organem wykonaw-
czym czyli burmistrzem, (przypo-
mnijmy to on ma wykonać zada-
nia wyrażone w uchwałach przez 
radę i zdać z tego relację). Krótko 
i węzłowato pani Agnieszko, szko-
da Pani czasu, a  burmistrz to niech 
się bierze do roboty, bo jest od tego, 
i zakres tej roboty ustala mu rada i 
żadna gra  w pomidora tu nic nie 
zmieni, tym bardziej że pomidor 
wydaje się być mocno podgnity. 
Nie zmieni również istoty ustrojo-
wych instrumentów Pani rozważa-
nie, na temat historycznego kształ-
towania się katalogu uprawnień 
poszczególnych organów gminy. 
Retoryka o tzw. wzmocnieniu po-
zycji burmistrza choćby poprzez 
wybory bezpośrednie, to retoryka 
opisująca prawne relacje w katego-
riach  zawodów walki, kto kogo po-
kona na siłę ręki. Jako absolwent-
ka prestiżowego kierunku na US 
zapewne Pani wie, że rzeczywisto-
ści prawnej siłą mięśni się nie opi-
suje – no chyba że mocodawca jest 
mięśniakiem i tego oczekuje. Moż-
na się założyć, że to dopiero po-
czątek robienia obywatelom wody 
z  mózgu i początek kolejnej woj-
ny burmistrza, a jest mu ona ko-
niecznie potrzebna, ponieważ nie-
które z poprzednich  już w istocie 
przegrał z kretesem, narażając przy 
tym  gminę na wielkie straty i to nie 
tylko wizerunkowe (również mate-
rialne – o tym wkrótce napiszemy). 
Kolejna wojna jest więc potrzeb-
na także dlatego, że ma wyprzedzić 
publiczne ujawnienie i społecz-
ną ocenę dokonanych zniszczeń i 
strat, i jednocześnie odwrócić uwa-
gę wyborców od tych skandalicz-
nych faktów. 

sm

Sygnały czytelników

Nie zawsze klient 
nasz pan
Poniżej publikujemy list naszej czytelniczki, który wpłynął 
w tych dniach do redakcji

W poniedziałek (3 sierpnia), 
udałam się do sklepu z zabawka-
mi „Anusia”, przy ul. 3 Maja. Był 
ze mną wnuczek, Mikołaj.  Wybra-
liśmy się do sklepu, by dziecko kupi-
ło sobie upatrzony prezent urodzino-
wy, zestaw Lego. Wnuczek miał na 
sobie rolki. Wjechał ze mną do skle-
pu i stanął koło wystawy z klocka-
mi Lego, ja poszłam nieco dalej, by 
przez chwilę spojrzeć czy podobnych 
klocków nie ma w dalszej części skle-
pu. Nagle słyszę, że właścicielka skle-
pu mówi do mojego wnuczka, że „nie 
życzy sobie, aby on jeździł po sklepie 
na rolkach”. Po wypowiedzeniu tego 
zdania, w dość despotycznym to-
nie, kobieta się schowała za regała-
mi. Wzięłam dziecko za rękę i opu-
ściłam natychmiast sklep, oznajmia-
jąc, że więcej tu nie wrócę. I zapew-
niam, że nie wrócę! Mój wnuczek nie 
jeździł na rolkach po sklepie, a je-
dynie wszedł w nich do sklepu i sta-
nął w miejscu oglądając klocki. Poza 
tym, w końcu skoro prowadzi się 
sklep z zabawkami, którego klienta-
mi są „dzieci”, to chyba zrozumiałe 
jest, że dzieci powinny się czuć tam 
swobodnie. Czy tak nie powinno być? 
To tak jakby w lodziarni, ktoś prze-
ganiał mnie z lodem w ręku, albo w 
cukierni zabronił zjeść ciastko! Swo-
ją drogą zastanawiam się, jak np. do 
tego sklepu ma wjechać matka z ma-
lutkim dzieckiem w wózku?

Szanowna Pani właścicielko 
„Anusi”! Nie  jest winą klienta, że 
Pani sklep jest tak wypchany pro-

duktami, że ledwo można się w nim 
poruszać. Skoro chce Pani szanować 
klientów, to powinna Pani tak zorga-
nizować przestrzeń w sklepie, żeby 
nie przeganiać z niego przychodzą-
cych po zakupy – w tym szczególnie 
dzieci. A skoro oszczędza Pani na 
powierzchni (jak się nie mieszczę to 
szukam większego pomieszczenia) to 
oszczędza Pani na klientach, utrud-
niając im zakupy. 

 Poza tym wszystkim, zrobiła Pani 
przykrość mojemu wnuczkowi, któ-
ry wchodził do sklepu z myślą o tym, 
że wybierze sobie prezent urodzino-
wy i z nim opuści sklep. Czekał na 
to wyjście od kilku dni. Pomijam już, 
że dziecko jak wspomniałam,  miało 
upatrzoną zabawkę – konkretny ze-
staw Lego. 

Może do myślenia da Pani to, że 
ten sam zestaw Lego, który chcia-
łam zakupić w Pani sklepie, kupiłam 
u pani konkurencji przy ul. 700-le-
cia (Świat Dziecka). I chociaż kupi-
łam ten sam produkt po nieco wyż-
szej cenie, nikt nie wyganiał mo-
jego wnuka ze sklepu, a więcej, zo-
staliśmy tam obsłużeni profesjonal-
nie i przede wszystkim z empatią. To 
spowodowało, że wnuczek na drugi 
dzień, w tym samy sklepie wydał ze 
swojej skarbonki kolejne pieniążki, 
na upatrzone prezenty.  Sam bowiem 
powiedział, że więcej do „Anusi” nie 
pójdzie. Straciła więc Pani na swo-
im podejściu coś więcej niż tylko pie-
niądze... 

dane do wiadomości redakcji

Wyjaśnienie właścicieli sklepu:

Właściciele sklepu „Anusia”, w 
rozmowie z DN,  wyjaśnili, że za-
kaz jeżdżenia rolkami po sklepie 
jest podyktowany względami bez-
pieczeństwa. Przyznali w rozmo-
wie z DN, że sklep jest za mały w 
stosunku do asortymentu, będą-
cego odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie klientów. Dlatego też  roz-
glądają się od pewnego czasu za 
zmianą lokalizacji. Nie  jest to jed-
nak łatwe, bo w Nowogardzie bra-
kuje dużych powierzchni handlo-
wych pod wynajem. 

Właściciele sklepu jednocześnie 
przeprosili za pośrednictwem DN 
klientkę, która poczuła się urażo-
na, twierdząc, że nie mieli złych 
intencji, informując chłopca o 
tym, że w sklepie nie wolno poru-
szać się na rolkach. W przyszło-
ści, aby uniknąć nieporozumień, 
przed wejściem do sklepu ma być 
wywieszona odpowiednia infor-
macji o tym, że w sklepie obowią-
zuje zakaz poruszania się na jeż-
dżących sprzętach- przynajmniej 
w obiekcie. 

Opr. red. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(J 6,41-51)
Żydzi szemrali przeciwko Nie-

mu, dlatego że powiedział: Jam 
jest chleb, który z nieba zstąpił. 
I mówili: Czyż to nie jest Jezus, 
syn Józefa, którego ojca i matkę 
my znamy? Jakżeż może On te-
raz mówić: Z nieba zstąpiłem. Je-
zus rzekł im w odpowiedzi: Nie 
szemrajcie między sobą! Nikt 
nie może przyjść do Mnie, jeże-
li go nie pociągnie Ojciec, któ-
ry Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę 
go w dniu ostatecznym. Napisa-
ne jest u Proroków: Oni wszyscy 
będą uczniami Boga. Każdy, kto 
od Ojca usłyszał i nauczył się, 
przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, 
aby ktokolwiek widział Ojca; je-
dynie Ten, który jest od Boga, wi-
dział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto /we Mnie/ 
wierzy, ma życie wieczne. Jam 
jest chleb życia. Ojcowie wasi je-
dli mannę na pustyni i pomarli. 
To jest chleb, który z nieba zstę-
puje: kto go spożywa, nie umrze. 
Ja jestem chlebem żywym, któ-
ry zstąpił z nieba. Jeśli kto spoży-
wa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata.

 Każdy z nas ma jakie-
goś rodzaju obraz Boga, wy-
obrażenie o Nim. Niestety czę-
sto może to być przeszkoda w 
przyjęciu Go takim jakim jest… 
Żydzi mieli z tym problem. Zna-
li Jezusa. Wiedzieli, że jest sy-
nem Maryi i Józefa i zapewne 
jeszcze kilka innych szczegółów, 
o których nie wspomina powyż-
sza Ewangelia. Ta wiedza nie po-
mogła im jednak w całkowitym 
przyjęciu Chrystusa. Ich umysł 
nie pozwolił im pójść dalej. Kur-
czowo trzymali się tego co wie-
dzieli i co wyobrażali sobie o 
Mesjaszu, który miał być po-
tężnym wybawcą spod okupacji 

Rzymian. Jezus, który wskazy-
wał na siebie jako Syna Bożego 
był dla nich kimś tak zwyczaj-
nym, że nie potrafili rozpoznać 
w Nim Boga. Ten zwykły czło-
wiek ośmielał się mówić: „z nie-
ba zstąpiłem!” To było dla nich 
nie do przyjęcia… Inaczej to 
wszystko sobie wyobrażali! 

My sami również możemy 
trzymać się kurczowo jakiegoś 
naszego wyobrażenia o Bogu i to 
może nas zatrzymywać w dro-
dze za Nim. Wiara bowiem to 
nie tylko rzeczywistość związa-
na z konkretną wiedzą o Bogu, 
którą nazywamy teologią, ale 
przede wszystkim przylgnięcie 
do Boga. I tak jak Bóg jest Bo-
giem żywym tak i nasza wiara 
nie może być statyczna ale dy-
namiczna, ma nas jednoczyć z 
Nim i za Nim prowadzić. Do-
kąd? Do nieba! I uwaga, uwa-
ga… Nie „nieba kiedyś”, ale już 
dziś! Właśnie po to żyjemy. Aby 
mieć niebo w swoim sercu, czy-
li aby mieć udział w życiu wiecz-
nym już dziś. Stąd Chrystus 
daje nam siebie za pokarm aby-
śmy Go chłonęli, chłonęli Boga i 
mieli udział w Jego boskiej natu-
rze i życiu już dziś. Przypomina 
mi się w tym momencie postać 
bliskiej mi Marty Robin (1902-
1981), która przez pięćdzie-
siąt lat swojego życia nic nie ja-
dła, nie piła i nie spała. Jej jedy-
nym pokarmem była Euchary-
stia, którą przyjmowała raz w ty-
godniu, w środy. Tylko Chrystus 
- chleb z nieba - był jej pokar-
mem. Księża, którzy przynosili 
jej komunię świętą zaświadczają 
do dziś, że konsekrowana hostia 
sama „zeskakiwała” z ich dło-
ni na 20-30 cm od twarzy Mar-
ty i sama „wlatywała” do jej ust. 
Zastanawiającym jest jak Mar-
ta, która cierpiała na inedię (nie-
możność przełykania) połykała 
hostię? Otóż hostia w niej zni-
kała, Marta po prostu chłonęła 
Boga. W tym jest podpowiedź 
dla nas. Nie jesteśmy oczywiście 
powołani do niejedzenia przez 
50 lat, ale tak jak Marta mamy 
karmić się Bogiem, czerpać ży-
cie z Niego, chłonąć Go całym 
sercem. 

O wiele ważniejsze jest zatem 

karmić się Bogiem, aby Jego mi-
łość rozlewała się w naszym ży-
ciu tak, by wszystko stawało 
się miłością, jak to by kurczo-
wo trzymać się swojego umysłu, 
wiedzy i wyobrażeń o Bogu. Ina-
czej to ujmując: ważna jest więź 
z Bogiem, relacja z Nim, miłość 
i uwalnianie się od jakiegokol-
wiek obrazu Boga. Obraz Boga 
nie jest Bogiem. Nasza wiedza o 
Bogu jest potrzebna o tyle, o ile 
prowadzi do miłości Boga, ale 
trzeba pokornie uznać, że nasza 
wiedza o Nim jest czymś nie-
zwykle nieproporcjonalnym do 
tego kim Bóg jest. Gdybyśmy 
chcieli tworzyć definicje Boga, 
to każda taka definicja przecież 
Bogiem nie jest. Może nam coś 
o Nim powiedzieć, ale nie może 
zamknąć Go w naszym móżdże-
niu. Bóg jest zawsze Inny. Jest 
taki piękny fragment Ewange-
lii św. Jana, kiedy Piotr po trzy-
krotnym wyznaniu miłości usły-
szał od Jezusa:       ” Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci: Gdy by-
łeś młodszy, opasywałeś się sam i 
chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 
swoje, a inny cię opasze i popro-
wadzi, dokąd nie chcesz.” Inny 
cię opasze… To słowo: „Inny” w 
cudowny sposób wyraża praw-
dę o Bogu. On jest zawsze inny 
jak myślimy, czujemy czy rozu-
miemy. Jest Rzeczywistością, na 
którą mamy się otworzyć i którą 
mamy się karmić. To wystarczy, 
aby mieć w sobie życie i świa-
tło… Marta Robin nie była wy-
kształconą osobą, ale jej zjed-
noczenie z Jezusem, jej głęboka 
więź z Nim, była źródłem miło-
ści i poznania Boga Żywego. Tę-
gie umysły teologiczne przyby-
wały do niej, aby znaleźć rozwią-
zanie dla zawiłych problemów i 
zawsze je otrzymywały. Ta pro-
sta kobieta niosła w sobie świa-
tło, życie i miłość Chrystusa. 
Do tego jesteśmy powołani. Do 
uczestnictwa w Bogu. Tu znaj-
dziemy odpowiedź na wszystkie 
pytania. Miłość wszystko wyja-
śni… 

ks. Robert Szyszko

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Stanisław Łasek: lat 77, zmarł 03.08.2015 r., pogrzeb odbył się 

05.08.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Bronisław Motyl: lat 83, zmarł 04.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

07.08.2015 r., Msza św. o godz. 14   w Kościele w Bienicach, pochówek 
na cmentarzu w Dobrej.

Marian Wielgopolan: lat 63, zmarł 05.08.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 07.08.2015 r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Karasiński: lat 73, zmarł 02.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
08.08.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uczciwa, skromna, szczera i miła 
bo taką matką, babcią i prababcią była. 

Wszystkim, którzy wzięli 
udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Róży Bochniak 
oraz Ks. Krzysztofowi Bartoszewskiemu za odpra-

wienie Mszy Św., a także panu Kazimierzowi Ziembie 
wraz z delegacją z PSL 

serdeczne podziękowania 
składa pogrążona

 w smutku rodzina

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 2.08.2015r. w 
wieku 73 lat zmarł 

Śp. Jerzy Karasiński 
pogrzeb odbędzie się  8.08.2015r. (sobota) w kaplicy 

na cmentarzu w Nowogardzie 
rodzina

Z cyklu : Jak to robią  inni

A w komunie wciąż 
sołdaty…

Na początku lipca w Krzeszycach 
(woj. lubuskie) odsłonięto pomnik 
Danuty Sędzikówny  ps. Inka sanita-
riuszki    5 Wileńskiej Brygady AK, 
zamordowana przez komunistów w 
więzieniu  w 1946 roku  w wieku 18 
lat. Tam w Krzeszycach , (nawet nie-
daleko Nowogardu )  wiedzą kogo 

Polacy powinni czcić.  Natomiast u 
nas bez zmian. Nowogardzkie komu-
chy  dzierżące tu  rządy samorządowe  
od  1994 (obecnie poprzez  burmi-
strza  R Czaplę  -jednocześnie  szefa 
lokalnego   SLD)  nadal oddają hołd  
betonowemu  sołdatowi  z pepeszą . 

ms
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Pracowite (jak 
zwykle) wakacje 
burmistrza 

Motto-  Patrz jak jedziesz  bo w rowie wyładujesz…
 Mimo    wakacji burmistrz nie wypoczywa  (niczem  nie przymie-

rzając  jakaś  radna bądź radny- patrz tekst : Są wakacje jest zabawa )  
i   pracuje i podpisuje  co  chwila,  a wydział  propagandy zdjęcia cyka 
i cyka i nie nadąża   za szefem. Oto dwa zdjęcia z ostatniej chwili za-
mieszczone  na stronie UM   

Pytanie -Czy wie co podpisuje, skoro w kamerę wpatrzony jakby 
siebie tam zobaczył? 

Tu podpisuje pismo ponaglające  do 
Ziemby 

A tu ponoć podpisuje przejęcie grun-
tów  pod cmentarz

Urząd robi sobie wolne 
W dniu 14 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny - czy-
tamy na oficjalnej stronie miasta. 

Uprzejmie informujemy, że w 
dniu 14 sierpnia 2015r., Urząd 
Miejski w Nowogardzie bę-
dzie nieczynny – brzmi pierw-
sze zdanie komunikatu, jaki po-
jawił się na stronie miasta. Dalej 
wyjaśnia się, że  zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami dzień 
14 sierpnia 2015r., ustalony zo-
stał jako dzień wolny, za święto 
przypadające 15 sierpnia 2015r.  

Otwarte za to będą w tych 
dniach biura urzędników powia-
tu. Starostwo już wykorzystało 
wolne za 15 sierpnia, robiąc sobie 
urlop w piątek, po Bożym Ciele. 

Przypomnijmy tylko, że tego 
15 sierpnia, kościół katolicki ob-
chodzi święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Tego 
dnia obchodzone jest również 
Święto Wojska Polskiego. 

MS

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”, dnia 8 

sierpnia 2015r.
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-

cal Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje u Lidii Bogus tel.505393636. 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne   

badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego - ilość miejsc ograniczona. 

Lidia Bogus

Rekrutacja do szkól średnich- zakończenie

71 pierwszoklasistów w LO nr 1 
 Kończymy  nasz raport dotyczący tegorocznej rekrutacji do nowogardzkich szkół średnich. 
W ostatniej, z prezentowanych przez nas szkół, LO nr 1, naukę w nowym roku rozpocznie 
61 nowych licealistów. 

Poprzednio prezentowaliśmy 
wyniki rekrutacji w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie, 
do  siedmiu klas technikum przy-
jęto tam 163 osoby, a do trzech 
Oddziałów ZSP 58 osób. W trak-
cie gromadzenia danych (około 
10 lipca),  były tam jeszcze   wol-
ne miejsca w technikum, w od-
dziale hotelarstwa i handlowym, 
a w ZSP w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych i ku-

charz. Podaliśmy także wyniki za-
kończonej ostatecznie rekrutacji 
w LO nr 2 . Do trzech oddziałów 
przyjęto tam razem 87 osób . 

Jak nas poinformowała  dyrek-
tor LO nr 1 Karina Surma, do tej 
najstarszej nowogardzkiej szko-
ły średniej zostało w tym roku 
przyjętych 71 uczniów. W liceum 
utworzone zostaną trzy oddzia-
ły: klasa I a - humanistyczna - 20 
uczniów, klasa I b - ratowniczo-
-medyczna - 20 uczniów i klasa I c 
- policyjna - 31 uczniów. Tak więc 
1 września,  w  pierwszych  kla-
sach  w naszych liceach rozpocz-
nie naukę 156 osób, w techni-
kum 163 osoby, a w ZSP 58 osób. 
W przeciwieństwie do szkół lice-
alnych, do których  uczęszczają 
głównie uczniowie zamieszkali na 

terenie naszej gminy, to w  zespole 
obejmującym technikum i w ZSP, 
wielu uczniów pochodzi również  
spoza terenu naszej gminy. 

sm

 

Są wakacje jest zabawa
Burmistrz jako, znany już nawet w województwie, specjalista od cyrków wszelkiego rodza-
ju  również w wakacje dba, aby śmieszno było. Ostatnio zawnioskował o sesję nadzwyczaj-
ną z  jednym punktem obrad.

 Tym punktem była spra-
wa przejęcia nieodpłatnego od  
AWR  gruntów pod budowę no-
wego cmentarza. Przypomnij-
my, że procedura w tym zakre-
sie rozpoczęła się jeszcze za po-
przedniego burmistrza. Wyko-
nano wtedy m.in.: zmiany w pla-
nie przestrzennego zagospoda-
rowania, projekt cmentarza i wy-
stąpienie do agencji o przekaza-
nie gruntów. Jednak  czas nie-
zbędny na  wygaszenie istnieją-
cych umów dzierżaw i oczekiwa-
nie na zmiany ustawowe umożli-
wiające nieodpłatne przekazanie 
gruntów Skarbu Państwa na cele 
komunalne spowodowały,  że do-
piero w tym roku Agencja wyrazi-
ła gotowość do przekazania  tere-
nów, o które wnioskowano jeszcze 
za burmistrza Ziemby. Oczywiście 
nie było żadnego problemu  czaso-
wego  dla  przeprowadzanej proce-
dury, aby uchwałę  o przejęciu nie-
odpłatnym gruntów rada podjęła 
na  zwyczajnej sesji, która była pla-
nowana  w sierpniu. Radna  Lidia 
Bogus spytała więc o zasadność  i 
konieczność zwoływania w trybie 

nadzwyczajnym j sesji (tydzień po 
poprzedniej również „ nadzwy-
czajnej” ). Została przez  burmi-
strza publicznie  potraktowana  na 
tyle obcesowo i prostacko, że rad-
ni (zwłaszcza radny Dziura) nie 
wytrzymali i upomnieli  dziarskie-
go „damskiego boksera”, że sobie 
nie życzą, aby w ich obecności  od-
nosił się  w ten sposób nie tylko do 
urzędnika publicznego, jakim jest 
radny,  ale do kogokolwiek.  Nie-
stety  burmistrz wyraźnie uczyć 
się nie musi, bo nie tylko nie prze-
prosił radnej, ale również  dopu-
ścił do publikacji  na stronie  urzę-
du Miejskiego relacji z sesji, w któ-
rej młoda pracownica  Wydziału 
Informacji  (notabene propagan-
da to ulubione wydziały komusz-
ków) pozwala sobie, wzorem sze-
fa, na dalsze obrażanie radnej- oto 
fragment  zakończenia  tej relacji:

- Podczas sesji Rady Miej-
skiej…….radna Lidia Bogus (PiR/
PiS) z pretensjami zwróciła się do 
burmistrza z zapytaniem, dlacze-
go zwołuje sesje, i czy te sprawy nie 
mogłyby poczekać do sierpnia. Jak 
widać radna Lidia Bogus woli wy-

poczywać niż podejmować ważne 
decyzje dla naszej gminy, takie jak 
nieodpłatne przejęcie gruntów pod 
nowy cmentarz komunalny o war-
tości  1.860.900,00 zł.  Taką posta-
wą po raz kolejny radna wpisuje 
się w uprawianą politykę przez PIR 
(tworzonego przez rodzinę Słom-
skich), że nie ważne co burmistrz 
zrobi to zawsze jest źle…..(pisow-
nia oryginalna)

Gdyby pod takim tekstem zna-
lazł  się podpis :  napisała Wan-
da Wasilewska- zapewne nikt by 
się nie  zorientował, że to nie jest 
autentyk sygnowany przez znaną  
komuszą propagandzistkę i dzia-
łaczkę  Wandę Wasilewska( m.in.  
współautorkę  scenariusza wy-
produkowanego w 1940 filmu ra-
dzieckiego pt. „Wiatr ze Wschodu” 
uzasadniającego inwazję ZSRR na 
Polskę 17 września 1939. ). Nieste-
ty  to jest  podpisane przez dziew-
czę imieniem Anna zatrudnio-
ną w nowogardzkim ratuszu. Czy 
nie szkoda Pani  tracić szlachetnej 
młodości na takie  pisanie … tego 
już się nie wymaże, co się napisa-
ło zostanie przekonał  się  o tym 
nawet pewien ksiądz. Mimo  więc  
wakacji, burmistrz nie wypoczy-
wa niczem  nie przymierzając  ja-
kaś  radna i pracuje i pisma pod-
pisuje co chwila, a wydział propa-
gandy zdjęcia cyka i cyka, i nie na-
dąża za szefem. Oto dwa zdjęcia z 
ostatniej chwili zamieszczone  na 
stronie UM.   

red
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LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Zakładu 
Karnego w Nowogardzie

zaprasza na wycieczkę do Jarosławca 
w dniach 6.09 – 13.09.15 r. 

Odpłatność 300 zł/ osobę. Zapisy w biurze Zarząd Koła 

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl
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Nasi przedsiębiorcy: Odido - Sklep Spożywczo - Przemysłowy „Poziomka”,
Elżbieta Poziemska

Jest mały, wielobarwny i nazywa się „Poziomka”
 Sklep Spożywczo - Przemysłowy „Poziomka”, Poziemska Elżbieta, jest sklepem wchodzącym  w sieć ogólnopolską sklepów „ODIDO”,  oferujących szero-
ki asortyment znanych klientom towarów. Sklep, pragnąc sprostać oczekiwaniom klientów, zapewnia atrakcyjny poziom cen oraz liczne promocje. Doko-
nując zakupu w tym sklepie, klient może liczyć na różnorodność towaru i fachową obsługę. Zaś  atutem jego funkcjonalności, są długie godziny otwarcia. 
Dlatego tym razem w ramach naszego stałego cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”, porozmawiamy z panią Elżbietą  Poziemską  właścicielką sklepu „ Poziomka” 
w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego, który działa nieprzerwalnie od 1996 roku. 

Dziennik Nowogardzki: Za-
nim zaczniemy rozmawiać o 
pani działalności, chciałbym 
przypomnieć czar budynku w 
którym obecnie prowadzi pani 
swój sklep, a w którym kiedyś 
mieścił się  sklep rowerowy, do 
którego nowogardzianie chęt-
nie zaglądali, by kupić dynamo 
czy lampkę do swojego składaka 
m-ki Wigry. 

Elżbieta Poziemska - Te czasy 
zawsze wspomina się z sentymen-
tem i rzeczywiście tutaj przed laty 
był sklep rowerowy, w który można 
było kupić potrzebne akcesoria ro-
werowe.  Ale, jeszcze był też sklep z 
artykułami biurowymi. 

DN: Jednak początki pani 
działalności i sklepu „ Poziom-
ka”, zaczęły się zupełnie w in-
nym miejscu w Nowogardzie? 

E.P.: Zgadza się. Pierwszy sklep, 
jaki sama otworzyłam był na ul. 
J. Piłsudzkiego i funkcjonował on  
przez 10 lat w tamtym miejscu. Te-
raz, jak wiemy, jest tam komis, co 
dla mnie oznaczało, że muszę so-
bie znaleźć inne miejsce do dzia-
łalności, która zrodziła się z zain-
teresowania właśnie handlem i ob-
rotem towaru, który w branży spo-
żywczej naprawdę jest różnoraki. 
Pozycji, które proponuje mój sklep 
jest około 6 tys., Dlatego klient na-
prawdę ma bardzo szeroki wybór 
tych artykułów. 

DN: To miejsce, z perspek-
tywy handlowca, jest dla pani 
miejscem chyba dobrym? Bo w 
ciągu roku szkolnego funkcjo-
nuje szkoła, jest parking i jezio-
ro, nad które m.in. turyści przy-
chodzą, a i mieszkańcy również 

zwłaszcza w okresie wakacji. 
E.P.: Zdecydowanie tak, tu ma 

pan rację, to miejsce jest bar-
dzo dobre, bo prowadzony przeze 
mnie  biznes jest korzystnie położo-
ny. Oczywiście często zagląda tutaj 
młodzież szkolna czy też przecha-
dzający się turyści, którzy wycho-
dząc z plaży wstępują po jakiś na-
pój chłodzący czy pączka.

DN: Uczniowie z LO, SP czy 
też Gimnazjum, to też bardzo 
liczna grupa, która w okresie 
roku szkolnego przychodzi tu po 
napój czy też „coś” do zjedzenia? 

E.P.: Zgadza się. Młodzież w 
okresie roku szkolnego odwiedza 
nas tu bardzo często i licznie, ku-
puje najczęściej napoje czy popu-
larne drożdżówki, których bardzo 
wiele im sprzedajemy. Dlatego tu-
taj wyrażam naprawdę duże po-
dziękowania dla wszystkich klien-
tów, którzy odwiedzają „Poziom-
kę”, specjalne podziękowania kie-
ruję do młodzieży, która jest za-
wsze mile tu u nas widziana.

DN: Pani Elżbieto, polskie 
prawo zabrania sprzedawania 
młodzieży nieletniej alkoholu, 
bowiem określa to ustawa o wy-
chowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Dlatego zapytam panią, czy mło-
dzież w „Poziomce” to może ku-
pić alkohol? 

E.P.: Może, ale musi mieć ukoń-
czone18 lat, inaczej z całą pew-
nością tu w sklepie alkoholu i pa-
pierosów nie kupi. Ten temat jest 
w naszym sklepie szczególnie pil-
nowany, z racji sąsiedztwa szkół. 
Moje ekspedientki nie sprzedadzą 
piwa czy innego alkoholu osobie, 
która  jest osobą nieletnią. Sklep 
jest blisko placówek szkolnych toteż 
dostając koncesję na sprzedaż al-
koholu musiałam uzyskać również 
zezwolenie ze strony właśnie szkół. 
Dlatego to zezwolenie jest szczegól-
nym kredytem zaufania, więc pro-
szę mi wierzyć, ta sprawa w moim 
sklepie jest bardzo rygorystycznie 
przestrzegana i pilnowana przez 
moje ekspedientki.

DN: Nasza rozmowa powinna 
zacząć się od pytania, jakie były 
początki powstania sklepu „Po-
ziomka” i dlaczego właśnie taka 
jest nazwa sklepu, a nie inna? 

E.P.: Tutaj muszę cofnąć się do 
lat, gdy jeszcze pracowałam w PSS-
-sie w księgowości, tam koleżan-

ki mówiły do mnie właśnie „ po-
ziomka”. Po jakimś czasie, gdy 
zrodziła się myśl o własnym skle-
pie i własnej działalności nie mia-
łam wątpliwości, że będzie nazy-
wał się właśnie „Poziomka”. Na-
zwa kojarzona jest z niepowtarzal-
nym smakiem, wakacjami i rado-
ścią. Więc pomyślałam, że będzie 
to bardzo dobra nazwa. Co do po-
czątków, to były one, co tu dużo 
mówić, dość ciężkie. Ale wspólnie 
z moim małżonkiem uznaliśmy, 
że damy z siebie wszystko i spró-
bujemy „rozkręcić” ten nasz biz-
nes. I tak w 1996 roku oficjalnie 
otworzyliśmy działalność, którą 
najpierw prowadziliśmy tylko we 
dwóje, a później, z czasem, syste-
matycznie zaczęliśmy zatrudniać 
panie sprzedawczynie. Dodatkowo 
również, z racji ukończonych kur-
sów, mogłam uczyć zawodu sprze-
dawcy czy ekspedientki młode po-
kolenie, które niejednokrotnie „Po-
ziomka” gościła w ramach odby-
wanych praktyk. Kończąc tan te-
mat podobnie jak moi przedmów-
cy - przedsiębiorcy, chciałabym 

bardzo serdecznie podziękować 
swoim paniom ekspedientkom za 
dotychczasową współpracę, któ-
ra według mnie jest na bardzo do-
brym poziomie. Cenię sobie Ich lo-
jalność, zaangażowanie i dyspozy-
cyjność, którą codziennie widzę i 
doceniam w moim personelu. 

DN: Wspomniała pani o arty-
kułach. Więc co klient może w 
„Poziomce” kupić i w jakiej for-
mie zapłacić.

E.P.: Kiedy przystępowałam do 
sieci ODIDO, miałam trochę wąt-

pliwości, czy robię dobrze, bo by 
reprezentować tę nazwę najpierw 
musiałam poczynić kilka istotnych 
zmian, które polegały m.in. na po-
prawieniu estetyki sklepu, wpro-
wadzeniu regałów, gdzie klient 
sam może sobie wziąć towar z puł-
ki. Wcześniej tego nie było, obec-
nie dodatkowo współpracuję z 
MACRO, które jest dla mnie bar-
dzo pomocne i wspiera moją dzia-

łalność poprzez np. specjalistycz-
ne szkolenia marketingowe dla 
pracowników. Dlatego atutem sie-
ci ODIDO, w której skład wcho-
dzi mój sklep „Poziomka” jest sze-
roki wybór artykułów, np. nabiału, 
warzyw i owoców czy też innych 
artykułów, w tym doładowywać 
można telefony komórkowe z ter-
minala. W sklepie klient może na-
być również wiele produktów spo-
żywczych m.in. takiej marki: jak 
ARO. A samych pozycji handlo-
wych jest około 6 tys., tak jak mó-

wiłam wcześniej. Co do systemów 
płatności, to tu klient może zapła-
cić gotówką i kartą bankomatową 
czy kredytową. Dlatego pozosta-
je mi tylko zaprosić do „Poziomki” 
wszystkich klientów, którzy z pew-
nością tu znajdą zawsze dla siebie 
coś interesującego. Mój sklep jest 
otwarty od godz.6:00 do 22:00 w 
sezonie letnim, a po wakacjach od 
godz. 6:00 do 21:00.

DN: Kończąc nasz wywiad. 
Muszę zapytać jeszcze o konku-
rencję, która w branży spożyw-
czej jest bardzo duża, bo prze-
cież są liczne markety i inne 
sklepy spożywcze? 

E.P.: Powiem panu, że osobiście 
ja nie postrzegałabym innych skle-
pów spożywczych, jako konkuren-
cję, tylko bardziej partnerów do 
współpracy i mojej własnej mobili-
zacji, której celem jest rozwój i do-
bra passa. Natomiast inną spra-
wą są lokalne podatki, które nie 
są małe. Dlatego życzyłabym so-
bie, by ten temat został kiedyś wy-
jaśniony z korzyścią dla nas lokal-
nych przedsiębiorców. A gmina, by 
więcej kierowała dobrej uwagi w 
naszą stronę, bo wiem, że nam lo-
kalnym przedsiębiorcom jest zwy-
czajnie ciężko. To miłe, że pan bur-
mistrz wysyła podziękowania na 
jubileusz 20 - lecia funkcjonowa-
nia firmy, ale byłoby jeszcze milej, 
gdyby np. zamiast tego listu, obni-
żył podatek i przyznał jubileuszo-
wy bonus za lata pracy w dzie-
dzinie działalności, która, zapew-
niam, nie jest łatwa. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nasi Przedsiębiorcy - Elżbieta Poziemska

Zaletą sklepu są długie godziny otwarcia, które gwarantują zadowolenie z zaku-
pów wszystkim klientom i klientkom. Co potwierdzają kupujące panie

Sklep Poziomka mieści się przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie
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70-lecie  powstania parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienia ks. Bogdana Szczepanowskiego- cz. I
Na dzień 16 sierpnia zaplanowano  obchody 70-lecia powstania parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie Zgodnie z zapowie-
dzią  publikujemy interesujące wspomnienia pierwszego powojennego  proboszcza nowogardzkiej parafii ks. Bogdana Szczepanowskiego.  

1 czerwca 1939 roku otrzymałem 
święcenia kapłańskie w Towarzy-
stwie Chrystusowym w Poznaniu 
z rąk naszego założyciela, ks. kar-
dynała Augusta Hlonda - Prymasa 
Polski.

1 września 1939 roku - wraz z 
ks. Józefem Kinderem TChr. póź-
niej pierwszym Proboszczem pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Szczecinie,(a także w latach 
1951-54 w Stargardzie Szcz. w pa-
rafii p.w. św Józefa- dop. red)  oraz 
z ks. Wiktorem Mrozowskim, póź-
niejszym duszpasterzem polonij-
nym we Francji – mieliśmy wyje-
chać duszpasterzować wśród Polo-
nii francuskiej.

Tymczasem 1 września 1939 raku 
wybuchła wojna i pokrzyżowała 
plany; zamiast do Francji dostałem 
się - jako młody kapłan - w szpony 
hitlerowskiej machiny wojennej.

Z okresu wojny, która obfitowa-
ła w różne przeżycia, powiem jedy-
nie to, że dzięki Opatrzności Bożej 
nie byłem w żadnym obozie kon-
centracyjnym, chociaż już byłem w 
drodze do niego. Zwolniono mnie 
z obozu przejściowego pod Mo-
gilnem - mnie samego, jedynego, 
a wszystkich wywieziono do Da-

chau. W obozie tym byłem zaled-
wie kilka godzin. Z Mogilna wyje-
chałem do kolegi, ks. Mrozowskiego 
do Torunia. Byłem tam od 20 sierp-
nia 1940 r. Do 10 kwietnia 1942 r. 
bez żadnego zameldowania. Z Toru-
nia pojechałem do drugiego kolegi, 
ks. Rudolfa Marszałka do Bielska 
Białej, bez żadnego dowodu osobi-
stego przy sobie. A jechałem pocią-
giem pospiesznym z Bydgoszczy - 
przez Poznań, Wrocław i Katowice. 
I znowu Opatrzność Boża czuwała, 
że nie było żadnej kontroli Gesta-
po w końcu, dzięki życzliwości ks. 
proboszcza Tomasza Wróbla, przy-
jechałem do jego parafii w Pietrzy-
kowicach Żywickich (diecezja kra-
kowska) i tu przebywałem do koca 
wojny, od kwietnia 1942 r. do 3 lipca 
roku 1945, jako wikary parafialny.

4 lipca 1945 r. przyjechałem do 
Poznania do Domu Głównego To-
warzystwa Chrystusowego. W poło-
wie lipca 1945 r. witaliśmy w Pozna-
niu wracającego z Rzymu Księdza 
Prymasa kardynała Hlonda.

25 lipca 1945 r. otrzymałem de-
kret Księdza Prymasa upoważniają-
cy mnie do objęcia placówki dusz-
pasterskiej w Nowogardzie. W Po-
znaniu zaopatrzyłem się we wszyst-
ko, co potrzebne jest do Pracy dusz-
pasterskiej w parafii: szaty liturgicz-
ne, książki oraz inne akcesoria. O 
godz..8.OO rano udałem się w towa-
rzystwie br. Piotra Marca na Dwo-
rzec Główny w Poznaniu.

Pociąg relacji Warszawa - Szcze-
cin przyjechał z dwunastogodzin-
nym opóźnieniem. Cały czas cze-
kałem na dworcu. Nie można było 
się oddalać, bo nikt nie mógł podać 
żadnych bliższych informacji, co do 
przyjazdu pociągu.

0 godz.2000 wyjechałem z Pozna-
nia do Stargardu Szczecińskiego. 
Nowogard odcięty był wówczas od 
świata kolejowego - tory były roze-
brane. Jazda odbywała się w specy-
ficznych warunkach: słychać było 
strzały, krzyki i płacz z powodu 

utraty bagażu. Do Stargardu przyje-
chałem 26 lipca o godz. 400. Z uwagi 
na szczególne warunki czekałem na 
dworcu do rana. Czasy były niespo-
kojne i nienormalne. Z rana udałem 
się na plebanię przy kościele Du-
cha Św., gdzie już urzędowali księ-
ża chrystusowcy: ks. Tadeusz Dłu-
gopolski, ks. Edmund Gajek. Był 
jeszcze obecny ks. Ramatschi - pro-
boszcz niemiecki.

W Stargardzie czekałem na oka-
zję dalszej podróży. I okazja się 
nadarzyła. Do biura parafialnego 
zgłosili się obywatele miasta Ma-
szewa z prośbą o kapłana, bo w Ma-
szewie czeka młoda para nowożeń-
ców na zawarcie sakramentu mał-
żeństwa. Z Maszewa przyjechali do 
Stargardu po pocztę. Konną powóz-
ką Urzędu Pocztowego zabrałem się 
do Maszewa. 

Kościół w Maszewie był zablo-
kowany pianinami i fortepiana-
mi zmagazynowanymi przez woj-
ska radzieckie. W mieszkaniu pry-

watnym urządziliśmy kaplicę do-
mową i tam odprawiłem Mszę św. 
i pobłogosławiłem związek małżeń-
ski p. Maksymowicza - nazwiska 
narzeczonej nie pamiętam. Była to 
moja pierwsza akcja duszpasterska 
na Ziemi Szczecińskiej.

Z Maszewa zawieziono mnie tak-
że konną powózka do Nowogar-
du – mojego miejsca przeznacza-
nia. W Nowogardzie zgłosiłem się 
do władz powiatowych, czyli do 
ówczesnego. Starostwa Powiatowe-
go. Starostą Powiatowym był pan 
Kubik, a wicestarostą p. Kazimie-
rowski. Komisarzem Ziemskim 
(taki był wtedy również urząd) był 
p. Alojzy Maciejewski. Władze po-
wiatowe udzieliły mi pierwszej, sze-
rokiej pomocy, przede wszystkim 
przydzieliły mieszkanie dom, któ-
ry powoli uzupełniałem meblami i 

stopniowo urządzałem.
1 września 1945 r. przyjechała 

moja siostra Wanda Szczepanowska 
i odtąd prowadziła gospodarstwo 
domowe. Władze Powiatowe Sta-
rostwa zawsze były życzliwie usto-
sunkowane i wszystkie moje proś-
by załatwiały pozytywnie, szczegól-

nie Komisarz Ziemski - Alojzy Ma-
ciejewski.

ks. Bogdan Szczepanowski ITChr.

Od redakcji. 
Na  prezentowanym zdjęciu z se-

minarium chrystusowców  w Pozna-
niu   ks.  B. Szczepanowski sfotogra-
fował się z swoim seminaryjnym ko-
legą  ks. Rudolfem Marszalkiem. 
Skrócona  historia męczeńskiego  ży-
cia ks. Rudolfa niech posłuży za  do-
datkową ilustrację losów pokolenia 
do którego należał też pierwszy pro-
boszcz nowogardzkiej parafii

Ks. Rudolf Marszalek urodził się 
29 sierpnia 1911 roku w Komorowi-
cach. Tuż przed wybuchem II woj-
ny światowej ukończył Seminarium 
Zagraniczne Towarzystwa Chrystu-
sowego dla Wychodźców w Pozna-
niu. Święcenia kapłańskie otrzymał 

z rąk prymasa Polski ks. kard. Au-
gusta Hlonda 3 czerwca 1939 roku.

W lipcu 1939 r. ks. Marszałka po-
wołano na kapelana 58. pułku pie-
choty w Poznaniu. Z Armią „Po-
znań” dotarł do Warszawy i w cza-
sie jej obrony był kapelanem w szpi-
talu maltańskim. Został areszto-
wany przez Niemców i do listopa-
da więziony na Pawiaku. Po wyj-
ściu z więzienia zaangażował się w 
działalność konspiracyjną. Wio-
sną 1942 r. mianowano go rektorem 
w kościele w Bystrej Krakowskiej, 
gdzie pełnił posługę do zakończe-
nia wojny. Związał się z konspira-
cją niepodległościową. Na przeło-
mie sierpnia i września 1946 r. wy-
jechał do Niemiec, by zorganizować 
pomoc oddziałom NSZ i przerzucić 
je na Zachód. Po powrocie do kra-
ju został aresztowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa Państwowego. Po 
rocznym śledztwie, ciężkich tortu-
rach i męczących przesłuchaniach, 
10 stycznia 1948 roku, w więzieniu 
na Mokotowie zapadł wyrok sądu 
wojskowego - kara śmierci.  Wyrok 
wykonano 10 marca 1948 r. oko-
ło godz. 22.00. Ciało księdza majo-
ra zostało pochowane potajemnie 
i bezimiennie na terenie warszaw-
skiej Dolinki Służewieckiej.

„Owiany głęboką wiarą w Chry-
stusa, nabrałem dziwnej odwa-
gi, bo czyż słowa św. Pawła nie sta-
ją się żywymi dziś dla nas kapłanów 
- mnie żyć jest Chrystus a umrzeć 
zysk - tą nadzieją przepełniony idę 
w tę przyszłość, by żyć, a gdy przyj-
dzie ginąć, umrzeć jak przystało na 
chrystusowca. Drogi Ojcze, proszę 
by Twoja i mych współbraci modli-
twa była zawsze nie tylko ze mną - 
a z tymi, którzy dla świętej sprawy 
Kościoła Bożego i Ojczyzny podję-
li ten bój...”- pisał ks Rudolf w 1946 
r w jednym z listów do przełożone-
go zakonnego.  

W seminarium duchownym  ks. Chry-
stusowców w Poznaniu- ks.  Bogdan 
Szczepanowski (siedzi)  wraz z ks. Ru-
dolfem Marszałkiem

Dom Główny Chrystusowców na Ostrowie Tumskim  w Poznaniu w 1945 roku- tutaj 
24 lipca  1945 r ks. B.  Szczepanowski otrzymał  dekret  od kard Hlonda  kierujący go 
do objęcia parafii w  Nowogardzie

Widoczne na zdjęciu już po przejściu frontu centrum miasta, nie zostało zniszczone 
w wyniku działań wojennych ale w wyniuku następujących później grabieży, podp-
-paleń i wyburzeń (foto archiwum F. Karolewski)

Wnętrze nowogardzkiego ewangelickiego Kościoła przed przed przejęciem przez 
parafię kaatolicką
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Nutella Mini Tour de Pologne

Chrabąszcze z medalami!
Najsłynniejszemu polskiemu wyścigowi kolarskiemu Tour de Pologne, towarzyszy impreza 
zorganizowana przez Nutellę, pod nazwą Mini Tour de Pologne. W kategorii wiekowej 11-
12 lat, 3 sierpnia w Dąbrowie Górniczej oraz 4 sierpnia w Katowicach, startowali dwaj ko-
larze z klubu Chrabąszcze Nowogard- Hubert Grygowski i Jacek Fecak. Nasi reprezentanci 

Wspaniały finisz wyścigu Mini Tour de Pologne w Dąbrowie Górniczej. Hubert Gry-
gowski przekracza linię mety, natomiast tuż za nim Jacek Fecak jedzie po srebrny 
medal

Na zdjęciu od lewej- Jacek Fecak i Hubert Grygowski, z medalami po wyścigu  
w Dąbrowie Górniczej

zaprezentowali się wyśmienicie, przywożąc do domu medale z tej ogólnopolskiej imprezy. 

Dwaj podopieczni Ryszarda 
Posackiego - Hubert Grygowski i 
Jacek Fecak, na początek wystar-
towali w Dąbrowie Górniczej. 
Mini Tour de Pologne w tej miej-
scowości odbył się w poniedzia-
łek (3 sierpnia). Młodzi kolarze 
ścigali się na dystansie 5 km. Na 
linii startu stanęło 89 młodych 
kolarzy z całej Polski. Ten wy-
ścig należał jednak do dwójki z 
Nowogardu. Hubert Grygowski i 
Jacek Fecak, pomiędzy sobą roz-
strzygnęli kto zwycięży w Dąbro-
wie Górniczej. Lepiej na finiszu 
spisał się Grygowski, który trasę 
pokonał z czasem 0:07:36. Jego 
klubowy kolega zajął 2. miejsce 
przegrywając z Hubertem zaled-
wie o sekundę. Podium uzupeł-
nił Jakub Lewandowski z Łodzi. 
Co ciekawe, urodzony w 2004 
roku Hubert Grygowski, był naj-
młodszym zawodnikiem spo-
śród pierwszej siódemki kla-
syfikacji końcowej. Nasi repre-
zentanci byli nagradzani na sce-
nie przygotowanej dla kolarzy 
walczących w Tour de Pologne, 
było to z pewnością niesamowi-
te przeżycie i największa nagro-
da dla młodych nowogardzian za 
swój świetny występ. 

Następnego dnia, młodzi ko-
larze przenieśli się do Katowic. 
Tym razem trasa była nieco dłuż-
sza, gdyż młodzi kolarze walczy-
li na dystansie 6,2 km. W Kato-
wicach na podium zdołał tyl-
ko stanąć zwycięzca z Dąbro-

wy Górniczej - Hubert Grygow-
ski. Podopieczny Ryszarda Po-
sackiego ukończył wyścig z cza-
sem 0:11:01 i do Jakuba Lewan-
dowskiego z Łodzi, który zajął 2. 
miejsce, nasz reprezentant stra-
cił 3 sekundy. Bezkonkurencyjny 
w Katowicach był reprezentant 
Chełmna- Tomasz Dobrzyński, 
który uzyskał czas 0:10:37. Do-
dajmy, że zawodnicy którzy wy-
przedzili Grygowskiego, są star-
si o rok od nowogardzianina. Ja-
cek Fecak uplasował się na 10. 

miejscu, kończąc swój start z 
czasem 0:11:34. W Mini Tor De 
Pologne w Katowicach startowa-
ło niemal dwa razy więcej mło-
dych kolarzy, aniżeli w Dąbrowie 
Górniczej. W klasyfikacji końco-
wej widnieje 160 nazwisk mło-
dych kolarzy. Tym bardziej brą-
zowy medal Huberta Grygow-
skiego, jest świetnym wynikiem. 
Tym samym z Mini Tour de Po-
logne, kolarze Chrabąszczy przy-
wieźli krążki o każdym kolorze 
- Hubert Grygowski wywalczył 
złoto i brąz, natomiast Jacek Fe-
cak wywalczył srebro. Wierzymy, 
że ten sukces pozwoli naszym re-
prezentantom jeszcze bardziej 
uwierzyć w to, że są w stanie wy-
grać z każdym swoim rówieśni-
kiem w Polsce. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 

KR

REKLAMA

Miejska Biblioteka w Nowogardzie
ZAPRASZA

dzieci w wieku od 6 do 11 lat
na „WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE”

Zajęcia będą trwały od dnia 6 lipca 2015 r. 
do dnia 14 sierpnia 2015 r.

w godz. 1200 - 1400

 
10 – 14 sierpnia

SKRZYDLACI PRZYJACIELE!
- wycinanka – składanka (ptaszek)

- zabawa z piórkami
- ptaki z liści, bociany z papierowego talerzyka

- malowanki – odbijanki
- szukamy patyczaków

- ptaszek w klatce
- korona króla ptaków i drzew

- zabawa muzyczna/ odgłosy ptaków
Chodzi o to, czy wiesz co to - M. Brykczyński

Paw - G. Kasdepke
A kto to? Sroka - J. Liszewska

Ptasie radio - J. Tuwim 
A moja ciotka - J. Mikrut
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Otwarty Turniej Deblowy w Kamieniu Pomorskim

Para Kamiński/Buryszek na 1. miejscu
W sobotę (1 sierpnia), na kortach tenisowych w Kamieniu Pomorskim, rozegrany został otwarty Turniej Deblowy. Jedyną parę spoza Kamienia Pomor-
skiego, tworzyli nowogardzianin Krzysztof Kamiński oraz mieszkaniec Goleniowa Piotr Buryszek. Nasz reprezentant wraz z deblowym partnerem zdo-
byli kamieńskie korty, zajmując 1. miejsce w turnieju. 

Organizatorem turnieju był 
Klub Tenisowy „Głaz Pomorski”. 
Rywalizacja rozpoczęła się o go-
dzinie 9:00 i trwała do 17:00. Te-
nisista z Nowogardu - Krzysztof 
Kamiński, na turniej został za-
proszony przez organizatora To-
masza Śpiewaka. Nowogardzia-
nin wraz z Piotrem Buryszy-
kiem z Goleniowa, tworzył je-
dyną parę spoza Kamienia Po-
morskiego. W sumie o mistrzo-
stwo walczyło siedem par, które 
zostały rozlosowane do dwóch 
grup. Rywalizowano w systemie 
„każdy z każdym”, a dwa najlep-
sze deble z grup przechodziły do 
półfinału. Nasz reprezentant tra-
fił do grupy drugiej, która liczy-
ła 4 pary. Na początek debel Ka-
miński/Buryszek zmierzył się 
z parą tworzoną przez Andrze-
ja Pacanowskiego i Kazimie-
rza Ślązaka. Krzysztof Kamiński 
wraz z kolegą dosłownie zmietli 
rywali z kortu, oddając im tylko 
jednego gema. Tenisista z No-
wogardu kolejny mecz rozegrał 
z parą Czesław Sowiński i Hen-
ryk Brożyna, ponownie ten po-
jedynek okazał się spacerkiem. 
Pierwszy set został wygrany na 
„sucho”, natomiast w drugim se-
cie rywale zdołali ugrać jedynie 

dwa gemy. W ostatnim pojedyn-
ku tej grupy, miały spotkać się 
dwie niepokonane pary, tenisiści 
z Nowogardu i Goleniowa, któ-
rzy o 1. miejsce w grupie zagra-
li z parą Maciej Bączyk i Franci-
szek Kilarski. Mecz jednak nie 
został rozstrzygnięty, gdyż Ka-
miński i Buryszek skreczowa-
li w tym pojedynku. Powodem 
nie była jednak kontuzja, ale 
najzwyklejsza kalkulacja. - Tego 
dnia było bardzo gorąco, obser-
wując inne pary widzieliśmy, że 
Bączyk i Kilarski najprawdo-
podobniej trafią do finału, dla-
tego woleliśmy „odpuścić” ten 
mecz i wierząc w naszą dyspo-
zycję, spotkać się z nimi dopie-
ro w finale – opowiada Krzysz-
tof Kamiński. Nowogardzko-go-
leniowska para wykalkulowa-
ła to sobie bezbłędnie. W półfi-
nale Kamiński i Buryszek zagrali 
ze zwycięzcami grupy pierwszej, 
parą Tomasz Śpiewak i Artur 
Bączyk, która przez naszego te-
nisistę i jego deblowego partnera 
została dosłownie zmieciona z 
kortu po dwóch setach (6:1, 6:0). 
Grupowi rywale Kamińskiego 
i Buryszyka, również zgodnie z 
planem awansowali do finału i 
na zakończenie turnieju, kibice 

oglądali najlepszy mecz zawo-
dów. Po pierwszym, niezwykle 
zaciętym secie, mieszkańcy Ka-
mienia Pomorskiego przełama-
li zawodników z powiatu gole-
niowskiego i wygrali partię 3:6. 
W drugim secie to Kamiński i 
Buryszek okazali się lepsi o jed-
no przełamanie i doprowadzi-
li do remisu po zwycięstwie 6:4. 
To był dopiero pierwszy mecz 
całego turnieju, w którym o lo-
sach pojedynku musiał rozstrzy-
gnąć 3 set. Partia ta została ro-
zegrana jako normalny set, a nie 

jak zazwyczaj bywa w rozgryw-
kach deblowych, jako tie-bre-
ak do 10 punktów. Po kolejnej 
zaciętej batalii, Maciej Bączyk i 
Franciszek Kilarski, ponownie 
okazali się gorsi o jedno przeła-
manie, dzięki czemu Krzysztof 
Kamiński i Piotr Buryszek mogli 
świętować swój w pełni zasłużo-
ny tryumf. 

Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody i nie kryli swojej 
wielkiej radości. Pary, które wal-
czyły w finale, zostały nagrodzo-
ne markowymi zegarkami. Do-

dajmy, że turniej był rozgrywany 
przy pięknej pogodzie oraz na 
rewelacyjnie przygotowanych 
dwóch kortach o nawierzch-
ni ceglastej, znajdujących się w 
jednym kompleksie. Gratuluje-
my świetnego turnieju w wyko-
naniu Krzysztofa Kamińskiego i 
Piotra Buryszyka oraz życzymy 
kolejnych sukcesów. Przy arty-
kule publikujemy komplet wy-
ników. 

KR

Otwarty Turniej Deblowy w Kamieniu Pomorskim
Grupa I:
Janusz Renger/Bogusław Antropik - Franciszek Owczarek/Maciej Jaworski 2:0 (6:4,6:4)
Janusz Renger/Bogusław Antropik - Tomasz Śpiewak/Artur Bączyk  0:2 (2:6,4:6)
Franciszek Owczarek/Maciej Jaworski - Tomasz Śpiewak/Artur Bączyk 0:2 (2:6,2:6)
Grupa II:
Andrzej Pacanowski/Kazimierz Ślązak - Krzysztof Kamiński/Piotr Buryszek 0:2 (0:6,1:6)
Maciej Bączyk/Franciszek Kilarski - Czesław Sowiński/Henryk Brożyk 2:0 (6:1,6:3)
Andrzej Pacanowski/Kazimierz Ślązak - Maciej Bączyk/Franciszek Kilarski 0:2 (1:6,1:6)
Krzysztof Kamiński/Piotr Buryszek - Czesław Sowiński/Henryk Brożyk 2:0 (6:0,6:2)
Andrzej Pacanowski/Kazimierz Ślązak - Czesław Sowiński/Henryk Brożyk 0:2 (2:6,2:6)
Krzysztof Kamiński/Piotr Buryszek - Maciej Bączyk/Franciszek Kilarski  0:2 (krecz)
Półfinały:
Krzysztof Kamiński/Piotr Buryszek - Tomasz Śpiewak/ Artur Bączyk  2:0 (6:1,6:0)
Janusz Renger/Bogusław Antropik - Maciej Bączyk/Franciszek Kilarski 0:2 (1:6,2:6)
Finał:
Krzysztof Kamiński/Piotr Buryszek – Maciej Bączyk/Franciszek Kilarski 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)

Na zdjęciu tryumfatorzy Otwartego Turnieju Deblowego rozgrywanego w Kamie-
niu Pomorskim, od lewej- Krzysztof Kamiński i Piotr Buryszek
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

R E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Prowadzimy nabór dzieci 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, ruchowo         

i z autyzmem  

w wieku od 2,5 lat.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 

60 rocznicy ślubu
 dla 

Stanisława i Zofii 
Wojewoda

   składają 
dzieci, 

wnuki i prawnuczki



Nr 59 (2390)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

Zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET 2015

Uczyli się pierwszej pomocy
We wtorek (4 sierpnia), na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „Knaga”, w ramach zajęć 
Junga & Kadet dla dzieci i młodzieży, odbywały się zajęcia dotyczące pierwszej pomocy. W 
rolę wykładowcy wcielił się ratownik medyczny z Nowogardu- Wiesław Kurlapski. 

Przypomnijmy, że zajęcia Jun-
ga & Kadet 2015 prowadzone są 
w ramach zadania publicznego 
„Bezpiecznie na wodzie”. Dodaj-
my, że kurs trwa, dzięki zapew-
nieniu drugiej łodzi motorowej, 
którą dzięki swojej uprzejmości 
udostępniła prywatna osoba - pan 
Piotr Filipiak. Organizatorzy za 
pośrednictwem prasy pragną po-
dziękować za to panu Piotrowi. 
W miniony wtorek, w ramach za-
jęć odbyło się szkolenie dotyczą-
ce udzielania pierwszej pomocy. 
Kilkunastoosobową grupę dzieci 
uczył Wiesław Kurlapski, ratow-
nik medyczny z Nowogardu. - Za 

sprawą tych zajęć staramy się na-
uczyć dzieci tego, aby nie bali się 
podejść do człowieka, który leży i 
wymaga pomocy. To jest najważ-
niejsze, chcemy żeby wyzbyły się 
strachu i potrafiły ocenić co takiej 
osobie jest, tak najprościej, czy-
li czy oddycha, czy ma tętno oraz 
czy jest przytomny, bo to jest naj-
ważniejsza informacja dla dyspo-
zytora który przyjmuje zgłoszenie. 
Chcemy aby dziecko zapamiętało, 
że jeśli osoba wymagająca pomo-
cy, oddycha, ma tętno, ale jest nie-
przytomna, to po prostu trzeba ją 
ułożyć i czekać pilnując jej aż przy-
jedzie karetka – opowiada o celu 

szkolenia Wiesław Kurlapski.
Nie jest łatwo prowadzić zajęcia 

dla dzieci, które należycie trzeba 
zainteresować danym zagadnie-
niem. Aby młodzi adepci żeglar-
stwa łatwiej przyswajali wiedzę, 
brali czynny udział w szkoleniu, 
poprzez wykonywane i powtarza-
ne czynności, mające na celu po-
móc potrzebującej osobie. W roli 
poszkodowanych również wystę-
powali dzieci. Jak wspomniał ra-
townik medyczny, aby te dzie-
ci przyswoiły tę wiedzę, muszą 
często powtarzać czynności, któ-
rych się nauczyły. - To nie jest ta-
kie łatwe, aby te dzieci przyswo-

Na zdjęciu Wiesław Kurlapski, który prezentuje dzieciom w jaki sposób należy 
udzielić pierwszej pomocy

iły tę wiedzę, to trzeba ciągle po-
wtarzać, to nie jest tak, że dziecko 
raz zobaczy co należy zrobić i już 
się tego nauczy. Wszystkie te czyn-
ności, uczące się pierwszej pomo-
cy dzieci, muszą sukcesywnie cały 
czas powtarzać – mówi Wiesław 
Kurlapski. 

Szkolenia, które rozpoczęły się 
o godzinie 13:00, trwały przez 
dwie godziny. Zajęcia żeglarskie 
oficjalnie zostaną zakończone w 
sobotę (8 sierpnia). Z kolei w nie-
dzielę, „Knaga” zaplanowała rega-
ty, na które wszystkich gorąco za-
praszamy. 

KR

Przygotowania zawodników KM „Cisy” Nowogard

Trenowali  
z Sebastianem Banasiem
Już niebawem w Nowogardzie odbędą się kolejne zawody motocrossowe z cyklu Mistrzostw 
Strefy Polski Zachodniej. Zawodnicy Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard, regularnie 
przygotowują się do tych zawodów, aby jak najlepiej zaprezentować się przed własną pu-
blicznością. Jednym z etapów przygotowań są treningi z utytułowanym zawodnikiem – Se-
bastianem Banasiem. 

Sebastian Banaś jest utytułowa-
nym i jednym z bardziej wszech-
stronnych zawodników. Starto-
wał już w motocrossie, cross coun-
try, FMX, a także próbował swoich 
sił w żużlu. Na motorze jeździ od 
6 roku życia, a motocross uprawia 
od 1998 roku. Na początku lipca 
grupa zawodników z Nowogardu, 
miała okazję trenować z „Binio-
lem” na nowogardzkim torze mo-
tocrossowym. We wtorek (4 sierp-
nia), odbyło się kolejne szkolenie z 
Sebastianem Banasiem. Cena szko-

lenia wynosi 80 zł. Członkowie KM 
„Cisy” zapowiadają, że na tym nie 
koniec i odbędą się kolejne szkole-
nia z tym doświadczonym zawod-
nikiem. Wszyscy zainteresowani 
wzięciem udziału w takich trenin-
gach, powinni kontaktować się z 
przedstawicielami klubu. Ponadto, 
KM „Cisy” poinformowało ostat-
nio, że w związku ze sporą ilością 
zapytań o możliwości trenowania 
na nowogardzkim torze motocros-
sowym, klub informuje, że koszt 
całodziennego korzystania z toru 

wynosi 30 zł. Opłatę uiszcza się na 
miejscu u jednego z przedstawi-
cieli KM „Cisy”, który jak zapew-
niają działacze klubu, pojawi się z 
pewnością, kiedy usłyszy trenują-
cą maszynę. Trening zatem można 
rozpocząć bez wcześniejszej opła-
ty. Więcej informacji na temat tre-
ningów oraz szkoleń z Sebastianem 
Banasiem udzielą: Patryk Gaszew-
ski (693 128 117), Jarosław Hołu-
bowski (889 894 030), Michał War-
kalewicz (500 266 963). 

KR

Na zdjęciu Sebastian Banaś prowadzący szkolenia na nowogardzkim torze motocrossowym

Memoriał Janusza Polubca  
i sparing z Olimpem

Pracowita sobota 
Pomorzanina
W najbliższą sobotę (8 sierpnia), o godzinie 18:00, na stadionie 
w Nowogardzie, pierwszy zespół Pomorzanina zagra sparing z 
czwartoligowym Olimpem Gościno. Wcześniej, piłkarze drugie-
go zespołu wsparci niektórymi zawodnikami z okręgówki, wystą-
pią w V Memoriale im. Janusza Polubca w Płotach. 

To ostatni weekend przygoto-
wań do najbliższego sezonu. Trze-

ba przyznać, że najbliższa sobo-
ta będzie bardzo pracowita dla 
piłkarzy Pomorzanina. Najpierw 
„rezerwowi” wraz z wytypowany-
mi zawodnikami pierwszego ze-
społu udadzą się do Płotów, aby 
od godziny 10:00 rywalizować w 
Memoriale im. Janusza Polubca, 
który był wieloletnim trenerem 
Polonii Płoty, a także m.in. Sparty 
Gryfice. Janusz Polubiec zmarł na 
zawał serca 22 października 2010 
roku. W Płotach oprócz gospoda-
rzy i Pomorzanina, zagrają m.in. 
Sparta Gryfice i Błękit Trzygłów. 

W związku z rozgrywanym tur-
niejem, mecz z czwartoligowym 
Olimpem Gościno, rozpocznie się 

o godzinie 18:00. Będzie to ostat-
ni test dla piłkarzy prowadzonych 
przez Tomasza Surmę. Olimp Go-
ścino z pewnością przyjedzie naj-
silniejszym składem, gdyż piłka-
rze tej drużyny, również 15 sierp-
nia, zainaugurują rozgrywki IV 
Ligi. Olimp w minionym sezo-
nie wywalczył awans, występu-
jąc w Koszalińskiej Lidze Okrę-
gowej, zajął 2. miejsce w grupie z 
60 punktami na koncie. Piłkarze 
z Gościna wyprzedzili zaledwie 
o 1 punkt drużynę Arkadii Mele-
chowo, z którą w ostatniej kolej-
ce zremisowali na wyjeździe 1:1, 
tym samym święcąc swój awans. 
Sobotni sparingpartnerzy Pomo-
rzanina, jako beniaminek IV Ligi, 
będą chcieli zaprezentować się w 
najbliższym sezonie z jak najlep-
szej strony, zatem można się spo-
dziewać, że swój ostatni „szlif ” w 
okresie przygotowawczym, któ-
rym będzie mecz z Pomorzani-
nem, potraktują bardzo poważnie 
i wystawią najsilniejszą jedenast-
kę. W sobotę zatem przekonamy 
się, na co tak naprawdę stać moc-
no odmieniony zespół Pomorza-
nina. Zapraszamy wszystkich na 
stadion miejski w Nowogardzie, 
w sobotę (8 sierpnia), o godzinie 
18:00.                                          KR
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 246 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

Organizatorzy Festynu:
Klub Kolekcjonera + Koło Numizmatyczne Nowogard
Kapela Podwórkowa „KRYZYS"

W programie (boisko ORLIK przy SP 3) ul. Boh. Warszawy, Nowogard
11.00 - Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
  •  Grupa I - wiek 8 - 12 lat - Turniej pamięci Grzegorza Górczewskiego
  •  Grupa II - wiek 13 - 15 lat - Turniej pamięci Romana Saniuka
Obowiązuje miękkie obuwie, legitymacja szkolna oraz opiekun
  • grają drużyny 7-osobowe - wymieniane punkty będą stanowczo przestrzegane
Wręczenie pucharów statuetek dyplomów obędzie się na placu zabaw “Na Koplu”
Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka" dla dziewcząt
  •  gra pojedyncza (boisko “Na Koplu” przy piekarnia)
Gry, konkursy dla dzieci i rodziców
Loteria fantowa (aukcja charytatywna na rzecz kolegi Kazimierza) 
Zlot pojazdów - prezentacja - motory, samochody i quady
Prezentacja nowogardzkich klubów i grup sportowych
Mikrofon dla wszystkich "Każdy grać i śpiewać może"
Wystawy - twórczości własnej - rękodzieła, malarstwa i rzeźby 
oraz eksponatów kolekcjonerskich
w szczególności zapraszamy numizmatyków i innych hobbystów

Zabawa przy zespole muzycznym
Telefon kontaktowy 506 999 902

Gwiazda Festynu zespół disco polo: „Casanova”

8 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 11.00

w Nowogardzie,  ul. Boh. Warszawy 68-70

„Osiedle Podkowa" - kierunek Dobra (przy piekarni-masarni)

Ponadto:
  •  Ogródek gastronomiczno-rozrywkowy “U Agi” 
  •  Biesiadne ognisko - zamki i trampolina
  • Konkursy - w czasie zabawy - niespodzianki
  •  Konie, bryczka "Ranczo pana Kazika" - “U Rybci”

Zapraszają organizatorzy

"Na Kopel zapraszamy, wszyscy gramy 

i śpiewamy być może bez deszczu"

X Wakacyjny 

Festyn na Koplu

 

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży. 

 
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 
goleniowskim”  

współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 
 

Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

  
Nabór prowadzony jest od dnia 13 lipca 2015 do wyczerpania środków 

przeznaczonych na realizację staży. 
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

 ukończyły 30 r. ż. , 
 są objęte I lub II profilem pomocy. 

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 są osobami po 50 roku życia, 
 są długotrwale bezrobotne  
 są osobami niepełnosprawnymi, 
 są osobami niskowykwalifikowanymi  

 
Umowy  na organizację stażu  dla osób bezrobotnych  będą  realizowane  

na okres do 6 miesięcy. 
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski organizatorów, w których 
pracodawca po zakończeniu okresu odbywania stażu w projekcie zadeklaruje 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu w ramach stosunku pracy  na jak 
najdłuższy okres. 

 

X Wakacyjny Festyn na „Koplu”

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
W sobotę (8 sierpnia), już po raz dziesiąty przy ul. Bohaterów Warszawy 68-70, odbędzie się Festyn na „Koplu”. Imprezę zapoczątkują turnieje piłkarskie 
dla dzieci i młodzieży, następnie około godziny 15:00, na popularnym „Koplu” przy piekarni-masarni, oficjalnie rozpocznie się tegoroczny festyn. Zapra-
szamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.  

Jak co roku imprezę zapocząt-
kują zmagania młodych piłkarzy, 
którzy rywalizować będą na bo-
isku „Orlik” przy ZSO w Nowo-
gardzie. Przewidziano dwie ka-
tegorie wiekowe. Dzieci w wieku 
8-12 lat, zagrają w Turnieju Pa-
mięci Grzegorza Górczewskie-
go, z kolei młodzi piłkarze w wie-
ku 13-15 lat, powalczą o zwycię-
stwo w Turnieju Pamięci Romana 
Saniuka. Na młodych sportowców 

już czekają atrakcyjne puchary. 
Festyn oficjalnie zostanie otwar-
ty na „Koplu”, o godzinie 15:00. 
Nie zabraknie corocznych zma-
gań w turnieju badmintona, gier, 
gier konkursów i zabaw dla dzie-
ci i rodziców. Odbędzie się loteria 
fantowa, która będzie zarazem ak-
cją charytatywną na rzecz kolegi 
organizatorów, pana Kazimierza. 
Zdecydowanie najatrakcyjniej-
szym punktem tegorocznego fe-
stynu, będzie koncert znanej gru-
py disco polo, zespołu „Casanova”. 
Dodajmy, że jubileuszowy dziesią-
ty Festyn na „Koplu”, będzie rów-
nież okazją do obchodów innego 
jubileuszu. Mianowicie jak za po-
średnictwem organizatorów po-
informowało osiedle mieszkanio-
we „Radosław”, w 2015 roku osie-
dle to obchodzi 30-lecie zamiesz-
kania przez pierwszych lokato-
rów. Jednym z pierwszych miesz-
kańców był m.in. Władysław Wy-

rzykowski, który w bloku nr 44-45 
zamieszkał w 1985 roku. Ponad-
to, organizatorzy chcieliby odtwo-
rzyć historię festynów odbywają-
cych się na „Koplu”, w związku z 
tym proszą wszystkie osoby zain-
teresowane pomocą w tym tema-
cie, aby przynieśli na festyn foto-
grafie dokumentujące imprezy, 
które odbyły się w minionych la-
tach. Zdjęcia można dostarczać 
również po zakończeniu festynu, 
w tym celu należy się kontaktować 
z prezesem nowogardzkiego Koła 
Numizmatycznego - Tadeuszem 
Łukaszewiczem (tel. 506 999 902). 

 Wierzymy, że w najbliższą so-
botę, mieszkańcy Nowogardu po-
stanowią wybrać się na „Kopel” i 
wziąć udział we wspólnej zabawie. 
Więcej informacji dotyczących 
programu festynu można znaleźć 
na plakacie, który publikujemy 
przy artykule.  

KR

Festyn rozpoczną turnieje piłkarskie 
Pamięci Grzegorza Górczewskiego 
oraz Romana Saniuka

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowogardu na X Festyn na Koplu, który od-
będzie się już w najbliższą sobotę



Nr 59 (2390)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W CENTRUM NOWOGARDU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CENA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CENA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
MIESZKANIA W OKOLICY NOWOGARDU!
* kawalerka 18 m2, parter CENA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CENA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CENA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CENA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CENA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CENA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CENA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19.

•	             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 
570 056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

•	 Sprzedam pół domu z działką 
Osowo. 696 404 840, 690 945 
309 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710 

•	 Działki budowlane sprzedam 
Karsk. 735 957 563 

•	 Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

•	 Dobra sprzedam okazyjnie całe 
piętro kamienicy z mieszkaniem 
i pomieszczeniami przeznaczo-
nymi do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w sumie 300 
m2 cena 280000 zł do negocja-
cji. Tel. 513 259 795 

•	 Do wynajęcia kawalerka 20 m2. 
Tel. 667 621 070 

•	 Sprzedam 15 ha ziemi. 722 011 142 

•	 Sprzedam dzialkę budowlaną 
okolice Nowogardu 2200 m2, 
49000. Tel. 502 609 193 

•	 Działki siedliskowe sprzedam 12 
zł/m2 powierzchnia do uzgod-
nienia okolice Nowogardu. 603 
895 622

•	 Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu, 3 pokoje, 
48m2, I piętro. Cena 155 000 zł. 
Tel. 519 111 710 

•	 Do wynajęcia lokal (kawalerka) 
27m2, I piętro, centrum. Tel. 661 
960 881

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym tanio. 507 045 404

•	 Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 
Tel. 607 647 215  

•	 Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

•	 Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cu-
kierni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, Nowogard. 605 905 
884 

•	 Zamienię mieszkanie 55 m2 na 
większą kawalerkę okolice No-
wogardu. 721 500 577 

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 607 647 215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. Tel. 506 
432 616

•	 Do wynajęcia kawalerka w dom-
ku jednorodzinnym. Tel. 667 131 
416, 91 39 23 701 

•	 Do wynajęcia od IX lokal miesz-
kalny, urządzony, 57m2 I piętro 
składający się z  kuchni,2 poko-
je, łazienki, WC, balkon. 606 945 
398 

•	 Sprzedam kawalerkę. 723 777 
511 

•	 Garaż wynajmę lub sprzedam. 
Tel. 664 012 380

•	 Atrakcyjne działki na Osiedlu 
Słonecznym – sprzedam. Tel . 
693 850 197 

•	 Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 693 850 197 

•	 Sprzedam działkę budowlaną. 
50000 zł. Tel. 880 132 032 

•	 Wynajmę mieszkanie 4pokojo-
we kaucja 1800 zł, czynsz 900 zł 
+opłaty. Tel. 669 756 752 

•	 Sprzedam atrakcyjne trzypoko-
jowe mieszkanie. Centrum No-
wogardu. 603 993 087 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam BMW 225 Td w dobrym 
stanie, automat,  rocznik 1994.Cena 
1600 zł. Tel. 609 876 850

•	 Sprzedam motocykl Yamaha Drop-
star 125, chapper. Tel. 513 259 795

•	 Tico, 2000 rok produkcji, po gene-
ralnym remoncie. Cena 1500 zł. 696 
807 922 

ROLNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 

belowanie słomy i siana. 608 01 
39 95  

•	 Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

•	 Kombajn Forschnit 514E sprze-
dam. 603 467 609

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 
16 08 84

•	 Sprzedam  :  Kramer  312   ,  i  
rozrzutnik  obornika  8 ton.
Tel.502217497.

•	 Usługi rolniczne : koszenie 
łąk, mulczowanie, belowanie, 
przgrabianie i zgrabianie, tale-
rzówka, orka, siano-kiszonka i 
siew agregatem. 508 404 704 

•	 Sprzedam ciągnik Ursus C-360 
Tel. 724 541 510 

•	 Sprzedam brojlery, kaczki, gęsi. 
Tel. 782 429 405 

•	 Sprzedam dwie przyczepy 
sztywne D-44 stan dobry. 692 
608 128

•	 Sprzedam króliki i gołębie. 668 
787 587 

•	 Sprzedam ciągnik C-28 odre-
staurowany cena 14 500, roz-
rzutnik obornika jednoosiowy 
cena 1250 zł, przyczepę 4,5 tony 
zarejestrowana cena 2750, bla-
chę 2 letnią 100 m2.. 696 807 
922 

•	 Sprzedam owies i pszenżyto. 
782 333 602

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 Usługi koszenia bizonem z siecz-
karnią. 502 953 573 

•	 Sprzedam ciągnik C-28 odre-
staurowany cena 14 500, przy-
czepę 4,5 tony zarejestrowana 
cena 2750, blachę 2 letnią 100 
m2.. 696 807 922 

•	 Ursus 1614, agregat siewny Fa-
merol 3m., pług pięcioskibo-
wy – Kwernelend , sortownik do 
ziemniaków elektryczny, siew-
nik do nawozu do 100 kg. Tel. 
606 576 417

•	 Kury nioski – wyprzedaż. Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Ża-
bowo 13. Tel. 91 39 106 66, 510 
127 838

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-

nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 513 409 258

•	 Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

•	 Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	 Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

•	 Usługi ogólnobudowlane. Do-
cieplenia budynków. 607 654 
692 

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 BLACHARSTWO MECHANIKA 
POJAZDOWA. 600 182 682

•	 Korepetycje z matematyki. 608 
158 430 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Prace wykończeniowe miesz-
kań, malowanie, szpachlowan-
nie, panele. 602 746 605 

•	 Przyjmiemy zlecenie na budowy 
domów i roboty wykończenio-
we. Tel. 504 595 424 

PRACA
•	 Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•	  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Gabinet kometyczny „Missty” 
przyjmie do pracy kosmetyczkę/
stylistkę paznokci. 730 095 666

•	 FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  
ZATRUDNI – pracownika  w  wie-
ku  20-45 lat, wymagane. Pra-
wo jazdy kat. „B”, mile widzia-
ne  dodatkowe uprawnienia.
Tel.502217497

•	 Zatrudnię kierowcę C+E, trasy li-
niowe 3/1, 2/1, tel. 607 585561

•	 Zatrudnię spedytora, znajomość 
języka angielskiego, tel. 607 585 
561

•	 Zatrudnię szwaczkę-krojczą, do-
bre warunki płacowe, tel. 91 39 
26 999

•	 Zatrudnię na łapanki kur męż-
czyzn. Tel. 882 963 434 

•	 Zlecę docieplenie lub przyjmę 
do dociepleń. Tel. 785 931 513 

•	 Zatrudnię solidną panią do pra-
cy w kuchni i prac gospodar-
czych. Tel. 602 474 266

•	 Zatrudnię do sprzątania, poważ-
ne oferty. 91 39 20 120 

•	 Poszukuje osoby do odbierania 
dziewczynek 5 i 7 lat ze szkoły 
SP 1. 600 897 758 

•	 Poszukuje osoby znającej się 
na mechanice samochodowej 
do rozbierania samochodów na 
części pierwsze. 10 zł/h najlepiej 
osoby do 45 roku życia. Tel. 570 
645 443 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel. 608 
817 214 

•	 Zlecę wykonanie więźby dacho-
wej. Tel. 608 817 214 

•	 Spawacza zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234

•	 Zatrudnię pracownika do docie-
pleń oraz pomocnika. 603 531 
077 

•	 Przyjmę do pracy na fermę. Wa-
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Hurtownia Drobiu 
zatrudni na stanowisku 

kierowca – sprzedawca. 
Dobre warunki. 

602 288 598

runki płacowe dobre. Dzwonić 
od godz. 7.30-15.30. Tel. 91 39 
103 15

•	 Przyjmę do prac wy-
kończeniowych, remont 
mieszkań. 602 746 605 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 

605 522 340

•	 Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, kosz, 
nowy olej, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Mam do przewiezienia drobne rze-
czy Zdziechowice niedaleko Sando-
mierza. 691 314 739 

•	 Sprzedam łódź żaglową cztero-
osobową z WC, klasa Grenada 24, 
rocznik 1986, silnik Yamaha 10 kw, 
nowy maszt z wózkiem wolnobież-
nym, okrycie zimowe. Kraj produk-
cji Szwecja. 600 119 350 

•	 Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys.210 
cm ,szer.240 cm w solidnej  
ramie .Stan b.dobry. tel.509861740

•	 Wózek-balkonik .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

•	 Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•	  Kupię poroże jelenia, daniela, łosia i 
kozła. Atrakcyjne ceny. 693 344 667 

•	 Sprzedam wóz konny w dobrym 
stanie.722 011 142

•	 Sprzedam drzwi garażowe. Cena do 
uzgodnienia. 794 466 750

•	 Sprzedam nową broń sportową ka-
liber 6,35. Cena 500 zł. 604 923 333

•	 Sprzedam nowy silnik do łodzi węd-
karskiej elektryczny cena 500 zł. 604 
923 333 

•	 Sprzedam pelet. 603 703 196

•	 Wynajmę przyczepkę towarową ła-
downość 300 kg, długość 130 cm, 
szerokość 90 cm. Tel. 721 383 982, 
603 217 331 
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Do wygrania KSIĄŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Feaków

420

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Ze wszystkich miłości najważniejsza ślubna
Janina Grudzińska, Pelagia Feliksiak, Teresa Januszonek, Marianna Machocka, Anna Huget, Władysła-

wa Huget, Jolanta Kozioł, Ewa Wieczorkiewicz,Andrzej Leszczyński, Krystyna Gęglawa, Stanisława Pokor-
ska, Christiana Syfert, Natalia Kursnierk, Halina Stefańska, Zdzisława Chocian, Natalia Furmańczyk, Barba-
ra Bartosik, Wiesław Borowik, Urszula Kaczmarek, Halina Szwal, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Urszula Kaczmarek, Teresa Januszonek, Ewa Weczorkiewicz

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie rebusu: pisanki, płotek
Kacper Skowroński, Mateusz Zaremba, Natalia Wdowińska, Oliwia Feliksiak, Miłosz Wielgus, Natalia 

Chruściel, Madzia Skowrońska, Michał Feliksiak, Julia Furmańczyk 

Zwycięzca: Natalia Wdowińska
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2
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P7.4.O.d/o

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

autoczesci nowogard

autoczescinowogard@gmail.com

ukparts1

czescinowogard

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

OZNAKOWANY OBJAZD do Firmy 

 jest przez myjnię samoobsługową 
na terenie  byłego POM-u

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 4

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do Czytaj s.  9

Czytaj s.  7

s.  12

Ludzie trzymajcie 
się za kieszeń!

Sportowe 
Kościuszki

Nie miał gdzie, to 
wylądował... w polu

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

Warszataty  
w Strzelewie
Spotkania na 
styku kultur

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Firma o długoletniej 
działalności przyjmie do 
pracy samodzielnego me-
chanika samochodowego 

668 841 631 

Płonęło pole  pod Żabowem 

To mogło  się 
skończyć wielkim 
pożarem lasu

Czytaj s. 3

s. 3

Majątki samorządowców 

Ile zarabiają 
w Osinie?
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Od kilkunastu już dni, panuje u nas afrykański klimat i to dosłownie, bo właśnie z Czarne-
go Lądu płynie do nas to upalne powietrze. Tak wysokie temperatury, w naszej strefie kli-
matycznej, należą do rzadkości. Dlatego też, w naszej cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy 
mieszkańców Nowogardu, jak sobie radzą z upałami i czy mają jakieś sprawdzone metody 
na chłodzenie?

Natalia Frączek -  W czasie upałów proponuję, by pić dużo wody, 
aby się nie odwodnić. Ale też dobrym sposobem jest oczywiście wia-
trak elektryczny. Natomiast upału powinny wystrzegać się osoby star-
sze i przebywać w miejscach zaciemnionych np. w parku. Co do mnie 
to obecnie w zasadzie z domu nie wychodzę. A jeżeli już, to tylko gdy 
jest to konieczne.

Pani Zofia - Według mnie najlepszym sposobem, by utrzymać rów-
nowagę organizmu to, jest pić przy tak wysokich temperaturach wodę, 
ale tę mineralną, która ma w składzie właśnie wszystkie minerały nie-
zbędne, szczególnie w takie dni, dla organizmu.  Dodam jeszcze, że 
najlepsza byłaby woda niegazowana. Co do mnie, to obecne upały 
znoszę dość ciężko, bo mieszkam na IV piętrze. 

Tadeusz Kamiński - Może to niektórych zdziwi, ale ja radziłbym 
zwyczajnie  pozamykać okna i najlepiej je jeszcze zasłonić zasłonami.  
Jest to sposób, który podpatrzyłem na dwuletnim kontrakcie w Iraku i 
wydaje mi się, że jest on skuteczny.

Anita Nowacka - Właśnie mam zamiar zrobić sobie mega zimną 
lemoniadę - czyli schłodzoną pepsi z miętą, lodem i oczywiście limon-
ką. To właśnie taki skład jest dobry, orzeźwiający i dający przysłowio-
wego powera, który jest nam potrzebny do pracy czy ogólnej egzysten-
cji. Natomiast nie polecam żadnych napoi energetycznych. 

 

Grażyna Siedlecka -  Polecam, by w czasie takich upałów jednak 
siedzieć w domu. Lubię taką pogodę, ale te upały są już trochę uciąż-
liwe i zbyt intensywne. Dlatego, jak dla mnie, temperatura 24 C była-
by dobra. Lato to czas upałów, ale i suszy toteż starajmy się podlewać  
rośliny w ogródkach. 

wysłuchali: 
Jarosław Bzowy, Klaudia Stefańska 

03.08.2015 r. 
Godz. 06.20 
Policjanci OPI w trakcie wykony-

wania czynności służbowych ujaw-
nili włamania do samochodów. 
Do zdarzeń doszło na u. 5 Mar-
ca, ul. Sądowej oraz ul. Kowalskiej.                        
Z samochodu marki VW T4 skra-
dziono torebkę damską, natomiast z 
pojazdu marki Seat Toledo dokona-
no zaboru radioodtwarzacza marki 
Pionier DEH-1700UB. 

Godz. 13.50 
Dyżurna Ruchu PKP w Nowo-

gardzie powiadomiła o uszkodzeniu 
znaku ostrzegawczego na przejeź-
dzie kolejowym na drodze prowa-
dzącej do miejscowości Maszkowo.  

Godz. 11.30 
Na ul. Zamkowej z zaparkowane-

go samochodu marki Deawoo La-
nos, dokonano kradzieży kosmety-
ków oraz płyt CD. 

Godz. 15.20 
Pracownik ochrony sklepu Bie-

dronka przy ul. Warszawskiej po-
wiadomił o ujęciu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. 

Godz. 16.30 
Powiadomienie o kradzieży sa-

mochodu marki Opel Vectra po-
zostawionego na drodze gruntowej 
pomiędzy miejscowościami Nowo-
gard – Sąpolnica. Pojazd odzyskano 
w całości. 

Godz. 18.30 
Kierujący ciągnikiem rolniczym 

uszkodził lampę oświetleniową w 
miejscowości Kulice. 

05.08.2015 r.
Godz. 08.15
W miejscowości Karsk, Andrzej 

N. kierował samochodem marki 
Renault znajdując się w stanie po 
użyciu alkoholu z wynikiem 0,42 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

 Godz. 09.30 
Na ul. 700 Lecia doszło do kolizji 

drogowej pomiędzy pojazdem mar-
ki Seat a motocyklem. 

Godz. 08.20 
Powiadomienie o kradzieży prze-

dłużaczy elektrycznych z terenu bu-
dowy przy ul. Bema. 

Godz. 09.30 
Powiadomienie o kradzieży torby 

od wózka dziecięcego na ul. Wojska 
Polskiego. 

Godz. 18.10
Sprawca oszustwa pod pozorem 

zaoferowania pracy chałupniczej 
wszedł w posiadanie danych perso-
nalnych osób pokrzywdzonych za 
pośrednictwem których , drogą in-
ternetową, zaciągną pożyczki. 

Godz. 17.00
Policjanci OPI podczas kon-

troli drogowej ciągnika rolnicze-
go w miejscowości Błotno, ujawni-
li, że kierujący Piotr S. nie posiada 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi mechanicznymi oraz wymaga-

nych dokumentów. 
Godz. 17.00
Na terenie ogródków działko-

wych przy ul. Zamkowej dokona-
no włamania do altany ogrodowej, 
skąd skradziono wkrętarkę mar-
ki Whurt, wiertarkę marki Dewalt, 
szlifierkę kątową oraz wieżę marki 
Technix.  

06.08.2015 r. 
Godz. 16.10
W sklepie przy ul. Warszawskiej 

zatrzymano sprawczynię kradzieży 
sklepowej, którą okazała się Pauli-
na P. 

Godz. 10.40 
Na ul. Racibora dokonano wła-

mania do mieszkania, skąd skra-
dziono różne przedmioty.

Godz. 22.20
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja 

pomiędzy pojazdami Opel Astra i 
Ford Fokus. 

07.08.2015 r. 
Godz. 03.20 
Na stacji paliw Setpol w m. Kiko-

rze, Policjanci OPI zatrzymali Paw-
ła Ż., posiadającego przy sobie sub-
stancję psychotropową w postaci 
amfetaminy. 

Godz. 09.00
Powiadomienie o włamaniu do 

altanki ogrodowej przy ul. Zamko-
wej, skąd skradziono podkaszarkę 
marki Forester. 

Godz. 11.10
Z niezabezpieczonej altanki 

ogrodowej przy ul. Zamkowej, do-
konano kradzieży pilarki spalino-
wej marki Husqvarna 236. 

Godz. 11.45
Kosiarka spalinowa marki NAC 

skradziona została  z altanki ogro-
dowej przy ul. Zamkowej. 

08.08.2015 r. 
Godz. 12.45 
Powiadomienie o kradzieży ba-

nera reklamowego przy ul. War-
szawskiej. 

Godz. 13.20 
W miejscowości Żabowo doszło 

do kolizji drogowej, pomiędzy po-
jazdami marki Nissan Note oraz 
BMW. 

Godz. 14.40 
Na ul. T. Kościuszki zderzyły się 

dwa pojazdy. Samochód osobowy 
marki Opel Omega oraz VW. 

Godz. 17.00
W pobliżu miejscowości Żabowo 

doszło do kolizji drogowej pomię-
dzy pojazdami Skoda Octavia oraz 
Lancia Zeta. 

09.08.2015 r. 
Godz. 02.15 
Na ul. T. Kościuszki doszło do 

uszkodzenia drzwi garażowych. 
Godz. 11.25
Powiadomienie o kradzież tele-

fonu marki Sony Xperia na ul. Ko-
walskiej. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Damian Król: lat 35, zmarł 05.08.2015 r., pogrzeb odbył się 08.08.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Bożena Wesołowska: lat 57, zmarła 07.08.2015 r., pogrzeb odbył się 10.08.2015 r., na cmentarzu w Dobrej.

Leszek Pawelec: lat 61, zmarł 09.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 11.08.2015 r., o godz. 11:00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie.

Alfons Ojdowski: lat 81, zmarł 09.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 12.08.2015 r., Msza św. o godz. 14:00 w 
Krzemiennej, pochówek na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
-Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: trzy miesięczne kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną tel. 735 448 007 
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TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Reklama

Hurtownia Drobiu 
zatrudni na stanowisku 

kierowca – sprzedawca. 
Dobre warunki. 

602 288 598

Reklama

Płonęło pole  pod Żabowem 

To mogło się skończyć wielkim pożarem lasu 
W miniony piątek, 7 sierpnia, płonęło ściernisko w Żabowie. Spaleniu uległo m. in. 4 ha słomy.  Kłęby dymu było widać z odległości kilku kilometrów. 
W gaszeniu pożaru brało udział łącznie siedem jednostek gaśniczych oraz dwa samoloty zrzucające wodę. Dzięki temu udało się uchronić przed poża-
rem młody las rosnący w pobliżu. 

Straż pożarna o pożarze zo-
stała powiadomiona o godz. 
15.10. Na miejsce zdarzenia 
wysłano trzy Jednostki Ratow-
niczo-Gaśnicze oraz cztery Jed-
nostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej. 

-Na miejscu zdarzenia stwier-
dzono pożar słomy na ściernisku 

i pożar zboża na pniu. Działania 
zastępów polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, poda-
niu 5 prądów gaśniczych na pa-
lącą się słomę i zboże. Pożar ga-
szono również przy użyciu szpa-
dli i tłumic. W działaniach brał 
udział także właściciel pola, któ-
ry ciągnikiem z pługiem oborał 
palące się ściernisko – informu-
je Arkadiusz Skrzypczak, rzecz-
nik prasowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie. 

Do akcji wezwano również 
dwa samoloty gaśnicze. Istniało 
bowiem zagrożenie przedosta-
nia się ognia na teren rosnącego 
obok pola młodego lasu. 

- Dwa samoloty gaśnicze wy-
konały dwa zrzuty na zagrożony 
młodnik – informuje A. Skrzyp-
czak. 

Gaszenie pola trwało kil-
ka godzin. Mimo sprawnej ak-
cji ogień strawił 4 ha słomy na 
ściernisku i 10 arów zboża na 
pniu – wynika z raportu Stra-
ży Pożarnej. Prawdopodobną 
przyczyną pożaru była iskra, 
powstała przy awarii pracującej 
w tym czasie przy żniwach na 
polu, maszyny. W akcji gasze-
nia brało udział 28 strażaków. 

Trzeci stopień w lasach 
Dzięki skutecznej akcji w Ża-

bowie udało się uniknąć poża-
ru pobliskiego młodnika. Gdy-
by ogień zajął drzewa, skutki 
mogłyby być niewyobrażalne. 
Szczególnie, że w lasach ogło-
szony jest trzeci stopień zagro-
żenia przeciwpożarowego. A to 
oznacza, że o pożar nietrudno – 
ostrzegają leśniczy.   

- Na terenie Nadleśnictwa No-
wogard sytuacja nie jest lep-
sza niż w innych regionach kra-
ju. Wysokie temperatury i brak 
deszczu powodują, że w lasach 
jest niezwykle sucho. A to stwa-
rza duże zagrożenie pożarem. W 
związku z warunkami pogodo-
wymi wprowadziliśmy na tere-
nie naszego Nadleśnictwa trze-
ci, najwyższy stopień zagrożenia 
przeciwpożarowego – przyzna-
je Kazimierz Dekański, zastęp-

ca nadleśniczego Nadleśnictwa 
Nowogard i ostrzega tych, któ-
rzy w te dni wybierają się do 
lasu: każda, nawet najmniejsza 
iska, rozpalona świadomie czy 
też nie w granicach lasu, może 
spowodować spustoszenie. 

Mimo wyjątkowej sytuacji na 
razie nie wprowadzono zakazu 
wstępu na tereny lasów, ale nie 
wykluczone, że jeśli susza bę-
dzie się utrzymywała przez kil-
ka najbliższych dni taki zakaz 
zostanie ogłoszony. 

-Na razie nie zdecydowałem 
się wydać zakazu wstępu do 
lasu, ale jeśli sytuacja się nie po-
prawi nie jest to wykluczone –  
przyznaje K. Dekański. 

Na szczęście, jak do tej pory, 
w lasach nie odnotowano poża-
rów. Większe zagrożenie stwa-

rzały, jak dotychczas, wystę-
pujące pod koniec lipca burze. 
Tak było chociażby 25 lipca, 
kiedy piorun uderzył w drze-
wo na terenie jednego pod no-
wogardzkich lasów. Skutki, ja-
kie wyrządziło to groźne zjawi-
sko pogodowe, możemy obej-
rzeć na zdjęciu autorstwa p. 
Wioletty Żero, zamieszczonego 
na stronie internetowej Nadle-
śnictwa Nowogard (patrz zdję-
cie niżej). 

Pozostaje zaapelować do 
wszystkich, którzy szukają cie-
nia wśród nowogardzkich la-
sów, aby korzystali z tego daru 
natury rozsądnie, szczególnie w 
takie dni, jakie mamy obecnie. 

Marcin Simiński

Dym pożaru pod Żabowem był widoczny 
także z okien redakcji DN  w Nowogar-
dzie przy ulicy Bohaterów Warszawy 

Rozsprzestrzeniający się ogień zagrażał  rosnącemu w pobliżu młodnikowi.

Nowogard wciąż bez lądowiska dla LPR 

Nie miał gdzie, to wylądował... w polu
Wczoraj, na polu łubinu, koło Olchowa, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Helikopter został wezwany przez ratowników Stacji Po-
gotowia Ratunkowego z Nowogardu. 

Początkowo wyglądało to jakby na 
drodze doszło do jakiegoś wypad-
ku. Okazało się, że śmigłowiec LPR 
przyleciał do Nowogardu na wezwa-
nie ratowników medycznych, bo pa-
cjent odebrany z jednej z nowo-
gardzkich przychodni nie mógł być 
przewieziony do szpitala w Szczeci-
nie karetką. Nie pozwalał na to jego 
stan zdrowia. Istniało ryzyko, że 
mężczyzna nie przeżyje drogi. 

Pilot śmigłowca, wobec braku 
odpowiedniego lądowiska w Nowo-
gardzie, krążył po okolicy,  uznając 
w końcu, że najbezpieczniejszym 
miejscem do „posadzenia” maszy-
ny będzie pole łubinu  przed Ol-
chowem (tuż przy końcowym od-
cinku ścieżki rowerowej). Akcja się 
powiodła. Pacjent został przetrans-
portowany z karetki do śmigłowca, 
którym został zabrany do jednego 

ze szczecińskich szpitali. 
Przypomnijmy, że wcześniej lądo-

wania odbywały się na drodze koło 
salonu Toyoty. Jednak ze względu na 
trwające żniwa i transport zbóż od-
bywający się tą drogą do pobliskich 
magazynów, jest to obecnie niemoż-
liwe. Podobnie ma się to z parkin-
giem koło Przystani, który niegdyś 
był wykorzystywany jako tymczaso-
we lądowiska dla LPR, ale parkujące 
tam auta uniemożliwiają bezpiecz-
ne lądowanie i odebranie pacjenta. 

W kontekście wczorajszej inter-
wencji służb ratunkowych, znów 
kłania się brak profesjonalne-
go miejsca do lądowania, które jak 
wiadomo miało niegdyś powstać 
koło szpitala. Nie powstało, gdyż 
wytypowany do tego celu teren nie 
spełniał wymogów bezpieczeństwa 
w ruchu powietrznym. Temat trafił 
do przysłowiowej „szuflady”, a no-
wogardzkie władze udają, że proble-

mu nie ma, zamiast lądowiska fun-
dując nam nowe ławki i kolorowe 
wodotryski lub zajmując się, jak to 
ma miejsce ostatnio, budżetem do-
żynek. 

Jak pokazuje wczorajsza akcja, 
problem wciąż istnieje, na czym 
cierpią głównie pacjenci, ale i służ-
by ratunkowego zmuszane są do 
niekonwencjonalnego zabezpie-
czenia akcji ratowniczych -  nara-
żane na dodatkowy stres związany 
chociażby z brakiem odpowiednie-
go zabezpieczenia miejsca przeka-
zania pacjenta. O tym, że w takich 
warunkach, miast szybko przekazać 

pacjenta, traci się niezwykle cenny 
w sytuacjach ratowania życia, czas, 
rozpisywać się już chyba nie trzeba. 

Do sprawy braku lądowiska wró-
cimy w najbliższych wydaniach 
DN. 
             MS

  fot. KR
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Sonda z Osiny
Od kilkunastu już dni, panuje u nas afrykański klimat i to 
dosłownie, bo właśnie z Czarnego Lądu płynie do nas to 
upalne powietrze. Tak wysokie temperatury, w naszej strefie 
klimatycznej, należą do rzadkości. Dlatego też, w naszej co-
tygodniowej sondzie, zapytaliśmy mieszkańców Osiny, jak 
sobie radzą z upałami i czy mają jakieś sprawdzone meto-
dy na chłodzenie?

Pan Jerzy - Jest gorąco, a jak 
jest gorąco, to trzeba najlepiej 
schłodzić się zimną wodą i no-
sić na głowie czapeczkę. Broń 
Boże pić alkohol nad wodą to 
moja bezwzględna rada, którą 
proponuję przestrzegać. 

Pan Stanisław - Ja proponu-
ję, by w rozsądnych ilościach 
od czasu do czasu napić się 
napoju złocistego z lodówki i 
oczywiście wody, której powin-
niśmy wypić dziennie około 2 l. 
Co do alkoholu? To już w żad-
nym wypadku, bo można od 
niego dostać udaru słoneczne-
go przy tak wysokiej tempera-
turze. Teraz, gdy jest tak bardzo gorąco, to powinien pomóc tylko cień, 
którego osobiście polecam jak najwięcej. 

Pan Władysław - Mi ten upał 
w ogóle nie przeszkadza. Dlatego 
upały znoszę bardzo w porządku, 
bo jak jest lato to powinno być go-
rąco... Ale, by nie było tak super, 
to upały powodują też suszę. Dla-
tego musimy pamiętać o naszych 
roślinach na działkach, a w szcze-
gólności o ogórkach. 

Pani Teresa - Mi słońce i 
upały w ogóle nie przeszka-
dzają. Ale to nie znaczy, że 
nie trzeba na nie uważać i być 
ostrożnym. Musimy pamię-
tać o piciu dużej ilości wody. A 
osoby starsze powinny chować 
się do cienia i wychodzić tylko 
wtedy, gdy jest już mniej ostre 
słońce. 

Jan Łubik z wnu-
kiem Michałem - 
Nie ma nic wspa-
nialszego na obec-
ne upały, jak pójście 
na urlop. Dlatego 
korzystam z niego 
wraz z moim wnu-
kiem i żoną jeż-
dżąc m.in. nad mo-
rze i inne zakątki, 
gdzie są zbiorniki z 
wodą. A ja polecam 

- wtrąca wnuk Michał - zdecydowanie wyjazd nad morze, bo tam moż-
na naprawdę się dobrze schłodzić. Ponadto apeluję też, by pić dużo wody 
i nosić czapkę ochronną. Alkohol nad wodą? - Oczywiście bezwzględnie 
nie!... 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Burmistrz zawnioskował o kolejną  
„nadzwyczajną”  

Ludzie trzymajcie się za kieszenie !
W środę, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. To już trzecia z kolei w ciągu ostatniego mie-
siąca  „nadzwyczajna”,  czyli zwoływana na wniosek burmistrza R. Czapli , sesja Rady Miej-
skiej w Nowogardzie. To wnioskujący proponuje też program takiej sesji. Tym razem bur-
mistrz uznał za niezwykle pilne i nie mogące czekać do sierpniowej sesji zwyczajnej, ko-
nieczność  natychmiastowego zwiększenia wydatków Gminy o kwotę ponad 600 000 zł!

Na tę kwotę składają się mię-
dzy innymi dodatkowe pienią-
dze czyli:  „tylko”  40 tys. zł na do-
żynki gminne, a także (ponad  te 
ok.  211 tys. już wydane ) dodat-
kowe  40 tys. złotych na prawni-
ków z Poznania, walczących z no-
wogardzkim  PUWiS-em. Ten 
ostatni od ponad dwóch lat pró-
buje uratować  lokalną firmę i 100 
miejsc pracy, obsługujących zada-
nie  administrowania siecią  wod.  
kan., chroniąc zakład i ludzi przed  
włodarzem gminy, który z sza-
loną determinacją  chciałby ko-
niecznie, aby na dostawie nowo-
gardzianom wody zarabiała  nie-
miecka  firma.  Z wymieniony-
mi wyżej przesunięciami wydat-
ków wiążą  się też  inne intrygu-
jące okoliczności -  omawiamy je 
szczegółowo w odrębnych tek-
stach. Burmistrz ponadto pragnie 
wydać  100 tys. zł., aby odkupić  
ruderę  po byłym żłobku na uli-
cy 3Maja (obok Kameny).  Umoż-
liwi to gminie wydanie kolejnych  
pieniędzy na oczekiwaną przez 
mieszkańców  rozbiórkę  tego 
obiektu,  a właściciel  zamiast kar 
za stwarzanie zagrożenia  budow-
lanego i szpecenie  miasta, poje-
dzie sobie za darmową „stówę” na 
zasłużone wczasy np. na Major-
ce. Za takie pieniądze (ostatecz-
nie ma otrzymać 120  tys. zł.),  bę-
dzie mógł na te wczasy jeździć  do 
końca życia. Ponadto, po co gmi-
nie  za takie duże  pieniądze  taka 
działka i jakie zadanie publiczne  
będzie tutaj realizowane? Gmina 

bowiem to nie jakaś tam prywat-
na firma i może realizować tyl-
ko te zadania, które  przewidzia-
ne są w ustawie, inaczej naraża się 
na zarzut  naruszenia  dyscypliny  
finansów publicznych. Ponad  wy-
mienione kwoty,  burmistrz chce 
otrzymać od Rady Miejskiej na-
tychmiast i bez dyskusji na komi-
sjach (przypomnijmy sesja „nad-
zwyczajna”  uniemożliwia tryb 
pracy w komisjach, czyli i rzetel-
ne pochylenie się nad analizą de-
cyzji) pieniądze na  zakup ciągni-
ka i kosiarki dla ZBK, czy wyko-
nania  przystani  dla łódek obok 
Neptuna (łódek ci u nas  zatrzęsie-
nie!). Ponieważ  środki finansowe 
znikąd  się nie biorą,  wnioskujący 
zmiany w budżecie musi wskazać 
komu  zabrać  aby starczyło na po-
krycie proponowanych wydatków. 
Otóż  burmistrz Czapla proponu-
je zabrać  ponad 312 tys. i zanie-
chać  realizacji zaplanowanych na 
tę  kwotę  zadań w ramach wyko-
nania drogi  zbiorczej, która mia-
ła między innymi  być drogą do-
jazdową  do nowego cmentarza. 
Trudno to zrozumieć , zwłaszcza 
wobec  postanowień  sprzed kilku 
dni kiedy to na pilnie zwoływa-
nej  na wniosek burmistrza, także 
a jakże  w trybie nadzwyczajnym  
jednopunktowej sesji, uchwalano 
przejęcie gruntów od ANR prze-
znaczonych  pod … nowy cmen-
tarz. Ot logika - cmentarz będą 
więc budować  pilnie (jak wyni-
ka  z gminnych uzasadnień do po-
przedniej „nadzwyczajnej” ),  na-

tomiast  drogę do niego równie 
pilnie wykreślają  z preliminarza  
wydatków ?!   Pozostałe 300 tys. 
burmistrz chce dostać od Rady 
poprzez  zmniejszenie  kwoty 
przeznaczonej w tym roku na wy-
kup  wyemitowanych przez  gmi-
nę  obligacji, czyli poprzez  dalsze 
utrzymywanie długu gminy w tej 
kwocie.  Wydatki ……………….

 W planie przesunięć są też po-
zycje, których nie należałoby  
kwestionować co do zasady. Po-
zostaje jednak konieczność zasta-
nowienia się zarówno nad wyso-
kością  proponowanych kwot wy-
datków  (np. aż 60 tys. na oświe-
tlenie  skweru obok pomnika Nie-
podległości), jak i miejsca tych 
wydatków w hierarchii potrzeb. 
Taka konieczność  poważnej de-
baty radnych  jest niestety  poważ-
nie utrudniona w  praktyce,  po-
przez  nieodpowiedzialne zacho-
wania  burmistrza. Nie od dzisiaj  
wyrażają się  one zarówno propo-
zycjami szokujących wydatków, 
jak i próbą wymuszenia ich za-
twierdzenia  przez  Radę, poprzez 
manipulacje proceduralne. Sesje 
„nadzwyczajne”  to  szczególna  
oznaka tych manipulacji, funk-
cjonująca jako swoisty znak fir-
mowy geniuszu prawnego burmi-
strza Czapli,  porównywalny tyl-
ko do  kiełbasy (nad) zwyczajnej 
funkcjonującej jako znak firmowy 
geniuszu  smakowego komuszych 
koneserów. 

sm

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Kupię używane podręczniki do 5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 515 167 978 
„Kupię książki do I klasy, Liceum Ogólnokształcącego nr.2 w Nowogardzie. Tel. 603979475” 
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Sprzedam podręczniki do klasy 2 gim. nr.1 w Nowogardzie. 603 229 081
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Kupię podręczniki do klasy II Gimnazjum nr.2. 732 989 835 
Sprzedam podręczniki do klasy piątej szkoły podstawowej . ( Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olim-

pijczyków )
-Podręcznik do Przyrody „Tajemnice przyrody” Wydawnictwo NOWA ERA , Janina Ślósarczyk, Ryszard 

Kozik,Feliks Szlajfer
-Podręcznik do Historii „ Wczoraj i dziś” Wydawnictwo NOWA ERA , Grzegorz Wojciechowski
-Podręcznik do Języka polskiego „Słowa na start!” Wydawnictwo NOWA ERA, Marlena Derlukiewicz
-Podręcznik do matematyki „Matematyka 2001” Wydawnictwo WSiP
numer telefonu kontaktowego 785635001
Można już zgłaszać zapotrzebowanie na  nabycie bądź oferować do sprzedaży  lub oddania podręczniki szkol-

ne na najbliższy rok szkolny. Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publikowane nie-
odpłatnie.  Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji, bądź przesyłać drogą mailową na redakcyjny adres, 
ewentualnie podyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony.  Zapraszamy do udziału w „Giełdzie pod-
ręczników”.                 

                                      red
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Wydatki na organizację dożynek 

Na co i z czego  chcą wydać pieniądze gminne ? 
Redakcja DN dotarła do listy kosztów, jakie gmina planuje wydać na organizację tegorocznych dożynek - mimo iż, jak na razie, nie ma na to wystarczają-
cych pieniędzy w budżecie. Poniżej publikujemy pełną treść dokumentu, preliminarza wydatków  wyprodukowanego w Urzędzie Miejskim, który zosta-
nie w środę przedstawiony przez Roberta Czaplę do zatwierdzenia radnym. Przy każdym punkcie wydatków stawiamy też  pytania (kursywą), nad który-
mi mamy nadzieję radni się pochylą nim o czymkolwiek zadecydują. 

Wydatki na organizację dożynek 
gminnych zaplanowane w oparciu 
o koszty poniesione z organizacją 
dożynek w roku ubiegłym:

1. Wydruk plakatów informa-
cyjnych oraz zaproszeń – 1.600,00 
– 2.000,00 zł w zależności od wiel-
kości listy zaproszonych oraz ob-
szaru akcji promocyjnej (sąsied-
nie gminy)

Rynkowy koszt zaproszeń  przy 
500 sztukach to 250 zł, a 100 pla-
katów to maksymalnie drugie 250 
zł czyli razem 500 zł – na co pój-
dzie więc około 1100-1500zl czy na 
popijawę? 

2. Wydatki związane z wykona-
niem przyłącza do sieci energe-
tycznej i zaopatrzeniem placu do-
żynkowego w elektryczność – nie 
mniej niż 22.500,00 zł (nie można 
określić dokładnie wielkości zuży-
cia energii w trakcie dożynek) 

Tutaj to już kpina w żywe oczy, 
ze zdrowego rozsądku  za przyłą-
cze 40 kW płaci się około 70 zł za 
metr, czyli dałoby to  to maksymal-
nie np.7000 zł plus zużycie energii 
np.1500 zł., to i tak bardzo dużo 

- razem 8500.  Na co więc pójdzie  
14000 zł, czy na popijawę?  Ale 
może wyjaśnieniem w tym frag-
mencie jest fakt, że boisko gdzie się 
odbywa impreza należy do osoby 
prywatnej i może chodzi o podaro-
wanie komuś stałego łącza energe-
tycznego, nie jednorazowego zasile-
nia na imprezę?    

3. Wyrównanie i wykoszenie 
placu dożynkowego – 2.000,00 – 
2.500,00 zł

Ludzie na wsi zapewne dobrze 
wiedzą, ile może kosztować wyko-
szenie boiska – placu dożynkowego, 
na pewno nie aż 2500 zł . -  1 tysiąc 
złoty to aż  nadto. Na co więc pój-
dzie pozostałe 1500 zł., czy na po-
pijawę?   

4. Przygotowanie i oznakowanie 
miejsc parkingowych – 1.000,00 – 
1.500,00 zł 

Drogi interes te parkingi – na-
szym zdaniem 500 zł., to zupełnie 
wystarczy. Na co więc pójdzie pozo-
stałe 500-1000 zł., czy na popijawę? 

5. Zapewnienie zaplecza sanitar-
nego – 1.600,00 – 2.000,00 zł

Jeśli już to niech zostanie to1600 zł;

6. Zapewnienie pojemników na 
odpadki i ich późniejszy wywóz – 
1.500,00 – 2.000,00 zł

Strasznie drogo ten wynajem bo, 
chyba gmina nie zamierza specjal-
nie tych pojemników kupować. Po-
winno zostać na to wydanych mak-
symalnie 1000 zł.  Na co więc pój-
dzie pozostałe 500-1000 zł., czy na 
popijawę? 

7. Zakup chleba i chlebków do-
żynkowych – 375,90 zł

8. Wynajem namiotów wraz z 
ławkami dla zaproszonych gości i 
sołtysów – 1.000,00 – 1.200,00 zł

Czy nie wystarczą duże parasole i 
ławki wstawiane na ogół za darmo 
przez tych, którzy otrzymują prawo 
sprzedaży np. piwa podczas takiej 
imprezy. Takie informacje udzielili 
nam organizatorzy podobnych im-
prez, którzy korzystali z takich nie-
odpłatnych rozwiązań. Wydatek 
ten -  z dużym znakiem zapytania.    

9. Oprawa muzyczna (wstępne 
ustalenia):

-Zespół TRIO MARIACHI – su-
port – 7.000,00 zł

-Zespół ANDRE – gwiazda wie-
czoru – 12.000,00 zł

-Zespół AVANTI – zabawa ta-
neczna po występie gwiazdy wie-
czoru – 2.000,00 zł

Za suport 7000 zł ?- tyle to po-
winna kosztować gwiazda, a suport  
w trakcie dożynek powinny zapew-
nić lokalne kapele za 2000 zł. Czy-
li razem 11 000 zł. Na co więc pój-
dzie pozostałe 10000 zł., czy na po-
pijawę?

10. Atrakcje dla zgromadzonych 
i ich dzieci:

-Zumba – 600,00 zł

-Klaun – 2.000,00 zł
Klaun za 2000? – jak wiemy z 

doświadczeń  innych to drogo, po-
winno starczyć 1200 zł., czyli razem 
1800 zł.  Na co więc pójdzie pozo-
stałe 800 zł., czy na popijawę?

11. Wykonanie dużych „cze-
ków” z nagrodami za udział w 
igrzyskach sołeckich i pozostałych 
konkursach wyszczególnionych na 
wstępie, tradycyjnie wręczanych 
na dożynkach – 2.550,00 zł

Obłowi się wykonawca poligra-
ficzny najpierw drogie zaproszenia i 
plakaty, teraz czeki, na dodatek nie 
piszą ile tych podsycających próż-
ność władzy gadżetów – pozycja do 
okrojenia przynajmniej do 1000 zł. 
Na co więc pójdzie pozostałe 500-
1000 zł .Czy na popijawę?  

12. Ubezpieczenie imprezy – 
około 1.200,00 zł 

Sprawdziliśmy - OC imprezy 
zbiorowej na wysokość ubezpiecze-
nia 500 000 zł., wynosi 660 zł. Na 
co więc pójdzie pozostałe 540 zł., 
czy na popijawę?

13. Koszt poczęstunku dla za-
proszonych gości, sołtysów i ze-
społów – 4.100,00 – 4.500,00 zł

To goście i sołtysi będą się posi-
lać czym  innym aniżeli uczestni-
cy imprezy? Pozycja do skreślenia 
w całości. Można pozostawić 500 
zł do zwiększenia na grochówkę dla 
wszystkich  z punktu 14.  Zostaje 
więc 500 zł. Na co więc pójdzie po-
zostałe 3600-4000 zł., czy na popi-
jawę?  

14. Koszt 900 porcji grochów-
ki wraz z chlebem, napojem oraz 
naczyniami jednorazowymi – 
4.050,00 zł

Według wyliczeń fachowców, za 
takie pieniądze to będzie dwa razy 
tyle porcji grochówki, czyli powinno 
zostać tutaj 2050 zł. Na co więc pój-
dzie pozostałe 2000 zł., czy na po-
pijawę? 

15. Wydatki nieprzewidziane 
(np. wynajem sprzętu muzyczne-
go, wyszczególnienie w raiderze 
występujących zespołów, a które-
go nie ma na stanie NDK) – oko-
ło 7.000,00 zł

Tutaj to zupełnie nie rozumiemy. 
NDK przecież jeszcze nie tak daw-
no zakupił ekstra sprzęt do nagło-
śnienia. Ponadto boisko w Świer-
czewie to przecież nie sala koncerto-
wa, a i nawet gwiazda Andre to nie 
żaden wirtuoz klasyczny przesad-
nie uwrażliwiony na jakość dźwię-
ku. Powinno zostać maksymalnie 
2000 zł.  Na co więc pójdzie pozo-
stałe 5000 zł., czy na popijawę?  

Łącznie koszty wynoszą 
73.700,90 – 76.975,90 i nie 
uwzględniają one wzrostu cen pa-
liwa, energii, towarów i usług od 
roku 2014.                                          UM

Od redakcji
Z  naszych wyliczeń  jasno więc 

wynika, że 35 000 zł., które na do-
żynki zabezpieczono w budżecie 
gminy, to zupełnie wystarczająca 
kwota. To po co burmistrzowi ko-
lejne 40 000, o które występuje do 
Rady wnioskując w tym temacie 
aż o sesję „nadzwyczajną”, i na co 
w rzeczywistości będą one przezna-
czone? Warto pamiętać, że pienią-
dze te mają być wzięte ze zmniejsze-
nia spłaty długu obligacyjnego gmi-
ny Nowogard - a to już są „Himala-
je” konsumpcyjnego rozpasania. 

opr. MS

Dożynki Gminne w Wierzbięcinie 31.08.2013, były to ostatnie dożynki na które wy-
dano racjonalnie uzasadnione pieniądze

Dożynki w Świerczewie 
– wątpliwości i zapytania mieszkańców
Po naszym artykule dotyczącym planowanych w Świerczewie dożynek gminnych, z redakcją DN skontak-
towali się mieszkańcy wsi. Ich zdaniem decyzja o organizacji święta plonów w Świerczewie, została podjęta 
przez władze sołectwa autonomicznie. Poza tym, wiele wątpliwości naszych rozmówców, wzbudza już słyn-
ne przełączę energetyczne, z którego to powodu gminne dożynki mają kosztować drożej niż zakładano. 

- Przede wszystkim 80% miesz-
kańców wsi nie chce tych dożynek 
– mówi mieszkaniec Świerczewa.  
-Decyzję o organizacji dożynek pod-
jęła Pani sołtys z radą sołecką, za 
porozumieniem z Burmistrzem, nas 
o zdanie nie pytając.  Jeśli chodzi o 
słynny już brak prądu, to sprawa 
ma drugie dno. Otóż boisko, na ja-
kim mają się planowo odbyć dożyn-
ki, nie jest własnością gminy. Plac na-
leży do osoby prywatnej, która tylko 
użyczyła teren na 10 lat, by wieś mo-
gła z niego korzystać. Dlaczego w ta-

kim razie ktoś chce ciągnąć prąd do 
prywatnej działki? Czy po zakończe-
niu przełączę zostanie odsprzedane 
właścicielowi tego gruntu, czy otrzy-
ma je „w prezencie”? - pyta w rozmo-
wie z DN, mieszkaniec wsi, w któ-
rej w tym roku ma odbyć się gminne 
święto plonów. 

W podobnym tonie wypowiedzia-
ła się mieszkanka Świerczewa, która 
również skontaktowała się z DN, po 
przeczytaniu naszego artykułu. 

- Po pierwsze boisko nie jest na-
sze. Należy do prywatnej osoby. Czy 

to oznacza, że za nasze pieniądze 
mamy komuś uzbroić działkę? Zresz-
tą kiedyś pisaliście o tym tytułując 
artykuł „Boisko pośmiewisko”. Wów-
czas gmina przyznała się, że nie może 
tam robić żadnych inwestycji, nawet 
wybudować bramek, bo to nie jest te-
ren miasta. Dzisiaj mówi się coś inne-
go? Nie rozumiem tego– mówi kobie-
ta ze Świerczewa. 

- Inna sprawa, że nas nikt nie za-
pytał o to, czy podołamy organizacji 
tak dużej imprezy. Teraz oczekuje się 
od starszych kobiet, bo tu większość 

mieszkańców to ludzie w podeszłym 
wieku, żeby lepiły setki pierogów. To 
jakieś niedorzeczne – mówi kobieta. 

Mieszkańcy w rozmowie z DN 
podkreślali, że wieś ma inne potrze-
by niż organizacja dożynek. 

- Były zarezerwowane pieniądze 
na krzesła i stoły do nowej świetlicy, 
bo tam są gołe ściany. Poza tym, kiedy 
modernizowano budynek zdemonto-
wano bezpowrotnie plac zabaw. Te-
raz dzieci spędzają większość cza-
su na przystanku – tak jak kiedyś my 
w młodzieńczych latach. Może nale-
ży się zastanowić, czy czegoś dla tych 
dzieci nie zorganizować za te pienią-
dze, które chce się wydać na dożyn-
ki?- pyta mieszkanka Świerczewa. 

Jak widać temat dożynek w Świer-
czewie wzbudza nie tylko wątpliwo-
ści radnych (ze względu na wygóro-
wane koszty organizacji imprezy i 
fakt, że wieś nie posiada odpowied-

niego przełącza energetycznego), ale 
samych mieszkańców wsi. Potwier-
dza się tylko nasza obawa, że do-
żynki zamiast stać się świętem rol-
niczym, będą pretekstem do zwad i 
sporów. I trudno tu nie winić za całą 
sytuację władz gminy, w tym przede 
wszystkim burmistrza, który wie-
dząc ile ma pieniędzy, mimo to zgo-
dził się, aby święto plonów zorgani-
zować tam, gdzie technicznie jest to 
niemożliwe. Tak to jednak jest, jak 
się chce na siłę ludzi uszczęśliwiać...

Swoją drogą należy też publicz-
nie zobowiązać władze gminy, by 
wyjaśniły sprawę „przełącza ener-
getycznego”. Tym, bardziej, że jak 
się dowiedzieliśmy jeszcze przed 
zamknięciem wtorkowego wyda-
nia DN, owy kabel ma przechodzić 
przez przynajmniej trzy prywatne 
posesje, by dopiero zakończyć bieg 
na boisku.                                     MS
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Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 

505-073-913

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Kolejna kasa na prawników
Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, burmistrz Robert Czapla chce zabezpieczenia kolej-
nych pieniędzy na honoraria dla poznańskich prawników zajmujących się przetargiem na 
wodę. Tym razem ma to być kwota 40 tys. zł. 

W poprzednim numerze pisali-
śmy, że do tej pory gmina za ob-
sługę prawną świadczoną w ra-
mach przetargu na wodę wyda-
ła już 211 tys. zł, w tym tylko od 
początku tego roku 55 tys. zł. Pie-
niądze te trafiły do kieszeni praw-
ników z Poznania.  Zgodnie z na-
szymi przewidywaniami licznik 
wydatków,  jakie gmina zamierza 
wydać na ten cel, bije dalej i to w 
zawrotnym tempie. Na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej (trzeciej już w 
ostatnich tygodniach zwołanej na 

wniosek burmistrza) Robert Cza-
pla chce, aby rada znalazła w bu-
dżecie kolejne 40 tys. zł na obsłu-
gę prawną wdrożenia umowy PPP 
(partnerstwo publiczno -prywat-
ne) z nowym operatorem zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków (Wodociągi 
Nowogardzkie, należące do kon-
cernu Remondis- przyp. red.). 
Burmistrz wnioskuje o dodatko-
we pieniądze na ten cel, mimo 
iż, jak już informowaliśmy wie-
lokrotnie, przynajmniej dwie in-

stytucje prowadzą w tym  zakresie 
kontrole, tj. Regionalna Izba Ob-
rachunkowa i Urząd Zamówień 
Publicznych. 

Jeśli w środę rada przystanie na 
wniosek burmistrza, wysokość 
honorarium dla prawników z Po-
znania, doradzającym gminie w 
wyborze nowego dostawcy wody, 
sięgnie już 260 tys. zł. I to z pew-
nością nie będzie końcowa kwo-
ta...

MS

„Anusia” odpowiada 
klientce 
Poniżej publikujemy odpowiedź właścicieli sklepu „Anu-
sia” na listy czytelniczki, który w zeszłym wydaniu opu-
blikowaliśmy pod tytułem „Nie zawsze klient nasz pan?”. 
Mimo iż pod listem umieściliśmy stanowisko sklepu, spo-
rządzone na podstawie rozmowy z właścicielami, państwo 
Maria i Janusz Białczakowie uznali iż muszą odpowiedzieć 
na list czytelniczki w szerszej formule. 

W nawiązaniu do artykułu o 
tytule: „Nie zawsze klient nasz 
pan” z dnia 7 sierpnia br. chcia-
łam przedstawić swoją wersję 
zgodną z prawdą. Zdarzenie, o 
którym mowa w materiale do-
tyczy sytuacji, która miała miej-
sce w dniu 3 sierpnia br., otóż w 
rozmowie z chłopcem nie padły 
przytoczone słowa, że „nie ży-
czę sobie, aby on jeździł po skle-
pie na rolkach”. Moja delikat-
na sugestia miała jedynie wy-
miar związany z troską o bezpie-
czeństwo chłopca i moich małych 
klientów, bo co by było, gdyby na 
wskutek nierozważnego zacho-
wania doszło do upadku i kto, by 
w takiej sytuacji za to odpowie-
dział ? Określiła pani, że dziecko 
w sklepie, w którym sprzedaje się 
zabawki powinno czuć się swo-
bodnie, tylko nie dodała pani, że 
także bezpiecznie. Faktem jest, że 
Mikołaj jeździł na rolkach na co 
mam świadków i dowody w po-
staci zapisu monitoringu będące-
go w wyposażeniu mojego sklepu. 
Pamiętajmy, że rozwaga i rozsą-
dek przede wszystkim. Kolejną 
kwestią w przeczytanym mate-
riale stanowi informacja o wjeź-
dzie mam z dziećmi będącymi w 
wózkach, jest to sytuacja , która 
ma miejsce i nikt z załogi mojego 
sklepu nie ma żadnych przeciw-
wskazań do tego stanu rzeczy, o 
czym klientki mojego sklepu do-
skonale wiedzą. Co do „oszczęd-
ności powierzchni”, o której 
mowa w liście, to dziękuję pani 
za troskę, ale wszelkie informacje 
zostały zawarte w wyjaśnieniu 
umieszczonym pod w/w w liście. 
Kolejna sprawa dotycząca profe-
sjonalnej obsługi, zapewniam, że 
w moim sklepie jest ona na naj-
wyższym poziomie. 

Uważam, że list opubliko-
wany na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego godzi w dobre 

imię firmy, którą prowadzę na 
nowogardzkim rynku od 23 lat, 
stąd też zdecydowałam się na 
wystosowanie odpowiedzi. Gdy-
bym nie szanowała swoich klien-
tów, to nie utrzymałabym się 
tyle lat na rynku. A co do kon-
kurencji, o której babcia Miko-
łaja wspomniała, to powiem tyl-
ko tyle, że czasy, w których istniał 
jedyny sklep, w którym należało 
robić zakupy już dawno minął, 
stąd też, z szacunku do klienta 
nie narzucamy im, gdzie On ma 
kupować, dotyczy to także wybo-
ru powierzchni, czy to dużą po-
wierzchnię, czy ciasny sklep ofe-
rujący, różne marki zabawek w 
bardzo dobrej cenie, bo jak wia-
domo klient ma prawo wyboru, 
gdzie i w którym miejscu chce ro-
bić zakupy. Żałuję jedynie, że nie 
podała pani swoich danych per-
sonalnych, wtedy, zarówno czy-
telnicy jak i załoga sklepu, mia-
łaby rzetelniejszy wgląd na całą 
sytuację, a dyskusja byłaby mniej 
anonimowa.

Właścicielka sklepu „Anusia”
Maria i Janusz Białczak     

Wyjaśnienie redakcji
Informujemy, że autorka listu, 

na który odpowiadają państwo 
Białczakowie, chciała ujawnić 
swoje dane osobowe na naszych 
łamach. Zostały one jednak 
utajnione na wyraźną prośbę 
DN, ze względu na to, że spra-
wa dotyczyła członka rodziny 
jednego z naszych redaktorów.  
Redakcja chciała w ten sposób 
uniknąć ewentualnych oskar-
żeń o załatwianie swoich spraw 
na łamach gazety, mimo iż każ-
dy, także rodzina dziennikarza, 
ma prawo do korzystania z peł-
ni praw obywatelskich przy wy-
korzystaniu narzędzia jakim jest 
prasa.

Redakcja

Wody, wody dla ochłody...
Wraz z wysoką temperaturą powietrza rośnie zużycie wody. Jak informuje PUWiS, tylko w 
ciągu ostatnich dni, do sieci wtłaczane jest nawet o ponad tysiąc metrów sześciennych wody 
więcej niż zwykle.  

Średnie zużycie wody na tere-
nie gminy Nowogard wynosi ok. 
od 1800 do 2600 m3 na dobę, a 
w okresie letnim wzrasta o od 
2% do 3%. Ale kiedy jest gorą-
co wskazówki wodomierzy krę-
cą się znacznie szybciej. Z ostat-

nich danych PUWiS-u wynika, 
że w pierwszych dniach sierpnia, 
gdy temperatura powietrza się-
gnęła ponad 30 stopni Celsjusza, 
mieszkańcy pobierali średnio 900 
m3 więcej wody, niż w zwykłe dni 
(patrz tabela). 

Z danych PUWiS wynika, że 
każdy mieszkaniec gminy Nowo-
gard, rocznie pobiera ok. 43 m3. 
W roku 2014 r. cała gmina pobra-
ła wody 1.100.000 m3. 

MS
 

Ilość wody uzdatnionej wtłoczonej do sieci w okresie od 02.08 do 05.08:

Data Ilość wtłoczonej wody do sieci
2.08.2015 1680 m3

03.08.2015 2830 m3
04.08.2015 2634 m3

05.08.2015 2356 m3
  Źródło: PUWIS

W obiektywie DN

W upał pamiętają  
również o zwierzętach 

Państwo Jadwiga i Tadeusz z 
ul. Żeromskiego pamiętają, aby 
w upał dostęp do wody miało też 
dzikie ptactwo fruwające po osie-
dlu. W tym celu na trawniku, pod 

balkonami, ustawili pojemniki z 
wodą stosownie opisane, by ich 
zwartość nie budziła zbędnych 
wątpliwości. Jak widać na fotogra-
fii z wodopoju najchętniej korzy-

stają wrony, ale jak mówią pomy-
słodawcy ustawienia pojemników 
czasem i czworonożni przyjaciele 
człowieka, czyli psy i koty. 

MS

OGŁOSZENIE
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Sprawdzamy majątki radnych z Osiny

Ile zarabiają w sąsiedniej gminie?
W poprzednich wydaniah DN, publikowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych z Nowogardu, radnych powiatowych oraz pracowników Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie. Dziś przyjrzymy się gminie Osina. Prezentujemy oświadczenia radnych w gminie Osina.                                                             

Imię i nazwisko / 
Stanowisko 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2014 Samochody Kredyty

Andrzej Łuczak 
/ Przewodniczący 
Rady Gminy

79 900 zł, 1 720 euro, 
papiary wartościowe: 
Pioneer FIO SUBF. - 9 
472 zł

Dom o pow. 167 m2 o wartośći 300 000 zł, gospodarstwo 
ogółnorolne o pow. 4,49 ha o wartości 135 800 zł, działka 
o pow. 354 m2 (zabudowana sklepem o pow. 65 m2) o 
wartości 78 000 zł

Działalność gospodarcza 
– przychód 519 323 zł, 
dochód 41 234 zł, dieta 
radnego – 4 900 zł

Honda Accord rok 
prod. 2005

Nie dotyczy

Urszula Lucyna 
Witkowska  / 
eprzewodnicząca 
Rady Gminy 

12 656,75 zł, 3 500 
euro

Dom o pow. 107 m2 o wartośći ok. 350 000 zł, działka pod 
domem 0,18 ha o wartośći ok. 50 000 zł, dwie działki rolne 
o pow. 1,17 ha o wartości ok. 35 000 zł, obórka ok. 100 m2 
o wartośći ok. 50 000 zł

Z tytułu zatrudnienia 
PUP – 116 631,84 zł, dieta 
radnego – 800 zł

Peugeot 206 Plus 
rok prod. 2011, 
Hyundai Matrix 
rok prod. 2007

GE Money Bank – 
kredyt hipoteczny w 
CHF w wysokości 
150 000 zł, PKO 
BP – kredyt 
mieszkaniowy w 
wysokośći 229 
591,84 zł, BGŻ – 
kredyt konsumpcyjny 
w wysokości 24 
999,70 zł

Kamila Wójcik / 
radna

5 483,24 zł, PKO TFI 
Osobisty program 
Inwestycyjny – 1 
834,47 zł

Mieszkanie o pow. 59,96 m2 o wartości 120 000 zł (udział 
295/100 w działce o pow. 1.055 m2)

Zatrudnienie ZSP w 
Osinie – 52 797,59 zł, 
dieta radnego – 800 zł, 
GKRPA – 134,40 zł

Toyota Yaris rok 
prod. 2007

Nie dotyczy

Teresa Nowacka / 
radna

2 500 zł Mieszkanie o pow. 67,20 m2 o wartości 130 000 zł, garaż 
1/15 części z 737 m2 o wartości 6 000 zł, działka rolna 
(ogród) o pow. 498 m2 o wartości 10 000 zł 

Świadczenia 
przedemerytalne – 11 
849,85 zł, dieta radnego – 
800 zł

Skoda Fabia rok 
prod. 2000, o 
wartości ok. 10 
000 zł

Nie dotyczy

Jolanta Buksińska 
/ radna

Nie dotyczy Gospodarstwo rolne o pow. 18,5 ha o wartośći 1 000 000 zł, Gospodarstwo rolne 
– 11 000 zł, stacja 
przekaźnikowa „Oręż” – 
19 741,99 zł, Inkasent – 1 
342,02 zł, Dieta radnego: 
VI kadencji- 3 400 zł, VII 
kadencji – 800 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Agnieszka Irena 
Stępień / radna

Nie dotyczy Dom o pow. 120 m2 o wartości 80 900 zł Zatrudnienie ZSP w 
Osinie – 52 863,51 
zł, dieta radnego: VI 
kadencji- 3 000 zł, VII 
kadencji- 800 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Bożena Reginia / 
radna

225 566 zł Mieszkanie o pow. 55,54 m2 o wartości 100 000 zł, garaż o 
pow. 737 m2 o wartości 3 000 zł, działka ogrodowa o pow. 
822 m2 o wartości 5 000 zł, grunty rolne o pow. 1,97 ha o 
wartości 5 000 zł

Zatrudnienie ZSP w 
Osinie – 79 077,86 zł, 
dieta radnego – 800 zł

Kamaz 
(wywrotka) 
rok prod. 1988, 
ciągnik siodłowy 
Scania rok prod. 

Nie dotyczy

Łukasz Marek 
Łokaj / radny

15 000 zł Powierzchnia 0,0716 ha o wartośći 15 000 zł Zatrudnienie ZK 
Goleniów – 42 905,51 
zł, wynajem mieszkania 
– 600 zł, dieta radnego – 
800 zł

Ford Galaxy rok 
prod. 2008

Euro Bank kredyt 
konsumpcyjny – 56 
925,82 zł

Marek Aleksander 
Pakulski / radny

75 404,54 zł Mieszkanie o pow. 67,17 m2 o wartości 100 000 zł, 
mieszkanie o pow. 39 m2 o wartości 60 000 zł, działka rolna 
niezabudowana o pow. 0,567 m2 o wartości 3 000 zł, udział 
do 1/32 części we własności nieruchomości o pow. 905 m2 
zabudowanej garażem o pow. 905 m/2 o wartości 5 000 
zł, udział w gruncie 9/100 we własności części wspólnych 
budynku mieszkalnego o pow. 356 m2, udział 9/100 części 
we własności niezabudowanej działki o pow. 495 m2, udział 
11/100 części we własności części wspólnych budynku 
mieszkalnego, udział 11/100 działki o pow. 697 m2

Zatrudnienie PKP 
Intercity S.A. (kierownik 
pociągu) -  44 802,90 
zł, z tytułu niektórych 
rodzajów osobiście 
wykonywanej działalności 
-17 293,72 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy

Piotr Golema / 
radny

42 000 zł Dom o pow. 158,3 m2 o wartości 320 000 zł, działka pod 
domem o pow. 0,48 ha o wartości 100 000 zł

Zatrudnienie Sąd 
Rejonowy w Goleniowie 
– 57 264,11 zł, dieta 
radnego – 800 zł

Nie dotyczy PKO BP S.A kredyt 
hipoteczny – 80 
260 CHF, kredyt 
odnawialny – 11 000, 
Credit Agricole Bank 
Polska S.A pożyczka 
gotówkowa – 15 
590,40 zł

Rafał Andrzej 
Wróbel / radny

10 000 zł Dom o pow. 150 m2 o wartości ok. 400 000 zł, mieszkanie 
o pow. 61,5 m2 o wartości ok. 60 000 zł, budynek 
gospodarczy o pow. 142 m2 o wartości ok. 80 000 zł, 
działka zagrodowa o pow. 1 859 m2 o wartości ok. 74 360 
zł, działka zagrodowa o pow. 490 m2 o wartości ok. 29 
400 zł,  działka o pow. 3 900 m2 o wartości ok. 10 000 zł, 
działka o pow. 600 m2 o wartości ok. 1 200 zł

Zatrudnienie w KPP 
Goleniów – 59 474,67 zł, 
dieta radnego- 800 zł

VW Passat Kareta 
B-6 rok prod. 2008 
o wartości ok. 32 
000 zł

Kredyt w banku 
BGŻ- do spłaty 20 
111 zł plus odsetki

Andrzej Paweł 
Majcher / radny

Nie dotyczy Nie dotyczy Umowa o pracę – 45 
171,63 zł, umowa zlecenie 
– 9 523,20 zł, dieta 
radnego – 800 zł

VW Passat B5 rok 
prod. 1999

Kredyt w Eurobank- 
do spłaty 77 065,60 zł

Zdzisław 
Kazimierz 
Doszczeczko / 
radny

23 009,86 zł Mieszkanie o pow. 37,75 m2 o wartości 110 000 zł, 
powierzchnia 0,37 ha o wartości 5 000 zł

Zatrudnienie – 33 220,81 
zł, dieta radnego: VI 
kadencji- 2 800 zł, VII 
kadencji- 800 zł

Nie dotyczy Bezprocentowa 
pożyczka- 19 360 zł

Szymon 
Pilipczuk / radny

16 000 zł, 2 100 euro Nie dotyczy Zatrudnienie UM 
Nowogard- 38 784,26 
zł, umowy zlecenie- 6 
388 zł, dieta radnego- 
800 zł

Nie dotyczy Nie dotyczy

Marcin 
Krzysztof Kusa / 
radny

15 000 zł Dom o pow. 143 m2 o wartości 350 000 zł, 
gospodarstwo ogólnorolne o pow. 5,43 ha o wartości 
100 000 zł (w tym wydzielona działka budowlana o 
pow. 1400 m2 o wartości 35 000 zł)

Umowy o dzieło – 
7 533,04 zł, zwrot 
podatku za budowę 
domu – 1 462,17 zł, 
dieta radnego- 800 zł,  
dzierżawa – 4 000 zł

Mitsubishi 
Outlander rok 
prod. 2003 o 
wartości 14 000 
zł

Bank PEKAO S.A. 
Kredyt budowlano-
hipoteczny – 300 
000 zł

Oprac: KR
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 „Ćwierć wieku razem”
Dwadzieścia pięć lat razem przez życie idziecie

Bóg da i drugie tyle ze sobą będziecie
Podążajcie z dobrocią w sercu, zawsze złączeni

 Miłością do siebie upojeni
Płomień waszej miłości niech nigdy nie gaśnie

Tego wam dziś z braćmi życzę właśnie
Adrian Kierasiński 

Z okazji 25 rocznicy 
zawarcia związku małżeńskiego

 Lidii i Bogdanowi Kierasińskim 
 

życzenia składają synowie: 
Adrian, Marcin, Patryk

Znalazłeś rannego ptaka - radź sobie sam!

Kolejny ranny ptak 
- tym razem bocian
Nie ma miejsca, do którego mieszkańcy gmin Osina i Nowogard mogliby oddawać znale-
zione przez siebie ranne dzikie, czy chore zwierzęta albo ptaki. Chcąc uratować im życie, 
mogą jedynie liczyć na dobre serce weterynarza, albo poradę leśniczego - to teza, którą po-
twierdza kolejny przypadek rannego ptaka. 

Do naszej redakcji zadzwonił w 
dniu 07.08.2015, Czytelnik i zapy-
tał, co ma zrobić ze znalezionym 
bocianem, który najprawdopo-
dobniej ma złamane skrzydło. Za-
stanawiał się, czy wizyta u wetery-
narza będzie wiązała się z ponie-
sieniem przez niego kosztem le-
czenia. Szczerze przyznaliśmy, że 
nie potrafimy odpowiedzieć na 
to pytanie. Dlatego postanowili-
śmy sprawdzić, co zrobić i gdzie 
się udać z rannym ptakiem, czy 
innym dzikim zwierzęciem, któ-
remu chcemy uratować życie. 
- Rzeczywiście jest to trudne pyta-
nie, a zarazem problem, bo nawet 
w dwóch gminach Osina i Nowo-
gard nie ma takiej specjalistycznej 
leczniczy dla dzikich zwierząt, tak 
jak ten bocian, ale by ulżyć zwie-
rzęciu oczywiście niech ten czytel-
nik skonstatuje się ze mną i wów-
czas zastanowimy się co zrobić da-
lej?   – przyznaje w rozmowie Mi-
rosław Berezowski, lekarz wetery-
narz, którego poprosiliśmy o po-

radę, co zrobić z rannym Boć-
kiem. Pan Piotr, znalazca rannego 
bociana, przygarnął go do swo-
ich zabudowań w Jenikowie i tam 
się nim opiekował. - Panie redak-
torze to nienormalne, by takie sy-

tuacje sie zdarzały w tych czasach, 
by ranne zwierzę musiało być u 
mnie i cierpieć z bólu, bo ma prze-
cież uszkodzone skrzydło i jego lot 
do Afryki, w tym momencie jest 
bardzo niemożliwy. Ostatnią de-
ską ratunku dla niego jest reakcja 
na mój apel w DN, by ktoś odpo-
wiedzialny za to się nim zajął i go 
wyleczył. Daję mu wodę, ale wiem, 

że jest to dziki ptak i najlepiej czuł-
by się w swoim naturalnym środo-
wisku… Co było przyczyną kon-
tuzji ptaka, gdzie się on jej naba-
wił, w jakim czasie, tego nie uda-
ło nam się dokładnie ustalić? Po-
nieważ pan Piotr, który opiekował 
się ptakiem, nie odbierał w ponie-
działek telefonu, nie wiemy jak 
sobie ostatecznie poradził z kon-
tuzjowanym ptakiem? 

Zarówno pan Piotr, jak i wete-
rynarz podkreślają, że w dzisiej-
szych czasach należy doceniać 
osoby, które decydują się poświę-
cić swój czas i niejednokrotnie 
wysiłek, na ratowanie życia ran-
nych dzikich zwierząt i ptaków. 
Dlatego tym bardziej jest potrze-
ba, aby gminy przyjrzały się te-
matowi z bliższej perspektywy i 
w przyszłości ten temat rozwią-
zały tak, by przysłowiowy Kowal-
ski nie chodził lub dzwonił od nu-
meru do numeru, lub od drzwi do 
drzwi. 

Jarek Bzowy  

Zaproszenie dla  mieszkańców 
okręgu wyborczego nr 8 

Z powodu  przystąpiena przez gminę Nowogard do prac  
nad budżetem na rok 2016 oraz ogłoszeniem przez  gminę 
Nowogard, możliwości  składania  propozycji  zmian do  Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy,

Zapraszam mieszkańców  mojego okręgu wyborczego nr 8,  
do zgłaszania uwag i propozycji w przemiotowych spra-

wach. Oczekuję  na Państwa  uwagi. Pod numerem tel 
511 407 627, oraz mail slomski.piotr@wp.pl

                                                                      
   Z poważaniem radny 

Piotr Słomski 

Wykaz ulic przynależnych do okręgu nr 8:  3 Maja od nr 1 do 28 i 
od nr 39 do końca, 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Batalionów 
Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Magazy-
nowa, Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka. 
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Reklama

Reklama

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne w Strzelewie 

Spotkanie na styku kultur 
W miejscowości Strzelewo, w domu państwa Heland, w dniach od 03 - 17.08. 2015r odbywają się, dość niecodzienne, warsztaty teatralne, w których uczestniczy 
młodzież z Polski, Ukrainy i innych państw. Redakcja DN odwiedziła to magiczne miejsce, gdzie na styku różnych kultur ludzie odnajdują, poprzez sztukę, wspól-
ną tożsamość. 

Spotkanie rozpoczęliśmy od dys-
kretnego podejrzenia zajęć, które 
właśnie prowadzone były przez jed-
ną z trenerek, która uczyła młodych 
adeptów odpowiedniego porusza-
nia się i medytacji. 

Proszę dyskretnie spojrzeć, ile to 
wymaga koncentracji. Dlatego musi-
my być cicho, a ja skorzystam z oka-
zji i szybko pójdę zapytać, czy bę-
dzie pan mógł zrobić zdjęcia potrzeb-
ne do artykułu. Proszę tylko zacho-
wywać się na sali bardzo cicho - po-
wiedział szeptem Daniel Jacewicz, 
założyciel teatru „ Brama” z Gole-
niowa.  - Jesteśmy na Międzynaro-
dowych Warsztatach Teatralnych w 
Strzelewie, gdzie jestem ich liderem i 
prowadzę zajęcia wraz z innymi in-
struktorami. Jestem również koordy-
natorem projektu polsko-ukraińskie-
go, na który dostaliśmy dofinansowa-
nie z Narodowego Centrum Kultury 
w ramach wymiany Polsko-Ukraiń-
skiej Młodzieży. Dlatego dzięki temu 
dziś mamy tu, w Strzelewie, studen-
tów z I Roku Charkowskiej Szko-
ły Teatralnej, którzy przyjechali z 
Ukrainy. Jest to młodzież ze wschod-
niej części Ukrainy, ale i z Donbasu, 
Ugańska, czyli z tych miejsc szczegól-
nych, ze względu na trwające tam dzia-
łania wojenne – mówi D. Jacewicz. 

Wspominał pan o projekcie? 
Czego on dotyczy?  

 Projekt ten jest dwutygodniowy i 
realizowany jest w Strzelewie u pań-
stwa Heland w domu, i na deskach 
ich „sceny”. Oprócz młodzieży ukra-
ińskiej, niemieckiej i greckiej, w zaję-
ciach warsztatowych biorą udział lu-
dzie z teatru Brama, ale też i wolon-
tariusze. Jest także koleżanka z USA, 
konkretnie z miasta Chicago, która 
jest z nami od 5 lat i zajmuje się mię-

dzy innymi pisaniem projektów – od-
powiada D. Jacewicz. 

Kiedy już usiedliśmy trochę, roz-
mawiamy o różnych sprawach. Jaki 
cel przyświeca tym warsztatom? - 
Zdecydowanie integracja pokoleń - 
odpowiada bez chwili namysłu, D. 
Jacewicz.  Są tu osoby mające zaled-
wie 17, 18 lat, które czy to z Ukrainy 
czy właśnie z Polski jest tym nowym 
pokoleniem, które może i chce bu-
dować nowe idee, w których będzie 
miejsce na artyzm i nowe nurty w te-
atrze.         Siedząc tu zauważyłem, 
że jest to dla młodzieży ukraińskiej 
niesamowita przygoda, która naj-
częściej pochodzi ze wschodniej 
części Ukrainy. Dowiedziałem się, 
że ta młodzież jest po raz pierw-
szy za granicą. Czy to prawda?                                                                                                                                          
       - Zgadza się, i powiem panu, że 
na ten wyjazd wszystkie te osoby mu-
siały zdobyć wizy i wyrobić paszpor-
ty. Dla nich jest to ogromne przeżycie 
i powiem, że nawet chyba szok kultu-
rowy – odpowiada D. Jacewicz.

 Jak  oni się tu czują i czy w pry-
zmacie tych tragicznych wydarzeń 
politycznych chcą o tym mówić?  
Wydaje mi się, że pobyt w Strzelewie 
jest to dla nich w pewnym sensie ro-
dzajem terapii. Ale też mam poczu-
cie, że oni tak naprawdę jeszcze nie 
mieli okazji poznać innych zakątków 
naszego regionu czy kraju, oprócz 
Strzelewa. Toteż wszystko jest jeszcze 
przed nimi- mówi Jacewicz. 

 Jest tez młodzież z Polski? 
Tak, jest to młodzież trochę bar-

dziej dynamiczna od ukraińskiej. Ale 
obydwie strony są sobą bardzo za-
chwycone i bardzo otwarte do współ-
pracy- przyznaje D. Jacewicz.  

Jakie zajęcia są prowadzone na 
warsztatach w Strzelewie?  - Tu-

taj prowadzone są zajęcia medyta-
cji, ruchu, jak również śpiewu, pobu-
dzenia na wyobraźnię czy też ekwi-
librystyki i akrobatyki – odpowiada 
D. Jacewicz.  

Przysiada się do nas  Maria Bo-
rakowska, która jest wykładowcą 
w Charkowskiej Szkole Teatralnej 
przy Uniwersytecie.  

- Przyjechałam tu ze studentami z 
Charkowa. Byłam już tutaj w Strze-
lewie dwa lata temu i bardzo jestem 
szczęśliwa z tego powodu, że mo-
głam się tu znaleźć ponownie. Przy-
jazd tutaj dodał mi wiele energii. A 
sam pobyt w tej miejscowości i Pol-
sce wyzwolił u mnie bardzo dobrą 
optymistyczną aurę, która emanu-
je ze mnie. Tu w Strzelewie jest bar-
dzo dobra energia, którą się czuje i 
powoduje ona, że wytwarza się kolej-
na. Co do zajęć do prowadzę je głów-
nie z koncentracji uwagi oraz impro-
wizacji. Mam z tego dużą radość, nie 
tylko dlatego że sama jestem wykła-
dowcą, ale też z tego, że są inni moi 
koledzy i koleżanki, z którymi wy-
mieniam swoją wiedzę – mówi M. 
Borakowska.

Zaostrzenie  sytuacji  w Donba-
sie i na Ukrainie przez politykę W. 
Putina z pewnością odbiło się na 
psychice Ukraińców?

- To jest bardzo ciężkie pytanie, 
jak i cała ta trudna dla nas sytuacja, 
która tam się dzieje i na oczach świa-
ta – odpowiada M. Borakowska. Ja, 
jaki i zapewne każdy obywatel Ukra-
iny, bardzo przeżywam tę ciężką sy-
tuację. Nie potrafię zrozumieć, dla-
czego ta sytuacja naród ukraiński w 
ogóle dotknęła. Bo przecież Ukraińcy 
z Polkami potrafią się jednać, czego 
przykładem jest choćby to, co dzieje 
się w Strzelewie. Nie rozumiem dla-
czego Rosjanie nie potrafią się zjed-
nać z Ukraińcami. Uważam, że po-
kój na świecie jest najważniejszy 
toteż ja, jako człowiek sztuki i te-
atru, mam w tej kwestii szczególną 
rolę, którą mogę realizować na sce-
nie. Korzystając z okazji bardzo ser-
decznie chciałabym w imieniu wła-
snym i młodzieży ukraińskiej, która 
przyjechała tu do Strzelewa  do pań-
stwa Heland, podziękować, za bar-
dzo miłe przyjęcie i to wszystko, co tu 
się dzieje. Polska jest bardzo pięknym 
krajem, a ludzie są tu dla nas bar-
dzo serdeczni. Dlatego pięknie za to 
raz jeszcze dziękujemy - powiedzia-
ła Maria Borakowska z Charkowa. 

W relacji z wizyty w Strzelewie 
nie mogło zabraknąć wypowiedzi 

samego Zygmunta Helanda, go-
spodarza terenu, na którym odby-
wają się międzynarodowe warsz-
taty. 

 - Spotkanie ludzi na styku kultur 
i doznania wspólności i osobności 
osób uczestniczących w warsztatach, 
to ważne działania prowadzących 
w Strzelewie warsztaty. Ważny jest 
także aspekt społeczno socjologiczny 
tego spotkania. Młodzi ludzie, którzy 
spotykają się tu bez obciążeń histo-
rycznych i chcą razem pracować. Jest 
przyczynkiem do tego, że za chwilę 
wejdą w dorosłość, staną się osoba-
mi znaczącymi w swoim społeczeń-
stwie i bardzo dobrze będą wspomi-
nać Polskę i Polaków. To jest niezwy-
kła wartość. Choć oczywistym dla 
mnie jest, że bez właściwego zrozu-
mienia i próby rozliczenia przeszło-
ści, trudno jest budować przyszłość. 
Ale jeśli każdy z nas, tak jak Daniel 
Jacewicz ze swoim teatrem, nie bę-
dzie robić prób spotkania z sobą i hi-
storią choć w mikroskali, taka wspól-
ność nie nastąpi nigdy. To spotkanie 
ma też drobny wymiar polityczny, 
ponieważ Strzelewo odwiedził hono-
rowy konsul Ukrainy, który w dobit-
nych słowach wymieniał zasługi Po-
laków, jako jedynego narodu w Eu-
ropie, autentycznie zaangażowane-
mu w poprawę sytuacji na Ukrainie. 
Poza tym jest piękne dojrzałe lato i 
w tak pięknych okolicznościach przy-
rody wspólna praca dostarcza nieby-
wałej satysfakcji. – powiedział gaze-
cie Zygmunt Heland. 

Dwutygodniowe spotkanie 
warsztatowe, odbywają się w Strze-
lewie i Goleniowie.  Podczas spotka-
nia przygotowują  spektakl plenero-
wy, który zostanie pokazany na za-
kończenie twórczych spotkań.  Pro-
jekt odbywa sie dzięki dofinanso-
waniu  Narodowego Centrum Kul-
tury  w ramach programu  Polsko - 
Ukraińska Wymiana Młodzieży.  

Jarek Bzowy 
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Pomorzanin kończy przygotowania do sezonu

Pokonali beniaminka IV ligi
W sobotę (8 sierpnia), o godzinie 18:00, Pomorzanin na stadionie w Nowogardzie rozgry-
wał mecz sparingowy z beniaminkiem IV Ligi, drużyną Olimpu Gościno. Upalna pogoda 
udzieliła się zawodnikom, przez co momentami na boisku wiało nudą. Pod koniec meczu 
Kamil Lewandowski zdobył gola dla miejscowych i nowogardzianie skromnie ograli wyżej 
notowanych rywali. 

Pomorzanin Nowogard – Olimp Gościno 1:0 (0:0)
`80 min. Kamil Lewandowski
Skład: Jacek Malanowski (Michał Piątkowski) – Michał Soska, Maciej Dobrowolski, 

Natan Wnuczyński, Gracjan Wnuczyński – Konrad Adamek, Dominik Wawrzyniak, 
Adam Mańka, Artur Lipiński, Dawid Langner -  Dawid Kurek (Kamil Lewandowski).

W ostatnim sparingu przed 
startem rundy jesiennej w woje-

wódzkiej okręgówce, trener To-
masz Surma mógł skorzystać z 
usług Michała Soski i Dawida 
Langnera. Tym razem na mura-
wie zabrakło Fernando, nie zagrał 
również wyróżniający się w spa-
ringach Filip Plewiński. Rywale, 
drużyna Olimpu Gościno to be-
niaminek IV Ligi. Pomorzanin na 
tle wyżej notowanych rywali pre-
zentował się nie najgorzej, jednak 
trudno stwierdzić na ile rywale 
wystąpili w najsilniejszym skła-
dzie. Nowogardzianie przeważa-
li, jednak kibice nie oglądali zbyt 
wielu składnych i groźnych ak-
cji. Być może udzieliła się wszyst-
kim upalna pogoda, która była 
odczuwalna nawet pomimo póź-
niej pory rozgrywania tego me-
czu. Decydującą akcję w meczu 

przeprowadził Pomorzanin na 10 
minut przed końcem meczu. Na 
skrzydle tuż przy linii autu, piłkę 
otrzymał Artur Lipiński. Pomoc-
nik Pomorzanina ładnie dośrod-
kował w pole karne, a tam futbo-
lówkę przyjął Kamil Lewandow-
ski, który ładnie się obrócił i sku-
tecznie uderzył na bramkę gości. 
Wynik do ostatniego gwizdka nie 
uległ zmianie, i ładnym akcen-
tem Pomorzanin zakończył okres 
przygotowawczy. Już niebawem 
przekonamy się, na co w tym se-
zonie stać odmienioną drużynę 
Pomorzanina. Głównym celem 
jest utrzymanie, natomiast każdy 
wynik powyżej, będzie traktowa-
ny jak sukces. Więcej na temat in-
auguracji w „okręgówce” w piąt-
kowym wydaniu DN. 

KR

Na zdjęciu strzelec jedynego gola w 
meczu z Olimpem Gościno- Kamil Le-
wandowski

Memoriał im. Janusza Polubca

Słaby występ Pomorzanina
W sobotę (8 sierpnia), o godzinie 10:00, w Płotach rozpoczął się Memoriał im. Janusza Polubca. Pierwotnie Pomorzanin miał przyjechać drugim zespo-
łem wzmocnionym zawodnikami z „okręgówki”, ostatecznie nowogardzianie zagrali składem złożonym w przewadze z juniorów. W efekcie klub z Nowo-
gardu nie odegrał w turnieju znaczącej roli, przegrywając wszystkie grupowe mecze. 

To był już V Memoriał im. Ja-
nusza Polubca, wieloletniego tre-
nera Polonii Płoty, który zmarł 
na zawał serca. W turnieju udział 
wzięło 7 drużyn, oprócz Pomo-
rzanina oraz gospodarzy Polonii 
Płoty, wystąpili jeszcze piłkarze 
Sparty Gryfice, Błękitnych Trzy-
głów, Zielonych Wyszobór, Mewy 

Resko oraz Sowianki Sowno. Ze-
społy podzielono na dwie grupy, 
nowogardzianie trafili do tej licz-
niejszej z Sowianką, Mewą i Po-
lonią. O sile zespołu Pomorza-
nina stanowili głównie juniorzy, 
na boisku zagrali: Maciej Piąt-
kowski, Maciej Dobrowski, Mi-
kołaj Dobrowski, Nikodem Woź-

niak, Radosław Masalski, Szy-
mon Rybicki, Kacper Królik, Da-
wid Paradziński, Michał Teodor-
czyk, Natan Jeremicz, Bartłomiej 
Bartlewski, wspierani przez do-
świadczonych: Tomasza Szafra-
na oraz Marcina Skórniewskie-
go. W pierwszym swoim meczu 
Pomorzanin przegrał z piłkarza-

mi Sowianki Sowno 1:0. Następ-
nie przyszła dotkliwa porażka z 
gospodarzami - Polonią Płoty 4:0. 
Na koniec pozostał mecz z Mewą 
Resko, w którym młody zespół 
Pomorzanina zaprezentował się o 
wiele lepiej. Ładnymi golami po-
pisali się Nikodem Woźniak i Ra-
dosław Masalski, to jednak nie 

wystarczyło na Mewę, która osta-
tecznie wygrała 4:2. Pomorza-
nin tym samym zakończył swój 
udział w Memoriale. Dodajmy 
jeszcze, że w finale turnieju spo-
tkała się Polonia Płoty z Błękitem 
Trzygłów. Zwycięstwo zapewnili 
sobie gospodarze. 

KR

Na zdjęciu reprezentacja Pomorzanina, która wystąpiła podczas Memoriału organizowanego w Płotach



11-13.08.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Kto będzie walczył o ligowe punkty dla Pomorzanina?

Prezentujemy kadrę I i II zespołu
Już w najbliższy weekend, wystartują rozgrywki ligowe. Niemal pewne już jest, ilu zawodników będzie w tym sezonie bronić barw Pomorzanina. W trak-
cie załatwiania jest jeszcze transfer utalentowanego Filipa Plewińskiego z Sarmaty Dobra, klub robi wszystko, aby pozyskać młodego pomocnika, jednak 
trudno stwierdzić, czy zostanie zgłoszony już przed 1. kolejką. 

ZZPN zatwierdził listę zawod-
ników LKS Pomorzanin Nowo-
gard, którzy w sezonie 2015/2016 
zostali potwierdzeni i uprawnie-
ni do gry w I  i II zespole. Na li-
ście widnieją nazwiska 39 piłka-
rzy. Publikujemy je wraz z roczni-
kiem przy artykule (kolejność al-
fabetyczna) bez wyszczególnienia 
w którym zespole dany zawod-
nik będzie występował. Na liście 
brakuje Filipa Plewińskiego, któ-

ry wyróżniał się w okresie przy-
gotowawczym. Jak udało nam się 
ustalić klub zrobi wszystko, aby 
pozyskać tego młodego piłkarza 
z Sarmaty Dobra, jego przejście i 
zgłoszenie do drużyny jest niemal 
pewne, jednak możliwe, że nie 
wystąpi na inauguracji. 

Przypomnijmy, że trenerem 
pierwszego zespołu jest Tomasz 
Surma, a kierownikiem drużyny 
Franciszek Toruński. „Rezerwo-

wi” w tym sezonie będą już mieli 
trenera, został nim Fernado Maia 
Batista. Brazylijczyk prowadzi za-
jęcia z drugim zespołem, jednak 
nie wykluczone, że podczas me-
czów A Klasy zabraknie go na 
ławce trenerskiej, a opiekunem 
drużyny będzie Marcin Skórniew-
ski. Wszystko to ze względu na 
terminy spotkań, Fernando wy-
stępuje w pierwszym zespole, dla-
tego czasem fizycznie nie będzie 

w stanie być z dwoma drużyna-
mi. Cieszy fakt, że na liście, w któ-
rej widnieją nazwiska 39 piłkarzy, 
mamy bardzo wielu młodych za-
wodników. Niemal cała kadra I i 
II zespołu złożona jest z wycho-

wanków. Wierzymy, że te zmiany 
pozwolą w najbliższych sezonach 
stworzyć bardzo silny zespół, któ-
ry da swoim kibicom jeszcze spo-
ro powodów do radości. 

KR

Zakończenie  zajęć  żeglarskich  JUNGA & KADET  2015

„Bezpiecznie na wodzie”
W sobotę (8 sierpnia), zakończyły się zajęcia żeglarskie JUNGA & KADET dzieci i młodzieży, prowadzone na terenie przystani Klubu Żeglarskiego „KNA-
GA” w Nowogardzie. Zajęcia były współfinansowane przez Gminę Nowogard w ramach zadania  publicznego „Bezpiecznie na wodzie”. 

Przez kolejnych 10 dni (od 30 
lipca), 30 dziewcząt i chłopców w 
wieku od 7 do 12 lat, poznawało 
teoretyczne jak i praktyczne pod-
stawy żeglarstwa. Dzieci zapo-
znały się również z zasadami bez-
piecznego zachowania się na wo-
dzie oraz podstawami udziela-
nia pierwszej pomocy przed me-
dycznej. Szkolenie prowadził 
Wojciech Paluszkiewicz, instruk-
tor sekcji żeglarskiej Pałacu Mło-
dzieży w Szczecinie przy organi-
zacyjnej pomocy członków klubu  
„KNAGA” oraz rodziców.

Przez cały czas trwania zajęć 
(z wyjątkiem dwóch pierwszych 
dni), dzieciom towarzyszyła fan-
tastyczna pogoda oraz sprzyjające 
do nauki żeglowania wiatry. Dzie-
ci podzielono na dwie grupy szko-

leniowe: grupa 7 – 9-latków mia-
ła zajęcia w godzinach przedpołu-
dniowych, a grupa 10 - 12-latków 
w godzinach popołudniowych.                                                           

Dzieci, pływając „Optymistami” 
po jeziorze Nowogardzkim, uczy-
ły się nie tyko sztuki żeglowania 
przy różnych kierunkach wiatru, 
ale także jak należy się zachować 
w wypadku „wywrotki”, jak pod-
nieść łódkę, jak do niej bezpiecz-
nie wejść oraz jak bezpiecznie do-
bić do pomostu nie robiąc sobie 
ani łódce krzywdy.

Zwieńczeniem całego cyklu 
szkoleniowego były rozegrane w 
sobotę regaty, które miały poka-
zać w jakim stopniu dzieci przy-
swoiły podstawy trudneju sztuki 
żeglowania.  

Rozegrano w sumie 6 biegów 
po 3 w każdej grupie wiekowej 
(dwa półfinały oraz finał). Rega-
ty wykazały, że dzieci dobrze wy-
korzystały czas szkolenia i jed-
ne w większym, inne w troszecz-
kę mniejszym stopniu przyswoiły 
sobie umiejętność żeglowania, ale 
wszystkie wykazały dużą ambicję 
i wolę walki. Na wyróżnienie za-

służyła,  pod tym względem, Ola 
Szpilkowska, która na starcie bie-
gu półfinałowego „zaliczyła” wy-
wrotkę, lecz nie zrezygnowała, 
postawiła łódkę, weszła do niej i 
wystartowała mimo straty prawie 
1/3 dystansu, następnie walcząc 
ambitnie zdołała zająć 3 miejsce i 
awansowała do finału.          

Wyniki regat:  grupa 7 – 9-lat-

ków: 1. Jan Brzeziński, 2. Paweł 
Szpilkowski, 3. Marcel Banasik; 
grupa10 – 12-latków: 1. Marek 
Szczepankowski, 2. Ola Szpilkow-
ska, 3. Ola Bąk.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li dyplomy ukończenia szkolenia, 
pamiątkowe medale oraz drob-
ne upominki. Dzieci, które zajęły 
trzy pierwsze miejsca w regatach, 

zostały uhonorowane pięknymi 
pucharami ufundowanymi przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych S.A. w Nowogardzie.

Resztę sobotniego popołudnia 
dzieci spędziły przy wspólnym 
grillowaniu wraz z rodzicami i 
opiekunami, którzy w tym roku 
bardzo licznie przybyli kibicować 
swoim pociechom.

Info: własna

Potwierdzeni i uprawnieni zawodnicy do gry w LKS Pomorzanin Nowogard, 
w sezonie 2015/2016:

Konrad Adamek (1998), Błażej Bajerski (1991), Arkadiusz Balcer (1993), Fernando Batista (1979), 
Maciej Dobrowolski (1990), Michał Fedak (1998), Paweł Galus (1986), Maciej Grzejszczak (1992), 
Michał Jankowski (1993), Paweł Jeziorski (1992), Konrad Kolibski (1998), Marek Kowalski (1998), 
Adrian Kram (1987), Paweł Królik (1996), Krystian Kubicki (1993), Dawid Kurek (1991), Dawid Lan-
gner (1992), Marek Lep (1998), Kamil Lewandowski (1995), Artur Lipiński (1993), Jacek Malanow-
ski (1991), Adam Mańka (1998), Patryk Marcinkowski (1996), Maciej Mostowski (1997), Paweł Pasz-
kiewicz (1998), Michał Piątkowski (1997), Maximilian Pokorski (1990), Sławomir Połatyński (1979), 
Szymon Rybicki (1998), Marcin Skórniewski (1978), Grzegorz Skrzecz (1989), Michał Soska (1989), 
Sebastian Suchy (1997), Tomasz Szafran (1980), Jakub Szczypień (1995), Adrian Wasyluk (1987), Do-
minik Wawrzyniak (1994), Natan Wnuczyński (1994), Gracjan Wnuczyński (1990). 

Już niebawem przekonamy się na jak wiele stać zawodników prowadzonych przez 
Tomasza Surmę
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Relacja z festynu  

Sportowe Kościuszki
W niedzielę (9 sierpnia), o godzinie 10:00, na boisku w Kościuszkach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod nazwą „SPORTOWE KOŚCIUSZKI”. Or-
ganizatorem całej imprezy był wójt Gminy Osina, Rada Gminna LZS Osina oraz mieszkańcy Kościuszek.

Program obejmował: otwar-
ty turniej piłki nożnej, siatkowej 
oraz gry i zabawy dla najmłod-
szych.

Imprezę sportową poprowadził  
Tomasz Gajda, natomiast gry i za-
bawy dla dzieci Katarzyna Wąsik 
sołtys z Kościuszek. Do turnie-
ju piłki nożnej zgłosiło się 6 dru-
żyn z miejscowości: Kościuszki, 
Kikorze, Bodzęcin, Osina,Wojcie-
szyn i Wierzchosław, natomiast 
w turnieju piłki siatkowej wzięło 
udział 9 zespołów z miejscowości: 
Bodzęcin, Wojcieszyn, Kikorze, 
Dąbrowa, Węgorze, Węgorzyce, 

Wierzchosław, Kościuszki (Ko-
ściuszki Power). Wszystkich zwy-

cięzców niedzielnej „spartakiady” 
nagrodzono dyplomami i pucha-
rami. W turnieju piłki nożnej I 
miejsce zajęła drużyna z miejsco-
wości Wojcieszyn,

II miejsce zajęła drużyna z 
miejscowości Bodzęcin, III miej-
sce drużyna z Wierzchosław, IV 
miejsce drużyna z Osiny,V miej-
sce drużyna z Kikorzy, oraz VI 
miejsce drużyna z Kościuszek.

Natomiast w turnieju piłki siat-
kowej, I miejsce zajął zespół z 
miejscowości Dąbrowa, II zespół 
z Bodzęcina, a III zespół z Kiko-
rzy.

Poza turniejem piłki nożnej 
i siatkówki, najmłodsi uczest-

nicy spartakiady mogli spraw-
dzić swoje siły w przeróżnych 
grach, konkursach i zabawach. 
Zwycięzcy konkurencji mo-
gli liczyć na drobne upomin-
ki. W konkurencji „Rzut Piłką 
do Hula Hop”, pierwsze miej-
sce egzekwo zajął Marcin Ziół-
kowski i Marcel Walczak, II 
miejsce zajęła  Zuzanna Wą-
sik i Weronika Lewandowska, 
a III miejsce Julia Walczak i Ja-
kub Lewandowski. W następ-
nej konkurencji „Slalom Pił-

karski”, I miejsce zajął Wojtek 
Lewandowski, II miejsce Fi-
lip Kozak, III miejsce Piotr Ga-
łecki. W konkurencji „Skakan-
ka”, I miejsce zajęła Weronika 
Lewandowska, II miejsce Zu-
zanna Wąsik, III miejsce Filip 
Kozak i Piotr Gałecki. W trak-
cie festynu mieszkańcy Ko-
ściuszek, goście oraz uczestni-
cy turniejów mogli zakupić, za 
drobną opłatą przy stoisku z 
jedzeniem i piciem, grillowa-
ne kiełbaski Całe wydarzenie 
upamiętniono wieloma zdję-
ciami. Atmosfera całej imprezy 
była świetna, emocje były nie 
tylko po stronie zawodników, 

ale i również kibiców. Dzię-
ki organizatorom, którzy wło-
żyli ogromny trud w przygo-
towanie licznych atrakcji, każ-

dy z uczestników imprezy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Tekst i foto: Klaudia Stefańska

Do turnieju piłki siatkowej zgłosiło się 9 zespołów.
1. Wojcieszyn
2. Dąbrowa
3. Wierzchosław
4. Huk Bodzęcin
5. Kościuszki Power
6. Węgorzyce
7. Kikorze
8. Węgorza
9. Kościuszki II
W wyniku losowania dokonano podziału drużyn na 3 grupy. W gru-

pach spotkania rozegrano systemem każdy z każdym do 2 wygranych 
setów do 15 pkt. Zwycięzcy grup zagrali o miejsca I-III tym samym sys-
temem.

Grupa A  Grupa B   Grupa C
1.Węgorza  1. Bodzęcin  1. Wierzchosław
2.Dąbrowa  2. Kościuszki II  2. Kikorze
3.Kościuszki Power 3. Wojcieszyn  3. Węgorzyce
Wyniki Gr. A
1. Węgorza – Dąbrowa  0 : 2
2. Dąbrowa-Kościuszki Power 2 : 0
3. Kościuszki Power – Węgorza 1 : 2
Wyniki Gr. B
1. Bodzęcin – Kościuszki II  2 : 0
2. Wojcieszyn – Kościuszki II 2 : 1
3. Bodzęcin – Wojcieszyn 2 : 1
Wyniki Gr. C
1. Wierzchosław – Kikorze 0 : 2
2. Kikorze – Węgorzyce  2 : 0
3. Węgorzyce  - Wierzchosław 2 : 0
Grupa finałowa
1A. Dąbrowa
1B. Bodzęcin
1C. Kikorze
Wyniki spotkań w Gr. Finałowej ( gra każdy z każdym)
1. Dąbrowa – Bodzęcin - 2 : 1
2. Bodzęcin – Kikorze - 0 : 2
3. Kikorze – Dąbrowa - 0 : 2
Klasyfikacja końcowa turnieju,
1. Dąbrowa
2. Bodzęcin
3. Kikorze
4. Wojcieszyn
5. Węgorzyce
6. Węgorza
7. Kościuszki II
8. Kościuszki Power
9. Wierzchosławfot.Paweł Buriak
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A13.4.śczb.do
tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

Reklama

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 245 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa w kolarstwie szosowym

Grygowski walczył  
z Młodzikami
W weekend (8-9 sierpnia), w Golczewie, odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa w ko-
larstwie torowym w kategorii Młodzik. Nowogard reprezentował jeden kolarz i był nim... 
Żak- Hubert Grygowski. Podopieczny Ryszarda Posackiego dzielnie walczył ze starszymi 
rywalami i uplasował się na wysokim 17. miejscu. 

Trasa mistrzostw liczyła dy-
stans 37 km i prowadziła przez 
Golczewo – Wysoką Kamień-
ską i Kretlewo. W sumie wystar-
towało 37 młodzików, pośród 
których swoich sił spróbowa-
ło dwóch żaków- Hubert Gry-
gowski z Chrabąszczy Nowo-
gard oraz Daniel Filipczak z gru-

py Police-Jasienica. Podopieczny 
Ryszarda Posackiego zaprezen-
tował się zdecydowanie lepiej od 
swojego rówieśnika, który zajął 
przedostatnie miejsce. Grygow-
ski przez większość wyścigu je-
chał równo ze stawką walcząc 
o podium. Nasz reprezentant 
przegrał dopiero podczas finiszu 

z silniejszymi fizycznie rywala-
mi. Zawodnicy, którzy go wy-
przedzili, są o trzy i dwa lata star-
si od młodego nowogardzkiego 
kolarza. Ostatecznie 17. miejsce 
Grygowskiego, można uznać za 
przyzwoity wynik. 

KR

Komitet Referendalny w Nowogardzie 
zaprasza 

na spotkanie otwarte „Czym są JOWy” 
Referendum 2015 Hotel Oskar 3 Maja 15, 

Nowogard 15.08.2015 (sobota) godz. 18.00
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-

kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie Osiedle Ra-
dosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 
056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

•	 Sprzedam pół domu z działką 
Osowo. 696 404 840, 690 945 309 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   
63 m2: nowe okna, budynek nowo 
ocieplony. W cenie mieszkania dział-
ka pod budowę garażu.Tel. 604 422 
221

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem w 
Nowogardzie. 608 853 710 

• Działki budowlane sprzedam Karsk. 
735 957 563 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Dobra sprzedam okazyjnie całe pię-
tro kamienicy z mieszkaniem i po-
mieszczeniami przeznaczonymi do 
prowadzenia działalności gospodar-
czej w sumie 300 m2 cena 280000 zł 
do negocjacji. Tel. 513 259 795 

• Do wynajęcia kawalerka 20 m2. Tel. 
667 621 070 

• Sprzedam 15 ha ziemi. 722 011 142 

• Sprzedam dzialkę budowlaną okoli-
ce Nowogardu 2200 m2, 49000. Tel. 
502 609 193 

• Działki siedliskowe sprzedam 12 zł/
m2 powierzchnia do uzgodnienia 
okolice Nowogardu. 603 895 622

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 3 pokoje, 48m2, I piętro. 
Cena 155 000 zł. Tel. 519 111 710 

•	 Do wynajęcia lokal (kawalerka) 
27m2, I piętro, centrum. Tel. 661 
960 881

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. Tel. 
607 647 215  

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Pol-

skiego 5 w Nowogardzie (obok szko-
ły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 26 
g w Nowogardzie (obok cukierni 
„Asprod”) Tel. 607 288 835 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe, Nowogard. 605 905 884 

• Zamienię mieszkanie 55 m2 na więk-
szą kawalerkę okolice Nowogardu. 
721 500 577 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. Tel. 
607 647 215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, par-
ter, dobra lokalizacja. Tel. 506 432 
616

• Do wynajęcia kawalerka w domku 
jednorodzinnym. Tel. 667 131 416, 
91 39 23 701 

• Do wynajęcia od IX lokal mieszkalny, 
urządzony, 57m2 I piętro składający 
się z  kuchni,2 pokoje, łazienki, WC, 
balkon. 606 945 398 

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 511 

• Garaż wynajmę lub sprzedam. Tel. 
664 012 380

• Atrakcyjne działki na Osiedlu Sło-
necznym – sprzedam. Tel . 693 850 
197 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 
693 850 197 

• Sprzedam działkę budowlaną. 50000 
zł. Tel. 880 132 032 

• Wynajmę mieszkanie 4pokojowe 
kaucja 1800 zł, czynsz 900 zł +opła-
ty. Tel. 669 756 752 

• Sprzedam atrakcyjne trzypokojowe 
mieszkanie. Centrum Nowogardu. 
603 993 087 

• Sprzedam działkę budowlaną przy 
stadionie. 695 400 600 

• Do wynajęcia czteropokojowe. 504 
89 89 80 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe. 513 157 133

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam BMW 225 Td w dobrym 
stanie, automat,  rocznik 1994.Cena 
1600 zł. Tel. 609 876 850

• Sprzedam motocykl Yamaha 
Dropstar 125, chapper. Tel. 513 
259 795

• Tico, 2000 rok produkcji, po ge-
neralnym remoncie. Cena 1500 zł. 
696 807 922 

ROLNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belo-

wanie słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tucz-
niki na ubój. 513 259 668 

• Kombajn Forschnit 514E sprzedam. 
603 467 609

• Sprzedaż wiejskich jaj. Tel. 663 16 08 
84

• Sprzedam  :  Kramer  312   ,  i  rozrzut-
nik  obornika  8 ton.Tel.502217497.

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie, przgrabianie i zgra-
bianie, talerzówka, orka, siano-kiszon-
ka i siew agregatem. 508 404 704 

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 Tel. 
724 541 510 

• Sprzedam brojlery, kaczki, gęsi. Tel. 
782 429 405 

• Sprzedam dwie przyczepy sztywne 
D-44 stan dobry. 692 608 128

• Sprzedam króliki i gołębie. 668 787 
587 

• Sprzedam ciągnik C-28 odrestauro-
wany cena 14 500, rozrzutnik obor-
nika jednoosiowy cena 1250 zł, przy-
czepę 4,5 tony zarejestrowana cena 
2750, blachę 2 letnią 100 m2.. 696 807 
922 

• Sprzedam owies i pszenżyto. 782 333 
602

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Usługi koszenia bizonem z sieczkar-
nią. 502 953 573 

• Sprzedam ciągnik C-28 odrestauro-
wany cena 14 500, przyczepę 4,5 tony 
zarejestrowana cena 2750, blachę 2 
letnią 100 m2.. 696 807 922 

• Ursus 1614, agregat siewny Famerol 
3m., pług pięcioskibowy – Kwerne-
lend , sortownik do ziemniaków elek-
tryczny, siewnik do nawozu do 100 
kg. Tel. 606 576 417

• Kury nioski – wyprzedaż. Gospo-
darstwo Rolno-Drobiarskie Żabo-
wo 13. Tel. 91 39 106 66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta 50 sztuk. 725 806 
787 

• Prosięta na sprzedaż. 725 533 380 

• Prosiaki sprzedam, 791 817 107

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/ SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz. 607 
647 515 

• Docieplenia budynków, malowanie, 

szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Usługi ogólnobudowlane. Docieple-
nia budynków. 607 654 692 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. 
665 720 037

•	 BLACHARSTWO MECHANIKA 
POJAZDOWA. 600 182 682

• Korepetycje z matematyki. 608 158 
430 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Prace wykończeniowe miesz-
kań, malowanie, szpachlowan-
nie, panele. 602 746 605 

• Przyjmiemy zlecenie na budowy 
domów i roboty wykończeniowe. 
Tel. 504 595 424 

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 

533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. 
Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Gabinet kometyczny „Missty” 
przyjmie do pracy kosmetyczkę/
stylistkę paznokci. 730 095 666

• FERMA  DROBIU  BOGUSZYCE  ZA-
TRUDNI – pracownika  w  wieku  20-45 
lat, wymagane. Prawo jazdy kat. „B”, 
mile widziane  dodatkowe upraw-
nienia.Tel.502217497

• Zatrudnię kierowcę C+E, trasy li-
niowe 3/1, 2/1, tel. 607 585561

• Zatrudnię spedytora, znajomość 
języka angielskiego, tel. 607 585 
561

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, dobre 
warunki płacowe, tel. 91 39 26 999

• Zatrudnię na łapanki kur męż-
czyzn. Tel. 882 963 434 

• Zlecę docieplenie lub przyjmę do do-
ciepleń. Tel. 785 931 513 

• Zatrudnię solidną panią do pra-
cy w kuchni i prac gospodarczych. 
Tel. 602 474 266

•	 Poszukuje osoby do odbierania 
dziewczynek 5 i 7 lat ze szkoły 
SP 1. 600 897 758 

• Poszukuje osoby znającej się na 
mechanice samochodowej do roz-
bierania samochodów na części 
pierwsze. 10 zł/h najlepiej osoby 
do 45 roku życia. Tel. 570 645 443 

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 817 
214 

• Zlecę wykonanie więźby dacho-
wej. Tel. 608 817 214 

•	 Spawacza zatrudnię. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234

• Zatrudnię pracownika do docie-
pleń oraz pomocnika. 603 531 077 

• Przyjmę do pracy na fermę. Wa-
runki płacowe dobre. Dzwonić od 
godz. 7.30-15.30. Tel. 91 39 103 15

•	 Przyjmę do prac wykończenio-
wych, remont mieszkań. 602 
746 605

• Zatrudnię mechnika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem. 601 470 260  

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, kosz, 
nowy olej, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

• Mam do przewiezienia drobne rze-
czy Zdziechowice niedaleko Sando-
mierza. 691 314 739 

• Sprzedam łódź żaglową cztero-
osobową z WC, klasa Grenada 24, 
rocznik 1986, silnik Yamaha 10 kw, 
nowy maszt z wózkiem wolnobież-
nym, okrycie zimowe. Kraj produk-
cji Szwecja. 600 119 350 

• Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys.210 
cm ,szer.240 cm w solidnej  
ramie .Stan b.dobry.tel.509861740

• Wózek-balkonik .SPRZEDAM.
Tel.663395667.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

•  Kupię poroże jelenia, daniela, ło-
sia i kozła. Atrakcyjne ceny. 693 
344 667 

• Sprzedam wóz konny w dobrym sta-
nie.722 011 142

• Sprzedam drzwi garażowe. Cena do 
uzgodnienia. 794 466 750

• Sprzedam nową broń sportową kali-
ber 6,35. Cena 500 zł. 604 923 333

• Sprzedam nowy silnik do łodzi węd-
karskiej elektryczny cena 500 zł. 604 
923 333 

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Wynajmę przyczepkę towarową ła-
downość 300 kg, długość 130 cm, 
szerokość 90 cm. Tel. 721 383 982, 
603 217 331 

• Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz we 
własnym zakresie. 515 800 423 

• Szukam przyjaciółki na żonę w 
wieku 60-67 lat. 91 39 25 794
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

REKLAMA REKLAMA

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

  tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

Za nami X Festyn na „Koplu”

Było wesoło
Za nami już X edycja Festynu na „Koplu”. W tym roku or-
ganizatorów nie zawiodła pogoda, dzięki której spore gro-
no mieszkańców Nowogardu oddało się wspólnej zabawie. 
Największym zainteresowaniem cieszył się koncert zespo-
łu „Casonova”.

Festyn zapoczątkowały 
turnieje piłkarskie Pamię-
ci Grzegorza Górczewskie-
go oraz Romana Saniuka w 
dwóch kategoriach wieko-
wych. Zmagania rozpoczę-
ły się o godzinie 11:00. Po 
godzinie 15, zespoły biorą-
ce udział w zawodach zo-
stały nagrodzone pucha-
rami, dyplomami oraz in-
dywidualnymi nagrodami. 
Około godziny 16:00, odby-
ło się oficjalne rozpoczęcie 
Festynu. Odbyły się prze-
różne turnieje, zarówno dla 
dzieci jak i dla młodzieży. 
Gwiazdą wieczoru był ze-

spół disco polo „Casanova”. 
Obszerniejszą relację z tego 
wydarzenia zaprezentujemy 
w piątkowym wydaniu DN. 

KR
Pamiątkowe zdjęcie organizatorów oraz nagrodzonych młodych piłkarzy biorących udział w turniejach pamięci Grzegorza 
Górczewskiego oraz Romana Saniuka

Pogoda dopisała i na koplu bawiła się spora grupa mieszkańców Nowogardu
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:
Agnieszka
Wilkowiecka
,,Kaprys" 

W.2-24.07. pt

REKLAMAREKLAMA REKLAMA

Skup zboża

Skupujemy:
• ŻYTO          • PSZENŻYTO

Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

s. 3

Dzieci z Czermnicy 
w  Knadze s. 7

Firma o długoletniej 
działalności przyjmie do 
pracy samodzielnego me-
chanika samochodowego 

668 841 631 

Czytaj s. 6 i 10

Wielki odpust 
 i 70-te urodziny  
parafii WNMP

Najpierw oskarżył 
dyrektorkę o mobbing, 
a teraz ją zastąpi?
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REKLAMA

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na  nabycie bądź oferować do sprzedaży  lub oddania podręczni-
ki szkolne na najbliższy rok szkolny. Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publi-
kowane nieodpłatnie.  Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji, bądź przesyłać drogą mailową na re-
dakcyjny adres, ewentualnie podyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony.  Zapraszamy do udziału 
w „Giełdzie podręczników”.                                                                                                                                      red

 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Kupię używane podręczniki do 5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 515 167 978 
„Kupię książki do I klasy, Liceum Ogólnokształcącego nr.2 w Nowogardzie. Tel. 603979475” 
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Sprzedam podręczniki do klasy 2 gim. nr.1 w Nowogardzie. 603 229 081
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Kupię podręczniki do klasy II Gimnazjum nr.2. 732 989 835 
Sprzedam podręczniki do klasy piątej szkoły podstawowej . ( Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olim-

pijczyków )
-Podręcznik do Przyrody „Tajemnice przyrody” Wydawnictwo NOWA ERA , Janina Ślósarczyk, Ryszard 

Kozik,Feliks Szlajfer
-Podręcznik do Historii „ Wczoraj i dziś” Wydawnictwo NOWA ERA , Grzegorz Wojciechowski
-Podręcznik do Języka polskiego „Słowa na start!” Wydawnictwo NOWA ERA, Marlena Derlukiewicz
-Podręcznik do matematyki „Matematyka 2001” Wydawnictwo WSiP
numer telefonu kontaktowego 785635001

115 uczniów z Nowogardu 
otrzyma wyprawki od Caritas 

„Tornister pełen 
uśmiechów” 
70 uczniów z terenu parafii pw. WNMP oraz 50 z terenu pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinowskiego otrzyma wyposażone ple-
caki w ramach akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”. 

Kampania jest realizowana po 
raz szósty. Dzięki zbiórce pie-
niędzy z SMS-ów, Caritas zaku-
pił tornistry, które później zostały 
przekazane poszczególnym para-
fiom na terenie całego kraju. Na-
stępnie wierni mogli wyposażyć 
plecaki w artykuły szkolne, takie 
jak zeszyty, piórniki, materiały pi-
śmiennicze, czy plastyczne. Na te-
renie Nowogardu do akcji włączy-
ły się dwie parafie tj. pw. WNMP 
i św. R. Kalinowskiego. Do tej 
pierwszej przekazano 70 pleca-
ków, a do drugiej 45. Wszystkie 

tornistry, dzięki ofiarności para-
fian udało się wyposażyć. Teraz 
wyprawki trafią do dzieci z rodzin 
objętych pomocą Caritas. Pierw-
sze plecaki otrzymają już dziś 
(piątek) uczniowie z terenu para-
fii pw. WNMP. A w przyszłym ty-
godniu wszyscy objęci akcją przez 
zespół Caritas działający przy pa-
rafii pw. św. R. Kalionowskiego. 

Tornistry otrzymają uczniowie, 
którzy rozpoczną naukę w szkole 
podstawowej i gimnazjum. 

MS

Na zdjęciu część plecaków, które dziś zostaną wręczone uczniom z terenu parafii 
WNMP

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - 
   tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą 

wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju 
    - tel. 781 679 654
-Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: trzy miesięczne kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną tel. 735 448 007 
- Przyjmę pralkę automatyczną 537779441

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Policja ostrzega!!!
W minionym czasie odnotowaliśmy oszustwo na szkodę osoby starszej, samotnie za-
mieszkałej. 

Ofiarą padł mężczyzna, który poprzez nieostrożność wpuścił do domu oszusta podającego się za pra-
cownika firmy energetycznej. Mężczyzna ten, wtargnął do mieszkania  pod pretekstem sprawdzenia licz-
ników elektrycznych. Posiadał przy sobie kable oraz teczkę. Zapewniał, że odwiedza wszystkich mieszkań-
ców w związku ze zbliżającą się wymianą instalacji oraz zwraca nadpłaconą kwotę za pobór energii. Anga-
żując pokrzywdzonego w wykonywanie czynności dokonał penetracji pokoju, skąd zabrał przechowywa-
ne pieniądze.

Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści zjawiają się zwykle w najmniej oczeki-
wanym momencie. Wykorzystują naszą ufność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych in-
stytucji państwowych, społecznych i pomocowych, hydraulikami lub dzwonią udając wnuczka potrzebu-
jącego nagłej pomocy. 

Apelujemy o wyjątkową ostrożność!!!
Nie otwierajcie Państwo drzwi bez dokładnego sprawdzenia, kto jest po drugiej stronie!
Pod żadnym  pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom obcym!
Unikajcie Państwo podejrzanie korzystnych ofert!
Zgłaszajcie Państwo informacje o zauważonych, podejrzanych osobach,  które pojawiły się w Waszej klat-

ce, mieszkaniu czy posesji!  
KPP Goleniów

 
Informujemy, że w dniu 12 

sierpnia 2015 r. na boisku miesz-
czącym się na Placu Szarych Sze-
regów ujawniono rower, koloru 
szarego. Właściciel zguby pro-
szony jest o zgłoszenie się do  Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie.  
    
                          st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

Polski Komitet Pomocy Społecznej                                       
 Ogłoszenie 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIASTA
 I GMINY W NOWOGARDZIE INFORMUJE ŻE DNIA:

29.08.2015  OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY  1-60
31.08.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                    61-140

01.09.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                    141-229
            BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ 

POTRZEBNE DOKUMENTY :
1. DOWÓD OSOBISTY 

2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
                                                                              ZARZĄD 
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKLAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY P2.1.ś-czb.do
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Co tak naprawdę dzieje się w Gimnazjum nr 3?

Najpierw oskarżył dyrektorkę o mobbing, a teraz ją zastąpi?
Odchodzącą za tydzień z pracy Irena Juszczyk, dyrektor Gimnazjum nr 3, musiała przekazać klucze do szkoły Bogdanowi Sobolewskiemu – nauczycielo-
wi, który kilka miesięcy temu oskarżył ją publicznie o mobbing. Tak zdecydował burmistrz Robert Czapla, wydając w tej sprawie specjalne zarządzenie. 
Czy to oznacza, że B. Sobolewski zostanie powołany na stanowisko dyrektora, w miejsce I. Juszczyk? Jeśli tak, zarzuty o mobbing bynajmniej nie staną się 
bardziej wiarygodne. 

Przypomnijmy. W kwietniu 
tego roku B. Sobolewski, nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
Gimnazjum nr 3, poskarżył się na 
zachowanie dyrektora tej szkoły I. 
Juszczyk, prosząc o pomoc Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego. Jak 
zeznał rzekomo poszkodowany 
nauczyciel, jego przełożona miała 
go nękać i ośmieszać przed całym 
gronem pedagogicznym. Męż-
czyzna miał też być niesłusznie 
karany za rzekomo niewłaściwe 
wykonywanie swoich obowiąz-
ków. I. Juszczyk miała też zmu-
szać go, do wykonywania zadań, 
które przekraczają jego umiejęt-
ności. Nauczyciel twierdził też, że 
przełożona nie docenia  jego za-
sług w promowanie szkoły, po-
przez udane starty młodzieży w 
zawodach sportowych. ZNP sta-
nął w obronie nauczyciela i zwró-
cił się do burmistrza Nowogardu 
o powołanie „komisji antymob-
bingowej”. Komisja przesłucha-

ła w sprawie grono pedagogiczne 
Gimnazjum nr 3 na czele z dyrek-
torem placówki, Ireną Juszczyk. 
Wyjaśnienia złożył również autor 
skargi na dyrektora, B. Sobolew-
ski. Raport z prac komisji został 
utajniony. Nie wiadomo więc, czy 
komisja znalazła potwierdzenie 
na zarzuty nauczyciela kierowa-
ne pod adresem I. Juszczyk. Od-
rębne postępowanie w sprawie 
prowadzi też goleniowska proku-
ratura, powiadomiona o rzeko-
mym mobbingu przez prezesowa 
ZNP w Nowogardzie, Stanisławę 
Jakubczak. Z naszych informacji 
wynika, że pierwsi świadkowie 
zostali już przesłuchani, w tym B. 
Sobolewski. 

W maju I. Juszczyk wystarto-
wała w konkursie na dyrekto-
ra Specjalistycznej Poradni Te-
rapeutycznej w Nowogardzie. 
Mimo, iż początkowo go nie wy-
grała z powodu nieuzyskania wy-
starczającego poparcia wśród 

członków komisji, została powo-
łana na to stanowisko przez sta-
rostę goleniowskiego, Tomasza 
Kulinicza. 

Przedwczoraj do redakcji DN 
dotarła wiadomość, że burmistrz 
Robert Czapla chce, aby od wrze-
śnia I. Juszczyk na stanowisku 
dyrektora zastąpił...Bogdan So-
bolewski. 

Burmistrz wyznaczył na 10 
miesięcy nowego dyrektora tym-
czasowego szkoły. Jest nim Bog-
dan Sobolewski - poinformowa-
ła nas osoba pracująca w Gimna-
zjum nr 3, chcąca pozostać ano-
nimowa. 

Urząd Miejski na razie zaprze-
cza jakoby taka decyzja miała-
by zostać podjęta, ale przyznaje, 
że nauczyciel ten został wybra-
ny przez R. Czaplę jako ten, który 
ma odebrać inwentaryzację szko-
ły od odchodzącej Ireny Juszczyk. 

Nie ma decyzji o powierzeniu 
komuś stanowiska dyrektora tym-
czasowego Gimnazjum nr 3.  Bur-
mistrz wydał jedynie zarządzenie, 
zobowiązujące panią Irenę Jusz-
czyk do protokolarnego przekaza-
nia majątku i dokumentacji szkoły 
panu Bogdanowi Sobolewskiemu - 
mówi sekretarz gminy, Agnieszka 
Biegańska-Sawicka. 

Rzeczywiście. W zamieszczo-
nym dopiero wczoraj na stronie 
BIP zarządzeniu, wydanym przez 
R. Czaplę w dniu 6 sierpnia wy-
nika, że to właśnie B. Sobolew-
ski ma „odebrać” szkołę z rąk I. 
Juszczyk. Zgodnie z treścią doku-
mentu ma to nastąpić w obecno-
ści dwóch urzędniczek: Barbary 

Sroki – pełniącej obowiązki kie-
rownika referatu edukacji i Lucy-
ny Prekwy – głównej księgowej 
Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół w Nowogar-
dzie, jak dowiedziała się redakcja 
DN, inwentaryzacja szkoły odby-
ła się wczoraj (czwartek) i trwa-
ła kilka godzin. Zgodnie z decy-
zją burmistrza klucze do szkoły 
zostały przekazane B. Sobolew-
skiemu. 

Dlatego też, zdaniem nasze-
go informatora,  jest pewne, że to 
właśnie Sobolewski będzie powo-
łany na funkcję dyrektora. - Gdy-
by miało być inaczej szkołę prze-
kazanoby wicedyrektorowi, któ-
ry w przeciwieństwie do pana So-
bolewskiego posiada dyplom z za-
rządzania oświaty – twierdzi nasz 
informator. 

Pojawia się też pytanie czy sko-
ro B. Sobolewski nie posiada wy-
kształcenia w zakresie kierowa-
nia szkołą, to czy będzie mógł 
objąć funkcję dyrektora – nawet 
tymczasowego? Zdaniem sekre-
tarza gminy prawo na to pozwala. 

Zgodnie z ustawą o oświacie, na 
stanowisko pełniącego obowiąz-
ki dyrektora może być powołana 
osoba nie posiadająca kwalifikacji 
z zakresu zarządzania  – mówi se-
kretarz A. Biegańska-Sawicka. 

Przypomnijmy tylko, że cała 
sprawa może mieć podłoże poli-
tyczne. Zarówno B. Sobolewski, 
jak i prezesowa ZNP to osoby pu-
blicznie deklarujące swoją sym-
patię do SLD – partii kierowa-
nej w Nowogardzie przez R. Cza-
plę. Irena Juszczyk natomiast od 

lat związana jest z PSL – zasiada 
we władzach tej partii w Nowo-
gardzie. Poza polityką, cała „afera 
mobbingowa” może mieć jeszcze 
jedno, prawdziwe źródło. Otóż 
jak informowaliśmy w maju, pi-
sząc o zarzutach B. Sobolewskie-
go, burmistrz nie chciał podpisać 
przygotowanego przez I. Jusz-
czyk aneksu do arkusza organiza-
cyjnego szkoły, pod tym jak jed-
na z nauczycielek odeszła na ma-
cierzyńskie i trzeba było na nowo 
rozpisać godziny pracy pomiędzy 
pozostałych nauczycieli. Brak za-
akceptowania przez burmistrza 
arkusza oznaczał, że szkoła nie 
mogła realizować podstawy pro-
gramowej. Po prostu brakowało 
nauczycieli do prowadzenia nie-
których zajęć. Nie mogąc cze-
kać w nieskończoność dyrektor 
Gimnazjum nr 3 poprosiła o in-
terwencję Kuratorium Oświaty. 
Koniec końcem, burmistrz do-
kument podpisał, ale jednocze-
śnie, jak informuje I. Juszczyk, 
ukarał ją za to, że...w niewłaści-
wym miejscu umieściła ogłosze-
nie o wakacie w szkole.  Zamiast 
na  stronie głównej miasta uka-
zało się one na BIP. Była dyrek-
tor nie zgodziła się z udzieloną 
przez burmistrza naganą i skiero-
wała sprawę do Sądu Pracy. Wy-
rok jeszcze nie zapadł. 

Zarówno tę sprawę jak i dalsze 
losy Gimnazjum nr 3 będziemy 
śledzić na bieżąco. 

Marcin Simiński

Bogdan Sobolewskioskarża Irenę Juszczyk o mobbing podczas konferencji praaso-
wej (ratusz maj 2005)

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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Sołtys świerczewa U. Armata uzasdnia wysokie koszty organizacji dożynek 

Trzecia „nadzwyczaj- na” sesja za nami 

Będą dożynki za kredyt i willa do rozbiórki 
W minioną środę odbyła się kolejna w ostatnim czasie sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek burmistrza, który sam na obradach się nie pojawił. Radni, 
zgodzili się tylko częściowo na propozycję wydatków autorstwa Roberta Czapli. Wbrew wcześniejszym sygnałom, zgodzili się przyznać dodatkowe kilka-
dziesiąt tysięcy na organizację dożynek gminnych. 

Burmistrz chciał, aby radni przy-
jęli uchwałę zakładającą zwiększe-
nie wydatków gminy o bagatela 
628 tys. zł. Pieniądz te miały „się 
wziąć” z rezygnacji z wydatkowa-
nia ponad 300 zł na drogę zapew-
niająca przejazd do nowego cmen-
tarza, a także 300 tys. zł z rezygna-
cji ze spłaty długu obligacyjne-
go. Na liście nowych  wydatków, 
o czym już informowaliśmy było 
wiele pomysłów budzących kon-
trowersje. Mowa tu, chociażby o 
kolejnych 40 tys. zł za honoraria 
dla prawników z Poznania, obsłu-
gujących gminę w ramach przetar-
gu na wodę. Radni uznali, że  ten 
pomysł nie wymaga  realizacji w 
pilnym trybie i skreślili go z pro-
jektu uchwały. Poza tym nie przy-
znali również pieniędzy na zakup 
używanego ciągnika z kosiarką za 
32 tys. zł, uznając, że lepiej, aby 
gmina zakupiła w przyszłym roku 
nowy sprzęt. Nie było zgody rów-
nież na zabezpieczenie w budżecie 
ponad 11 tysięcy złotych, w celu 
budowy przystani dla łódek i „bie-
siadnej polany” nad jeziorem. 

Najwięcej emocji wzbudziła jed-
nak sprawa organizacji gminnych 
dożynek w Świerczewie. Przypo-
mnijmy, że pierwotnie rada prze-
znaczyła na ten cel 35 tys. zł. Gmi-
na stwierdziła jednak, że za te pie-
niądze imprezy nie zdoła przygo-
tować i potrzebuje jeszcze 40 tys. 
zł. Główny problem, o czym pisa-
liśmy w poprzednich numerach, 
stanowi brak odpowiedniego prze-
łącza energetycznego na boisku, 
gdzie ma się odbyć święto plonów. 
Koszt doprowadzenia energii o od-
powiedniej mocy to według gminy 
bagatela 22,5 tys. zł. 

Wsłuchując się w wypowiedzi 
większości radnych, jakie pada-
ły w trakcie debaty nad tym punk-
tem, można było spodziewać się, 
że zgodnie z wcześniejszymi de-
klaracjami rada zgodzą się tylko na 
dołożenie 15 tys. zł na organizację 
imprezy. 

Po przerwie niektórzy radni naj-

wyraźniej zmienili zdanie i zagło-
sowała „za” przyznaniem pienię-
dzy na doprowadzenie prądu na 
boisko w Świerczewie (co cieka-
we stanowiące własność prywat-
ną). W sumie więc radni dołożyli 
do budżetu święta plonów kolejne 
37,5 tys. zł, a więc zaledwie 2,5 tys. 
zł mniej niż chciał burmistrz. Róż-
nica ta, nie oznacza bynajmniej 
braku woli ze strony radnych, a z 
deklaracji kierownika ZBK, Graży-
ny Grosickiej, która zaoferowała, 
że pokryje koszty wywozu śmieci 
po imprezie, co automatycznie ob-
niżyło koszty. 

Oznacza to, że na dożynki w tym 
roku wydane zostanie nie mniej 
niż 72,5 tys. zł. Dla porównania 
w takich gminach jak Goleniów, 
czy Gryfice, na organizację doży-
nek przeznacza się rokrocznie ok. 
20 -30 tys. zł. Nowogardzkie rolni-
cze święto będzie więc z pewnością 
jednym z najdroższych w regionie. 

Kilku radnych zapytaliśmy, dla-
czego zagłosowali za przyznaniem 
tak dużej puli pieniędzy na dożyn-
ki? 

Radna Jowita Pawlak zauważyła 
„wielkodusznie”, że mimo wszyst-
ko na tegoroczne święto plonów 
przeznaczono mniej pieniędzy niż 
w latach poprzednich. 

- W porównaniu z zeszłym ro-
kiem zabezpieczono o 77 tys. mniej 
na same dożynki – mówi radna J. 
Pawlak i dodaje: późno, przez wy-

bory sołtysów, zabrano się za wyło-
nienie organizatora i na niego spa-
dła cała organizacja. 

Podjęliśmy taką decyzję z tego 
względu, iż dostaliśmy informację, 
że przyłącze to nie będzie na sta-
łe związane z terenem - mówi na-
tomiast radny Michał Krata, który 
dotychczas publicznie sprzeciwiał 
się przyznaniu tak dużych pienię-
dzy na dożynki. - Będzie to przyłą-
cze naziemne, które jak oświadczył 
kierownik Tadeusz Fiejdasz, będzie 
wykorzystywane do innych imprez, 
które będą potrzebowały zasilenia o 
takiej mocy. Mogę zapewnić w imie-
niu swoim, iż będę kontrolował, czy 
takowa zmiana w budżecie nie po-
jawi się ponownie. Jeżeli będzie ina-
czej rozliczę z tego wnioskodawcę – 
ostrzega. Jak- tego radny  Krata już 
nie powiedział, obawiamy się że 
sam nie wie.

Natomiast Michał Wiatr, stwier-
dził, że ludziom na wsi należy się 
taka impreza. 

- Uważam, że mieszkańcom wsi, 
szczególnie rolnikom należy się ta-
kie święto. Co do pieniędzy, to ozna-
czyliśmy je tak, aby nie mogły być 
wydane na inny cel. Mówię tu o 
słynnym przyłączu energetycznym. 
Jeśli to nie zostanie zrealizowane, 
pieniądze muszą wrócić do budżetu 
– powiedział redakcji M. Wiatr Jak 
wrócą ? Czy np. odda je sołtysowa? 
Tego radny już nie powiedział – 
obawiamy się, że sam nie wie.  

Innego zdania jest Piotr Słom-
ski - wiceprzewodniczący rady, 
który to wstrzymał się w głosowa-
niu nad przyznaniem dodatkowej 
puli środków na gminne dożyn-
ki. Zdaniem radnego budżet im-

prezy jest stanowczo za duży. To 
są wydatki, na które nie stać naszej 
gminy - mówi radny - na dodatek,  
przesunięcia dokonano rezygnując 
ze spłaty części długu obligacyjne-
go gminy, a więc zabawa będzie z 
kredytu. Ponadto nikt nie potrafił 
sensownie wyjaśnić, dlaczego i dla 
kogo  mamy  wydać gminne 23 000 

zł na przyłącze energetyczne?. To 
jakaś horrendalna kwota i mówie-
nie, że rada będzie mogła kontrolo-
wać ostateczne publiczne przezna-
czenie tego łącza to zupełna fikcja. 
Nie zgadzam się też z poziomem in-
nych wydatków, nietrafioną i drogą 
ofertą artystyczną np. brakiem  ze-
społów  folklorystycznych, a także 
z taką „drobnostką”, jak  różnico-
wanie menu dla publiczności, czy-
li mieszkańców wsi i rolników, dla 
których dostępna będzie tylko gro-
chówka i specjalnego menu dla za-
proszonych kosztującego drugie 
tyle. Będzie więc tak, że wybrani za-
siądą osobno, aby spożyć ekstra po-
trawy, a mieszkańcy postoją w ko-
lejce po darmowa grochówkę. Mnie, 
jako radnego, wśród tych uprzywi-
lejowanych na pewno nikt nie zoba-
czy - kończy  Piotr Słomski. 

Warto dodać, że owe energe-
tyczne przyłączę, które ma koszto-
wać 22,5 tys. zł, ma być zamonto-
wane w Świerczewie...tymczasowo. 
Po dożynkach kabel ma być odłą-
czony, zwinięty i gdzieś zmagazy-
nowany. W razie potrzeby ma być 
rozwijany i podłączany z powro-
tem. Pomysł dość nowatorski, zwa-
żywszy, że mowa o kablu i prądzie, 
a nie np. rozkładanym namiocie. 
Jak będzie się to sprawdzać w prak-
tyce? Sami jesteśmy ciekawi. 

Pozostaje też pytanie, ile tak na-
prawdę potrzebuje UM na dożyn-
ki? Wczoraj do redakcji DN za-
dzwonił mężczyzna, który był 
zdziwiony, że na liście wydatków 
związanych z organizacją dożynek, 
wśród zespołów mających umi-
lać czas uczestnikom święta plo-
nów wymieniony jest zespół Avan-
ti z Nowogardu i honorarium jakie 
grupa rzekomo dostanie za kon-
cert (dokładnie 2 tys. zł). Ponoć 
z  zespołem nikt nie spisał żad-
nej umowy na tegoroczne dożyn-
ki. W świetle tych informacji ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że radni debatowali  po części nad 
fikcyjnym planem wydatków im-
prezy. 

Na co radni jeszcze przyznali 
pieniądze? 

Poza środkami na dożynki rad-
ni przyznali również 51 tys. na re-
mont dachu na Przedszkolu nr 3, 
a także budowę drogi i parkingów 
przy tej placówce za kolejne 250 
tys. zł. Radni zgodzili się również 
na zabezpieczenie kwoty 50 tys. zł, 
która zostanie wydana na remon-
ty wiejskich cmentarzy. 40 tys. zł 
zarezerwowano na przygotowanie 
programu gospodarki nisko-emi-
syjnej gminy Nowogard – chodzi 

o redukcję emisji CO2 - podobny 
program muszą opracować wszyst-
kie gminy w Polsce, by móc sko-
rzystać chociażby z datacji na ter-
momodernizacje budynków pu-
blicznych bądź środków z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Zupełnie niezrozumiałe jest wy-
datkowanie dodatkowych 100 tys.  
złotych na zakup rudery od pry-
watnego przedsiębiorcy (całość za-
płaty tej niezwykłej transakcji wy-
nosi 120 tys.  zł). Do tego dojdzie 
jeszcze koszt wyburzenia? Jak to 
się podoba mieszkańcom Nowo-
gardu w tym zwłaszcza przedsię-
biorcom – zapytamy i napiszemy w 
najbliższych numerach DN. 

Ostatecznie radni dokonali 
zmian w budżecie na kwotę blisko 
430 tys. zł, a więc o ok. 200 tys. zł 
mniej niż wnioskował burmistrz. 

Kolejna, zwołana już w „zwy-
czajnym trybie” sesja RM ma od-
być się 26 sierpnia – zgodnie z har-
monogramem ustalonym przez 
radnych jeszcze przed wakacjami. 

Marcin Simiński                                                                                                  
                                                                                                             
O redakcji
„Strach ma wielkie oczy” i „przy-

kład idzie z góry”- to znane powie-
dzenia, które opisują nieźle nowo-
gardzką samorządowa rzeczywi-
stość .  Jeśli jednak: dokonywało się 
absurdalnych wydatków w ogrom-
nych, jak na naszą gminę kwotach 
- choćby 600 tys. na nie funkcjo-
nalne molo, jeśli postulowało się i 
prowadziło inwestycje nieprzygo-
towane i nie w tej kolejności choć-
by budowę fontanny za 160 tys. za-
miast  poprawy niedrożnej kana-
lizacji, aby tej fontanny nie oble-
wała breja …Jeśli się to wszystko i 
wiele innych absurdalnych  rzeczy 
robiło, a ludzie wybrali w pierw-
szej turze to znaczy, że staranie się, 
aby być rzetelnym, racjonalnym, 
oszczędnym, a zwłaszcza rozsąd-
nym jest…… mało rozsądne. Bra-
wo! Nowogardzki absurd, o którym 
już zaczyna być coraz głośniej w 
kraju rozkwita bujnie, by dać owo-
ce niespodziewanie obfite. Nieste-
ty są to owoce gorzkie i na dodatek 
kosztowne. Ta sytuacja gdy to tak 
wielu nie wie co czyni,  obrazuje 
najdobitniej jak skutkuje pozwole-
nie na  pozbawienie radnych prawa 
dyskusji na komisjach (skutek try-
bu zwoływania sesji ) i dlaczego sa-
morządowcy w Polsce nie dają so-
bie  na ogół  narzucić roli maszynki 
do głosowania .W trybie „nadzwy-
czajnym” szybko roztrwoni się każ-
dy grosz. Radnemu Słomskiemu 
gratulujemy w tej sytuacji odwagi i 
życzymy cierpliwości. 

  Red.
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Miło, gdy jest normalnie 

Wymienili windę  
i się nie chwalą... 
Pracownicy i petenci instytucji i firm działających w budynku byłego hotelu przy Placu 
Wolności mogą korzystać z nowej windy. W przeciwieństwie do praktyk stosowanych w No-
wogardzie, władze powiatu uruchomienia inwestycji nie odtrąbiły. 

Jak informuje Starostwo Po-
wiatowe, właściciel budynku, 
kupno i instalacja nowej windy 
kosztowało nie co ponad 220 tys. 
zł. Stara nie nadawała się już do 
użytku. Pracę wykonało Prywat-
ne Przedsiębiorstwo Budowlane 
Bogdan Dziemidowicz ze Star-
gardu. Inwestycja została wyko-
nana z budżetu powiatu.  Wcze-
śniej wykonano też podjazd dla 
niepełnosprawnych. Na razie do-
stanie się od tej strony PUP na 
parterze ale jak twierdzi staro-
stwo zostanie wykonany także 
podjazd od strony głównego wej-
ścia.Winda działa bez zastrze-

żeń, co redakcja sprawdziła oso-
biście. I w tym miejscu można, 
by postawić kropkę, gdyby nie je-
den fakt, który nie umknął naszej 
uwadze. Bo choć nowy przybytek 
służy już obywatelom od ładnych 
paru tygodni, władze powiatu z 
tego faktu żadnej fety nie zrobi-
ły. Nie było  żadnego uroczystego 
przecięcia wstęgi, płomiennych 
wystąpień ani też masy zdjęć wła-
dzy z uśmiechem na ustach testu-
jących nowe wyposażenie - czyli 
tego wszystkiego, co z pewnością 
zafundowałyby nam władze No-
wogardu, gdyby winda była in-
westycją finansowaną przez na-

szą gminę, a nie powiat. Nikt nie 
pokusił się też o pochwalny po-
emat na temat wspaniałomyśl-
ności i hojności włodarzy z Go-
leniowa, którzy to troszcząc się o 
ciężki los obywateli zafundowa-
li im wyczekiwaną przez lata in-
westycję. 

Nie dziwmy się temu jednak, 
bo po prostu jest normalnie...
winda, jak winda, jeździ z góry 
na dół i z powrotem i nikt nie 
robi z tego niczego nadzwyczaj-
nego. 

MS

Maj 2014 podczas odbióru wyremontowanego dachu przedszkola nr. 3 

Podjazd dla niepołnosprawnych 

Wnętrze nowej kabiny windowej

Zabawki  burmistrza 

„ Jak się daje to się kraje”
W ramach tzw. zwykłego zarządu burmistrz swobodnie może dysponować środkami budżetu. Jest oczywiste, że z tego uprawnienia nie wynika, że można 
wydawać pieniądze nieracjonalnie i wbrew oczywistym zapisom w uchwale budżetowej. Nie oznacza to też, że  wydatki te nie podlegają ocenie zarówno 
formalnej jak i społecznej. Dzisiaj tylko dwa przykłady, z ostatniej chwili, marnotrawienia od lat grosza publicznego w Nowogardzie.  
138 zdjęć burmistrz za 60 000 zł +

Agnieszka Biegańska Sawic-
ka sekretarz gminy w odpowie-
dzi na zapytanie dotyczące kosz-
tów druku wiadomości samo-
rządowych potwierdziła, że za 
wydrukowanie  jednego nume-
ru  gmina płaci ponad 5 000 zł 
(na przykładzie numeru 10 i 11). 
Od początku tego roku wydano 
12 numerów więc wydatkowano 
około 60 000 zł – tylko na druk. 
Do tego dochodzi obfita pensja 
głównego „pisatiela” (wiele bo-
wiem ma on „z ruska”) i jego po-
mocnicy. Nie „za darmo” więc, 
jak się głosi, ale za spore Twoje 
pieniądze podatniku, otrzymu-
jesz do ręki  biuletyn, w którym 
czego, jak czego, ale fotografii 
burmistrza to na pewno nie za-

braknie. W 12-stu numerach te-
gorocznych zamieszczono 139 
fotografii z wizerunkiem, na 
ogół na pierwszym planie Ro-
berta Czapli. Do tego teksty bę-
dące „klasyką” wazeliniarstwa, a 
przez to i nierzetelności . 

Łódeczka za jedyne 5 000 zł 
Okoliczności odebrania klu-

bowi żeglarskiemu dla dzieci i 
młodzieży „Knaga” silnika do 
łodzi  opisywaliśmy w DN ob-
szernie. Aby odebrany silnik 
miał jakieś przeznaczenie, gmi-
na postanowiła kupić sobie łód-
kę. Koszt łódki nabytej w lipcu 
tego roku, zgodnie z informa-
cją  podpisaną przez kierownika 
ZBK p. Grosicką  wyniósł  5 000 
zł . Łódka będzie wykorzystywa-
na, według urzędu, do monito-

rowania aeratora napowietrza-
jącego, który od dwu lat pływa 
sobie po jeziorze i ponoć  coś z 
tego wynika. Co wynika? - na ta-
kie pytanie przez nas zadane jak 
na razie  gmina nie potrafi udzie-
lić odpowiedzi. Ze znanej prak-
tyki zaś wynika, że owe wyjaz-
dy do aeratora urzędników (do-
tychczas obsługiwane nieodpłat-
nie prze Knagę) odbywały się z 
częstotliwością 1-2 razy w mie-
siącu. Tak więc można spokojnie 
powiedzieć, że gmina aby zjeść 
bułkę (czyli podjechać dwa razy 
z okładem w miesiącu do aerato-
ra) kupiła sobie piekarnię (czy-
li zabrała Knadze silnik i zaku-
piła łódkę za 5000 zł). Kto  bę-
dzie pilotował te nową zakupio-
ną łódź zaopatrzoną w zdobycz-

ny silnik? To na razie  niewiado-
me . Wiadome za to, że do pro-
wadzenia łodzi motorowej po-
trzebne jest formalne uprawnie-
nie, a te posiada według pisma z 
magistratu jeden z kierowników 
UM. Nam  wiadomo, że posiada 
je także Robert Czapla. Ale bę-
dzie jazda!    

Dalsze odcinki sposobu wyko-
rzystania przez burmistrza No-
wogardu uprawnień do „zwykłe-
go zarządu” już wkrótce. Zwykły 
zarząd bowiem nabiera w gmi-
nie Nowogard niezwykłych roz-
miarów wobec, których nawet 
niektórzy zobowiązani do oceny 
tracą głowę – dlatego  zapewne 
kolejnych przykładów nam nie 
zabraknie.

red
Podobną motorówkę zakupiła w 
ostatnim czasie gmina

Uśmiechnij się …

Wiemy dlaczego 
nadal cieknie dach 
na Przedszkolu!

Pisaliśmy już o słynnym da-
chu na Przedszkolu nr 3, któ-
ry mimo remontu (ostatnio w 
2014 roku), nadal cieknie. Z 
naszego tekstu wynikało rów-
nież, dlaczego dach uparcie 
cieknie? - burmistrz przed wy-
borami zamiast dokończyć re-
mont dachu (którego nie wi-
dać ), inwestował w elewację   
przedszkola (którą widać z da-
leka włącznie z napisem wyko-
nanym  na niej odsyłającym do 
strony UM- a tam  to widać już  
tylko RC).  Ponieważ UM kwe-
stionuje naszą  diagnozę, obej-
rzeliśmy jeszcze raz dokładnie 
relację umieszczoną na stronie 
miasta (tej reklamowanej oka-
zale na elewacji przedszkola). 
Relacja jest z kwietnia z 2014 
roku i jej  tytuł brzmi: Od-
biór wyremontowanego dachu 
na budynku Przedszkola Pu-

blicznego nr 3 w Nowogardzie. 
Szczególnie inspirująca okaza-
ła się analiza  zdjęcia burmi-
strza maszerującego wraz z Pa-
nią  X  po wyremontowanym 
dachu pokrytym papą.  No i 
właśnie  -  już  wiemy dokład-
nie  dlaczego mimo remon-
tu  w 2011 i  2014 nadal dach 
cieknie – po dachu  pokrytym 
papą się nie chodzi (zwłasz-
cza w nieodpowiednim obu-
wiu) nawet wtedy, gdy się jest 
burmistrzem. Papa bowiem to 
wrażliwy materiał i jeśli wy-
trzyma każde lanie wody (rów-
nież to w wykonaniu gminnej 
propagandy), to nie znosi nie-
uprawnionego nacisku, w  tym 
deptania  nawet w wykonaniu 
zacnych kamaszy   otwierają-
cego dach burmistrza.

Red.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(J 6,51-58)

Jezus powiedział do tłumów: Ja 
jestem chlebem żywym, który zstą-
pił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chle-
bem, który Ja dam, jest moje ciało 
za życie świata. Sprzeczali się więc 
między sobą Żydzi mówiąc: Jak 
On może nam dać /swoje/ ciało 
do spożycia? Rzekł do nich Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali 
Ciała Syna Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, nie będzie-
cie mieli życia w sobie. Kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go wskrze-
szę w dniu ostatecznym. Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym na-
pojem. Kto spożywa moje Ciało i 
Krew moją pije, trwa we Mnie, a 
Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący 
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i 
ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie. To jest chleb, który z 
nieba zstąpił - nie jest on taki jak 
ten, który jedli wasi przodkowie, a 
poumierali. Kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki.

 Całkiem niedawno roz-
mawiałem z kimś, kto po krótkim 
stosunkowo czasie postanowił 
pójść do spowiedzi, aby powrócić 
do łaski i móc przystępować do 
komunii świętej. Po zawirowaniu, 
odstąpieniu od stołu Pańskiego 
dała szybko znać o sobie tęskno-
ta za Jego Ciałem, za Jezusem Eu-
charystią. Wołanie o powrót. 

Głód serca, głód Boga jest w 
każdym z nas. Nie wszyscy są jed-
nak uważni  i wielu nie dostrze-
ga w sobie głodu, który w sobie 
nosimy. Dzieje się tak z powodu 
odcięcia od własnego serca. Je-
steśmy zbyt zajęci bieżącym, ze-
wnętrznym życiem  i jednocze-
śnie tacy bezdomni, mieszkając 

poza własnym sercem. Zatopieni 
w powierzchowności nieustannie 
szukamy życia tam, gdzie go nie 
ma… Kiedy świat wyciąga nas na 
zewnątrz, a my niczym zahipno-
tyzowani biegniemy za świecideł-
kami tego świata, coraz bardziej 
odrywamy się od siebie samych. 
Pozornie mamy poczucie, że się 
nasycamy… Dobra praca, pienią-
dze, poczucie stabilności, świet-
ne wakacje, mnóstwo wrażeń, 
dostatnie życie i … jakoś ciągle 
nam czegoś brak. A może jest ina-
czej? Może trudno tak, że w sercu 
jest tylko strach, trwoga o zdro-
wie, brak pracy, brak perspektyw, 
może jakieś trudne doświadcze-
nia i w związku z tym przeżywa-
ny nieustannie ból pchający ku 
rozpaczy, użalaniu się nad swo-
im losem, koncentracja na sobie, 
wewnętrzne skomlenie jak mi źle 
i jacy to ludzie okropni… Co by 
zmieniło Twoje życie? Gdzie mo-
żesz znaleźć ukojenie, wypełnie-
nie, poczucie sensu wszystkich 
wydarzeń w Twoim życiu? Gdzie 
znajdziesz odpowiedź na nurtu-
jące Cię pytanie: dlaczego? W so-
bie? W tym świecie? Gdzie znaj-
dziesz życie i miłość, której tak 
naprawdę szukamy wszyscy? 
Gdzie znaleźć siłę? Gdzie jest źró-
dło życia? Nie w tym świecie, nie 
w drugim człowieku, którego czę-
sto stawiamy w miejsce Boga, nie 
w dobrach tego świata tak prze-
cież kruchych, nie w sobie. Nie 
znajdziemy w tym życia! Życie 
daje Bóg. Ono jest od Niego i tyl-
ko w Nim może znaleźć wypeł-
nienie. Jest pokarmem, który daje 
życie w obfitości. Jezus Euchary-
stia-Święta Obecność pośród nas. 
I niezależnie od sytuacji w ja-
kiej jesteśmy: czy jest nam tak po 
ludzku dobrze, czy źle albo wręcz 
tragicznie i ciemno, to Jezus jest 
największą tęsknotą naszego ser-
ca. Warto próbować się do Nie-
go przebić by czerpać życie pełny-
mi garściami, żyć pełnią życia nie-
zależnie od tego jak jest. Tęskno-
ta w nas jest powszechna, tęskni-
my za Bogiem, za Ojcem, za bli-
skością z Nim niezależnie od tego, 
jak wygląda nasze życie czy jest 
dostanie, czy biedne, czy szczęśli-
we, czy połamane. Wszyscy tęsk-

nimy za Jezusem, wszyscy - może 
po omacku - Go szukamy. I dziś 
możemy zobaczyć, gdzie znaj-
dziemy to, za czym tęsknimy. Tą 
rzeczywistością jest Eucharystia. 
Msza, na którą tak trudno jest się 
wybrać, o której myślimy: „obo-
wiązek”, kolejny ciężar do podję-
cia… A tu jest życie dla nas, dla 
naszej duszy, która też „potrze-
buje żreć”. Tutaj jest ukojenie dla 
serca, w Bogu, który jest miłością 
i który daje siebie cały, abyśmy 
mieli życie w sobie. Może tego 
nie czujemy, ale tak naprawdę po-
trzebujemy tego spotkania z Nim 
wszyscy. Tylko On może wyrwać 
z poczucia pustki i braku wypeł-
niając sobą przestrzeń złaknio-
nego sensu i miłości serca. Tylko 
On może przynieść ulgę w prze-
różnych cierpieniach i doświad-
czeniach życia, które nie pieści. 
Tylko pozwalając się karmić Cia-
łem i Krwią Chrystusa możemy 
zobaczyć nie tylko sens ale tak-
że to, że jesteśmy Jemu potrzebni, 
że jest On naszym bratem zawsze 
bliskim każdemu z nas. Niezależ-
nie od tego jak się czujemy, nie-
zależnie od wątłości naszej wiary, 
w poczuciu braku sił by iść dalej, 
możemy przyjść do Niego aby do-
świadczyć, że Jezus jest Bogiem, 
który ma serce dla każdego z nas i 
nigdy nas nie opuści. To jest pięk-
no Eucharystii, którą zredukowa-
liśmy do obowiązkowego rytuału. 
A tu jest On! Przychodzi do każ-
dego i każdej z nas, aby nas nasy-
cić sobą. W przestrzeni Mszy wy-
lewa na nas swoją miłość, daje 
możliwość zatopienia się w praw-
dziwym życiu, które płynie od 
Boga, w życiu wiecznym, w Jego 
miłości już dziś, tu i teraz. 

 Jeśli zatem czujesz, że 
czegoś Ci brak, jeśli jest trudno, 
jeśli wiara gaśnie i brak już sił -  
przyjdź do Jezusa. On jest pokar-
mem, który da Ci moc, siłę i świa-
tło na Twoje życie. W Nim znaj-
dziesz święte ukojenie. Posłuchaj 
serca, które tak bardzo tęskni za 
Bogiem żywym i uściskiem Jego 
miłości. Pozwól, aby Ciebie ko-
chał. W Nim znajdziesz wszyst-
ko. Jezus Eucharystia to Prawdzi-
we Życie. 
 Robert Szyszko

W TYCH DNIACH ODSZDŁ DO WIECZNOŚCI 

Zbigniew Marach lat 62, zmarł 12.08.2015r., pogrzeb odbędzie się 
14.08.2015r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

15 sierpnia

Święto  Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny

„Tajemnica Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny może być 
dla wielu kłopotliwa. Niektórym 
trudno pogodzić się z tym, że Mat-
ka Boża poszła do nieba z ciałem. 

Są tacy, którzy odrzucają to, czego 
nie rozumieją, ale są i tacy, którzy 
mają łaskę świętego zdziwienia. 
Kiedy anioł zwiastowania oznaj-
mił Matce Najświętszej, że będzie 
matką zapytała: „Jakże się to sta-
nie, skoro nie znam męża?”. W 
tych słowach kryje się święte zdzi-
wienie. Anioł powiedział, więc nie 
wątpiła, ale dziwiła się. Ewange-
lia odpowiada prosto: dla Boga nie 
ma nic niemożliwego. Także przy 
tajemnicy Wniebowzięcia można 
postawić tylko jedno pytanie: Jak 
się to stało? Jest na to też jedna od-
powiedź: dla Boga nie ma nic nie-
możliwego.

Im cud jest trudniejszy tym bar-
dziej prawdziwy.”

[ks. Jan Twardowski „Rozważania 
na  … Uroczystość Wniebowzięcia 

NMP”

Program odpustu parafii 
pw. WNMP oraz obchodów 
70-lecia istnienia Parafii

Msze święte 15 i 16.08 tak jak w zwykłą niedzielę. 

15.08
Godz. 11.00 - uroczysta msza odpustowa połączona z pro-

cesją dookoła kościoła.
Ok. godz. 11.45 – 12.00 – odsłonięcie pomnika poświęco-

nego Żołnierzom Wyklętym. 
Godz. 15.00 Msza św. w intencji wszystkich cierpiących 

choroby. 

16.08
Godz. 18.00 - uroczysta Msza św. z okazji 70 rocznicy po-

wstania parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie z 
udziałem ks. biskupa Henryka Wejmana. 

Ok. godz. 18.45- poświęcenie przez ks. bp. Henryka Wejma-
na odsłoniętego dzień wcześniej obelisku poświęconego „Żoł-
nierzom Wyklętym”. 

Wydarzeniom 15 i 16 sierpnia towarzyszyć będzie wielki fe-
styn parafialny, podczas którego na wiernych czekać będzie 
pyszny, domowy poczęstunek i wiele atrakcji, w tym loteria 
fantowa z cennymi nagrodami. 

W imieniu ks. proboszcza Grzegorza Legutko,
 redakcja DN zaprasza wszystkich wiernych

 do udziału w dwudniowym święcie 
parafii pw. WNMP. 
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NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

REKLAMA

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Wspaniały dzień na wodzie 

Dzieci z Czermnicy w Knadze
To już drugi raz jak korzystaliśmy z wszelkich atrakcji jakie Klub Żeglarski Knaga zaoferował  dzieciom, które od lipca biorą udział w akcji Aktywne Wa-
kacje Czermnica 2015.

Wszystko zaczęło się od za-
mieszczonej w DN prośby o 
wsparcie naszej akcji Aktywne 
Wakacje Czermnica 2015. Zarząd 
Klubu Knaga osobiście odwiedził 
mnie w Czermnicy przedstawia-
jąc swoją bardzo atrakcyjną ofertę 
zajęć z dziećmi nad Nowogardz-
kim jeziorem.

Nie musiałem długo niko-
go zachęcać. Dzieci dobrze wie-
dzą, że wszystko co organizujemy 
dla nich latem to atrakcje, o któ-

rych wcześniej mogły jedynie po-
marzyć. Do organizacji ochoczo 
dołączyli również rodzice dzię-
ki czemu w niedzielę w przystani 
Knaga na zajęciach było 20 dzieci 

i 8 dorosłych opiekunów.
A jak było...? Długo by opo-

wiadać. Starałem się zrobić z tego 
wierną fotorelację, którą jak inne 
umieszczam na naszym profilu 
facebook Czermnica-Rothenfier.

Na początek motorówka i ten 
pęd prędkości...szkoda, że tylko 
jedna bo kolejkę ciężko było roz-
ładować. Potem jachty i prawdzi-
wa wyprawa pod żaglami. Dzieci 
świetnie sobie radziły na deskach 
do windsurfingu i małych łód-
kach w trójosobowych składach. 
Przy kolejnej okazji rozegramy ja-
kieś zawody na pagajach. A chęt-
ni relaksu na wodzie rozkoszowa-
li się “spacerami” na rowerkach 
wodnych.

Atmosfera w Knadze i wokół 
niej była tak wyjątkowa, że czu-

liśmy się jak u siebie. Dużo tam 
osób chętnych do pomocy, in-
struktarzu i rozmów o tej wyjąt-
kowej pasji.

Nawet przyjaciele Knagi jak 

pan Emil Kinasz, który niedzie-
lę spędzał na wodzie, widząc gro-
madkę dzieci  chętnie zabierał 
je na swój skuter wodny. Bardzo 
miły gest z jego strony i zdajemy 
sobie sprawę jak bardzo też kosz-
towny. Dziękujemy panie Emilu!

To był doprawdy bardzo uda-

ny dzień! Tam nawet chyba św. 
Mikołaj spędza swoje zasłużone 
wakacje bo wciąż czuć było jego 
obecność - co pewien czas dzie-
ci otrzymywały lody, napoje, cia-

sta, był też grill i upominki. Chy-
ba bardzo grzeczne musiały być te 
nasze dzieci skoro tyle dobroci je 
spotkało...a może tam tak po pro-
stu jest?

Jan Artemiuk 
sołtys Czermnicy 

Kolejne osoby rozpoznane na zdjęciu z pielgrzymki do Częstochowy z 1948

„Drugie życie”  archiwalnej fotografii
Dwa tygodnie temu zamieściliśmy zdjęcie z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy  jaką odbyli wierni z nowogardzkiej parafii we wrześniu  1948 roku. 
W pielgrzymce uczestniczyło wtedy  175 osób ale na zamieszczonej  przez nas fotografii  znajduje się  tylko 80-ciu pielgrzymów. Nie wiemy  czy pozosta-
li uczestniczy pielgrzymki nie byli obecni w trakcie wykonywania fotografii (co jest mało prawdopodobne) czy  może było wykonane  też  drugie zdjęcie z 
pozostałymi  uczestnikami  wyprawy do  Częstochowy?  

Ta wersja  jest wielce prawdopo-
dobna,  ponieważ  istniejące zdję-
cie wyraźnie wyczerpuje  możli-
wości  szerokości  kadru ówcze-
snych aparatów i mogło być tak, 
że  nie wszyscy się zmieścili  na  
jednym ujęciu. Zamieszczając  fo-
tografie z pielgrzymki  apelowali-
śmy do Czytelników o zgłaszanie 
do nas informacji o osobach roz-
poznanych na  zdjęciu.  Do redak-
cji zgłoszono identyfikację czte-
rech  osób. Zgłaszający, będący  
członkami rodziny rozpoznanych,  
dostarczyli  nam  sporo informacji 
o swoich krewnych ze zdjęcia. In-
formacje te powodują, że   statycz-
ne zdjęcie pielgrzymów nabie-
ra  swoistego dynamizmu zaczyna 
„ożywać”  i pozwala odkrywać ści-
słe, i naładowane emocjami  wię-

zi  teraźniejszości  z przeszłością.  
Wszystkie otrzymane w związku 
ze zdjęciem  informacje dotyczące 
rozpoznanych osób opracujemy i  
następnie opublikujemy w  DN . 
Zachęcamy Czytelników  do ana-
lizowania  zamieszczonego w nu-
merze z dnia 4 sierpnia na stronie  
7 zdjęcia i w przypadku rozpozna-
nia  kolejnych osób   do  kontak-
tu z redakcją.  

 Dotychczas rozpoznane osoby:
1. Kazimiera Banasiewicz z 

domu Majrzak.
2. Majdzińska Celina z Lestkowa
3. Kraszewska Michalina  z 

Lestkowa – matka Celiny Maj-
dzińskiej.

4. Aleksandra Grosman z 
domu Matusiewicz- rozpoznał 
wnuk Jan Szymaniak

12
34
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LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

60 lat razem. 
Powolna i wytrwała wspinaczka, wyniosła Was na szczyt. 

Cieszcie się pięknym widokiem.
 Serdeczne życzenia

 Kochanym Jubilatom 

Teresie i Marianowi Topolskim 
składają 

córki, syn, synowa, zięcie, 
wnuki i prawnuki 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego 

zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy 

ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 
Nowogardzie. Więcej informacji 

można uzyskać telefonicznie 
pod nr 913925261 

lub kom. 697 104 578 
www.smcisy.pl
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Nasi przedsiębiorcy: Agnieszka Wilkowiecka kwiaciarnia „Kaprys”

Kwiaty nie lubią być dotykane... 
Czy w sferze domowych dekoracji daje się zauważyć jakieś mody, trendy? Co jest modne w modzie kwiatowej i czy kwiat w obecności owoców to dobry po-
mysł? O tym dowiemy się w kolejnym wywiadzie w stałym cyklu „nasi przedsiębiorcy”, gdzie porozmawiamy tym razem z panią Agnieszką Wilkowiecką 
właścicielką kwiaciarni „ Kaprys”. 

Dziennik Nowogardzki: Pani 
Agnieszko ludzie bardzo różnie 
odbierają obsługę sprzedawcy 
wobec klienta. W niektórych sy-
tuacjach ona zastanawia lub bu-
dzi czasami zakłopotanie? 

Agnieszka Wilkowiecka wła-
ścicielka kwiaciarnia „Kaprys” 
- To prawda. Jeżeli chodzi o mnie 
to jestem dość specyficzną osobą w 
kontakcie z klientem i albo się mnie 
lubi albo nie lubi. Taka konkretna 
postawa wynika z mojego usposo-
bienia i charakteru. Dlatego czasa-
mi bywa tak, że intencje nie są po-
prawnie odczytywane. A one na-
prawdę są bardzo dobre w stronę 
klienta, bo przecież każdy klient 
chce mieć towar o jak najlepszej ja-
kości. Dlatego do swojej osobowo-
ści nie przypasowałabym np. róży z 
kolcami. A żółte tulipany i słonecz-
niki, które uwielbiam.

Dlatego właśnie taką „kapry-
śną” nazwę wybrała Pani dla 
swojej kwiaciarni i czy ta praca 
jest spełnieniem zawodowym? 

Niedawno przeprowadził  pan 
rozmowę z Panią Agnieszką , któ-
ra również prowadzi działal-
ność związaną z sprzedażą kwia-
tów. Dlatego jest mi tym bardziej 
miło, że również tym razem zjawił 
się pan w kwiaciarni „KAPRYS”. 
Kwiaty od zawsze towarzyszyły mi 
w moim życiu, toteż moja droga 
zawodowa nie mogła być inna jak 
właśnie sprzedaż kwiatów, innego 
zawodu sobie nie wyobrażałam. A 
nazwa „ Kaprys”?  -  wywodzi się z 
nieprzewidywalności, w której każ-
da z nas kobiet ma ochotę na różę, 
tulipana, czy właśnie storczyka.

Jak długo Pani pracuje w tym 
zawodzie?

To pytanie rozbiłabym na dwa 
etapy. Bo styczność zawodową z 
kwiatami mam od 20 lat, a indywi-
dualną działalność prowadzę od lat 
11. Kwiaty i ich sprzedaż to zajęcie, 
które od szkoły podstawowej mnie 
fascynowało. Widzę się w tym za-

wodzie i dostarcza mi on wiele ra-
dości i nie ukrywam, że jest sposo-
bem na godne utrzymanie. Kwiaty 
od zawsze towarzyszyły człowieko-
wi i również mnie i mojej rodzinie. 
Ale, taką osoba, która przyczyniła 
się do tego, że kwiaty są dziś moim 
sposobem na życie była Pani Ja-
nina Pokorska, która miała swoją 
kwiaciarnię przy LO Nr 1 w Nowo-
gardzie i tam w wolnych chwilach 
lubiłam zaglądać i podpatrywać, a 
nawet pomagać w układaniu kom-
pozycji. Dlatego dzisiejszą działal-
ność zawdzięczam w dużej mierze 
właśnie Pani Janeczce, której pięk-
nie dziękuję za wszystko.

Jakie kwiaty najczęściej kupu-
ją lub zamawiają klienci w kwia-
ciarni Kaprys? 

Odpowiem dość oryginalnie. Bo 
po wielu latach istnej mordęgi z 
klientami, którzy uwielbiali jedy-
nie róże, postanowiłam to dość ra-
dykalnie zmienić i przyzwyczajać 
ich do jeszcze innych kwiatów oraz 
bukietów, których kwiaty w kom-
pozycji były mieszane. Na szczęście 
powiodło mi się to i dziś oprócz róż, 
klienci kupują i dostrzegają jeszcze 
inne kwiaty, które są równie pięk-
ne jak okrzyczana róża. Róża jest 
pięknym kwiatem, ale to nie praw-
da, że musi być tym jedynym. 

Dlatego róża zawsze była ku-
powana? 

Tak. I była takim „kwiatem dy-
żurnym”, gdzie panowie to najczę-
ściej ją kupowali nie mając świado-
mości, że ta róża nie zawsze może 
się podobać. Toteż mężczyzna po-
winien  znać gust swojej  ukocha-
nej  i wiedzieć jakie lubi kwiaty. 

Dowiedzieliśmy się, że jeśli 
kwiat, jest w pobliżu np. owo-
ców, to jest to dla niego szko-
dliwe, ponieważ owoce emitu-
ją szkodliwe substancje. Dlatego 
zapytamy, czy klient wchodząc 
do Pani kwiaciarni może ręką 
dotknąć interesujący go kwiat? 

Nie. Kwiat w pryzmacie człowie-
ka nie życzy sobie czułości w po-
staci dotyku tak jak np. gdy wkła-
damy paluszki w świeżo udekoro-
wany tort. Dlatego gdy dotykamy 
pąk jakiegoś kwiatka to zwyczaj-
nie przyczyniamy się do utraty jego 
świeżości i witalności. Kwiaty bo-
wiem  nie lubią być dotykanie, lecz 
wręczane i podziwiane. 

 Kwiaty to dzieło natury, które 
wprost oszałamia swoją różno-
rodnością. Jakie kwiaty klienci w 
kaprysie kupują najbardziej? 

Tutaj powiem, że od niespeł-

na roku prym wiedzie słonecz-
nik, co pewnie pana zdziwi. Jest w 
tym okresie bardzo okazały, ładny 
i symbolizuje lato. Poza tym jesz-
cze nie jest kwiatem drogim i w 
wazonie bardzo ładnie się prezen-
tuje, gdy go wcześniej natniemy i 
sparzymy końcówkę łodygi. Te za-
biegi są bardzo dobre dla słonecz-
nika jest on wówczas bardzo jędr-
ny. Oprócz Słoneczników w kwia-
ciarni klient może kupić storczyki, 
gerbery, hortensje, frezje, tulipany, 
róże, chryzantemy, goździki, które 
wróciły do łask po kilku latach. Ale 
prócz kwiatów w kwiaciarni jest 
jeszcze duży wybór naczyń szkla-
nych, wazonów i innych dodatków 

do kwiatów oraz upominków. 
Teraz jest taka moda, że Pary 

Młode bardzo często chcą się 
dzielić swoim szczęściem. Nie 
tylko z weselnymi gośćmi, ale i 
np. chorymi dziećmi w hospi-
cjum. Dlatego też w ostatnim 
czasie pomysłem jest rezygno-
wanie z otrzymywania kwiatów 
i „zamienienie” ich na coś, co 
sprawiłoby radość tym, którzy 
nie mają tyle tego upragnionego 
szczęścia? 

Kwiaty są wręczane z różnych 
okazji, czy to urodzin, czy imienin. 
Ale też ślubów, ale tu już znacznie 
mniej i tak jak pan wspomniał w 

pytaniu, nowożeńcy zamiast kwia-
tów wolą swoim szczęściem dzie-
lić się też z innymi, którzy bardziej 
go potrzebują. Dlatego kwiatów na 
wesela sprzedaję nieco mniej niż w 
poprzednich latach. Młodzi życzą 
sobie np. kupnych totolotków, czy 
też karmę dla zwierząt. Potwier-
dzeniem tego jest fakt, że niegdyś 
w soboty musiałyśmy w kwiaciar-
ni zostawiać obydwie, by przygoto-
wać bukiety. Teraz załatwiam już 
tą usługę sama. Niemniej są oso-
by, które nadal kupują kwiaty i nie 
wyobrażają sobie, by na wesele nie 
kupić choćby małej wiązanki.

Oprócz Pani w „Kaprysie” 
pracuje jeszcze jedna kobieta?

Zgadza się. Jest to Pani Domini-
ka, która jest obecnie stażystką, ale 
w perspektywie czasu chcę ją  za-
trudnić na stałe. Jak na razie do-
brze sobie radzi i sprawdza się w 
tej pracy. W tym biznesie oprócz 
kreatywności również potrzebne są 
sprawne ręce. 

Pani Agnieszko, w naszym 
mieście jest wiele kwiaciarni. 
Czy w związku z tym jest to bar-
dziej rywalizacja czy też współ-
praca? 

Wydaje mi się, że nie można po-
strzegać to, jako rywalizację, bo-
wiem każda z tych kwiaciarni ma 
swój styl i własną strategię sprze-

daży kwiatów i bukietów. 
Kwiaty doniczkowe potrze-

bują regularnego podlewania 
- zwłaszcza latem. Dlatego jak 
dbać o nie w czasie upałów?

Taką podstawową radą jest to, by 
zasłaniać okna, by promienie sło-
neczne zbytnio nie przypalały liści 
kwiatów. Jest teraz tak ostre słoń-
ce, że może ono poopalać liście. Co 
do podlewania to są różne opinie - 
ja podlewam, gdy one mają sucho. 
Czyli jak ma kwiat sucho, to podle-
wajmy go wodę. 

Nowogard jest nieprzyjazny 
przedsiębiorcom, a wysokie po-
datki od nieruchomości niszczą 
lokalny biznes. To fakty, z który-
mi nietrudno się nie zgodzić. A 
jakie jest Pani zdanie w tej kwe-
stii? 

Tutaj nie będę inna powiem, że 
mnie również jak i innych pana 
przedmówców nie satysfakcjonują 
warunki stwarzane przedsiębior-
cą. Podatki są wysokie i na tym po-
przestanę z wypowiedzią, gdyż da-
lej nie chciałabym się wypowia-
dać. Nie mam zamiaru i nie chcę 
się wypowiadać odnośnie lokal-
nej polityki, bo chcę być i trzymać 
się od niej z daleka. Jedno, co mnie 
jeszcze martwi to markety, które 
mogą kiedyś wykończyć mały no-
wogardzki biznes.

Czy w branży florystycznej 
można mówić, o trendach na 
dany sezon? 

Jasne, że można. Choćby świet-
nym przykładem jest styl prowan-
salski, który jest lekki i słoneczny, a 
jednocześnie wyrafinowany, bo wy-
stępują w nim odcienie bieli, szaro-
ści np. w koszykach lub tzw. wycie-
rane lampiony. Powstał on w Pro-
wansji we Francji, gdzie jest piękne 
słońce i rośnie dużo lawendy. 

Podsumowując, misją flory-
styka jest kreowanie trendów 
oraz zmiana naszych przyzwy-
czajeń. Dlatego, czy osoba nie-
mająca zdolności plastycznych 
dałaby sobie radę w tym zawo-
dzie? 

Wydaje mi się, że ktoś kto nie 
potrafi malować, nie może robić 
ładnych bukietów. To wszystko za-
leży od uzdolnień oraz rozbudo-
wanej kreatywności. Ostatnim wa-
runkiem jest z pewnością spraw-
ność manualna, która jest tu ko-
nieczna.

 
Rozmawiali: Jarek Bzowy 

i Klaudia Stefańska 

Agnieszka Wilkowiecka 

Każdy bukiet kupiony w Kaprysie ma niepowtarzalną kompozycję zrobioną przez panie
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70-lecie  powstania parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienia ks. Bogdana Szczepanowskiego
- część II ostatnia
Na dzień 16 sierpnia, zaplanowano obchody 70-lecia powstania parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogar-
dzie. Zgodnie z zapowiedzią publikujemy interesujące wspomnienia pierwszego powojennego proboszcza nowogardzkiej parafii ks. 
Bogdana Szczepanowskiego.  

Nowogard był bardzo zniszczo-
ny - w 70% albo i więcej, lecz nie 
wskutek działań wojennych ale 
rabunkowych. Domy rabowano, 
a potem podpalano. Na szczęście 
piękny kościół w centrum miasta 
ocalał. Byt to kościół ewangelic-
ki. Pastor niemiecki jeszcze w tym 
czasie był w Nowogardzie z pew-
ną częścią współwyznawców. Póź-
niej zostali oni przesiedleni na te-
reny niemieckie. Po klucze do ko-
ścioła poszła delegacja miejska na 
czele z p. Walkowskim, Naczel-
nikiem Straży Pożarnej. Poprosi-
li pastora (nazwiska nie znam) o 
klucze od kościoła. Tenże oświad-
czył, że „Polacy zabierając klu-

cze od kościoła, wbijają mu nóż w 
serce”. Delegacja odpowiedziała: 
„Niemcy przez prawie 6 lat czasu 
wojennego wbijali Polakom nóż w 
serce”. Klucze zostały przyjęte i w 
najbliższą niedzielę kościół był go-
towy do nabożeństwa. Ta pierw-
sza po wojnie Msza św. w pol-
skim Nowogardzie została przeze 
mnie odprawiona 5 VIII 1945 r.; 
poświęcony został  wówczas ko-
ściół, a uroczystość mająca rów-
nież charakter patriotyczny, zgro-
madziła wszystkich mieszkańców 
Nowogardu i okolic, ze starostą i 
władzami administracyjnymi na 
czele. W ten sposób rozpoczęła 
się praca Kościoła rzymsko-kato-

lickiego na Ziemi Nowogardzkiej.
Do parafii należało wówczas 40 

wiosek - trzeba było w wielu z nich 
ratować przed dewastacją kościo-
ły i przygotowywać je do nabo-
żeństwa katolickiego. 12 VIII 1945 
r. poświęciłem kościół w Dobrej 
Nowogardzkiej (p.w. św. Klary), 
19 VIII w Maszewie (p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej). W tym 
pierwszym okresie byłem jedy-
nym kapłanem w całym powiecie 
nowogardzkim, a nawet w dalszej 
okolicy. Wkrótce przybyli następ-
ni kapłani: do Dobrej Nowogardz-
kiej - ks. Zdzisław Skrzyński, ka-
płan diecezjalny, ks. Tadeusz Mię-
kus TChr. do Maszewa, ks. Fran-

ciszek Włodarczyk TChr. do Go-
leniowa, ks. Henryk Kuligowski 
TChr. do Golczewa, ks. Stanistaw 
Rut TChr. do Płot, ks. Feliks Kwi-
las TChr. do Gryfic.

W połowie września 1945 r. wi-
zytował Ziemie Zachodnie Admi-
nistrator Apostolski z Gorzowa, 
ks. Edmund Nowicki. Odwiedził 
też Nowogard i był bardzo zado-
wolony z dotychczasowych osią-
gnięć w pracy duszpasterskiej. 
Przy tej okazji wręczył mi no-
minację kanoniczną na ośrodek 
duszpasterski w Nowogardzie.

W tym początkowym okresie 
praca duszpasterska koncentro-
wała się głównie wokół organi-
zowania życia religijnego w para-
fii, w mieście i na wioskach. Świę-
ciłem po wioskach kościoły dla 
polskiej ludności katolickiej. Pa-
rafianie sami zgłaszali się z proś-
bą o poświęcenie kościoła i odpra-
wienie nabożeństwa. I tak stop-

niowo poświęciłem 18 kościołów 
wiejskich. W roku 1945: Dąbro-
wa Nowogardzka, Żabowo, Kar-
sko, Sikorki, Strzelewo, Czermni-
ca, Trzechel, Jarchlino, Wołowiec. 
W 1946 r.: Kulice, Wierzbięcin, 
Kościuszki, Boguszyce, Lestkowo. 
W roku 1947: Wyszomierz, Orze-
chowo, Węgorze. W 1948 roku 
Grabin.

Dzisiaj dawna parafia Nowo-
gard podzielona jest na 6 parafii, 
oprócz Nowogardu parafie są w: 
Sikorkach, Strzelewie, Wierzbię-

cinie, Trzechelu, Żabowie. Pracu-
je w nich łącznie 8 księży.

W pracy duszpasterskiej, szcze-
gólnie w katechizacji dzieci szko-
ły podstawowej, w przygotowaniu 
dzieci do I Komunii św. pomagał 
mi brat zakonny Stanisław Pode-
mski (nie chrystusowiec). Sam 
prowadziłem lekcje religii w Pań-
stwowym Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nowogardzie.

O ogromie pracy w parafii wie-
le powiedziałyby liczby: rocznie 
udzielałem około 400 chrztów, 
ok. 200 ślubów, chowałem ok.120 
umarłych; w święta Wielkiej Nocy 
i Bożego Narodzenia chrzciłem 
po 60 dzieci;  jednego roku w uro-
czystość św. Szczepana  pobłogo-
sławiłem 33 (!) pary małżeńskie - 
i to sam! Sporo było wiernych do 
spowiedzi i Komunii św., szcze-
gólnie w okresie wielkanocnym. 
Przy tej okazji była już pomoc ka-
płanów sąsiednich.

Parafianie, czyli mieszkańcy 
Nowogardu i okolicy pochodzi-
li głównie z powiatu sieradzkiego, 
mogileskiego, ze zdemobilizowa-
nego wojska, oraz zza Buga. Byli 
to na ogół ludzie wierzący, prakty-
kujący, życzliwi  i oddani Kościo-
łowi  i duszpasterzowi. Skąd bra-
ły się siły do tak ogromnej pracy, 
że jej podołałem? Zapewne tylko 
dzięki łasce Bożej, pomocy Bożej, 
zdrowiu i młodości!!!

Ks.  Bogdan  Szczepanowski

Na zdjęciu Jan Walkowski komendant nowogardzkiej straży, który był członkiem delegacji odbierającej klucze do kościoła od  
niemieckiego pastora ewangelickiego. Na  zdjęciu  również: po jego prawej stronie- Bolesława Grygowska z domu Majrzak, 
po lewej – Kazimiera Banasiewicz  z domu Majrzak. Czwarta widoczna osoba  nie została  na razie zidentyfikowana. Zdjęcie 
udostępnione z  archiwum p. Grygowskiego Dariusza, syna p. Bolesławy 

Willa u zbiegu ulic Wyszyńskiego i  Wojska Polskiego. Tutaj po  przybyciu do No-
wogardu został zakwaterowany ks. Bg. Szczepanowski. Willa zaczęła więc pełnić 
rolę domu parafialnego. Dom Parafialny niemieckiego pastora  znajdował się  na-
przeciw kościoła od strony jeziora i był potem używany jako siedziba tzw. biblio-
teki dziecięcej. W latach pięćdziesiątych w ramach eskalacji walki z kościołem do 
domu parafialnego widocznego na zdjęciu dokwaterowano kolejnych lokatorów. 
W efekcie  przed  opuszczeniem  przez księży,  tego trójkondygnacyjnego budynku 
na początku lat 70–tych, zajmowali oni tylko ostatnie piętro. Księża przenieśli się 
wtedy do budynku na ulicy Pocztowej. 

 Budynek powojennego Liceum przy ulicy Wojska Polskiego – zdjęcie z początku lat 40-tych. Tutaj ks. Bogdan Szczepanowski i brat St. 
Podemski od listopada 1945 roku uczyli  religii w nowogardzkim liceum. Zbudowany w latach 1923-33 jako szkoła budynek  przy ulicy 
Wojska Polskiego po 1945, aż do dzisiaj  również pełni funkcję szkoły.
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Tor de Pologne dla amatorów

Kubicka na trasie „Bukoviny”
Niedawno wspominaliśmy o mieszkańcach Nowogardu sprawdzających się na trasie Tour 
de France. Nie zabrakło również nowogardzkiego akcentu podczas Tour de Pologne. Pod-
czas wyścigu dla amatorów w Bukowinie wystartowała Małgorzata Kubicka. 

Trasa, z którą zmagali się kola-
rze amatorzy jest bardzo wyma-
gająca, jednak wspaniała atmos-
fera, która panuje podczas zawo-
dów, sprawia, że udział w nich 
biorą tysiące kolarzy nie tylko z 
Polski, ale również np. z Włoch, 
Węgier, Niemiec. Zawodnikom 
doskwierał straszny upał, to jed-
nak nie przeszkodziło mieszkań-
ce Nowogardu ukończyć swój 
start. - Mimo, że trasa jest bardzo 
trudna, przyciąga tysiące kolarzy 
amatorów. Chyba słynny Glicza-
rów tzw. „Ściana Bukowina”, jest 
tym punktem, z którym każdy z 
nas chce się „rozliczyć”. Podjazd w 
tym miejscu ma ponad 22% - opo-
wiada Małgorzata Kubicka. Ama-

torzy pokonywali jedno okrąże-
nie, po nich na trasie pojawiali się 
zawodowcy. Nasza reprezentant-
ka nie zdołała poprawić swojego 
wyniku sprzed roku na co liczyła, 
jednak również nie obniżyła „lo-
tów”, zajmując taką samą pozycję 
co w 2014 roku. W poprawieniu 
swojego poprzedniego startu tro-
chę przeszkodziło jej jedno zda-
rzenie na trasie. -  Moje miejsce 
było takie samo jak w poprzednim 
roku. Miałam nadzieję na popra-
wienie wyniku, ale nieumiejętność 
polania głowy wodą, przez jednego 
z kibiców skutkowała tym, że zalał 
mi oczy wodą z potem, no i nieste-
ty musiałam zrobić sobie przymu-
sowy postój, by wytrzeć szczypiące 

oczy... a czas uciekał – mówi Mał-
gorzata Kubicka. 

Ostatecznie kolarka z Nowo-
gardu ukończyła wyścig z czasem 
1:42:42, uzyskując średnią pręd-
kość18.58 km/h. Wynik ten po-
zwolił jej zająć 6. miejsce w swo-
jej kategorii oraz 41. pozycje w 
Open Kobiet. Dodajmy, że w Tour 
de Pologne dla amatorów wystar-
towało w sumie 1668 mężczyzn i 
kobiet. Gratulujemy Małgorzacie 
Kubickiej pokonania wymagają-
cej trasy oraz życzymy poprawie-
nie swojego wyniku w przyszło-
rocznej edycji wyścigu. 

KR

V Golczewski Triathlon 

Norbert Jarochowicz na podium
W sobotę (8 sierpnia), w Golczewie po raz piąty odbył się triathlon. Pośród 44 zawodników nie zabrakło reprezentanta Nowogardu- Norberta Jarochowi-
cza. Zawodnik z naszej gminy w swojej kategorii wiekowej uplasował się na 2. miejscu, natomiast w Open zajął wysoką 6. lokatę. 

Pośród 44 zawodników wystar-
towało pięć kobiet. Sportowcy zje-
chali się do Golczewa z całej Pol-
ski, m.in. z Wrocławia, Pozna-
nia, Słupska, Szczecina. Zawodni-
cy najpierw musieli pokonać 950 
metrów pływając, następnie po-
konali 52 km jadąc na rowerze, na 
koniec pozostało im 10 km, któ-
re musieli pokonać biegnąc. Pły-
wanie odbywało się na jeziorze 
Szczucze, zdecydowanie najlepiej 
zmagania rozpoczął mieszkaniec 
Goleniowa Jakub Dec, który po-
konał 950 metrów z czasem 14:20. 
Norbert Jarochowicz  dystans ten 
pokonał z czasem 20:54 i jako 19 
zawodnik wyruszył na trasę rowe-
rową. Pomimo gorszego wyniku 
po pływaniu, zawodnik z Nowo-
gardu szybko odrobił straty i po 
52 km na rowerze, do biegu przy-
stąpił już z 7. miejsca, z czasem 
całkowitym 1:44:21. Podczas bie-
gu Norbert Jarochowicz poprawił 

się o jeszcze jedną pozycję w kla-
syfikacji Open i kończąc triathlon 
z czasem 2:32:50, ostatecznie zo-
stał sklasyfikowany na 6. pozycji. 
Wynik ten w kategorii wiekowej 
36-50 lat, uplasował nowogardzia-
nina na 2. miejscu. Warto tu do-
dać, że Norbert Jarochowicz prze-
grał w swojej kategorii o 2 minu-
ty z Sylwestrem Hawrotem, któ-
ry jest aktualnym Mistrzem Pol-
ski na dystansie 1/4IM. Zwycięz-
cą całego triathlonu w Open zo-
stał Jakub Dec z czasem 2 godzi-
ny i 14 minut, który wyprzedził o 
7 minut Michała Szatewicza i o 12 
minut Marcina Frąszczaka. Z po-
śród 44 zawodników, którzy wy-
startowali, jedynie trzech nie zdo-
łało ukończyć rywalizacji.  Gratu-
lujemy Norbertowi Jarochowiczo-
wi uzyskanego wyniku oraz ży-
czymy kolejnych udanych startów 
w triathlonie. 

KR
Norbert Jarochowicz zmagający się z 
10 km trasą biegu

Z numerem 13- Norbert Jarochowicz, na podium w swojej kategorii wiekowej V 
Golczewskiego Triathlonu
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Inauguracja w „okręgówce” i Puchar Polski ZZPN

Na początek Polonia Płoty
Po kilku miesiącach „posuchy”, nowogardzcy kibice piłki nożnej znów będą mogli oklaski-
wać swoich piłkarzy. W sobotę (15 sierpnia) Pomorzanin Nowogard zainauguruje przed 
własną publicznością sezon 2015/2016 meczem z Polonią Płoty. Z kolei w niedzielę (16 
sierpnia), drugi zespół Pomorzanina na własnym boisku rozegra mecz w ramach I Run-
dy Pucharu Polski ZZPN, rywalami będą piłkarze Znicza Niedźwiedź. W sobotę o godzinie 
13:00 odbędzie się również spotkanie po latach oldbojów Pomorzanina, któremu towarzy-
szyć będzie wspólny mecz.  

 Trzeba przyznać, że kalendarz 
rozgrywek w sezonie 2015/2016 
nie był zbyt łaskawy dla piłka-
rzy Pomorzanina. Nowogardzia-
nie zainaugurują sezon meczem 
z Polonią Płoty. Dlaczego to zła 
wiadomość? Wszystko wyjaśnia-
ją statystyki ostatnich gier pomię-
dzy obydwoma drużynami. W 
ostatnich dziesięciu meczach, Po-
morzanin w konfrontacjach z Po-
lonią Płoty 2 razy wygrał, 6 razy 
przegrał, natomiast 2 mecze za-
kończyły się remisem. Wszystko 
to przy 19 strzelonych i 32 straco-
nych bramkach. W rundzie wio-
sennej sezonu 2014/2015, Pomo-
rzanin w Nowogardzie zremiso-
wał z Polonią 1:1. Przed piłkarza-
mi prowadzonymi przez Toma-
sza Surmę trudne zadanie, kibi-
cie z pewnością chcieliby aby ich 
zespół zainaugurował rozgrywki 
zwycięstwem, jeśli wierzyć liczbą, 
będzie o to bardzo trudno. Mamy 
jednak nadzieje, że nowogardzia-

nie staną na wysokości zadania i 
poprawią niekorzystną statystykę 
meczów z Polonią Płoty. Począ-
tek tego pojedynku w sobotę (15 
sierpnia) o godzinie 16:00, na sta-
dionie miejskim w Nowogardzie.

W niedzielę (17 sierpnia) rów-
nież na boisku przy ul. Wojska 
Polskiego, o godzinie 16:00 swój 
mecz w ramach I Rundy Pucha-
ru Polski ZZPN, rozegrają piłka-
rze drugiego zespołu. Ich rywa-
lami będzie Znicz Niedźwiedź. 
Drużyna Znicza jest bardzo do-
brze znana zawodnikom Pomo-
rzanina, gdyż występuje w tej sa-
mej grupie A Klasy. W sezonie 
2014/2015, Pomorzanin II prze-
grała u siebie ze Zniczem 0:3, na-
tomiast w meczu rundy wiosen-
nej podczas rywalizacji na bo-
isku rywala, „rezerwowi” ulegli 
aż 9:4. Przypomnijmy, że w sezo-
nie 2014/2015 Pomorzanin II w 
I Rundzie Pucharu Polski ZZPN 
wygrał 1:2 z Zielonymi Wyszobór 

(B Klasa). Potem po zwycięstwie 
3:2 na własnym boisku wyelimi-
nował Iskrę Golczewo.  Przygodę 
z Pucharem Polski Pomorzanin 
II zakończył na III rundzie, wów-
czas w Nowogardzie wygrała Vi-
neta Wolin (1:4), która w tamtym 
sezonie wywalczyła awans do III 
ligi. Jak daleko „rezerwowi” zajdą 
tym razem, to czas pokaże. W nie-
dzielę przekonamy się jednak czy 
sprostają pierwszej przeszkodzie. 

Dodajmy jeszcze, że to nie 
wszystkie wydarzenia które będą 
miały miejsce w najbliższy week-
end na stadionie w Nowogardzie. 
W sobotę (15 sierpnia)  o godzinie 
13:00 zorganizowano spotkanie 
po latach piłkarzy Pomorzanina. 
Oldboje planują rozegrać pomię-
dzy sobą mecz. Klub Pomorzanin 
Nowogard zaprasza wszystkich 
byłych piłkarzy aby stawili się tego 
dnia na stadionie miejskim. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016

1. kolejka:
Stal Szczecin – Kłos Pełczyce   (15.08; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  (15.08; 16:00)
Zorza Dobrzany – Ina Ińsko   (15.08; 17:00)
Iskra Golczewo – Arkonia Szczecin  (15.08; 17:00)
Sparta Węgorzyno – Energetyk Gryfino  (15.08; 17:00)
Rega Trzebiatów – Stal Lipiany   (15.08; 18:00)
Błękitni II Stargard – Sarmata Dobra  (16.08; 16:30)
Morzycko Moryń – Piast Karsko   (16.08; 17:00)

Puchar Polski ZZPN – I Runda:
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź (16.08; 16:00)

Spotkanie po latach Oldbojów Pomorzanina Nowogard 
Sobota (15 sierpnia), godz. 13:00

Kibice Pomorzanina już mogą zacierać ręce na najbliższe mecze swojej drużyny

Kobieca drużyna rozpoczęła przygotowania

Idą po awans!
Ambitne cele stawia przed sobą kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard. Po świetnym 
minionym sezonie, trenerzy zapowiadają, że satysfakcjonuje ich tylko awans do II Ligi Ko-
biet! Są ku temu podstawy, zespół nie został znacząco osłabiony. Do tego drużynę wzmocni 
przyjście utalentowanej piłkarki Vielgovii Szczecin- Natalii Nowackiej. 

Kobieca 
d r u ż y n a 
Pomorza-
nina No-
w o g a r d 
rozgrywki 
ligowe w 
III Lidze 
z a i n a u -
guruje 2 
września, 

meczem z Błękitnymi II Star-
gard. Od niedawna „Pomorzanki” 
wznowiły treningi. Zespół został 
osłabiony brakiem Anny Nowic-
kiej, która dobrze spisywała się w 
defensywie. Nie uległa zmianom  
kadra trenerska, pierwszym tre-
nerem pozostanie Paweł Błasz-
czyk, a pomagać mu będzie Ani-
ta Piotrowska. Na stałe z druży-
ną pozostanie trzecia z sióstr Pio-
trowskich- Justyna (w minionym 
sezonie grała sporadycznie). Po 
kontuzji do walki o miejsce mię-
dzy słupkami wraca Daria Party-

ka.  Najważniejszym wzmocnie-
niem jest jednak 17-letnia Natalia 
Nowacka. Nowa piłkarka Pomo-

rzanina ostatnio występowała w 
Vielgovii Szczecin, w której była 
najlepszą zawodniczką. Występu-
je zarówno w pomocy jak i w ata-
ku. Regularnie trenuje z druży-
ną, nie ma problemów z dojazda-
mi gdyż jak żartuje trener, szyno-
busem ze Szczecina w Nowogar-
dzie jest szybciej, niż jakby mia-
ła „przeprawiać” się do Wielgo-
wa. Paweł Błaszczyk i Anita Pio-
trowska ambitnie zapowiadają, że 
satysfakcjonuje ich tylko awans 
do II Ligi Kobiet. Warto dodać, 
że drużyna wciąż jest otwarta na 
piłkarki, które chciałyby repre-
zentować Pomorzanin. Wszyst-
kie dziewczyny zainteresowane 
grą zapraszamy na treningi w każ-
dy wtorek i czwartek o godzinie 
17:30. Pierwszy sparing „Pomo-
rzanki” rozegrają z Falą Międzyz-
droje. O przygotowaniach do se-
zonu kobiecej drużyny, będziemy 
informować na bieżąco.  

KR
Na zdjęciu nowa piłkarka Pomorzani-
na - Natalia Nowacka

Pomorzanin bez ważnego „ogniwa”

Dawid Langner w 
Arkonii Szczecin 
Jak poinformował redakcję DN prezes Pomorzanina- Mar-
cin Skórniewski, w rundzie jesiennej Dawid Langner będzie 
wypożyczony do Arkonii Szczecin. Tm samym, Tomasz Sur-
ma tuż przed startem rozgrywek, pozostaje bez bardzo waż-
nego piłkarza. 

Na początek wyjaśnijmy dla-
czego Dawid Langner został wy-
pożyczony do Arkonii, z którą w 
tej samej grupie rozgrywkowej 
rywalizuje Pomorzanin? Jak in-

formuje prezes klubu, Dawid Lan-
gner na co dzień uczy się i pracuje 
w Szczecinie, przez co nie mógłby 
stawiać się na treningach w No-
wogardzie. Z szacunku do pozo-
stałych piłkarzy, nie godziłoby się 
wystawiać w składzie zawodnika, 
który w ogóle nie bierze udziału w 
zajęciach. Dawid poprosił klub o 
możliwość wypożyczenia do Ar-
konii, aby w Szczecinie regular-
nie trenować i grać. Pomorzanin 
na to przystał i na pół roku wypo-
życzył swojego piłkarza, za sym-
boliczną kwotę pod warunkiem, 
że Langner nie wystąpi w meczu 
przeciwko swojemu klubowi. Ży-
czymy Dawidowi aby wywalczył 
w Arkonii miejsce w wyjściowej 
„jedenastce” i zaliczył jak najwię-
cej udanych występów. 

KR
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Biblioteka Miejska w Nowogardzie

Bawić się, czytać, marzyć
Wszystko to, a nawet więcej, możliwe jest za sprawą książki, dobrej książki. A taką propo-
nujemy w trwającym już konkursie czytelniczym „Myślę, wiec czytam” ogłoszonym w dzia-
le Dziecięco- Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

To już III edycja tego konkur-
su, który trwa od 2 kwietnia a 
kończy 30 września. Do konkur-

su zapraszamy dwie grupy wieko-
we czytelników: klas IV-VI szko-
ły podstawowej i I-III gimnazjum. 

Aby przejść pełen etap konkur-
su uczestnik powinien przeczy-
tać i odpowiedzieć na pytania za-
łączone do 6 konkursowych ksią-
żek. Prawidłowe odpowiedzi de-
cydują o ilości zdobytych punk-
tów. Wśród konkursowych ksią-
żek znalazły się książki nagrodzo-
ne, uczące empatii, mądrego pa-
trzenia na świat, rozwijające wy-
obraźnie, dające wiedzę. A udział 
w konkursie, to według opinii sa-
mych uczestników także świet-
ne ćwiczenie umiejętności czyta-
nia ze zrozumieniem. Na uczest-
ników i zwycięzców oprócz przy-
jemności obcowania z dobrą lite-
raturą  czekają  nagrody książko-
we i miła niespodzianka.  A czasu 
do zakończenia konkursu jeszcze 
trochę pozostało, mamy przecież 
wakacje  i cały wrzesień . Zainte-
resowanych  zapraszamy  więc do 
Biblioteki, a także na naszą stronę 
internetową.  Korzystając z oka-
zji życzymy by wakacyjna, piękna 
pogoda  sprzyjała wypoczynkowi 
oczywiście z ciekawą książką. 

St. Kustosz Wiesława Parzybut
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X Wakacyjny Festyn na Koplu

Zabawa do białego rana
Za nami jubileuszowy X Wakacyjny Festyn na Koplu, który w tym roku zgrał się z innym 
jubileuszem, czyli obchodami 30-lecia zamieszkania osiedla „Radosław” przez pierwszych 
lokatorów. Nie zabrakło tortu, szampana oraz wspólnej hucznej zabawy do białego rana. 

Tradycyjnie festyn zapoczątko-
wały turnieje piłkarskie, które zo-
stały przeprowadzone na boisku 
Orlik znajdującym się przy ZSO 
w Nowogardzie. Rywalizacja ro-
zegrała się w dwóch przedziałach 
wiekowych, w turnieju Pamięci 
Grzegorza Górczewskiego rywa-
lizowali zawodnicy i zawodniczki 
w wieku od 8 do 12 lat, natomiast 
w Turnieju Pamięci Romana Sa-
niuka, walczyli piłkarze w wieku 
od 13 do 15 lat. Niestety nie do-
pisała frekwencja, z roku na rok 
widać jak dzieciom i młodzieży 
ciężko jest się zmobilizować i ze-
brać skład, który mógłby walczyć 
o okazałe puchary i atrakcyjne na-
grody. To na co kiedyś młodzi pił-
karze czekali tygodniami, czyli 
otwarte turnieje piłkarskie, dziś są 
traktowane jak katusze...a dziecia-
ki wolą siedzieć w domach przed 
komputerami. Na szczęście zna-
lazła się grupa ambitnych chłop-
ców i dziewczynek, którzy w naj-
lepszy z możliwych sposobów 
uczcili pamięć wyjątkowych osób, 
którymi byli Grzegorz Górczew-
ski i Roman Saniuk. W kategorii 
młodszej, najlepsi okazali się pił-
karze spoza Nowogardu, zawod-
nicy Ajaksu Redostowo-Kikorze. 

Pośród starszych zwyciężyli za-
wodnicy zespołu Pokemony. Po 

zakończeniu rywalizacji, po go-
dzinie 15:00 na scenie głównej 
festynu, drużyny zostały nagro-
dzone pucharami, nie zabrakło 
również indywidualnych wyróż-
nień. Dodajmy jeszcze, że tur-
nieje piłkarskie sędziowali Bog-
dan Górecki z Kikorzy oraz Sta-
nisław Rutkowski z Nowogardu. 
Obiekt zabezpieczył i przygoto-
wał do zmagań gospodarz Or-
lika- Jacek Andrysiak. To jed-
nak nie jedyne sportowe zmaga-
nia podczas Festynu na Koplu. 
Dziewczęta rywalizowały o pu-
char w Otwartym Turnieju Bad-
mintonowym „Kometka”. Naj-
lepsza okazała się Amelia Saja, 
która na podium wyprzedzi-
ła Martynę Grende i Agnieszkę 
Iwan. Dodajmy, że puchar ufun-
dował radny Michał Wiatr. Od-
były się również inne gry i za-
bawy dla dzieci i młodzieży, za-
równo turniej badmintona jak i 
pozostałe konkurencje, sędzio-
wała i prowadziła mieszkan-
ka osiedla „Radosław”- Justy-
na Grenda. Przy artykule publi-
kujemy wyniki zmagań sporto-
wych oraz nazwiska wyróżnio-
nych zawodników.

Bardzo ważnym punktem 
imprezy była licytacja, z któ-
rej pieniądze zostaną przekaza-
ne dla Kazimierza Bąka zmaga-

jącego się z urazem kręgosłupa. 
Wraz z nim przybył jego kole-
ga Mirosław Filipczuk na koniu 
„Duma”, z gospodarstwa agrotu-
rystycznego „U Rybci”- Krasno-
łęka. Zazwyczaj podczas imprez 
organizowanych co roku na ko-
plu odbywały się loterie fanto-
we, tym razem przyjęto koncep-
cje licytacji. Można było wyli-
cytować m.in. sprzęt sportowy, 
wielkiego arbuza, czy też kufel. 
Organizatorzy pragną podzię-
kować wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy postanowili do-
łożyć swoją cegiełkę i pomóc w 
pozyskaniu środków 

Piłka Nożna
Turniej Pamięci Grzegorza Górczewskiego (przedział wiekowy 8-12 

lat):

1. Ajaks Redostowo-Kikorze
2. FC Biedronki
3. FC Radosław
Król strzelców: 
Oskar Gibas (Ajaks Redostowo-Kikorze) – 7 goli
Najlepszy bramkarz:
Kacper Danicki (FC Radosław)
Najlepszy piłkarz/piłkarka:
Malwina Szczęśniak (Ajaks Redostowo-Kikorze)
Najlepszy lewonożny zawodnik:
Jakub Saja (Ajaks Redostowo-Kikorze)
Najmłodszy zawodnik:
Igor Grenda (FC Radosław)

Turniej Pamięci Romana Saniuka (przedział wiekowy 13-15 lat):
1. Pokemony 
2. Ajaks Redostowo-Kikorze
Król strzelców:
Kacper Kozioł (Pokemony) – 4 gole
Najlepszy bramkarz:
Szymon Ryngiewicz (Pokemony)
Najlepszy piłkarz/piłkarka:
Martyna Pomykała (Ajaks Redostowo-Kikorze)

Otwarty Turniej Badmintonowy „Kometka”:
1. Amelia Saja
2. Martyna Grenda
3. Agnieszka Iwan

Organizatorzy X Wakacyjnego Festynu na Koplu pragną podzię-
kować tym wszystkim, dzięki którym impreza doszła do skutku: Sta-
rosta powiatu goleniowskiego- Tomasz Kulinicz, burmistrz miasta No-
wogard- Robert Czapla, wójt gminy Osina- Krzysztof Szwedo, przewod-
niczący rady miejskiej w Nowogardzie- Stanisław Saniuk, radny miasta 
Nowogard- Michał Wiatr, Róża Górczewska wraz z rodziną, Krzysztof 
Saniuk wraz z rodziną, sieć sklepów spożywczo-przemysłowych „U Agi”- 
Agnieszka Pisarek, Firma budowlana „WALBUD”- Waldemar Puszcz, 
firma handlowo-usługowa „Anita”- Anita Żmudzińska, „POMTOR I”- 
Mieczysław Fedak, budowlane centrum handlowe „Bartek-Domet”- Jan 
Bąk, firma „ESO”- Elżbieta i Stanisław Osajda, przedsiębiorstwo „El-
mar”- Wiesław Brzeziński i Jarosław Koladyński, hurtownia „Central-
-Soya”- Zbigniew Raźniewski, zakład budownictwa ogólnego „Azbud”- 
Zdzisław Ajs, hurtownia artykułów przemysłowych  „Metalzbyt II”- Ja-
rosław Świątczak, usługi pogrzebowe-kwiaciarnia „JF Furmańczyk”- Se-
bastian Furmańczyk, hurtownia owoców i cytrusów „Jaś i Małgosia”- 
Małgorzata Jasińska, zakład usług fryzjerskich- Marian Sudomierski, 
piekarnia i ciastkarnia- Waldemar Pędziszczak, firma „PUWiS”- Jakub 
Sobieralski, zakład usług elektrycznych „Ar-Ka”- Artur Kawicki, Nadle-
śnictwo Nowogard- nadleśniczy Tadeusz Piotrowski, SM Gardno- pre-
zes Jan Smolira, SM Radosław- prezes Bożena Wiatr, redakcja Dzien-
nika Nowogardzkiego- wydawca Marek Słomski, centrum motocyklowe 
„TIM”, zakład elektromechaniczny i chłodniczy- Henryk Wiąz, fabryka 
okien i drzwi „ARNO”- Roman Szlachetka, stacja paliw „Naft-Turyst”- 
K. Gibki/ W. i I. Wymysłowscy, zakład usługowy „Domel”- Władysław 
Błażewicz, zakład instalatorstwa elektrycznego „ZiE”- Dariusz Szulej-
ko, mechanika pojazdowa- Wojciech Szczęśniak, sklep sportowy- Mał-
gorzata Kubicka, hurtownia artykułów budowlanych „Budmat”- Leszek 
Cedro, sklep spożywczo-przemysłowy Lewiatan „Ela”- Elżbieta Horniak, 
stowarzyszenie byłych żołnierzy I Batalionu Szturmowego Dziwnów- dy-
rektor Ryszard Horniak, usługi rozrywkowe „Alf ”- Andrzej Pędziwiatr, 
rzeczy używane „Agatka”- Stanisław Duda, LKS Pomorzanin Nowo-
gard- prezes Marcin Skórniewski, Koło Numizmatyczne Klub Kolekcjo-
nera Nowogard, przychodnia „Praxis”- dr Krzysztof Kosiński, gospodar-
stwo agroturystyczne „U Rybci”- Kazimierz Bąk, szpital miejski- dyrek-
tor Kazimierz Lembas, zakład porządek i zieleń- Zbigniew Golacik, za-
kład usług leśnych- Zbigniew Hatalski, Nowogardzki Dom Kultury, Ry-
szard Górczewski, Monika Pękala, KŻ Knaga- Sławomir Skubij, Hen-
ryk Łuczak, Andrzej Watral, Tadeusz Pietrasik, Mirosław Łokaj, Mieczy-
sław Majkowski, Kazimierz Machocki, Jacek Andrysiak, Mirosław Gliw-
ka, Zdzisław Zając, Krzysztof Piechocki, Justyna Grenda, Janusz Piłat, 
Oskar Durkowski, Dawid Martynowicz, Halina Zając, Jerzy Madaliński 
i Jerzy Dziedzic, Mirosław Rurkowski, Grzegorz Martynowicz, Tomasz 
Balbus, Paweł Sochacki, Władysław Wyrzykowski, Mirosław Martyno-
wicz. ękowania składamy również dla służb- Policja, Straż Pożarna i 
Pogotowie Ratunkowe oraz dla wszystkich mieszkańców Nowogar-
du za wspaniałą zabawę, a dla mieszkańców osiedli za wyrozumia-
łość na poziom decybeli.  Dziękujemy!!!     

Na zdjęciu najlepsza drużyna Turnieju Pamięci Grzegorza Górczewskiego - Ajaks 
Redostowo-Kikorze

Zespół Casanova na dobre rozruszał uczestników Festynu na Koplu

Pierwsza z lewej- pani Teresa Stępień, prezentująca własne rękodzieła, wraz ze 
swoją rodziną.JPG

Martyna Pomykała została wybrana 
najlepszą zawodniczkąTurnieju Pamię-
ci Romana Saniuka
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 246 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

 
 W OKRESIE OD MAJA DO 
PIERWSZYCH PRZYMROZKÓW 
 W LESIE, NA ŁĄCE, ALE 
TAKŻE W PARKACH I   
PRZYDOMOWYCH OGRÓDKACH 

 

 
 OBSERWUJ MIEJSCE 
PO UKĄSZENIU, GDY 

POJAWI SIĘ RUMIEŃ, 
IDŹ DO LEKARZA 
 JEŚLI RUMIEŃ NIE 
WYSTĄPIŁ W CIĄGU 1-5 
TYG., MOŻESZ ZBADAĆ 
KREW, ABY UPEWNIĆ 

SIĘ, ŻE KLESZCZ NIE 
ZARAZIŁ CIĘ BORELIOZĄ 

 

SEZON NA KLESZCZA  
 PAMIĘTAJ O 
ODPOWIEDNIM UBRANIU I 
NAKRYCIU GŁOWY – ZAŁÓŻ 
KURTKĘ LUB KOSZULĘ Z 
DŁUGIM RĘKAWEM, DŁUGIE 
SPODNIE, WYSOKIE BUTY 
 WYBIERZ JASNE 
UBRANIA – ŁATWIEJ 
ZAUWAŻYSZ KLESZCZA 
 STOSUJ PREPARATY 
ODSTRASZAJĄCE KLESZCZE, 
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ 
OSTROŻNOŚĆ PODCZAS ICH 
STOSOWANIA U DZIECI 
 DOKŁADNIE OBEJRZYJ 
SKÓRĘ PO POWROCIE ZE 
SPACERU 

  USUŃ KLESZCZA 
SPECJALNYM ZESTAWEM DO 
USUWANIA KLESZCZY LUB 

PĘSETĄ  
 UCHWYĆ KLESZCZA  
TUŻ PRZY SKÓRZE, ZA 
PRZEDNIĄ CZEŚĆ CIAŁA, A 
NASTEPNIE MOCNYM, 
ZDECYDOWANYM RUCHEM, 

POCIĄGNIJ KU GRÓRZE. 
RANĘ ZDEZYNFEKUJ WODĄ 
UTLENIONĄ 
 KLESZCZA NIE NALEŻY 
ZGNIATAĆ, WYKRĘCAĆ, 
SMAROWAĆ TŁUSZCZAMI, 

ANI PRZYPALAĆ OGNIEM! 

 

 

 

 

 

GDZIE? 
KIEDY? 

GDZIE? KIEDY? 

 

JAK USUNĄĆ 

KLESZCZA? 

JAK SIĘ 

CHRONIĆ?! 

JAK SIĘ 

CHRONIĆ?! 
GDZIE? KIEDY? 

 

KIEDY DO 

LEKARZA? 

Wspólna zabawa na dobre rozpoczęła się wieczorem i trwała do białego rana

na rehabilitację kolegi Ka-
zimierza. 

Nie zabrakło także pasjonatów 
motoryzacji, którzy przybyli na 
festyn swoimi zabytkowymi po-
jazdami. Jednym z nich był pre-
zes sekcji 4x4 Cisy Nowogard- 
Krzysztof Piechocki, z kolei Eu-
geniusz Kozera na motorze MZ 
upodobnił się do milicjanta pa-
trolującego ulice.  Jak co roku 
swoje rękodzieła zaprezento-
wała mieszkanka „Radosławia” 
pani Terasa Stępień, której towa-

rzyszyła rodzina. Na dzieci cze-
kał bogaty ogródek rozrywko-
wy, który zapewniła firma „Alf ”. 

Z okazji 30-lecia zamieszka-
nia osiedla przez pierwszego lo-
katora, ogródek gastronomicz-
no-rozrywkowy „U Agi” przy-
gotował specjalny jubileuszowy 
tort. Polał się szampan i wszyscy 
razem uczcili to wydarzenie. Za-
bawa na całego rozpoczęła się w 
momencie, w którym na scenę 
wyszli muzycy z zespołu disco 
polo „Casanova”. Po zakończe-

niu koncertu ani na chwilę nie 
zrobiło się cicho, gdyż o oprawę 
muzyczną zadbał zespół „Lider” 
w składzie: Marcin Łokaj, Grze-
gorz Szoplik i Mirosław Gliwka, 
z którym mieszkańcy Nowogar-
du biorący udział w festynie ba-
wili się do białego rana. Dodaj-
my, że sprawami technicznymi 
i gospodarczymi zajęli się Mi-
rosław Martynowicz, Paweł So-
chacki i Władysław Wyrzykow-
ski. 

KR
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OGŁO SZE NIA drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W CENTRUM NOWOGARDU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CENA: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CENA: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CENA: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CENA: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CENA: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CENA: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CENA: 145 000 zł
MIESZKANIA W OKOLICY NOWOGARDU!
* kawalerka 18 m2, parter CENA: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CENA: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CENA: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CENA: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CENA: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CENA: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CENA: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam lub wynajmę lokal 

użytkowy o pow. 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe ul. Boh. War-
szawy oś. Radosław, II pię-
tro, po remoncie, w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprze-
daż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19.

•	             Tel. 91 39 25 552, kom. 
783 570 056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 po-
kojowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe   63 m2: nowe okna, bu-
dynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 
221

•	 Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710 

•	 Sprzedam działki pod garaże, 
ul. Gryfitów, tel. 91 39 26 999

•	 Dobra sprzedam okazyjnie 
całe piętro kamienicy z miesz-
kaniem i pomieszczeniami 
przeznaczonymi do prowa-
dzenia działalności gospo-
darczej w sumie 300 m2 cena 
280000 zł do negocjacji. Tel. 
513 259 795 

•	 Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu, 3 pokoje, 
48m2, I piętro. Cena 155 000 zł. 
Tel. 519 111 710

•	 Sprzedam	 garaż	 ul.Zamkowa.	
Tel.	607	647	215	 

•	 Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogar-
dzie (obok szkoły 1) Tel. 607 
288 835 

•	 Wynajmę sklep przy ul. 700 le-
cia 26 g w Nowogardzie (obok 
cukierni „Asprod”) Tel. 607 288 
835 

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 607 647 215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. 
Tel. 506 432 616

•	 Sprzedam kawalerkę. 723 777 
511 

•	 Atrakcyjne działki na Osiedlu 
Słonecznym – sprzedam. Tel . 
693 850 197 

•	 Wynajmę mieszkanie trzypo-
kojowe. 693 850 197 

•	 Sprzedam działkę budowlaną. 
50000 zł. Tel. 880 132 032 

•	 Sprzedam atrakcyjne trzypo-
kojowe mieszkanie. Centrum 
Nowogardu. 603 993 087 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600 

•	 Do wynajęcia czteropokojo-
we. 504 89 89 80 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe. 513 157 133

•	 Sprzedam	mieszkanie	jednopo-
kojowe	centrum.	665	541	960	

•	 Sprzedam	 górę	 domu	 120	m2, 
dwa	garaże.	696	207	172,	668	
503	880	

• Dom sprzedam 29 000 zł. 57 
32 32 077 

• Sprzedam budowę w stanie 
surowym tanio. 507 045 404

•	 Sprzedam	 tanio	 działkę	 3580	
m2	w	Jenikowie.	601	151	689

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

• Sprzedam motocykl Yamaha 
Dropstar 125, chapper. Tel. 
513 259 795

ROLNICTWO
• Koszenie, mulczowanie łąk, be-

lowanie słomy i siana. 608 01 
39 95  

•	 Sprzedam	 prosięta,	 warchla-
ki	i	tuczniki	na	ubój.	513	259	
668	

•	 Usługi	 rolniczne	 :	 koszenie	
łąk,	mulczowanie,	belowanie,	
przgrabianie	i	zgrabianie,	tale-
rzówka,	orka,	siano-kiszonka	i	
siew	agregatem.	508	404	704	

•	 Sprzedam	 owies	 i	 pszenżyto.	
782	333	602

•	 Orka, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 01 39 
95

•	 Usługi koszenia bizonem z 
sieczkarnią. 502 953 573 

• Kury nioski – wyprzedaż. 
Gospodarstwo Rolno-Dro-
biarskie Żabowo 13. Tel. 91 
39 106 66, 510 127 838

•	 Sprzedam prosięta 50 sztuk. 
725 806 787 

•	 Prosięta na sprzedaż. 725 533 
380 

•	 Prosiaki sprzedam, 791 817 
107

•	 Sprzedam kaczki skubane i 
gęsi. 796 759 414 

•	 Sprzedam prasę kostkującą. 
Tel. 609 48 00 49 

•	 Sprzedam prosiaki 40 sztuk. 
725 806 787

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 Malowanie, montaż pa-

neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u 
nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wydru-
ki, Ksero, także kolor. Szybko 
i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyjmie 
zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek da-
chów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 513 409 258
•	 Regulacja, naprawa, konser-

wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	 Ocieplenia, remonty, dachy. 
692 562 306 

•	 Usługi	hydrauliczne	fachowo.	
600	653	124

•	 Transport,	 wywrotka	 6	 ton.	
600	653	124	

•	 Glazura,	 terakota.	 Fachowo	 i	
solidnie.	Wykończenia	wnętrz	
pod	klucz.	607	647	515	

•	 Remonty mieszkań. Tel. 607 
729 933 

• TRANSPORT, PRZEPRO-
WADZKI. 665 720 037

•	 BLACHARSTWO MECHANI-
KA POJAZDOWA. 600 182 
682

•	 Korepetycje z matematyki. 
608 158 430 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Prace wykończeniowe 
mieszkań, malowanie, 
szpachlowannie, panele. 
602 746 605 

•	 Przyjmiemy zlecenie na bu-
dowy domów i roboty wy-
kończeniowe. Tel. 504 595 
424 

• Finishit. Kompleksowa 
budowa domów,	 elewacje	
i	 docieplenia,	 ogrodzenia	
z	klinkieru	 i	kamienia	po-
lbruk,	 kostka	 granitowa,	
wykończenia	 wnętrz,	 ła-
zienki,	kominki.	Tel.	603	
531	077

PRACA
•	 Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•	  Zatrudnię pomocnika do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię kobietę solidną 
jako pomoc kuchenna i do 
prac gospodarczych. 602 474 
266 

•	 Zatrudnię szwaczkę-krojczą, 
dobre warunki płacowe, tel. 
91 39 26 999

•	 Zlecę	 docieplenie	 lub	 przyj-
mę	do	dociepleń.	Tel.	785	931	
513	

•	 Poszukuje osoby do od-
bierania dziewczynek 5 i 
7 lat ze szkoły SP 1. 600 
897 758 

•	 Poszukuje osoby znają-
cej się na mechanice sa-
mochodowej do rozbiera-
nia samochodów na części 
pierwsze. 10 zł/h najlepiej 
osoby do 45 roku życia. Tel. 
570 645 443 

•	 Zatrudnię na budowie. Tel. 
608 817 214 

•	 Zlecę wykonanie więźby 
dachowej. Tel. 608 817 214 

•	 Spawacza zatrudnię. 
Atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234

•	 Przyjmę do prac wy-

kończeniowych, remont 
mieszkań. 602 746 605

•	 Zatrudnię mechnika samo-
chodowego z doświadcze-
niem. 601 470 260 

•	 Firma zatrudni mechanika 
samochodowego, tel. 609 
493 989

•	 Firma zatrudni spedytora, 
tel. 609 493 989

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automa-
tyczną BOSH, cena do uzgod-
nienia. Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam	kosiarkę	spalinową	
samojezdną,	 Powerformers	
550,	kosz,	nowy	olej,	cena	do	
uzgodnienia,	tel.	605	522	340

•	 Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys.210 
cm ,szer.240 cm w solidnej  
ramie .Stan b.dobry.
tel.509861740

•	 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

•	 Sprzedam nową broń sporto-
wą kaliber 6,35. Cena 500 zł. 
604 923 333

•	 Sprzedam pelet. 603 703 196
•	 Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz 

we własnym zakresie. 515 
800 423 

•	 Szukam przyjaciółki na 
żonę w wieku 60-67 lat. 91 
39 25 794

•	 Sprzedam drzewo mieszane 
liściaste pocięte w klocki. Tel 
880 690 659 

•	 Sprzedam dwa piece CO wy-
dajność do 120 m2 i 250 m2 
kuchnię gazową piekarnik 
elektryczny.91 39 23 288 , 
721 728 147 

•	 Owczarek niemiecki 2 lata 
z rodowodem bardzo ładny 
sprzedam. 91 39 21 828
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie
 zatrudni

na czas określony 
pedagoga szkolnego 

w wymiarze 25/25 
oraz 

nauczyciela fizyki 
w wmiarze 6/18 godzin 

dydaktyczno-wychowawczych. 
Wymagane pełne kwalifikacje.

Telefon: 91-39-103-80

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o poszukuje 

kandydatów na stanowisko : Pra-
cownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub jadwiga.
kordylewicz@aasystems.pl

Komitet Referendalny w Nowogardzie 
zaprasza 

na spotkanie otwarte „Czym są JOWy” 
Referendum 2015 Hotel Oskar 3 Maja 15, 

Nowogard 15.08.2015 (sobota) godz. 18.00
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Do wygrania KSIĄŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :Siała baba mak a nie wolno
Christiana Syfert, Halina Stefańska, Cecylia Frumańczyk, Krystyna Gęglawa, Grażyna Siedlecka, Anna Hu-

get, Jolanta Kozioł, Alicja Wypych, Adam Stefański, Pelagia Feliksiak, Janina Grudzińska, Stanisława Pokor-
ska, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal

Zwycięzcy: Pelgia Feliksiak, Grażyna Siedlecka, Krystyna Gęglawa

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Rozwiązanie rebusu:  pomost, port
Oliwia Feliksiak, Madzia Skowrońska, Miłosz Wielgus, Anna Kusiak, Oktawia Maciujeniec, Michał Felik-

siak, Amelka Wyczkowska

Zwycięzca: Amelka Wyczkowska

Poprzedza
rozwód

Prymitwny
pług

Niefart

Rampa
dla

pasażerów

Borowik

Bezmocz

Gatunek
wierzby

Ciężar

Kamasz

Twaróg

Jej nie
wypada

Straż

Porazińska

...Wiślany

Wynajem
samolotu

lub
statku

Imię
dla

burka

Cyganka
z "Chaty
za wsią"

Biblijny niegodziwiec

Ozdoba
wojskowej

czapki

Miasto
w 

Hiszpanii

Tan

Np. tygrys

Olejek
różany

Okrąg

Ajer

Silnik

Część
Euroazji

Grecka
z Kolosem

Słoneczny

Najniższa
ocena

Niestały
pierwia-

stek

Panika,
latanina

Prowincja
w RPA

Kwas
w kuchni

Żółty
barwnik

Boznańska

Kuzynka
ary

Dzieło
gisera

Batalion

Szpon

Cenniejsza
niż

złoto

Samolot
pasażerski

Sterta

...brydż

Drzewem
nie będzie

Pismo
Urbana

Ten kto
zginął

tragicznie

—

Trzonek

Arabski
Jan

Styl 
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Dopływ Sanu

Kuzyn psa

Czarownik
z Syberii

Groźny car

Syn Dedala

Izotop
wodoru

Zydel
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul.	Bema	1
ul.	Armii	Krajowej	17
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
Dworzec PKS
ul.	Bankowa
ul.	15	Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul. Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul.	Boh.	Warszawy	7
ul.	700	Lecia
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
ul.	Bankowa
ul.	5-go	Marca
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Armii	Krajowej	46
ul.	Armii	Krajowej	29
ul.	Bema	9
Osiedle Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2
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P7.4.O.d/o

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

autoczesci nowogard

autoczescinowogard@gmail.com

ukparts1

czescinowogard

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

OZNAKOWANY OBJAZD do Firmy 

 jest przez myjnię samoobsługową 
na terenie  byłego POM-u

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 5,8,9

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Czytaj s.  7

reklama

s.  10

Wielkie 
święto 
parafii za 
nami

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Firma o długoletniej 
działalności przyjmie do 
pracy samodzielnego me-
chanika samochodowego 

668 841 631 

s. 6

  tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Dziennikarz 
DN  na 
włoskiej 
ziemi

Czytaj s. 3

mieszkańcy Czermnicy 
przeciwko nielegalnej melinie

Alkoholowy 
proceder ze 
zgonem w tle

Sprawdziliśmy 
ile kosztują 
podręczniki

Zarobki 
urzędników 
w Osinie

Inaugruracyjne
zwycięstwo 
Pomorzanina

Czytaj s. 11

Sport
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W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI 
Zbigniew Marach lat 62, zmarł 12.08.2015r., pogrzeb odbył się 14.08.2015r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Antonina Wrońska lat 85, zmarła 14.08.2015r, pogrzeb odbył się 17.08.2015r. w Trzechlu.

Tadeusz Jurczyk lat 65, zmarł 15.08.2015r., pogrzeb odbędzie się 18.08.2015r. o godzinie 14:00 na cmenta-
rzu w Nowogardzie.   

Czy Polacy chcieliby powrotu obowiązkowego poboru do siły zbrojnej?  Z takim pytaniem zwrócili-
śmy się do naszych respondentów z Nowogardu z okazji minionego święta Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, obchodzonego 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Pani Aneta z synkiem Jasiem - Z mojego punktu widzenia 
myślę, że jednak nie, ponieważ teraz mężczyźni zamiast iść do 
wojska wolą raczej jechać np. zagranicę i zarabiać konkretne pie-
niądze na utrzymanie rodziny.  Niemniej armia zawodowa po-
winna być, ale jeżeli miałby być to już przymusowy pobór do 
wojska to nie. 

Pan Krystian - Moim zdaniem służba do wojska nie powinna być 
przywrócona. Gdyż z punktu zawodowego, jeżeli ktoś ma zostać zawodo-
wym żołnierzem a wiadomo, ze jest to zawód najwyższego ryzyka i jeżeli 
się na niego decyduje to jest to jego prywatny wybór, który powinien sobie 
bardzo dokładnie przeanalizować i odpowiedzieć. Ale jeżeli ktoś zwyczaj-
nie nie czuje się na siłach i nie czuje się przygotowany psychicznie do tego 
rodzaju pracy to nie powinien oczywiście się na to decydować. 

 pan Henryk – Nie  mam określonego zdania w tym temacie. Niemniej 
byłem w wojsku, i dobrze pamiętam ten czas. Uważam, że Polska powin-
na mieć chociaż dobrze wykwalifikowaną armię zawodową. 

 

Andrzej Szczyżewski -  Jak patrzę na to, co się teraz dzieje pod 
tym względem w Polskiej armii to łzy mi lecą ze wzruszenia, bo na-
sze wojsko jest dobrze wyposażone i budzi szacunek.   Dlatego jako 
były żołnierz   mogę tylko żałować, że nie zostałem żołnierzem zawo-
dowym. Dlatego oczywiście jestem za tym, by pobór do armii ponow-
nie wrócił, bo w niej mężczyzna zwyczajnie mógł nauczyć się radzić 
sobie z życiem i w jakimś stopniu przeszedł podczas trwania służby 
taką prawdziwą szkołę życia, która później dawała efekty już w cy-
wilnym życiu. 

Pan Jan - Nie mam zdania w tym temacie. Dziś są inne czasy to-
też realia są inne. Jak wiemy nasze wojsko się zmieniło i przeszło dość 
mocną transformację.  Dlatego, by go wyjaśnić chyba najlepiej, by 
było rozpisać w tej sprawie może referendum, w, który społeczeństwo 
by się opowiedziało.  

Wysłuchali: Jarek Bzowy i Klaudia Stefańska 

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: trzy miesięczne kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Oddam słomę żytnią z 10 h – Olchowo tel. 511 696 751
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną tel. 735 448 007 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

10.08.2015 r. 
Godz. 11.00
Na ul. Kościuszki doszło do ko-

lizji drogowej pomiędzy pojazda-
mi Opel Insygnia i Fiat Linea. 

Godz. 12.20
Powiadomienie o kradzieży 

portfela z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy. Do zdarzenia 
doszło w miejscowości Słajsino. 
Sprawcą okazał się Piotr K. 

Godz. 20.20
Zagrożenie w ruchu drogowym 

na ul. Armii Krajowej spowodo-
wał Mieczysław K. kierując rowe-
rem w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 2,04 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

11.08.2015 r. 
Godz. 13.50 
Na ul. Zamkowej, Przemysław 

Ż. kierował rowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2,36 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 15.30 
Pracownik stacji paliw HL po-

wiadomił o kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki Mercedes 124. Kradzież 
miała miejsce w dniu 10 sierpnia 
2015 r.

12.08.2015 r. 
Godz. 00.00
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego na ul. Boh. War-
szawy zatrzymali kierującego po-
jazdem marki Audi A4 znajdu-
jącego się pod działaniem środ-
ka odurzającego. Badania labo-
ratoryjne wykazały  u Błażeja Sz. 
obecność amfetaminy w organi-
zmie. 

Godz. 13.50 
Z otwartego korytarza piwnicz-

nego na ul.Bankowej skradziono 
rower marki Challanger. 

Godz. 16.40 
Pracownik stacji paliw Setpol 

powiadomił o znalezieniu portfe-
la z dokumentami. 

13.07.2015 r. 
Godz. 17.00
Na ul. 5 Marca dokonano kra-

dzieży lusterek z zaparkowanego 
samochodu marki Citroen. 

14.08.2015 r.
Godz. 11.50 
W przedszkolu przy ul. Żerom-

skiego wybito szybę okienną. 
15.08.2015 r. 
Godz. 19.20 
Pracowni stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży paliwa 
przez kobietę, która zatankowała 
ON do kanistra, a następnie odje-
chała samochodem marki BMW 
3 koloru wiśniowego. 

16.08.2015 r. 
Godz. 13.30 
W miejscowości Żabowo, Mie-

czysław P. kierował rowerem po-
mimo aktywnego zakazu prowa-
dzenia rowerów. Ponadto znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 3,08 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 20.50 
Policjanci OPI w miejscowości 

Ostrzyca ujawnili nietrzeźwą kie-
rującą motorowerem marki Hu-
atian. Regina K. miała 2,08 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 21.10 
W miejscowości Błotno doszło 

do kolizji drogowej pomiędzy po-
jazdami marki Citroen C4 i Toyo-
ta. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń  

Policja ostrzega!!!
W minionym czasie odnotowaliśmy oszustwo na szkodę 
osoby starszej, samotnie zamieszkałej. 

Ofiarą padł mężczyzna, który poprzez nieostrożność wpuścił do 
domu oszusta podającego się za pracownika firmy energetycznej. 
Mężczyzna ten, wtargnął do mieszkania  pod pretekstem sprawdze-
nia liczników elektrycznych. Posiadał przy sobie kable oraz teczkę. 
Zapewniał, że odwiedza wszystkich mieszkańców w związku ze zbli-
żającą się wymianą instalacji oraz zwraca nadpłaconą kwotę za pobór 
energii. Angażując pokrzywdzonego w wykonywanie czynności do-
konał penetracji pokoju, skąd zabrał przechowywane pieniądze.

Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści 
zjawiają się zwykle w najmniej oczekiwanym momencie. Wykorzy-
stują naszą ufność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozma-
itych instytucji państwowych, społecznych i pomocowych, hydrau-
likami lub dzwonią udając wnuczka potrzebującego nagłej pomocy. 

Apelujemy o wyjątkową ostrożność!!!
Nie otwierajcie Państwo drzwi bez dokładnego sprawdzenia, kto 

jest po drugiej stronie!
Pod żadnym  pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom 

obcym!
Unikajcie Państwo podejrzanie korzystnych ofert!
Zgłaszajcie Państwo informacje o zauważonych, podejrzanych oso-

bach,  które pojawiły się w Waszej klatce, mieszkaniu czy posesji!  
st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń  
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mieszkańcy Czermnicy przeciwko nielegalnej melinie

Alkoholowy proceder ze zgonem w tle 
Tajemnicą poliszynela jest, że  w Czermnicy rozrabiany jest i sprzedawany alkohol wątpliwego pochodzenia. Nielegalna wódka ma nawet swoją nazwę, 
z pewnością od swoich szczególnych właściwości. Są tacy, którzy ponoć dzięki niej pomogli sobie skrócić życie. Mimo iż o sprawie wie policja i miejscy 
urzędnicy, alkohol leje się strumieniami z wątpliwego źródełka przy stałym ciśnieniu, siejąc na wsi spustoszenie. Być może już nie długo. Mieszkańcy po-
stanowili przerwać milczenie i za pośrednictwem DN wypowiedzieć wojnę alkoholowemu procederowi. 

Nielegalna produkcja i sprze-
daż alkoholu odbywa się na tere-
nie dwóch posesji we wsi. 

-Są dwie osoby, które sprzeda-
ją alkohol nie wiadomego pocho-
dzenia i wszyscy tutaj to wiedzą. 
Oprócz białego alkoholu moż-
na tam kupić też piwo, tytoń, pa-
pierosy bez akcyzy, a nawet napo-
je, żeby było czym popić. Brakuje 
tylko narkotyków, chociaż kto wie, 
czy i tego tam się nie znajdzie  – 
mówi nam jedna z mieszkanek, 
której mąż niegdyś był klientem 
meliny. Kobieta mówi, że przeszła 
z mężem gehennę. 

-Musiała pozbyć się wstydu i 
sięgnąć po ostateczne środki. Te-
raz mamy przyznanego kuratora. 
Mąż się uspokoił, ale były czasy, że 
wchodził do domu i rozbijał meble 
– opowiada kobieta. 

Podobnych historii w Czermni-
cy jest wiele. We wsi mieszka ko-
bieta, które mąż pił alkohol z me-
liny. Teraz mężczyzna leży spa-
raliżowany, po trzech wylewach. 
Niestety w ślad za ojcem poszli 
synowie. Obaj też już piją nało-
gowo. 

-Łzy cisną mi się do oczu. Jeden 
syn rozbił swoją rodzinę przez al-
kohol. Drugi też już pije. 

Byłam u tych kobiet (właścicie-
lek melin- dop. redakcji) i powie-
działam, żeby przestały im dawać 
ten alkohol. To one w żywe oczy 
kłamią, że nic im nie sprzedają – 
mówi ze łzami w oczach starsza 
kobieta. 

Biznes dwupokoleniowy
Produkcją i sprzedażą alkoho-

lu imają się dwie starsze panie.  
Proceder trwa przynajmniej kil-
kanaście lat. Jakiś czas temu po-
mysłodawczyni trunkowego biz-
nesu zmarła. Nielegalny interes 

przejęła jej córka. Podzieliła ry-
nek między siebie i ciotkę, któ-
ra do tej pory dzieliła się zyskiem  
ze zmarłą. Jak mówią nam miesz-
kańcy na mielinie oferowany jest 
różny alkohol. Najtańszy jest ten 
rozrabiany i rozlewany do bute-
lek. Cena za pół litra tylko 10 zł. 
Ale jak ktoś nie ma tyle, uprzejma 
pani przeleje do buteleczki mniej 
np. dwie pięćdziesiątki za 2 lub 3 
złote. Jest też oferta dla nieco za-
możniejszych klientów. 

-Poza tym „na melinie” moż-
na kupić alkohol „markowy”, czy-
li taki co w sklepie z banderolą zo-
stał zakupiony w mieście, a tu po 
nałożeniu marży jest sprzedawa-
ny. Cena – średnio 25 zł za pół li-
tra. Poza tym jest też wódka kolo-
rowa, czyli jakaś przepalana. Moja 
teściowa mi to mówiła, bo nie raz 
zanosi tam puste butelki – mówi 
nam kolejna kobieta z Czermnicy. 

Zajob albo Nafta...
Jakość rozrabianego trunku w 

Czermnicy nie ma dobrej reno-
my. Nielegalna wódka doczeka-
ła się nawet własnej nazwy, za-
pewne od reakcji jakie wywołu-
je u konsumenta. Miejscowi mó-
wią na nią „Zajob” lub por pro-
stu „Nafta”. O jej właściwościach 
chętnie opowiadają. 

-Ta wódka śmierdzi. A jak ktoś 
ją wypije, to czuć od niego ben-
zyną. Do tego wywołuje agresję. 
Ostatnio jeden facet po wypiciu 
tego świństwa latał po wsi z siekie-
rą. W domach co kilka dni słuchać 
awantury. Płaczą żony i dzieci – 
opowiada nam kolejny mieszka-
niec Czermnicy. 

Zdaniem wielu alkohol wywo-
łuje też zaniki pamięci. 

-Najdziwniejsze jest to, że kiedy 
mój mąż połamał w domu meble, 

to na drugi dzień nic nie pamiętał 
i gotów mi wmówić, że to ja zrobi-
łam – mówi jedna z napotkanych 
kobiet. 

Zdaniem sołtysa Czermnicy, 
Jana Artemiuka, alkohol mógł 
doprowadzić też do śmierci kli-
ku osób. 

-Tutaj naprawdę wiele osób 
zmarło przez picie alkoholu- 
twierdzi sołtys. 

Teza odważna, ale z drugiej 
strony nie ma żadnej wiedzy na 
temat pochodzenia alkoholu, któ-
ry sprzedają kobiety. I każdy zgon 
osoby, która ma problem z pi-
ciem wysokoprocentowych trun-
ków zakupowanych na melinie, 
budzi podejrzenia mieszkańców. 
Tym bardziej, że umierają kolej-
no. Ostatnio nawet w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek (z 16 na 17 
sierpnia) wieś obiegła informa-
cja o śmierci jednego z mieszkań-
ców, około 65-letniego mężczy-
zny. Zmarły był klientem meliny. 
Przed śmiercią miał pić zakupio-
ny tam alkohol. 

Niezły interes....alkohol ku-
pisz nawet bez pieniędzy 

Alkohol jest dostępny o każdej 
porze dnia i nocy twierdzą miesz-
kanki Czermnicy. 

-W ostatnią sobotę i niedzielę 
sklep był zamknięty, a przez wieś 
co chwila pielgrzymowali spra-
gnieni klienci meliny. A to pijany 
chłop na rowerze, a to na motorze 
bez kasku, a to na nogach powłó-
czy. I to nie ważne czy jest 6 rano, 
12 w południe, czy 3 nad ranem. 
Wystarczy zapukać do drzwi – 
mówi nam jedna z kobiet. 

Kontrabanda przynosi niezłe zy-
ski. Alkohol sprzedawany jest rów-
nież na przysłowiową krechę.

-Mój syn potrafi miesięcznie tam 
zostawić 300 zł – mówi starsza panią. 

Inna kobieta twierdzi, że rekor-
dziści na melinie przepijają nawet 
800 zł. 

-Mój mąż potrafił wydać u nich 
na alkohol 400 zł. Wiem, że sąsiad 
wisiał w zeszycie 800 zł i chyba do 
dziś nie oddał - mówi jedna z ko-
biet. 

-To niezły interes. Wystarczy 
spojrzeć jakie drogie firany wi-
szą w domach obu pań, albo ile 
razy jeżdżą do fryzjera w mieście 
– mówi kolejna mieszkanka wsi. 

Właścicielki meliny dobrze też 
dbają o to, aby wszystkie pienią-
dze ze sprzedaży alkoholu spły-
wały im do kieszeni. Jedną z nich 
mieszkańcy nazwali  nawet „ko-
mornikiem”. 

-Mówimy na nią komornik, bo 
jak wie kiedy któryś dostaje wy-
płatę, a wisi jej pieniądze, to po-
trafi już na przystanku czekać, aż 
facet wróci z pracy i od razu pie-
niędzy wołać- mówi jednak z ko-
biet, której mąż zaopatruje się na 
melinie. 

-Potrafi też do domu przyjść za 
pieniędzmi- mówi inna kobieta. 

Melina jest otwarta również i 
dla tych, co pieniędzy nie mają. Ci 
jak się okazuje mogą zapłacić bar-
terem, czyli wymieniając towar za 
towar. - Jednak z kobiet, co  prowa-
dzi melinę skupuje też leśne owo-
ce i grzyby. Często za dostarczone 
płody, rozlicza się wódką – mówi 
nam mieszkaniec Czermnicy. 

Odważyli się mówić....teraz 
czekają na pomoc 

Kobiety do tej pory bały się mó-
wić o problemie otwarcie.  Szcze-
gólnie, że za procederem nielegal-
nego upijania ojców, mężów, braci 
i synów stoją kobiety reprezentu-
jące dość spory klan rodzinny. Po-
stanowiły się jednak przełamać. 

-To wszytego było już zgłasza-
ne na policję i do urzędu, ale jak 
na razie nie przyniosło skutków. 
Może tym razem ktoś nam pomo-
że. Przecież jak tak dalej będzie 
nasza wieś zostanie zniszczona – 
mówi jedna z naszych rozmów-
czyń. 

Wtóruje jej wzruszona star-
sza kobieta, której mąż alkoholik, 
leży sparaliżowany w domu. 

-Zniszczą rodziny, które tutaj 
mieszkają. Przecież to była taka 
porządna, spokojna wieś. To jest 
okropne. Rozpiją tych chłopaków, 
a później my, kobiety będziemy 
cierpieć – mówi kobieta. 

Kobiety liczą, że ktoś im pomo-
że i wyciągnie do nich ręce. 

-Może to, że miałyśmy odwagę 
o tym publicznie  powiedzieć spra-
wi, że ktoś nam pomoże, za nim 
naprawdę wszyscy zaczną omi-
jać tę naszą wieś szerokim łukiem. 
Dlatego chcemy to mówić głośno, 
żeby wszystkim otworzyć na to 
oczy i im to uzmysłowić – mówi 
mieszkanka z Czermnicy. 

Wierzy w to też nowy sołtys 
wsi, Jan Artemiuk, który mimo 
iż jak twierdzi do tej pory nie 

doczekał się pomocy ze strony 
urzędników czy policji, jest goto-
wy do działania. 

-Byłem z tym u wiceburmistrza, 
ale odesłał mnie na policję. Na 
policji powiedziano mi, że spra-
wa jest trudna, bo chociaż wiado-
mo kto to robi, ciężko go złapać za 
rękę. Wierzę jednak, że to w koń-
cu doczekamy się pomocy. Moim 
zdaniem wieś powinna zostać ob-
jęta jakimś programem, akcją in-
formacyjną. Trzeba jednak zacząć 
od likwidacji miejsc, gdzie sprze-
daje się nielegalnie alkohol, żeby 
móc w jakiś sposób na tym wszyst-
kim zapanować – mówi Jan Aret-
miuk. 

Sołtys ubolewa też nad tym, że 
w pijaństwo popadają wartościo-
wi mieszkańcy wsi. 

Wśród tych, co piją, jest wie-
le młodych, mających fach w ręku 
wspaniałych mężczyzn. Ci jed-
nak zamiast zarabiać potężne pie-
niądze,  wolą pić, rozbijając w ten 
sposób swoje rodziny. To boli naj-
bardziej – dodaje J. Artemiuk. 

Przed publikacją materiału re-
dakcja DN odbyła rozmowy z 
wiceburmistrzem Nowogardu, 
Krzysztofem Kolibskim oraz ko-
mendant Komisariatu Policji w 
Nowogardzie podinspektor Mał-
gorzatą Figurą, na temat sytuacji 
panującej w Czermnicy. Przeka-
zaliśmy również, że we wsi jest 
grupa osób oczekująca na wspar-
cie i gotowa porozmawiać, mniej 
czy bardziej oficjalnie. Zarówno 
zastępca burmistrza jak i szefo-
wa policji zapewniali, że zrobią w 
sprawie tyle na ile pozwalają na 
to im kompetencje. To deklaracja 
dająca dużą nadzieję. Oby tylko 
ta pomoc przyszła w porę, to zna-
czy dopóki są we wsi tacy, którym 
jeszcze zależy na lepszej przyszło-
ści swojej małej społeczności. 

Marcin Simiński 
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Sonda z Osiny
Czy Polacy chcieliby powrotu obowiązkowego poboru do 
siły zbrojnej?  Z takim pytaniem zwróciliśmy się do na-
szych respondentów z Osiny  przy okazji minionego świę-
ta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzonego 
15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 
1920. 

Pan Władysław - Uważam, że 
ten rodzaj służby powinien po-
nownie wrócić. Dlatego, że dawa-
ła ona możliwość choćby minimal-
nego ukształtowania charakteru w 
człowieku. Służba w wojsku rów-
nież budowała odpowiednie cechy 
charakteru, które później z pew-
nością zdecydowanie przydawa-
ły się już tzw. cywilu. Sam służy-

łem w Wojsku Polskim w formacji wojsk lądowych. Dlatego wspominam 
ten okres, jako czas, gdzie mogłem się nauczyć odpowiedzialności i pew-
ności siebie na dalsze życie. Dlatego twierdzę, że pobór do wojska powi-
nien wrócić. 

Pan Zbigniew -  Osobiście sam 
nie byłem w wojsku i wcale tego 
nie żałuję. Uważam, że służba w 
armii to zwyczajna strata cza-
su. Dlatego dobrze, że dziś mło-
dy człowiek nie ma obowiązku być 
żołnierzem a idą tylko Ci, co zwy-
czajnie chcą. 

Pani Halina - Panie redakto-
rze, ponieważ jestem świadkiem 
Jehowy to nie mogę uczestniczyć w 
żadnych tego typu przedsięwzię-
ciach. Dlatego jak najbardziej za-
chowujemy neutralność. Nie opo-
wiadamy się po żadnej stronie, 
nie chwytamy za broń. Nasza re-
ligia skupia się jedynie na wierze. 

Pan Stanisław - Panie to był-
by za duży koszt dla naszego pań-
stwa. Toteż uważam, że Polska po-
winna pozostać przy armii zawo-
dowej. Te dwa lata, które ja odby-
łem było w pewnym sensie strata 
czasu i urwaniem mojego życiory-
su. Dlatego twierdzę, że armia po-
winna zostać zawodowa. 

Pani Kamila - 
Jeżeli chodzi o pana 
pytanie to nie mam 
wyrobionego i kon-
kretnego zdania na 
ten temat. Jest mi 
trudno, cokolwiek 
powiedzieć w tym 
temacie i rozsądzić 
czy jest to koniecz-
ne czy nie. Ale my-
ślę, że jeżeli byłby 
jakiś konflikt zbroj-
ny to mężczyźni w z 

rezerwy i tak byliby powoływani do służby, by bronić suwerenność na-
szej ojczyzny. Ten temat jest nadal dyskusyjny, bo mężczyźni, którzy chcą 
iść do wojska wiem, że sami się zgłaszają i proszą o przyjęcie w szeregi sił 
zbrojnych RP. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

GIeŁDa PODrĘCZNIkÓW SZkOlNYCH
Kupię używane podręczniki do 5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 515 167 978 
„Kupię książki do I klasy, Liceum Ogólnokształcącego nr.2 w Nowogardzie. Tel. 603979475” 
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Sprzedam podręczniki do klasy 2 gim. nr.1 w Nowogardzie. 603 229 081
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Kupię podręczniki do klasy II Gimnazjum nr.2. 732 989 835 
Sprzedam podręczniki do klasy piątej szkoły podstawowej . ( Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olim-

pijczyków )
-Podręcznik do Przyrody „Tajemnice przyrody” Wydawnictwo NOWA ERA , Janina Ślósarczyk, Ryszard 

Kozik,Feliks Szlajfer
-Podręcznik do Historii „ Wczoraj i dziś” Wydawnictwo NOWA ERA , Grzegorz Wojciechowski
-Podręcznik do Języka polskiego „Słowa na start!” Wydawnictwo NOWA ERA, Marlena Derlukiewicz
-Podręcznik do matematyki „Matematyka 2001” Wydawnictwo WSiP
numer telefonu kontaktowego 785635001

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na  nabycie bądź oferować do sprzedaży  lub oddania podręczniki szkol-
ne na najbliższy rok szkolny. Zgłoszenia w rubryce „Giełda podręczników” będą, jak co roku, publikowane nie-
odpłatnie.  Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji, bądź przesyłać drogą mailową na redakcyjny adres, 
ewentualnie podyktować ich treść dzwoniąc na redakcyjne telefony.  Zapraszamy do udziału w „Giełdzie pod-
ręczników”.                 

                                      red

Gmina Osina

Kiedy przebudują świetlice?
Gmina Osina nosi się z zamiarem przebudowy dwóch świetlic. Mowa o tych Bodzęcinie 
oraz Węgorzycach.  O ile w tym roku na ten cel zostanie spożytkowanych 50 tys z gminnej 
kasy, to na pierwsze prace budowlane przyjdzie poczekać przynajmniej do 2016 roku.  

Umowa na wykonanie do-
kumentacji projektowej dot. 
Przebudowy świetlicy wiej-
skiej w Bodzęcinie została za-
warta w dniu 16 marca tego 
roku.  Wykonawcą jest pra-
cownia architektoniczna Art-
-Des ze Szczecina. Zgodnie 
z umową firma zobowiązana 
jest wykonania m.in. dwóch 
wstępnych koncepcji przebu-
dowy świetlicy w Bodzęcinie 
i uzgodnienia jej z pracowni-
kami urzędu. Według zamie-
rzeń Świetlica wiejska w Bo-
dzęcinie ma uzyskać zupeł-
nie nową funkcjonalność. Za-
kres prac to m.in przebudowa 

węzła sanitarnego w tym WC 
dla osób niepełnosprawnych, 
powiększenie kuchni, zada-
szenie tarasu, a także ocieple-
nie budynku. Szczecińska fir-
ma za opracowanie koncepcji 
po zakończeniu prac zainka-
suje 24 215 zł brutto. Podobna 
kwota dotyczy opracowania 
koncepcji rozbudowy świetli-
cy wiejskiej w Węgorzy (ra-
zem da to 50 tys zł). O ile w 
tegorocznym budżecie Gmi-
ny Osina znajdują się środki 
na sporządzenie dokumenta-
cji, to próżno szukać środków 
pozwalających na przepro-
wadzenia prac. Jak informu-

je Urząd Gminy Osina, we-
dług tylko wstępnych szacun-
kowych wyliczeń przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Bodzęci-
nie kosztować ma blisko 200 
tys zł. Gmina będzie chciała 
na ten cel pozyskać fundusze 
zewnętrzne. Na razie nie wia-
domo, kiedy to nastąpi. Pierw-
sze nabory dotacyjne z UE, w 
których gminy będą mogły się 
starać o fundusze np. na prze-
budowę świetlic ruszą naj-
prawdopodobniej dopiero w 
przyszłym roku.  

Red
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Dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie
 zatrudni

na czas określony 
pedagoga szkolnego 

w wymiarze 25/25 
oraz 

nauczyciela fizyki 
w wmiarze 6/18 godzin 

dydaktyczno-wychowawczych. 
Wymagane pełne kwalifikacje.

Telefon: 91-39-103-80

 
Informujemy, że w dniu 12 

sierpnia 2015 r. na boisku miesz-
czącym się na Placu Szarych Sze-
regów ujawniono rower, koloru 
szarego. Właściciel zguby pro-
szony jest o zgłoszenie się do  Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie.  
    
                          st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

Polski Komitet Pomocy Społecznej                                       
 Ogłoszenie 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIASTA
 I GMINY W NOWOGARDZIE INFORMUJE ŻE DNIA:

29.08.2015  OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY  1-60
31.08.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                    61-140

01.09.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                    141-229
            BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ 

POTRZEBNE DOKUMENTY :
1. DOWÓD OSOBISTY 

2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
                                                                              ZARZĄD 

OGŁOSZeNIe

kilka ulic pozostawało bez wody

Kolejna uszkodzona 
rura
Mieszkańcy kilku ulic w czwartek (13 sierpnia) pozostali 
bez wody, na skutek awarii jakiej uległa rura przy ul. Wa-
ryńskiego. Po usunięciu awarii, w nocy z czwartku na piątek 
nad ranem, z kranów leciała brunatna śmierdząca woda. 
Spowodowane to było brakiem możliwości wypłukania 
przyłączy. Po południu sytuacja wróciła do normy.  

Mieszkańcy ulic Waryńskiego, 
Kazimierza Wielkiego, Kilińskie-
go, a także części 3 Maja, w czwar-
tek przez kilka godzin pozostali 
bez wody. - Remont przyłącza wo-
dociągowego w trybie awaryjnym 
był niezbędny ze względu na straty 
wydobywającej się wody z uszko-
dzonej silnie skorodowanej rury 
o średnicy 50 mm z jakiej zosta-
ło ono wykonane. Przyłączem tym 
zasilany jest budynek Nr 6 przy 
ulicy Waryńskiego w Nowogar-
dzie. Niezwłocznie przystąpiliśmy 
do naprawy uszkodzenia. W trak-
cie naprawy stwierdzono bardzo 
dużą korozję rur i zakwalifikowa-
no do jej całkowitej wymiany. Ze 
względu na czas w jakim awaria 
wystąpiła (godziny popołudniowe 
13.08.2015 przed świętem 14.08) 
i okresem na przygotowanie mate-
riału niezbędnego do jego wymia-
ny, dokonaliśmy usunięcia przecie-
ku, a w tym tygodniu przystąpimy 
do jego wymiany. Na okres napra-
wy bez dostaw wody z rurociągów 
nie korzystali mieszkańcy ulic Wa-
ryńskiego, Kazimierza Wielkiego i 
Kilińskiego a także odcinka ulicy 
3-go Maja od skrzyżowania z uli-
cą Fabryczną do ul. Kilińskiego. 
Ograniczenie dostaw trwało około 
3 godzin – poinformował redakcję 
DN Piotr Tomków z PUWiS. 

Po tym jak woda wróciła do 
kranów, nie zachęcała jednak do 
kąpieli, gdyż miała kolor brunat-
ny i nieciekawie pachniała. PU-

WiS wyjaśnia dlaczego woda od-
biegała od norm. - Pojawiają-
ca się woda odbiegająca od norm 
w pierwszej fazie ponownego uru-
chomienia zasilania, spowodowa-
ne było brakiem możliwości wy-
płukania przyłączy na których 
były otwarte zawory czerpalne 
w nieruchomościach a także tzw. 
uderzenie hydrauliczne wody, któ-
re powstaje przy otwieraniu za-
suw wcześniej zamkniętych na sie-
ci wodociągowej pomimo przepro-
wadzonego płukania wyłączonej 
sieci – tłumaczy Piotr Tomków. 

Warto dodać, że w tym okre-
sie usuwano również inną awa-
rię, zasilania budynku przy ulicy 
Blacharskiej, którą udało się wy-
konać nie wyłączając zasilenia w 
wodę ul. Norwida oraz Karska. 

KR

Nasz felieton

70 lat nieobecności władzy w kościele 
 

1. W ostatnią niedzielę para-
fia pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny obchodziła swoje 
70-te urodziny. Na uroczystościach  
nie pojawił się ani burmistrz, ani 
żaden jego wysłannik, ani prze-
wodniczący Rady -nikt z władz na-
wet nie przesłał  życzeń z tej  wyjąt-
kowej i bardzo ważnej  na tych zie-
miach historycznie rocznicy.

2. To właśnie w sierpniu 1945 
roku pojawił się w Nowogar-
dzie z dekretem nominacyjnym 
od kard. A. Hlonda pierwszy pro-
boszcz ks. Bogdan Szczepanow-
ski. I to w sierpniu przejęto klu-
cze do nowogardzkiego kościoła 
od niemieckiego ewangelickiego 
pastora. Erygowanie parafii kato-
lickiej w Nowogardzie w sierpniu  
1945 roku wpisywało się w pro-
ces o znaczeniu historycznym, któ-
rym wówczas było wszechstron-
ne zagospodarowywanie ziem za-
chodnich włączonych do Polski  w 
wyniku ustaleń konferencji mię-
dzynarodowych kończących II 
Wojnę  Światową. „Wrócił tu Ko-
ściół, wróciła tu Polska” tak o tym  
procesie mówił i pisał nieżyjący już 
wieloletni  pasterz  naszej diecezji 
arcybiskup Kazimierz Majdański.

 3. Ale zarówno ten  powrót Pol-
ski, a tym bardziej powrót kościo-
ła nie przebiegał bynajmniej w 
idyllicznej atmosferze, ale wyma-
gał  przez  lata wyjątkowego har-
tu ducha od  tych, którzy rozumie-
li  czym jest  zarówno polskość,  jak 
i związaną z nią  historycznie ka-
tolickość  narodu.  Oprócz  wielo-
rakich działań związanych z  zago-
spodarowywania tych ziem przez 

społeczność tutaj przesiedloną, 
tzw. ziemie odzyskane  stały się bo-
wiem wzorcowym poligonem  in-
doktrynacji ideologicznej (realizo-
wanej także  w całej Polsce ale tu-
taj szczególnie)  prowadzonej przez   
narzuconą przez sowietów  władzę  
komunistyczną. Walka z kościo-
łem, ale także podporządkowanie 
polskości komunizmowi to były 
zasadnicze  wyróżniki  tej ideolo-
gicznej ofensywy komunistów. 

4. Dlatego pomijając  pierwsze  
miesiące  po zakończeniu   wojny  
już od początku  stopniowo wła-
dze   wprowadzały w życie   kolej-
ne formy  wrogości  w stosunku do 
kościoła. Jedną  z form tej wrogo-
ści było  zepchnięcie społeczno-
ści  katolickiej do getta  „prywatno-
ści”.  Inicjatywy  kościoła zwłaszcza  
o charakterze społecznym miały 
zniknąć z życia publicznego i zo-
stać  zamknięte w granicach  bez-
pośrednich działek kościołów. Stąd 
kasaty, będące w istocie kradzieżą  
tysięcy kościelnych szpitali szkół, 
nieruchomości służących  kultu-
rze, wydawnictw, stąd rugi kapela-
nów ze szpitali i wojska katechetów  
ze szkół publicznych  itd. Społecz-
ności katolickiej  odmówiono  też  
podmiotowego oficjalnego udzia-
łu w życiu publicznym,  a już jakie-
kolwiek wypowiadanie się  z pozy-
cji katolickich  w przedmiocie po-
litycznym (czyli w istocie na temat 
np. stanowionych praw) było trak-
towane  jako działanie  wrogie wo-
bec  ustroju Państwa.  

5. Konsekwencją  tych ledwo tu 
zarysowanych zjawisk było rów-
nież  to, że władza zarówno oficjal-
nie jak i jej prominenci także  pry-
watnie, w kościele pojawiać się nie 
mogli, i to niezależnie od charakte-
ru uroczystości jaka  miała miejsce. 
Odzyskanie suwerenności w 1989 
roku  zakończyło ostatecznie tę erę  
oficjalnej państwowej indoktryna-
cji, ateizacji  i  zamykania katoli-
ków w kruchcie choćby z ich na-
uka społeczną.  Wolni Polacy roz-
poczęli budowanie ustroju  własne-
go a nie sowieckiego państwa.  Ale 
40 lat zniewolenia na długo jeszcze  
jak się okazało, pozostawiło ślady  

w mentalności  w wielu środowi-
skach zwłaszcza tych zdominowa-
nych  przez  nie poddanych  proce-
sowi dekomunizacji notabli byłego 
systemu (dzisiaj  to już na ogół ich  
ideowi  i polityczni następcy).

6. Uroczystościom rocznicowym   
70 lat  istnienia nowogardzkiej pa-
rafii, które odbyły się w ostatnią  
niedziele przewodniczył  ks. biskup 
Henryk Wejmann. Po Mszy Świę-
tej na  placu kościelnym  odbyło się 
poświęcenie  tablicy poświęconej  
żołnierzom  powojennego podzie-
mia  niepodległościowego.  Potem  
był także  piknik parafialny.

7. Niestety ani burmistrz, ani 
jego wysłannik, ani przewodniczą-
cy Rady Miejskiej  nie pokazali się 
na  70-tych urodzinach parafii No-
wogardzkiej. Władzy samorządo-
wej nie stać było nawet  na   wysto-
sowanie oficjalnych życzeń z okazji  
tej  rocznicy  jakże  istotnej  także 
dla  historii wspólnoty narodowej 
i umacniania polskości  na ziemi 
nowogardzkiej. Czyż zapomnieli? 
Zapewne tak - ale zapewne zapo-
mnieli  świadomie. Nie  zapomnie-
li  jednak  jeszcze w środę  na wnio-
sek burmistrza  uchwalić  potężne 
pieniądze (dwa razy więcej aniżeli  
na ogół w okolicznych gminach) na 
zabawę  dożynkową.  Ponoć  zro-
biono to dla rolników. Trudno się  
oprzeć wrażeniu, że raczej  jednak 
dla kogo innego.  Kto był rok temu 
na dożynkach na Bema to wie do-
brze co tam się lało strumieniami  
i nie była to tylko przedwyborcza 
propaganda. 

8. Władza nowogardzka repre-
zentowana przez burmistrza  Ro-
berta Czaplę i przewodniczące-
go Rady Stanisława Saniuka po raz 
kolejny przynosi wstyd społecz-
ności nowogardzkiej i to nie tyl-
ko dlatego, że  brakuje jej sukcesów 
w zarządzaniu, ale również dlate-
go, że się zachować nie potrafi  jak 
przystało  i na władze,  i na kultu-
ralnych ludzi.

Marek Słomski
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Sprawdziliśmy ile kosztują podręczniki 

Jedni dostaną za darmo inni słono zapłacą
Zbliża się nowy rok szkolny. Dla rodziców oznacza to dość spory wydatek w domowym budżecie. Ale nie dla wszystkich. Uczniowie klas pierwszy szkół 
podstawowych i gimnazjum mają otrzymać komplet podręczników bezpłatnie, zgodnie z nowym rządowym programem. Pozostali będę niestety musieli 
je zakupić sami – i za płacą za to słono. 

Już tradycyjnie, w drugiej po-
łowie sierpnia robi się tłocz-
niej w księgarniach. Książek i 
zeszytów ćwiczeń szukają za-
równo uczniowie, jak i ich ro-
dzice. Koszt podręczników 
i często wymaganych zeszy-
tów ćwiczeń do nich to wyda-
tek rzędu kilkuset złotych. Do 
tego dochodzą zeszyty, piórni-
ki, kredki, plecaki, bloki, pla-
stelina, farbki i inne niezbęd-
ne przybory w szkolnym ży-
ciu uczniów. To oczywiście do-
datkowy koszt. Niedawno było 
głośno o darmowym “Naszym 
Elementarzu” dla pierwszo-
klasistów, od tego roku Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej 
finansuje zakup podręczników 
również dla innych klas. 

Darmowe podręczniki
MEN zadecydowało, że od 

roku szkolnego 2015/2016 
uczniowie pierwszej, drugiej 
i czwartej klasy szkoły pod-
stawowej oraz pierwszej kla-
sy gimnazjum będą korzystać 
z książek zakupionych przez 
szkołę. We wrześniu 2016 roku 
bezpłatne podręczniki będą 
mieli zapewnione uczniowie 
klas trzecich i piątych Szkół 
Podstawowych i drugich Gim-
nazjów, a w 2018 jako ostatni 
trzecioklasiści z Gimnazjum. 
MEN przekaże szkołom pie-
niądze w formie dotacji celo-
wej na zakup podręczników i 
materiałów ćwiczeniowych. I 
to szkoła zdecyduje jakie zaku-
pi. Wysokość dotacji wyniesie 
do 250 złotych  na podręczniki 
i do 25 złotych na zeszyty ćwi-
czeń na każdego ucznia. Pod-
ręczniki będą przechodzić z 
ucznia na ucznia i dlatego, aby 
mogły służyć przez kilka lat nie 
mogą zawierać poleceń, zadań, 
ćwiczeń i pytań wymagających 

uzupełnienia.
Jak przekażą?
Na jakich zasadach  książki 

będą przekazywane uczniom? 
O tym zadecydują  dyrektorzy. 
Na pewno podręczniki trze-
ba będzie zwrócić w określo-
nym terminie i w jak najlep-
szym stanie. Odpowiedzial-
ność za nieletnich użytkowni-
ków spadnie na ich rodziców. 
W razie zniszczenia, uszkodze-
nia, zgubienia książki lub ma-
teriałów edukacyjnych  szkoła 
może zażądać zwrotu kosztów 
zakupu.

Wyprawka szkolna 
Od trzynastu lat MEN re-

alizuje program “Wypraw-
ka szkolna”. Mogą z niego sko-
rzystać m. in. rodzice uczniów 
klas trzecich szkoły podstawo-
wej i uczniów niepełnospraw-
nych. Dofinansowanie przy-
sługuje również uczniom z ro-
dzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 574 zł. 
Do ministerialnego programu 
ucznia może zgłosić też dyrek-

tor szkoły. Bierze on wtedy pod 
uwagę warunki ekonomiczne i 
społeczne w jakich żyje uczeń, 
takie jak ciężka choroba, wie-
lodzietność, przemoc lub alko-
holizm w rodzinie. 

Osoby, które spełniają wa-
runki, aby otrzymać dofinan-
sowanie muszą złożyć wniosek 
o przyznanie pomocy u dyrek-
tora szkoły. Należy do niego do-
łączyć odpowiednie dokumen-
ty uprawniające nas do skorzy-
stania z pomocy. Na przykład 
rodzice ucznia niepełnospraw-
nego muszą posiadać orzecze-
nie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, w przypadku kryte-
rium dochodowego jest to za-
świadczenie o dochodach  lub 
o korzystaniu ze świadczeń ro-
dzinnych. Natomiast osoby, 
które przekraczają kryterium 
dochodowe składają uzasad-
nienie do otrzymania pomo-
cy. Do wszystkich tych doku-
mentów dołączamy jeszcze do-
wód zakupu książek np. fak-
turę VAT lub oświadczenie, że 

taki zakup zrobiliśmy. 
Przyznali od 225 do 450
W tym roku, w zależności 

od klasy, wysokość dofinanso-
wania wynosi od 225 zł do 450 
zł. Jeżeli kupujemy podręczni-
ki do kształcenia specjalnego 
możemy liczyć na zwrot nawet 
770 zł. Więcej szczegółowych 
informacji możemy znaleźć na 
stronie www.men.gov.pl pod 
linkiem “Wyprawka szkolna” 
2015/2016.

 Ci, którzy nie mogą skorzy-
stać z pomocy państwa będą 
musieli zakupić podręczni-
ki sami. W zależności od tego 
do której klasy kupimy książki, 
ceny za komplet podręczników 
wahają się od 300 do nawet 500 
zł. W tabeli poniżej publikuje-
my ceny książek, które oferu-
je jedna z nowogardzkich księ-
garni dla szkół podstawowych i 
gimnazjów. 

Marcin Sumiński

GIMNAZJUM

Przedmiot Klasa II Klasa III

JĘZ. POLSKI 29zł – 54zł 53zł – 62zł
JĘZ. ANGIELSKI 100zł – 110zł 55zł lub kontynuacja
JĘZ. NIEMIECKI 40,50zł – 80zł 50zł – 76zł
HISTORIA 34zł – 49zł 32zł – 38zł
MATEMATYKA 30zł – 49zł 30zł – 38zł
BIOLOGIA 35,50zł 35zł – 58zł
FIZYKA 37zł – 40zł 38zł – 62zł
CHEMIA 34,10zł 38zł – 66zł
GEOGRAFIA 36zł – 56zł 36zł – 59zł
INFORMATYKA kontynuacja kontynuacja
ZAJ. TECHNICZNE kontynuacja kontynuacja
ZAJ. ARTYSTYCZNE 33zł 18 zł lub kontynuacja
WOS 29zł – 34zł 28zł – 30zł
RELIGIA 18zł 18zł
RAZEM 456,10zł – 592,60zł 431zł – 507zł

Dane zebrała Marta Wipplinger 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przedmiot Klasa V Klasa VI

JĘZ. POLSKI 44zł - 60zł 55zł – 61zł
JĘZ. ANGIELSKI 90zł – 95zł 94zł - 132zł
JĘZ. NIEMIECKI brak danych brak danych
PRZYRODA 60zł- 68zł 32zł – 61zł
HISTORIA 32zł – 54zł 31zł – 58zł
MATEMATYKA 23,50zł – 76zł 36zł – 65zł
ZAJ. KOMPUTEROWE kontynuacja kontynuacja
ZAJ. TECHNICZNE kontynuacja kontynuacja
PLASTYKA kontynuacja kontynuacja
MUZYKA 30zł – 44zł 44zł – 56zł
RELIGIA 28,50zł – 33zł 17zł
RAZEM 308zł – 430zł 309zł – 450zł

remont biurowca ” Gardna”

Spółdzielnia broni 
się przed grzybem.  
Drugi tydzień trwają prace przy odgrzybianiu i osuszaniu 
ścian budynku spółdzielni „ Gardno” w Nowogardzie.  Pra-
ce wykonuje nowogardzka firma. 

Drugi tydzień trwają prace 
przy odgrzybianiu ścian budyn-
ku spółdzielni SM. Gardno. O to  
dlaczego remontują swój budynek  
i jaki jest  szczegółowy zakres prac  
pytamy   prezesa spółdzielni  Jana 
Smolirę -  Potwierdzam, że obiekt  
jest odgrzybiany i odnawiana ele-
wacja budynku. Jak pan wie nasz 

biurowiec  jest w dość newralgicz-
nej , wyeksponowanej części mia-
sta. Dlatego musi być zwyczajnie 
utrzymywany w  estetycznym sta-
nie.  Grzyb oprócz  swoich  cech 
niszczycielskich  dla ścian  rów-
nież nigdy  nie wygląda  dobrze , 
jest nieestetyczny. Dlatego postano-
wiliśmy się z nim ostatecznie roz-
prawiać poprzez najpierw  jego  
zniszczenie i następnie  pomalo-
wanie  tych miejsc  specjalistyczną 
farbą. Prace wykonuje Przedsię-
biorstwo  Ogólnobudowlane -  Zbi-
gniew  Ptaszyński.  Co do zakresu 
szczegółowego prac   to obejmuje 
on: Umycie budynku, wykonanie 
odgrzybienia  elewacji materiała-
mi grzybobójczymi   i pomalowa-
nie budynku farbami silikatowy-
mi.  Koszt całego zakresu prac to 
około 15 tys. zł – kończy  prezes 
Spółdzielni Gardno. 

Jarek Bzowy
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Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 

505-073-913

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Sprawdzamy majątki urzędników z Osiny

Ile zarabiają w sąsiedniej gminie?
We wtorek (11 sierpnia), publikowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych z Osiny. Aby 
zakończyć przegląd oświadczeń z sąsiedniej gminy, dziś przyjrzymy się zarobką Wójta, Se-
kretarza i Skarbnika oraz kierownikom najważniejszych placówek w sąsiedniej gminie.

Imię i na-
zwisko / Sta-
nowisko 

Oszczędności Nieruchomości Zarobki za rok 2014 Samocho-
dy

Kredyty

K r z y s z -
tof Zbigniew 
Szwedo / 
Wójt gminy 
Osina

38 015,58 zł, Mieszkanie o pow. 
67,2 m2 o warto-
ści 130 000 zł, dział-
ka ogrodowa o pow. 
496 m2 o wartości 3 
000 zł, garaż o pow. 
17 m2 o wartości 5 
000 zł

Dochód ze stosunku 
pracy – 113 873,54 zł

Opel Astra 
II rok prod. 
2000 o war-
tości ok. 6 
000 zł

Nie dotyczy

E m i l i a n 
Krzysztof Pi-
sarek / Sekre-
tarz gminy 
Osina

3 600 zł Dom o pow. 
165,94 m2 o war-
tości 328 000 zł, 
działka budowla-
na o pow. 333 m2 o 
wartości 10 000 zł, 
działka budowlana o 
pow. 639 m2 o war-
tości 25 000 zł

Wynagrodzenie ze 
stosunku pracy – 89 
288,85 zł, działalność 
wykonywana osobiście- 
1 120,12 zł

Nie doty-
czy

PKO BP 
SA kredyt 
mieszkaniowy- 
152 599,92 
zł, PKO BP 
SA pożyczka 
hipoteczna- 48 
913,74 zł

Aneta Ki-
jowska-Gach 
/ Skarbnik 
gminy Osina

102 000 zł, 1 
100 euro

Mieszkanie o pow. 
67,81 m2 o wartości 
100 000 zł, działka 
rolna o pow. 0,7015 
ha zabudowana o 
wartości 42 000 zł, 
działka rolna o pow. 
0,2218 ha o warto-
ści 16 000 zł, działka 
rolna o pow. 0,51 ha 
o wartości 2 500 zł, 
działka rolna o pow. 
0,0639 hai działka 
rolna o pow. 0,0591 
ha nabyta o wartości 
14 930 zł

Należność ze stosun-
ku pracy- 89 721,99 zł, 
osobiście wykonywana 
działalność- 3 920 zł

T o y o t a 
Avensis rok 
prod. 2007

Nie dotyczy

M a r c i n 
Płusa / kie-
rownik OPS 
w Osinie

9 375,93 zł Miszkanie o pow. 
46,69 m2 o wartości 
99 000 zł

Należność ze stosun-
ku pracy- 65 086,48 
zł, umowy zlecenia- 1 
350,40 zł

VW Pas-
sat rok prod. 
2005 o war-
tości 21 000 
zł, Opel Cor-
sa rok prod. 
1998 o warto-
ści 3 000 zł

Nie dotyczy

T a t i a n a 
Olbert / dy-
rektor ZSP w 
Osinie

10 000 zł Mieszkanie o pow. 
46,5 m2 (wynajem)

Z tytułu zatrudnie-
nia- 103 281,92 zł

Nie doty-
czy

B a n k 
Pekao kredyt 
g o t ó w k o w y - 
71 424,74 zł, 
S a n t a n d e r 
C o n s u m e r 
Bank kredyt 
gotówkowy- 14 
750 zł

K r z y s z -
tof Andrzej 
Górecki / 
k i e r o w n i k 
Gminnej Bi-
blioteki Pu-
blicznej w 
Osinie

10 066 zł (ra-
chunek oszczęd-
nościowo- rozli-
czeniowy wspól-
ny z małżonką)

Mieszkanie o pow. 
67,81 m2 o wartości 
60 000 zł

Z tytułu zatrudnie-
nia- 44 658,85 zł, umo-
wy zlecenia- 2 316,76 zł, 

Nie doty-
czy

Nie dotyczy

Oprac: KR

Budowa idzie jak po grudzie
Poniżej publikujemy list o czytelnika w sprawie budowy 
drogi prowadzącej do garaży przy ul. Zamkowej. 

Droga Redakcjo

 Jestem dzierżawcą garażu na ulicy Zamkowej.
Od16 lipca firma  budująca drogi dojazdowe moim zdaniem wykonu-

je prace niedostatecznie.Przejeżdżając kilkanaście razy stwierdzam kom-
pletny brak nadzoru a pracownicy zachowują się jak za starych dobrych 
czasów „czy się stoi czy się leży”.Jestem ciekawy skąd urząd miasta wy-
trzasnął tą firmę.Z części garaży korzystać nie można  a za dzierżawę i 
podatki płacić trzeba. Około 70 m kostki tzw.polbruku firma układa już 
prawie miesiąc i myślę że w najlepszym wypadku końca można się spo-
dziewać za około 10 do 14 dni.

 Stały Czytelnik

@    Ludzie listy piszą  @ 

Gdyby burmistrz osobiście budował tak jak zaczył inwestycja byłoby już dawno 
zakończona

Wycięli topole...
Kilka topól rosnących wzdłuż drogi stanowiącej łącznik ul. 
Bohaterów Warszawy z osiedlem i byłym „geesem”, wycięto 
na początku sierpnia. 

O likwidację drzew upominał 
się w imieniu mieszkańców  rad-
ny Michał Wiatr. Drzewa zagra-
żały bowiem bezpieczeństwu, a 

do tego całkowicie zacieniały po-
bliskie bloki. Teraz jest bezpiecz-
nie i o wiele słoneczniej. 

JB 

OGŁOSZeNIe
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Imieniny i jubileusz w jednym

Wielkie Święto parafii WNMP za nami 
W minioną sobotę, w parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przeżywała uro-
czystość odpustową. W ten dzień osłonięto też pierwszy z trzech kamieni, poświęcony Żoł-
nierzom Wyklętym. W niedzielę natomiast parafia  obchodziła 70 rocznicę powstania. 

Uroczysta msza odpustowa roz-
poczęła się o godzi. 11.00, któ-
rej przewodniczył ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko.  Towarzy-
szył mu,  były wikary parafii pw. 
WNMP, obecnie sprawującym 
posługę w Szczecinie, ks. Piotrem 
Budą, który wygłosił kazanie. 

Wiele pracy włożono, żeby przy-
gotować na tę uroczystość świą-
tynię. Pięknie wyczyszczony ko-
ściół, kolorowe stragany na pla-
cu przed świątynią, wszyscy od-
świętnie ubrani, zaplanowana w 
najdrobniejszych szczegółach li-
turgia. Ale nie to jest najważniej-
sze.  Można wiele rzeczy przygo-
tować, ale jeśli zabranie tego naj-
ważniejsze wszystko to pójdzie na 
marna. Bo dziś przyszliśmy tutaj 
przede wszystkim aby skorzystać 
z sakrament pokuty oraz pojedna-
nia, przyjść pomodlić się i przyjąć 
łaskę odpustu zupełnego. Jutro już 
będzie na to za późno, możecie to 
zrobić tylko dzisiaj, właśnie w uro-
czystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny – dzień imienin 
waszej wspólnoty. A wszystko po 
to, aby ułożyć nasze życie prawi-
dłowo i nie zgubić  najważniejsze-
go  cel naszego życia, tu na ziemi, 
którym jest Niebo- mówił do wier-

nych zgromadzonych w kościele 
ks. P. Buda. 

Po mszy św. wokół kościoła 
przeszła uroczysta procesja. Tuż 
po niej,  wierni zgromadzili się 
przy ustawionych kilka dni wcze-
śniej kamieniach, od strony ul. 
Kościelnej – o inicjatywie pisali-
śmy w poprzednich wydaniach 
DN.  Tam nastąpiło odsłonięcie 
jednego z głazów, poświęconego 
Żołnierzom Wyklętym. Dokona-
li tego dwaj, byli partyzanci Armii 
Krajowej: Andrzej Kiszka pseu-
donim „Dąb” i Wiktor Sumiński 
pseudonim „Kropidło. Obaj Żoł-
nierze Niezłomni, ścigani nie-
gdyś przez władze PRL, dziś mają 
ponad 90 lat i mieszkają na tere-
nie powiatu łobeskiego. Mimo iż 
dzieli ich nie duża odległość, spo-
tkali się po raz pierwszy właśnie 
tu, w Nowogardzie. 

Kwiaty pod obeliskiem po-
święconym Żołnierzom niezłom-
nym, złożyli żołnierze z 12 Bry-
gady Zmechanizowanej ze Szcze-
cina, zajmujący się pomocą by-
łym partyzantom. W uroczystości 
poza tłumem wiernych z Nowo-
gardu udział wzięli także działa-
cze Ruchu Narodowego ze Szcze-
cina. Miłym akcentem była rów-

nież obecność piłkarzy Pomorza-
nina Nowogard, ubranych w ko-
szulki z nazwą klubu, którzy rów-
nież oddali hołd Niezłomnym Bo-
haterom. 

Tuż po tym wierni i przybyli 
gości udali się na festyn parafial-
ny, zorganizowany przed placem 
przy kościele. Tam można było m. 
in. skosztować domowych wypie-
ków, czy swojskiego bigosu ugo-
towanego na dziczyźnie, wszyst-
ko popijając domowym kompo-
tem,  wspierając tym samym bu-
dowę kościoła w Wojcieszynie i 
remont kościoła w Karsku. Trady-
cyjnie odbyła się też loteria fanto-
wana, której główną nagrodą były 
dwa rowery. 

Następnego dnia w niedzielę, 
16 sierpnia, zaplanowane uroczy-
stości związane z 70 rocznicą po-
wstania parafii pw. WNMP w No-
wogardzie. Z tej okazji o godz. 
18.00 odbyła się uroczysta masz 
św. pod przewodnictwem bisku-
pa pomocniczego Archidiecezji 
Szczecińsko-kamieńskie, Henry-
ka Wejmana. Tuż po niej ks. Bi-
skup pobłogosławił odsłonięty 
dzień wcześniej obelisk poświęco-
ny Żołnierzom Wyklętym. 

Marcin Simiński
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Reklama

Reklama

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

kolejne osoby rozpoznane na zdjęciu z pielgrzymki do Częstochowy z 1948

„Drugie życie”  archiwalnej fotografii
Dwa tygodnie temu zamieściliśmy zdjęcie z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy  jaką odbyli wierni z nowogardzkiej parafii we wrześniu  1948 roku. 
W pielgrzymce uczestniczyło wtedy  175 osób ale na zamieszczonej  przez nas fotografii  znajduje się  tylko 80-ciu pielgrzymów. Nie wiemy  czy pozosta-
li uczestniczy pielgrzymki nie byli obecni w trakcie wykonywania fotografii (co jest mało prawdopodobne) czy  może było wykonane  też  drugie zdjęcie z 
pozostałymi  uczestnikami  wyprawy do  Częstochowy?  

Ta wersja  jest wielce prawdopo-
dobna,  ponieważ  istniejące zdję-
cie wyraźnie wyczerpuje  możli-
wości  szerokości  kadru ówcze-
snych aparatów i mogło być tak, że  
nie wszyscy się zmieścili  na  jed-
nym ujęciu. Zamieszczając  foto-
grafie z pielgrzymki  apelowali-
śmy do Czytelników o zgłaszanie 
do nas informacji o osobach roz-
poznanych na  zdjęciu.  Do redak-
cji zgłoszono identyfikację czte-
rech  osób. Zgłaszający, będący  
członkami rodziny rozpoznanych,  
dostarczyli  nam  sporo informa-
cji o swoich krewnych ze zdjęcia. 
Informacje te powodują, że   sta-
tyczne zdjęcie pielgrzymów nabie-
ra  swoistego dynamizmu zaczyna 
„ożywać”  i pozwala odkrywać ści-
słe, i naładowane emocjami  wię-
zi  teraźniejszości  z przeszłością.  
Wszystkie otrzymane w związku 
ze zdjęciem  informacje dotyczące 

rozpoznanych osób opracujemy i  
następnie opublikujemy w  DN . 
Zachęcamy Czytelników  do ana-
lizowania  zamieszczonego w nu-
merze z dnia 4 sierpnia na stronie  
7 zdjęcia i w przypadku rozpozna-
nia  kolejnych osób   do  kontaktu 
z redakcją.  

 Dotychczas rozpoznane osoby:
1. Kazimiera Banasiewicz z 

domu Majrzak.
2. Majdzińska Celina z Lestko-

wa
3. Kraszewska Michalina  z 

Lestkowa – matka Celiny Maj-
dzińskiej.

4. Aleksandra Grosman z 
domu Matusiewicz- rozpoznał 
wnuk Jan Szymaniak

5. Regina Milewska z domu 
Tomkalska - Grabin

6. Marianna Tomkalska z 
domu Przybysz 

12
346

5

Zaproszenie dla  mieszkańców 
okręgu wyborczego nr 8 

Z powodu  przystąpiena przez gminę Nowogard do prac  
nad budżetem na rok 2016 oraz ogłoszeniem przez  gminę 
Nowogard, możliwości  składania  propozycji  zmian do  Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy,

Zapraszam mieszkańców  mojego okręgu wyborczego nr 8,  
do zgłaszania uwag i propozycji w przemiotowych spra-

wach. Oczekuję  na Państwa  uwagi. Pod numerem tel 
511 407 627, oraz mail slomski.piotr@wp.pl

                                                                      
   Z poważaniem radny 

Piotr Słomski 

Wykaz ulic przynależnych do okręgu nr 8:  3 Maja od nr 1 do 28 i 
od nr 39 do końca, 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Batalionów 
Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, Magazy-
nowa, Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka. 
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Dziennikarz DN wśród włoskiej Polonii 

Z Nowogardu do Calabrii  
Calabria to najbardziej na południe wysunięty region Włoch, po-
łożony pomiędzy dwoma morzami - Tyreńskim i Jońskim - gdzie 
leży niewielkie miasto Nicotera Marina, do którego w dniach 
17.07.2015 - 02.08.2015 pojechał  nasz redakcyjny kolega. Korzy-
stając z okazji postanowił podzielić się informacją z tego urokli-
wego miejsca z czytelnikami DN. W ramach jego relacji z wakacji 
jest krótki wywiad z przedstawicielami tamtejszej Polonii.

Ruszyliśmy z Wrocławia pro-
sto do Calabrii…

Calabria to przepiękny i je-
den z najmniej znanych regionów 
Włoch, wciąż urokliwy i bardzo 
atrakcyjny dla turystów. Na jej 
temat trochę  poczytałem przed 
podrożą, która rozpoczęła się we 
Wrocławiu i trwała niemal 40 go-
dzin. Do Nicotery Mariny przy-
jechałem wraz z moją  dziewczy-
ną Asią. Z nieba lał się żar, a My 
zachwyceni byliśmy już samy-
mi polami kwitnących słonecz-
ników i pomarańczy widzianymi 
z okna autobusu. Nie dowierza-
łem, że na takim odludziu znaj-
dzie się coś poza krajobrazami, 
co będzie w stanie nas zachwycić. 
Jednak pierwsze spojrzenie na tę 
niesamowitą nadmorską miejsco-
wość zaparło nam dech w pier-
siach. Kameralna, a jednocze-
śnie imponująca zabudowa dom-
ków wkomponowanych w góry, 
jednoznacznie świadczyła, że jest 
to miejscowość leżąca w niezwy-
kłym położeniu. Aż trudno uwie-
rzyć, że mieszka tu tak mało lu-
dzi. Po obejściu nastrojowych, 
wąskich uliczek, udaliśmy się 
do kawiarni, gdzie zamówiliśmy 
włoską kawę oraz oczywiście lody, 
które mają miano najlepszych na 
świecie. Calabria to również pięk-
ne Morze Tyreńskie oraz plaża, z 
której roztacza się widok na Sycy-
lię, wulkan Etnę i Stromboli.

Ciao w Nicoterze! 
W języku włoskim nawet ku-

powanie bułki (panini) brzmi 
jak wyznanie radości, czy zado-
wolenia. Włoskie powitanie „Bu-
ongiorno”, czy „ciao” było często 
używane w stosunku do mnie i 
Asi, z którą udałem się w tę niesa-

mowitą podróż . 
Owoce morza - dar morza… 
Kilka słów na temat kuch-

ni włoskiej… Owoce morza 
były wykwintne, ale niekoniecz-
nie smaczne. Natomiast inaczej 
przedstawia się sprawa z maka-
ronami i pizzą, która smakuje 
zupełnie inaczej niż na polskim 
podwórku. Owoce południowe 
smakują tak, jakby je ktoś posło-
dził. Włosi jedzeniem potrafią się 

delektować, bez końca smakować 
i podziwiać to, co mają na talerzu. 
Wszechobecne tutaj skutery, ro-
wery, Fiaty 500 i Ferrari, to prze-
cież esencja tego, co w motoryza-
cji jest najlepsze. Wielokrotnie za-
stanawiałem się, jak to możliwe, 
że pomimo braku ścieżek rowero-
wych i tego, że wszyscy uczestnicy 
ruchu drogowego mają naprawdę 
w głębokim poważaniu jakiekol-
wiek zakazy i nakazy, współczyn-
nik wypadków drogowych jest 
chyba niższy niż w naszym odle-
głym Nowogardzie. Zdarza się, że 
kierowcy jeżdżą pod prąd, wymi-

jają się z każdej strony, a Policja 
nie reaguje. 

Chodząc po ulicach, napotyka-
łem opalonych mężczyzn, dzieci 
oraz kobiety. Może one nie były 
najpiękniejsze, ale mocno świa-
dome swojej kobiecości i noszą-
ce się z dumą. Może to mieszanka 
śródziemnomorskiej urody, go-
rącego klimatu i takiej pozornej 
niedbałości o szczegóły. Polacy 
spędzają urlop... w gronie rówie-
śników. Natomiast we Włoszech 
bardzo często odpoczywa się ca-
łymi rodzinami, a starszą osobę, 
która porusza się na wózku, wie-
czorami zabiera się na lody lub 
spacer do parku. Kiedyś myśla-
łem, że to intensywne przywiąza-
nie dzieci do rodziców również w 
Polsce jest osobliwe, teraz odkry-
łem jeszcze większą wartość z po-
siadania rodziny.  

Św. Jan Paweł oraz Ojciec 
Pio wciąż żywi w sercach Wło-
chów…

Te dwie postacie są szczegól-
nie czczone w Italii. Nie ma chyba 
domu, w którym nie zostałby po-
wieszony obraz obu świętych. Oj-
ciec Pio w Nicoterze ma dwa po-
stumenty, oba ulokowane w miej-
scach szczególnych i bardzo re-
prezentacyjnych.

Kalabryjska Polonia specjalnie 
dla Dziennika Nowogardzkiego 

By jeszcze bardziej poczuć kli-
mat tego regionu i samych Włoch, 
udało mi się namówić na krótką 
rozmowę Mariolę (vel Marię) Ku-
pisz oraz Anetę Serewę. Obie pa-
nie pochodzą z Polski i od 10 lat 
mieszkają wraz ze swoim mężami 
w Nicoterze Marinie.

Dziennik Nowogardzki: Dro-
gie panie, siedzimy sobie w Ma-
rinie, w oddali Morze Jońskie, 
Wulkan Etna i Wyspa Sycylia, 
którą dziś wyjątkowo dobrze wi-
dać z brzegu.

Maria Kupisz i Aneta Sere-
wa -  To prawda. Widoki są bar-
dzo ładne, jak i sama miejscowość, 
w której żyjemy i pracujemy wraz 
ze swoimi mężami - rodowitymi 
Włochami. 

DN- Jak to się stało, że przyje-
chały Panie z ziemi polskiej do 
włoskiej?

M.K  Odpowiedź może być tylko 

jedna - za pracą, którą znalazłam 
tu na stałe i mimo, że jest ona dość 
ciężka, bo przy produkcji serów,  to 
daje stabilizację finansową. Nico-
tera i Calabria to regiony, gdzie jest 
pięknie, ale też jest duży problem z 
pracą, która dla Włocha jest bar-
dzo ważna. Pochodzę ze Wscho-
wy, a  ściągnęła mnie tu moja kole-
żanka. Przyjechałam na 6 miesię-
cy i na początku pracowałam przy 
zbiorze cytrusów. W międzyczasie 
imałam się innych zajęć, aż trafi-
łam do mleczarni, w której obec-
nie pracuję. Tu poznałam swojego 
męża i moja przygoda z Włochami 
trwa do dziś...

A.S Moja historia zaczyna się w 
Szwajcarii, gdzie przed laty próbo-
wałam znaleźć sobie godziwą pra-
cę, ale ostatecznie mi nie wyszło, bo 
Szwajcarzy, niestety, nie chcą przy-
znawać obywatelstwa. W Szwajca-
rii poznałam kolegę, który ściągnął 
mnie do Nicotery i zaproponował 
pracę w gastronomii.

DN-  Drogie panie, nie znały-
ście języka włoskiego i byłyście 
skazane chyba tylko na siebie?  

M. K Powiem panu, że para-
doksalnie z nauką języka nie było 
trudno. Siłą i motywacją było to 
miejsce i Polonia, która mimo że 
jest nieliczna, to naprawdę trzy-
ma się razem i jest pomocna i so-
bie przychylna.

A. S  Zgadza się. Polonia za gra-
nicą naprawdę trzyma się razem 
i jest ze sobą zintegrowana. Mnie 
też nauka języka przyszła dość ła-
two, obecnie posługuję się nim bie-
gle, ale nigdy nie zapomniałam ję-
zyka polskiego i zapewniam, że tak 
się nie stanie. To samo dotyczy mo-

ich synów Franka i Kacpra. Fra-
nek urodził we Włoszech, ale roz-
mawia również po polsku, o czym 
mógł się pan przekonać osobiście.

DN- Nicotera Marina to nie-
wielka nadmorska miejscowość 
wypoczynkowa, położona 210 m 
n.p.m. W miejscowości są pięk-
ne plaże, baza hotelowa, licz-
ne lokale rozrywkowe i  idealne 
miejsce dla zapalonych plażowi-
czów, amatorów sportów wod-
nych i miłośników kuchni wło-
skiej?

M.K  Zgadza się, jest tu bar-
dzo urokliwie i proszę mi wierzyć, 

że jest tu zupełnie inny tok życia, 
w którym jest czas na pracę, ale i 
odpoczynek. Sjesta dla Włocha to 
czas szczególny, dlatego w godzi-
nach 13:00 - 17:00 życie tu zamie-
ra. Niemniej, mnie osobiście nadal 
Polska fascynuje i zwyczajnie za 
nią tęsknię. 

A.S  Ludzie są bardzo rado-
śni, bowiem ta pogoda na nich 
tak działa. Jest cały czas słońce, 
ale proszę mi uwierzyć, że i Wło-
si czasami mają go dość. Często 
przychodzą tu na naszą plażę i 
do baru, który jest zaraz przy pla-
ży. Tutaj, oprócz wypożyczenia le-
żaków i parasoli, mogą również 
zjeść dobrą kuchnię włoską, którą 
przygotowuje mój małżonek Julio. 
Taką ciekawostką niech fakt, że w 
domach, w których mieszkamy, nie 
ma zamontowanych kaloryferów, 
bo zwyczajnie są tu niepotrzebne z 
racji zawsze słonecznej pogody.

DN- Turyści najbardziej do-
ceniają wybrzeże Calabrii, które 
zachwyca kilometrami plaż oraz 
lazurową taflą wody i nieska-
żonym powietrzem. Te dogod-
ne warunki sprawiają, że nieza-
pomniane wakacje spędzą tu za-
równo miłośnicy plażowania, 
jak i sportów wodnych, windsur-
fingu, czy nurkowania?

M.K  To prawda. Ale są osoby 
lubiące również samotne wędrów-
ki z dala od cywilizacji, które znaj-
dą w tym miejscu coś dla siebie, bo-
wiem niezmienione przez człowie-
ka góry to super  alternatywa dla 
osób szukających ucieczki od cy-
wilizacji. Wiem, że pochodzi pan 
z Nowogardu, skąd do morza jest 
dość blisko. Dlatego ma pan po-
równanie, jak jest nad Bałtykiem i 
Morzem Tyrreńskim, tu w Nicote-
rze Marinie.

DN - Czy brakuje Wam Polski? 
Za czym tęsknicie najbardziej?

A. S Mimo że tu mamy swoje ro-
dziny, to bardzo tęsknimy za na-
szym krajem i całe szczęście, że 
dzieli nas od niego 40 godzin jazdy 
autokarem i 2 godziny samolotem.  
Mimo że dostrzegł pan już u mnie 
akcent włoski, to ja nadal czuję się 
Polką i jestem dumna, że urodzi-
łam się w tym kraju. Niestety, Wło-
si nieco inaczej pojmują pojęcie pa-
triotyzmu. Często bywa tak, że w 
rozmowach podkreślają, „ty jesteś z 
Calabrii, a ja z Mediolanu”. 

DN - Włochy to  kraj, w  któ-
rym ludzie żyją ze sobą, a  nie 
obok siebie, uśmiechają się i nie-
ustannie biesiadują. 

M. K Co tu dużo mówić. To kraj 
popołudniowej sjesty, gdzie wszyst-
ko zamiera w czasie jej trwa-
nia.  Od maja z nieba leje się żar, 
więc trzeba schronić się w cieniu i 
coś zjeść. Może to wyda się dziwne, 
ale to właśnie przy upałach bar-
dzo ważną sprawą jest częste spo-
żywanie, nie tylko napojów, któ-
re uzupełniają utracone sole mine-
ralne, ale również regularnych po-
siłków. Tak więc trzeba zjeść i od-

Panie Aneta i Maria wiele opowiedziały mi na temat Włoch i Nicotery

Nicotera z balkonu widokowego



18-20.08.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

począć, by nabrać siły na dru-
gą część dnia, która  zaczyna się 
około 19:00, ponieważ jest już 
nieco chłodniej. Dlatego Włosi 
jedzą kolację np. około 21 i piją 
oczywiście wino, które jest spoży-
wane do posiłków. 

A.S  Ja tylko dodam, że naj-
ważniejszy posiłek tu we Wło-
szech  to obiad z pastą, czyli ma-
karonem. Jak mawiają Włosi,” 
dzień bez makaronu jest dniem 
straconym”. Kończąc,  rodzin-
ny obiad dla Włocha jest ważną 

chwilą dnia, długo celebrowaną i 
smakowaną. Dlatego zdarza się, 
że codziennie rodzina spotyka się 
przy stole, by wspólnie zjeść posi-
łek, przy którym rodzice spotkają 
się z dziećmi i jedząc i rozmawia-
ją o sprawach życiowych. 

DN- Jest jeszcze wiele spraw, 
które moglibyśmy poruszyć, 
ale, niestety, musimy kończyć. 
Jakby panie podsumowały na-
szą rozmowę ?

M. K  Pana rozmowa skłoni-
ła mnie do refleksji nad naszym 
krajem. Już nie mogę się doczekać  
września, bowiem w tym miesią-
cu wyjeżdżam na urlop. Jak na 
urlop, to tylko do Polski, do mo-
ich rodzinnych stron. Rozmowa 
z panem, goszczenie Pana oraz 
pana dziewczyny, była dla mnie 
bardzo dużą radością. Trochę ża-
łuje, że niebawem będziemy mu-
sieli się pożegnać, ale nie wyklu-
czone, że jeszcze kiedyś się tu spo-

tkamy. 
A.S  Było nam ogromnie miło 

porozmawiać z panem w języ-
ku polskim i podzielić się infor-
macjami. Dla pana, jak i czytel-
ników gazety Dziennik Nowo-

gardzki, życzę wraz z moim mał-
żonkiem Julio, wiele szczęścia 
i radości. Cóż mogę dodać, za-
praszamy ponownie do Nicotery 
Mariny.

tekst i foto:
 Jarek Bzowy 

Jedym z ważnych postaci dla Włochów jest ojciec Pio, którego pomnik jest w mia-
steczku

Plantacja mandarynek w Nicoterze

referendum  6 września - poradnik wyborcy   część I

Nad czym będziemy głosować ? Pyt 1 .
Już 6 września będziemy mieli możliwość uczestniczenia w referendum ogólnokrajowym odpowiadając na trzy pytania o charakterze ustrojowym. Wynik  
naszych wyborów w przypadku ważności referendum (gdy weźmie udział co najmniej 50 proc uprawnionych) może mieć istotne znaczenie na kierunek 
zmian prawnych obejmujących tematykę referendum. Obserwujemy niestety ze władza publiczna nie zachęca obywateli do wzięcia udziału w tym ważnym 
dla demokracji wydarzenie. Więcej można odnieść wrażenie że wiele sił zwłaszcza oficjalnych w tym media publiczne stara się  zdyskredytować potrzebę 
referendum, i zniechęcić do udziału głosząc defetyzm frekwencyjny. Dlatego postanowiliśmy Państwu przybliżyć w odcinkach zarówno treść pytań refe-
rendalnych jak i inne ważne aspektu wrześniowego wydarzenia. Dzisiaj eksperci z Fundacji Batorego analizują treść pytania pierwszego.

 Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem jednomanda-
towych okręgów wybor-
czych  w wyborach do  Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej? 

Wyniki wrześniowego  refe-
rendum, prawdopodobnie nie 
przesądzą 

o szybkich zmianach w syste-
mie wyborczym. Mogą jednak 
uruchomić proces, który - po-
przez zmianę Konstytucji, a na-
stępnie nowelizację Kodeksu wy-
borczego - doprowadzi do za-
sadniczej przebudowy polskiego 
systemu wyborczego. Warto już 
teraz  zastanowić się, jakie mogą 
być konsekwencje ewentualnych 
zmian, a także wyłamując się ze 
sporu okręgi jednomandatowe/
klasyczny system proporcjonal-
ny, przyjrzeć się na ile inne po-
średnie modele systemu wybor-
czego wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym.

System wyborczy w Polsce
Zgodnie z wymogami  obowią-

zującej konstytucji wybory do 
Sejmu są proporcjonalne. Wy-
bieramy posłów w wielomanda-
towych okręgach wyborczych, a 
w podziale mandatów uczestni-
czą wyłącznie komitety wybor-
cze, które w skali całego kraju 
uzyskały co najmniej 5% głosów. 
Wyborcy głosują na poszczegól-
nych kandydatów zgłaszanych 

przez komitety wyborcze, ale 
wybierając kandydata, jednocze-
śnie głosują na komitet, z które-
go on startuje, zwiększając tym 
samym szanse na zdobycie man-
datu przez  innych  kandydatów z 
tego komitetu. 

Lata  funkcjonowania systemu 
proporcjonalnego w Polsce po-
kazały, że nie stanowi on prze-
szkody w tworzeniu stabilnej 
większości w Sejmie. Jednakże, 
ze względu na wysoki próg wy-
borczy, zarzuca się mu brak peł-
nej reprezentatywności i petry-
fikację sceny politycznej.  Zwo-
lennicy radykalnej reformy sys-
temu wyborczego poprzez wpro-
wadzenie JOW-ów uważają też, 
że system proporcjonalny nie 
gwarantuje możliwości rozlicza-
nia władzy przez obywateli, pro-
mując kandydatów lojalnych wo-
bec władz partyjnych, a nie wo-
bec wyborców.

Główne wnioski i rekomen-
dacje

System jednomandatowych 
okręgów wyborczych niewątpli-
wie sprzyja tworzeniu stabil-
nej większości i zabezpiecza rzą-
dy przed politycznymi wstrząsa-
mi. Cena, jaką płaci się za zapew-
nienie stabilnego układu władzy, 
jest jednak dość  wysoka.

1 Brak reprezentacji dużej 
części wyborców

W systemie JOW kandydat, 

który uzyskał najwięcej głosów 
zdobywa mandat, 

a kandydaci z pozostałych 
ugrupowań, nawet jeśli mieli tyl-
ko jeden głos mniej, ani jednego. 
W efekcie znacząca część wy-
borców nie ma swojej reprezen-
tacji, a ich głosy – w skrajnych 
przypadkach więcej niż połowa 
– są marnowane. JOW-y prowa-
dzą do większego zabetonowa-
nia sceny politycznej niż system 
proporcjonalny: trwale margi-
nalizują partie średnie i mniejsze 
i pogłębiają dominacje partyjne 
w okręgach o przewadze sympa-
tyków jednego ugrupowania.

2. Zagrożenie niższą frekwen-
cją 

Frekwencja nie zależy jedynie 
od systemu wyborczego, wpływa 
na nią również to, czy rywaliza-
cja pomiędzy głównymi ugrupo-
waniami politycznymi jest zacię-
ta. Systemy wyborcze, w których 
o zwycięstwie decyduje więk-
szość względna, charakteryzu-
ją się średnio niższą frekwen-
cją niż systemy proporcjonal-
ne. W sytuacji, kiedy partia nie 
ma poważnej konkurencji w da-
nym okręgu, bo od lat zdobywa 
w nim najwięcej głosów, istnie-
je niebezpieczeństwo, że mniej 
ludzi pójdzie do urn z powodu 
braku bardziej wyrównanej ry-
walizacji. Jednocześnie, brak ja-
kichkolwiek dowodów potwier-

dzających, że JOW-y dają więk-
szą możliwość rozliczania wybie-
ranych przedstawicieli przez wy-
borców, czy że podnoszą  zaufa-
nie obywateli do polityków. 

Brak zabezpieczenia przed ru-
chami skrajnymi

Chociaż system JOW promu-
je największe partie, niekoniecz-
nie stanowi zabezpieczenie przed 
ugrupowaniami skrajnymi. W 
systemach opartych na JOW-ach 
radykałowie mogą zdobyć man-
daty w kilku, czy kilkunastu wy-
branych okręgach, 

w których mają silne poparcie, 
mimo  że w całym kraju  uzysku-
ją poparcie  śladowe.

4. Umocnienie dużych partii
JOW-y, wbrew twierdzeniom 

zwolenników tego systemu, 
umacniają rolę partyjnych lide-
rów. Dlaczego? W każdym okrę-
gu wyborczym wystawiany jest 
tylko jeden kandydat/ka. Kto 
nim będzie, zdecyduje kierow-
nictwo partii. System JOW spo-
woduje też  wzrost barier wej-
ścia do Sejmu dla tych partii 
politycznych, które dopiero bu-
dują bazę swoich wyborców i 
mogą liczyć na poparcie stosun-
kowo niewielkich 

i rozproszonych geograficz-
nie grup zwolenników. Nawet 
jeśli politycznemu start-upowi 
uda się uzyskać ponad 5% gło-
sów w całym kraju, jego kandy-

daci mogą nie zdobyć mandatu w 
żadnym okręgu lub zdobyć dużo 
mniej miejsc, niż gdyby głosowa-
nie odbywało się w systemie pro-
porcjonalnym.

5. Inne
 Inne skutki uboczne JOW-ów 

to brak możliwości zastosowa-
nia mechanizmu kwot płci, pro-
blem z zapewnieniem udziału w 
wyborach obywateli przebywa-
jących zagranicą oraz trudności 
we wprowadzeniu nowego wy-
borczego podziału kraju na 460 
okręgów jednomandatowych. 

CO DALEJ – SYSTEM MIE-
SZANY? 

Nie należy jednak lekcewa-
żyć argumentów zwolenników 
JOW-ów. Warto rozważyć ko-
rektę obecnego systemu wy-
borczego, aby zapewnić obywa-
telom poczucie większego wpły-
wu na wybór parlamentarzy-
stów.  Kompromisowym rozwią-
zaniem może być system mie-
szany, utworzony np. na wzór 
niemiecki czy nowozelandzki, 
który umożliwia bardziej sperso-
nalizowane głosowanie, a jedno-
cześnie nie zamyka drogi do par-
lamentu mniejszym ugrupowa-
niom.

Autorzy : eksperci Fundacji 
Batorego, Paweł Marczewski i 

Dawid Sześciło, 
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Pomorzanin pewnie wygrywa z Polonią

Świetna końcówka nowogardzian 
W sobotę (15 sierpnia) o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard podejmował przed własną publicznością Polonię Płoty. Choć pierwsza połowa wskazy-
wała na to, że nowogardzianie ponownie nie ograją Polonii, drugie 45 minut to był już zupełnie inny mecz w wykonaniu Pomorzanina. Podopieczni To-
masza Surmy strzelili trzy gole i ku entuzjazmu licznej grupy kibiców, pewnie pokonali swoich rywali.

Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 3:1 (0:1)
`71 min. Michał Soska, `82 min. Artur Lipiński, `90+2 min. Filip Plewiński
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Natan Wnuczyński, Gracjan Wnuczyński – Adam Mańka (Konrad Adamek),
 Fernando Maia Batista, Artur Lipiński, Dominik Wawrzyniak, Filip Plewiński – Dawid Kurek. 

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
1.kolejka:
Stal Szczecin – Kłos Pełczyce  1:0
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty 3:1
Zorza Dobrzany – Ina Ińsko  0:0
Iskra Golczewo – Arkonia Szczecin 2:1
Sparta Węgorzyno – Energetyk Gryfino 1:2
Rega Trzebiatów – Stal Lipiany  1:1
Błękitni II Stargard – Sarmata Dobra 6:0
Piast Karsko – Morzycko Moryń  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Błękitni II Stargard 1 3 6 0 1 0 0
2 Morzycko Moryń 1 3 3 1 1 0 0
3 Pomorzanin Nowogard 1 3 3 1 1 0 0
4 Energetyk Gryfino 1 3 2 1 1 0 0
5 Iskra Golczewo 1 3 2 1 1 0 0
6 Stal Szczecin 1 3 1 0 1 0 0
7 Stal Lipiany 1 1 1 1 0 1 0
8 Intermarche-Rega Trzebiatów 1 1 1 1 0 1 0
9 Ina Ińsko 1 1 0 0 0 1 0
10 Zorza Dobrzany 1 1 0 0 0 1 0
11 Sparta Węgorzyno 1 0 1 2 0 0 1
12 Arkonia Szczecin 1 0 1 2 0 0 1
13 Kłos Pełczyce 1 0 0 1 0 0 1
14 Piast Karsko 1 0 1 3 0 0 1
15 Polonia Płoty 1 0 1 3 0 0 1
16 Sarmata Dobra 1 0 0 6 0 0 1

Piękna pogoda i przerwa w roz-
grywkach spowodowały, że na 
stadionie miejskim w Nowogar-
dzie zasiadła bardzo liczna gru-
pa kibiców. Pomorzanin wystąpił 
w swoim najsilniejszym składzie, 
z Filipem Plewińskim w pomo-
cy, po tym jak do porozumienia w 
sprawie transferu doszedł Pomo-

rzanin z Sarmatą Dobra.  Wszy-
scy obecni na stadionie mieli na-
dzieje, że nowogardzianie wresz-
cie ograją Polonię. Już w 2. mi-
nucie gospodarze mogli wyjść na 
prowadzenie. Dawid Kurek do-

środkował w pole karne, a tam 
z woleja uderzył Artur Lipiński, 
jednak jego strzał nogami wybro-
nił golkiper przyjezdnych. Polo-
nia odpowiedziała kilka minut 
później, po rzucie rożnym zawod-
nik gości uderzył głową, a piłkę 
z linii bramkowej główkując wy-
bił Maciej Dobrowolski. Następ-
nie Fernando próbował swoich 
sił strzałem z rzutu wolnego, ale 
przeniósł piłkę nad poprzeczką, 
chwile potem po szybkiej akcji i 
odegraniu Kurka, Dominik Waw-
rzyniak uderzył w boczną siatkę. 
W 30. minucie poważny błąd po-
pełnia defensywa Pomorzanina. 
Jeden z Polonistów zagrał długą 
piłkę z głębi pola, napastnik przy-
jezdnych popędził za futbolów-
ką, a kryjący go Dobrowolski od-
puścił sobie ten wyścig pozwala-
jąc rywalowi stanąć „oko w oko” 
z Malanowskim. Bramkarz Po-
morzanina był bez szans i Polonia 
wyszła na prowadzenie. Pomorza-
nin nie mógł się otrząsnąć, a Polo-
nia wciąż grała to samo, czyli pro-
stopadłe podania na wolne pole. 
Na skutek tego Jacek Malanow-
ski kilkukrotnie musiał wycho-
dzić poza swoje pole karne i rato-
wać sytuacje. Na pochwałę zasłu-
guje jego przytomna gra na przed 
polu w tym meczu. W 43. minucie 

zawodnik gości był sam na sam z 
Malanowskim, który wyczekał 
do końca strzelca i wybronił jego 
uderzenie nogami. Po pierwszej 
połowie nic nie wskazywało na to, 
że Pomorzanin odwróci losy tego 
spotkania. Po przerwie trener To-
masz Surma dokonał jednej zmia-
ny, która bardzo odmieniła ten 
mecz. Za Adama Mańkę wszedł 
na boisko Konrad Adamek, któ-
ry zastąpił na prawej obronie Gra-
cjana Wnuczyńskiego, dając mu 
szansę gry w pomocy. Wnuczyń-
ski nie po raz pierwszy pokazał, że 
potrafi rozruszać atak nowogardz-
kiej drużyny. Długo jednak Po-
morzanin nie mógł stworzyć so-
bie sytuacji, przez pierwsze 15 mi-
nut gra toczyła się w środku pola. 
W 60. minucie pomocnik Polo-
nii przeprowadził rajd lewą stroną 
boiska, podał wzdłuż pola karne-
go na 16 metr do kolegi z drużyny, 
który uderzył na bramkę, a Mala-
nowskiego uratowała poprzecz-
ka. W 70. minucie Fernando wy-
konywał rzut wolny z prawej stro-
ny boiska. Po jego dośrodkowa-
niu jeden z graczy z Płotów głów-
kował w kierunku swojej bramki i 
nie wiele zabrakło aby strzelił gola 
samobójczego, jednak ostatecz-
nie zakończyło się na rzucie roż-
nym. Piłkę w narożniku ustawił 
sobie Brazylijczyk z Pomorzani-
na, idealnie zacentrował na 5 metr 
do Michała Soski, a kapitan Po-
morzanina precyzyjnym strzałem 
doprowadził do wyrównania. W 
nowogardzki zespół wstąpił nowy 
duch, przez co Pomorzanin rzu-
cił się na rywali. Siłą zespołu pro-
wadzonego przez Tomasza Surmę 
były jednak stałe fragmenty gry 
i akcje oskrzydlające. W 82. mi-
nucie nowogardzianie przepro-
wadzili akcję meczu, zakończoną 
pięknym golem. Z głębi pola po-
danie na prawe skrzydło otrzymał 
Fernando, który podholował piłkę 
do narożnika pola karnego. Do-
świadczony zawodnik Pomorza-
nina zatrzymał się, popatrzył do 
kogo zagrać i mięciutko dośrod-
kował futbolówkę na 7 metr mię-
dzy obrońców Polonii. Tam cze-
kał już Artur Lipiński, który wy-
ciągnął się jak struna i efektow-
nym „szczupakiem” skierował pił-
kę do bramki. Wielka radość go-
spodarzy oraz wszystkich kibiców 
i nieoczekiwane prowadzenie dla 

Pomorzanina. Polonia była przy-
bita i nie potrafiła już zbliżyć się 
do bramki strzeżonej przez Jac-
ka Malanowskiego. W 87. mi-
nucie ponownie błysnął Ferna-
do, który mocno uderzył z około 
27 metrów, a golkiper gości mu-
siał przenieść piłkę nad poprzecz-
ką. W doliczonym czasie gry sę-
dzie podyktował jeszcze jeden 
rzut wolny z prawej strony boiska, 
w odległości około 35 metrów od 
bramki. Do piłki podszedł Fer-
nando. Brazylijczyk dośrodkował 
na 15 metr, tam piłkę głową prze-
dłużył Gracjan Wnuczyński, a fi-

ligranowy Filip Plewiński, spryt-
nym strzałem głową skierował 
futbolówkę po rękach bramkarza, 
do bramki gości. Ostatecznie 3:1 
i wielka radość na stadionie miej-
skim w Nowogardzie. Młody ze-
spół Pomorzanina zrobił to, czego 
nie potrafili zrobić poprzednicy 
m.in. z Goleniowa- wypunktował 
Polonię Płoty. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
tabelę po 1. kolejce Szczecińskiej 
Ligi okręgowej. 

KR

Przesunięcie Gracjana Wnuczyńskiego 
do pomocy przyniosło inną jakość w 
grze Pomorzanina Nowogard

Kapitan Pomorzanina- Michał Soska (z lewej), jako pierwszy dał kolegom sygnał 
do odrabiania strat

Piłka w siatce po pięknym szczupaku Artura Lipińskiego, który długo przyjmował 
gratulacje od kolegów
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

Reklama

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 245 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

mistrzostwa Polski w motocrossie – lidzbark Warmiński

Żaneta Zacharewicz na 2. miejscu
W niedzielę (16 sierpnia) w miejscowości Lidzbark Warmiński, rozgrywane były Mistrzostwa Polski w motocrossie. W kategorii MX Kobiet na torze za-
prezentowała się Żaneta Zacharewicz, która po świetnych startach wywalczyła srebrny medal. 

Już na treningach widać było, 
że Żaneta Zacharewicz świet-
nie czuje się na torze w Lidz-
barku Warmińskim. Podczas 
pierwszego treningu zawod-
niczka KM Cisy Nowogard za-
jęła 2. miejsce, uzyskując czas 
tylko o 2 sekundy gorszy od 
rywalki. W treningu kwalifi-
kacyjnym czas nowogardzian-
ki pozwolił jej uplasować się 
na 3. miejscu, zatem apety-
ty na podium w ten słonecz-

ny niedzielny dzień były bar-
dzo duże. Pierwszy wyścig był 
bardzo ciężki, najlepiej na to-
rze poradziła sobie Karoli-
na Liszewska z KM Cross Lu-
blin, na 2. miejscu uplasowała 
się Wiktoria Horodyńska z En-
duro Team Kielce. Żaneta Za-
charewicz uzyskała trzeci czas, 
wyprzedzając goniącą ja rywal-
kę o prawie minutę. Choć no-
wogardzianka miała obolałe 
ręce, szybko zregenerowała siły 

i w drugim wyścigu pojechała 
jeszcze lepiej. Nasza reprezen-
tantka szybko daleko odjecha-
ła trzeciej zawodniczce Wikto-
rii Horodyńskiej i ambitnie go-
niła Karolinę Liszewską. Za-
wodniczka z Lublina była jed-
nak tego dnia poza zasięgiem 
i po raz drugi wygrała wyścig. 
Żaneta Zacharewicz ze stratą 
11 sekund do liderki, przekro-
czyła metę z drugim czasem. 
Punkty wywalczone w obydwu 

wyścigach pozwoliły jej w kla-
syfikacji zawodów uplasować 
się na 2. miejscu oznaczającym 
srebrny medal Mistrzostw Pol-
ski. Gratulujemy zawodniczce 

KM Cisy Nowogard świetne-
go wyniku oraz życzymy kolej-
nych miejsc na „pudle” w mo-
tocrossowych mistrzostwach. 

KR

Na zdjęciu Żaneta Zacharewicz, foto. archiwum

Reklama



Nr 62 (2393)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
•	 Sprzedam  mieszkanie 50 m 

2,parter ,dobra lokalizacja.
Tel.506432616.

• Sprzedam dom + garaż.  
606112493.

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą pow.1200m2,Osina.Cena 
9500,00zł. Do negocjacji.Tel. 
602189041.

•	 DOm – SPrZeDam. CeNa  
89,000,00 tys. zł. Tel. 
573232077.

• Sprzedam  działkę  wraz z halą  
200m2,pow.działki 5760 m 
,przemysłowo-inwestycyjna.

• Ogrodzona płotemb betono-
wym. Wszystkie media. Centrum 
Nowogardzkiego Przemysłu.

• Lokalizacja  Nowogard ul:Boh.
Warszawy.Tel.604679249.

• SPRZEDAM - lub wynajmę garaż  
ul: Jana Pawła  II. Tel.607083893.

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Boh. Warszawy 
oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

• PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19.

•  Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 
056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Dobra sprzedam okazyjnie całe 
piętro kamienicy z mieszkaniem 
i pomieszczeniami przeznaczo-
nymi do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w sumie 300 
m2 cena 280000 zł do negocja-
cji. Tel. 513 259 795 

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu, 3 pokoje, 
48m2, I piętro. Cena 155 000 zł. 
Tel. 519 111 710

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 
Tel. 607 647 215  

• Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cu-
kierni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 607 647 215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. Tel. 
506 432 616

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 
511 

• Atrakcyjne działki na Osiedlu 
Słonecznym – sprzedam. Tel . 
693 850 197 

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe. 693 850 197 

• Sprzedam działkę budowlaną. 
50000 zł. Tel. 880 132 032 

• Sprzedam atrakcyjne trzypoko-
jowe mieszkanie. Centrum No-
wogardu. 603 993 087 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600 

• Do wynajęcia czteropokojowe. 
504 89 89 80 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 513 157 133

• Sprzedam mieszkanie jednopo-
kojowe centrum. 665 541 960 

• Sprzedam górę domu 120 m2, 
dwa garaże. 696 207 172, 668 
503 880 

•	 Dom sprzedam 29 000 zł. 57 
32 32 077 

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym tanio. 507 045 404

• Sprzedam tanio działkę 3580 m2 
w Jenikowie. 601 151 689

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 Sprzedam motocykl Yama-
ha Dropstar 125, chapper. 
Tel. 513 259 795

• Sprzedam  Renault  Megane , 
1999 r. prod. 63 tyś. km. Poj.1870 
Cm3.Przegląd techniczny Waż-
ny  do  29.12.2015r.Posiada hak. 
Cena  2500,00tyś zł.

• Sprzedam - Mercedesa  A  Kla-
sa  Elegance  1,7 Cdi ,1998R.
Cena 4900 zł. Do negocjacji. 
Tel.608533113

rOlNICTWO
• Sprzedam  prosiaki  40  szt.

Tel.725806787.

• Prosiaki sprzedam.
Tel.791817107.

• Sprzedam kaczki  skubane i   
gęsi. Tel.796759414.

• Sprzedam  kaczki   francu-
skie, skubane na  zamówienie.
Tel.511696751.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, 
mulczowanie, belowanie, prze-
grabianie i zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siano-kiszonka i siew 
agregatem. 508 404 704 

• Sprzedam owies i pszenżyto. 
782 333 602

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Usługi koszenia bizonem z siecz-
karnią. 502 853 573 

•	 kury nioski – wyprzedaż. Go-
spodarstwo rolno-Drobiar-
skie Żabowo 13. Tel. 91 39 106 
66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta 50 sztuk. 725 
806 787 

• Prosięta na sprzedaż. 725 533 
380 

• Prosiaki sprzedam, 791 817 107

• Sprzedam kaczki skubane i gęsi. 
796 759 414 

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

• Sprzedam prosiaki 40 sztuk. 725 
806 787

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona „złota 
rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWeJ SamOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

•	 TraNSPOrT, PrZePrOWaDZ-
kI. 665 720 037

•	 BlaCHarSTWO meCHaNIka 
POJaZDOWa. 600 182 682

• Korepetycje z matematyki. 608 
158 430 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Prace wykończeniowe miesz-
kań, malowanie, szpachlo-
wannie, panele. 602 746 605 

• Przyjmiemy zlecenie na budo-
wy domów i roboty wykończe-
niowe. Tel. 504 595 424 

•	 Finishit. kompleksowa bu-
dowa domów, elewacje i do-
cieplenia, ogrodzenia z klin-
kieru i kamienia polbruk, 
kostka granitowa, wykończe-
nia wnętrz, łazienki, kominki. 
Tel. 603 531 077

PraCa
• Zatrudnię  pracownika  na  

kuchnię . Tel.530395368.

• Zatrudnię  do  remontu  domu.
Tel.513100901.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696443643.      

• Szukam  pracy  na  łapanki  na  
kury.Tel.726737203.

• Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, 
dobre warunki płacowe, tel. 91 
39 26 999

• Zlecę docieplenie lub przyjmę 
do dociepleń. Tel. 785 931 513 

• Poszukuje osoby znającej 
się na mechanice samocho-
dowej do rozbierania samo-
chodów na części pierwsze. 
10 zł/h najlepiej osoby do 45 
roku życia. Tel. 570 645 443 

• Zatrudnię na budowie. Tel. 
608 817 214 

• Zlecę wykonanie więźby da-
chowej. Tel. 608 817 214 

•	 Spawacza zatrudnię. atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 
032 234

•	 Przyjmę do prac wykończe-
niowych, remont mieszkań. 
602 746 605

• Zatrudnię mechnika samo-
chodowego z doświadcze-
niem. 601 470 260 

• Firma zatrudni mechanika sa-
mochodowego, tel. 609 493 
989

• Firma zatrudni spedytora, tel. 
609 493 989

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową 
samojezdną, Powerformers 550, 
kosz, nowy olej, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Drzwi garażowe ocieplane o 
wymiarach wys.210 cm ,szer.240 
cm w solidnej 

• ramie .Stan b.dobry.
tel.509861740

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820

• Sprzedam nową broń sporto-
wą kaliber 6,35. Cena 500 zł. 604 
923 333

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz 
we własnym zakresie. 515 800 
423 

•	 Szukam przyjaciółki na żonę 
w wieku 60-67 lat. 91 39 25 
794

• Sprzedam drzewo mieszane 
liściaste pocięte w klocki. Tel 
880 690 659 

• Sprzedam dwa piece CO wy-
dajność do 120 m2 i 250 m2 
kuchnię gazową piekarnik 
elektryczny.91 39 23 288 , 721 
728 147 

• Owczarek niemiecki 2 lata 
z rodowodem bardzo ładny 
sprzedam. 91 39 21 828

• Sprzedam  biurko  - 1,50/0,70  
i  zamrażarkę. Stan b.dobry.
Tel.796965432.

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio



18-20.08.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

I runda Pucharu Polski ZZPN

Pomorzanin II deklasuje Znicza
W niedzielę (16 sierpnia) po godzinie 16:00, drugi zespół Pomorzanina rywalizował ze Zniczem Niedźwiedź w ramach I Rundy Pucharu Polski ZZPN. Młody zespół z 
Nowogardu rozegrał bardzo dobre zawody i wysoko pokonał swoich rywali z A Klasy. Na uwagę zasługuje piękny gol na 1:1 autorstwa Kacpra Królika. 

Pomorzanin Nowogard – Znicz Niedźwiedź  5:2 (2:1)
`36 min. Kacper Królik, 39 min. Michał Jankowski, `48 min. Samobój, `73 min. Adam Mańka, `90+3 min. Dawid Jurek
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Konrad Adamek, Kacper Królik (Paweł Królik), Grzegorz Skrzecz (Marek Kowalski) – Dawid Jurek, 
Michał Jankowski (Max Pokorski), Paweł Jeziorski (c), Patryk Marcinkowski – Sebastian Suchy, Adam Mańka.  

Gorące powietrze skutecznie 
utrudniło piłkarzom wejście w ten 
mecz, to też po pierwszych 20 mi-
nutach nie wydarzyło się nic god-
nego uwagi. Dopiero w 23. minu-
cie doszło do groźnej akcji. Michał 
Jankowski ładnie prostopadle uru-
chomił Pawła Jeziorskiego, który 
w sytuacji sam na sam uderzył w 
krótki róg, ale jego strzał nogami 
wybronił golkiper gości. W 32. mi-
nucie zabawa pod własnym polem 
karnym skończyła się stratą pił-
ki, napastnik Znicza wbiegł z lewej 
strony w pole karne i potężnym 
uderzeniem pod poprzeczkę nie 
dał szans Michałowi Piątkowskie-
mu. Trzy minuty później powin-
no być 1:1, po tym jak Sebastian 
Suchy stanął „oko w oko” z bram-
karzem, jednak młody napastnik 

Pomorzanina znacząco chybił. W 
36. minucie kibice byli świadka-
mi pięknego gola. Będąc około 27 
metrów od bramki, z lewej strony 
boiska, Kacper Królik zdecydował 
się na zaskakujący strzał. Piłka po 
jego uderzeniu wysoko leciała za-
wijając „rogala” i wpadła w samo 
okienko odbijając się jeszcze od 
słupka. Ten gol pobudził młody ze-
spół Pomorzanina, który zdecydo-
wanie lepiej wypadał kondycyjnie. 
W 39. minucie „rezerwowi” prze-
prowadzili bardzo ładną akcje. Je-
den z piłkarzy Pomorzanina otrzy-
mał podanie na prawe skrzydło i w 
pełnym biegu odegrał w pole kar-
ne do Sebastiana Suchego. Napast-
nik Pomorzanina przyjął piłkę ma-
jąc na plecach obrońcę i wysta-
wił ją rozpędzonemu Jankowskie-
mu, który zabrał się z futbolówką i 
z około 10 metrów pewnym strza-
łem pokonał bramkarza Znicza. Po 
zmianie stron goście sami się dobi-
li. Długie podanie z głębi pola od 
Dawida Jurka otrzymał Paweł Je-
ziorski, który wygrał walkę o pozy-
cję, jednak będąc na szesnastce, za-
nim przejął piłkę został uprzedzo-
ny przez obrońcę Znicza, jednak 
piłkarz gości zagrał tak niefrasobli-
wie, że próbując wybić piłkę prze-
lobował swojego bramkarza, któ-
ry wyszedł przed własną bramkę. 
Pomorzanin II miał zatem spokoj-
ny wynik, jednak goście nie zamie-
rzali rezygnować z walki o choćby 
remis i ewentualną dogrywkę. W 
64. minucie po rzucie rożnym dla 
przyjezdnych i strzale głową, fut-

bolówka zatrzymała się na słupku. 
Dwie minuty później szybka kon-
tra Znicza, podanie na wolne pole 
do napastnika, który w sytuacji 
sam na sam minął Michała Piąt-
kowskiego i skierował piłkę do pu-
stej bramki. Szybko starał się od-
powiedzieć Sebastian Suchy, które-
go strzał minął słupek bramki go-
ści. W 73. minucie pomocnik Po-
morzanina dośrodkował na bliższy 
słupek z prawej strony, tam aseku-
rujący bramkarza obrońca Zniczy 
wybił piłkę przed siebie. Na taki 
rozwój sytuacji czekał Adam Mań-
ka, który huknął z pierwszej pił-

ki w krótki róg, a futbolówka jesz-
cze po rykoszecie od obrońcy wpa-
dła do bramki przyjezdnych. Znicz 

zdołał tylko jeszcze raz spróbować 
zagrozić bramce Pomorzanina. W 
78. minucie ładną „klepkę” zagra-
li w polu karnym zawodnicy go-
ści, po kilku podaniach na 11 me-
trze zawodnik Znicza uderzył przy 
słupku, jednak ładną interwen-
cją błysnął Piątkowski, który wy-
bił ten płaski strzał na rzut rożny. 
W 80. minucie Paweł Jeziorski miał 
przed sobą tylko bramkarza gości, 
przez nieudaną pułapkę ofsajdo-
wą obrońcy Znicza pozostali da-
leko za jego plecami. Niestety ak-
tywny tego dnia Jeziorski nie mógł 
się wstrzelić i uderzając po krótkim 
rogu, pozwolił golkiperowi sku-
tecznie interweniować. Nowogar-
dzianie zdołali jednak jeszcze raz 
pokonać golkipera przyjezdnych. 
Po rzucie rożnym z prawej strony, 
piłka trafiła wprost na głowę Dawi-
da Jurka, który precyzyjnym strza-
łem ustalił wynik tego meczu, zdo-
bywając w pełni zasłużoną bramkę. 

Pomorzanin II zatem awanso-
wał do II Rundy Pucharu Polski, o 
tym kto będzie kolejnym rywalem 
nowogardzian poinformujemy na 
bieżąco. 

KR 

Poza jednym prezentem dla Znicza, 
młody Konrad Adamek poczyniał sobie 
bardzo dobrze tworząc parę stoperów 
z Marcinem Skórniewskim

Kacper Królik strzelił bramkę, dla któ-
rej warto tego dnia było przyjść na sta-
dion w Nowogardzie

Adam Mańka robił sporo dobrej roboty 
w ofensywie Pomorzanina
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:

Sklep 
z pasmanterią
„Oleńka"

W.2-24.07. pt

reklamareklama reklama

Skup zboża

Skupujemy:
• ŻYTO          • PSZENŻYTO

Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

s. 2

Plaża świeci 
pustkami

s. 4

Firma o długoletniej działalności 
przyjmie do pracy 

samodzielnego 
mechanika samochodowego 

668 841 631 

Drzewo 
wywróciło 
się ze 
starości

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

W222.21.08-18.09 pt

Szalony bieg po dopalaczach

Zabrakło mu  
tylko siekiery...
Biegał rozebrany do majtek i krzyczał, żeby wysłać go na księżyc – tak relacjonuje zachowanie agresywne-
go 22-latka, pracownik jednej z hurtowni w Nowogardzie, do której w minioną środę niespodziewanie 
wtargnął mężczyzna. Młody chłopak był najprawdopodobniej pod wpływem „dopalaczy”. Ostatecznie 
trafił na oddział wewnętrzny nowogardzkiego szpitala, gdzie wypłukano z niego odurzającą substancję.

Czytaj s. 3
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

• Kupię używane podręczniki do 
5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. 
Tel. 515 167 978 

• „Kupię książki do I klasy, Liceum 
Ogólnokształcącego nr.2 w No-
wogardzie. Tel. 603979475” 

• Kupię podręczniki do III klasy 
Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.

• Sprzedam podręczniki do klasy 
2 gim. nr.1 w Nowogardzie. 603 
229 081

• Kupię podręczniki do III klasy 
Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.

• Kupię podręczniki do klasy II 
Gimnazjum nr.2. 732 989 835 

• Sprzedam podręczniki do kla-
sy piątej szkoły podstawowej . ( 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pol-
skich Olimpijczyków )

• -Podręcznik do Przyrody „Tajem-
nice przyrody” Wydawnictwo 
NOWA ERA , Janina Ślósarczyk, 

Ryszard Kozik,Feliks Szlajfer
• -Podręcznik do Historii „ Wczoraj 

i dziś” Wydawnictwo NOWA ERA 
, Grzegorz Wojciechowski

• -Podręcznik do Języka polskie-
go „Słowa na start!” Wydawnic-
two NOWA ERA, Marlena Derlu-
kiewicz

• -Podręcznik do matematyki „Ma-
tematyka 2001” Wydawnictwo 
WSiP numer telefonu kontakto-
wego 785635001

• Odkupię  książki  do  I kl. 
Gimnazjum  Nr 2 Nowo-
gard.691201974.

• Sprzedam  książki  do 6 kl. 
Szk. Podst. Nr  2  Nowo-
gard.691201974.

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki moż-
na zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników 
na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 
9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

Kierowcy jeżdżący samochodami z ulicy Wojska Polskiego w kierun-
ku kard. Wyszyńskiego nie będą już musieli narzekać na wyrwę, która 
jest w jezdni, bowiem od wczoraj trwają prace naprawcze tego odcinka. 
„Potwierdzam, że prace są prowadzone w tym odcinku drogi. Ale nie jest 
to awaria ziemna. Lecz jedynie prace naprawcze nawierzchni, które mają 
poprawić  bezpieczeństwo kierowców jeżdżących w tym miejscu . Prace 
prowadzimy wspólnie z nowogardzka firmą Azbud, które powinny dziś 
się zakończyć - mówi Jakub Sobieralski z Przedsiębiorstwa Usług Wod-
nych i Sanitarnych w Nowogardzie. JB

Mieszkańcy osiedla „Radosław” po niespełna 30 latach w końcu do-
czekali się remontu drogi i chodników.  Koszt prac wyniesie 238 103,30 
zł. Inwestycja jest wykonywana przez gminę wspólnie z SM „Cisy”, któ-
ra koszty remontu nawierzchni jezdni i chodników w części będącej w 
jej posiadaniu w kwocie 11 500 zł. Wykonawcą prac został (wyłonio-
ny w drodze przetargu) WALBUD Waldemar Puszcz. Wszystko ma być 
gotowe w październiku. JB 

Stare meble zalegają przy śmietniku od kilku dni, dlatego proszę to na-
głośnić, by ktoś je usunął  - skarżą się mieszkańcy ul. Kard. Wyszyńskie-
go w Nowogardzie, dzwoniąc na nr alarmowy DN. I na dowód zamie-
szamy zdjęcie. Przy śmietniku leży starty, zniszczony tapczan, fotel itp. 
meble. Śmieci wielkogabarytowych nie można wyrzucać ot tak - moż-
na się ich pozbyć w czasie zbiórki, gdy na osiedla podstawiane są kon-
tenery albo samemu zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Słajsinie. Kara, jaka może spotkać osobę pozbywają-
cą się starego stołu, wersalki czy meblościanki, to mandat w wysoko-
ści do 500 zł. JB 

Brzoza spadła na biurowiec byłego PSS 

Drzewo wywróciło się ze starości
W miniony wtorek, 12 sierpnia, w godzinach popołudniowych, na budynek byłego PSS 
przy ul. 3 Maja położyła się stara brzoza. Do usunięcia drzewa wezwano Straż Pożarną. 

Wyglądało to groźnie ale na 
szczęście drzewo nie uszkodziło 
budynku. Brzoza jedynie oparła 
się o budynek. Gdyby rosła kilka 
metrów dalej od nieruchomości z 
pewnością wyrządziłaby o wiele 
więcej szkód. Skończyło się szczę-
śliwie tylko na bałaganie.  

Na miejsce wezwano strażaków, 
którzy pocięli drzewo na kawałki. 
Do tego celu sprowadzono z Go-
leniowa jednostkę wyposażoną 
w drabinę z koszem. Akcja trwa-
ła kilka godzin. Przyglądała się 

jej z zainteresowaniem spora gru-
pa gapiów. W czasie wycinki, ruch 
ulicą 3 Maja był kierowany waha-
dłowo. 

Brzoza była bardzo stara. Jej 
konstrukcja musiała być z pewno-

ścią już dawno niestabilna. Dla-
tego też wystarczyło, aby powalił 
ją wiejący tego dnia umiarkowa-
ny wiatr. 

MS, foto :JB
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
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porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7a

Szalony bieg po dopalaczach

Zabrakło mu tylko siekiery...
Biegał rozebrany do majtek i krzyczał, żeby wysłać go na księżyc – tak relacjonuje zachowanie agresywnego 22-latka, pracownik jednej z hurtowni w Nowo-
gardzie, do której w minioną środę niespodziewanie wtargnął mężczyzna. Młody chłopak był najprawdopodobniej pod wpływem „dopalaczy”. Ostatecz-
nie trafił na oddział wewnętrzny nowogardzkiego szpitala, gdzie wypłukano z niego odurzającą substancję. 

Wszystko zaczęło się parę mi-
nut po ósmej, relacjonuje pracow-
nik hurtowni przy Armii Krajo-
wej. 

-Nagle wpadł do nas młody męż-
czyzna. Miał oczy wielkie jak pięć 
złotych. Trzęsły mu się ręce. Ma-
chał nimi na wszystkie strony. 
Krzyczał, że brał jakieś tabletki. 
Zaczął podchodzić do mnie z za-
miarem rozpoczęcia bójki. Nie było 
czuć od niego alkoholu. Wyglądał 
tak, jakby rzeczywiście nabrał się 
jakichś prochów – opowiada pra-
cownik hurtowni. 

Jak relacjonuje świadek,  chło-
pak był ubrany jedynie w spoden-
ki i adidasy. Odgrażał się, że zrobi 
komuś krzywdę. Później sam mó-
wił, że chce się „utopić”. Na szczę-
ście nie udało mu się zrealizować 
żadnych ze swoich zamiarów, bo 
został obezwładniony. 

-Zanim mnie uderzył udało mi 
się go położyć na ziemię i obez-
władnić. Wtedy zaczął krzyczeć, 
żeby go wysłać na księżyc, a póź-
niej, że chce się utopić. W ogóle nie 
miał orientacji co się z nim dzieje, 
był agresywny jak zwierzę, do tego 
stopnia, że ugryzł się sam w swoją 
rękę – opowiada mężczyzna. 

Na miejsce wezwano policję i 
pogotowie ratunkowe.  Przyby-
li  funkcjonariusze musieli skuć 
młodego mężczyznę kajdankami, 
aby  doprowadzić go do karetki. 
Tam przypięto go pasami do no-
szy i tak zabezpieczanego prze-
wieziono do szpitala. 

-Koło 9-tej przywieziono do nas 
tego pacjenta. Chłopak był bardzo 
pobudzony i agresywny. Trafił na 
oddział wewnętrzny. Musieliśmy 

go przypiąć do łóżka pasami. Do-
piero wówczas można było podać 
mu kroplówkę – opowiada jedna z 
pielęgniarek, która tego dnia mia-
ła dyżur na izbie przyjęć w szpita-
lu. 

22-latek jeszcze przez kilkana-
ście godzin miał się dać we znaki 
pacjentom i pracownikom szpita-
la. -Krzyczał, szarpał się. Mówił, że 
brał jakieś tabletki. Wymieniał na-

zwę, ale nie pamiętam jej. Wszyst-
ko trwało, gdzieś do 3 nad ranem – 
mówi pielęgniarka. 

Młody mężczyzna rano był już 
spokojny. Na razie nie wiadomo 
dokładnie czego się najadł. Na 
wyniki toksykologiczne z pobra-
nej od niego  krwi będzie trze-
ba trochę poczekać. Nie jest pew-
ne, czy w ogóle uda się rozpoznać 
substancję, która mogła w taki 

sposób odurzyć młodego męż-
czyznę. Jak wiadomo producen-
ci tych środków prześcigają się w  
coraz to nowszych mieszankach 
chemicznych, z których wytwa-
rzają dopalacze. 

Jak mówi personel izby przy-
jęć nowogardzkiego szpitala, to 
nie pierwszy przypadek pacjenta 
po dopalaczach. W tym roku było 
ich już przynajmniej kilka. Wcze-
śnie jednak nikt tak agresywnie 
się nie zachowywał. 

Całe szczęście, że mężczyzna w 

chwili kulminacji działania środ-
ka, który zażył nie miał przy sobie 
żadnego narzędzia, tak jak to miało 
miejsce w Kamiennej Górze, gdzie 
ofiarą 27-latka  padła zaledwie 
10-letnia dziewczynka. Dziecko, 
uderzone siekierą w głowę, zmar-
ło kilka godzin później w szpita-
lu. Wszystko działo się na oczach 
rodziców dziewczynki. Policja po-
dejrzewa, że napastnik mógł być 
również pod wpływem dopalaczy. 
Grozi mu teraz dożywocie. 

MS

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę 

tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: trzy miesięczne kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Oddam słomę żytnią z 10 h – Olchowo tel. 511 696 751
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną tel. 735 448 007 

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesy-
łać na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl 

Pomóżny sobie

Znaleziono klucze
W czwartek (20 lip-

ca) nad jeziorem, na 
ławce przy Neptunie 
znaleziono i dostar-
czono klucze do re-
dakcji DN. Do dwóch 
kluczy przypięta jest 
smycz. Właściciela 
prosimy o odbiór klu-
czy w redakcji DN.

Przeprosiny 
Redakcja DN przeprasza Rodzinę, która poczuła się urażona frag-

mentem tekstu w artykule pt. „Mieszkańcy Czermnicy przeciwko nie-
legalnej melinie”. Oto ten fragment: „Ostatnio nawet w nocy z niedzieli 
na poniedziałek (z 16 na 17 sierpnia) wieś obiegła informacja o śmierci 
jednego z mieszkańców, około 65-letniego mężczyzny. Zmarły był klien-
tem meliny. Przed śmiercią miał pić zakupiony tam alkohol”. 

Redakcja
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Czermnica: w odwecie zniszczyli sad sołtysa

We wsi diabeł ogonem zamiata
W nocy z wtorku na środę (18-19 sierpnia) wandale zniszczyli przydomowy sad należący do 
sołtysa Czermnicy Jana Artemiuka. Do zdarzenia doszło po tym, jak na łamach DN ukazał 
się artykuł na temat nielegalnej produkcji i sprzedaży alkoholu we wsi, w którym to negatyw-
nie o alkoholowym procederze wypowiadał się poszkodowany sołtys. 

Jako pierwszy zniszczony sad 
zauważył ojciec sołtysa. Było to 
około 9:00 rano. Okazało się, że 
połamane zostały 72 drzewka 
owocowe – jabłonie, grusze, brzo-
skwinie. Poza tym zniszczono ele-
menty dwóch ciągników stojących 
na posesji, w tym jeden zabytko-
wy. Straty zostały łącznie wyce-
nione na ok. 25 tys. zł. 

Na miejsce wezwano policję. 
Funkcjonariusze przesłuchali wła-
ściciela sadu i oszacowali znisz-
czenia. Już wieczorem ustalili 
sprawców. 

-Sprawcy zostali ustaleni jeszcze 
tego samego dnia. W chwili obec-
nej trwają czynności procesowe – 
informuje Małgorzata Figura, ko-
mendant KP w Nowogardzie. 

Panowie, w liczbie dwóch, to 
osoby doskonale znane sołtyso-
wi Czermnicy. Ponoć w czasie ze-
znań szczególnie nie kryli się, że 
ich działanie miało charakter od-
wetu za artykuł na temat  alkoho-
lowego procederu trwającego we 
wsi, który ukazał się w poprzed-
nim wydaniu DN. Przypomnij-
my, że na terenie dwóch posesji w 

Czermnicy, według kilku miesz-
kańców wsi, w tym również soł-
tysa J. Artemiuka sprzedawany 
jest nielegalnie alkohol – zarów-
no markowy, jak i taki rozrabia-
ny, czyli własnej produkcji. Wy-
sokoprocentowe trunki zwane na 
wsi „naftą” lub „zajobem” moż-
na kupić na miejscu (bądź wziąć 
na przysłowiową krechę) o każdej 
porze dnia i nocy, a o tym jakie 
skutki wywołują u spożywających, 
można by książkę napisać. 

Nie jest tajemnicą, że kiedy J. 
Artemiuk został sołtysem Czerm-
nicy za cel postawił sobie walkę 
z alkoholowym procederem. Jak 
twierdzi zwrócił się też do poli-
cji i Urzędu Miejskiego o podjęcie 
działań, które doprowadzą do li-
kwidacji miejsc nielegalnej sprze-
daży wątpliwego pochodzenia 
trunku. Uważa, że jego „wołanie 
o pomoc” zostało przez te instytu-
cje zignorowane, a on stał się dla 
części wsi wrogiem numer jeden 
– szczególnie tych, którym najwy-

raźniej nielegalna sprzedaż alko-
holu nie przeszkadza i tych, któ-
rzy czerpią z tego zyski.

Zarówno UM jak i policja twier-
dzą, że zarzut sołtysa o indolen-
cji obu służb jest nieuzasadniony. 
Policja przyznaje jednak, że sama 
wiedza o alkoholowym procede-
rze to zbyt mało, aby wszcząć ja-
kieś postępowanie. Musi być zgło-
szenie o przestępstwie, a takiego 
nikt oficjalnie nie wniósł. A, czy 
można się dziwić, że ludzie nie 
zgłaszają, skoro obawiają się zaist-
nienia takich zdarzeń, jak znisz-
czenie sadu sołtysowi. Czy to wła-
śnie nie Policja musi przerwać to 
błędne koło niemożności i zare-
agować jednak na podstawie za-
istniałych już faktów? 

Jest duża szansa, że tak się stanie 
w związku z tą sprawą. Przynaj-
mniej takie wrażenie można mieć 
wsłuchując się w zapewnienia ja-
kie padły  w trakcie spotkania ja-

kie wczoraj zorganizował w ratu-
szu wiceburmistrz Krzysztof Ko-
libski, właśnie w sprawie sytuacji 
w Czermnicy. W spotkaniu, poza 
sołtysem wsi Janem Artemiukiem, 
wzięła udział m.in. Małgorzata Fi-
gura – szefowa policji w Nowo-
gardzie. Rozmowy odbywały się w 
obecności prasy. 

- Sprawa, choć nie łatwa,  jest w 
zainteresowaniu policji. Będziemy 
szukali wszelkich rozwiązań w ra-
mach naszych kompetencji, by po-
móc wsi  – zapewniała szefowa 
nowogardzkiego komisariatu w 
trakcie spotkania. 

-Mogę zapewnić, że w najbliż-
szym czasie w tej sprawie odbędzie 
się posiedzenie „gminnej  komisji 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych” – deklarował  K. Kolibski. 

Pozostaje tylko czekać jakie 
efekty przyniosą zapowiadane 
przez policję i UM działania. 

MSSołtys Czermnicy (po lewej) ocenia straty wspólnie z funkcjonariuszami policji

Wandale zniszczyli 72 drzewka

Wśród nielicznych plażowiczów goście z Goleniowa i koszalina

Nowogardzka plaża świeci pustkami…
18 dzień sierpnia - pełne słońce, bezchmurne niebo, trochę piasku i woda. Pomimo tak pięknej pogody i orzeźwiającego 
wiatru nowogardzka plaża nie cieszy się dzisiaj wielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców oraz przybyłych gości.

 Przed godziną 12-stą zaobser-
wować można było tylko jedną parę 
młodych ludzi spacerującą brze-
giem plaży oraz dwójkę starszych 
osób, które akurat wychodziły z 
miejskiego kąpieliska, kierując się 
w stronę miasta.

Chwilę później (około 20 minut 
później) na plaży pojawiło się kil-
ka osób – młoda kobieta z dwój-
ką dzieci oraz trochę starsza kobie-
ta z dzieckiem, które korzystając 
ze swojej siły ciągnęło za sobą ma-
terac, by za chwilę móc go wyko-
rzystać. Na chwilę pojawił się rów-
nież młody mężczyzna z dzieckiem. 
Chłopiec z materacem długo zaba-
wą w wodzie się nie cieszył, ponie-
waż jakoś po 5 minutach wyszedł 
z niej stwierdzając, że woda jest za 
zimna. Razem z kobietą, z którą 
przyszedł oraz ze swoim towarzy-
szem – materacem przeszli się po 
molo, kierując się następnie spacer-
kiem w stronę placu zabaw, który 
wśród innych dzieci nie cieszył się 
o dziwo dużym zainteresowaniem. 

Przy okazji wizyty na plaży za-

pytaliśmy nielicznych korzysta-
jących z kąpieliska, jak spędza-
ją czas nad nowogardzkim jezio-
rem? 

Pani Edyta z dziećmi: Mają i 
Wojtkiem: „Przyjechałam tutaj z 
dziećmi, z Goleniowa, ponieważ 
chcieliśmy wykorzystać tą jeszcze let-
nią pogodę, chociaż trzeba przyznać, 
że wiatr może trochę odstraszać do 
korzystania z kąpieliska. Chcemy w 
Nowogardzie spędzić cały dzień, jeśli 
pogoda dopisze. Maja trochę skarży-
ła się na chłodną wodę, jednak Woj-

tusiowi to nie przeszkadzało. Wczo-
raj też tutaj  byliśmy i dzieci spędziły 
dużo czasu w wodzie oraz pobawiły 
się trochę na placu zabaw. Korzysta-
jąc z mojego urlopu trzy dni chcie-
liśmy tu spędzić, tj. wczoraj, dziś i 
jutro. Zobaczymy, czy dopisze nam 
pogoda. Wczorajszą zabawą dzieci 
były zachwycone.” 

Pani Krystyna z wnukiem: Ja tu-
taj przyjechałam, nie jestem stąd. 
Mieszkałam tutaj, urodziłam się tu-
taj, a teraz mieszkam w okolicy Ko-
szalina. Przyjechałam tutaj na ty-

dzień do rodziny z małym wnucz-
kiem na wakacje. Tam gdzie miesz-
kam jest 10 km do plaży, tutaj pla-
ża jest w centrum miasta. Nie trze-
ba daleko chodzić, by tu trafić. Pogo-
da dopisuje, chociaż gdy przyszliśmy 
tutaj w niedzielę, to było zdecydowa-
nie więcej osób. Wydaje mi się, że ten 
wiatr może odstraszać. My sami mu-
sieliśmy się zorientować, czy wejście 
na plażę jest płatne – sprawdziliśmy 
to właśnie w niedzielę. Dzisiaj czeka-
łam do 10-ej aby sprawdzić, czy po-
goda jest odpowiednia na takie wyj-
ście i właśnie planowałam od 11-ej 
lub 12-ej tutaj pobyć z wnuczkiem. 
Wielkim plusem jest to, że plaża po-
mimo tego, że jest bezpłatna jest rów-
nież strzeżona. Szkoda tylko, że ta 
zielona zjeżdżalnia nie jest otwarta 
ale wydaje mi się, że jest czynna je-
śli jest więcej osób chętnych. Wnucz-
kowi pozostaje jednak korzystanie z 
tej tutaj przy molo – też jest zado-
wolony. Nad jeziorem tak samo, jak 
nad morzem są czasem jakieś wiatry, 
które odstraszą jednak przez to lu-
dzie nie mogą korzystać z ostatnich 

chwil słońca lub jak w przypadku 
wnuczka – z ostatnich dni wakacji. 
Jest on ze Skierniewic – jest to mię-
dzy Łodzią, a Warszawą i przyjechał 
do mnie na wakacje. Powiedziałam 
więc przyjadę tutaj, pozwiedzamy 
na  „stare kąty”. … Od września 
wnuk idzie do ostatniej klasy przed-
szkola. Z resztą ze swoimi dziećmi 
też tu przyjeżdżałam latem na wa-
kacje. Po mieście w taką pogodę cho-
dzić nie ma sensu, bo się człowiek 
szybko zmęczy tak to można przyjść 
tutaj, odpocząć i korzystać z chwil... 
Ja jako dziecko to mieszkałam wła-
śnie przy tej ulicy naprzeciwko jezio-
ra, więc to po tamtej stronie zwykle 
się siedziało, bo nie chciało nam się 
przychodzić specjalnie tutaj, na dru-
gą stronę. Pokazałam wnuczkowi  
jezioro, a jest tutaj pierwszy raz i jak 
widać – bardzo mu się tu spodobało. 
Nad morze przyjazd pociągiem to i 
tak jest drogo, bo on zapłaci 7 zł, ja 
jako emerytka to też 7zł, razem 14zł. 
No a jeszcze powrót, więc razem wy-
chodzi 28zł. Chcąc, jeździć tak co-
dziennie wydałoby się fortunę, więc 
korzystamy z możliwości przyjaz-
du tutaj do rodziny. Kiedyś jak przy-
chodziłam tutaj z moimi dziećmi, to 
pamiętam, że za wstęp  również się 
płaciło, jednak dzisiaj jestem mile 
zaskoczona, ponieważ wejście tutaj 
jest bezpłatne.”

Marta Wipplinger
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NOWOŚĆ dopalacze wypierają narkotyki

Narkotyki to przeżytek.
Co sądzisz o dopalaczach?

Prima... 
Zwłaszcza skuteczność szefie!

A to najważniejsze...

Urząd odpowiada w sprawie drogi w Olszycy

Są ważniejsze remonty...
Wygląda na to, że mieszkańcy Olszycy, którzy od dawna na łamach DN, wyrażają swoje nie-
zadowolenie faktem, że gmina nie ma zamiaru wyremontować ich zniszczonej drogi, na re-
mont poczekają jeszcze bardzo długo. W odpowiedziach na nasze pytania trudno znaleźć 
wzmiankę o tym, że opisywana droga doczeka się remontu...

Przypomnijmy, że pierw-
szy list i zdjęcia zniszczonej dro-
gi nadesłano do nas pod koniec 
2014 roku. Na początku marca 
tego roku opublikowaliśmy ko-
lejny apel mieszkańców wsi. Na-
tomiast na początku sierpnia pu-
blikowaliśmy list, w którym do-
wiedzieliśmy się o innych proble-
mach, w postaci rozpadającego się 
mostu oraz o 40 cm dziurze, któ-
ra powstała po ulewach deszczu. 
Do tego mieszkaniec mówił rów-
nież o pozarastanej drodze i mo-
ście oraz połamanych barierkach. 
Po tej publikacji skierowaliśmy do 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, pytania dotyczące tego pro-
blemu. Na pytania, czy został już 
rozstrzygnięty przetarg na remon-
ty dróg gminnych w 2015 roku, 
jaka kwota w tym celu została za-
bezpieczona w budżecie gminy 
oraz jaki został ustalony zakres 
robót, tzn. jakie gminne drogi w 
tym roku zostaną remontowane? 
Otrzymaliśmy następującą odpo-
wiedź podpisaną przez kierowni-
ka Wydziału GKMi OŚ Tadeusza 
Fiejdasza: Umowę zawarto w dniu 
14.04.2015 r. z firmą AZBUD Za-
kład Budownictwa Ogólnego i 
Utrzymania Dróg Zdzisław Ajs. 
W projekcie budżetu przygotowa-
nym przez burmistrza Nowogar-
du na rok 2015 przekazanym do 
Rady Miejskiej zaplanowano kwo-
tę 2 400 000 zł na remonty bieżą-
ce dróg w mieście i na wsi. Wyso-

kość tych środków przy uchwala-
niu budżetu w styczniu 2015 r. zo-
stała przez Radę Miejską znacznie 
zmniejszona i na dzień dzisiejszy 
wynosi 1 200 000 zł na remonty 
dróg gminnych i wewnętrznych 
w mieście i 600 000 zł na remonty 
dróg na terenach wiejskich. Spo-
wodowało to ograniczenie za-
kresu robót remontowych, jakie 
Gmina w roku bieżącym będzie 
mogła wykonać Zakres robót jest 
ustalany na bieżąco - realizowane 
są najpilniejsze roboty.

Jak widać nie ma wzmianki o 
ewentualnym remoncie drogi w 
Olszycy... Jedyną dobrą wiadomo-
ścią dla mieszkańców wsi, jest ta, 
że gmina zna problem z rozpada-
jącym się mostem, a jak informu-
je kierownik T. Fiejdasz, w naj-
bliższym czasie Inspektor Nadzo-
ru dokona oględzin mostu i oce-
ni jego stan techniczny. Na ko-
niec w imieniu mieszkańców za-
pytaliśmy jeszcze o drogowska-
zy, aby przypomnieć to zagad-
nienie, publikujemy fragment li-
stu z początku sierpnia: Jest jesz-
cze jeden problem, chodzi mi o 
drogowskaz. Pojazdy uprzywile-
jowane mają problem znalezienia 
owej wioski. Miejsce zameldowa-
nia moje to Olszyca, a widnieje ta-
bliczka Dąbrowa Nowogardzka. 
Więc wychodzi na to, iż miesz-
kam w dwóch wioskach jednocze-
śnie. Zwracam się również z zapy-
taniem, do kogo należy ta droga, 

bo w razie widocznego uszkodze-
nia nie wiem do kogo pisać o od-
szkodowanie? 

Urzędnik odpowiedział nam 
także i na to pytanie, w którym 
pytaliśmy o to, czy gmina posta-
wi odpowiedni drogowskaz, któ-
ry będzie informował o granicach 
wsi Olszyca? W tym przypadku 
odpowiedź Tadeusza Fiejdasza, 
pokazuje jak gmina traktuje swo-
ich obywateli. Z treści jasno wyni-
ka, że określenie granic miejsco-
wości, w której mieszka jedynie 
10 mieszkańców, jest nie potrzeb-
ne... Оznakowanie skrzyżowań 
dróg publicznych z drogami we-
wnętrznymi, a do takich zaliczana 
jest droga z Dąbrowy Nowogardz-
kiej do Olszycy zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych należy do 
zarządcy drogi publicznej w tym 
przypadku do Starostwa Powia-
towego. Na wniosek Gminy, Ob-
wód Drogowy Dróg Powiatowych 
w Nowogardzie zamieści znak 
E-4 (znak kierunku i miejscowo-
ści - redakcja). Natomiast znaków 
określających granicę miejscowo-
ści tak małych jak Olszyca, w któ-
rej jest 10 mieszkańców jest nieza-
sadne.

Wychodzi na to, że mieszkań-
cy Olszycy jeśli chcą się docze-
kać oznakowania, muszą najpierw 
sprowadzić do wsi innych osadni-
ków. Pozostawiamy to do komen-
tarza naszym czytelnikom.

KR

Sprawdziliśmy ile kosztują 
podręczniki cd. 

Do liceum najdrożej 
Zbliża się nowy rok szkolny. Dla 

rodziców oznacza to dość spo-
ry wydatek w domowym budże-
cie. Ale nie dla wszystkich. Ucznio-
wie klas pierwszy szkół podstawo-
wych i gimnazjum mają otrzymać 
komplet podręczników bezpłatnie, 
zgodnie z nowym rządowym pro-
gramem. Pozostali będę niestety 
musieli je zakupić sami – i za pła-
cą za to słono. W poprzednim wy-
daniu omówiliśmy ceny podręczni-
ków do szkół  podstawowych i gim-
nazjalnych. Dzisiaj  ceny podręcz-
ników licealnych po jakich mozba 
je nabyc w jedenj z  nowogardzkich  
księgarni.

Liceum – zakres podstawowy
Ceny podane dla klasy I, ponie-

waż klasy wyższe to ciągłe zmiany. 
Trzeba liczyć, że każdy podręcznik 
w wyższych klasach wynosić będzie 
około 35zł, dodatkowo język an-
gielski i język niemiecki, w których 
ceny to od 100 do 150zł oraz od 50 
do 100zł. 

Biologia  36zł
Chemia 34zł

EDB   (Edukacja dla 
bezpieczeństwa)   28zł
Fizyka 36,60zł
Geografia 57zł 
(z ćwiczeniami, ćwiczenia 
kosztują 19zł)
Historia                    33zł - 34zł
*różne języki – język angielski za-

wsze w granicach od 100zł do 150zł,
-  język niemiecki zawsze w gra-

nicach od 50zł do 100zł.

Język polski 34zł
Matematyka        35zł – 39,50zł
WOK  (Wiedza o Kulturze)  

25zł – 32zł
WOS (Wiedza o Społeczeństwie)  

31zł – przy czym cena podana z ze-
szłego roku, ponieważ na chwilę 
obecną nie ma informacji o obo-
wiązującym podręczniku

Razem ceny od 499,60zł do 
612,10zł. To duży wydatek szcze-
gólnie dla tych, którzy mają   licz-
niejsze potomstwo w wieku  szkol-
nym. 

red. 

Wyścig mTB wokół jeziora 

Już w sobotę....
Już w sobotę 22 sierpnia odbędzie się wielkie kolarskie wyda-
rzenie, czyli II Maraton MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego. 
Wyścig jest poświęcony pamięci dwóm nieżyjącym nowogardz-
kim kolarzom: Arturowi Komisarkowi i Pawłowi Zugajowi. 

Impreza rozpocznie się o godz. 
10.30. Organizatorzy zapowiada-
ją, że na linii startu pojawi się po-
nad 300 zawodników amatorów. 
Uczestnicy rajdu ścigać się będą w  
11 kategorii wiekowych, w których 
w zależności od płci i wieku zawod-
nik będzie musiał przejechać od 2 
do 4 okrążeń po 10, 6 km.  W ra-
mach kat. wiekowych o puchar Ko-
mendanta Komisariatu Policji w 
Nowogardzie walczyć będą Poli-
cjanci, a o Puchar Dyrektora Zakła-
du Karnego w Nowogardzie funk-
cjonariusze SW.  Nowością podczas 
drugiej edycji są kategorie CECH, 
RODZINA, TURYSTA,  adresowa-
ne do osób, które chcą uczestni-
czyć w maratonie, ale przejadą go w 

swoim „turystycznym” lub rodzin-
nym tempie i co ważne na dystan-
sie jednego okrążenia. Dla rodzin, z 
uwagi na małe dzieci skrócono dy-
stans do ok. 7 km. Ponadto zupełnie 
nową inicjatywą jest ROWEROWE 
MIASTO DZIECI, czyli mini wy-
ścigi rowerowe. Poza tym na naj-
młodszych czekają atrakcje przy-
gotowane przez Komisariat Policji 
w Nowogardzie, malowanie buzi, 
dmuchane zamki, słodkości i wiele, 
wiele innych niespodzianek. 

Patronem medialnym II Marato-
nu MTB wokół jeziora jest Dzien-
nik Nowogardzki. W imieniu orga-
nizatorów zapraszamy do kibicowa-
nia kolarzom. 

opr. red. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(J 6,54.60-69)
Ucząc w synagodze w Kafar-

naum Jezus powiedział: Kto spo-
żywa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go wskrze-
szę w dniu ostatecznym. A spo-
śród Jego uczniów, którzy to usły-
szeli, wielu mówiło: Trudna jest 
ta mowa. Któż jej może słuchać? 
Jezus jednak świadom tego, że 
uczniowie Jego na to szemrali, 
rzekł do nich: To was gorszy? A 
gdy ujrzycie Syna Człowieczego, 
jak będzie wstępował tam, gdzie 
był przedtem? Duch daje życie; 
ciało na nic się nie przyda. Słowa, 
które Ja wam powiedziałem, są 
duchem i są życiem. Lecz pośród 
was są tacy, którzy nie wierzą. Je-
zus bowiem na początku wie-
dział, którzy to są , co nie wierzą, 
i kto miał Go wydać. Rzekł więc: 
Oto dlaczego wam powiedziałem: 
Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli mu to nie zostało dane przez 
Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego 
odeszło i już z Nim nie chodzi-
ło. Rzekł więc Jezus do Dwuna-
stu: Czyż i wy chcecie odejść? Od-
powiedział Mu Szymon Piotr: Pa-
nie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A myśmy 
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś 
Świętym Boga.

„…myśmy uwierzyli i pozna-
li, że Ty jesteś Świętym Boga” wy-
znaje św. Piotr. A my? Czy po-
znaliśmy Jezusa? Czy rozpozna-
jemy Go w Eucharystii, w któ-
rej uczestniczymy i przyjmuje-
my Ciało Chrystusa do swojego 
serca? Niekiedy odnoszę wraże-
nie, że bycie w Kościele dla wie-
lu jest jakimś sposobem na ży-
cie, czymś czego nauczyli rodzi-
ce bez jakiegokolwiek odniesie-
nia do Jezusa i budowania wię-
zi z Nim.. Można oczywiście lata-
mi jeść Eucharystię na kilogramy 
bo tak nas wychowano, ale jeśli to 
nie jest spotkanie i jeśli nie pro-
wadzi to do głębszego przeżywa-
nia swojej codzienności w łączno-
ści z Bogiem, to po co to wszyst-
ko? Moje wrażenia także nieste-
ty dotyczą duchownych, którzy 

sprawują Mszę św. byle jak naj-
szybciej… To może podoba się 
osobom powierzchownym, ale 
przecież nie prowadzi do przeży-
cia misterium Eucharystii. W ja-
kiś przewrotny sposób wszystkim 
– w odniesieniu do Eucharystii 
- udziela się światowy pośpiech, 
który z Bogiem nie ma nic wspól-
nego i który dla życia duchowego 
jest mówiąc wprost zabijający! Po-
tem oczywiście dziwimy się, że w 
narodzie wiara podupada, ale je-
śli ksiądz odprawia, żeby odpra-
wić to nie ma co płakać, że bied-
ni ludzie, których życie nieustan-
nie goni, wcale nie mają poczucia 
sacrum Eucharystii, nie mówiąc o 
spotkaniu z Bogiem. Trzeba być 
nie lada mistykiem, żeby nie raz 
w liturgii, którą księża sprawują 
na sposób „aby szybciej” dostrzec 
Boga i spotkać się z Nim. Osobi-
ście uważam, że to niemożliwe 
niestety. Innym negatywnym zna-
mieniem celebrowanych współ-
cześnie mszy jest ewidentny brak 
ciszy, związany zresztą ze wspo-
mnianym pośpiechem. Zawsze 
coś się musi dziać. Przestrzeń li-
turgiczną zajmuje w zdecydowa-
nej mierze oczywiście ksiądz, je-
śli nie on to organista i śpiew, je-
śli on z kolei wyśpiewa swoje na-
tychmiast do akcji wraca ksiądz… 
Może trochę przerysowuje, ale 
niestety w czasie liturgii mszy 
rzadko dziś można spotkać świa-
domie czynione przez duchow-
nych chwile refleksji np. po ho-
milii, czy też – co byłoby z dużym 
pożytkiem – modlitewne milcze-
nie po przyjęciu komunii świętej. 
Paradoksalnie niestety uciekamy 
w Kościele od ciszy jak diabeł od 
wody święconej! Podobnie wyglą-
dają adoracje Najświętszego Sa-
kramentu. Aby szybciej i aby za-
gadać Pana Jezusa bo bidak nie 
wie nic przecież o naszym życiu i 
potrzebach. Trzeba Go poinstru-
ować i broń Boże nie słuchać bo 
to On ma tańczyć tak jak my za-
gramy… To po to jest Kościół, aby 
używać sobie Boga dla poczucia, 
że jesteśmy bardzo religijni, a przy 
tym umiemy zagadując pobożnie 
Jezusa, uczynić to w tempie, które 
z pewnością pozwoli zaoszczędzić 
tak drogi nam czas? Czy może 
jest i powinno być nieco inaczej? 
Czy to nie my mamy zacząć słu-
chać Boga, tracąc dla Niego czas, 
aby mieć doświadczenie Jego mi-
łości, która w nas się rozlewa jeśli 
tylko ze spokojem przychodzimy 

do Niego i pozwalamy Mu mó-
wić do nas. A Bóg mówi w ciszy. 
We Mszy św. trzeba ją przywrócić 
w momentach, które są ku temu 
właściwe i konieczne jeśli chce-
my, aby liturgia była miejscem 
spotkania z Bogiem i wydawała 
dobre owoce w naszym życiu. W 
tym wszystkim nie o religijność i 
pobożność przecież chodzi, ale o 
wiarę, która jest osobistym przy-
lgnięciem do Boga. Wzrost w niej 
dokonuje się w dużej mierze w nas 
samych wtedy gdy potrafimy mil-
czeć i słuchać Tego, który jest po-
śród nas zwłaszcza w czasie litur-
gii, czy adoracji. Jeśli Kościół nie 
będzie miejscem gdzie w spokoj-
nie sprawowanej mszy, pośród ci-
szy, której należy przywrócić w 
niej miejsce, będzie można spo-
tkać się z Bogiem, nie będzie się 
różnił właściwie niczym od świata 
z jego męczącym zgiełkiem. 

Ku naszej refleksji nad miej-
scem i potrzebą milczenia w li-
turgii, przytoczę teraz dwie wy-
powiedzi papieża Benedykta XVI 
z adhortacji apostolskiej Verbum 
Domini oraz fragment Konstytu-
cji liturgicznej Soboru Watykań-
skiego II:

„Doświadczeniem, do które-
go w naszych wspólnotach nale-
ży przywiązywać wielką wagę, jest 
milczenie. Potrzebujemy go, „aby 
dać możność wsłuchania się w 
głos Ducha Świętego przemawia-
jącego do serca, a także by osobi-
stą modlitwę ściślej złączyć ze sło-
wem Bożym i z oficjalną modli-
twą Kościoła”. W społeczeństwie, 
które żyje w coraz większym po-
śpiechu, niejednokrotnie ogłuszo-
ne przez hałas i rozpraszane przez 
sprawy ulotne, odkrycie wartości 
milczenia jest kwestią o znaczeniu 
życiowym. Nieprzypadkowo, tak-
że poza chrześcijaństwem, rozpo-
wszechniają się praktyki medyta-
cji, które kładą nacisk na skupie-
nie. Dlaczego więc nie zacząć, z 
pedagogiczną odwagą, uczyć mil-
czenia wykorzystując specyfikę 
doświadczenia chrześcijańskiego? 
Patrzmy na przykład Jezusa, który 
wyszedł z domu i udał się na miej-
sce pustynne, i tam się modlił (Mk 
1,35). Pośród różnych momentów 
i znaków w liturgii nie może za-
braknąć milczenia (VD nr 13)…”

…”Potrzebuje go teologia, aby 
mogła w pełni rozwinąć swój cha-
rakter mądrościowy i duchowy; 
potrzebuje go modlitwa, aby ni-
gdy nie zapomniała, że ogląda-

nie Boga oznacza zejście z góry z 
obliczem tak promieniującym, iż 
trzeba je przykryć zasłoną (por. 
Wj 34,33), i aby nasze zgroma-
dzenia umiały uczynić miejsce 
dla obecności Boga, unikając wy-
chwalania samych siebie; potrze-
buje go kaznodziejstwo, aby unik-
nąć złudzenia, że wielomówstwo 
może przybliżyć do doświadcze-
nia Boga; potrzebuje go ludzki 
wysiłek, aby zrezygnować z za-
mykania się w walce bez miło-
ści i przebaczenia. Potrzebuje go 
wreszcie dzisiejszy, ogłuszony ha-
łasem człowiek, który często nie 
umie milczeć, gdyż boi się spo-
tkać samego siebie, odsłonić się, 
doświadczyć pustki, która sta-
je się pytaniem o sens. Wszyscy, 
wierzący i niewierzący, muszą na-
uczyć się milczenia, które pozwo-
li Bogu mówić kiedy i jak zechce, 
a nam rozumieć Jego słowo (VD 
nr 16). 

„Celem wzmożenia czynne-
go uczestnictwa należy pobudzać 
wiernych do wykonywania akla-
macji, odpowiedzi, psalmów, an-
tyfon, pieśni, jak również czyn-
ności, gestów oraz przybierania 
właściwej postawy ciała. W od-
powiednim czasie należy zacho-
wać także pełne czci milczenie-
”(KL 30). 

Jeśli nie nauczymy się milczeć 
będziemy tworzyć Kościół lu-
dzi religijnych, ale nie ludzi wia-
ry. Jeśli nie nauczymy się milczeć 
nie spotkamy Boga obecnego po-
śród nas, ani świat nie zobaczy Go 
pośród nas. Bóg staje się obecny 
kiedy my się wycofujemy i daje-
my Mu przestrzeń dla Jego działa-
nia... Pozwólmy objawiać się Jego 
miłości…

ks. Robert Szyszko

                                                                                                     

 

26 WRZESIEŃ 2015 roku ODPUST   
W DĄBROWIE 

Zapraszamy wszystkich na odpust do Dąbrowy Nowogardzkiej 
związany z obchodami 70 lecia kościoła pw. Św. Michała 

Archanioła w obrządku katolickim w naszej Miejscowości. 

Odpust rozpocznie uroczysta msza święta koncelebrowana  
o godz. 15.00. 

Po mszy świętej zapraszamy wszystkich na festyn. Będzie dużo 
atrakcji i zespołów. Po festynie zapraszamy na zabawę. 

Działanie realizuje Grupa Nieformalna wraz z Stowarzyszeniem Mieszkańców 
Dąbrowy „DĄB” realizując  projekt pod nazwą: „TRADYCJA, KULTURA – 

TO NASZA TOŻSAMOŚĆ” 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 
realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

                                                                            

 

Podziękowania 
Proboszcz ks. Grzegorz Legutko pragnie podziękować 
sponsorom, którzy wsparli organizację odpustu i 70-lecia 
powstania parafii pw. WNMP: 

Piekarnia Barbary i Waldemara Pędziszczak 
Piekarnia Karsk - Bogumiła Lisiewicz, Robert Ławniczak 
Piekarnia Żelek z Kamienia Pomorskiego 
Ciastkarnia Ola Piotr Filipiak 
Piekarnia Asprod
Marcin i Adam Fedeńczak
Magdalena i Mariusz Konieczny 
Henryk Grygowski 
Sławomir Skubij 
Apteka Asa
Dystrybutor wody źródlanej Aqua Cristal z Nowogardu
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego 
i wszystkim, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili 

się do organizacji odpustu w parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w No-
wogardzie. 

ks. G. Legutko
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Już prawie 30 osób rozpoznanych na zdjęciu z pielgrzymki  do Częstochowy z 1948

„Drugie życie”  archiwalnej fotografii
Miesiąc  temu zamieściliśmy 

zdjęcie z pierwszej pielgrzymki do 
Częstochowy  jaką odbyli wierni 
z nowogardzkiej parafii we wrze-
śniu  1948 roku. W pielgrzym-
ce uczestniczyło wtedy  175 osób 
ale na zamieszczonej  przez nas 
fotografii  znajduje się  tylko 80-
ciu pielgrzymów. Nie wiemy  czy 
pozostali uczestniczy pielgrzym-
ki nie byli obecni w trakcie wyko-
nywania fotografii (co jest mało 
prawdopodobne) czy  może było 
wykonane  też  drugie zdjęcie z 
pozostałymi  uczestnikami  wy-
prawy do  Częstochowy?  

Ta wersja  jest wielce prawdopo-
dobna,  ponieważ  istniejące zdję-
cie wyraźnie wyczerpuje  możli-
wości  szerokości  kadru ówcze-
snych aparatów i mogło być tak, 
że  nie wszyscy się zmieścili  na  
jednym ujęciu. Zamieszczając  fo-
tografie z pielgrzymki  apelowali-

śmy do Czytelników o zgłaszanie 
do nas informacji o osobach roz-
poznanych na  zdjęciu.  Do redak-
cji zgłoszono identyfikację czte-
rech  osób. Zgłaszający, będący  
członkami rodziny rozpoznanych,  
dostarczyli  nam  sporo informacji 
o swoich krewnych ze zdjęcia. In-
formacje te powodują, że   statycz-
ne zdjęcie pielgrzymów nabie-
ra  swoistego dynamizmu zaczyna 
„ożywać”  i pozwala odkrywać ści-
słe, i naładowane emocjami  wię-
zi  teraźniejszości  z przeszłością.  
Wszystkie otrzymane w związku 
ze zdjęciem  informacje dotyczące 
rozpoznanych osób opracujemy i  
następnie opublikujemy w  DN . 
Zachęcamy Czytelników  do ana-
lizowania  zamieszczonego w nu-
merze z dnia 4 sierpnia na stronie  
7 zdjęcia i w przypadku rozpozna-
nia  kolejnych osób   do  kontak-
tu z redakcją.  

 Dotychczas rozpoznane osoby:
1. Kazimiera Banasiewicz z 

domu Majrzak.
2. Majdzińska Celina z Lestko-

wa
3. Kraszewska Michalina  z 

Lestkowa – matka Celiny 
Majdzińskiej.

4. Aleksandra Grosman z domu 
Matusiewicz - rozpoznał 
wnuk Jan Szymaniak

5. Regina Milewska z domu 
Tomkalska - Grabin

6. Marianna Tomkalska z domu 
Przybysz 

7. Joanna Kwiatkowska z Lest-
kowa zgłosiła synowa Stani-
sława Kwiatkowska

8. Musiałowski Jan Z Wojcie-
szyna (w 1961 wyjechał do 
Gubina)

9. Zięciak Józef z Wojcieszyna
10. Kiercz Maria z Wojcieszyna

11. Pani która prowadzila kuch-
nię dla  księży

12. Prawdopodobnie  Anna Sala-
mońska

13. Siostra Anny Salamońskiej
14. Edwin Błaszczyk
15. Wojciech Winnicki
16. Zbigniew Rybakiezy
17. Stanisław Paprocki
18. Michał Grędecki
19. Zofia Malinowska -informa-

cję podała jej córka Danuta 
Wypych z Orzesza, która roz-
poznała również osoby pod 
numerem: 20, 21 ,22, 23, 24, 
25, 26, 27

20. Józefa Dudek z Orzesza
21. Józefa Antczak z Orzechowa
22. Józef Białczak z Orzechowa
23. Maria Białczak, żona Józefa 

Białczaka z domu Góreczna, 
syn ich jest obecnie sołtysem 
wsi Orzechowo. (p. Maria na-
dal żyje) 

24. Anna Ciechanowska, obec-
nie Białczak z Orzechowa 
(to druga , o której nam wia-
domo żyjąca nadal osoba ze 
zdjęcia ) 

25. Maria Białczak, siostra Józe-
fa Białczaka z Orzechowa

26. Feliksa Góreczna, siostra 
Marii Białczak (nr 23) z 
Orzechowa

27. Józefa Ciechanowska, sio-
stra Anny Ciechanowskiej z 
Orzechowa

Obie osoby duchowne  ze zdję-
cia to ks. proboszcz Bogdan Szcze-
panowski i po prawej brat kate-
cheta Stanisław Podemski. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy do-
tychczas już  zgłosili się do redak-
cji DN i podali cenne informacje 
dotyczące osób ze zdjęcia.

mieszkańcy Wołowca apelują o pomoc

„Zaniedbany cmentarz”
Zapełniony śmietnik, „brama jak w starym zamku”- tak wygląda cmentarz w Wołowcu. O 
tej sprawie poinformowała nas telefonicznie jedna z mieszkanek Wołowca. 

Aby sprawdzić te informacje 
udaliśmy  się na miejsce wskaza-
ne przez czytelniczkę DN.

Cmentarz Komunalny w Wo-
łowcu faktycznie wygląda na za-
niedbany. Na terenie cmentarza 
znajduje się gruba warstwa nie-
uprzątniętych liści. Przy drzewach 
leżą porozrzucane ogromne gałę-
zie, jedyny śmietnik, który znaj-
duje się na terenie cmentarza jest 
zapełniony. Ostatni wywóz śmie-
ci, jak pamiętam  odbył się na wio-
snę - dodaje jedna z mieszkanek. 
Od tego momentu minęło bardzo 
dużo czasu. Na terenie cmenta-

rza nie ma dostępu do wody. Hy-
drant, który znajduje się 50 m od 
cmentarza jest nieczynny. Miesz-
kańcy wsi ze swoich domów przy-
noszą na cmentarz butelki z wodą, 
by podlać kwiaty, czy umyć na-
grobek. To co się dzieje z „miej-
scem świętym” przerasta ludz-
kie pojęcie. Jedna z naszych  roz-
mówczyń twierdzi, że cała ta spra-
wa wielokrotnie zgłaszana była o 
sołtysa tutejszej wsi Adama Orpe-
la. Jak dowiedział się nasz dzien-
nik ani sołtys wsi ani Urząd Gmi-
ny w Nowogardzie, który odpo-
wiada za administrowanie Cmen-

tarzem Komunalnym nie pod-
jęli  żadnych działań w tej spra-

wie. Mieszkańcy zaś od roku sami 
walczą o porządek na Cmentarzu 
Komunalnym w Wołowcu. Jedna 
z mieszkanek zapytana przez DN 
o stan w jakim znajduje się cmen-
tarz wypowiedziała się na ten te-
mat tak : - Mamy duży cmentarz, 
wszyscy chcemy, by to miejsce wy-
glądało przyzwoicie. Coraz wię-

cej ludzie jest tu chowanych. Tutej-
si mieszkańcy przychodzą i dbają 
o groby swoich bliskich, lecz mimo 
to mam kilka zastrzeżeń do tego 
miejsca. Przydałaby się nam woda, 
której bardzo brakuje. Śmieci, któ-
re zalegają od dłuższego czasu po-
winny zostać wywiezione. Zastrze-
żenie mam również do bramy, któ-
ra swoim wyglądem odstrasza, 
podparta jest ona zwykłym kamie-
niem i mimo to i tak się nie zamy-
ka. Tablica z regulaminem cmen-
tarza jest zardzewiała, warto by-
łoby ją odnowić. Wołamy o pomoc 
do sołtysa, lecz ten nie reaguje …

DN ma ogromną nadzieję, że 
po przeczytaniu tego artykułu za-
reagują odpowiedzialni za stan 
cmentarza komunalnego w Wo-
łowcu, i pomogą mieszkańcom 
wsi w tej sprawie . 

 Klaudia Stefańska
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LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
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Program 
Wiejskiego Festiwalu 

Sztuki i Dożynek 
w Strzelewie 

29 sierpnia 2015 
Tegoroczny Wiejski Festiwal Sztuki jest podzielony na dwa eta-

py. Pierwsza tygodniowa część poświęcona była warsztatom wokal-
nym i teatralnym, w której wzięli udział studenci z Polski, Ukrainy 
i zaproszeni goście z Niemiec, Grecji i USA. 

Druga część tradycyjnie koncertowa połączona jest z doroczny-
mi wiejskimi dożynkami. 

Program Wiejskiego Festiwalu Sztuki i Dożynek Strzelewo 2015 
•	 godz. 15.00 – Msza św. w kościele pw. św. Sylwestra w Strze-

lewie, 
•	 godz. 16.00 – Na powitanie gości „Stumetrowy Strzelewski 

Stół”, 
•	 godz. 16.30 – koncert zespołu „Kapeli Kryzys”, 
•	 godz. 17.30 – koncert zespołu „Rutka z Goleniowa”, 
•	 godz. 18.00 – koncert zespołu „Kapela Rycha”, 
•	 godz. 18.30 – koncert zespołu „Szczecinianie” 
•	 godz. 20.00 - Zabawa wiejska do białego rana. 

Organizator Zygmunt i Kasia Heland
radna Jolanta Bednarek i Rada Sołecka Strzelewa

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

F.U.H. adam Fedeńczak 
zatrudni pracownika administracyjnego 

z doświadczeniem
kontakt: 509 528 688

reklamareklama
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Nasi przedsiębiorcy - sklep z pasmanterią „Oleńka” 

Tak jak w  Hermesie i Merkurym… 
„Oleńka” to niewielki sklep z pasmanterią przy  ul. Stolarskiej w Nowogardzie prowadzony od wielu lat przez panie Danutę Zając i Teresę Zając. Sklep ofe-
ruje bardzo szeroki asortyment pasmanterii, artykułów zdobniczych, dodatków krawieckich oraz akcesoriów krawieckich. Uzupełnieniem oferty sklepu 
są drobne usługi, których zakres jest uzależniony od potrzeb klienta.   Gościmy w sklepie z pasmanterią,  w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy” i rozma-
wiamy  z  właścicielką sklepu  panią  Danutą Zając , którą wspomaga przy sprzedaży jej mama Teresa Zając.

Dziennik Nowogardzki: Może 
najpierw cofniemy się w prze-
szłość naszego miasta. Czy pa-
miętają panie sklepy „Merkury” 
i „Hermes” w Nowogardzie?

Teresa Zając - Jakże mamy nie 
pamiętać. W tych sklepach klient 
mógł kupić podobny towar do na-
szego, czyli głownie guziki, zam-
ki błyskawiczne, ale także również 
różnego rodzaju materiały, czy wy-
kładziny, które były zwinięte w 
taki wielki rulon. Powiem więcej w 
Hermesie nawet pracowałam przez 
pewien czasu, jako ekspedientka 
właśnie na dziale pasmanterii.  

Danuta Zając - To dość odle-
głe czasy. Ale ja również pamiętam 
te obydwa sklepy. Przed „Merku-
rym” był jeszcze zakład, w którym  
nowogardzianie mogli  naprawić 
swoje radio, czy magnetofony .Da-
lej była restauracja Kolorowa, któ-
ra później została przekształcona i 
ostatecznie zburzona, na  tym tere-
nie  zostało zbudowane Netto. 

Od chwili rozpoczęcia dzia-
łalności zajmujecie się sprzeda-
żą pasmanterii i dodatków kra-
wieckich i po tylu latach jesteście 
wierne tej  branży . Dlaczego? 

DZ: Sklep funkcjonuje już bar-
dzo wiele lat w Nowogardzie i nie-
zmiennie w tym samym miejscu tu 
na ul. Stolarskiej i nadal jest zapo-
trzebowanie na nasz towar i usłu-
gi. Wybór tej właśnie  branży wyni-
kał  z mamy zainteresowań do tzw. 
„robótek ręcznych”, które uwielbia-
ła przez całe życie. 

TZ: (śmiech) Córka,  wspo-

mniała o najważniejszym. A mia-
nowicie, że ten biznes powstał z pa-
sji do szydełkowania, a także ha-
ftowania. Robótki ręczne, to jest 
to zajęcie, które mnie i moją córkę 
bardzo fascynuje. A jeżeli jeszcze ta 

pasja może być sposobem na utrzy-
manie się w życiu, to jest już bar-
dzo dobrze. 

Paniom , jak i klientom skle-
pu, to co robicie sprawia ogrom-
ną przyjemność i  satysfakcję. 
Jest to po prostu waszą pasją?

DZ: Sprzedajemy pasmanterię 
od wielu lat, równocześnie stale 
wzbogacając naszą ofertę handlo-
wą. Kilkanaście lat doświadczeń 
pozwoliło nam poznać i zrozumieć 
potrzeby klientów, którzy tu przy-
chodzą do naszej „ Oleńki”. Wie-
lu z nich pozostało naszymi stały-
mi klientami od początku istnienia 
firmy.

TZ:  Powiem państwu, że szydeł-
kowanie mimo bardzo nowocze-
snych czasów jest w dalszym ciągu 
w modzie, bowiem te umiejętno-
ści są ciekawym sposobem na zabi-
cie czasu. Powiem więcej, że są też 
osoby, które szydełkowaniem zaj-
mują zawodowo. 

 Czyli  szydełkując taka sę-
dziwa „Pani Stasia” odpręży się 
i zrelaksuje, czy też nauczy się 
cierpliwości i opanuje nerwy?

DZ: Jak najbardziej. Czasami 
nie wielki błąd może zniweczyć po-
ważnie całość pracy. Kończąc szy-
dełkowanie polecane jest dla osób 
spokojnych, lubiących prace ręcz-
ne, ale i osób, które chcą się od stre-
sować i poprawić swoja sprawność 
manualną. Dlatego polecam, by 
szydełkowały nie tylko Panie Sta-
sie, ale i młode dziewczęta.

 Drogie panie, więc  może szy-
dełkowanie, szycie, druty dla 
każdego … Dlaczego, by nie?

DZ: Ten rodzaj pracy, czy hob-
by zdecydowanie pomaga w zago-
spodarowaniem czasu, jak również 
uczy cierpliwości oraz usprawnia 
nasze dłonie i zdecydowanie wyci-
sza.   Dlatego wydaje mi się, że jest 
to fantastyczny sposób na tzw. „za-
bicie czasu”, gdy nie ma się, co robi. 

TZ: Dodam jeszcze, że ten ro-
dzaj pracy zwyczajnie trzeba lubić 
i czuć do niego zamiłowanie tak, 
jak do sprzedaży. Dlatego szydeł-
kowanie, szycie, robienie na dru-
tach, to czysto kobiece czynności, 
ale to nie znaczy, że są one zarezer-
wowane wyłącznie dla kobiet, bo-
wiem tu w Nowogardzie zdarzają 
się również mężczyźni, którzy rów-

nież zaczęli haftować i szydełko-
wać. Dowodem na to jest fakt, że 
tu przychodzą i kupują akcesoria 
krawieckie. 

Sklep „Oleńska” to jeden z nie-
wielu sklepów w naszym mieście 
, który oferująca tak różnora-
ki asortyment mimo niewielkiej 
powierzchni sprzedażowej .?

DZ: To prawda sklep jest nie-
wielki i na obecne czasy nie do 
końca tak estetyczny jak inne, nie-
mniej każdy klient wie, że po guzik, 
czy nić najlepiej przyjść tu do nas. 
Mamy w swojej ofercie bardzo wie-
le odzieżowej pasmanterii jak: mu-
liny, kordonki, nici, suwaki, gumy, 
igły, włóczki, dzianiny, czy też na-
wet komplety do szycia, które cza-
sem przydają się w domu. Koń-
cząc  Klienci cenią sobie także do-
stępne w szerokiej gamie różne do-

datki krawieckie typu: zamki bły-
skawiczne, tasiemki, koronki, no-
życzki, wstążki i włóczki. Ale jest 
też prasa ta kolorowa i bardziej fa-
chowa, którą dodatkowo może za-
mówić sobie u nas klient zakłada-
jąc specjalną teczkę, do której co 
miesiąc trafia jego ulubiona gaze-
ta. 

TZ:  Może to trochę niektórych 
zdziwi, ale oprócz igieł i włóczek są 
jeszcze w różnych rozmiarach szel-
ki dla panów. Dlatego serdecznie 
zapraszamy.

Wiele było uwag  i pretensji 
do operatora InPost, który ob-
sługuje przesyłki sądowe , a któ-
ry miał u Was miał swój punkt. 
Co było powodem, że w sklepie 
Oleńka już tego punktu nie ma? 

DZ: Może to państwa zdziwi, ale 
my z mamą tak naprawdę nie wie-
my, co było główną przyczyną, że 
został on zlikwidowany tu w na-

szym sklepie. Nadal  dla  Ruchu 
prowadzimy i sprzedajemy prasę, 
ale listów poleconych z Sądu już 
nie. 

TZ: Te listy otrzymywały-
śmy przez 1, 5 roku i z odbiera-
niem ich było naprawdę bardzo 
różnie... Dlatego nie chciałyby-
śmy już tego tematu poruszać i le-
piej go zakończmy. To był dla nas 
okres bardzo pracowity, bo musia-
łyśmy przekazać listy z Sądu, ale 
też i od komornika.  Dlatego odpo-
wiedzialność dla nas była napraw-
dę dość duża, ale i nieco stresująca. 

Kończąc, jakie mają panie wy-
obrażenie o polityce lokalnej  
wobec miejscowych  przedsię-

biorców i jest coś w niej, co Was 
zwyczajnie denerwuje?  

DZ: Powiemy państwu, że naj-
bardziej denerwuje nas tutejsza 
polityka, ale nie ta z ratusza, ale 
marketowa, która zabija lokal-
nych małych przedsiębiorców, któ-
rzy naprawdę mają ciężko. Dlate-
go stanowczo marketom mówimy z 
naszej strony -nie. 

Kończąc, jak to jest pracować 
u boku matki i córki jednocze-
śnie przez tyle godzin w tygo-
dniu i na przełomie już tylu lat?

DZ: Zwyczajnie uśmiechać się 
do mamy od czasu do czasu i cze-
kać na odwzajemnienie tego uśmie-
chu.  By nie było tak miło, od cza-
su do czasu powstaje między mną 
a mamą mała różnica zdań, ale to 
tylko na chwilę. Bowiem z mamą 
zawsze trzeba się dogadać, bo jest 
to po prostu moją mama.

rozmawiali: 
Klaudia Stefańska i Jarek Bzowy 

Sklep ma stałe klientki i klientów, którzy regilarnie go odwiedzają

W sklepie jest duży wybór szelek, które 
cieszą się powodzeniem - mówi pani 
Danuta

W sklepie jest wszystko dokładnie wy-
mierzone przez panią Teresę

W sklepie można kupić wszystko co jest związane z pasmanterią
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referendum  6 września - poradnik wyborcy   część II

Nad czym będziemy głosować? Pyt. 2
Już 6 września będziemy mie-

li możliwość uczestniczenia w re-
ferendum  ogólnokrajowym od-
powiadając na trzy  pytania  o cha-
rakterze ustrojowym. Wynik  na-
szych wyborów  w przypadku waż-
ności referendum (gdy weźmie 
udział co najmniej 50 proc upraw-
nionych) może mieć   istotne zna-
czenie na  kierunek zmian praw-
nych obejmujących tematykę refe-
rendum . Obserwujemy niestety ze 
władza publiczna nie zachęca oby-
wateli do wzięcia udziału w tym 
ważnym dla demokracji wydarze-
nie. Więcej można odnieść wraże-
nie że wiele  sił  zwłaszcza oficjal-
nych w tym media publiczne  stara 
się  zdyskredytować   potrzebę re-
ferendum, i  zniechęcić do udzia-
łu głosząc  defetyzm frekwencyj-
ny. Dlatego postanowiliśmy Pań-
stwu przybliżyć  w odcinkach  za-
równo treść  pytań referendalnych 
jak i inne ważne aspektu wrześnio-
wego wydarzenia . Dzisiaj   analiza  
eksperta Fundacji Batorego p.  Ja-
rosława Zbieranka  dotycząca tre-
ści  pytania 2.

 Pyt. 2 Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego 
sposobu finansowania partii poli-
tycznych z budżetu państwa?

Drugie pytanie wrześniowego re-
ferendum dotyczące utrzymania 
lub zmiany obecnego systemu fi-

nansowania partii politycznych jest 
niezwykle ważne dla przyszłości 
funkcjonowania systemu politycz-
nego w Polsce. Całkowite wycofa-
nie się z finansowania budżetowego 
może skutkować wzrostem poważ-
nych zagrożeń korupcyjnych i nad-
miernym wpływem grup interesu 
na politykę państwa. Warto jednak 
zastanowić się nad tym jak

- ulepszyć istniejący system, jak 
zmniejszyć zależność partii od pu-
blicznych pieniędzy, 

- skłonić je do poszukiwania 
wsparcia wśród sympatyków,

- znaleźć sposób na dofinansowa-
nie nowopowstających ugrupowań.

W debacie publicznej co jakiś 
czas pojawiają się propozycje odej-
ścia od systemu finansowania par-
tii politycznych z budżetu państwa. 
Zwolennicy takiego rozwiązania 
utrzymują, że działalność partii po-
litycznych powinna być w całości 
finansowana ze środków prywat-
nych: składek i darowizn od człon-
ków i sympatyków partii. Przeciw-
nicy tego poglądu utrzymują, że 
partie polityczne powinny na swo-
ją działalność dostawać dotacje z 
budżetu, a środki prywatne, jakie 
otrzymują od firm i osób prywat-
nych, powinny podlegać precyzyj-
nym regułom i ograniczeniom.

Jak jest obecnie.
 Obowiązujący obecnie w Polsce 

system finansowania partii wpro-
wadzony został w 2001 roku. Od 
tamtego czasu partie mogą być fi-
nansowane ze składek członkow-
skich, darowizn od osób fizycznych, 
spadków, zapisów, dochodów z ma-
jątku oraz ze środków publicznych: 
tzw. subwencji przekazywanych na 
cele statutowe oraz dotacji stano-
wiących zwrot kosztów kampanii 
wyborczych do Sejmu, Senatu i Par-
lamentu Europejskiego.

Subwencje mogą otrzymać wy-
łącznie te partie, które uzyskały w 
wyborach do Sejmu, w skali kra-
ju, minimum 3proc.  ważnie odda-
nych głosów (w przypadku koalicji 
– 6 proc) Wysokość subwencji zale-
ży od uzyskanego wyniku - jest ona 
obliczana na podstawie precyzyjne-
go wzoru (algorytmu) zawartego w 
Ustawie o partiach politycznych. 

 Partie otrzymują subwencje w 
rocznych ratach przez całą kaden-
cję Sejmu, gromadząc je na osob-
nych subkontach. Z 5 -15% otrzy-
manych środków powinny utwo-
rzyć tzw. Fundusz Ekspercki, prze-
znaczony na prace analityczno-pro-
gramowe.

Obecny system finansowania 
partii politycznych - zgodny z reko-
mendacjami Rady Europy i OBWE 
- skutecznie ogranicza sytuacje ko-
rupcjogenne w tak newralgicznej 
sferze, jaką jest finansowanie polity-

Freedron, czyli wideofilmowanie  z wielowirnikowca 

Latać dronem każdy może, ale...
Czy każdy może latać dronem? Teoretycznie tak, ale nie wszędzie i zawsze. Okazuje się, że do obsłu-
gi profesjonalnego drona, a właściwie wielowirnikowca, potrzebne jest uzyskanie specjalnego po-
zwolenia. O tajnikach tego popularnego ostatnio hobby, które dla wielu staje się także sposobem 
na zarobek, rozmawiamy z Dariuszem Pędziszczakiem – pierwszym w Nowogardzie wykonującym 
zdjęcia i filmy za pomocą drona. 

Właściwa nazwa urządzenia, któ-
rym Darek Pędziszczak wykonuje z 
powietrza zdjęcia i filmy – to wie-
lowirnikowiec – bezzałogowy statek 
powietrzny. 

-Dron, to zabawka, a sprzęt, któ-
rym ja latam jest już profesjonalny. 
Różnica jest zarówno w konstruk-
cji, jak i samym działaniu urządze-
nia. W zabawkowym dronie można 
zatrzymać śmigła ręką, w wielowir-
nikowcu nie próbował bym tego ro-
bić. Skończy się to łagodnie mówiąc 
wieloma obrażeniami ciała. Śmigła 
są bardzo ostre, z twardego tworzy-
wa – mówi D. Pędziszczak, który od 
pewnego czasu zajmuje się hobby-
stycznie lataniem dronem, wyko-
nując loty komercyjne, reklamując 
swoje usługi pod nazwą Freedron. 

-Poza lataniem dla własnej przy-
jemności wykonuje zdjęcia pól 
uprawnych na zlecenie rolników i  
kół łowieckich. Obsługuję także im-
prezy okolicznościowe, zawody spor-
towe – opowiada pan Darek. Jak 
twierdzi zainteresowanie świadczo-
nymi przez niego usługami wciąż 

wzrasta, bo rynek znajduje coraz to 
nowsze zadania dla wielowirnikow-
ców. 

-Zalety filmowania z powietrza 
dostrzegli ludzie posiadający dział-
ki, czy posesje na sprzedaż, a także 
agencje nieruchomości, które coraz 
częściej zlecają mi fotografowanie te-
renów z góry - mówi D. Pędziszczak. 

Ostatnio też zlecenie na wyko-
nanie zdjęć pan Darek otrzymał od 
stacji TVN 24. 

-Zadzwonili do mnie, czy nie 
mógłbym zarejestrować z góry wy-
padku kolejowego jaki miał miejsce 
na trasie ze Szczecina do Świnouj-
ścia. Z ziemi było to niemożliwe, bo 
tory przebiegały na terenie Woliń-
skiego Parku Narodowego, do które-
go nie wpuszczono ekipy telewizyj-
nej. Jedyną możliwością było wyko-
nanie zdjęć z powietrza – opowiada 
p. Darek. 

Najpierw szkolenie....
Czy każdy może się zajmować 

wideofilmowaniem z drona? Teore-
tycznie tak, ale zależy gdzie chce la-
tać. 

- Każdy może latać hobbystycz-
nie lub modelarsko ale poza terenem 
zabudowanym. Jeśli chce to robić w 
obrębie zabudowanym trzeba mieć 
ukończony tzw.  kurs UAVO VLOS 
– loty w zasięgu wzroku lub wyższy 
stopień tzw. BVLOS – to są loty poza 
zasięgiem wzroku. Szkolenie takie 
przeprowadza Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego. Ja takowe oczywiście posia-
dam  – mówi pan Darek. 

Niezależnie od tego każdy lot w 
terenie zabudowanym należy zgło-
sić na policję oraz od niedawna do 
ASM3 (Urząd Lotnictwa Cywil-
nego). Osobne procedury są kiedy 
dron ma poruszać się w strefie Lot-
niskowej np. w Okolicach Nowo-
gardu znajduje się CTR Szczecin. 

Nie polatasz jak wieje...
Latanie tym urządzeniem jest 

możliwe tylko w określonych wa-
runkach i przy zachowaniu sztyw-
nych zasad. 

-Uważać trzeba na wszystko do-
okoła. Przy samym starcie śmigła ob-
racają się z prędkością 30000 obro-
tów na minutę, a urządzenie pobiera 

ki. Obecnie łączna kwota subwencji 
wypłacanych dla wszystkich upraw-
nionych ugrupowań politycznych 
wynosi niecałe 54 i pół miliona zł 
rocznie. 

Jaka jest alternatywa?
Głęboka, niezmienna od lat nie-

chęć Polaków do partii politycz-
nych wydaje się być główną przy-
czyną zgłaszanych co jakiś czas po-
stulatów odejścia od finansowania 
partii z  budżetu. Choć debata na 
ten temat trwa od wielu lat, zwo-
lennicy tej koncepcji nie potrafili 
zaproponować mechanizmu, który 
mógłby skutecznie zastąpić obecny 
model. 

Jak można zreformować istnie-
jący system.

System finansowania partii z bu-
dżetu państwa nie jest bez wad i 
wymaga odnowienia. Eksperci i or-
ganizacje pozarządowe działające 
na rzecz zwiększani przejrzystości i 
odpowiedzialności w życiu publicz-
nym od wielu lat zgłaszają postulaty 
jego naprawy.

1. Dyscyplina wydatków
Konieczne jest wprowadzenie 

dyscypliny wydatków – jasne wska-
zanie na jakie cele i w jakiej propor-
cji partie mogą lub powinny wy-
dawać środki z budżetu państwa. 
Środki z  subwencji powinny być 
przeznaczane w dużej mierze na 
budowanie zaplecza merytorycz-
nego: prace programowe, eksperc-
kie i analityczne. Wymóg wyodręb-
nienia z subwencji Funduszu Eks-
perckiego jest rozwiązaniem fasa-
dowym i nieskutecznym – dlatego 
wymaga grutownej reformy. 

2. Ograniczenie wydatków na 
promocję

Zasadne wydaje się wprowadze-
nie limitu wydatków na cele zwią-
zane z promocją, reklamą i wybora-
mi. Wprowadzenie racjonalnych li-
mitów i dyscypliny wydatków 

3. Jawna i przejrzysta dokumen-
tacja finansowa

Poważnych zmian wymaga spo-
sób kontrolowania partyjnych wy-
datków pochodzących ze środków 
z budżetu państwa. Konieczne jest 
zwiększenie jawności i dostępu opi-
nii publicznej do informacji o tych 
wydatkach.

4. Obniżenie progu wyborcze-
go.

Kwestią do rozważenia jest pój-
ście śladem takich krajów jak Niem-
cy, Francja czy Estonia i obniżenie 
progu głosów oddanych na partie w 
wyborach parlamentarnych, który 
uprawnia ją do otrzymywania do-
tacji z budżetu państwa, z 3 % do 
np. 1 %.

Tyle z wypowiedzi eksperta . 
Zgłaszane są  też  ważne dla ko-
nieczności eliminacji monopolu 
dużych partii, propozycje zmiany 
systemu finansowania polegające 
na likwidację  progów finansowania 
i podziale przewidzianych na partie 
środków w budżecie na wszystkie 
ugrupowania biorące udział w wy-
borach. Ograniczyłoby to nie tylko 
realny obecnie monopol  na upra-
wianie polityki partii parlamentar-
nych ale także zmniejszyło kwot 
otrzymywanych przez nie subwen-
cji.  

Opr. red

kolosalne ilości prądu. Dlatego tak 
ważny jest aspekt wiatru. Nie moż-
na latać urządzeniem kiedy wieje 
powyżej 15 metrów na sekundę, bo 
z podobną  prędkością porusza się 
dron – mówi D. Pędziszczak. 

Drony czerpią energię ze specjal-
nych pakietów lito-polimerowych. 
Dzięki nim urządzenie może utrzy-
mać się w powietrzu nawet 20 min 
– w bezwietrzne dni. 

Quadro, hexa i okto...
Pan Darek używa wielowirni-

kowca o nazwie Quadrocopter 
Phantom 2. Quadro – bo ma cztery 
silniki. Na rynku są oczywiście do-
stępne jeszcze Hexacoptery i Okto-
coptery – a więc „drony” wyposażo-
ne w kolejno sześć lub nawet osiem 
silników. Różnica między tymi z 
czterema silnikami jest zasadnicza 
– przy awarii jednego silnika lot qu-

adrocopter kończy się katastrofą. W 
przypadku tych większych, pozo-
stałe zestawy śmigieł pozwalają na 
bezpieczne lądowanie. Różnica jest 
jeszcze oczywiście w cenie. Te czte-
rosilnikowe można już kupić za kil-
ka tysięcy złotych (nie liczą kamery 
i aplikacji GPS pozwalającej zapla-
nować trasę lotu bez ręcznego ste-
rowania). Cena tych większych się-
ga nawet ponad 20 tys. zł. 

W Polsce „prawa jazdy” na la-
tanie wielowirnikowcami posiada 
już ok. 1300 osób. W samym wo-
jewództwie zachodniopomorskim 
wielbicieli tych latających maszyn 
jest ok. 20 – najwięcej w Szczecinie. 
Zrzeszają się oni w nieformalnej 
grupie wymieniając się doświad-
czeniem ale i zleceniami. 

Marcin Simiński 
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rozmowa z Pawłem kukizem

Lokalne społeczności powinny decydować 
kogo chcą widzieć w parlamencie
W ostatnim czasie kampanię referendalną prowadził w naszym regionie Paweł Kukiz. Na cieszących się dużą frekwencją spotkaniach, przekonywał on o 
konieczności wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, które będą stanowiły jeden z zasadniczych elementów zmiany systemu politycz-
nego w Polsce.

W tym momencie objeżdża 
pan z kampanią Pomorze Za-
chodnie? Jak pan odbiera na-
stroje przed referendum w na-
szym regionie?

Wszędzie jest podobnie. Widzę, 
że w ludziach jest ten duch, chęć i 
oczekiwanie zmiany systemu po-
litycznego. Polaków przekonują 
argumenty, jakie im przedstawia-
my. Także na Pomorzu Zachod-
nim zachęcamy wszystkich go-
rąco do udziału w referendum, 
które zostanie przeprowadzone 6 
września. Bez względu na to, jak 
wyborcy będą głosować, jeżeli fre-
kwencja będzie niska, to wów-
czas władza, wszystko jedno kto 
ją sprawuje, będzie mogła mówić, 
że generalnie Polska nie wymaga 
żadnych zmian, ponieważ ludzie 
nie są nimi zaintereowani. A to 
oznacza, że jest dobrze. Taki ko-
munikat przedstawiciele władzy 
puszczą w media i przez kolejnych 
kilkanaście lat nie będzie okazji 
wypowiedzieć się w tak zasadni-
czej sprawie jak zmiana ustroju 
państwa. Jak wiadomo ordynacja 
wyborcza determinuje ustrój pań-
stwa.

Czuje więc pan entuzjazm lu-
dzi. Trzeba przyznać, że po roku 
1989 nie było tak silnego spo-
łecznego ruchu i tylu ludzi, któ-
rzy zaangażowani są w jedną 
ideę. 

Gdybym nie miał tego entuzja-
mu i wiary w to, że działanie na 
rzecz zmiany ordynacji wybor-
czej ma sens, to w zupełnie inny 
sposób spędzałbym wakacje, a nie 
za własne środki propagował te 
przedsięwzięcie. 

Dzisiaj rozmawaimy w Rewa-
lu, już jutro rusza pan na Mazu-
ry. Gdzie jeszcze w Polsce będzie 
można pana zobaczyć i jak prze-
biegnie ostatnia prosta kampa-
nii referendalnej?

Nie będzie to już wiele miejsc, 
gdyż referendum niebawem. Z 
pewnością tuż przed referendum 
zostanie zorganizowana konwen-
cja. Nie chciałbym, żeby odby-
ła się ona w Warszawie, a raczej 
gdzieś w centralnej Polsce. Przede 
wszystkim na chwilę obecną jeste-
śmy zaabsorbowani referendum a 
nie walką o władzę. Niemniej jed-
nym z naszych zasadniczych po-
stulatów będzie decentralizacja 
urzędów, czyli na przykład prze-
niesienie cześci ministerstw w 
inne regiony kraju. Nie widzę sen-

su, żeby dla przykładu minister-
stwo rybołóstwa znajdowało się 
w stolicy. Sądzę, że siedziba mi-
nisterstwa przemysłu czy energe-
tyki powinna zostać przeniesiona 
na Śląsk. 

Czyli widziałby pan również 
dziedzibę któregoś z resortów w 
Szczecinie?

Tak. Z pewnością tych związa-
nych z gospodarką morską. Prze-
cież to jest naturalne. Kiedy zajmę 
się już kampanią polityczną przed 
wyborami, proszę obserwować 
mój facebook, gdzie przedstawię 
mapę umieszczenia urzędów w 
Niemczech i w Polsce. Wtedy bę-
dzie można porównać, jak bardzo 
doceniono właśnie decentraliza-
cję urzędów w Niemczech. Nie-
stety w naszym kraju homo sovie-
ticus jest także w ustroju. W tym 
kontekście, interesuję się rów-
nież bezpieczeństwem wewnętrz-
nym państwa. Już 5 lat temu robi-
łem wpis na internetowym forum 
policji z takim samym planem re-
formy komendy głównej. Polega 
ona na bardzo prostej rzeczy – de-
centralizacji. Przykład komendy 
głównej można przenieść także na 
straż pożarną i graniczną. Za ko-
muny, dokładnie w czasie Stanu 
Wojennego, przy podobnej licz-

bie ludności w naszym kraju, w 
komendzie głównej Milicji Oby-
watelskiej pracowało 500 urzęd-
ników, i trzymali w ryzach cały 
kraj, a obecnie pracuje ich 4000, 
ośmiokrotnie więcej. 

Jak ocenia pan współpracę z 
Ruchem Narodowym i KNP?

Oceniam pozytywnie. Gdy-
by układała się źle, to byśmy nie 
współpracowali. Oczywiście Ruch 
Narodowy jest bardzo szeroki, 
akurat nie dażę szczególną sym-
patią jego ekstremalnych skrzy-
deł. Ale to temat na inną rozmo-
wę. Dla przykładu widzę przy-
szłość przed Winnickim czy Bosa-
kiem oraz innymi młodymi dzia-
łaczami RN, jednak pod warun-
kiem, że zajmą się również zdję-
ciem gęby przyprawionej im przez 
środowiska liberalne. 

A czy istniałaby współpraca z 
Grzegorzem Braunem?

On się dla mnie mieści w nie-
których kwestiach na skrzydle ra-
dykalnym Obozu Narodowo-Ra-
dykalnego. Z całym szacunkiem 
dla niego, ale chodzi o kwestie po-
dejścia do Żydów. Ja akurat jestem 
ostatnią osobą, która byłaby żydo-
filem. Mój dziadek był przedwo-
jennym policjantem i został za-
denuncjowany przez Żyda, ob-

woźnego handlarza, pana Orgiela. 
Później mój dziadek został zamor-
dowany na Brygidkach we Lwo-
wie. A następnie ten sam obwoź-
ny handlarz Orgiel, już w czap-
ce enkawudzisty wsadzał mojego 
ojca, wówczas kilkuletniego chło-
paka, do bydlęcego wagonu, który 
wywiózł go z całą rodziną do Ka-
zachstanu.

Oprócz kwestii związanych z 
urzędami, widzi pan jeszcze ja-
kieś możliwości i pomysły go-
spodarczego dźwignięcia Pomo-
rza Zachodniego?

Od takich pomysłów, jak uzdro-
wić Zachodniopomorskie, powin-
ni być ludzie, którzy tu mieszkają i 
działają. Ja natomaist ze swej stro-
ny dążę do zmiany systemu aby 
tacy ludzie mieli swój głos. I na 
tym to polega, a nie na wodzowa-
niu. Cały czas powtarzam, że swo-
ją działalność traktuję jako edu-
kacyjną i prospołeczną. I przy-
sięgam na wszystko co mi świę-
te, że nie mam żadnego ciśnienia 
na władzę. Żyję godnie z tego co 
robię. I dlatego moje zaangażowa-
nie traktuję jako pewnego rodzaju 
misję upodmiotowienia obywate-
la. Mówiłem o tym także na tym 
spotkaniu. Zgłasza się do mnie 
4000 ludzi, i kto dał mi prawo, że 

mogę wybrać tylko ¼ z nich, bo 
taki jest kodeks wyborczy. Dlate-
go należy to zmienić, to lokalne 
społeczności powinny decydować 
kogo chcą widzieć w parlamen-
cie. Dla przykładu w USA kandy-
dat zawiera swoisty kontrakt z wy-
borcami, jeśli reprezentant speł-
nia ich oczekiwania to znowu go 
wybiorą, a jeśli nie to mu podzię-
kują. Powinno się pójść dalej i za-
pisać w prawie, aby wyborcy mie-
li po dwóch latach możliwość od-
wołania posła, który ewidentnie 
lekceważy sobie swoje obowiąz-
ki. Tak jak jest to w przypadku 
wójtów i burmistrzów. Chciałym 
również likwidacji immunitetów 
poselskich.  

Przyjedzie pan do Szczecina w 
trakcie kampanii wyborczej?

Z całą pewnością. Będę prowa-
dził kampanię we wszystkich 41 
okręgach. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Pozdrawiam 

wszystkich mieszkańców Nowo-
gardu i okolic i zachęcam do wzię-
cia udziału w referendum, które 
odbędzie się 6 września oraz za-
głosowania za wprowadzeniem 
Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych.

Piotr Słomski
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Wojtuś syn Agnieszki i 
Marka ur. 17-08-15 z No-
wogardu

Wojtuś syn Anny i Konra-
da Mikulskich ur. 17-08-
15 z Osowa

Natan syn Pauliny i Da-
miana ur. 18-08-15 z No-
wogardu

Amelka córka Doroty Kieł-
basy-Raczyńskiej i Łuka-
sza Raczyńskiego ur.18-
08-15 z Nowogardu

relacja z turnieju piłki siatkowej

„Piknik siatkarza”
W Sobotę (15 sierpnia) o godzinie 14:00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Węgorzy od-
był się „Piknik siatkarza”. Organizatorami imprezy byli Urząd Gminy Osina, Rada Gmin-
na LZS Osina. 

Program imprezy obejmował 
: turniej piłki siatkowej, gry i za-
bawy dla dzieci i dorosłych, kon-
kurs: „gwoździa”, „siatkarski skok 
wzwyż”, „precyzyjna zagrywka do 
celu”, poczęstunek dla uczestni-
ków pikniku, wręczenie nagród za 
Osińską ligę siatkówki oraz wie-
czorną impreza przy dobrej mu-
zyce. Podczas turnieju mogliśmy 
oglądać zawodników z Wojcie-
szyna, Węgorzy i Bodzęcina. W 
grupach spotkania, mecz roze-
grano systemem każdy z każdym. 
W turnieju piłki siatkowej pierw-
sze miejsce zajął zespół z Wojcie-
szyna, drugie miejsce zajął zespół 
z Węgorzy, trzecie miejsce zaś ze-
spół z Bodzęcina. 

Węgorza 1:2 Bodzęcin 
Węgorza 2:1 Wojcieszyn
Wojcieszyn 3:0 Bodzęcin

Poza turniejem piłki siatkowej, 
uczestnicy pikniku mogli spraw-
dzić swoje siły i umiejętności w 
przeróżnych konkurencjach. W 
konkursie „gwoździa” pierw-
sze miejsce zajął Patryk Rybak, 
drugie miejsce otrzymał Mar-
cin Rapa, trzecie miejsce Kac-
per Woźniak. W konkursie „siat-
karski skok wzwyż” dobrym wy-
nikiem mógł się pochwalić Szy-

mon Wielgat (130 cm), który za-
jął pierwsze miejsce oraz jego ko-
ledzy Wlaźlak Krystian (130 cm) 
- drugie miejsce oraz Bartłomiej 
Machol (125 cm) - trzecie miej-
sce. W konkurencji „precyzyjna 
zagrywka do celu” pierwsze miej-
sce zajął Bartłomiej Machol, dru-
gie miejsce Tomasz Saja oraz trze-
cie miejsce Patryk Dąbrowski.

Wszystkich zwycięzców sobot-

Drużyna mecze Pkt Sety małe pkt.
1 Węgorza 8 23 24 :  5 703 : 507

2 Kikorze 8 14 16 : 
12 558 : 607

3 Wyszomierz 8 12 15 : 
13 646 : 604

4 Krzywice 8  8 11 : 
18 556 : 678

5 Osina Gimnazjum 8  7 13 : 
19 673 : 718

6 Osina I 8  7   8 : 18 466 : 488

Fernando Batista w Czermnicy

Trening ze znanym piłkarzem 
Poniedziałkowe zajęcia z dziećmi jakie prowadzimy od początku lipca pod hasłem Aktywne 
Wakacje Czermnica 2015 w dniu 17 sierpnia rozpoczął sam Fernando Batista. Znany w bra-
zylijski piłkarz grający obecnie w Pomorzaninie Nowogard, gościł u nas dzięki panu Zbi-
gniewowi Piątak właścicielowi Gospodarstwa Rolnego „Visonex”. 

Nie był to trening na orliku ani 
murawie stadionu, nie każdy miał 
też sportowe obuwie. Jednak wra-

żenia, zapał do gry i ta iskier-
ka w oku świadczyły o potrzebie 
tej chwili. Dla niektórych z nich 

strzał do bramki markową piłką 
już jest czymś wyjątkowym, a gdy 
wystawia ją ligowy piłkarz sta-
je się zapewne niezapomnianym 
przeżyciem. Pasja często drzemie 
w ludziach i nie zawsze potrafi się 
sama uaktywnić. Takie spotkania 
są bardzo potrzebne. Może, któryś 
z nich zrobi w przyszłości zawrot-
ną karierę piłkarza i sam będzie tu 
szkolił kolejne pokolenie…bardzo 
im tego życzę.

Pomysłodawcą i sponsorem 
treningów z dziećmi na terenach 
wiejskich jest pan Zbigniew Pią-
tak. Spotkanie po raz kolejny za-
aranżował pan Rafał Szpilkowski. 
Obu Panom dziękuję  za wsparcie. 

informacja i zdjęcia 
Jan Artemiuk, sołtys Czermnicy

niej imprezy nagrodzono pucha-
rami i dyplomami. Rywalizacja 
między zespołami była zawzię-
ta. Każda z drużyn starała się za-
prezentować z jak najlepszej stro-
ny. Nasze najmłodsze pociechy, 
które brały udział w grach i zaba-
wach zostały nagrodzone drobny-
mi upominkami. W trakcie pikni-
ku każdy uczestnik otrzymał gril-
lowaną kiełbaskę oraz wodę. At-
mosfera całej imprezy była świet-
na, emocje były nie tylko po stro-
nie zawodników, ale i również ki-
biców. Organizatorzy imprezy ser-
decznie dziękują OSP Węgorza 

za udostępnienie grilla, za opiekę 
nad grillem dla Dariusza Machol 
oraz za przeprowadzenie imprezy 
sportowej dla sędziego Tomasza 
Gajdy. „Piknik siatkarza” był orga-
nizowany w celu zapewnienia ak-
tywnego wypoczynku mieszkań-
com gminy oraz dla wspólnej za-
bawy.  

Po zakończeniu turnieju doko-
nano oficjalnego podsumowania 
i zakończenia Osińskiej Amator-
skiej Ligii Piłki Siatkowej. Wrę-
czono puchary i dyplomy.

Stefańska Klaudia
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U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego 

zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy 

ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 
Nowogardzie. Więcej informacji 

można uzyskać telefonicznie 
pod nr 913925261 

lub kom. 697 104 578 
www.smcisy.pl

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl
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POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

X maratonu mTB Dookoła Jeziora miedwie

Wystartowało 21 nowogardzian!
W sobotę (15 sierpnia) w Stargardzie, rozpoczął się jubileuszowy X Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie. Wystartowała w nim rekordowa liczba 1624 
kolarzy, a pośród nich aż 21 miłośników kolarstwa z Nowogardu. 

Nowogard podczas jubileuszo-
wego maratonu reprezentowali 
następujący kolarze i kolarki: Jan 
Zugaj, Zbigniew Szkołuda, Piotr 
Wochna, Sebastian Orłowski, Ja-
nusz Pietruszewski, Arkadiusz 
Pietruszewski, Grzegorz Przyby-
łek, Jan Baran, Tadeusz Burewicz, 

Łukasz Janic, Marek Miśkiewicz, 
Robert Podgórski, Jakub Jaszcz, 
Mirosław Chmielnicki, Dariusz 
Hebda, Grzegorz Fecak, Marcin 
Sobczak, Marek Szymański, Gra-
cjan Dolatowski, Lucyna Osow-
ska, Ewa Janusz. Wyniki wszyst-
kich naszych reprezentantów pu-
blikujemy przy artykule. Wyścig 
rozegrał się na dystansie 58 km. 

Najlepiej spośród naszych za-
wodników spisał się Robert Pod-
górski, który w klasyfikacji Open 
Mężczyzn i Kobiet zajął 29. miej-
sce. W swojej kategorii M3 kolarz 
z Nowogardu wywalczył 11. po-
zycję. Najwyżej sklasyfikowany w 
swojej kategorii wiekowej został 
Łukasz Janic, który zajął 5. miej-
sce w M2. Czas uzyskany przez 
niego w Open sklasyfikował go na 
40. miejscu. Trzeci pod względem 
pozycji wywalczonych przez na-
szych reprezentantów, był Marek 
Miśkiewicz, który w Open wywal-
czył 73. miejsce, natomiast w ka-

tegorii M2 uplasował się na 13. 
miejscu. Grzegorz Przybyłek, któ-
ry na co dzień mieszka w Gryfi-
cach ale jak sam wspomina No-
wogard na zawsze będzie mu bli-
ski, w maratonie zajął 76. miej-
sce, a w swojej kategorii M2 upla-
sował się na 14. pozycji. Bardzo 
ładnie w swojej kategorii poje-
chała również Ewa Janusz, która 

co prawda w Open całego mara-
tonu zajęła 701. miejsce, to w ka-
tegorii K2 przekroczyła metę na 
7. pozycji. W tej samej kategorii 
druga z nowogardzianek– Lucy-
na Osowska, wywalczyła 11. miej-
sce. Gratulujemy wszystkim no-
wogardzianom swoich startów w 
maratonie, dla niektórych oprócz 
walki o najwyższe miejsca, liczy-

ła się również dobra zabawa pod-
czas aktywnego spędzania czasu. 
Duża liczba uczestników wyścigu, 
którzy przyjechali z Nowogardu, 
może być dobrym znakiem przed 
startem nowogardzkiego marato-
nu, który odbędzie się już w naj-
bliższy weekend. 

KR

Wyniki reprezentantów Nowogardu podczas X Maratonu MTB Dookoła Jeziora Miedwie:
Robert Podgórski – czas 01:46:56,45 (29. miejsce w Open, 11. miejsce w kat. M3)
Łukasz Janic – czas 01:48:18,34 (40. miejsce w Open, 5. miejsce w kat. M2)
Marek Miśkiewicz – czas 01:50:05,35 (73. miejsce w Open, 13. miejsce w kat. M2)
Grzegorz Przybyłek – czas 01:50:33,06 (76. miejsce w Open, 14. miejsce w kat. M2)
Jan Zugaj – czas 01:50:49,01 (78. miejsce w Open, 21. miejsce w kat. M4)
Tadeusz Burewicz – czas 01:59:32,33 (196. miejsce w Open, 21. miejsce w kat. M5)
Zbigniew Szkołuda – czas 02:01:51,01 (255. miejsce w Open, 28. miejsce w kat. M5)
Jakub Jaszcz – czas 02:02:22,37 (274. miejsce w Open, 39. miejsce w kat. M2)
Marek Szymański – czas 02:03:51,17 (311. miejsce w Open, 9.miejsce w kat. M6)
Janusz Pietruszewski – czas 02:03:57,26 (315. miejsce w Open, 10. miejsce w kat. M6)
Marcin Sobczak – czas 02:04:25,22 (324. miejsce w Open, 45. miejsce w kat. M2)
Grzegorz Fecak – czas 02:06:13,13 (375. miejsce w Open, 146. miejsce w kat. M3)
Sebastian Orłowski – czas 02:09:45,96 (456. miejsce w Open, 177. miejsce w kat. M3)
Dariusz Hebda – czas 02:12:54,44 (536. miejsce w Open, 52. miejsce w kat. M5)
Jan Baran – czas 02:17:52,05 (670. miejsce w Open, 24. miejsce w kat. M6)
Arkadiusz Pietruszewski – czas 02:18:35,25 (684. miejsce w Open, 176. miejsce w kat. M4)
Ewa Janusz – czas 02:19:02,83 (701. miejsce w Open, 7. miejsce w kat. K2)
Lucyna Osowska – czas 02:27:59,71 (896. miejsce w Open, 11. miejsce w kat. K2)
Gracjan Dolatowski – czas 02:28:23,42 (904. miejsce w Open, 325. miejsce w kat. M3)
Piotr Wochna – czas 02:33:02,85 (1001. miejsce w Open, 228. miejsce w kat. M4)
Mirosław Chmielnicki – czas 02:43:25,12 (1212. miejsce w Open, 129. miejsce w kat. M5)

Marek Miśkiewicz w kategorii M2 zajął 
13. miejsce, natomiast w Open uzyskał 
trzeci czas pośród reprezentantów No-
wogardu

Na zdjęciu Łukasz Janic, który w Star-
gardzie uplasował się na 5. miejscu w 
kategorii M2

Inauguracja „Pomorzanek” pod znakiem zapytania

Znamy rywalki w Pucharze Polski
Choć sezon coraz bliżej, kobieca drużyna Pomorzanina wciąż nie wie w jakim terminie zainauguruje rozgrywki. Wszystko przez mecz Pucharu Polski 
ZZPN Pomorzanina II, który zostanie rozegrany w tym samym terminie. „Pomorzanki” znają natomiast termin i rywala w Pucharze Polski w kobiecych 
ligach. Przeciwniczkami będą piłkarki z I Ligi Kobiet, zespół Victorii Sianów. 

Sporo zamieszania w kobiecych 
rozgrywkach spowodowała ry-
walizacja o Puchar Polski ZZPN. 
Przypomnijmy, że seniorskie dru-
żyny w ramach II Rundy swoje 
mecze rozegrają w środę (2 wrze-
śnia). W tym samym terminie 
miała się odbyć inauguracja III 
Ligi Kobiet. Piłkarki z Nowogardu 
nie będą mogły  jednak w tym ter-
minie zagrać z Błękitnymi II Star-
gard, w ramach 1. kolejki rozgry-
wek, gdyż w tym samym dniu na 
boisku w Nowogardzie drugi ze-
spół Pomorzanina podejmował 
będzie Spartę Węgorzyno. Nie-
długo dowiemy się czy ten mecz 
odbędzie się na początku wrze-
śnia ale w innym dniu, czy też zo-
stanie przełożony. 

Kobieca drużyna tak jak męskie 
zespoły przystąpi do walki o Pu-

char Polski. Z racji, że pośród żeń-
skich drużyn, kluby nie są zbytnio 
zainteresowane grą w pucharach, 

liczba drużyn jest dość skromna, a 
niżej notowane zespoły natrafiają 
na bardzo silne rywalki. Nie ina-
czej było w przypadku podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. Rywal-
kami Pomorzanina będą piłkarki 
Victorii Sianów, która jest benia-
minkiem I Ligi. Będzie to świet-
na okazja do porównania, na jak 
wiele stać zawodniczki z Nowo-
gardu. Mecz został zaplanowany 
na 16 września (środa) o godzinie 
17:00. Już dziś fani kobiecej piłki 
mogą zatem zacierać ręce na poje-
dynek Dawida z Goliatem. 

Na koniec jeszcze raz wracamy 
do tematu wzmocnień w Pomo-
rzaninie. W ostatnim artykule do-
tyczącym kobiecej drużyny poda-
liśmy błędną informacje, na temat 
występów w Pomorzaninie Anny 
Nowickiej. Podpora nowogardz-

kiej defensywy owszem wyjeżdża 
z Nowogardu i rozpoczyna studia 
w Poznaniu, jednak jak zapowia-
da Paweł Błaszczyk, Anna Nowic-
ka będzie do jego dyspozycji przy 

okazji każdego ligowego meczu. 
Zawodniczkę przepraszamy za 
błędną interpretacje informacji, 
którą otrzymaliśmy od trenera. 

KR

Anna Nowicka wciąż będzie dbała o 
defensywę kobiecej drużyny Pomo-
rzanina Nowogard
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Poznaliśmy pary II rundy Pucharu Polski ZZPN

Atrakcyjni rywale
Znane są już pary II Rundy Pucharu Polski ZZPN oraz termin rozegrania spotkań. Trzeba 
przyznać, że los nie był łaskawy dla Pomorzanina, w kontekście awansu do kolejnej rundy. 
Pierwszy zespół pojedzie do Świnoujścia na mecz z tamtejszą Flotą, a „rezerwowi” zagrają 
na swoim boisku ze Spartą Węgorzyno. 

Choć rywale są wymagający i o 
awans do III Rundy nie będzie ła-
two, to dla piłkarzy mecze z Flo-
tą czy Spartą, będą świetną oka-
zją do sprawdzenia się. Szczegól-
nie podopieczni Tomasza Surmy 
mają przed sobą okazje do zagra-
nia z bardzo dobrym zespołem. 
Jak każdy kibic rodzimej piłki 
nożnej wie, Flota Świnoujście od 
kilku sezonów „pukała” do bram 
Ekstraklasy. Piękny sen piłkarzy z 
nad morza zakończył się w minio-
nym sezonie, gdy Flota ze wzglę-
du na problemy finansowe została 
wycofana z rozgrywek. Teraz klub 
ze Świnoujścia będzie starał się 
odbudować swoją pozycję na ma-
pie piłkarskiej Polski, rozpoczyna-
jąc rozgrywki od 1. grupy szcze-
cińskiej A Klasy. To właśnie dlate-
go, że ten zespół zaczyna sezon od 
tak niskiego szczebla, Flota zagra 
na własnym boisku z wyżej no-
towanym Pomorzaninem. Trud-
no stwierdzić jak wygląda druży-
na Floty, pewne jest, że po piłka-

rzach jeszcze do niedawna grają-
cych w I Lidze, nie ma już śladu. 
To jednak nie znaczy, że w Świ-
noujściu nie ma zespołu, który 
szturmem z roku na rok, będzie 
wspinał się coraz wyżej po szcze-
blach poszczególnych lig. Mecz z 
Flotą będzie zatem dla Pomorza-
nina nie tylko szansą na awans do 
III Rundy po ograniu utytułowa-
nego rywala ale również swoistą 
nagrodą i szansą zaprezentowania 
się na murawie, po której do nie-
dawna biegali znani w Polsce pił-
karze.  

Pomorzanin II Nowogard rów-
nież nie będzie miał łatwego zada-
nia. Zawodników prowadzonych 

przez Fernando Maia Batistę cze-
kać będzie mecz ze Spartą Węgo-
rzyno. Piłkarze tego zespołu wy-
stępują w tej samej lidze co pierw-
szy zespół z Nowogardu. Na inau-
gurację rozgrywek w „okręgówce” 
Sparta przegrała na własnym bo-
isku z Energetykiem Gryfino 1:2. 
Młody zespół Pomorzanina II bę-
dzie musiał się wzbić na wyżyny 
aby wygrać ten mecz i awansować 
dalej. Z racji, że rezerwy z Nowo-
gardu występują w niższej lidze, 
Pomorzanin będzie gospodarzem 
tego meczu.

W II Rundzie Pucharu Pol-
ski ZZPN rozlosowano w sumie 
38 par. Wszystkie mecze zosta-
ną rozegrane równolegle w śro-
dę (2 września) o godzinie 17:15. 
Przed spotkaniami pucharowymi 
jeszcze raz przypomnimy o termi-
nie spotkań. Już dziś zachęcamy 
wszystkich aby tego dnia dopin-
gowali I i II zespół Pomorzanina. 

KR

Inauguracja rozgrywek w a klasie

Pomorzanin zagra 
w Trzebiatowie
W najbliższy weekend drugi zespół Pomorzanina rozpocznie sezon w A Klasie, grając przed 
własną publicznością z Orłem Łożnica. W „okręgówce” podopieczni Tomasza Surmy wy-
biorą się do Trzebiatowa, aby powalczyć o punkty z tamtejszą Regą. 

Drużyna Intermarche-Rega 
Trzebiatów jest beniaminkiem w 
wojewódzkiej okręgówce. Na in-
auguracje, sobotni rywale Pomo-
rzanina zremisowali na własnym 
boisku ze Stalą Lipiany 1:1. Forma 
piłkarzy z Trzebiatowa jest wielką 
nie wiadomą, zatem trudno prze-
widywać czego można się spo-
dziewać po tej drużynie. Pomo-
rzanin uskrzydlony zwycięstwem 
nad Polonią Płoty będzie przy-
najmniej na papierze, faworytem 
tego spotkania. Mecz zaplanowa-
no na sobotę (22 sierpnia) o go-
dzinie 18:00 w Trzebiatowie. Za-
chęcamy sympatyków Pomorza-
nina aby dopingowali na miejscu 
swoją drużynę. 

W A Klasie przyszedł czas na 
inaugurację. „Oszczędzony” przez 
ZZPN Pomorzanin II Nowogard 
podejmować będzie Orła Łożni-
cę. Mecz odbędzie się na stadionie 
w Nowogardzie, w niedzielę (23 
sierpnia) o godzinie 16:00. Wie-

rzymy, że „rezerwowi” po efek-
townym zwycięstwie w Pucharze 
Polski nad Zniczem Niedźwiedź, 
uporają się również z piłkarzami 

Orła. Przy artykule prezentujemy 
komplet gier w „okręgówce” i w A 
Klasie. 

KR 

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
2. kolejka:
Sarmata Dobra – Piast Karsko  (22.08; 16:00)
Kłos Pełczyce – Sparta Węgorzyno (22.08; 17:00)
Morzycko Moryń – Stal Szczecin  (22.08; 17:00)
Ina Ińsko – Iskra Golczewo  (22.08; 17:00)
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany  (22.08; 17:00)
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard(22.08; 18:00)
Błękitni II Stargard – Arkonia Szczecin (23.08; 16:30)
Stal Lipiany – Energetyk Gryfino  (23.08; 16:70)

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
1. kolejka:
OKS Goleniów – Zalew Stepnica   (21.08; 18:00)
Aquila Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze  (22.08; 12:00)
Światowid Łobez – Vielgovia Szczecin  (22.08; 17:00)
Pomorzanin Przybiernów – Hanza Goleniów (22.08; 17:30)
Rybak Wełtyń – Wicher Reptowo   (23.08; 13:00)
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Łożnica  (23.08; 16:00)
Znicz Niedźwiedź – Kasta Majowe  (23.08; 17:00)

Turniej siatkówki plażowej 
w Bodzęcinie

Zapraszamy 
do wspólnej zabawy
Już w najbliższą niedzielę (23 sierpnia), w Bodzęcinie odbę-
dzie się turniej siatkówki plażowej. Zachęcamy wszystkich 
siatkarzy, którzy chcą wziąć udział w rywalizacji, do zgła-
szania swoich drużyn. 

Rada Gminna LZS i Sołec-
two Bodzęcin organizują w nie-
dzielę (23 sierpnia) na boisku do 
siatkówki plażowej w miejsco-
wości Bodzęcin, turniej siatkar-
ski. Zmagania rozpoczną się o go-
dzinie 11:00. Wszyscy zawodni-
cy, którzy chcieliby zgłosić swoja 
drużynę, powinni stawić się przed 

rozpoczęciem turnieju w Bodzę-
cinie i zapisać swój zespół u sę-
dziego zawodów - Tomasza Gaj-
dy, przed godziną 11:00. Zachęca-
my wszystkich do wzięciu udzia-
łu w turnieju rozgrywanym na  
świetnie przygotowanym boisku 
do siatkówki plażowej. 

Info: własna

Na zdjęciu boisko do siatkówki plażowej w miejscowości Bodzęcin
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Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

mIeSZkaNIa Na SPrZeDaŻ W CeNTrUm NOWOGarDU!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, CeNa: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, CeNa: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe CeNa: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro CeNa: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro CeNa: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz CeNa: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) CeNa: 145 000 zł
mIeSZkaNIa W OkOlICY NOWOGarDU!
* kawalerka 18 m2, parter CeNa: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter CeNa: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, CeNa: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter CeNa: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro CeNa: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro CeNa: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro CeNa: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

NIerUCHOmOŚCI

• Sprzedam - 7 arową  działkę  warzywną, 
woda, duża altana, na Bema.Tel.782333662.

•  DO - wynajęcia  mieszkanie  dwupoko-
jowe,wysoki standard.Centrum miasta.
Tel.606646968.

• DOM  w Dobrej sprzedam  lub zamienię na 
mieszkanie.Tel.783649880.   

• Wynajmę kawalerkę  dla  1 lub 2  osób. Cen-
trum.Tel.509411788.

• Do wynajęcia M-4 , od 10,09,2015 
r.Tel.601724492.

• Sprzedam działkę  budowlaną  w  okolicy  sta-
dionu.Tel.695400600.

• Sprzedam  mieszkanie  bezczynszowe 55 
m2.Dobra  lokalizacja.505339401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w karsku. Stan  su-
rowy.Tel.691664658.

• SEGMENT  domu  n/morzem  75 m2.Tanio
.63,000,tyś.zł.501307666.

• Działkę  rolną na KRUS.725899426.

• 3 -HA. Pod  zalesienie.16.500,00 zł/HA. 
889133882.

• Trzechel  84 AR. pod  zabudowę. 36,000,00 
zł.502103432.

• Działki  pod zabudowę  kierunek Stargard-
-Długołęka.Cena  65 zł/m2.501307666.

• NOWOGARD  - przy  NETTO do wynajęcia Lo-
kal  100m.533983233.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  3-pokojowe 57 
m2,Armii Krajowej 51.669791524.

• Sprzedam  działkę  wraz z halą  200m2,pow.
działki 5760 m ,przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona  płotem  betonowym. Wszystkie 
media. Centrum Nowogardzkiego Przemy-
słu. Lokalizacja  Nowogard ul:Boh.Warszawy.
Tel.604679249.

•	 Sprzedam  mieszkanie 50 m 2,parter ,do-
bra lokalizacja.Tel.506432616.

• Sprzedam  dom+garaż.606112493.

• Sprzedam  działkę  ogrodową  
pow.1200m2,Osina.Cena 9500,00zł.Do nego-
cjacji.Tel.602189041.

•	 DOm – SPrZeDam . CeNa  89,000,00 tyś 
zł.Tel.573232077.

• SPRZEDAM - lub wynajmę garaż  ul: Jana 
Pawła  II. Tel.607083893.

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o 
pow. 52 m2 przy ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe ul. 
Boh. Warszawy oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

• PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi za-
pisy na sprzedaż mieszkań w budynku miesz-
kalnym 30-rodzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 056, 695 264 
594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 694 
281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 504 
422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 m2: 
nowe okna, budynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod budowę garażu.
Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem w Nowo-
gardzie. 608 853 710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. Gryfitów, tel. 
91 39 26 999

• Dobra sprzedam okazyjnie całe piętro kamie-
nicy z mieszkaniem i pomieszczeniami prze-
znaczonymi do prowadzenia działalności go-
spodarczej w sumie 300 m2 cena 280000 zł 
do negocjacji. Tel. 513 259 795 

• Sprzedam mieszkanie w centrum Nowogar-
du, 3 pokoje, 48m2, I piętro. Cena 155 000 zł. 
Tel. 519 111 710

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. Tel. 607 647 
215  

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Polskiego 5 w 
Nowogardzie (obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 26 g w No-
wogardzie (obok cukierni „Asprod”) Tel. 607 
288 835 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. Tel. 607 647 
215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, parter, dobra 
lokalizacja. Tel. 506 432 616

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 511 

• Atrakcyjne działki na Osiedlu Słonecznym – 
sprzedam. Tel . 693 850 197 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe. 693 850 
197 

• Sprzedam działkę budowlaną. 50000 zł. Tel. 
880 132 032 

• Sprzedam atrakcyjne trzypokojowe mieszka-
nie. Centrum Nowogardu. 603 993 087 

• Sprzedam działkę budowlaną przy stadionie. 
695 400 600 

• Do wynajęcia czteropokojowe. 504 89 89 80 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. 513 
157 133

• Sprzedam mieszkanie jednopokojowe cen-
trum. 665 541 960 

• Sprzedam górę domu 120 m2, dwa garaże. 
696 207 172, 668 503 880 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym ta-
nio. 507 045 404

• Sprzedam tanio działkę 3580 m2 w Jenikowie. 
601 151 689

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam  Renault  Megane , 1999 r. prod. 
63 tyś. km. Poj.1870 Cm3.Przegląd technicz-
ny Ważny  do  29.12.2015r.Posiada hak. Cena  
2500,00 tyS zł. Tel.692532183.

• Sprzedam - Mercedesa  A  Klasa  Elegance  
1,7 Cdi ,1998R.Cena 4900 zł. Do negocjacji. 
Tel.608533113

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-
ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam motocykl Yamaha Dropstar 
125, chapper. Tel. 513 259 795

rOlNICTWO

• Sprzedam- ciągnik  MTZ 80 D .Cena 
9.000,00tyś.733582031.

• Sprzedam  prosiaki  40  szt.Tel.725806787.

• Prosiaki sprzedam.Tel.791817107.

• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 
Tel.796759414.

• Sprzedam  kaczki   francuskie, skubane na  za-
mówienie.Tel.511696751.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belowanie 
słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tuczniki na 
ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, mulczowanie, 
belowanie, przegrabianie i zgrabianie, tale-
rzówka, orka, siano-kiszonka i siew agrega-
tem. 508 404 704 

• Sprzedam owies i pszenżyto. 782 333 602

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

• Usługi koszenia bizonem z sieczkarnią. 502 
853 573 

•	 kury nioski – wyprzedaż. Gospodarstwo 
rolno-Drobiarskie Żabowo 13. Tel. 91 39 
106 66, 510 127 838

• Sprzedam prosięta 50 sztuk. 725 806 787 

• Prosięta na sprzedaż. 725 533 380 

• Prosiaki sprzedam, 791 817 107

• Sprzedam kaczki skubane i gęsi. 796 759 414 

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 609 48 00 49 

• Sprzedam prosiaki 40 sztuk. 725 806 787

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, WY-
kŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWeJ SamO-
CHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIaŁO-
WeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. Wykoń-
czenia wnętrz pod klucz. 607 647 515 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 933 

•	 TraNSPOrT, PrZePrOWaDZkI. 665 720 
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•	 BlaCHarSTWO meCHaNIka POJaZDO-
Wa. 600 182 682

• Korepetycje z matematyki. 608 158 430 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Prace wykończeniowe mieszkań, malowa-
nie, szpachlowannie, panele. 602 746 605 

• Przyjmiemy zlecenie na budowy domów i ro-
boty wykończeniowe. Tel. 504 595 424 

•	 Finishit. kompleksowa budowa domów, ele-
wacje i docieplenia, ogrodzenia z klinkieru i ka-
mienia polbruk, kostka granitowa, wykończe-
nia wnętrz, łazienki, kominki. Tel. 603 531 077

PraCa

• Dam  pracę  panu  na sezon w  gospodarstwie  
na wsi.606106142.

• Przyjmę  pomocnika.Tel.603531989.

• Przyjmę  pracowników  do dociepleń. 
603531989.

• Przyjmę  na  staż  z  gwarancją  zatrudnie-
nia. Wiek 30-40 lat  prawo jazdy kat.”B”.
Tel.602677563.

• Zatrudnię  pracownika  na  kuchnię . Tel. 
530395368.

• Zatrudnię  do  remontu  domu.Tel.513100901.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza. Tel. 
696443643.      

• Szukam  pracy  na  łapanki  na  kury.
Tel.726737203.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 782 
860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc ku-
chenna i do prac gospodarczych. 602 474 266 

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, dobre warunki 
płacowe, tel. 91 39 26 999

• Zlecę docieplenie lub przyjmę do dociepleń. 
Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuje osoby do odbierania dziewczy-
nek 5 i 7 lat ze szkoły SP 1. 600 897 758 

• Poszukuje osoby znającej się na mechanice 
samochodowej do rozbierania samochodów 
na części pierwsze. 10 zł/h najlepiej osoby do 
45 roku życia. Tel. 570 645 443 

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 817 214 

• Zlecę wykonanie więźby dachowej. Tel. 608 
817 214 

•	 Spawacza zatrudnię. atrakcyjne wynagro-
dzenie. 503 032 234

•	 Przyjmę do prac wykończeniowych, re-
mont mieszkań. 602 746 605

• Zatrudnię mechnika samochodowego z do-
świadczeniem. 601 470 260 

• Firma zatrudni mechanika samochodowego, 
tel. 609 493 989

• Firma zatrudni spedytora, tel. 609 493 989

INNe
• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bardzo duży  

wybór drzew  owocowych w pojemnikach 
Już od 20 zł.  Tuje , szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

• Sprzedam meble  do  pokoju  dziecięcego  w 
b.dobrym stanie.886465485.

• Sprzedam  betoniarkę  250ltr.Zagęszczarka  
120 kg.509411788.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową samojezdną, 
Powerformers 550, kosz, nowy olej, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Drzwi garażowe ocieplane o wymiarach 
wys.210 cm ,szer.240 cm w solidnej 

• ramie .Stan b.dobry.tel.509861740

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 667 
788 820

• Sprzedam nową broń sportową kaliber 6,35. 
Cena 500 zł. 604 923 333

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz we własnym za-
kresie. 515 800 423 

•	 Szukam przyjaciółki na żonę w wieku 60-
67 lat. 91 39 25 794

• Sprzedam drzewo mieszane liściaste pocięte 
w klocki. Tel 880 690 659 

• Sprzedam dwa piece CO wydajność do 120 
m2 i 250 m2 kuchnię gazową piekarnik elek-
tryczny.91 39 23 288 , 721 728 147 

• Owczarek niemiecki 2 lata z rodowodem bar-
dzo ładny sprzedam. 91 39 21 828

• Sprzedam  biurko  - 1,50/0,70  i  zamrażarkę. 
Stan b.dobry.Tel.796965432.
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie
 zatrudni

na czas określony 
pedagoga szkolnego 

w wymiarze 25/25 
oraz 

nauczyciela fizyki 
w wmiarze 6/18 godzin 

dydaktyczno-wychowawczych. 
Wymagane pełne kwalifikacje.

Telefon: 91-39-103-80

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

Komitet Referendalny w Nowogardzie 
zaprasza 

na spotkanie otwarte „Czym są JOWy” 
Referendum 2015 Hotel Oskar 3 Maja 15, 

Nowogard 15.08.2015 (sobota) godz. 18.00

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 246 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475   tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Oddam kotki małe
Tel. 91 39 106 12

lub
665 725 641 

ZATRUDNIĘ :  
-  montaż  okien PCV 

-  obróbka  okien. 
Tel. 663 600 601

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

W.21-28.08

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Sprzedam działkę 
ogrodową o pow. 5 arów, 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Tel. 698 560 684



Nr 63 (2394)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

K
U

PO
N

 6
3

Do wygrania KSIążKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : hasło : CUD NAD WISŁĄ
Janina  Grudzińska, St. Pokorska, Christana Syfert, Grażyna Siedlecka, A. Wypych, Malwina Bryndza, Kry-

styna  Gęglawa, Jolanta  Kozioł,  Iwona Kochelska,  Agnieszka Skowrońska,
Natalia  Furmańczyk, Anna  Huget, Lucyna  Andrzejczak, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Edward Bachor.     

Zwycięzcy: (3) –Lucyna Andrzejczak,Malwina  Bryndza, Iwona Kochelska.   
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: hasło  KOLACJA
Natalia Chruściel, Miłosz Wielgus, Michał Feliksiak, Basia Kloch, Oliwia  Feliksiak, Igor  Gręda, Oktawia 

Maciejuniec, Cezary Wróblewski, Wiktoria Gęglawy.

Zwycięzca: (1)  Wiktoria  Gęglawy.
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

autoczesci nowogard

autoczescinowogard@gmail.com

ukparts1

czescinowogard

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 8

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama reklama

reklama

s.  11

Czytaj s. 4

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Firma o długoletniej 
działalności przyjmie do 
pracy samodzielnego me-
chanika samochodowego 

668 841 631 

s. 5

  tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Komu droga bez 
wodociągu? 

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2015

Ogłasza nabór do klas: 1, 2, 3,
Nauka trwa 3 lata - BEZPŁATNIE

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

25 sierpnia 2015 r.
od 12.00 - 13.00 (wtorek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7a

Kolejne pożary,  
jedna osoba ranna

22.08 sobota godzina 13 na drodze w Żabowie płonie ciągnik i przyczepy ze słomą... Autor Wiecho

Wystartowało ponad 
400 kolarzy

We Lwowie mówili  
do mnie Krzysia... Zamiast 

widoków... 
wysypisko

Czytaj s. 3

Mama pyta... 
Dlaczego 
zlikwidowano 
,,zerówkę"  
w SP 4

Czytaj s. 6
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Nasza sonda kronika 
policyjna

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: trzy miesięczne kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Oddam słomę żytnią z 10 h – Olchowo tel. 511 696 751
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną tel. 735 448 007 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny 2015/16. Dla wielu rodziców to czas na zakupy 
książek i przyborów szkolnych dla swoich dzieci. Dlatego tym razem, w cotygodniowej son-
dzie, zapytaliśmy naszych respondentów z gmin Nowogard i Osina, jakie podstawowe rze-
czy należy kupić? Zapytaliśmy również, ile średnio kosztuje ich wyprawka szkolna?

Artur Kacprzak - O ile wiem to zaszły już jakieś zmiany, bo teraz jest 
tak, że wyprawki dla uczniów zostały przyznane przez Radę Ministrów. 
Dlatego wydaje mi się, że będzie lepiej dla uczniów i lżej dla portfe-
la rodziców. Widomym jest, że książki szkolne nigdy nie były tanie, bo 
wyposażyć np. 2 lub 3 dzieci w komplet książek i przyborów to jest na-
prawdę dość duży wydatek. Mamy z żoną 2 dzieci, które się uczą. Dla-
tego ten wydatek był ok. 300 zł na 1 z 2 wyprawek szkolnych. 

Pan Piotr - Powiem panu, że w tej kwestii nie mam za bardzo wiedzy, 
gdyż tym tematem interesuje się moja dziewczyna. Ale z własnych ob-
serwacji wiem, że szkolne podręczniki były i nadal są zbyt drogie. Ale, 
pocieszającym faktem dla rodziców jest to, że od 1.09 wejdą darmowe 
podręczniki do trzech grup uczniów. Dlatego te zmiany, jak dla mnie, 
są bardzo  pozytywne. 

 

Danuta Kubik  wraz z synem - Mój syn będzie uczył się na mecha-
nika samochodowego w ZSP w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego. 
Dlatego wydaje mi się, że chyba otrzyma stamtąd książki do nauki?  O 
ile wiem to zeszyty ma jeszcze z tamtego roku, bo kupił je sobie na za-
pas. Tak samo jest z przyborami szkolnymi, które też mają moi syno-
wie przyszykowane. 

Irena Czyżak z synem Kacprem - Jeszcze nie mamy w zasadze ni-
czego, ale przymierzamy się do zakupu zeszytów i podręczników, któ-
re też są w planach. Będzie to dość trudne zadanie, bo oprócz Kac-
pra mam jeszcze trójkę dzieci, które również muszę wyszykować do 
szkoły. To będzie dość kosztowne przedsięwzięcie, ale mam nadzieję, 
że uda się wszystko skompletować na czas. Wydaje mi się, że ta decy-
zja Rady Ministrów odnośnie wyprawek mocno poprawi sytuację, nie 
mniej z własnych obserwacji wiem, że jeżeli w Polsce coś jest dane za 
darmo, to zwyczajne tego się nie szanuje. Dlatego uważam, że ta po-
moc powinna być realizowana, ale jednocześnie pobierana powinna 
być kaucja na wypadek zniszczenia podręczników.  

Olena Graczykowska z córką Martyną - Mam dwoje dzieci do 
wyszykowania do szkoły. Starsza córka idzie w tym roku do pierw-
szej klasy, a druga do przedszkola. Dlatego spodziewam się więk-
szych wydatków, które z roku na rok i tak są wyższe, a zestawy ksią-
żek też zmieniają się. Co do kosztów, to są one znaczne dla bu-
dżetu domowego. Dlatego uważam, że jest to dość trudny okres 
dla rodziców. Dobrym pomysłem jest zaakceptowana uchwa-
ła przez Radę Ministrów, która dotyczy wyprawek dla uczniów. 
Ten pomysł zdecydowanie pomoże w wydatkach, które muszą w 
tym okresie zaplanować rodzice dla swoich pociech - uczniów.  

                                                                                                                    Wysłuchali: Jarek Bzowy i Klaudia Stefańska 

18.08.2015r.
o godz. 10.10 policjanci OPI 

KP Nowogard zatrzymali poszu-
kiwanego na podstawie nakazu 
doprowadzenia do ZK wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

19.08.2015r.
o godz. 09.40 dyżurny KP No-

wogard został powiadomiony o 
uszkodzeniu mienia poprzez po-
łamanie drzewek owocowych w 
miejscowości Czermnica, straty w 
wysokości 15000zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 12.40 dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony o 
kradzieży roweru marki Manu-
faktura w Nowogardzie na ulicy 
Warszawskiej, stary w wysoko-
ści 400 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

 o godz. 21.40 dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony o 
kolizji pomiędzy dwoma pojazda-
mi w Nowogardzie na ulicy Gen. 
Bema. Sprawca ukarany manda-
tem karnym. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

20.08.2015r.
o godz. 02.55 policjanci OPI 

KP Nowogard podczas kontroli 
drogowej ujawnili kierującego sa-
mochodem osobowym, w stanie 
po użyciu alkoholu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 15.30 podczas kontro-
li drogowej w Nowogardzie ujaw-
nili kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwości 1,08 mg/L w wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 16.30 policjanci SRD 
KPP Goleniów na drodze DK 6 w 
miejscowości Redostowo, ujawni-
li kierującego samochodem oso-
bowym w stanie pod wpływem al-
koholu wynik 0,84 mg/L w wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 16.40 dyżurny KP No-

wogard został powiadomiony o 
kolizji pomiędzy dwoma pojaz-
dami w Nowogardzie na ulicy 700 
Lecia. Sprawca ukarany manda-
tem karnym. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

21.08.2015r.
o godz. 01.00 policjanci OPI 

KP Nowogard podczas kontro-
li drogowej w Nowogardzie ujaw-
nili, kierującego znajdującego się 
pod wpływem środka odurzające-
go, po sprawdzeniu w systemach 
informatycznych okazało się, że 
kierujący jest poszukiwany przez 
Prokuraturę Rejonową w Gryfi-
cach. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

o godz. 11.15 dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony o 
przywłaszczeniu torebki wraz z 
zawartością telefonu komórkowe-
go marki Samsung Galaxy S4, do-
wodu osobistego i karty banko-
matowej w Nowogardzie na ulicy 
Boh. Warszawy, straty w wysoko-
ści 300 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

22.08.2015r.
o godz. 10.50 dyżurny KP No-

wogard został powiadomiony o 
kolizji pomiędzy dwoma pojazda-
mi w Nowogardzie na ulicy War-
szawskiej. Sprawca ukarany man-
datem karnym. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 11.15 dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony o 
kolizji pomiędzy dwoma pojazda-
mi w Nowogardzie na ulicy War-
szawskiej. Sprawca ukarany man-
datem karnym. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 20.50 podczas kontro-
li drogowej w Nowogardzie ujaw-
nili kierującego motorowerem w 
stanie nietrzeźwości 0,48 mg/L w 
wydychanym powietrzu. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

                                                                                         
st.asp. Sebastian Źróbek

W poniedziałek  (24 lipca),  na 
ul. 700 Lecia przy firmie „Ubez-
pieczeniowej Łukasz Frątczak, 
znaleziono pęk kluczy, które są 
spięte na brązowym kółku. Wła-
ściciela prosimy o odbiór kluczy 
w redakcji DN.

Znaleziono klucze
W czwartek (20 lipca), nad je-

ziorem, na ławce przy Neptunie, 
znaleziono i dostarczono klucze 
do redakcji DN. Do dwóch kluczy 
przypięta jest smycz. Właścicie-
la prosimy o odbiór kluczy w re-
dakcji DN.

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Jan Krawczyk: lat 68, zmarł 22.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 26.08.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu 

w Trzechlu.
Anna Jaszczuk: lat 68, zmarła 23.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 27.08.2015 r., o godz. 13:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Hurtownia Drobiu 
zatrudni na stanowisku 

kierowca – sprzedawca. 
Dobre warunki. 

602 288 598

reklama

W Żabowie płonęły przyczepy, w Wierzbięcinie ściernisko 

Kolejne pożary, jedna osoba ranna
Do kolejnych, dwóch groźnych pożarów doszło w miniony weekend na terenie Gminy Nowogard. Najpierw, w piątek, przy drodze z Wierzbięcina do Słaj-
sina płonęło ściernisko i poszycie lasu. W sobotę natomiast na drodze krajowej nr 6, w Żabowie, spłonął ciągnik z czterema przyczepami słomy. Kierują-
cy traktorem doznał oparzeń twarzy. 

Pożar pod Wierzbięcinem 
wybuchł około godziny 13.00. 
Chmurę dymu było widać już 
koło Kulic- patrz zdjęcia nadesła-
ne przez czytelnika. Ogień pojawił 
się na wysuszonym ścierniskiem. 
Akcja była bardzo trudna. Wzię-
ło w niej udział 10 zastępów stra-
ży pożarnej wspieranych również 
z powietrza przez samoloty zrzu-
cające wodę. 

-Na miejscu zdarzenia stwier-
dzono pożar ścierniska, który prze-
niósł się na poszycie w lesie.  Dzia-
łania zastępów polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia i uga-
szeniu pożaru 6 prądami wody w 
natarciu. Później dogaszano po-

żar przy użyciu szpadli i tłumic. 
Do akcji włączono również samo-
loty, które dokonały zrzutu wody 
na pogorzelisko- informuje Arka-
diusz Skrzypczak, rzecznik straży 
pożarnej. 

O mały włos ugaszony pożar 
nie zostałby ponownie wzniecony 
przez kombajn, który kosił zboże 
w pobliżu. 

-Po zakończeniu działań gaśni-

czych kombajn podjął dalsze ko-
szenie i zaczął prószyć ogniem, na-
kazano natychmiast opuścić pole 
celem przygotowania maszyny do 
prawidłowej pracy w polu. Całość 
pogorzeliska okopano zabezpiecza-
jąc uprawę polową – zboże- dodaje 
A. Skrzypczak. 

Sytuację udało się jednak opano-
wać w porę. Łącznie spaleniu ule-
gło 8 ha ścierniska i 7 arów poszy-
cia w lesie – informuje Straż Po-
żarna. Straty wyceniono na tysiąc 
złotych.  

W Żabowie płonęły przyczepy...
Do równie niebezpiecznego wy-

darzenia doszło następnego dnia, 
w sobotę, w Żabowie. Około godz. 

13.00 zaczęła płonąć słoma, któ-
rą jeden z miejscowych rolników 
transportował na przyczepach do 
pobliskich kurników.

-Na miejscu zdarzenia stwier-
dzono palący się ciągnik rolni-
czy wraz z ciągniętymi przez nie-
go czterema przyczepami załado-
wanymi słomą. Cały ten skład ob-
jęty był pożarem – informuje A. 
Skrzypczak. 

Kierowca ciągnika opuścił po-
jazd samodzielnie. Doznał lekkich 
oparzeń lewej części głowy. Po za-
opatrzeniu przez ratowników me-
dycznych nie został zabrany do 
szpitala. Ruch drogą DK nr 6 zo-
stał całkowicie zatrzymany. 

- Działania zastępu polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
podaniu dwóch prądów wody je-
den w natarciu na ciągnik w dal-
szej kolejności na przyczepy, a dru-
gi w obronie zabudowań przy dro-
dze, od strony chodnika. Po do-
jeździe kolejnych zastępów poda-
no jeszcze jeden prąd wody w na-
tarciu i zbudowano zasilanie z po-
bliskiego hydrantu naziemnego. Po 

przygaszeniu  odholowano cięgnik 
na pobliskie pole, którego właściciel 
wyraził zgodę na prowadzenie dal-
szych działań gaśniczych czyli roz-
ładunku pozostałej słomy i jej do-
gaszeniu – relacjonuje przebieg 
akcji gaśniczej A. Skrzypczak ze 
straży pożarnej. 

 Całkowitemu spaleniu uległ 
ciągnik rolniczy cztery przyczepy 
i przewożona na nich słoma. Spa-

liła się również trawa rosnąca na 
poboczu drogi oraz drzewa i krze-
wy wzdłuż chodnika, pobocza i na 
pobliskich posesjach. Straty wyce-
niono na 25 tys. zł. Rolnik kierują-
cy ciągnikiem we własnym zakre-
sie sprzątnął pozostałość po poża-
rze z chodnika i drogi. 

Poza dwoma poważnymi poża-
rami, które miały miejsce w piątek 
i sobotę, w tygodniu straż pożar-
na gasiła również ściernisko koło 

Wojcieszyna. Akcja miała miejsce 
we wtorek, o godz. 9:10. Ogień 
wybuchł w pobliży przepompow-
ni gazu. W akcji brały udział 4 za-
stępy. Dużych strat nie było. Ak-
cja strażaków przebiegła szybko i 
sprawnie. 

Marcin Simiński

Akcja gaśnicza koło Wierzbięcin. autor Adam Sas

Gaszenie ciągnika w Żabowie. foto Wiecho

Pożar w Wierzbięcinie było widać z odległości kilku kilometrów

Kłęby dymu nad Wierzbięcinem

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 12 wrze-

śnia 2015r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje   u Lidii Bogus po godz 14-ej 

tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z do-
tacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej “Zdrowie”
Lidia Bogus
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Sonda z Osiny

Polski Komitet Pomocy Społecznej                                       
 Ogłoszenie 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIASTA
 I GMINY W NOWOGARDZIE INFORMUJE ŻE DNIA:

29.08.2015  OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY  1-60
31.08.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                    61-140

01.09.2015  OD GODZ.9:00-14:00.                    141-229
            BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ 

POTRZEBNE DOKUMENTY :
1. DOWÓD OSOBISTY 

2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
                                                                              ZARZĄD 

Zamiast widoków... wysypisko 
Tak wygląda dziś teren, na którym niegdyś znajdował się punkt obserwacyjny. Z „tarasu” 
można było podziwiać żyjące na mokradłach ptactwo, a dziś nie ma tam dojścia, bo teren 
zamieniono w składowisko śmieci i odpadów roślinnych. 

Mowa o punkcie obserwacyj-
nym, który znajduje się przy ul. 
Dąbrowszczaków. Redakcja DN 
odwiedziła to miejsce po telefonie 
jednego z mieszkańców, który kil-
ka dni temu wybrał się w te strony 
na spacer. Mężczyzna był oburzo-
ny tym, jak dziś wygląda ten te-
ren. Miejsce to reklamowane było 
przez władze jako doskonałe do 
obserwacji ptactwa żyjącego na 
bagnach. Wykonano drewniane 
ławy, balustrady, kosze na śmieci. 
Nasadzono nawet nowe drzewka. 

Dziś  wygląda to jak wysypi-
sko, a nie miejsce dla miłośni-
ków przyrody. Cały teren zajmu-
ją  nie tylko śmieci, ale przede 
wszystkim hałdy odpadów orga-

nicznych – liści, gałęzi, siana. Co 
prawda fragment terenu przyle-
głego do punktu widokowego słu-

żył jako miejsce składowania tego 
typu pozostałości, ale nie było in-
formacji jakoby odpady miałby 
zająć cały obiekt. Dziś do punktu 
widokowego praktycznie nie ma 
dojścia. Zza chaszczy sterczą tyl-
ko drewniane pozostałości ogro-
dzenia, które stanowiło barierę 
na widokowym tarasie. Jak twier-
dzą okoliczni mieszkańcy, miejsce 
służy w tej chwili tylko jako punkt 
schadzek dla wandali i osób nad-
miernie spożywających alkohol. 

W najbliższych wydaniach po-
staramy się wyjaśnić sprawę, a 
przede wszystkim zapytamy, kto 
i dlaczego zdecydował spisać na 
straty teren widokowy?

MS

GIeŁDa PODrĘCZNIkÓW SZkOlNYCH
Kupię używane podręczniki do 5 klasy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 515 167 978 
„Kupię książki do I klasy, Liceum Ogólnokształcącego nr.2 w Nowogardzie. Tel. 603979475” 
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Sprzedam podręczniki do klasy 2 gim. nr.1 w Nowogardzie. 603 229 081
Kupię podręczniki do III klasy Gimnazjum Nr 1. Tel. 603499164.
Kupię podręczniki do klasy II Gimnazjum nr.2. 732 989 835 
Sprzedam podręczniki do klasy piątej szkoły podstawowej . ( Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olim-

pijczyków )
-Podręcznik do Przyrody „Tajemnice przyrody” Wydawnictwo NOWA ERA , Janina Ślósarczyk, Ryszard 

Kozik,Feliks Szlajfer
-Podręcznik do Historii „ Wczoraj i dziś” Wydawnictwo NOWA ERA , Grzegorz Wojciechowski
-Podręcznik do Języka polskiego „Słowa na start!” Wydawnictwo NOWA ERA, Marlena Derlukiewicz
-Podręcznik do matematyki „Matematyka 2001” Wydawnictwo WSiP
numer telefonu kontaktowego 785635001

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny 2015/16. Dla 
wielu rodziców to czas na zakupy książek i przyborów szkol-
nych dla swoich dzieci. Dlatego tym razem, w cotygodnio-
wej sondzie, zapytaliśmy naszych respondentów z gminy 
Nowogard i Osina, jakie podstawowe rzeczy należy kupić 
na ten nowy rok szkolny? 

 
Anna Babczyńska - Mam cór-

kę 9 letnią. Dlatego kupowałam 
wyprawkę szkolną do klasy III SP. 
Myślę, że podręczniki szkolne są 
na bardzo dobrym i wysokim po-
ziomie. Ale, niestety, ich cena jest 
dość duża. Dlatego dobrze byłoby, 
by były one dofinansowane do kla-
sy III. Ja już przygotowałam  dla 
córki wyprawkę i na szczęście nic 

mi w niej nie brakuje, gdyż dużo wcześniej o tej sprawie pomyślałam, 
dzieląc na etapy poszczególne zakupy w księgarni. 

Pani Teresa - Widzę, że rodzi-
com szkolnych dzieci jest napraw-
dę teraz bardzo ciężko. Kiedyś było 
tak, że człowiek urodził dzieci i nie 
myślał, że będzie aż taki kłopot z 
wyprawką szkolną. Była praca, i 
jakoś to życie się kręciło. Niestety 
teraz widać i słychać, że książki są 
naprawdę bardzo drogie. 

Lidia Zaustowska - Tak się 
składa, że dzieci mam już doro-
słe. A moje dzieci mają już swoje 
dzieci, które dopiero idą do szkoły, 
poza tym, one dość daleko miesz-
kają ode mnie. Dlatego nie wiem, 
jaka jest obecnie z tą sprawą sytu-
acja? Wydaje mi się, że obecnie jest 
rodzicom bardzo ciężko. Potwier-
dzeniem tego są sygnały moich 
niektórych koleżanek, które mają 
choćby dwoje dzieci.

Pani Genowefa - Nie mam poję-
cia, jaka jest sytuacja z tą sprawą, 
bo wnuczki mam dość daleko. Ale 
wiem, że szkolne książki to bardzo 
poważny wydatek dla rodziców i 
myślę, że jeżeli powiem, że są one 
zbyt drogie, to nie przesadzę. Oso-
biście wydaje mi się, że dawny spo-
sób wzajemnego przekazywania 
podręczników z klasy do klasy był 
dobry. Wiadomym jest, że program się bardzo obecnie zmienia, co nie 
ułatwia rodzicom skompletowania podręczników. Dlatego uważam, że 
powinien wrócić dawny sposób przekazywania sobie książek. 

Pan Mieczysław -  Moim 
zdaniem książki są zbyt 
drogie. Wydaje mi się, że 
powinien wrócić dawny 
system przekazywania so-
bie książek przez uczniów z 
klasy do klasy. Widzę ile ro-
dzice moich wnuków  mają 
teraz „ganianiny”, by skom-
pletować cały zestaw pod-

ręczników, a o kosztach z tym związanych już nie wspomnę. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy  
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Dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie
 zatrudni

na czas określony 
pedagoga szkolnego 

w wymiarze 25/25 
oraz 

nauczyciela fizyki 
w wmiarze 6/18 godzin 

dydaktyczno-wychowawczych. 
Wymagane pełne kwalifikacje.

Telefon: 91-39-103-80

Na Dworcowej to może nawet i  bez wody zostaną...

Komu droga bez wodociągu? 
Dwóm przedsiębiorcom z Nowogardu, którzy kupili od PKP działki po byłym składzie węgla przy drodze łączącej ul. Dworcową z 700-lecia, przyjdzie naj-
prawdopodobniej podłączyć sobie wodę i kanalizę aż z ulicy Bankowej. Natomiast mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości należących do PKP, otrzyma-
li już rok temu informację, że mogą zostać pozbawieni dostawy wody dostarczanej z kolejowego przełącza. Wszystkie problemy, jak za dotknięciem różdż-
ki, mogłaby rozwiązać gmina, gdyby tylko przy okazji budowy nowej nawierzchni łącznika, pod polbrukiem położono infrastrukturę wodociągowo- ka-
nalizacyjną. Niestety w projekcie tego nie uwzględniono. 

Sprawa „łącznika przy dwor-
cowej” ma swój początek w 2011 
roku, kiedy to burmistrz Robert 
Czapla zleca wykonanie projektu 
przebudowy drogi. Przypomnij-
my, że projekt budowy obejmował 
jedynie wyłącznie: jezdnię, chod-
nik, parkingi i kanalizację desz-
czową. Pominięto natomiast nie-
zbędne dla każdej śródmiejskiej 
ulicy elementy infrastruktury– 
wodociąg. Nie mówiąc już o sa-
mym przebiegu drogi, co wywo-
łało wątpliwości wśród radnych 
ówczesnej kadencji, szczególnie 
Rafała Szpilkowskiego. - Za 0,5 
mln zł powstanie karykatura ulicy 
śródmiejskiej. Ludzie będą musie-
li chodzić po jezdni z powodu bra-
ku chodników. Wieczorem i w nocy 
panować będą ciemności z powodu 
braku lamp ulicznych. Mieszkańcy 
bloków przy ul. Bankowej odcięci 
od dojazdu, będą musieli zostawiać 
swoje auta na parkingu przy Lidlu. 
Na nieruchomościach przylegają-
cych do drogi nie powstanie żaden 
budynek, gdyż nie będzie możliwo-
ści przyłączenia się do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej – pisał wówczas 
na łamach DN, były już dzisiaj 
radny Wspólnego Nowogardu. 

Mimo apelu R. Szpilkowskie-
go, z wykształcenia jak wiado-
mo będącego architektem, pro-
jekt nie został zmieniony. Osta-
tecznie ujrzał światło dzienne w 
styczniu 2012.  Później dopiero 
koncepcję nieco zmieniono, ale 
w związku z tym, że PKP przeka-
zało część  gruntów gminie – np. 
fragment drogi, gdzie niegdyś była 
waga. Dalej jednak w projekcie nie 
uwzględniono budowy sieci wo-
dociągowej. 

Stało się tak, mimo iż od tamte-
go czasu nastąpiły kluczowe zmia-
ny w strukturze własności grun-
tów przyległych do ul. Dworco-
wej. PKP sprzedało w przetargach 
3 nieruchomości – były skład opa-
łu, były skup złomu oraz budy-
nek magazynowy z rampą, w któ-
rym mieszczą się komisy. Nowy-
mi właścicielami są mieszkańcy 
Nowogardu. Pojawienie się pry-
watnych, lokalnych właścicieli 
gruntów powoduje, że gmina zy-
skuje naturalnych partnerów do 
współpracy dla dobrego zagospo-
darowania terenu. Niestety nikt w 
urzędzie tego nie dostrzega. 

 Właściciele działki po byłym 
składzie węgla, na której zamie-
rzają wybudować budynek usłu-

gowo - mieszkalny próbowali po-
nownie ostatnio lobbować u bur-
mistrza, aby ten zmienił projekt i 
pociągnął rury pod nową drogą. 
Niestety nic nie wskórali. 

-Spotkaliśmy się w czerwcu z 
burmistrzem, by ponownie o tym 
porozmawiać. Burmistrz stwier-
dził, ku naszemu zdziwieniu, że 
nie wiedział o naszych potrzebach. 
Obiecał, że wszystko załatwi, tylko 
urząd musi przeanalizować szcze-
góły techniczne. Napisaliśmy pi-
smo, w którym opisaliśmy nasze in-
westycje. Ku naszemu zdziwieniu 
otrzymaliśmy odpowiedź z UM, 
że włączenie do sieci będzie jednak 
możliwe tylko z ulicy Bankowej – 
mówi Włodzimierz Nowak, któ-
ry przy łączniku planuje wybudo-
wać budynek, podobnie jak drugi 
przedsiębiorca z Nowogardu, któ-
ry nie chciał ujawniać swoich da-
nych. 

-Naszym zdaniem to jest po pro-
stu nielogiczne. Skoro buduje się 
nową drogę i ma się świadomość, 
że przy niej planowane są inwe-
stycje budowlane, to powinno się 
wyjść im naprzeciw, a nawet po-
móc w uzbrojeniu terenu – twier-
dzą przedsiębiorcy. Tym bardziej, 
że obaj właściciele gruntów pro-

ponowali gminie, że pokryją kosz-
ty materiałów niezbędnych do po-
łożenia sieci, w zamian na przy-
kład za umorzenie podatku od 
nieruchomości do tej kwoty. Z 
tej oferty burmistrz też nie chciał 
skorzystać. Podobnie na władzach 
miasta wrażenia nie robi fakt, że 
jeśli przedsiębiorców ostatecznie 
zmusi się do podłączania na wła-
sny koszty w system rur biegną-
cych ulicą Bankowej, to przełącza 
te staną się ostatecznie własnością 
PUWiS -takie są bowiem przepi-
sy. Gdyby natomiast sieć puszczo-
no pod nawierzchnią nowej dro-
gi łączącej Dworcową z 700-lecia, 
właścicielem rur zostałaby gmina. 

To jednak nie wszystkie aspekty. 
Sprawa przełącza wodociągowe-
go nabiera dodatkowego znacze-
nie w świetle tego, co może cze-
kać mieszkańców i użytkowników 

nieruchomości należących nie-
gdyś do PKP, a do których kolej 
dostarcza wodę za pośrednictwem 
własnego przełącza wodnego. 
Otóż przed rokiem ludzie dosta-
li informację, że PKP planuje od-
stąpić od sprzedaży wody, bo chce 
wybudować niezależne przełą-
czę tylko do budynku dworca. To 
może oznaczać, że w niedalekiej 
przyszłości bez wody mogą zostać 

chociażby mieszkańcy (7 rodzin) 
budynku w którym funkcjonu-
je przychodnia Praxis. Wspólnota 
mieszkaniowa pospiesznie nawet, 
za własne pieniądze przygotowa-
ła projekt budowy nowego prze-
łącza, które miałoby wchodzić w 
ulicę Rzeszowskiego. Ludzie za-
płacili za to z własnej kieszeni 4 
tys. zł. Pytanie tylko, czy stać ich 
będzie na doprowadzenie przełą-
cza do swojej posesji, zważywszy, 
że będzie to kosztować przynaj-
mniej kilka razy więcej niż wyko-
nanie projektu. 

Czy wobec powyższych faktów, 
burmistrz Nowogardu dostrze-
że, że remont łącznika, to już nie 
tylko sprawa poprawy nawierzch-
ni drogi, ale zbudowanie nitki od 
której zależy rozwój tego obsza-
ru miasta – znajdującego się prze-
cież w samym centrum? Na takie 

rozwiązanie liczą nie tylko przed-
siębiorcy, którzy prowadzą w tej 
okolicy działalność bądź planują 
tu zainwestować, ale i mieszkańcy 
znajdujących się tam lokali, którzy 
wkrótce mogą stanąć w obliczu 
problemu dostawy wody do swo-
ich domostw.  

 Marcin Simiński 

Ponad rok temu kolej zapowiedziała, że do tego budynku nie będzie dostarczać 
wody 

Foto-pstryk 

Przycięli po naszej interwencji 
W wydaniu z dnia 4 lipca, pisaliśmy, że przy skrzyżowaniu ulic 15 Lutego z Młynarską ro-
śnie zarośnięty żywopłot, z którego wyrastają dodatkowo pokrzywy. W sprawie alarmowa-
li piesi, dzwoniąc do redakcji.  Po interwencji DN, chodnik wzdłuż ulicy Młynarskiej został 
oczyszczony. Zarośla, które ograniczały przejście, zostały skoszone.

KS 

OGŁOSZeNIe
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Już w najbliższą sobotę- wielkie otwarcie  

Arcybiskup poświęci  świetlicę  środowiskową przy 
parafii pw. św.  Rafała Kalinowskiego
W najbliższą sobotę, o godzinie 18:00 rozpoczną  się uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem nowo wybudowanej świetlicy środowiskowej przy 
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego.  Mszy świętej przewodniczyć będzie i kaplicę poświęci JE metropolita  szczecińsko –kamieński arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Świetlica to zbudowany wysiłkiem wiernych parafii obiekt użytkowy o pow.  około 600 metrów kwadratowych, w którym będą mogły się odbywać 
nie tylko  zajęcia świetlicowe dla  dzieci i młodzieży.    

W środku budynku jedną z 
kluczowych sal będzie stanowił 
magazyn Caritasu – to tutaj Ca-

ritas będzie mogła przechowy-
wać żywność dla najbardziej po-
trzebujących oraz odzież, dzię-

ki temu będziemy mieli wresz-
cie magazyn z prawdziwego 
zdarzenia, bo jak na razie ma-
gazyn mieście się w wieży ko-
ścioła – informuje DN, ks. dzie-
kan Kazimierz Łukjaniuk. Kolej-
ne pomieszczenia  wchodzące w 
skład świetlicy to m.in. zaplano-
wana kafejka internetowa, sala 
sportowa – miejsce, gdzie dzie-
ci w wolnym czasie będą mogły 
np. zagrać w ping-ponga. Znaj-
dują się tutaj także pomieszcze-
nia jadalni oraz kuchni – takie 
mam marzenie, by ludzie bez-
domni mogli spokojnie zjeść tu-
taj talerz gorącej zupy, mam na-
dzieję, że będzie dane mi to w 
odpowiedni sposób zorganizo-
wać. Przeznaczenie kuchni i ja-
dalni jest także takie, by dzieci 

przebywające tutaj miały takie 
miejsce, gdzie będą mogły wy-
pić gorącą herbatę, czy zjeść ka-
napkę – mówi ks. proboszcz. W 
budynku będzie znajdowała się 
także ogromna sala wraz z za-
pleczem socjalnym, przeznaczo-
nym dla obsługi. Sala ta ma sta-
nowić miejsce, gdzie można zor-
ganizować jakąś zabawę np. dys-
kotekową dla dzieci, ale i nie tyl-
ko – parafia liczy kilka wspólnot, 
dzięki tej sali można będzie spo-
tkać się w większej grupie i ra-
zem spędzić ze sobą czas. Często 
także organizowane są spotkania 
modlitewne, w których uczest-
niczy kilkadziesiąt osób, dlate-
go takie pomieszczenie jest nie-
zbędne – opowiada  ks. Dziekan.

Red.

Program uroczystości otwar-
cia świetlicy im. św. Jana Paw-
ła II:

Godz.18:00 Msza święta w in-
tencji fundatorów i ofiarodaw-
ców. 

Mszę św. odprawi ks. arcybi-
skup Andrzej Dzięga. 

- Po Mszy św. przecięcie wstęgi 
do świetlicy, 

- Poświęcenie świetlicy, 
- Zwiedzanie obiektu, 
- Poczęstunek dla wszystkich 

wiernych na terenie parafii

Ksiądz dziekan, proboszcz pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 
Kazimierz Łukjaniuk serdecznie 
zaprasza na sobotnią uroczystość.

@    Ludzie listy piszą  @ 
Mama pyta... Dlaczego 
zlikwidowano „zerówkę” w SP 4? 
Poniżej publikujemy list, jaki przesłała do redakcji DN mama zdziwiona faktem likwidacji 
klasy „zerowej” w Szkole Podstawowej nr 4 na osiedlu Bema. Zachęcamy innych rodziców 
do wypowiadania się w tej sprawie na łamach DN. 

Witam! Chciałabym poruszyć sprawę likwidacji „zerówek” w SP nr 2 i nr 4. To, że zlikwidowano zerówkę w 
SP nr 2 to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, w pobliżu jest SP nr 3, jest kilka przedszkoli, ale nie rozumiem mo-
tywów działania naszych władz likwidując zerówkę w czwórce. Do najbliższego przedszkola są prawie 2 km!!! 
W sekretariacie Szkoły dowiedziałam się też, że ponieważ odległość do szkoły jest mniejsza niż 4 km więc dodat-
kowy autobus nie przysługuje. Jest co prawda autobus komunikacji miejskiej lecz porannym kursem jest zawsze 
taki tłok, że nie da się wcisnąć igły. Niejednokrotnie byłam świadkiem jak ludzie po prostu nie mieścili się do 
środka i zmuszeni byli iść pieszo. Ja poza starszym dzieckiem mam jeszcze kilkumiesięczne niemowlę. Mieszkam 
sama i nie mam go z kim zostawić. Nie wyobrażam sobie jak do tego zatłoczonego autobusu miałabym wcisnąć 
jeszcze wózek. Jeśli Pan Burmistrz lub ktoś z Gminy chociaż raz przejechałby się w roku szkolnym autobusem z 
Bema o 7:10 to zrozumiałby o czym mówię. A co jeśli będzie kilka matek z podobnym problemem? Niech doj-
dzie kilkunastu zerówkowiczów i każdy z opiekunem to już jest prawie cały autobus. Jeśli już podjęto taką decy-
zję to niech chociaż dołożą dodatkowy autobus, przynajmniej rano. Bulwersujące jest to, że pod nosem jest duża 
szkoła, przystosowana do potrzeb pięciolatków, a dzieci będą musiały dojeżdżać taki kawał. Przecież nie każ-
da matka ma możliwość odwożenia, a później odbierania dziecka ze szkoły. To nie jest 100 metrów. Dziwi mnie 
także, gdzie tu logika? Zlikwidowano zerówki, ale to przecież nie zmniejszyło ilości dzieci. I tak w innych szko-
łach trzeba tworzyć dodatkowe klasy i zatrudnić dodatkowych nauczycieli. Więc gdzie tu oszczędność. I dlacze-
go oszczędza się na rzeczach ważnych - na edukacji najmłodszych. Powstają kolejne niepotrzebne inwestycje, si-
łownie na terenach wiejskich, gdzie za pół roku wszystko będzie zdewastowane lub sprzedane na złom. Zamiast 
pomagać obywatelom, Gmina rzuca im kłody pod nogi. W ogóle Gmina chyba uwzięła się na SP nr 4, ale nale-
ży pamiętać, że szkoła to nie tylko dyrekcja i nauczyciele, ale przede wszystkim dzieci. I to  one najbardziej cier-
pią na takich prywatnych wojnach i międzypartyjnych pojedynkach szkoły z Gminą. Zaczynam żałować, że od-
dałam swój głos na Pana Czaplę, bo powoli zauważam, że ta Gmina schodzi na psy!! ! Mydli się oczy kolorowy-
mi placami zabaw, alejkami, kosztownym molo, aby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów i machlojek. 
Ta sprawa w ogóle nadaje się do telewizji i zastanawiam się, czy tego tam nie poruszyć. Dziękuję i pozdrawiam. 

Mieszkanka Bema.
Proszę o anonimowość.

Odesłali do szpitala w 
Szczecinie bo... zaczęło płakać
Poniżej publikujemy list, jaki do redakcji DN, przesła-
ła mama 5-letniego syna, z którym zgłosiła się o pomoc do 
nowogardzkiego szpitala, po tym jak chłopiec rozciął łuk 
brwiowy.  Kobieta z dzieckiem ostatecznie została odesłana do 
szpitala w Szczecinie, bo... dziecko zaczęło płakać, kiedy poda-
wano mu miejscowe znieczulanie. 

Witam. Chciałam podzielić się z Państwem pewnym przeżyciem, jakie mia-
ło miejsce j, tj. 18.08. Ok godziny 19-tej, zgłosiłam się z 5-letnim synem na 
Izbę Przyjęć nowogardzkiego szpitala, z powodu rozciętego łuku brwiowego. 
Rana wymagała szycia. Początkowo synek współpracował z lekarzem, lecz 
gdy ten zaczął znieczulać ranę syn zaczął płakać i wyrywać się. Nie ma w tym 
nic dziwnego, znieczulanie przed szyciem jest bolesne, gdyż wymaga wielo-
krotnego wbijania igły w ranę. Nawet dorosłej osobie jest ciężko znieść ten ból, 
a co dopiero dziecku. Lekarz stwierdził więc, że on nie da sobie tego zszyć, więc 
musimy jechać do Szczecina, by tam zastosować znieczulenie ogólne. Odesła-
no mnie ze skierowaniem do szczecińskiego szpitala, informując jednocześnie, 
że musimy tam jechać w ciągu najbliższych sześciu godzin  i muszę jechać na 
własną rękę. Nikogo nie obchodziło, że nie miałam możliwości dostania się do 
Szczecina o tej porze - nie miałam własnego auta, ani kogo prosić o pomoc. 
Poza tym w domu czekało na mnie 7- miesięczne dziecko. Dzięki życzliwości 
sąsiada dostałam się do szpitala na Wojciecha. Tam lekarz widząc skierowa-
nie zdziwił się, że personel szpitala nie poradził sobie z 5-letnim dzieckiem? 
Nie rozumiał co to znaczy, że nie dał sobie zszyć? Nie ma przecież dziecka, 
które dałoby sobie dobrowolnie zszyć zwłaszcza łuk brwiowy. Tam obyło się 
bez znieczulenia ogólnego, założono 3 szwy, a wszystko trwało może 5 minut. 
Fakt, że syna musiały trzymać trzy osoby, ale jak stwierdził lekarz to normal-
ne. Byłam bardzo zbulwersowana, że do założenia 3 szwów musiałam jechać 
aż do Szczecina, bo przecież śmiało można było to zrobić w Nowogardzie. 
Obyłoby się bez niepotrzebnego stresu i bólu dla dziecka (musiał być drugi raz 
znieczulany), a mnie naraziło na koszty dojazdu i opieki dla drugiego dziecka.

Dane do wiadomości redakcji 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 

505-073-913

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Jak Cię widzą tak cię piszą

Nowogard w oczach przyjezdnego
Mieszkańcy niemal każdej miejscowości, także Nowogardu, przez lata, z oczywistych powodów, nie są w stanie dostrzec tego, co zauważają osoby, które  
przybywają do niej po raz pierwszy. Ci przyjezdni, mają zupełnie inne postrzeganie tej rzeczywistości. Korzystając z okazji, iż koleżanka odbywająca w na-
szej redakcji praktykę studencką i nie zna praktycznie tego miasta, pochodzi bowiem z Goleniowa, poprosiliśmy ją, aby pokrótce opisała, co jej, jako oso-
bie z zewnątrz, szczególnie rzuciło się w oczy w naszym mieście…  Oto Jej spostrzeżenia…  

Spacerując po Nowogar-
dzie wyróżnić  można dwa 
typy osób. Pierwsi z nich 
są zabiegani - spieszą się do 
pracy, domu czy może gdzie-
kolwiek indziej. Drudzy na-
tomiast cieszą się tym, gdzie 
się znajdują w danej chwi-
li. Osoba „obca” w mieście, 
przybywając pierwszy raz do 
Nowogardu, na pewno to za-
uważy bez najmniejszego 
problemu.

Zacznijmy jednak wę-
drówkę od początku. 

Początek stanowi z pewno-
ścią przyjazd do miasta. Gdy 
zdecydujemy się na dojazd 
pociągiem… Dworzec ko-
lejowy odstrasza – mnie na 
pewno. Średniej wielkości 
budynek, zaniedbany, jed-
nak z napisem zaznaczają-
cym, że będziemy wchodzić 
na teren dworca kolejowego. 
Jestem  zdania, że dworzec w 
każdym mieście jest punk-
tem, który stanowi „numer 
1” dla osób podróżujących. 

Powinniśmy łatwo się w nim 
odnaleźć. Jedna kasa bileto-
wa w zupełności wystarczy, 
jednak co z dalszą częścią 
pomieszczenia przeznaczo-
nego na dworzec? Oczywi-
ście - są rozkłady jazdy po-
ciągów umieszczone na jed-
nej ze ścian. I na tym koniec, 
zupełna pustka. Ściany bez 
żadnego zagospodarowania, 
trzy krzesełka i pustka. A co 
jeśli pasażerów czekających 
na pociąg byłoby więcej? 

Kolejnym punktem mo-
jej wycieczki stało się Je-
zioro Nowogardzkie. Idąc 
moją trasą na samym po-
czątku dostrzega się fontan-
nę, przy której można usiąść 
i podziwiać otaczające ją w 
koło pomarańczowe brat-
ki. Tło stanowi przepięknie 
rozprowadzające się jezio-
ro. Przy jeziorze wylany jest 
asfalt, dzięki czemu „trasa” 
jest dość licznie uczęszcza-

na przez mieszkańców lub 
przybyłych gości. Gdzie się 

nie spojrzy zauważyć można 
osoby w różnym wieku, któ-
re jeżdżą na rowerze. Niby 
nic szczególnego, bo jeździć 
na rowerze może każdy – 
jednak…  Jednak dla mnie 
nowością jest to, że tak licz-
na grupa osób właśnie wy-
korzystuje ten pojazd do 
przemieszczania się czy to 
przy Jeziorze Nowogardz-
kim, czy na  terenie miasta. 
Społeczeństwo korzystające 
z jednośladów jest tutaj nie-
wątpliwie codziennością. 

Mieszkańcy mogą liczyć 
też na odpoczynek przy je-
ziorze. Woda, spory  teren 
zagospodarowany zielenią, 
letnie dni i spokój. Czego 
chcieć więcej? Spora liczba 
ławek zachęca do chociaż-
by chwilowego przystanku 
i minimalnego relaksu. Nie 
trzeba zbytnio się rozglą-
dać, by naszą uwagę przykuli 
mężczyźni łowiący ryby. Je-

śli pójdziemy dalej, dojdzie-
my do plaży. Piasek, woda, 

zjeżdżalnia, molo, ratow-
nicy…  Prawie jak nad mo-
rzem, jednak nad morzem 
odpoczywa zdecydowa-
nie więcej osób. Mała licz-
ba mieszkańców przebywa-
jących na plaży jest niewąt-
pliwie plusem. Jednak plaża, 
to nie tylko plaża. Miejsce 
do gry w ping-ponga, boisko 

do siatkówki plażowej, obok 
wejścia plac zabaw i pryszni-
ce do opłukania. Kąpielisko 
miejskie jest strzeżone, bez-
płatne i moim zdaniem za-
chęcające do odpoczynku.

Droga powrotna –  boisko 
do gry w piłkę nożną, ska-
tepark oraz boisko do teni-

sa ziemnego. Wkoło ulicz-
ki, znaki drogowe i ludzie – 
Ci starsi i Ci młodsi. Mimo 
wszystko dzisiaj z możli-
wości boisk nikt nie korzy-
stał, a dwie dziewczynki tyl-
ko chwilę spędziły na skate-
parku. 

Idąc wzdłuż murów miej-
skich po jakimś czasie uka-
rze nam się droga, dzię-
ki której dostaniemy się do 
Placu Wolności. Przy Pla-
cu Wolności znajduje się Ra-
tusz, w którym siedzibę mają 
władze miasta. Będąc w tym 
miejscu rzuci nam się w oczy 
dodatkowo Nowogardzki 
Dom Kultury, który zapra-
sza do korzystania z week-
endowych spektaklów kina. 
Między Ratuszem a Nowo-
gardzkim Domem Kultury 
znajduje się Pomnik "Boha-
terom poległym w walce o 
wolność prastarej ziemi sło-
wiańskiej".

Osoby, które wybierają się 
pierwszy raz do Nowogardu 
mogą być zachwyceni  jezio-
rem, zielenią, plażą i panu-
jącym tam spokojem.  Znaj-
dą tutaj miejsce nie tylko do 
odpoczynku, ale również do 
uprawiania aktywności fi-
zycznej. 

Marta Wipplinger

„Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr  1,
która działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie

ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 na kierunek:

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zakończeniu ZSZ będziesz miał prawo przystąpić do egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w utworzonym przy 
naszej placówce ośrodku egzaminacyjnym.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. 
Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Poniatowskiego 17, 
72-200 Nowogard, tel. 91 39 20 108, soswnowogard.edupage.org

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe
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Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

krystyna Chlebowska  

We Lwowie mówili do mnie Krzysia...
Nasza rozmówczyni, to emerytowana nauczycielka, która przez wiele lat uczyła w szkołach w Nowogardzie. Panią Krysię cieszy fakt, że jej dawni pod-
opieczni do dnia dzisiejszego są dla niej serdeczni i mile wspominają ją z czasów szkolnych. 

Zaczęło się od fotografii
Do naszego spotkania doszło, 

ponieważ pani Krystyna zadzwo-
niła do DN z informacją, że roz-
poznała kilka osób na publiko-
wanym przez nas zdjęciu z piel-
grzymki do Częstochowy z 1948 
roku. Udaliśmy się więc do ro-
dzinnego domu pani Krystyny, 
która wraz ze swoją córką miesz-
ka w Nowogardzie przy ul. Rata-
ja. Obie panie przyjęły nas bar-
dzo serdecznie. Ja i moja redak-
cyjna koleżanka Klaudia zostali-
śmy poczęstowani kompotem, by 
lepiej nam się rozmawiało - Cie-
szę się, że przyjechaliście państwo 
tu do nas. Proszę siadać i poka-
zać mi to zdjęcie z gazety, a ja po-
staram się przypomnieć sobie, jak 
najwięcej osób i powiedzieć, kto 
kim był - mówi pani Krystyna. Po 
krótkiej rozmowie z panią Kry-
sią przedstawiliśmy jej fotogra-
fię z pielgrzymki do Częstochowy, 
starsza pani  precyzyjnie i z feno-
menalną pamięcią identyfikowała 
osoby - To jest ks. Bogdan Szcze-
panowski, a to brat Stanisław Po-
demski… Od czasu do czasu cho-
dzę do niego na cmentarz, by za-
palić mu świeczkę. Pamiętam, że 
za czasów szkolnych mówiliśmy na 
niego ksiądz. Był on bratem Bog-
dana Szczepanowskiego. Słucha-
jąc i zapisując skrupulatnie infor-
macje słyszymy po chwili - Jestem 
ogromie zadowolona, że przyszli-
ście państwo do mnie. Dlatego jak 
skończymy rozpoznawać inne oso-
by z fotografii, to porozmawiamy o 
moich początkach, najpierw z mo-
jego ukochanego Lwowa, a później 
o historii mojego życia – mówi  na-
sza rozmówczyni.  Mrużąc oczy i 
wysilając swoją pamięć, pani Kry-
styna po chwili zastanowienia od-
powiada - Z tą panią mam mały 
problem, nie pamiętam jak się na-
zywa. Wiem jedynie, że była ona 
kucharką u księży, była niskiego 

wzrostu, ale była bardzo wspania-
łą kobietą. Nie mniej nie znałam 
jej dobrze, widywałyśmy się w ko-
ściele. Kolejne  nazwiska  dla pani 
Krystyny nie były już  kłopotem, 
wymieniła  je w odniesieniu do 
wszystkich osób, które sama roz-
poznała na zdjęciu. - Muszę przy-
znać, że przed wizytą państwa po-
dzwoniłam po swoich dawnych 
znajomych i powypytywałam, czy 
pamiętają jakieś osoby. Nawet nie 
sądziłam, że tym telefonem zrobię 
sobie i moim kolegom tyle radości - 
tłumaczy pani Krystyna. Po iden-
tyfikacji rozpoznanych osób z fo-
tografii  zapytaliśmy  panią  Kry-
stynę  o jej przeszłość - Drogie 
dzieci jesteście jeszcze tacy młodzi. 
Ja jestem 33 rocznik. Mam już 82 
lata, ale jeszcze wiele pamiętam i 
bardzo chętnie podzielę się z wami 
i czytelnikami gazety Dziennik 
Nowogardzki tym, co zapamięta-
łam, gdy byłam we Lwowie i póź-
niej już tu w Nowogardzie. 

Czy pamięta Pani swój okres 
z lat szkolnych, pytamy z zacie-
kawieniem - Jasne, że pamiętam. 
W swojej  klasie byłam najmłod-
sza i gdy przyjmował mnie dyrek-
tor szkoły, to od razu jakoś mnie 
polubił.  Wspomniała pani rów-
nież o Lwowie? -  Chodziłam tam 
do szkoły do 13 roku życia, kiedy 
to musiałam  wyjechać ze Lwowa, 
z miejsca gdzie się urodziłam. Pa-
miętam, jak żegnał nas ksiądz z 
białą chustką. Wówczas wszyscy 
mięliśmy łzy w oczach, bo opusz-
czaliśmy nasz ukochany Lwów 
chyba już na stałe. 

To miasto u pani Krystyny 
przywołuje szczególne wspo-
mnienia, nawet te związane z 
jej  imieniem - Lwów jest moim 
miastem, w którym się urodzi-
łam. Mówiono tam na mnie Krzy-
sia. Ale, gdy wróciłam do Polski to 
przechrzczono mnie na Krystyna. 
To miasto na zawsze pozostanie 

w moim sercu i pamięci. Zawsze o 
nim mówię - Mój kochany Lwów. 
Stamtąd pochodzi moja cała ro-
dzina od strony mamy i taty. Nie-
stety musieliśmy szybko stamtąd 
uciekać, pozostawiliśmy po so-
bie piękny dom, który nie wiem, 
czy jeszcze tam jest? Ale mam 
jego zdjęcie i marnym pociesze-
niem jest fakt, że dostałam za nie-
go jakąś pieniężną rekompensatę - 
mówi z troską pani Krystyna. Czy 
w ostatnich latach udało się pani 
odwiedzić Lwów, pytamy z zacie-
kawieniem? - Niestety nie, cho-
ciaż były próby w załatwieniu wy-
cieczki, która owszem była w tam-
te strony, ale nie do samego Lwo-
wa, lecz do Czerwińska. Wówczas 
byłam bardzo podekscytowana, 
że zobaczę miejsca, które kojarzy-
ły mi się z dzieciństwem. Stało się 
jednak inaczej, ktoś źle wyznaczył 
bądź ominął bezpośrednią trasę do 
Lwowa kierując się do Czerwiń-
ska, tam wówczas był uskutecznia-
ny handel złotem, czy też innymi 
przedmiotami. Były to chyba lata 
80. - mówi ze smutkiem w oczach 
pani Krystyna.

Z Lwowa do Nowogardu... 
 Dowiedzieliśmy się z wcze-

śniejszej rozmowy, że pani rodzi-
ce byli repatriantami? - Zgadza 
się. A ja byłam pod opieką dziad-
ków, ponieważ rodzice zostali ze-
słani na Sybir. Później, gdy skoń-
czyłam 13 lat przyjechałam do 
Polski. Byłam we Lwowie do 1946 
roku. 1 maja przyjechaliśmy do 
Wyszogóry. Słuchając spytaliśmy, 
co było dalej? - Odebrał nas wu-
jek i ciocia, którzy zaproponowa-
li bym poszła do szkoły. Przyjął 
mnie ówczesny dyrektor Gimna-
zjum nr 1. Powiedział mi, że od 
dziś będę jego wnuczką, bo mam 
piękne i długie warkoczyki.  Mia-
łam wtedy 13 lat i byłam w kla-
sie  najmłodsza i trochę się dziwi-
łam, gdy starsi uczniowie wysyłali 
sobie między ławkami liściki miło-
sne. Było nas wielu, ale nie jestem 
w stanie powiedzieć ilu dokład-
nie. Pamiętam jeszcze niektóre na-
zwiska i te rzędy, w których sta-
ły ławki. W Gimnazjum uczyłam 
się dość dobrze. Miałam  wcze-
śniej  wiele przeróżnych przedmio-
tów w tym francuski. Dlatego nie 
miałam problemów z nauką. Bar-
dzo dobrze wspominam wielu na-
uczycieli: od biologii, języka, pol-
skiego. Klasa była bardzo zgra-
na. By było jeszcze bardziej cie-
kawie, to właśnie przypomniały 
mi się nazwiska nauczycieli, np. 
pani Drylingowa, była wspania-
łą kobietą zawsze miała wymalo-
wane paznokcie i paliła papierosy. 

Uczyła ona nas francuskiego. Ko-
lejnym nauczycielem, którego pa-
miętam był Eugeniusz Ilnicki, któ-
ry uczył nas WF. Jest jeszcze kilka 
osób, ale z nazwiskami mam już 
kłopot, by je spamiętać - puentu-
je pani Krystyna. Rozmawiając z 
panią Krystyną zapytaliśmy o ro-
dziców? - Tęskniłam za nimi bar-
dzo, oni niestety przebywali dalej 
na Sybirze. Owszem matka pisała 
listy, ale do Lwowa. Nie miała po-
jęcia o tym, że już nas tam nie ma. 
Gdy przyjechaliśmy, tu na Pomo-
rze, to kontakt się urwał. Dlatego 
opiekowali się mną dalej dziadko-
wie. Osiedliliśmy się tu w Nowo-
gardzie i mieszkamy po dzień dzi-
siejszy. Pamięta pani swoje pierw-
sze mieszkanie?  Na jakiej było to 
ulicy? -  Oczywiście, że pamiętam. 
Było to przy ulicy Kościuszki i był 
to pokój, w którym mieszkałam ja, 
ciocia i babcia. Dlatego nie musia-
łam być już w bursie, tylko miesz-
kałam z najbliższymi i to we wła-
snym domu. Wówczas ciocia pod-
jęła pracę  w ówczesnym magistra-
cie. Pani Krystyno, ale co się sta-
ło z pani Mamą? -  Na szczęście 
wróciła i moja mama. Od razu 
znalazła pracę, jako krawcowa, by 
zarabiać na życie. Moja mamu-
sia  szyła przepiękne ubrania. Ja, 
chodziłam nadal do szkoły, tylko 
że do Łobza, ale tylko przez rok, 
bo zaczęłam dość poważnie cho-
rować. Później uczyłam się już tu 
w Nowogardzie. Przez swoją cho-
robę miałam dość duże zaległo-
ści w nauce. Koniecznie musia-
łam to nadrobić. Od zawsze bar-
dzo bałam się matematyki, mia-
łam z tym przedmiotem proble-
my w szkole. Po gimnazjum była  
szkoła średnia... - Zgadza się. Od 
zawsze marzyło mi się, by zostać 
nauczycielką, tę drogę rozwoju 
otworzył mi nasz inspektor szkol-
ny, teraz mówi się chyba pedagog, 
niejaki pan Grębecki. Jego wiedza 
i wskazówki bardzo mnie umoc-
niły w moim marzeniu, by zostać 
nauczycielem... Pamiętam, że jako 
dziecko bawiłam się w nauczy-
ciela, i jak mogłam to rozstawia-
łam wszystkich po kontach  -śmie-
je się pani Krystyna wskazując na 
jeden z kątów domu. – Najpierw 
jednak  musiałam zdać maturę. 
Egzamin zdałam w Resku. Później 

odbyłam szkolenie i praktyki na 
tak zwanym kursie walki z anal-
fabetyzmem. Następnie zostałam 
przyjęta na zastępstwo do szko-
ły w Błotnie. Były to lata 50. A w 
1952r., wyszłam za mąż. Później 
przyszło macierzyństwo i pierwszy 
syn. Mimo to wróciłam do szko-
ły, bo wszyscy którzy mnie obser-
wowali mówili, że jestem dobrą 
nauczycielką. Nie miałam wte-
dy jeszcze akademickiego przygo-
towania, nawet nie musiałam go 
mieć. Następnie z Błotna zostałam 
przeniesiona już do Nowogardu do 
szkoły. W jakich szkołach, tu w 
Nowogardzie, pani uczyła?  - Oj 
było tych szkół. Uczyłam w Szko-
le nr 1 i bardzo dobrze ją wspomi-
nam, uczyłam również w Szkole 
nr 2. Dlatego ten czas był bardzo 
szczególny, jak i pracujący tam na-
uczyciele, którzy bardzo mi poma-
gali.  Do którego roku pani uczyła 
w szkole?  - Do 1986 roku. Pamię-
tam, że 15.09.1960 roku powsta-
ła chyba Szkoła nr 2. Dlatego tam 
później dostałam angaż i pracowa-
łam w niej już do samego końca, 
czyli do emerytury. Oprócz języka 
polskiego uczyła pani w szkole ję-
zyka rosyjskiego? - Zgadza się. W 
Lwowie bardzo dobrze się go na-
uczyłam. Dlatego miałam moż-
liwość, by uczyć tego języka, tu w 
szkołach w Nowogardzie. A teraz 
może zapytamy, jak pani pamię-
ta swoje odejście z pracy?  - Po-
żegnano mnie w Sp. 2 bardzo do-
stojnie. Tęsknię za tą szkołą bar-
dzo. Mam z jej nauczycielami bar-
dzo dobry kontakt do dziś. Dlate-
go wszystkich bardzo serdecznie 
pozdrawiam za pośrednictwem 
DN. Emerytura to czas odpoczyn-
ku, lecz ja bez szkoły i uczniów żyć 
nie mogłam. Dlatego, gdy ówcze-
sny dyr. Szkoły Podstawowej nr 
3, Bogusław Dziura, zapropono-
wał mi ½ etatu, to bardzo się ucie-
szyłam i pracowałam tam jeszcze 
przez rok. Czy tęskni pani za swo-
imi wychowankami i szkołą? - 
Bardzo tęsknię i brakuje mi tej at-
mosfery w klasie oraz tych wspa-
niałych  uczniów, których również 
serdecznie pozdrawiam. Boże, aż 
łza mi się kręci jak pomyślę o tych 
czasach - mówi łamiącym głosem 
pani Krystyna.  

Wysłuchali: Klaudia Stefańska i 
Jarek Bzowy 

Pani Krystyna z córką

Reklama
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Nabór 2015
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22 • Nowogard • tel. 91 392 21 81

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

             Ogłasza nabór na kierunki:
 Technik Administracji - 2 lata, czesne 80 zł
 Technik BHP -1,5 roku, czesne 80 zł

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

reklamareklama

Kochanej jubilatce 

Halinie Berezowskiej  
w  dniu  urodzin  
„Z  gorącymi  życzeniami   

świętowania  tego  dnia  
Jeszcze przez  wiele , wiele  lat.” 

  

Program 
Wiejskiego Festiwalu 

Sztuki i Dożynek 
w Strzelewie 

29 sierpnia 2015 
Tegoroczny Wiejski Festiwal Sztuki jest podzielony na dwa eta-

py. Pierwsza tygodniowa część poświęcona była warsztatom wokal-
nym i teatralnym, w której wzięli udział studenci z Polski, Ukrainy 
i zaproszeni goście z Niemiec, Grecji i USA. 

Druga część tradycyjnie koncertowa połączona jest z doroczny-
mi wiejskimi dożynkami. 

Program Wiejskiego Festiwalu Sztuki i Dożynek Strzelewo 2015 
•	 godz. 15.00 – Msza św. w kościele pw. św. Sylwestra w Strze-

lewie, 
•	 godz. 16.00 – Na powitanie gości „Stumetrowy Strzelewski 

Stół”, 
•	 godz. 16.30 – koncert zespołu „Kapeli Kryzys”, 
•	 godz. 17.30 – koncert zespołu „Rutka z Goleniowa”, 
•	 godz. 18.00 – koncert zespołu „Kapela Rycha”, 
•	 godz. 18.30 – koncert zespołu „Szczecinianie” 
•	 godz. 20.00 - Zabawa wiejska do białego rana. 

Organizator Zygmunt i Kasia Heland
radna Jolanta Bednarek i Rada Sołecka Strzelewa
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referendum  6 września - poradnik wyborcy   część III

Nad czym będziemy głosować ? Pyt 3. 
Już 6 września będziemy mieli możliwość uczestniczenia w referendum ogólnokrajowym odpowiadając na trzy pytania o charakterze ustrojowym. Wynik 
naszych wyborów w przypadku ważności referendum (gdy weźmie udział co najmniej 50 proc uprawnionych) może mieć  istotne znaczenie na kierunek 
zmian prawnych obejmujących tematykę referendum. Obserwujemy niestety, że władza publiczna nie zachęca obywateli do wzięcia udziału w tym ważnym 
dla demokracji wydarzeniu. Więcej, można odnieść wrażenie, że wiele  sił, zwłaszcza oficjalnych, w tym media publiczne, stara się zdyskredytować potrze-
bę referendum, i  zniechęcić do udziału głosząc defetyzm frekwencyjny. Dlatego postanowiliśmy Państwu przybliżyć  w odcinkach zarówno treść pytań re-
ferendalnych, jak i inne ważne aspekty wrześniowego wydarzenia. Dzisiaj analiza eksperta Fundacji Batorego p. Karoliny Tetłak, dotycząca treści pytania 3.

CZY JEST SENS PYTAĆ PO-
LAKÓW O ZDANIE NA TE-
MAT ISTNIEJĄCEGO JUŻ 
ROZWIĄZANIA?

Wydaje się, że włączając do 
referendum pytanie o zasadę 
in dubio pro tributario intencją 
Prezydenta było uzyskanie od-
powiedzi na postawione pyta-
nie, a następnie, w zależności 
od uzyskanej odpowiedzi, wpro-
wadzenie tej zasady do Ordyna-
cji lub też nie. Jednak nie czeka-
jąc na wynik referendum wpisa-
no tę zasadę do przepisów pra-
wa podatkowego. Wejdzie ono 
w życie 1 stycznia 2016 r. Ozna-
cza to, że  jeżeli Polacy odpo-
wiedzą „tak“, to nic nie zmieni 
się w obecnie obowiązujacym 
prawie. Jeżeli zaś Polacy wypo-
wiedzą się przeciwko, decyzja 
w sprawie dalszych losów zasa-
dy in dubio pro tributario będzie 
należeć do Sejmu, który będzie 
mógł znowelizować ustawę i wy-
kreślić z niej przyjęty pośpiesz-
nie przepis, nawet przed jego 
wejściem w życie. Jednak nega-
tywny wynik referendum nie 
spowoduje automatycznej nie-
ważności omawianego przepi-
su.

STOSOWANIE NOWEGO 
PRZEPISU W PRAKTYCE

Skutki wprowadzenia zasady 
in dubio pro tributario w obec-
nym kształcie są trudne do 
przewidzenia. Wynika to z bar-
dzo szerokiego jej ujęcia w no-
wym art. 2a Ordynacji podatko-
wej oraz z użycia pojęć niedo-
określonych, bowiem ani z treści 
samego przepisu, ani z uzasad-
nienia do projektu ustawy no-
welizującej nie można wywnio-
skować kwestii zasadniczych z 
punktu widzenia podatnika. 

1. BRAK PRECYZYJNE-
GO OKREŚLENIA SPOSOBU 
ROZSTRZYGANIA

Nie wiadomo, kto będzie de-
cydował o spełnieniu przesłan-
ki „niedających się usunąć wąt-
pliwości”, a zatem kto jest pod-
miotem uprawnionym do roz-
strzygnięcia, która wykładnia 
miałaby być najkorzystniejsza 
dla podatnika. Sam przepis nie 
daje żadnych wskazówek, zatem 
uprawnienie to może należeć do 
podatnika, organu podatkowego 
albo obu tych podmiotów jed-
nocześnie. 

Podatnik, jako adresat prze-

pisu, wszystkie wątpliwości bę-
dzie rozstrzygał na swoją ko-
rzyść, a organ podatkowy może 
wykazać, że wątpliwości nie wy-
stąpiły. W takiej sytuacji klauzu-
la nie bedzie miała zastosowa-
nia. Wyrażane są  także poglądy, 
że nowy przepis nic nie zmie-
ni i w praktyce będzie mar-
twy. Podatnik zawsze może wy-
bierać korzystne dla siebie wa-
rianty interpretacji (np. sporzą-
dzając deklarację podatkową), 
jednak wybierając interpretację 
błędną, niedostatecznie uzasad-
nioną bądź też obarczoną inny-
mi tego rodzaju wadami, ryzy-
kuje, że jego stanowisko zosta-

nie zakwestionowane przez ad-
ministrację podatkową. 

Wprowadzenie zasady roz-
strzygania wątpliwości na ko-
rzyść podatnika nie zmieni tak-
że niczego, jeżeli organy orzeka-
jące nie będą miały wątpliwości 
co do tego, że podatnik nie ma 
racji. Administracja podatkowa 
może nie ujawnić swoich wątpli-
wości interpretacyjnych, a więc 
w konsekwencji tej zasady nie 
zastosuje. Jej praktyczne wyko-
rzystanie zależy zatem również 
od poprawy kultury admini-
strowania, czyli od zaistnienia 
sytuacji, w której urzędnik ad-
ministracji podatkowej przyzna 
rację podatnikowi, który wyka-
że istotne skomplikowanie prze-
pisów prowadzące do ich nie-
zrozumiałości. 

Obecnie tego typu spory są 
rozstrzygane w drodze skar-
gi do wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego. Trzeba zauwa-
żyć, że przepis może sprawić, 
iż brak wątpliwości interpreta-
cyjnych organu podatkowego 

– niezależnie od tego czy rze-
czywisty, czy tylko symulowa-
ny – nie będzie miał istotne-
go wpływu na sytuację prawną 
podatnika. 

2. WZROST LICZBY WĄT-
PLIWOŚCI PODATKOWYCH

Powstaje zatem pytanie, czy 
wprowadzenie zasady in dubio 
pro tributario zwiększy liczbę 
sporów podatkowych, czy raczej 
częstotliwość powoływania się 
przez podatników na niejasność 
w przepisach prawa podatkowe-
go. Nawet jeżeli w postępowaniu 
podatkowym nie będą się poja-
wiały niedające się usunąć wąt-
pliwości co do treści przepisów, 

nie można wykluczyć, że mogą 
się one pojawiać na etapie sądo-
wym. Po wejściu w życie zasa-
dy in dubio pro tributario skła-
dy orzekające będą mieć dyle-
mat: złożyć wniosek o podję-
cie uchwały przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w poszerzo-
nym składzie lub skierować py-
tanie prejudycjalne do Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, czy rozstrzygnąć spór 
na korzyść podatnika. Przed-
miotem sporów będzie również 
stopień wątpliwości co do zna-
czenia przepisów („nie dające 
się usunąć”), od którego zale-
ży zastosowanie art. 2a Ordyna-
cji. Niemniej dotychczas podat-
nicy, argumentując swoje stano-
wisko w sporach podatkowych, 
nierzadko podnosili wątpliwości 
interpretacyjne, powołując się 
na zasady konstytucyjne. Wpro-
wadzenie zasady in dubio pro 
tributario zwiększa możliwość 
zastosowania tej argumenta-
cji. Wprowadzenie owej zasady 
mogłoby doprowadzić do tego, 

że sprawy podatkowe nie będą 
się przeciągały, bowiem nieja-
sności będą rozstrzygane na ko-
rzyść podatnika (co ułatwi ży-
cie zwykłym obywatelom). Jed-
nak w praktyce klauzula może 
doprowadzić do przedłużają-
cych się postępowań (co może 
być zagrożeniem dla przedsię-
biorstw), bowiem po jej wpro-
wadzeniu sądy mogą zacząć kie-
rować liczne zapytania do sądów 
wyższej instancji, by nie być po-
sądzonym o niedbanie o intere-
sy fiskalne państwa.

3. POTRZEBA SZKOLEŃ 
DLA ADMINISTRACJI PO-
DATKOWEJ

Przy odpowiednim przeszko-
leniu kadry administracji po-
datkowej i przygotowaniu wy-
tycznych dotyczących zastoso-
wania zasady in dubio pro tribu-
tario, wprowadzenie tej reguły 
mogłoby mieć pozytywne zna-
czenie dla administracji po-
datkowej. Obecnie bywa, że je-
żeli przepis może być interpreto-
wany w dwojaki sposób, a każ-
da z tych argumentacji może zo-
stać wsparta podobnej wagi ar-
gumentami, administracja po-
datkowa nie jest skłonna przyjąć 
korzystnej interpretacji dla po-
datnika, nie chcąc narazić się na 
zarzut niedostatecznej dbałości 
o interes państwa.

4. MNIEJ PIENIĘDZY DO 
BUDŻETU?

Konsekwencje wprowadzenia 
art. 2a do Ordynacji podatko-
wej są również wątpliwe z punk-
tu widzenia budżetu państwa. 
Wiceminister finansów Jarosław 
Neneman wyraża obawy, że po 
wprowadzeniu zasady rozstrzy-
gania wątpliwości na korzyść 
podatnika wpływy do budżetu 
państwa znacznie zmaleją.  W 
dyskusji nad  przyjętymi rozwią-
zaniami padają też stwierdze-
nia,  że nowa regulacja popra-
wi jedynie sytuację dużych pod-
miotów (korporacji), a ochrona 
„zwykłych” podatników nie ule-
gnie zmianie. Zachodzi też ry-
zyko, że zasada interpretowania 
niejasności na korzyść podatni-
ka utrudni zwalczanie oszustw 
podatkowych, z czym będą się 
wiązały straty finansowe Skarbu 
Państwa. 

5.  POTRZEBA POPRAWY 
POZYCJI PRAWNEJ PODAT-
NIKA

Kierowanie się zasadą in du-
bio pro tributario przez organy 
podatkowe w trakcie postępo-
wania podatkowego może wpły-
nąć pozytywnie na status podat-
nika i zwiększyć stopień realiza-
cji zasad gwarantujących ochro-
nę jego praw. Kwestia przestrze-
gania praw podatnika powin-
na być przedmiotem rozważań, 
a ustawodawstwo i praktyka sto-
sowania prawa podatkowego 
przez sądy i organy podatkowe 
zapewniać jak najwyższe stan-
dardy ich ochrony. Idea wzmoc-
nienia funkcjonowania zasady 
in dubio pro tributario jest za-
tem bez wątpienia słuszna. Nie-
mniej jednak, sposób umocnie-
nia jej w praktyce jest proble-
mem złożonym i wymaga szer-
szej dyskusji, a nie pochopnego 
jej wprowadzenia do prawa po-
zytywnego

Podsumowując, nie ulega wąt-
pliwości, że konieczne jest sil-
niejsze ugruntowanie stoso-
wania zasady in dubio pro tri-
butario przez sądy administra-
cyjne i organy podatkowe. W 
polskim systemie prawnym to 
na podatniku, a w pewnych sy-
tuacjach na płatniku, ciąży obo-
wiązek dokonania analizy praw-
nopodatkowej, a następnie ob-
liczenia podatku. Stąd potrze-
ba umocnienia gwarancji proce-
sowych przysługujących podat-
nikowi. Wzrost zaufania oby-
wateli do systemu podatkowe-
go  – przy jednoczesnym wzro-
ście poczucia bycia szanowa-
nym przez władze podatkowe 
-  przyczyniłby się do popra-
wy relacji między podatnikiem 
a państwem, co z kolei mogło-
by korzystnie wpłynąć na wiel-
kość wpływów do budżetu pań-
stwa. Jednakże wątpliwości co 
do wykładni tak sformułowa-
nej zasady mogą skutkować sze-
regiem problemów natury prak-
tycznej, a w konsekwencji nie 
mieć wpływu na poprawę sytu-
acji podatnika. Istnieje również 
obawa, że art. 2a będzie przepi-
sem martwym. Zatem procedu-
ra praktycznego zastosowania 
art. 2a jest dalece niejasna i za-
miast rozwiązywać problemy in-
terpretacyjne, może być powo-
dem jeszcze większych wątpli-
wości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego. 
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Fatalna inauguracja Pomorzanina II Nowogard 

Orzeł deklasuje „rezerwowych”
W niedzielę (23 sierpnia), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie drugi zespół Po-
morzanina zainaugurował rozgrywki w A Klasie. Rywalami byli piłkarze Orła Łożnica, któ-
rzy nie dali szans młodym piłkarzom „rezerwowych” i rozgromili ich 0:6.

Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Łożnica 0:6 (0:3)
Skład: Jacek Malanowski – Marcin Skórniewski, Paweł Królik (Michał Tomczak), 

Kacper Królik, Sebastian Suchy (Marek Kowalski) – Michał Jankowski 
(Błażej Bajerski), Adam Mańka (Szymon Rybicki), Paweł Jeziorski, Grzegorz Skrzecz, 

Tomasz Szafran (c) – Krystian Kubicki. 

A Klasa Szczecin gr. 3 2015/2016
1. kolejka:
OKS Goleniów – Zalew Stepnica   5:1
Aquila Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze  4:0
Światowid Łobez – Vielgovia Szczecin  1:0
Pomorzanin Przybiernów – Hanza Goleniów 1:0
Rybak Wełtyń – Wicher Reptowo   0:1
Pomorzanin II Nowogard – Orzeł Łożnica  0:6
Znicz Niedźwiedź – Kasta Majowe  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 1 3 6 0 1 0 0
2 OKS Center MD Goleniów 1 3 5 1 1 0 0
3 Aquila Szczecin 1 3 4 0 1 0 0
4 Znicz Niedźwiedź 1 3 2 1 1 0 0
5 Pomorzanin Przybiernów 1 3 1 0 1 0 0
6 Wicher Reptowo 1 3 1 0 1 0 0
7 Światowid 63 Łobez 1 3 1 0 1 0 0
8 Kasta Szczecin-Majowe 1 0 1 2 0 0 1
9 Vielgovia Szczecin 1 0 0 1 0 0 1
10 Hanza Goleniów 1 0 0 1 0 0 1
11 Rybak Wełtyń 1 0 0 1 0 0 1
12 Zalew Stepnica 1 0 1 5 0 0 1
13 Wołczkowo – Bezrzecze 1 0 0 4 0 0 1
14 Pomorzanin II Nowogard 1 0 0 6 0 0 1

Niestety trudno napisać kilka 
ciepłych słów o grze Pomorzani-
na. Do przerwy było już 0:3. Naj-
pierw goście strzelili po tym, jak 
z okolic szesnastki wykonywany 
był rzut wolny. Po idealnej cen-
trze zawodnik gości jedynie trącił 
futbolówkę kierując ją do bram-
ki. Drugi gol padł po dośrodko-
waniu i strzale głową. Trzecia 
bramka to błąd asekuracji w de-
fensywie Pomorzanina, napast-
nik Orła uprzedził obrońców z 
Nowogardu i nie dał szans Jac-
kowi Malanowskiemu. W pierw-
szej połowie około 25 minu-

ty gry miała miejsce groźna sy-
tuacja. Adam Mańka został tra-
fiony w nos, dość długo tamo-
wano jego krwotok i Pomorza-
nin grał w dziesiątkę. Ostatecznie 
Mańka musiał opuścić plac gry, a 
w jego miejsce pojawił się mło-
dziutki Szymon Rybicki. Niestety 
po zmianie stron, choć „rezerwo-
wi” stworzyli już sobie jakieś sy-
tuacje, to nie zdołali strzelić gola. 
Świetną okazję miał Paweł Jezior-
ski, który otrzymał długie poda-
nie od Marcina Skórniewskie-
go i stanął „oko w oko” z bram-
karzem, niestety jego strzał po-

szybował nad poprzeczką. Swo-
ją okazję miał również Grzegorz 
Skrzecz, ale i w tym przypadku 
zabrakło skuteczności. Goście 
konsekwentnie korzystali z błę-
dów gospodarzy i zdołali jeszcze 
trzy razy pokonać Jacka Mala-
nowskiego. Należy tu podkreślić, 
że Malanowski z przymusu zastę-
pujący Michała Piątkowskiego, 
pomimo 6 puszczonych goli, ura-
tował Pomorzanin przed kolejny-
mi bramkami i spisywał się przy-
zwoicie między słupkami. To tyl-
ko najlepiej świadczy o tym jak 
drugi zespół Pomorzanina był 

bezradny w tym meczu. Pozosta-
je wierzyć, że „rezerwowi” szyb-
ko zapomną o tym blamażu i w 
kolejnym pojedynku wywalczą 

punkty. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę w A Klasie. 

KR 

II maraton mTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego

Wystartowało ponad 400 kolarzy
W sobotę (22 sierpnia), Nowogard po raz drugi zamienił się w kolarskie miasteczko, za 
sprawą Maratonu MTB Dookoła Jeziora Nowogardzkiego, który był zarazem Memoriałem 
im. Artura Komisarka i Pawła Zugaja. Na starcie stanęło ponad 400 uczestników zawodów, 
czyli o połowę więcej niż przed rokiem. 

W Maratonie nie zabrakło 
oczywiście zawodników i zawod-
niczek z Nowogardu. W katego-
riach kobiecych- K2, K3, K4, za-
wodniczki walczyły na dystansie 
30 km. Najlepszą spośród repre-
zentantek Nowogardu była Anna 
Kłos, który w Open Kobiet upla-
sowała się na 4. miejscu, z kolei w 
swojej kategorii K2, zajęła 2. pozy-
cję. Zaraz za nią w K2 linię mety 
przekroczyła Natalia Pietruszka, 
zajmując tym samym 3. miejsce 
oraz 5. lokatę w Open Kobiet. W 
tych kategoriach sklasyfikowano 
jeszcze4 4 nowogardzianki: Ewe-
lina Olszewska (9. miejsce, K3- 3. 
miejsce), Ewa Janusz (10. miejsce, 

K2 – 5. miejsce), Marlena Miko-
łajczyk (11. miejsce, K3- 4. miej-
sce), Lucyna Osowska (13. miej-
sce, K2- 6. miejsce). Kobiety jadą-
ce w kategorii K5 i K6, wystarto-
wały razem z najstarszymi uczest-
nikami Maratonu pośród męż-
czyzn, kategorie M6 i M7. Ci za-
wodnicy i zawodniczki rywalizo-
wali na dystansie 20 km. Najlepiej 
zaprezentował się Janusz Pietru-
szewski, który z czasem 00:49:31 
uplasował się na 3. miejscu w wy-
ścigu oraz 3. miejscu w katego-
rii M6. Z Nowogardu startowało 
jeszcze dwóch kolarzy. Zbigniew 
Golacik zajął 17. miejsce, a w ka-
tegorii M6 uplasował się na 13. 
pozycji, natomiast Jan Baran zajął 
w wyścigu 18. miejsce, a w kate-
gorii M6- 14. pozycję. Aż 138 ko-
larzy pojechała w kategoriach M2 
i M3. Najlepszy z nowogardzian- 
Robert Podgórski, zajął 5. miej-
sce, a w swojej kategorii M3, upla-
sował się na 3. miejscu. W pierw-
szej dwudziestce znalazł się jesz-
cze Marek Miśkiewicz, który w 
wyścigu zajął 8. miejsce, a w kate-
gorii M2 wywalczył najniższy sto-
pień podium.  Kategorie M4 i M5 
zgromadziły 78 kolarzy. Najwyżej 
sklasyfikowanym zawodnikiem 
z Nowogardu był Arkadiusz Pie-
truszewski, który zajął 10. miej-
sce, natomiast w kategorii M4 wy-

walczył 7. lokatę. Na 12. miejscu 
wyścig ukończył Sławomir Lipiń-
ski, a w swojej kategorii M4 zajął 
8. miejsce. Mieszkańcom Nowo-
gardu do gustu przypadł szczegól-
nie wyścig w kategorii Cech i Tu-
rystyka, podczas którego rywa-
lizowano na 40 km. Spośród 37 
kolarzy, jedynie 4 zawodników 
nie było mieszkańcami Nowo-
gardu. Wyścig wygrał Maciej Ku-
berski z czasem 00:25:39, zaraz za 
nim uplasował się Wojciech Ku-
berski. Podium uzupełnił Marek 
Kupczyński z Barlinka. Pozosta-
je nam jeszcze kategoria Rodzin-
na. Z przewagą 2 minut zwycięży-
ła Rodzina LKK Chrabąszcze No-
wogard, czyli młodzi podopiecz-
ni Ryszarda Posackiego, którzy 
wystartowali w składzie: Damian 
Teodorczyk, Hubert Grygowski, 
Mateusz Gliwka. Przy artykule 
prezentujemy pierwsze miejsca w 
poszczególnych wyścigach. 

KR
zdjęcia: JB

II Maraton MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego
Wyniki:
Kategorie K2,K3, K4
1. Iwona Rychlewska (Zdrojowa Hotels Kołobrzeg) – 01:16:36 (K3 – 

1. miejsce)
2. Monika Graczewska (UKS Ratusz Maszewo) – 01:18:27 (K2 – 1. 

miejsce)
3. Małgorzata Howis (STC Stargard Szcz.) - 01:18:54 (K4 – 1. miejsce)
4. Anna Kłos (LKK Nowogard) – 01:19:15 (K2 – 2. miejsce)
5. Natalia Pietruszka (LKK Nowogard) – 01:20:39 (K2 – 3. miejsce)
Kategorie M2, M3
1. Paweł Piotrowicz (Mierzyn) – 01:19:38,68 (M2 – 1. miejsce)
2. Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie) – 01:19:38,97 (M3 – 1. miejsce)
3. Filip Hasse (Ridersclub Kijewo) – 01:19:45,75 (M3 – 2. miejsce)
4. Adam Adamkiewicz (Piaski) – 01:24:09,10 (M2 – 2. miejsce)
5. Robert Podgórski (Nowogard) – 01:25:08,69 (M3 – 3. miejsce)
Kategorie M4, M5
1. Remigiusz Kuzmicki (Szczecin) – 01:22:34,76 (M4 – 1. miejsce)
2. Dariusz Hlek (Przęsocin) – 01:22:35,42 (M4 – 2. miejsce)
3. Zbigniew Kaczała (Binowo) – 01:22:48,21 (M5 – 1. miejsce)
...
10. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard) – 01:31:08,09 (M4 – 

7. miejsce)
...
12. Sławomir Lipiński (Nowogard) – 01:32:14,02 (M4 – 8. miejsce)
Kategorie K5, K6, M6, M7
1. Zbigniew Junak (Choszczno) – 00:47:11 (M6 – 1. miejsce)
2. Zbigniew Maciaszczyk (Szczecin) – 00:49:28 (M6 – 2. miejsce)
3. Janusz Pietruszewski (LKK Nowogard) – 00:49:31 (M6 – 3. miejsce)
4. Krzysztof Kloc (Goleniów) – 00:52:07 (M6 – 4. miejsce)
5. Krzysztof Sadzik (Szczecin) – 00:54:01 (M7 – 1. miejsce)
Kategoria Cech i Turystyka
1. Maciej Kuberski (Nowogard) – 00:25:39
2. Wojciech Kuberski (Nowogard) – 00:26:22
3. Marek Kupczyński (Barlinek) – 00:26:47
4. Jacek Pędziszczak (Nowogard) – 00:26:52
5. Jakub Krause (Nowogard) – 00:27:01
Kategoria Rodzinna
1. Rodzina Chrabaszcze Nowogard (Damian Teodorczyk, Hubert 

Grygowski, Mateusz Gliwka)
2. Rodzina Jaros (Marek Jaros, Rafał Jaros, Ewa Jaros)
3. Rodzina Wielowscy (Jakub Wielowski, Adam Wielowski, Nikola 

Wielowska)
4. Rodzina Koniecznych (Jowita Konieczna, Daniel Konieczny, 

Edward Konieczny)
5. Rodzina Iwanow (Maciej Iwanow, Andrzej Iwanow, Magdalena 

Kaczyńska-Iwanow)

Janusz Pietruszewski (pierwszy z pra-
wej) wywalczył podium w swojej kate-
gorii wiekowej

Na linii startu w tym roku stanęło po-
nad 400 kolarzy



Nr 64 (2395)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Pierwszy zespół wciąż się wzmacnia

Gołdyn i Mendyk w Pomorzaninie!
Jak udało nam się ustalić, do gry w zespole Pomorzanina Nowogard zostało zgłoszonych 
dwóch byłych piłkarzy Pomorzanina, są nimi Maciej Gołdyn i Rafał Mendyk. Pierwszy z 
nich zdążył już wystąpić w meczu ligowym przeciwko Redze Trzebiatów. 

Macieja Gołdyna nie trzeba 
przedstawiać nowogardzkim ki-
bicom. Ten silny fizycznie napast-

nik, od lat, gdy tylko występował 
w nowogardzkim klubie, był gwa-
rancją kilkunastu goli w sezonie 
oraz wielu asyst. Gołdyn jest ty-
powym środkowym napastni-
kiem, świetnie gra głową oraz po-
trafi się skutecznie zastawić i wy-
grywać pojedynki z najsilniej-
szymi obrońcami przeciwników. 
W ostatnim czasie występował w 
Sarmacie Dobra, która jak wia-
domo spadła z IV Ligi. W run-
dzie rewanżowej trenerem Gołdy-
na był Tomasz Surma, zatem nie 
dziwi fakt, że trener Pomorzanina 
wystawił Gołdyna w Trzebiatowie 
w wyjściowej jedenastce.  

Rafał Mendyk również jest wy-
chowankiem Pomorzanina, jed-
nak nie pograł zbyt długo w senio-
rach. W swojej przygodzie z piłką 
występował już m.in. w Hutniku 
Szczecin oraz w regionalnej lidze 
norweskiej. Jest rosłym zawodni-
kiem, o nienagannej technice. Za-
zwyczaj występuje w środku po-
mocy, kreując akcję swoim kole-
gom. Trudno stwierdzić, kiedy w 
tym sezonie po raz pierwszy po-

jawi się na boisku w barwach Po-
morzanina, wierzymy, że nastą-
pi to jak najszybciej, gdyż jest po-
ważnym wzmocnieniem dla no-
wogardzian. Miejmy nadzieję, że 
zarówno Gołdyn jak i Mendyk, 
przyczynią się do coraz lepszych 
wyników nowogardzkiego klubu. 

KR 

Maciej Gołdyn po chwilowej przerwie 
ponownie będzie grał w koszulce Po-
morzanina

Rafał Mendyk (na zdjęciu w barwach 
Hutnika Szczecin) może być dużym 
wzmocnieniem w środku pola

Pomorzanin przegrywa z regą w ostatnich sekundach

Było blisko remisu
W sobotę (22 sierpnia), o godzinie 18:00, na stadionie w Trzebiatowie, tamtejsza Rega podejmowała piłkarzy Pomorzanina Nowogard. Po zaciętym me-
czu, gospodarze zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, za sprawą gola strzelonego w doliczonym czasie gry. 

Intermarche-Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)
Gol: Artur Lipiński
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Konrad Adamek, Gracjan Wnuczyński – Patryk Marcinkowski (Adam Mańka), 
Fernando Maia Batista, Artur Lipiński, Dominik Wawrzyniak (Tomasz Wąsik), Dawid Kurek – Maciej Gołdyn (Kamil Lewandowski).

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
2. kolejka:
Sarmata Dobra – Piast Karsko   2:6
Kłos Pełczyce – Sparta Węgorzyno  2:2
Morzycko Moryń – Stal Szczecin   0:2
Ina Ińsko – Iskra Golczewo   1:0
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany   3:3
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard 2:1
Błękitni II Stargard – Arkonia Szczecin  2:2
Stal Lipiany – Energetyk Gryfino   2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 2 6 3 0 2 0 0
2 Błękitni II Stargard 2 4 8 2 1 1 0
3 Energetyk Gryfino 2 4 4 3 1 1 0
4 Intermarche-Rega Trzebiatów 2 4 3 2 1 1 0
5 Ina Ińsko 2 4 1 0 1 1 0
6 Morzycko Moryń 2 3 3 3 1 0 1
7 Pomorzanin Nowogard 2 3 4 3 1 0 1
8 Iskra Golczewo 2 3 2 2 1 0 1
9 Piast Karsko 2 3 7 5 1 0 1
10 Stal Lipiany 2 2 3 3 0 2 0
11 Zorza Dobrzany 2 2 3 3 0 2 0
12 Sparta Węgorzyno 2 1 3 4 0 1 1
13 Kłos Pełczyce 2 1 2 3 0 1 1
14 Arkonia Szczecin 2 1 3 4 0 1 1
15 Polonia Płoty 2 1 4 6 0 1 1
16 Sarmata Dobra 2 0 2 12 0 0 2

Trener Tomasz Surma nie 
mógł w sobotę skorzystać z 
Filipa Plewińskiego oraz Na-
tana Wnuczyńskiego. Mógł 
natomiast wystawić w pierw-
szym składzie... Macieja Goł-
dyna (więcej na ten temat w 
artykule: „Gołdyn i Mendyk 
w Pomorzaninie”). Pierwsza 
połowa była dość wyrówna-
na, choć bez stuprocentowych 
okazji dla Pomorzanina. Go-
spodarze stworzyli sobie jed-
ną dobrą sytuację i zdołali ją 

wykorzystać. Po długim po-
daniu na wolne pole, napast-
nik z Trzebiatowa uprzedził 
ratującego sytuację Jacka Ma-
lanowskiego i podał do swo-
jego klubowego kolegi, które-
mu pozostało skierować fut-
bolówkę do pustej bramki. Po 
zmianie stron nowogardzia-
nie zabrali się do odrabiania 
strat. Gołdyna na boisku za-
stąpił Kamil Lewandowski, 
który miał swój wkład przy 
bramce wyrównującej. Le-

wandowski przyjął piłkę za 
polem karnym po czym celnie 
uderzył, golkiper gospodarzy 

„wypluł” piłkę przed siebie, 
a na taki rozwój wypadków 
czekał Artur Lipiński, który 
dobił strzał Lewandowskie-
go i doprowadził do wyrów-
nania.  Czas leciał, a wynik 
nie ulegał zmianie. Decydują-
ce okazały się ostatnie minu-
ty. W 86. minucie Kamil Le-
wandowski był sam na sam z 
bramkarzem gospodarzy, nie-
stety nowogardzki napastnik 
wciąż nie może się wstrzelić i 
zmarnował tą dogodną sytu-
ację, która mogła Pomorzani-
nowi zapewnić 3 punkty. Jak 
mówi stare piłkarskie porze-
kadło: „niewykorzystane sy-
tuacje się mszczą...” i nie ina-
czej było tym razem. W doli-
czonym czasie gry Rega wy-
konywała rzut rożny, podanie 
na około 18 metr otrzymał je-

den z piłkarzy gospodarzy. 
Zawodnik miejscowych pre-
cyzyjnie uderzył, a futbolów-
ka odbiła się jeszcze od po-
przeczki i wpadła do bramki 
strzeżonej przez Jacka Mala-
nowskiego. To jednak nie był 
koniec emocji, bo goście mie-
li jeszcze okazję do wyrówna-
nia. Podczas zamieszania w 
polu karnym piłkę przejął Mi-
chał Soska, który huknął jak 
z armaty z około 15 metrów, 
jednak jego strzał zatrzymał 
się na poprzeczce. W efekcie 
Pomorzanin przegrywa w pe-
chowych okolicznościach 2:1. 
Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę w wojewódzkiej 
okręgówce. 

KR

Artur Lipiński strzelił swojego drugie-
go gola w tych rozgrywkach. To jednak 
nie wystarczyło do tego, aby wywieźć z 
Trzebiatowa choćby 1 punkt
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

Koszenie trawy 
kosiarką spalinową 

z koszem, kosa żyłkowa. 
Skoszoną trawę wywożę 

Tanio. 
799 472 631

Oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 245 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475 

F.U.H. adam Fedeńczak 
zatrudni pracownika administracyjnego 

z doświadczeniem
kontakt: 509 528 688

reklama

ZATRUDNIĘ :  
-  montaż  okien PCV 

-  obróbka  okien. 
Tel. 663 600 601

Pomorzanin pozyskał kolejnych partnerów

Nowe stroje juniorów  
i trampkarzy
Pomorzanin Nowogard wciąż nawiązuje współpracę z coraz to nowymi przedsiębiorstwa-
mi. Tym razem klub poinformował o tym, że Gospodarstwo Rolne „Visonex” zostało no-
wym partnerem klubu. Z kolei firmy PUWiS i Autoneum, zakupiły młodym piłkarzom z 
Nowogardu nowe trykoty. 

O nowym partnerze klubu po-
informował nas prezes Marcin 
Skórniewski. - Gospodarstwo Rol-

ne „Visonex”, którego właścicielem 
jest pan Zbigniew Piątak, dołączy-
ło do grona naszych Partnerów. 
Pan Zbigniew jest wielkim przyja-
cielem sportu. W zeszłym roku wy-
budował we wsi Maszkowo boisko 
ze sztuczną nawierzchnią, finan-
sując je w całości ze środków wła-
snych. W czerwcu zorganizował na 
nim turniej piłkarski z okazji Dnia 
Dziecka. Obecnie organizuje wa-
kacyjną szkółkę piłkarską dla dzie-
ci z terenów wiejskich. W porozu-
mieniu z Klubem, do jej prowadze-
nia zaprosił naszego zawodnika i 
trenera Fernando Batistę. Pod jego 
okiem dwa razy w tygodniu odby-
wają się w Maszkowie i w Wierz-
bięcinie treningi, z których bez-
płatnie mogą korzystać wszystkie 
chętne dzieci – opowiada Marcin 
Skórniewski. 

Wierzymy, że na tej współpra-
cy skorzystają młodzi nowogardz-

cy piłkarze. To jednak nie wszyst-
kie nowości w klubie. Druży-
na trampkarzy otrzymała od fir-
my PUWiS nowe stroje, w kolorze 
czerwonym. Dodajmy, że PUWiS 
od blisko 4 lat jest partnerem Po-
morzanina. Nieco wcześniej nowe 
trykoty dla jednego z juniorskich 
zespołów ufundowała firma Auto-
neum. Stroje te są w kolorze jasno 
zielonym. 

KR

Na zdjęciu piłkarz trampkarzy prezen-
tujący nowe stroje ufundowane przez 
PUWiS
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
• Sprzedam - 7 arową  działkę  wa-

rzywną, woda, duża altana, na 
Bema.Tel.782333662.

•  DO - wynajęcia  mieszkanie  
dwupokojowe, wysoki standard. 
Centrum miasta.Tel.606646968.

• DOM  w Dobrej sprzedam  
lub zamienię na mieszkanie. 
Tel.783649880.   

• Do wynajęcia M-4 , od 10,09,2015 
r.Tel.601724492.

• Sprzedam działkę  budowlaną  
w  okolicy  stadionu.Tel.695 400 
600.

• Sprzedam  mieszkanie  bezczyn-
szowe 55 m2.Dobra  lokalizacja. 
505 339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w kar-
sku. Stan  surowy.Tel.691 664 
658.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wy-
najęcia Lokal  100m.533983233.

• Sprzedam  działkę  wraz z halą  
200 m2,pow.działki 5760 m 
,przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona  płotem  betono-
wym. Wszystkie media. Centrum 
Nowogardzkiego Przemysłu. Lo-
kalizacja  Nowogard ul:Boh.War-
szawy.Tel.604679249.

•	 Sprzedam  mieszkanie 50 m 
2,parter ,dobra lokalizacja.
Tel.506432616.

• Sprzedam  dom+ga-
raż.606112493.

•	 DOm – SPrZeDam . CeNa  
89,000,00 tyś zł.Tel.573232077.

• SPRZEDAM - lub wynajmę garaż 
ul: Jana Pawła  II. Tel.607083893.

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

• PIB „PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 
570 056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Dobra sprzedam okazyjnie całe 
piętro kamienicy z mieszkaniem 
i pomieszczeniami przeznaczo-
nymi do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w sumie 300 m2 
cena 280000 zł do negocjacji. Tel. 
513 259 795 

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 3 pokoje, 48m2, I 
piętro. Cena 155 000 zł. Tel. 519 
111 710

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. Tel. 
607 647 215  

• Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cu-
kierni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
Tel. 607 647 215 

•	 Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. Tel. 
506 432 616

• Sprzedam kawalerkę. 723 777 
511 

• Atrakcyjne działki na Osiedlu Sło-
necznym – sprzedam. Tel . 693 
850 197 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojo-
we. 693 850 197 

• Sprzedam działkę budowlaną. 
50000 zł. Tel. 880 132 032 

• Sprzedam atrakcyjne trzypokojo-
we mieszkanie. Centrum Nowo-
gardu. 603 993 087 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy stadionie. 695 400 600 

• Do wynajęcia czteropokojowe. 
504 89 89 80 

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe. 513 157 133

• Sprzedam mieszkanie jednopo-
kojowe centrum. 665 541 960 

• Sprzedam górę domu 120 m2, 
dwa garaże. 696 207 172, 668 503 
880 

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym tanio. 507 045 404

• Sprzedam tanio działkę 3580 m2 
w Jenikowie. 601 151 689

• Sprzedam działkę ogrodową o pow. 
5 arów, przy ul. Boh. Warszawy. Tel. 
698 560 684

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam motocykl Yamaha 
Dropstar 125, chapper. Tel. 513 
259 795

rOlNICTWO
• Sprzedam   prosięta . 

Tel.509871250.

• Sprzedam- ciągnik  MTZ 80 D 
.Cena 9.000,00tys.733582031.

• Sprzedam  prosiaki  40  szt.
Tel.725806787.

• Prosiaki sprzedam.
Tel.791817107.

• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 
Tel. 796759414.

• Sprzedam  kaczki   francuskie, 
skubane na  zamówienie. Tel. 511 
696 751.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, be-
lowanie słomy i siana. 608 01 
39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, 
mulczowanie, belowanie, prze-
grabianie i zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siano-kiszonka i siew 
agregatem. 508 404 704 

• Sprzedam owies i pszenżyto. 782 
333 602

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Usługi koszenia bizonem z siecz-
karnią. 502 853 573 

•	 kury nioski – wyprzedaż. Go-
spodarstwo rolno-Drobiarskie 
Żabowo 13. Tel. 91 39 106 66, 
510 127 838

• Prosięta na sprzedaż. 725 533 380 

• Prosiaki sprzedam, 791 817 107

• Sprzedam kaczki skubane i gęsi. 
796 759 414 

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

USŁUGI
• UKŁADANIE – kostki  grani-

towej , kamienia polnego.
Tel.695909603.

•	 remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona „złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWeJ SamOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

• Remonty mieszkań. Tel. 607 729 
933 

•	 TraNSPOrT, PrZePrOWaDZ-
kI. 665 720 037

•	 BlaCHarSTWO meCHaNIka 
POJaZDOWa. 600 182 682

• Korepetycje z matematyki. 608 
158 430 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Prace wykończeniowe miesz-
kań, malowanie, szpachlowan-
nie, panele. 602 746 605 

• Przyjmiemy zlecenie na budowy 
domów i roboty wykończeniowe. 
Tel. 504 595 424 

•	 Finishit. kompleksowa budo-
wa domów, elewacje i docieple-
nia, ogrodzenia z klinkieru i ka-
mienia polbruk, kostka granito-
wa, wykończenia wnętrz, łazien-
ki, kominki. Tel. 603 531 077

PraCa
• Zatrudnię  do  pracy  na  Fer-

mę ,dobre  warunki  płacowe.
Tel.913910315.

• Zatrudnię do  robienia  piero-
gów! Wiek bez  znaczenia , akt. 
książeczka zdrowia. Miejsce  pra-
cy  Kikorze. Praca  zmianowa. 
Tel.502026980. Dzwonić po 14 
godz.

• ZATRUDNIĘ  -spawacza 
.Tel.503032234.

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posił-
ków.Tel.913920221.

• Dam  pracę  panu  na sezon w  go-
spodarstwie  na wsi.606106142.

• Przyjmę  pomocnika. 
Tel.603531989.

• Przyjmę  pracowników  do docie-
pleń. 603531989.

• Przyjmę  na  staż z  gwarancją  za-
trudnienia. Wiek 30-40 lat  prawo 
jazdy kat.”B”.Tel.602677563.

• Zatrudnię  pracownika  na kuch-
nię . Tel.530395368.

• Zatrudnię  do  remontu domu. 
Tel. 513100901.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, do-
bre warunki płacowe, tel. 91 39 
26 999

• Zlecę docieplenie lub przyjmę do 
dociepleń. Tel. 785 931 513 

•	 Poszukuje osoby do odbie-

rania dziewczynek 5 i 7 lat ze 
szkoły SP 1. 600 897 758 

• Poszukuje osoby znającej się na 
mechanice samochodowej do 
rozbierania samochodów na czę-
ści pierwsze. 10 zł/h najlepiej 
osoby do 45 roku życia. Tel. 570 
645 443 

• Zatrudnię na budowie. Tel. 608 
817 214 

• Zlecę wykonanie więźby dacho-
wej. Tel. 608 817 214 

•	 Spawacza zatrudnię. atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 503 032 
234

•	 Przyjmę do prac wykończenio-
wych, remont mieszkań. 602 
746 605

• Zatrudnię mechnika samocho-
dowego z doświadczeniem. 601 
470 260 

• Firma zatrudni mechanika samo-
chodowego, tel. 609 493 989

• Firma zatrudni spedytora, tel. 609 
493 989

INNe
• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bar-

dzo duży  wybór drzew  owo-
cowych w pojemnikach Już od 
20 zł.  Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

• Sprzedam meble  do  pokoju  
dziecięcego  w b.dobrym stanie. 
886 465 485.

• Sprzedam  betoniarkę  250ltr.Za-
gęszczarka  120 kg. 509 411 788.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam kosiarkę spalinową sa-
mojezdną, Powerformers 550, 
kosz, nowy olej, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340

• Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys. 210 
cm, szer. 240 cm w solidnej  
ramie. Stan b. dobry. tel. 509 861 
740

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam nową broń sportową 
kaliber 6,35. Cena 500 zł. 604 923 
333

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz we 
własnym zakresie. 515 800 423 

•	 Szukam przyjaciółki na żonę w 
wieku 60-67 lat. 91 39 25 794

• Sprzedam drzewo mieszane li-
ściaste pocięte w klocki. Tel 880 
690 659 

• Sprzedam dwa piece CO wydaj-
ność do 120 m2 i 250 m2 kuchnię 
gazową piekarnik elektryczny.91 
39 23 288 , 721 728 147 

• Owczarek niemiecki 2 lata z rodo-
wodem bardzo ładny sprzedam. 
91 39 21 828

• Sprzedam  biurko  - 1,50/0,70  i  
zamrażarkę. Stan b.dobry. Tel. 
796 965 432.
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:

Mariusz 
Serocki

W.2-24.07. pt

Skup zboża

Skupujemy:
• ŻYTO          • PSZENŻYTO

Szybka płatność !!!
Tel. 600 374 274, 603 055 292

Zatrudnię od zaraz 
lakiernika 

lub pomocnika. 

tel. 692 489 477 ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4 10.07-29.08

s. 3

35 lat Solidarności
Wspomnienia 
nowogardzkich 
działaczy s. 10

Masz 
ruinę do 
wyburzenia 
jest okazja

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

W222.21.08-18.09 pt

Nabór 2015
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22 • Nowogard • tel. 91 392 21 81

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

             Ogłasza nabór na kierunki:
 Technik Administracji - 2 lata, czesne 80 zł
 Technik BHP -1,5 roku, czesne 80 zł

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

Arcybiskup 
Andrzej Dzięga poświęci 
nowogardzką świetlicę

reklaMareklaMa

Już w najbliższą sobotę

Czytaj s. 6

nowa 
kancelaria 
prawna

s. 5
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W skrócie

reklaMa

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Już wiadomo, że jednym ze sklepów w nowej galerii powstałej w budyn-
ku byłej Telekomunikacji, będzie Martes Sport. Logo sklepu zostało kil-
ka dni temu zawieszone na szklanej ścianie klatki schodowej, znajdującej 
się od frontu budynku. Wcześniej przywieziono też wyposażenie i towar. 
Martes Sport to sieć wielkopowierzchniowych sklepów sportowych. W tej 
chwili marka ta posiada 130 salonów w całej Polsce, głównie znajdujących 
się w dużych galeriach handlowych. Jak sama nazwa wskazuje, w sklepie 
sprzedawana jest wszelka odzież sportowa różnych marek. W najbliższych 
wydaniach postaramy się przekazać informację o tym, jakie jeszcze sklepy 
otworzą swoje podwoje dla nowogardzkich klientów w nowej galerii. MS

Ryszard Horniak i Tadeusz Łukasiewicz, członkowie Stowarzyszenie By-
łych Żołnierzy I Batalionu Szturmowego w Dziwnowie, podziękowali re-
dakcji DN za współpracę i promocję ruchu, w tym przede wszystkim od-
bywającemu się przed tygodniem VI Festynu Komandosa w Dziwnowie. 
Prócz statuetki, prezes wydawnictwa Marek Słomski otrzymał pięknie wy-
daną książkę o misji polskich żołnierzy w Afganistanie. Redakcja dziękuje 
za miły gest i życzy nowogardzkiej grupie byłych spadochroniarzy dalszej, 
tak aktywnej działalności. MS

W minioną środę, w sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury, odby-
ło się zebranie  obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia re-
ferendum w dniu 6 września. W czasie spotkania członkowie komisji wy-
brali spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komi-
sji. Odbyło się też szkolenie merytoryczne. W gminie Nowogard powoła-
nych do obsługi referendum  zostało 19 komisji. 7 z nich będzie pracować 
w lokalach przygotowanych na wsiach tj. Długołęka, Żabowo, Orzechowo, 
Strzelewo, Błotno i dwie komisje w Wierzbęcinie – w wyniku podziału ob-
wodów głosowania. Pozostałe, w tym 4 zamknięte, zlokalizowane będą na 
terenie miasta, głównie w placówkach oświatowych. Do pracy w komisjach 
powołano łącznie 153 osoby. Do wczoraj (czwartek), dwie złożyły rezygna-
cję. Członkowie komisji za obsługę referendum otrzymają diety w wysoko-
ści od 140 do 180 zł. MS

dzisiaj sesja rady 

Wnioski jak bumerang 
Dziś, tj. piątek 28 sierpnia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, zwołana tym razem w trybie 
„zwyczajnym”, czyli przez przewodniczącego. Na sesji burmistrz ma ponowić kilka swoich 
wniosków o zmiany w budżecie, które radni podczas ostatniej sesji odrzucili. 

Tematy proponowane przez 
burmistrza wracają niemalże jak 
bumerang. Mowa m. in. o 40 ty-
siącach złotych na  obsługę praw-
ną wdrożenia umowy PPP z no-
wym operatorem zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadze-
nia ścieków. Mówiąc wprost cho-
dzi o kolejne pieniądze z budże-
tu miasta na wynagrodzenia dla 
prawników z Poznania, którzy 
wspólnie z gminą usilnie próbu-
ją doprowadzić do oddania wo-
dociągów w „ręce” niemieckiego 
koncernu Remondis. Radni pod-
czas ostatniej sesji ten sam wnio-
sek odrzucili. Przypomnieli bo-
wiem, że kiedy burmistrz ogła-
szał „przetarg na wodę” nie pytał 
ich o zdanie, więc nie widzą po-
trzeby, aby teraz mieli z budżetu 
finansować autonomiczne decy-
zje włodarza. 

Poza pieniędzmi na prawni-
ków, burmistrz prawdopodobnie 
zwróci się do radnych o  przyzna-
nie 63,5 tysięcy złotych na I etap 
budowy oświetlenie na skwerze 
u zbiegu ulic Bankowej i 3 Maja. 

Wydatek ten podczas ostatniej se-
sji radni uznali również jako nie-
uzasadniony. Zwracali uwagę na 
to, że w pierwszej kolejności nale-
ży oświetlić te miejsca, które wy-
magają tego ze względu na bez-
pieczeństwo, a nie estetykę mia-
sta. O tym, że takich miejsc jest 
wiele, wiedzą szczególnie miesz-
kańcy bocznych uliczek czy wsi. 

Wróci także temat zakupu cią-
gniczka z kosiarką dla ZBK. Tym 
razem, jak można się domyślać 
chodzi o nowy, a nie jak pierwot-
nie chciała gmina używany sprzęt, 
bo burmistrz będzie wnioskował 
o środki w wysokości 89 tys. zł., 
a nie 32 tys., na zakup ciągnika. 
Radni podczas ostatniej sesji rze-
czywiście zwracali uwagę, że le-
piej kupić sprzęt nowy niż używa-
ny, jednak uznali, że wydatek ten 
należy przenieść na rok następ-
ny. Uzasadniali to tym, że zanim 
sprzęt zostanie zakupiony, skoń-
czy się sezon na koszenie trawni-
ków. 

Jakie to merytoryczne argu-
menty przedstawi na sesji bur-

mistrz, skoro mimo znanej opi-
nii rady na temat powyższych wy-
datków, wnioskuje po raz drugi o 
zarezerwowanie pieniędzy na to 
samo? O tym napiszemy w kolej-
nym wydaniu DN, relacjonując 
przebieg sesji. 

 MS

28 sierpnia  2015 roku (piątek) 
o godzinie 9.00  

w sali obrad Rady Miejskiej w 
Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdze-

nie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do po-

rządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu z XI se-

sji w dniu 23 czerwca 2015 roku i 
z XII sesji Rady Miejskiej w dniu 
21  lipca 2015 roku.

 4. Informacje Przewodniczące-
go Rady.

5. Interpelacje, wnioski i zapy-
tania.

6. Odpowiedzi na zgłoszone in-
terpelacje, wnioski i zapytania.

7. Komunikaty.
8. Zakończenie obrad

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

DLA PAŃ 
z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 12 
września 2015r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CriDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus po godz 14-ej 

tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne   

badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej “Zdrowie”
Lidia Bogus

Znaleziono 
klucze

W czwartek (20 lipca), nad je-
ziorem, na ławce przy Neptunie, 
znaleziono i dostarczono do re-
dakcji DN klucze. Do dwóch klu-
czy przypięta jest smycz. Właści-
ciela prosimy o odbiór kluczy w 
redakcji DN.
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Czego jak czego, ale wodotrysków 
to u nas pod dostatek 

Nowogard ma już 
dwie fontanny 
Jakiś czas temu, na jeziorze nowogardzkim pojawiła się fon-
tanna, a trzymając się terminologii stosowanej przez urzęd-
ników, „urządzenie napowietrzające”.   Instalacja pływającej 
sikawki wywołała powszechne zdziwienie, ale i jak się oka-
zuje, również strach – głównie ze względu na fakt, że try-
skająca wodą pompa jest zasilana kablem o napięciu 220 V. 

Urząd co prawda przyznaje, że 
urządzenie to przypomina swoim 
wyglądem fontannę, ale zastrzega, 
że ma ono dużo bardziej poważne 
zastosowanie. 

„Jego działanie polega na wydo-
bywaniu wody z głębszych warstw 
jeziora i poprzez wyrzut w górę na 
wysokość do 14 metrów jej napo-
wietrzenie. Proces ten ma za za-
danie mieszanie wody, jak rów-
nież wytrącenie z niej szkodliwych 
związków. Urządzenie zostało wy-
dzierżawione na okres dwóch lat 
przez Gminę Nowogard od Zakła-
du Elektrotechnicznego będącego 
własnością Pana Henryka Wiąza, 
który jest jego projektantem i wy-
konawcą” - czytamy na stronie 
UM Nowogard. 

Odkąd na jeziorze pływa sikają-
ca wodą pompa, do redakcji DN 
zadzwoniło już przynajmniej kil-
ku czytelników, nie tyle zdziwio-
nych faktem pojawienia się dru-
giej fontanny, ale zaniepokojo-
nych zagrożeniem jakie może to 
cudo stworzyć. 

-Do tego urządzenia doprowa-
dzono gruby kabel z plaży. Czy to 
przypadkiem nie jest pod napię-
ciem? - dopytywał jeden z miesz-
kańców Nowogardu. 

Otóż informujemy, że jest i to 
o mocy 220V. W urzędzie zapew-
niono nas jednak, że w związku z 
tym faktem, nikomu nic nie gro-
zi. Rzekomo w chwili jakiejś awa-

rii z prądem, energia elektryczna 
ma być od razu odcinana do pły-
wającego urządzenia. Z pewno-
ścią działa to tak samo, jak kiedy 
włożymy śrubokręt w kontakt – 
wówczas też strzelą korki i prądu 
w gniazdkach nie będzie...

Czekamy na dalsze Państwa ko-
mentarze odnośnie nowej fon-
tanny na jeziorze. Tym bardziej, 
że jak się dowiedzieliśmy nieofi-
cjalnie nowa atrakcja ma wkrótce 
również świecić – tak jak jej star-
sza siostra, fontanna koło „Okrą-
glaka”. 

Informujemy jednocześnie, że 
zwróciliśmy się do UM o podanie 
kosztów wypożyczenia i montażu 
urządzenia oraz podania plano-
wanego zużycia energii elektrycz-
nej do jego obsługiwania w prze-
liczeniu na złotówki. Informacji 
tej bowiem zabrakło w oficjalnym 
komunikacie na stronie miasta. 

MS

P2.1.ś-czb.do

A4.2.ś-czb.d/o

LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklaMa

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY
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Masz  ruinę do wyburzenia,  
jest okazja, możesz jeszcze zarobić

Burmistrz kupuje  
- oferty do sekretariatu
 Miło mi poinformować, że po kilkuletnich staraniach, we wtorek 25 sierpnia br. odkupiłem 
na rzecz gminy budynek byłego przedszkola przy ul. 3 Maja (kiedyś: ul. Jedności Narodowej). 
W najbliższym czasie przystąpię do rozbiórki budynku... - tak trąbi  publicznie w tych dniach 
burmistrz R. Czapla.

Podobnie pustej, ale jedno-
czesnie niestety groźnej fanfaro-
nady od dawna nie odnotowali-
śmy nawet w wykonaniu zdol-
nego do wszystkiego R. Cza-
pli. Groźnej i kosztownej, po-
nieważ, niestety, wbrew temu 
co osobiście pisze burmistrz, 
to nie on z własnej kieszeni od-
kupił budynek, który podaro-
wał gminie, tylko złupił  gmi-
nę na 120 tys. złotych, i nie on 
też będzie go rozbierał „własno-
ma  rekoma“ (jak nie bywało na-
wet za czasów czynów społecz-
nych, gdy ulica nazywała się po 
komuszemu - Jedności Narodo-
wej), tylko wynajmie ponownie 
za gminne, kolejne grube pie-
niądze, firmę co wyburzy będą-
cy już teraz  ruiną obiekt. 

Natomiast dotychczasowy wła-
ściciel, za którego budynek legł 
w ruinę, zamiast ponosić kosz-
ty własnej niefrasobliwości,  zna-
lazł sobie kolejnego „pożytecz-
nego idiotę,“ co to za publicz-
ne pieniądze funduje mu pro-
blem z głowy. Kolejnego „poży-
tecznego idiotę“, ponieważ in-
nych już wykorzystał wcześniej, 
wtedy gdy nieruchomość naby-
wał, a także później, gdy robił so-
bie w centrum miasta co chciał-   
ale o tym w tekście poniżej.  Tu-
taj jeszcze tylko jedno zdanie dla 
tych biedaczków, co jak zwykle 
nie widzą wyjścia – można było 
uzyskać i wyegzekwować decy-
zję administracyjną  o rozbiór-
ce z powodu zagrożenia dla oto-
czenia obiektu na koszt właści-
ciela, a nie nowogardzkiego po-
datnika...

red.
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kto naprawdę zrujnował budynek przy ul. 3 Maja

Bieżąca propaganda wszystko wciśnie,  
ale historia to już oceni i zostaje wstyd
120  tys. z gminnego budżetu, burmistrz Robert Czapla, zapłacił właścicielowi ruiny po byłym  przedszkolu. To doniosłe wydarzenie udokumentował 
niezbicie umieszczony na stronie miasta  portret burmistrza z długopisem w dłoni  zawisłej nad drogocenną dla sprzedającego ten gruz, kartką papieru. 
Znacznie bardziej nas jednak interesuje: Kto i dlaczego doprowadził do ruiny, ów zdrowy kilkanaście lat temu budynek?  

Oprócz 120 tys żywej gotów-
ki na wykup ruiny, również nie-
małe pieniądze będzie  kosztowa-
ło wyburzenie obiektu. Jak wyni-
ka z naszych informacji, rozpo-
częto już poszukiwanie firmy roz-
biórkowo- wysadzającej. Nas jed-
nak interesuje, zwłaszcza to, dla-
czego ten ciekawy architektonicz-
nie obiekt uległ w ciagu kilku lat 
całkowitej dewastacji pod nosem 
władz miejskich, i kto za to od-
powiada? Szukanie odpowiedzi 
na to pytanie ujawniło niezwy-
kle frapujące okoliczności – jak 
się okazało, w tej ruinie zamiesz-
kiwał przez lata prawdziwie zło-
śliwy gnom. Ale nim on tam za-
mieszkał, przez dwie dekady już w 
powojennej historii, budynek słu-
żył jako siedziba przedszkola. Po-
dobnie jak sąsiedni budynek obec-
nej Kameny, po reformie przy-
wracającej w 1990 roku  samo-
rządy, stał się mieniem komunal-
nym. Powszechny w kolejnych la-
tach proces likwidacji przez gmi-
ny wielu placówek opiekuńczych, 
dotknął także i żłobek (Kamena), i 
sąsiednie przedszkole. Budynki po 
zlikwidowanych placówkach zo-
stały wystawione na sprzedaż. Ten 
po żłobku nabył jeden ze znanych  
nowogardzkich  przedsiębiorców 
i urządził tam funkcjonujące do 
dzisiaj restaurację i hotel. Budy-
nek po przedszkolu, równiez miał 
swojego lokalnego amatora.  

W 1996 roku dwukrotnie wygra-
łem przetarg na zakup tej nieru-
chomości- mówi nam jeden z no-
wogardzkich przedsiębiorców- a 

w zasadzie to nie wygrałem, mimo 
że oferowałem najlepszą cenę, po-
nieważ z nieujawnionych przyczyn 
przetargi te organizator, czyli gmi-
na Nowogard, unieważniał już po 
otwarciu ofert. Oczywiście miał do 
tego formalnie prawo, ponieważ 
wówczas  zwyczajowo umieszcza-
no w warunkach przetargu, że or-
ganizator ma prawo do odstąp-
nienia od sprzedaży bez podania 
przyczyn. W tym wypadku jednak 
przyczyny były i miały one bardzo 
konkretne umocowanie. Ale o tym 
nasz przedsiębiorca, niedoszły na-
bywca, dowiedział się dopiero po 
upływie kolejnych kilku lat od 
tego czasu, gdy unieważniano dwa 
kolejne przertargi.

- Gdy uniemożliwiono mi dwu-
krotnie nabycie tej nieruchomosci- 
kontynuuje nasz rozmówca- zro-
zumiałem, że ktoś w gminie ma 
szczególny interes, abym nie nabył 
obiektu i dalsze moje starania o bu-
dynek po przedszkolu mijają się z 
celem.- i tak by mi go nie sprzeda-
li. Zainwestowałem więc środki fi-
nansowe przeznaczone na moje po-
trzeby lokalowe  w inny obiekt, a 
przedszkolem przestałem się intere-
sować. Już po jakimś czasie ktoś mi 
powiedział, że gmina zbyła obiekt 
na rzecz właściciela firmy Sial. Ta 
policka firma, w tamtych latach 
świadczyła na zlecenie gminy usłu-
gi opieki nad zielenią. Ponieważ 
sprawa mnie już nie obchodziła, 
nie badałem nawet w jakim trybie 
i za ile sprzedano przedszkole- in-
formuje nasz rozmówca.

I pewnie nigdy by nie badał i nie 

wiedział, gdyby w tej sprawie nie 
dostarczył mu wiedzy sam nowy 
własciciel obiektu

Pan K. odwiedził mnie w 2001 
albo 2002 roku - mówi nasz przed-
siębiorca. -Byłem wówczas  dyrek-
torem, pewnej instytucji publicznej 
w Szczecinie. Pan K. przyszedł do 
mnie jako interesant, ale zaczął od 
... przeprosin. Mówił mniej więcej 
tak  - chciałem Pana przeprosić, bo 
pewnie myśli Pan, że brałem udział 
w tej intrydze, aby Panu uniemożli-
wić zakupienie budynku po przed-
szkolu, który to ja poźniej naby-
łem, proszę mi wierzyć, że nie mia-
łem z tym nic wspólnego. To ludzie 
z władz miasta namawiali mnie, 
abym koniecznie wziął ten obiekt, 
ponieważ oni nie chcą  go sprzedać 
solidaruchowi, czyli  Panu. Mówi-
li też, abym nie martwił się spła-
tą, ponieważ rozłożą mi na raty, ja-
kie będę chciał. Nie miałem żadne-
go pomysłu na ten budynek, ale po-
nieważ tak im zależało, a ja wy-
konywałem na rzecz gminy zlece-

nia, więc zgodziłem się... Zapewni-
łem pana K., że nie roszczę do nie-
go żadnego urazu i nawet dla mnie 
jest lepiej, że kupiłem dla swoich 
potrzeb inny budynek, straciło tyl-
ko miasto. Jeszcze wtedy w 2002 
nie było wiadomo, co pan K. dalej 
z obiektem będzie robił, choć na-
dal nie miał pomysłu i jeszcze wte-
dy można było budynek uratować 
– kończy nasz rozmówca. (Nazwi-
sko rozmówcy znane redakcji, ale 
nie zastrzeżone i wsród tych któ-
rzy je odgadną, rozlosujemy na-
grodę)

Przypomnijmy, że we władzach 
miasta w tamtych latach był m.in.:.  
szara eminencja nowgardzkiej le-
wicy, wiceburmistrz Antoni Bieli-
da ...Ten wieloletni działacz SLD, 
jest także znany powszechnie, jako 
mentor obecnego burmistrza. R 
Czapli. A teraz rachunki- jak wia-
domo, miasto sprzedało wówczas 
obiekt Sialowi za około 120 tys zło-
tych. Nie wiadomo, czy wszystkie 
pieniądze zostały wpłacone. Nie 

wiadomo też, czy i jakie są zale-
głości z tytułu podatku od nieru-
chomości zwiazanego z tą nieru-
chomością. Gmina na dzień dzi-
siejszy odmówiła nam w tym za-
kresie  informacji publicznej. Co 
ma do ukrycia Gmina?... Oczywi-
ście będziemy o te informacje za-
biegać, używajac innych środków 
prawnych. Jakie więc epokowe 
osiągnięcie zanotował burmistrz 
Czapla kupując obiekt za 120 tys, 
plus koszty rozbiorki?. Bilans jest 
prosty: na minus, koszty rozbiór-
ki, ewentualne zaległości podatko-
we, brak budynku który zniknie,(a 
może wyleci w powietrze – różne 
„cyrki“ tu jeszcze mogą się dziać) 
na plus działka pod nim i... kolej-
ne głupie  samozadowolenie wło-
darzy. Oczywiście ten ostatni efekt 
stanowi plus tylko dla lokalnych 
admiratorów  władzy, dla nich bo-
wiem  nawet jak leci do jeziora bre-
ja z kanalizacji, to jest ona niczem 
ożywczy nektar, a nie zwykłe g...o.

Red.    

Budynek po żłobku (z lewej) na się dobrze, natomiast po przedszkolu (widoczny dach) doprowadzono do ruiny

kradną z grobów kwiaty

Hieny cmentarne w Kościuszkach 
W okresie wakacji, na terenie cmentarza w Kościuszkach, doszło do licznych kradzieży ży-
wych kwiatów. Podobna sytuacja miała miejsce w roku ubiegłym – twierdzą mieszkańcy, 
którzy sami postanowili wypowiedzieć wojnę cmentarnym hienom. Jak im się to udało?

Chcąc odstraszyć złodzieja po-
stanowili umieścili na bramie 
cmentarza tabliczkę z napisem 
„Obiekt monitorowany”. Dzia-
łania mieszkańców okazały się 
skuteczne. Złodziej został „prze-
pędzony”. Warto jednak podjąć 
pewne działania, które mogą za-
pobiec podobnym sytuacjom. - W 
prosty sposób można zabezpieczyć 
znicze i wiązanki przed złodziejem 
na cmentarzu. Ja osobiście nazna-
czam znicze farbą bądź markerem. 

Na sztucznych kwiatach, od spodu 
kwiatu, również można zrobić wi-
doczny ślad. Dzięki tym zabiegom 
złodziej nie będzie zainteresowa-
ny kradzieżą żadnego przedmio-
tu. - dodaje jedna z mieszkanek. 
Niestety nie wszystkim mieszkań-
com udało się uchronić groby naj-
bliższych przed złodziejem. Byli i 
tacy, którzy ponieśli straty. - U nas 
na grobie zginęły świeżo posadzo-
ne kwiaty. Po jakimś czasie posa-
dziliśmy kwiaty na nowo, lecz te 

też zginęły. Wszyscy ci którzy krad-
ną, powinni zostać przez zmarłych 
nawiedzani i straszeni. Mam na-
dzieję, że to wszystko się uspokoi i 
więcej kradzieży nie będzie. Mieli-
śmy podejrzenia kim jest sprawca, 
ale za rękę nikogo nikt nie złapał – 
dodaje jedna z mieszkanek. 

Złodzieju strzeż się, mieszkańcy 
Kościuszek czuwają ...

Klaudia Stefańska 
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agnieszka Warian: Zawsze chciałam studiować prawo

Nowa kancelaria w mieście
Od 1 sierpnia, w budynku Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Wojska Polskiego, funkcjonuje nowa kancelaria prawna w Nowogardzie. 
Prowadzi ją Agnieszka Warian – radca prawny z kilkunastoletnim stażem pracy. 

Pani Agnieszka pochodzi z No-
wogardu. Tu ukończyła I LO. Po 
maturze rozpoczęła studia w Po-
znaniu, na dwóch kierunkach: 
prawo i...archeologia. 

-Od razu założyłam, że będę stu-
diować prawo, ale zdawałam sobie 
sprawę, że potrzebuję również od-
skoczni. Dlatego rozpoczęłam  na-
ukę także na archeologii, bo to kie-
runek idealny z perspektywy takie-
go prawdziwego studenckiego ży-
cia, czyli poznawania ciekawych 
ludzi i miejsc – mówi Agnieszka 
Warian.  

Po studiach pani Agnieszka za-
częła pracę w jednej ze szczeciń-
skich kancelarii radców praw-

nych. 
-Naturalną konsekwencją było, 

że właśnie w tym kierunku zrobi-
łam aplikację. Po kilku latach pra-
cy w tej kancelarii zdecydowałam 
się „pójść na swoje”. Otworzyłam 
własną kancelarię na Starym No-
wym Mieście w Szczecinie– opo-
wiada prawniczka. 

Po dwóch latach pani Agniesz-
ka zdecydowała, że wróci do swo-
jego rodzinnego miasta – Nowo-
gardu, i właśnie tu będzie się dalej 
realizować zawodowo. 

-Odezwał się we mnie lokal-
ny patriotyzm i komfort życia w 
mniejszym mieście. Tutaj jest dużo 
spokojniej, wolniej... . Nie ma ta-

kiego stresu i gonitwy jak w Szcze-
cinie. Dlatego właśnie zdecydowa-
łam, że otworzę w Nowogardzie 
kancelarię – mówi A. Warian. 

Kancelaria otwarta jest od 1 
sierpnia. Pani Agnieszka, jako 
radca prawny, obsługuje wszyst-
kie sprawy. Po zmianach przepi-
sów również te karne. 

-Spektrum spraw, którymi się do-
tychczas zajmowałam jest bardzo 
szerokie, od postępowań gospodar-
czych po rozwody. Od 1 lipca rad-
ca prawny może być także obrońcą 
w sprawach karnych.   I to jest dla 
nas swoista nowość, bo do tej pory 
mogliśmy się zajmować tylko wy-
kroczeniami.  – mówi A. Warian. 

Radczyni ma też spore do-
świadczenie w upadłości konsu-
menckiej. Tu również od 1 stycz-
nia zmieniły się przepisy, które 
poza przedsiębiorcami, pozwala-
ją pozbyć się długów również oso-
bom fizycznym. 

-To jest duży problem społecz-
ny. Stąd gest ustawodawcy w kie-
runku osób zadłużonych, które nie 
mają żadnego majątku, perspek-
tywy na spłatę zadłużenia, a pro-
wadzone do tej pory w ich kierun-
ku postępowania egzekucyjne były 
bezskuteczne – mówi radczyni, ale 
od razu dodaje, że nie każdy może 

skorzystać z sądowego oddłuże-
nia: -Jeśli chodzi o osoby fizyczne 
to muszą one spełnić kilka warun-
ków, aby sąd mógł rozłożyć na raty 
zadłużenie bądź umorzyć je w ca-
łości. Po pierwsze, nie można pro-
wadzić działalności gospodarczej 
od przynajmniej roku. Po drugie, 
sądy nie uwzględniają wniosków 
osób, które zadłużyły się z wła-
snej winy i świadomie. Będzie więc 
przeszkodą w uzyskaniu orzecze-
nia o upadłości, fakt brania kredy-
tów konsolidacyjnych. To bowiem 
dla sądu sygnał, że kredytobior-
ca zdawał sobie sprawę w jakim 
znajduje się położeniu, a mimo 
to brnął w tę sytuację dalej, bio-
rąc kolejny kredyt. Upadłość kon-
sumencka jest instytucją skiero-
waną głównie do tych, którym po-
winęła się noga, na przykład pod-
czas spłaty kredytu hipotecznego – 
mówi A. Warian. 

Mimo wielu obostrzeń radczy-
ni poleca dłużnikom, którzy nie 
mają perspektyw na pozbycie się 
zaległości finansowych, by korzy-
stali z tej formy pomocy, bo sądy 
do każdej sytuacji podchodzą in-
dywidualnie. - Sąd uwzględnia na-
szą historię tworzenia się zaległo-
ści, dotychczasowe postępowania 
egzekucyjne, aktualny stan mająt-

kowy i dług może być rozłożony na 
raty bądź nawet umorzony w cało-
ści. Warto skorzystać z takiej szan-
sy, zwłaszcza, że złożenie wnio-
sku o przyznanie upadłości konsu-
menckiej kosztuje zaledwie 30 zł – 
dodaje A. Warian. 

Inne zasady obowiązują w przy-
padku upadłości gospodarczych. 
Tam firma musi posiadać mają-
tek, który trafia w ręce syndyka, a 
ten sprzedając go spłaca częścio-
wo dłużników. - Reszta zaległości 
zwykle rozkładana jest na raty. Tu-
taj jednak już sam wniosek o upa-
dłość do sądu kosztuje 1 tysiąc zło-
tych, a do tego wnioskodawca musi 
posiadać środki na pokrycie kosz-
tów postępowania – informuje 
Radczyni z Nowogardu. 

Kancelaria radcy prawnej 
Agnieszki Warian, znajduje się 
w budynku RCP przy ul. Wojska 
Polskiego na pierwszym piętrze w  
pok. 117. Kancelaria czynna jest 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9-17. Dodatkowo w każ-
dą środę, w godzinach 10-15 po 
wcześniejszym umówieniu kan-
celaria udziela bezpłatnych porad 
prawnych. 

Marcin Simiński

Szanowna Redakcjo!
Przy ulicy Zamkowej 2a znaj-

duje się placyk: część beton i część 
piaszczysta. Przed termomoder-
nizacją budynku nr 2, był znak 
wskazujący, gdzie jest parking dla 
samochodów, po zakończeniu ro-
bót znaku nie umieszczono na 
swoim miejscu, wcale go nie ma. 
Od długiego czasu tuż pod oknami 
budynku nr 2a, dzień w dzień par-
kują samochody tyłem do okien. 
Rano odjeżdżają, warczą, wieczo-
rem i w nocy przyjeżdżają i odjeż-
dżają, kręcą się, trzaskają drzwia-
mi i klapami bagażników. Kurzą, 
trują spalinami, nie wiadomo kie-
dy otworzyć okno, tuż koło małe-
go chodnika pod oknami. Parku-
ją i zastawiają klatkę schodową 2a 
– 1 klatka. Strach pomyśleć, gdy-
by stała się jakaś tragedia, służby 
pomocnicze nie mogłyby spełniać 
swoich zadań. Nawet gdy są wol-
ne miejsca na właściwym parkin-
gu, czyli części piaszczystej to i tak 
parkują pod oknami. Mieszkańcy 
bloku nr 2a i 2, niektórzy z jednego 
mieszkania stawiają po dwa samo-

chody, nawet Ci którzy nie miesz-
kają pod nr 2 i 2a. Na placyku nie 
ma miejsca na taką ilość samo-
chodów. Obok zrobili nowy par-
king, bywa, że ani jeden samochód 
tam nie stoi. Zimą to „Pan” posia-
dacz auta uruchamia pod okna-
mi samochód i skrobie sobie szyby, 
albo idzie do sklepu. Kierowcy nie 
wiedzą w jakiej odległości można 
stawiać auto. Obserwuję ustawie-

nie samochodów w różnych miej-
scach Nowogardu i nigdzie tak nie 
ma. Najlepiej to widać wieczorem, 
w dzień też tak jest. Nie mieszka-
my przy ulicy, ani przy markecie, 
a to co się dzieje na placyku, to 
pod tymi oknami jeszcze gorzej jak 
przy ulicy. Najgorzej mają lokato-
rzy na niższych piętrach.

Stała czytelniczka DN

@    Ludzie listy piszą  @ 



Nr 65 (2396)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Wyrazy szczerego 
współczucia 
koleżance 

Renacie Krawczyk 
z powodu śmierci 

teścia 
składają koleżanki i koledzy 

z IKEA Goleniów

kondolenCJe

Teresa Pierścionek: lat 61, 
zmarł 25.08.2015 r., pogrzeb od-
będzie się 28.08.2015 r., o godz. 
13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Jan Dąbrowski: lat 63, zmarła 
26.08.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 29.08.2015 r., o godz. 13:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług 
Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

(Mk 7,1-8.14-15.21-23) 
Zebrali się u Niego faryzeusze i 

kilku uczonych w Piśmie, którzy 
przybyli z Jerozolimy. I zauwa-
żyli, że niektórzy z Jego uczniów 
brali posiłek nieczystymi, to zna-
czy nie obmytymi rękami. Fary-
zeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, 
trzymając się tradycji starszych, 
nie jedzą, jeśli sobie rąk nie ob-
myją, rozluźniając pięść. I /gdy 
wrócą/ z rynku, nie jedzą, do-
póki się nie obmyją. Jest jeszcze 
wiele innych /zwyczajów/, które 
przejęli i których przestrzegają, 
jak obmywanie kubków, dzban-
ków, naczyń miedzianych. Zapy-
tali Go więc faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: Dlaczego Twoi ucznio-
wie nie postępują według trady-
cji starszych, lecz jedzą nieczy-
stymi rękami? Odpowiedział im: 
Słusznie prorok Izajasz powie-
dział o was, obłudnikach, jak jest 
napisane: Ten lud czci Mnie war-
gami, lecz sercem swym daleko 
jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno, ucząc zasad podanych 
przez ludzi. Uchyliliście przyka-
zanie Boże, a trzymacie się ludz-
kiej tradycji, /dokonujecie obmy-
wania dzbanków i kubków. I wie-
le innych podobnych rzeczy czy-
nicie/. Potem przywołał znowu 
tłum do siebie i rzekł do niego: 
Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zro-
zumiejcie! Nic nie wchodzi z ze-
wnątrz w człowieka, co mogło-
by uczynić go nieczystym; lecz 
co wychodzi z człowieka, to czy-
ni człowieka nieczystym. Z wnę-
trza bowiem, z serca ludzkiego 
pochodzą złe myśli, nierząd, kra-
dzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, podstęp, 
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, py-
cha, głupota. Całe to zło z wnę-
trza pochodzi i czyni człowieka 
nieczystym.

Wczytując się w powyższe słowa 
Chrystusa można stwierdzić, że 

tak naprawdę jakość i piękno na-
szego życia zależy od troski o czy-
stość naszego serca. To bowiem co 
nosimy wewnątrz owocuje na ze-
wnątrz w konkretach naszego ży-
cia. I aby nasze życie przynosiło 
dobre owoce potrzebujemy budo-
wać więź z Bogiem. To On ma być 
pierwszy w naszym życiu! Jeśli my 
zajmiemy się Nim, On zajmie się 
nami i będziemy obfitować w do-
bre a nie złe uczynki.

Każdy czyn człowieka ma po-
czątek w jego sercu. To tutaj po-
dejmujemy decyzje od których za-
leży jakość naszego życia. Mówił o 
tym Jezus także w innym miejscu 
przywołując przykład drzewa…
Dobre drzewo wydaje dobre owo-
ce, złe drzewo złe owoce. Po owo-
cach życia zatem poznaje się czło-
wieka. Stają mi w tym momen-
cie przed oczyma moi przyjaciele, 
zwyczajni małżonkowie wycho-
wujący czworo dzieci. Ich życie 
jest pełne dobra, które czynią jako 
terapeuci i rekolekcjoniści. Na-
prawdę wielu, w tym ja sam, za-
wdzięcza im bardzo dużo… Warto 
jednak zwrócić uwagę na źródło z 
jakiego czerpią, na to co czyni ich 
życie tak płodnym w miłości. To 
jest oczywiście modlitwa, w cza-
sie której napełniają się Bogiem 
„tracąc” czas dla Niego. Modlitwa 
nie byle jaka, ale bardzo konkret-
na w formie modlitwa w ciszy w 
bardzo konkretnym czasie, który 
na nią poświęcają. Modlą się ra-
zem półtorej godziny rano i póź-
niej jeszcze wciągu dnia. Ten po-
ranny czas z Bogiem jest dla nich 
najważniejszy. Sami mówią, że nie 
ma dla nich nic ważniejszego jak 
wierność modlitwie. To z niej wy-
pływa cała obfitość dobra jakie 
czynią dla ludzi w miłości. To bo-
wiem co zasiewa się w sercu owo-
cuje w życiu! Jak mówił Św. Augu-
styn: „Czym się karmię tym żyję!” 
Ważne jest zatem wypełniać ser-
ce Bogiem i Jego miłością bo bę-
dzie to miało bardzo pozytywny 
wpływ na nasze życie… Nie na-
leży się przy tym za bardzo przej-
mować naszą grzesznością. Pan 
Bóg wiedział, że będziemy upa-
dać i dlatego zostawił nam konfe-
sjonały. Nie zachęcam w tym mo-
mencie do grzeszenia ale pamię-
tajmy, że bezgrzeszność jest nie-
możliwa. Miłość jest możliwa a 

zatem ważne jest to, aby kochać 
Boga, przez czynienie dobra. Je-
śli damy się porwać Miłości nasze 
życie się przemieni. To Bóg doko-
na przemiany w nas. Spieszmy się 
zatem czynić dobro, aby przez mi-
łość stawać się jedno z tym, który 
jest miłością (por. J 4,8) Przypo-
mnę tutaj przykład księdza, któ-
ry miał mały ogródek przy ple-
banii. W tym ogródku ciągle wy-
rastały chwasty. Nieustannie mu-
siał je pielić, aż w końcu zdarzy-
ło się coś niesamowitego. Pewna 
rodzina podarowała mu sadzonki 
pięknych kwiatów. Ksiądz czuł się 
zobowiązany posadzić je w swo-
im ogródku. Po jakiś czasie bar-
dzo pięknie wyrosły czyniąc dy-
wan pięknych kolorów w pobli-
żu plebani gdzie zostały posadzo-
ne. Aż starsze panie zatrzymywa-
ły się podziwiając cudowne pięk-
no kwiatów i chwaląc księdza za 
tak świetny pomyśl, który zreali-
zował. Co się jeszcze okazało? Że 
w miejscu gdzie tak pięknie wyro-
sły kwiaty nie było już chwastów!

 Moi drodzy! Każdy z nas 
ma ze sobą jakiś problem, cią-
gle wyrastają nam w sercu jakieś 
chwasty grzechu. Powierzajmy je 
miłosierdziu w sakramencie po-
kuty, ale przede wszystkim pa-
miętajmy by zasiewać to co dobre 
w naszym sercu, aby było w na-
szym życiu coraz więcej miłości 
by wszystko stało się miłością w 
nas. To po to potrzebna nam mo-
dlitwa, Eucharystia, Kościół, spo-
wiedź, słowo Boże, uczynki miło-
ści. Byśmy chłonęli Boga i Bogiem 
jaśnieli w naszym życiu, nieśli w 
naczyniach naszych serc Jego mi-
łość. To jest nasze zadanie! Czer-
pać z Boga życie, napełniać się 
wszelkim dobrem od Niego by 
przekazywać je innym. Zasiewaj-
my zatem w serca to co Boże, a na-
sze życie będzie piękne.

Ps) To już moje ostatnie kaza-
nie do „Gazety…” Dziękuję ser-
decznie za współpracę i wszyst-
kim czytelnikom za uwagę i życz-
liwość. Jeśli komukolwiek te kaza-
nia pomogły to się bardzo cieszę, 
jeśli kogoś denerwowały to bar-
dzo przepraszam. Pozdrawiam. 

Ks. Robert Szyszko.

Już w najbliższą sobotę

Arcybiskup Andrzej 
Dzięga poświęci 
nowogardzką świetlicę 

W najbliższą sobotę, o godzinie 
18:00 rozpoczną  się uroczystości 
związane z otwarciem i poświęce-
niem nowo wybudowanej świe-
tlicy środowiskowej przy para-
fii pw. św. Rafała Kalinowskiego.  
Mszy świętej przewodniczyć bę-
dzie i kaplicę poświęci JE metro-
polita  szczecińsko –kamieński ar-
cybiskup Andrzej Dzięga. Świetli-
ca to zbudowany wysiłkiem wier-
nych parafii obiekt użytkowy o 
pow.  około 600 metrów kwadra-
towych, w którym będą mogły się 
odbywać nie tylko  zajęcia świetli-
cowe dla  dzieci i młodzieży. Wię-
cej w relacji z otwarcia obiektu już 
we wtorkowym DN.   

Program uroczystości otwar-
cia świetlicy im. św. Jana Paw-
ła II:

Godz.18:00 Msza święta w in-
tencji fundatorów i ofiarodawców. 

Mszę św. odprawi ks. arcybi-
skup Andrzej Dzięga. 

- Po Mszy św. przecięcie wstęgi 
do świetlicy, 

- Poświęcenie świetlicy, 
- Zwiedzanie obiektu, 
- Poczęstunek dla wszystkich 

wiernych na terenie parafii
Ksiądz dziekan, proboszcz pa-

rafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 
Kazimierz Łukjaniuk serdecznie 
zaprasza na sobotnią uroczystość.

Red. 

-Oddam łóżko z materacem dla 
jednej osoby. Tel. 501549818

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  
tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, me-
ble kuchenne i pokojowe - tel. 667 
353 578

- Przyjmę: pralkę, szafki kuchen-
ne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą 
wodę tel. 508 413 896

- Przyjmę: segment pokojowy i me-
ble do przedpokoju - tel. 781 679 654

- Przyjmę segment pokojowy: tel. 
505 148 426

- Oddam: trzy miesięczne kotki w 
dobre ręce tel. 509 878 292

- Oddam większą ilość trocin za 
darmo. Transport własny tel. 795 582 
011

- Oddam słomę żytnią z 10 h – Ol-
chowo tel. 511 696 751

- Pilnie potrzebuję pralkę automa-
tyczną tel. 735 448 007 

• Kupię używane podręczniki do 5 kla-
sy SP nr,.1 w Nowogardzie. Tel. 515 
167 978 

• „Kupię książki do I klasy, Liceum Ogól-
nokształcącego nr.2 w Nowogardzie. 
Tel. 603979475” 

• Kupię podręczniki do III klasy Gimna-
zjum Nr 1. Tel. 603499164.

• Sprzedam podręczniki do klasy 2 gim. 
nr.1 w Nowogardzie. 603 229 081

• Kupię podręczniki do III klasy Gimna-
zjum Nr 1. Tel. 603499164.

• Kupię podręczniki do klasy II Gimna-
zjum nr.2. 732 989 835 

• Sprzedam podręczniki do klasy pią-
tej szkoły podstawowej . ( Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczy-
ków ) -Podręcznik do Przyrody „Tajemni-
ce przyrody” Wydawnictwo NOWA ERA 
, Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik,Feliks 
Szlajfer -Podręcznik do Historii „ Wczoraj 
i dziś” Wydawnictwo NOWA ERA , Grze-
gorz Wojciechowski -Podręcznik do Ję-
zyka polskiego „Słowa na start!” Wydaw-
nictwo NOWA ERA, Marlena Derlukiewicz 
-Podręcznik do matematyki „Matematy-
ka 2001” Wydawnictwo WSiP numer tele-
fonu kontaktowego 785635001

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych
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Wspomnienie w rocznicę Jego Solidarności 

Żegnaliśmy Jana 
Kilka tygodni temu odszedł od nas śp.  Jan Korchut. Człowiek niezwykły, który mimo już 
podeszłego wieku zachował do końca młodzieńczy entuzjazm i idealizm. Był człowiekiem 
Solidarności dlatego teraz gdy obchodzimy 35 rocznicę powstania NSZZ Solidarność pu-
blikujemy wspomnienie o św. pamięci Janie napisane przez nowogardzkiego pedagoga Ta-
deusza Filipczaka. 

Upływa szybko życie, jak po-
tok mija czas. Za rok, za dzień, za 
chwilę razem nie będzie nas...

Odszedł do wieczności – Jan 
Korchut.

Z głębokim smutkiem i żalem 
pożegnaliśmy Go: dobrego kolegę, 
zasłużonego działacza „Solidarno-
ści”, aktywnego działacza koła Pra-
wo i Sprawiedliwość w Nowogar-
dzie. Szybko utracił żonę i matkę 
wielodzietnej rodziny. Musiał so-

bie radzić z jakże dotkliwą stratą. 
Był twardzielem, wytrwale cho-
dził swoimi ścieżkami sprawiedli-
wości i drogą prawdy. Kierował się 
zasadą lepiej mieć mało, lecz na-
byte sprawiedliwie. Zawsze bronił 
słabszych, posiadał umiejętność 
odczuwania drugiego człowie-
ka. Wychowując braci brał przy-
kład wyniesiony ze swojego domu 
rodzinnego. Przypowieść z Księ-
gi Salamona nakazuje: „synu, słu-

chaj pouczenia ojca i nie odrzu-
caj nauki matki”. W związku z tą 
przypowieścią, przytoczę pewien 
incydent z Jego życia. Pewnego 
razu oświadczył w domu, że zapi-
sze się na kandydata PZPR. Mat-
ka przenikliwie spojrzała na Jan-
ka. W ręku trzymała gliniany gar-
nek. Jasno i dobitnie zareplikowa-
ła - „szybciej…. dole ten gar na 
Twoim łbie”, wyląduje niż zgodzę 
się byś przystał do czerwonych. 

Wychowawczy interwał Matki, 
raz na zawsze wybił Janowi z gło-
wy owczy pęd do komunizmu. 
Gdy wstąpił do „Solidarności”, to 
historia ważna w jego życiu. Peł-
na determinacji konfliktów, pora-
żek, zwycięstw i nadziei. Związa-
ny ze środowiskiem wiejskim, był 
jego doradcą i wiarygodnym try-
bunem. Idąc w Marszu Wolności, 
zwrócił się do mnie mówiąc: Ta-

dek czuję się tak, jak za czasów 
pierwszej „Solidarności”. W od-
powiedzi podałem Janowi rękę i 
śpiewaliśmy „Ojczyznę wolną racz 
nam zwrócić Panie”. Był szczęśli-
wy, gdy wybory wygrał Andrzej 
Duda. Teraz musimy jeszcze po-
stawić kropkę nad i. Los nie był 
dla niego łaskawy. Przewodni-
cząca koła PiS Magdalena Zaręb-
ska Kulesza, ze wzruszeniem że-
gnała Jana mówiąc, że takich łez, 
nikt nie powinien się wstydzić. Na 
koniec pozwolę sobie użyć, kato-
lickiego, staropolskiego podzię-
kowania. Bóg zapłać za takiego 
Jana. Wielki to honor i zaszczyt, 
że był w naszych szeregach. Pozo-
stanie nie tylko w pamięci, ale tak-
że w naszych sercach. W imieniu 
wszystkich koleżanek i kolegów 
PiS oraz koleżanek i kolegów „So-
lidarności”.

Tadeusz Filipczak  

Już ponad 30 osób rozpoznanych na zdjęciu z pielgrzymki  do Częstochowy z 1948

„Drugie życie” archiwalnej fotografii
Ponad miesiąc temu zamieściliśmy zdjęcie z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy, jaką odbyli wierni z nowogardzkiej parafii we wrześniu 1948 roku. W pielgrzymce uczest-
niczyło wtedy 175 osób, ale na zamieszczonej przez nas fotografii  znajduje się  tylko 80-ciu pielgrzymów. Nie wiemy, czy pozostali uczestniczy pielgrzymki nie byli obecni w 
trakcie wykonywania fotografii (co jest mało prawdopodobne), czy  może było wykonane  też  drugie zdjęcie z pozostałymi  uczestnikami  wyprawy do  Częstochowy?  

Ta wersja jest wielce prawdopo-
dobna, ponieważ istniejące zdjęcie 
wyraźnie wyczerpuje możliwości  
szerokości kadru ówczesnych apa-
ratów i mogło być tak, że nie wszy-
scy się zmieścili na jednym uję-
ciu. Zamieszczając fotografię z piel-
grzymki, apelowaliśmy do Czytel-
ników o zgłaszanie do nas infor-
macji o osobach rozpoznanych na  
zdjęciu.  Do redakcji zgłoszono do 
dzisiaj identyfikację 34 osób. Zgła-
szający, będący członkami rodzi-
ny rozpoznanych, dostarczyli  nam  
sporo informacji o swoich krew-
nych ze zdjęcia. Informacje te po-
wodują, że statystyczne zdjęcie piel-
grzymów nabiera swoistego dy-
namizmu, zaczyna „ożywać” i po-
zwala odkrywać ścisłe, i naładowa-
ne emocjami więzi teraźniejszości 

z przeszłością. Wszystkie otrzyma-
ne w związku ze zdjęciem  informa-
cje dotyczące rozpoznanych osób, 
opracujemy i następnie opublikuje-
my w DN. Zachęcamy Czytelników  
do analizowania zamieszczonego w 
numerze z dnia 4 sierpnia na stro-
nie 7 zdjęcia i w przypadku rozpo-
znania  kolejnych osób,  do  kontak-
tu z redakcją.  

 Dotychczas rozpoznane osoby:
1. Kazimiera Banasiewicz z domu 

Majrzak
2. Majdzińska Celina z Lestkowa
3. Kraszewska Michalina  z Lest-

kowa – matka Celiny Majdziń-
skiej.

4. Aleksandra Grosman z domu 
Matusiewicz - rozpoznał wnuk 
Jan Szymaniak

5. Regina Milewska z domu Tom-
kalska - Grabin

6. Marianna Tomkalska z domu 
Przybysz 

7. Joanna Kwiatkowska z Lestko-
wa zgłosiła synowa Stanisława 
Kwiatkowska

8. Musiałowski Jan Z Wojcieszyna 
(w 1961 wyjechał do Gubina)

9. Zięciak Józef z Wojcieszyna
10. Kiercz Maria z Wojcieszyna
11. Marianna Dwornik z domu 

Dudnik z Nowogardu 
12. Prawdopodobnie  Anna Sala-

mońska
13. Siostra Anny Salamońskiej
14. Edwin Błaszczyk
15. Wojciech Winnicki
16. Zbigniew Rybakiezy
17. Stanisław Paprocki
18. Michał Grędecki

19. Zofia Malinowska -informację 
podała jej córka Danuta Wy-
pych z Orzesza, która rozpo-
znała również osoby pod nume-
rem: 20, 21 ,22, 23, 24, 25, 26, 27

20. Józefa Dudek z Orzesza
21. Józefa Antczak z Orzechowa
22. Józef Białczak z Orzechowa
23. Maria Białczak, żona Józe-

fa Białczaka z domu Góreczna, 
syn ich jest obecnie sołtysem 
wsi Orzechowo. (p. Maria na-
dal żyje) 

24. Anna Ciechanowska, obecnie 
Białczak z Orzechowa (to dru-
ga , o której nam wiadomo żyją-
ca nadal osoba ze zdjęcia ) 

25. Maria Białczak, siostra Józefa 
Białczaka z Orzechowa

26. Feliksa Góreczna, siostra Marii 
Białczak (nr 23) z Orzechowa

27. Józefa Ciechanowska, siostra 
Anny Ciechanowskiej z Orze-
chowa

28. Stanisława Dobrowolska z 
domu Stasiewicz z Gardna

29. Genowefa Stasiewicz z domu 
Poźniak z Gardna.

30. Bronisława Radel ze Strzelewa
31. Magdalena Sulwińska ze Strze-

lewa
32. Pani Chruścicka ze Świerczewa

Obie osoby duchowne  ze zdjęcia to 
ks. proboszcz Bogdan Szczepanowski 
i po prawej brat katecheta Stanisław 
Podemski. Dziękujemy wszystkim, 
którzy dotychczas już  zgłosili się do 
redakcji DN i podali cenne informa-
cje dotyczące osób ze zdjęcia.

red.
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LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2015

Ogłasza nabór do klas: 1, 2, 3,
Nauka trwa 3 lata - BEZPŁATNIE

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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Nasi przedsiębiorcy - firma SMJ - Mariusz Serocki

Komputery trzeba lubić ... 
Mówi, że informatyka to jego pasja, którą zaraził się jako kilkuletni chłopiec. Z czasem zamiłowanie do elektroniki stało się sposobem na życie. Mowa o 
Mariuszu Serockim, właścicielu firmy komputerowej SMJ, z którym rozmawiamy w ramach naszego stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek zacznijmy od pozy-
cji rynku nowogardzkiego na 
mapie funkcjonowania branży 
komputerowej w naszej gminie i 
powiecie? 

Mariusz Serocki - właściciel 
firmy informatycznej SMJ w No-
wogardzie -  Co do pozycji branży 
komputerowej to wydaje mi się, że 
jest ona na przyzwoitym poziomie, 
a usługi, które świadczą koledzy z 
branży są wielorakie. Uważam, że 
tych kilkanaście sklepów i salonów 
w Nowogardzie jest dobrą propo-
zycją dla użytkowników kompu-
terów czy innych urządzeń infor-
matycznych. Jedno, co jest istot-
ne w tych usługach, to rzetelność 
oraz uczciwość, bowiem użytkow-
nik nie musi znać się na odpowied-
nim oprogramowaniu, lecz na jego 
użytkowaniu.

DN: Kilka miesięcy temu za-
powiedział Pan, że nosi się z za-
miarem przeniesienia swojej fir-
my w bardziej reprezentacyjne 
miejsce? 

MS: Zgadza się. Miałem ma-
rzenie, by mieć duży sklep. Dlate-
go dążyłem do tego, by to marze-
nie zrealizować i konsekwentnie 
szukałem takiego miejsca w Nowo-
gardzie. Udało się, znalazłem lokal 
przy  ul. Kościuszki. Powierzchnia 
nowego salonu jest znacznie więk-
sza od poprzedniego, bo wyno-
si aż 60 m kwadratowych. Wyda-
je mi się, że będzie to zdecydowa-

na korzyść dla nas oraz dla klien-
tów. Prace były bardzo intensyw-
ne i może czasami zbyt głośne, nie-
mniej sądzę, że ostateczny wynik 
jest zadowalający. 

DN: Sprzedawca w sklepie 
komputerowym - zawód ograni-
czonego zaufania? 

MS: To dość trudne pytanie, bo 
z zawodem informatyka jest tro-
chę jak z lekarzem. Reanimujemy 
zepsute komputery, które z punk-
tu widzenia użytkownika są już 
zepsute. Wcale nie musi tak być, 
bowiem informatyka dysponu-
je teraz takimi możliwościami, że 
jest w stanie poprzez specjalistycz-
ne programy komputer bardzo do-
brze zdiagnozować i następnie od-
powiednio go naprawić przy pomo-
cy programów - „narzędzi”. To, co 
jest w komputerach klientów, oczy-
wiście, jest ściśle strzeżone i wyciek 
danych, np. do sieci, nie ma prawa 
się zdarzyć. Za sprzęt bierzmy cał-
kowitą odpowiedzialność.

DN: Ciekawi nas, jakie były 
pana pierwsze kroki jako infor-
matyka?

MS: Moja przygoda z elektroni-
ką i informatyką zaczęła się, gdy 
byłem jeszcze dość młodym chło-
pakiem, który zawsze interesował 
się elektroniką i tym, co można w 
niej uzyskać. Dlatego pierwszą pra-
cę podjąłem w jednym z salonów  z 
RTV i AGD w Nowogardzie i pra-
cowałem tam przez 6 lat. Telewizo-
ry czy też inne urządzenia RTV za-

wsze mnie fascynowały. Z czasem 
odkryłem komputery i informaty-
kę, która mnie bardzo zaciekawiła 
i stała się moją pasją i pracą, któ-
ra daje mi i moim pracownikom 
uczciwy zarobek. Natomiast swo-
ją działalność związaną z kompu-
terami założyłem 01.06.2001 roku 
i trwa ona po dzień dzisiejszy. 

DN: Salon SMJ jest salonem 
jednym z kilku, które są w Nowo-
gardzie. Ale jako jedyny współ-
pracuje z siecią ALSEN. 

MS: Zgadza się. Mój salon SMJ, 
nie jest własnością firmy ALSEN, 
ale należy do tej sieci, która jest 
jedną z największych sieci w Polsce 
funkcjonująca na rynku o tej tech-
nologii. Do sieci tej należy ponad 
300 sklepów. Salony należące do 
sieci zajmują się sprzedażą deta-
liczną oraz propozycją usług w za-
kresie serwisu i wsparcia technicz-
nego, który tu w salonie na ul. Ko-
ściuszki wykonujemy.

DN: Oferta salonu chyba nie 
różni się od innych, które są w 
Nowogardzie? 

MS: Ja i moi pracownicy staramy 
się, by klient był zadowolony, a co 
najważniejsze, miał świadomość 
tego, co tu nabywa. Dlatego na na-
szą ofertę  składają się m.in. zesta-
wy komputerowe, laptopy, urzą-
dzenia mobilne, wszelkiego rodza-
ju akcesoria komputerowe, serwery 
do mniejszych firm, a także urzą-
dzenia drukujące oraz oprogramo-
wania antywirusowe i kasy fiskal-
ne, których prowadzę sprzedaż i 
serwis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny  Prowadzę również sprzedaż 
materiałów eksploatacyjnych, jak 
materiały eksploatacyjne  do dru-
karek. 

DN: Każdy zawód  ma swo-
je dobre i złe strony, ale są takie, 
które mimo pewnych trudności 
wykonujemy z pasji. Dla pana 
z pewnością właśnie takim za-
jęciem jest informatyka. Proszę 

powiedzieć, co tak najbardziej 
podoba się panu w wykonywa-
niu tego zawodu?

MS: To dość zagadkowe pytanie, 
bo nigdy tak naprawdę nie zasta-
nawiałem się nad tym, co może mi 
się w informatyce podobać? Wiem, 
że jest to moja praca, ale też pasja, 
którą lubię wykonywać. Z perspek-
tywy czasu  zastanawiam się, czy 
to też nie jest pewien rodzaj uzależ-
nia zawodowego? Wiem, że nie jest 
to dobry przykład, szczególnie dla 
młodzieży, ale osobiście przesiadu-
ję wiele godzin przy komputerze.  

DN: Jakie umiejętności czy też 
wiedzę powinien posiadać dobry 
informatyk? 

MS: Wydaje mi się, a raczej je-
stem pewien, że informatyk powi-
nien lubić komputery. Chodzi tu 
jednak przede wszystkim o pra-
cę przy komputerze, a nie o korzy-
stanie z rozrywek komputerowych, 
m.in. gier. 

DN: Panie Mariuszu, pierwsza 
gra komputerowa pojawiła się w 
1952 roku. Było to zwykłe „Kół-

ko i krzyżyk”. Z czasem gry stały 
się bardzo popularne na całym 
świecie, ale bywa, że są też nie-
bezpieczne?  

MS: Naprawdę to już tyle lat mi-
nęło?  Wydaje mi się, że jeżeli taka 
osoba nie potrafi odróżnić rzeczy-
wistości od gry, to nie powinna w 
nią zwyczajnie grać. Dlatego jesz-
cze raz uczulam tu rodziców, któ-
rzy czasami kupują gry dla swo-
ich pociech nie mając pojęcia, że są 
to gry zupełnie niedostosowane do 
wieku ich dziecka. 

DN: Czy uważa pan, że we 
współczesnym świecie kompu-
terowi maniacy gier są proble-
mem? 

MS: To dość złożone pytanie, po-
nieważ gry komputerowe stworzy-
li ludzie dla ludzi i dzieci. Dlate-
go  my dorośli powinniśmy tak wy-
dzielać czas, by dziecko nie zostało 

właśnie tym maniakiem kompute-
rowym. Co do gier,  to namawiam 
rodziców, by czytali ich oznaczenia 
i taką grę dostosowywali do wieku 
dziecka. Tutaj pomocne są ozna-
czenia wiekowe, dlatego zwracaj-
my naprawdę na nie uwagę i czy-
tajmy, jaka jest charakterystyka ta-
kiej gry. 

DN: Czy w  naszym regionie 
jest zapotrzebowanie na specja-
listów z branży, którą pan repre-
zentuje? 

MS: Jest to dziedzina, która cały 
czas się rozwija. Powstają coraz 
bardziej specjalistyczne systemy, 
z którymi  przeciętny użytkownik 
mógłby mieć problem. Dlatego je-
stem przekonany, że to zapotrze-
bowanie będzie ciągle na dobrym 
poziomie. Dziś każdy chce mieć 
swój osobisty komputer czy lap-
top, bowiem z pozycji tych urzą-
dzeń, człowiek jest w stanie zapła-
cić przelew za zakupy czy też wyko-
nać inną czynność nie wychodząc 
z domu. 

DN: Firma istnieje od wielu lat 
na rynku, zatrudnia pracowni-
ków,  ale też płaci podatki do kasy 
gminy - pana zdaniem, czy są one 
naliczane na realnym poziomie? 

MS: Zgadza się. W firmie pra-
cuje dwóch panów, którzy są też 
bardzo kompetentni w branży re-
prezentowanej przeze mnie. To, że 
płacę podatki, to nie jest żadne za-
skoczenie, ale to, jakiej wysokości 
one są, to już jest zdumiewające, 
bo uważam, że są one za wysokie, 
co na pewno jest niekorzystne dla 
naszej lokalnej przedsiębiorczości.

DN: Na koniec cofnijmy się 
kilka lat wstecz, gdy żył jeszcze 
Steve Jobs, konkurent Billa Ga-
tesa. Gdyby wówczas miał pan 
taką możliwość, z kim o kompu-
terach i informatyce chciałaby 
pan porozmawiać?  

MS: No wie pan? Pytać o oso-
by, które już nie żyją. Ale odpowia-
dając już poważnie, to chyba bar-
dziej przekonuje mnie Gates z ra-
cji jego osiągnięć i oczywiście syte-
mu WINDOWS, który jest dziś tak 
bardzo popularny. Niemniej wiem, 
że S. Jobs oprócz tego, że był zało-
życielem Apple, był też facetem, 
który nie myślał w sposób korpo-
racyjny, tylko indywidualny. Ga-
tes wciąż żyje, a jego system ope-
racyjny nadal otwiera swoje okna 
- WINDOWS. 

Wysłuchali: 
Klaudia Stefańska i Jarek Bzowy 

Mariusz Serocki z Irkiem, jednym z dwóch  pracowników

Salon jest przestronny. A wybór usłg informatycznych bardzo szeroki
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35 lat od powstania  nSZZ Solidarność 

To był wyjątkowy czas
W tych sierpniowych dniach obchodzimy 35-tą rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Ten ruch formalnie związkowy, ale głównie o charakterze społecz-
nym, objął w 1980 miliony Polaków, również tu w Nowogardzie. Z  rocznicowej okazji rozmawiamy z panami Ryszardem Piątkiewiczem i Stanisławem Wi-
śniewskim działaczami, nowogardzkiej Solidarności z tamtych lat.    

Dziennik Nowogardzki: Jak 
wyglądało pana pierwsze ze-
tknięcie się z Solidarnością? 

Ryszard Piątkiewicz - Moje 
pierwsze zetknięcie z Solidarno-
ścią było przez osoby mojego bra-
ta oraz panią Dawidowską, któ-
ra pracowała w PBO( Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego –
dop. Red.) . To ona zaproponowa-
ła mi, bym przystąpił do Solidar-
ności, wówczas pracowałem w Re-
jonowym  Przedsiębiorstwie Me-

lioracyjnym. Dlatego ta Pani była, 
jako pierwsza i to ona była pomy-
słodawczynią, by tu w Nowogar-
dzie utworzyć placówkę Solidar-
ności. Oprócz mojej skromnej oso-
by, zapisało się jeszcze do Solidar-
ności 198 osób. Powiem panu wię-
cej, że wówczas chciało się zapisać 
bardzo wiele różnych osób. Pamię-
tam jeszcze, że gdy pani Dawidow-
ska była w błogosławionym sta-
nie to, by chronić swoje dziecko i 
swoje zdrowie oficjalnie i publicz-

nie przekazała mi Ona, na, któ-
rymś ze spotkań swoje przewodnic-
two, bym sam dalej prowadził te 
spotkania. Dlatego osobiście byłem 
bardzo zaangażowany w te spra-
wy do tego stopnia, że nawet wy-
rzucono mnie z pracy, tylko dlate-
go, że działałem w Solidarności. 
Tak, było to dla niektórych niewy-
godne, że z bezpieki miałem przy-
dzielonego „anioła stróża”, który 
pilnował mnie w czasie  pielgrzym-
ki Jana Pawła II do Polski, w której 
uczestniczyłem. 

DN: Jak pan pamięta, co się 
działo w tych pierwszych miesią-
cach w zakładzie pracy? 

RP: W swoim zakładzie, jako 
pierwszy, zacząłem organizować 
spotkania. Było to trudne technicz-
nie, gdyż załoga w której pracowa-
łem była najczęściej w terenie, taki 
był charakter prac melioracyjnych. 
Pracowałem w tym zakładzie, jako 
elektryk. Dlatego miałem, mimo 
wszystko, ułatwiony kontakt ze 
wszystkimi. Gdzie nie jeździłem 
tam robiłem zapisy. Jest jeszcze jed-
na sprawa, która mi się przypomi-

na, a mianowicie, w swoim zakła-
dzie miałem jednego takiego czer-
wonego dyrektora, który nie bar-
dzo akceptował te moje działa-
nia. Dlatego krótko mówiąc, ganiał 
mnie tu i ówdzie, bym na zakła-
dzie nie miał zbyt wiele do roboty i 
nie kontaktował się z pracownika-
mi. Ale byli też inni czerwoni, tak 
jak sekretarz partii, który mnie ja-
koś popierał mówiąc „rób sobie po 
cichu to wszystko. Ja nie będę ci się 
wtrącał, a nawet jakoś będę ci po-
magał...”.  W pracy miałem swój 
kantorek. Dlatego czasami przy-
chodzili do mnie koledzy i szcze-
rze deklarowali od siebie dla mnie 
wsparcie, które bardzo było wtedy 
mi potrzebne. 

DN: Jak pan po latach ocenia 
zarówno pierwszy okres działa-
nia Solidarności, jak i zmiany, 
które w Polsce dzięki temu prze-
prowadzono 

RP: Moim zdaniem jest to 
wszystko bardzo pozytywne. Oczy-
wiście są pewne mankamenty róż-
nego rodzaju, bo nie wiadomo jak 
to miało być, gdy tworzy się nowa 

władza. Tym niemniej kierunek był 
bardzo dobry i w tym kierunku da-
lej jesteśmy. Cieszy fakt, że jesteśmy 
Państwem demokratycznym, a co 
najważniejsze, suwerennym. Pań-
stwem, które nie jest pod dyktatu-
rą np. byłego Związku Radzieckie-
go, którego jak wiemy już nie ma.  
Jestem prawicowcem. Dlatego po-
pierałem i będę popierał Ruch Pra-
wicowy i partię PiS. Znałem osobi-
ście prezydenta RP śp. L. Kaczyń-
skiego, z którym trzykrotnie spo-
tkałem się w Szczecinie. By dopeł-
nić jeszcze bardziej informacji, to 
znam również jego brata Jarosła-
wa, z którym współtworzyłem par-
tię Centrum, tu w Nowogardzie, do 
której również należał wydawca 
Dziennika Nowogardzkiego, Pan 
Marek Słomski. Kończąc, uwa-
żam, że te działania były bardzo 
pozytywne, mimo, że jak pamięta-
my wydarzyła się 10 kwietnia 2010 
roku ogromna tragedia w Smoleń-
sku, gdzie zginęło tak wiele osób, a 
wśród nich prezydent RP Lech Ka-
czyński z małżonką.

wysłuchał: Jarek Bzowy 

Na takie same pytania, jak powyżej, odpowiedział nam również pan Stanisław Wiśniewski 

Stanisław Wiśniewski: ad 1) W 
1980 roku, jako pracownik Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego, 
postanowiłem wraz z kolegami za-
łożyć Związek Zawodowy w Pań-
stwowym Ośrodku Maszynowym. 
Z racji tego, że wcześniej powstał 
już taki związek w PBO (Przed-
siębiorstwo Budownictwa Ogólne-
go), tam więc postanowiliśmy za-
czerpnąć informacji dotyczących 
założenia takiego związku. Po ty-
godniu starań napisaliśmy pismo, 
ażeby zarejestrować nasz  związek 
w Szczecinie. Zrobiliśmy to w try-
bie natychmiastowym, po miesią-
cu byliśmy już zarejestrowani, jako 
Związek Zawodowy Państwowego 

Ośrodka Maszynowego. Po zareje-
strowaniu nastąpiły wybory, gdzie 
wybrano mnie na przewodniczące-
go związku w Państwowym Ośrod-
ku Maszynowym. Funkcję tę peł-
niłem przez okres 6 lat, czyli 2 ka-
dencje. Jako związek działaliśmy 
tak, jak  to nakazywał związkowy 
regulamin i statut, czyli  na rzecz 
warunków pracy, zwłaszcza pozio-
mu płac. Mimo wszystko było róż-
nie, raz pod górkę, raz z górki. Za-
leży jaka była w tym czasie oko-
liczność związana z polityką dy-
rekcji. Mogę się pochwalić, że za-
wsze ostatecznie tak wychodziło, że 
było to na korzyść  pracowników w 
imieniu których związek działał. 

Z racji mojego stanu zdrowia mu-
siałem zrezygnować z funkcji prze-
wodniczącego, dodam jeszcze, że 
w międzyczasie byłem też zastęp-
cą przewodniczącego podregionu w 
latach 1989, gdy przewodniczącym 
w podregionie Nowogard był Ma-
rek Słomski. Funkcję zastępcy prze-
wodniczącego pełniłem niedługo, z 
racji mojego złego stanu zdrowia. 
Zakład nasz tj. POM był drugim 
zakładem pod względem wielkości 
w gminie Nowogard. Liczył ponad 
400 pracowników z tego 80% nale-
żało do  Związków Zawodowych 
Solidarność. Dobrze się współpra-
cowało i z ludźmi i w sumie także 
z dyrekcją.

SW: ad 2) W 1981r., gdy nastał 
stan wojenny, spotkała mnie bar-
dzo przykra sytuacja. Podczas gdy 
szykowałem z dziećmi wigilię, pod-
jechał pod mój dom wóz milicyj-
ny, który zabrał mnie na posteru-

nek. Tam próbowano mnie „prze-
kabacić” na ich stronę. Chcieli, 
bym podpisał klauzulę mówiącą o 
tym, że nie będę działał przeciw-
ko socjalistycznej Polsce i  rządo-
wi PRL-u. Ja tej klauzuli nie pod-
pisałem. Taka moja decyzja, mia-
ła dla mnie negatywne skutki. W 
ciągu roku, trzy do czterech razy w 
miesiącu byłem wzywany na mili-
cję. Za każdym razem pytali mnie, 
czy może zechciałbym przyjąć ich 
ofertę. A ja za każdym razem im 
odmawiałem. Dopytali mnie rów-
nież o zmiany, które nastąpiły w 
naszym regionie, a mianowicie w 
delegaturze związku Nowogard. 
Co do osób, które mnie przesłuchi-
wali, pamiętam ich bardzo dobrze, 
byli to panowie Szukalski, Ułanek i 
Golacik. Te nazwiska pozostaną w 
mojej pamięci do końca mojego ży-
cia. To  zatrzymanie przed wigilią 
to najgorsza rzecz jaka mi się przy-

trafiła. Moja żona po tym uda-
ła się do dyrekcji naszego zakła-
du, prosząc, aby pojechali na mili-
cję i ze względu na okoliczność, iż 
mam małe dzieci prosili, by zwol-
nili mnie z aresztu. Tak też się sta-
ło, zostałem wypuszczony z aresz-
tu. To był najgorszy dzień, jaki tam 
przeżyłem.

SW: ad 3) Muszę stwierdzić, że 
oceniam bardzo dobrze. Wszyst-
ko poszło na korzyść całego społe-
czeństwa, gdzie w tym czasie zdo-
byliśmy, i mamy nadal, wolność 
słowa i demokrację. Na dzień dzi-
siejszy widać to m.in. w mediach. 
Związek nasz zarówno kiedyś jak 
i teraz działa tak samo w imieniu 
pracowników, i służy im wszystkim 
po dzień dzisiejszy dbając o płacę 
i pracę pracowników. Tak w ogól-
nym skrócie, to tyle mogę powie-
dzieć na ten temat…                      

Wysłuchała:  Klaudia Stefańska   

Rocznicowy mural odsłonięty 14 sierpnia na ul. Kolumba w Szczecinie
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Przygoda z Zielonym 
Przedszkolem

Już  ostatni tydzień, bo do 31 
sierpnia br. dziewczynki i chłop-
cy  z Oddziału Integracyjnego Zie-
lonego Przedszkola w Nowogar-
dzie uczestniczyć będą w zajęciach 
przedszkolnych realizowanych w 
ramach projektu 

„A JA WOLĘ ZIELONE 
PRZEDSZKOLE”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Nie 
chce się nam, realizatorom pro-
jektu wierzyć, że tak szybko mi-
nęło 28 miesięcy projektu. Może 
dlatego, że był to czas wypełnio-
ny pracą, nauką i zabawą, zarówno 
dla dzieci jak i dla nas, dorosłych 
- nauczycieli i wychowawców, ro-
dziców 

i opiekunów, dyrekcji, oraz ze-
społu projektu. A zadań było wie-
le. W maju 2013 r. uruchomiliśmy 
rekrutację uczestników do projek-
tu oraz rozpoczęliśmy przygoto-
wanie sali dydaktycznej, wykona-
liśmy prace remontowe, zakupio-
ne zostały meble, sprzęt i wypo-
sażenia, oraz gry, zabawki i inne 
przybory dla dzieci. Przy przed-
szkolu uruchomiony został plac 
zabaw dostępny i przyjazny dzie-
ciom niepełnosprawnym.  Cza-
su było niewiele, bo od 01 wrze-

śnia dzieci miały rozpocząć swo-
ją przygodę z przedszkolem. Tak 
też się stało. Szesnaścioro nowych 
przedszkolaków, w większości 

3 - latków, 7 dziewczynek i 9 
chłopców  z gmin Osina i Nowo-
gard, 01 września 2013 r. z lekkim 
niepokojem, widocznym zarówno 

u dzieci jak i rodziców i opie-
kunów, przekroczyło progi przed-
szkola. Dlaczego było to tak waż-
ne wydarzenie w życiu Zielone-
go Przedszkola? Dyrekcja wraz  ze 
swoimi Pracownikami zdecydo-
wała się bowiem na utworzenie i 
prowadzenie Oddziału Integracyj-
nego, czyli Oddziału Przedszkol-
nego, w którym razem uczyć i ba-
wić się mogą dzieci pełnosprawne 

i niepełnosprawne. Dla Przed-
szkola było to nowe zadanie. Ini-
cjatywę tę można było zrealizować 
dzięki pozyskaniu współfinanso-
wania na utworzenie i prowadze-
nie Oddziału ze środków Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki z Działania 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnie-
nie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie 
oświaty. Jak już uzyskaliśmy środ-
ki finansowe to dalej wszystko po-
toczyło się zgodnie z planami. 

Przez dwa lata przedszkolne 

(2013/2014 i 2014/2015) Dziew-
czynki i Chłopcy uczestniczyli w 
różnorodnych zajęciach przed-
szkolnych, uczyli się i bawili, po-
znawali otaczający ich świat, od-
krywali swoje talenty i budzili cie-
kawość. Brali udział w zajęciach 
tanecznych, umuzykalniających, 
bibliotecznych, języka angiel-
skiego, informatycznych i spor-
towych. Uczestniczyli w spekta-
klach teatralnych, zwiedzali mu-
zea i wystawy, słuchali koncertów 
muzyki poważnej i mniej poważ-
nej. Razem z Rodzicami i Opie-
kunami organizowali i bawili się 
na Integracyjnych Piknikach Ro-
dzinnych. Godnie reprezentowali 
Przedszkole w konkursach między 
przedszkolnych oraz uczestniczy-
li w Nowogardzkich Obchodach 
Dania Godności Osób Niepełno-
sprawnych. Dzieci niepełnospraw-
ne uczestniczyły w zajęciach rewa-
lidacyjnych dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb. Mogły 
skorzystać ze specjalistycznych, 
dwutygodniowych turnusów re-
habilitacyjnych. Przez wspólnie 
spędzone dwa lata nauczycielki i 
wychowawczynie uczyły dzieci to-
lerancji i szacunku dla drugiego 
człowieka oraz przygotowywały je 
do bezpiecznego i śmiałego wkro-

czenia do szkoły.  Realizacja pro-
jektu z dniem 31 sierpnia dobie-
ga końca. Oddział Integracyjny, w 
którym obecnie jest 17 miejsc, w 
tym 5 miejsc dla dzieci niepełno-
sprawnych, będzie funkcjonował, 
od 01.09.2015 jako VIII Oddział 
Zielonego Przedszkola nie krócej 
niż 28 miesięcy (wymóg formal-
ny projektu) i „o jeden dzień dłu-
żej” jak mawia Dyrektor Zielone-
go Przedszkola. 

Dla Dzieci z Oddziału Integra-
cyjnego projekt  „A JA WOLĘ 
ZIELONE PRZEDSZKOLE”  
był pierwszą próbą samodzielno-
ści, przygotowaniem do dalszego 
kształcenia, dla Rodziców i Opie-
kunów był możliwością pogodze-
nia macierzyństwa i ojcostwa z 
pracą zawodową i nauką, dla pra-
cowników przedszkola i zespo-
łu projektu był  codzienną pracą  
i wyzwaniem oraz satysfakcją, że 
dzięki zaangażowaniu i współpra-
cy wielu ludzi możemy realizować 
ważne zadania. 

Dziękujemy 
Wszystkim za współpracę

Aleksandra Borkowska 
- Kierownik Projektu
Jan Kopyciński  
- Dyrektor Zielonego Przedszkola

Notka informacyjna o projekcie
Projekt „A JA WOLĘ ZIE-

LONE PRZEDSZKOLE” został 
przygotowany w odpowiedzi na 
konkurs  ogłoszony przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Szczeci-
nie  (nr konkursu 1/9.1.1/12) w 
ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji  w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty, Pod-
działanie 9.1.1 Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawca:
CENTRUM EDUKACYJ-

NE Sp. z o.o./ZIELONE PRZED-
SZKOLE, ul. Zielona 11, 72-200 
Nowogard;

Okres realizacji: 01.05.2013 - 
31.08.2015

Budżet projektu:   967.078,69 
złotych

Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego
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Program Wiejskiego Festiwalu Sztuki i 
dożynek w Strzelewie 29 sierpnia 2015

Tegoroczny Wiejski Festiwal Sztuki jest podzielony na dwa etapy. Pierwsza tygodniowa część poświę-
cona była warsztatom wokalnym i teatralnym, w której wzięli udział studenci z Polski, Ukrainy i zapro-
szeni goście z Niemiec, Grecji i USA. 

Druga część tradycyjnie koncertowa połączona jest z dorocznymi wiejskimi dożynkami. 
Program Wiejskiego Festiwalu Sztuki i Dożynek Strzelewo 2015 
•	 godz. 15.00 – Msza św. w kościele pw. św. Sylwestra w Strzelewie, 
•	 godz. 16.00 – Na powitanie gości „Stumetrowy Strzelewski Stół”, 
•	 godz. 16.30 – koncert zespołu „Kapeli Kryzys”, 
•	 godz. 17.30 – koncert zespołu „Rutka z Goleniowa”, 
•	 godz. 18.00 – koncert zespołu „Kapela Rycha”, 
•	 godz. 18.30 – koncert zespołu „Szczecinianie” 
•	 godz. 20.00 - Zabawa wiejska do białego rana. 

Organizator Zygmunt i Kasia Heland i radna Jolanta Bednarek i Rada Sołecka Strzelewa

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Alicja córka Kamili i Kami-
la Saniuk ur. 23-08-2015 z 
Nowogardu

Kordian syn Kamili Będze-
lewskiej ur. 20-08-2015 z 
Dobrej

Julia córka Malwiny Men-
dyka ur.20-08-2015 z Pia-
sek

Agatka córka Eweliny i 
Marcina ur. 25-08-2015 z 
Miętna

Ksawier syn Izabeli i Kon-
rada ur. 22-08-2015 z Ra-
dzimia

Michał syn Apolonii Okoń 
ur. 20-08-2015 z Rogówka

Weronika córka Anny Afe-
towicz ur. 26-08-2015 z 
Łobza

Słów kilka o...

O nowym sezonie spotkań filmowych
 Już w środę, 2. września, w NDK ruszy drugi sezon spotkań pn. „Najlepsze filmy w historii kina”. Tego dnia, od godziny 18:00, osoby zainteresowane klasy-
ką kina, będą miały okazję obejrzeć film pt. „Zabić drozda” z 1962 roku, w reżyserii Roberta Mulligana. Spotkanie z widzami poprowadzi Krzysztof Spór, 
z którym rozmawia nasza dziennikarka.

Dziennik Nowogardzki: Jak 
wspomina Pan  ubiegłoroczny 
pierwszy sezon spotkań z klasy-
ką filmową?

Krzysztof Spór: To było wspa-
niałe doświadczenie i wielka przy-
jemność móc prezentować wi-
dzom na dużym ekranie klasykę 
światowego kina. To nie zdarza 
się zbyt często, a dopiero w ciem-
nej sali można docenić potencjał 
danego filmu. Większość tytułów, 
które prezentowałem, nie zesta-
rzała się w ogóle i bardzo się wi-
dzom podobała. W głosowaniu 
podsumowującym pierwszy se-
zon spotkań wygrał film „Żądło”.

DN: Jakie było zainteresowa-
nie ze strony mieszkańców pod-
czas pierwszego sezonu tych 
spotkań? 

KS: Zainteresowanie widzów 
stale rosło, cieszy więc potencjał 
tego projektu. Bardzo serdecz-
nie zapraszam do udziału w sezo-
nie drugim, mam nadzieję, że fil-
mowe propozycje będą nie mniej 
ciekawe. Podkreślę tutaj, że pro-
gram spotkań układam razem z 
widzami, którzy po każdym se-
ansie otrzymują do wyboru kil-
ka propozycji. Widzowie wskazu-
ją i głosują na film, który obejrzy-
my podczas kolejnego spotkania.  

To bardzo oddana i bardzo faj-
na grupa osób, które zdecydowa-
nie czerpały wielką przyjemność 
z tych seansów filmowych. Bar-
dzo mnie cieszy, że dzięki eduka-
cyjnym działaniom związanym z 
klasyką kina, widzowie tych spo-
tkań tak aktywnie uczestniczyli w 
seansach podczas 19. edycji „Lata 
z Muzami”. 

DN: Ile osób przychodziło na 
spotkania? 

KS: Na każdym z seansów gości-
liśmy kilkadziesiąt osób, ale pro-
jekt się rozwijał i liczba ta syste-
matycznie rosła. Oczywiście ma-
rzy mi się, by na klasykę kina cho-
dziło jeszcze więcej osób. Mam 
nadzieję, że kolejne spotkania cie-
szyć się będą nie mniejszym zain-
teresowaniem. 

Wśród widzów przeważają oso-
by starsze, ale przed nikim nie za-
mykamy drzwi i dostępu do kla-
syki kina. 

DN: Czy widzowie Ci brali ak-
tywny udział podczas spotkań?

KS: Bardzo uważnie słucham 
życzeń widzów i w miarę możli-
wości ich propozycje trafiały na li-
stę wyboru filmów do kolejnych 
pokazów. Każde spotkanie po-
przedzone jest wprowadzeniem 
do filmu, a po nim następuje pod-
sumowanie i możliwość rozmo-

wy o obejrzanym dziele. Kilka se-
ansów wywołało bardzo ciekawe 
dyskusje po ich projekcji, a pu-
bliczność bardzo aktywnie zabie-
rała głos w rozmowie.

DN: Już 2 września, rozpocz-
nie się kolejny sezon spotkań pn. 
„Najlepsze filmy w historii kina” 
- jakie filmy będą mogli obejrzeć 
uczestnicy spotkań w nowym se-
zonie? 

KS: Na początek zaprezentu-
jemy film pt. „Zabić drozda”. To 
wielkie kino, ale mam wrażenie, 
że nie do końca tak dobrze zna-
ne w Polsce, jak powinno. Nakrę-
cony w 1962 roku film z Gregory 
Peckiem przyniósł aktorowi Osca-
ra, ale przede wszystkim wpłynął 
znacząco na rozwiązanie proble-
mów segregacji rasowej w USA. 
Do dziś ten film robi wielkie wra-
żenie.

DN: Ile spotkań filmowych od-
było się w pierwszym sezonie, a 
ile planowanych jest na drugi se-
zon? 

KS: W pierwszym sezonie od-
było się 8 spotkań. W drugim se-
zonie odbędzie się ich 10. Sean-
se odbywać będą się w pierwszą 
(ewentualnie drugą) środę mie-
siąca, od września do czerwca.

DN: W jaki sposób zachęciłby 
Pan mieszkańców do spotkań z 
klasyką filmową?

KS: Wielkie kino na dużym ekra-
nie, niezapomniane przeżycia, spo-
tkania i rozmowa o filmie, konkurs 
z nagrodami po każdym seansie. 
Klasykę kina docenić można tylko 
w ciemnej sali, w towarzystwie in-
nych widzów, z reakcjami przeży-
wanymi na żywo. Tylko w kinie do-
świadczyć można mocy „Lśnienia”, 
potęgi „Obywatela Kane’a”, drama-
tycznej siły „Buntownika bez po-
wodu”. Te filmy w domu tracą na 
wartości, wydają się przebrzmia-
łymi echami swojej wielkości. Nic 
bardziej mylnego. One ciągle są 
WIELKIE! Potrzebna do tego jest 
tylko odpowiednia oprawa. 

Marta Wipplinger

 

Krzysztof Spór i reżyser Agnieszka Zwiefka na 19. Festiwalu Lato z Muzami przed 
seansem filmu Królowa ciszy
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„Pomorzanki” rozpoczynają walkę o awans

Do Nowogardu przyjedzie Stal
W najbliższy weekend, na stadionie w Nowogardzie zostaną rozegrane dwa mecze. Naj-
pierw w sobotę (29 sierpnia), o godzinie 16:00, pierwszy zespół Pomorzanina zagra ze Sta-
lą Lipiany. W niedzielę (30 sierpnia), o godzinie 17:00, kobieca drużyna zainauguruje roz-
grywki III Ligi Kobiet, meczem z rezerwami Błękitnych Stargard. Drugi zespół Pomorzani-
na, w sobotę pojedzie do Goleniowa, aby powalczyć o punkty z tamtejszą Hanzą. 

W najbliższą sobotę, o godzi-
nie 16:00, podopieczni Tomasza 
Surmy rozegrają 3. kolejkę w wo-
jewódzkiej okręgówce. W Nowo-
gardzie gościć będą piłkarze Stali 
Lipiany. Rywale jak dotąd uzbie-
rali 2 punkty, notując remis w 
Trzebiatowie 1:1 oraz przed wła-
sną publicznością, przed tygo-
dniem z Energetykiem Gryfino 
2:2. Stal Lipiany na pewno nie na-
leży do wygodnych rywali. Przed 
rokiem Pomorzanin wygrał u sie-
bie 2:1, jednak na wyjeździe prze-
grał ze Stalą 1:0. Po pechowej po-
rażce z Regą, zawodnicy prowa-
dzeni przez Tomasza Surmę zro-
bią z pewnością wszystko, aby trzy 
punkty pozostały w Nowogardzie. 
Początek sobotniego meczu za-
planowano na godzinę 16:00. 

Choć III Liga Kobiet inauguru-
je rozgrywki w środę (2 września), 
jak informowaliśmy wcześniej, 
mecz „Pomorzanek” został prze-
łożony, dlatego w niedzielę (30 
sierpnia), w Nowogardzie, pod-
opieczne Pawła Błaszczyka podej-
mować będą Błękitnych II Star-
gard. Przypomnijmy, że senior-
skie drużyny Pomorzanina w śro-
dę rozgrywać będą Puchar Polski 
i boisko zostało „zarezerwowane” 
przez drugi zespół Pomorzanina. 

Dlatego kobieca drużyna zainau-
guruje rozgrywki w niedzielę. O 
rezerwach ze Stargardu trudno te-
raz powiedzieć coś więcej. Boisko 
zweryfikuje na ile piłkarki ze Star-
gardu są groźne. Drużyna Paw-
ła Błaszczyka ma wielki apetyt 
na awans do II Ligi, jeśli Pomo-
rzanin ma tego dokonać, przyda-
łoby się wygrać na inaugurację z 
Błękitnymi. Wierzymy, że „Pomo-
rzanki” staną na wysokości zada-
nia. Na inaugurację zapraszamy w 
niedzielę o godzinie 17:00. 

„Rezerwowi” jako jedyny zespół 
z Nowogardu, rozegrają swój mecz 
na wyjeździe. W ramach 21. kolej-
ki A Klasy, drugi zespół Pomorza-
nina pojedzie do Goleniowa, aby 

rywalizować tam z Hanzą. Rywa-
le w pierwszej kolejce przegra-
li w Przybiernowie 1:0, jednak to 
wciąż silny zespół. Przypomnijmy, 
że poprzedni sezon Hanza zakoń-
czyła na 2. miejscu, przegrywając 
tylko trzy spotkania i również w 
trzech notując remis. Pomorzanin 
II, który w pierwszej kolejce został 
rozgromiony przez Orła Łożnicę 
(0:6), nie będzie miał łatwego za-
dania. Wierzymy jednak, że mło-
dy zespół trenowany przez Fer-
nando zdoła wywalczyć punkty. 
Mecz zaplanowano na sobotę (29 
sierpnia), o godzinie 15:00. Plan 
wszystkich gier w poszczególnych 
ligach publikujemy przy artykule.

KR

W sobotę przekonamy się czy Pomorzanin ponownie zgarnie pełną pulę przed wła-
sną publicznością, tak jak miało to miejsce w meczu z Polonią

reklaMa

DZIECI  Z  DŁUGOŁĘKI  W „KNADZE”
W niedzielę, 16 sierpnia, w ra-

mach zajęć „Bezpiecznie na wo-
dzie”, przystań „KNAGI” odwie-
dziły kolejne dzieci z terenów 
wiejskich, tym razem z Długołę-
ki. Wraz z sołtysem i opiekunami 
przybyło 16 dzieci.  I tym razem 
klub przygotował dla nich wie-
le atrakcji: rejs jachtem flagowym 
„Abstynent”, przejażdżki moto-
rówkami, rowerem wodnym, ka-
jakiem, zabawy w wodzie. Bawiąc 
się, dzieci poznały podstawowe 
zasady bezpiecznego zachowa-
nia się na wodzie i korzystania ze 
sprzętu wodnego. Zabawa trwa-
ła do późnego wieczora i zakoń-
czyła się wspólnym grillowaniem. 
Każde dziecko otrzymało na „od-
chodne” drobne upominki ufun-
dowane przez Radę Sołecką w 
Długołęce. Klub składa serdecz-
ne podziękowanie kol. Januszowi 
Łyjakowi i Piotrowi Filipiakowi za 
udostępnienie prywatnych moto-
rówek.

Inf. własna
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POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

ZZPn ogłasza kursy trenerskie

Wyślij swój wniosek
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ustalił plan kur-
sów trenerskich UEFA, dla trenerów piłki nożnej. Wnioski 
są do pobrania na oficjalnej stronie Związku. W artykule 
publikujemy terminy kursów oraz ich cennik. 

Wydział Szkolenia Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej, planuje w sezonie 2015/2016 
organizację następujących kursów 
trenerskich UEFA dla trenerów pił-
ki nożnej, które zostaną przepro-
wadzone zgodnie z zatwierdzony-
mi programami PZPN oraz obo-
wiązującą konwencją UEFA w 
Szczecinie i rejonie koszalińskim 
(kurs UEFA B wyrównawczy po 
zebraniu grupy). Szkolenia odby-
wać się będą w następujących li-
cencjach: Kurs trenerski UEFA 
C (4 sesje weekendowe w dniach 
11.12.2015-10.01.2016). Planowa-
ny koszt kursu- 1350 zł. Kursa tre-
nerski UEFA B wyrównawczy (4 
sesje weekendowe w dniach 20.11-
12.12.2015- rejon Koszalin). Pla-
nowany koszt kursu- 1350 zł. Kurs 
trenerski UEFA B (kwiecień-gru-
dzień 2016- 7 lub 8 sesji weeken-
dowych). Planowany koszt kursu- 
2500-3000 zł (w ustaleniu). Kurs 

trenerski UEFA A wyrównawczy 
(styczeń-luty 2016- 4 sesje week-
endowe po 3 dni). Planowany koszt 
kursu- 3000-4000 zł. Kurs trener-
ski UEFA A (luty-grudzień 2016 – 
9 sesji weekendowych). Planowany 
koszt kursu- 4000-4500 zł (w usta-
leniu). 

Dodatkowe informacje doty-
czące warunków przystąpienia na 
kursy, pozostałe wytyczne i wnio-
ski są do pobrania na stronie www 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, w zakładce „szkole-
nia”. Trener edukator ZZPN- Paweł 
Podgórski (tel. 504 855 750). 

Oprac: KR 

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
3. kolejka:
Stal Szczecin – Sarmata Dobra  (29.08; 11:00)
Piast Karsko – Arkonia Szczecin  (29.08; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany (29.08; 16:00)
Zorza Dobrzany – Rega Trzebiatów (29.08; 16:00)
Energetyk Gryfino – Kłos Pełczyce (29.08; 16:00)
Iskra Golczewo – Polonia Płoty  (29.08; 17:00)
Błękitni II Stargard – Ina Ińsko  (29.08; 17:00)
Sparta Węgorzyno – Morzycko Moryń (29.08; 17:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
2. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Rybak Wełtyń (29.08; 11:00)
Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowog. (29.08; 15:00)
Zalew Stepnica – Aqulia Szczecin  (29.08; 16:00)
Światowid Łobez – OKS Goleniów (29.08; 17:00)
Kasta Majowe – Pomorzanin Przybiernów (29.08; 17:30)
Vielgovia Szczecin – Orzeł Łożnica (30.08; 16:00)
Wicher Reptowo – Znicz Niedźwiedź (30.08; 16:00)

III Liga Kobiet 2015/2016
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard (30.08; 17:00)
Hattrick Kołobrzeg – Energetyk Gryfino  (02.09;  – || – )
Orzeł 2010 Wałcz – Kotwica Kołobrzeg  (02.09;  – || – )
Vielgovia Szczecin – Olimpia III Szczecin  (02.09; 17:00)
Fala Międzyzdroje – Zalew Stepnica  (02.09; 17:00)

otwarty turniej deblowy w Gryfinie

Krzysztof Kamiński tryumfuje
W sobotę (22 sierpnia), w Gryfinie odbył się Otwarty Turniej Deblowy. Jedynym reprezen-
tantem Nowogardu był Krzysztof Kamiński, który po raz kolejny nie zawiódł i z wylosowa-
nym deblowym partnerem Januszem Łuszczewskim, wygrał gryfiński turniej. 

Turniej został rozegrany na kor-
tach ceglastych. Krzysztof Kamiń-
ski do rywalizacji został zaproszo-
ny przez organizatorów - Henryka 
Klonowskiego - kierownika sekcji 
oraz Przemysława Baszaka. Z po-
wodu, że nasz tenisista nie ma sta-
łego „kolegi” do debla, na turniej 
udał się sam i w drodze losowania, 
zagrał w parze z Januszem Łusz-
czewskim. Rozlosowano 6 par, 
które rywalizowały ze sobą w sys-
temie „każdy z każdym”, debel któ-
ry zajął 1. miejsce w grupie sięgał 
po zwycięstwo. Turniej rozgrywa-
ny był według ogólnoświatowych 
zasad punktowania, czyli sety do 
6 gemów z ewentualnym tie-bre-
akiem przy remisie, natomiast do 
10 wygranych piłek (na przewagi) 
w sytuacji, gdy w meczu był wy-
nik 1:1 w setach. Pogoda dopisała 
aż za bardzo, gdyż upał powodo-
wał, że mecze były bardzo wyczer-
pujące. Zmagania rozpoczęły się o 
godzinie 10:30 i trwały 8 godzin, 
mimo tego, że pojedynki odbywa-
ły się na 4 kortach, to tylko świad-
czy o tym jak zacięty był gryfiński 
turniej. 

Na początek para Kamiński/ 
Łuszczewski rywalizowała z Ma-
ciejem Wrzoskiem i Danielem 
Słupskim, okazało się, że mecz 
otwarcia był w tym przypadku 
najtrudniejszy. Pierwszy set padł 
łupem naszego reprezentanta, 

który w swojej parze wygrał 6:4. 
W drugim secie rywale nie dali za 
wygraną i pokonali parę z nowo-
gardzianinem takim samym wy-
nikiem. O zwycięstwie musiał za-
decydować trzeci set, który w de-
cydującej fazie rozgrywany był na 
przewagi. Ostatecznie mini-bre-
aka w decydującym momencie za-
notowali Kamiński i Łuszczewski, 
dzięki czemu rozpoczęli turniej 
od zwycięstwa. W kolejnym po-
jedynku było o wiele łatwiej. Ka-
miński z partnerem w dwóch se-
tach uporali się Grzegorzem Ko-
czanem i Stanisławem Wawrzy-
niakiem, wygrywając do 2 i do 3 
gemów. Jedyna porażka naszemu 

tenisiście przytrafiła się w trzecim 
pojedynku, w okresie największe-
go upału. Rywalami była para zło-
żona z Henryka Klonowskiego i 
Ryszarda Waszaka. Pierwszy set 
nie zwiastował porażki nowogar-
dzianina, gdyż Kamiński i Łusz-
czewski gładko pokonali rywali 
6:2. Niestety w drugim secie, ry-
wale przełamali parę z Kamińskim 
i wygrali po 12 wyczerpujących 
gemach. W decydującym trzecim 
secie przeciwnicy byli lepsi o trzy 
małe punkty i ostatecznie wygra-
li 1:2. Wynik ten jednak nie zra-
ził Kamińskiego i Łuszczewskiego. 
W 4 meczu debel ten rozgromił 
najsłabszą parę turnieju złożoną 
z Michała Jermołowicza i Bogda-
na Wiśniewskiego wygrywając 6:2 
i 6:2. Terminarz tak się ułożył, że 
ostatni mecz nowogardzianina był 
przeciwko drugiej najlepszej pa-
rze i decydował o tym, kto tryum-
fuje na gryfińskich kortach. Para 
Tomasiewicz/Kmieciński, zdołała 
jednak tylko w 1 secie postawić się 
Kamińskiemu i Łuszczewskiemu. 
Po zaciętej walce tenisista z Nowo-
gardu i jego deblowy partner wy-
grali 6:4. W drugim secie rywa-
le zostali dwukrotnie przełamani 
i ostatecznie Krzysztof Kamiński 
i Janusz Łuszczewski, wygrywając 
6:2 przypieczętowali swoje zwy-
cięstwo w całym turnieju. 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
nagrodami rzeczowymi. Dodajmy 
jeszcze, że organizatorzy zapew-
nili uczestnikom smaczny poczę-
stunek, nie zabrakło m.in. smal-
czyku i ogórków małosolnych. Ku 
uciesze zawodników, jak zwykle w 
Gryfinie, organizacja była na bar-
dzo wysokim poziomie. Przy ar-
tykule prezentujemy wyniki pary 
Kamiński/Łuszczewski oraz tabe-
le końcową. 

KR 

Na zdjęciu od lewej- Krzysztof Kamiński i Janusz Łuszczewski

Wyniki:
Janusz Łuszczewski/Krzysztof Kamiński 
– M. Wrzosek/D. Słupski  2:1 (6:4, 4:6, 11:9)
Janusz Łuszczewski/Krzysztof Kamiński 
– G. Koczan/S. Wawrzyniak  2:0 (6:2, 6:3)
Janusz Łuszczewski/Krzysztof Kamiński 
– H. Klonowski/R. Waszak  1:2 (6:2, 5:7, 7:10)
Janusz Łuszczewski/Krzysztof Kamiński 
– M. Jermołowicz/B. Wiśniewski  2:0 (6:2, 6:2)
Janusz Łuszczewski/Krzysztof Kamiński 
– M. Tomasiewicz/D. Kmieciński  2:0 (6:4, 6:2)

M Wygrane 
sety

Gemy + Gemy 
– 

1 Janusz Łuszczewski/
Krzysztof Kamiński

9 57 29

2 M.Tomasiewicz/H. 
Adamczyk/ Dariusz 

Kmieciński

8 52 40

3 Maciej Wrzosek/Daniel 
Słupski

7 54 33

4 Grzegorz Koczan/Stani-
sław Wawrzyniak

5 42 39

5 Henryk Klonowski/Ry-
szard Waszak

4 39 53

6 Michał Jermołowicz/
Bogdan Wiśniewski

0 14 60
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Firma HERSTA - Staśkiewicz i Spółka

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

uStaWiaCZ MaSZYn
opis stanowiska:
• samodzielna obsługa zespołu maszyn,
• przezbrajanie maszyny na różne rozmiary wyrobów,
• kierowanie kilkuosobowym zespołem pracowników pracu-

jących na danym oddziale,
• pilnowanie wykonania wyrobów zgodnie z otrzymanym 

wzorem i zamówieniem.

od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia zasadniczego lub średniego technicznego,
• umiejętności obsługi maszyn,
• mile widziana znajomość druku.

oferujemy:
• wynagrodzenie w wysokości 2 000,00zł–2 500,00zł netto –

przyuczenie na stanowisko,
• wynagrodzenie w wysokości 3 000,00zł–3 500,00zł netto - 

samodzielna praca na stanowisku, 
• dopłatę do kosztów dojazdu do firmy.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@hersta.pl
tel. 91 419 16 88

Firma Rhenus Logistics S.A. Oddział w Goleniowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:
PRACOWNIK MAGAZYNOWY

Lokalizacja: Łozienica/Goleniów
do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów za pomocą wózka ręcznego lub 
mechanicznego,
- obsługa skanera, komputera.
od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole,
- podstawowej  znajomości obsługi komputera,
- zaangażowania i motywacji do pacy,
- sumienności w wykonywaniu obowiązków,
- dojazd do pracy we własnym zakresie.
oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynika-
mi pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów 
aplikacyjnych mailem (CV oraz list motywacyjny) na adres: rekrutacja.
goleniow@pl.rhenus.com do dnia 30.09.2015.

W temacie wiadomości należy wpisać „PRACOWNIK MAGAZYNOWY”
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandy-
datami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926)."

    fb.com/HalloAkademiaJezykowaNowogard

ZAPISY:  600 715 384  •  ul. 3 Maja 48  •  Nowogard

SKARB PAŃSTWA  •  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE • NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD  ul. Radosława 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem nieruchomości zabudowanej – garażem
 w Nowogardzie przy ul. Gen. Bema 

1. Przedmiotem najmu jest nieruchomość zabudowana w postaci jednego  boksu garażowego przy  ul. Gen. 
Bema  w Nowogardzie  o  powierzchni użytkowej  16,53 m 2  , na działce gruntu oznaczonej nr ewid. 75/3 w 
obrębie geodezyjnym  nr 2 Nowogard , stanowiący własność Skarbu Państwa będący w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwo Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 11.09.2015 roku o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa No-
wogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza czynszu najmu za przedmiot przetargu   wynosi : 50,00 zł netto
  ( słownie :  pięćdziesiąt  złotych 00/100 ) .
4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 100 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 11.09.2015 roku do godz. 1030 

na konto Nadleśnictwa Nowogard : BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nadleśnic-
twa Nowogard.

5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników, odwołaniu lub 
unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet zadeklarowanej ceny 
najmu (netto + podatek VAT) za nieruchomość . 

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego  w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez 
uczestnika przetargu, który go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym miejscu i terminie do podpisania umowy najmu. 
8.  Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze strony Nadleśnictwa 

jest  Jan Masłowski  - tel. ( 091 ) 39 20640 .
10. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu Nadleśnictwo zawiadamia pisemnie o rozstrzygnięciu przetar-

gu wszystkich uczestników.
11. Nadleśnictwo ma prawo w uzasadnionym przypadku do unieważnienia przetargu.

Supermaraton szosowy szlakiem don kichota

Podwójne zwycięstwo Kubickiej
W miniony weekend w miejscowości Nietążkowo (koło Leszna) odbył się supermaraton 
szosowy pod nazwą „Szlakiem Don Kichota”. Udział w nim wzięło dwóch reprezentantów 
Nowogardu- Małgorzata Kubicka i Marek Szymański. Podwójne zwycięstwo (w kategorii i 
Open) zanotowała Kubicka, z kolei Szymański, który otarł się o podium w swojej kategorii. 

Choć w tym samym terminie 
rozgrywany był maraton w Nowo-
gardzie, dwójka kolarzy z naszej 
gminy postanowiła powalczyć o 
punkty do cyklu maratonów szo-
sowych. W sobotę w Nietążkowie 
(koło Leszna) wystartowała Mał-
gorzata Kubicka i Marek Szymań-
ski. Kolarz z Nowogardu pojechał 
na najkrótszym dystansie Mini 
(86 km). Reprezentant klubu LKK 
Nowogard wystartował w katego-
rii MiniM6s. Szymański uzyskał 
czas 02:28:39, który uplasował go 
na 4. miejscu w swojej kategorii. 
Pośród wszystkich zawodników 
na tym dystansie, czas Marka Szy-
mańskiego pozwolił mu zająć 63. 
miejsce na 250 kolarzy. 

Na medal, a raczej na podwój-
ny medal spisała się Małgorza-
ta Kubicka. Reprezentantka No-
wogardu jadąca w barwach Dzi-
kiego Koszalina wystartowała na 
najdłuższym dystansie Giga (258 
km). Mieszkanka Nowogard po-
konała trasę z czasem 08:58:40 i 
pewnie wygrała swoją kategorię 
GigaK4s. Kubicka zdeklasowała 
również inne rywalki w Open Ko-
biet. Nasza reprezentantka uzy-
skała czas o ponad 20 minut lep-
szy od zawodniczki, która zaję-
ła w Open 2. miejsce. - Ja chyba 
miałam dobry dzień i dobrą gru-

pę startową, zdobyłam pierw-
sze miejsce w swojej kategorii i 

1. miejsce w open kobiet, za co 
dostałam koszulkę i bańkę piwa 
(śmiech). Jechaliśmy 3 pętle po 
86 km, lekkie górki nie były tak 
uciążliwe jak wiejący wiatr, któ-
ry dał się we znaki zwłaszcza na 
ostatnim okrążeniu. Ale najważ-
niejsze, że w głowie był optymizm 
i chęć walki – podsumowuje swój 
start Małgorzata Kubicka. Na-
sza reprezentantka walczy o zwy-
cięstwo w cyklu maratonów szo-
sowych, z tego powodu wybrała 
walkę o punkty cyklu i nie mogła 
wziąć tego samego dnia udziału 
w nowogardzkim maratonie. Jak 
jednak zdradza sama zawodnicz-
ka, był jeszcze inny powód takiej 
decyzji. - Szkoda mi, że nie jecha-
łam w maratonie MTB u nas, ale 
cały sezon podporządkowany jest 
jednemu ultramaratonowi, który 
odbędzie się we wrześniu. Jest to 
Tour De Pomorze, podczas które-
go pokonuje się 700 km non stop, 
w czasie 50 godz. No i w tym sa-
mym dniu co w Nowogardzie, 
był maraton właśnie kolo Lesz-
na, gdzie chciałam w ramach tre-
ningu przejechać 258 km – mówi 
Małgorzata Kubicka.  Gratuluje-
my naszym reprezentantom osią-
gniętych wyników oraz życzymy 
kolejnych udanych startów. 

KR

Małgorzata Kubicka na najwyższym 
stopniu podium podczas supermarotonu 
szosowego w Nietążkowie, koło Leszna
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oGŁo SZe nia drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

MieSZkania na SPrZedaŻ W CentruM noWoGardu!
* 2 pokojowe, 34,85 m2,I piętro, Cena: 111 000 zł
* 3 pokojowe, 57,59 m2, I piętro, Cena: 126 000 zł
* 2 pokojowe, 44,48 m2, bezczynszowe Cena: 125 000 zł
* 3 pokojowe 57,8 m2, III piętro Cena: 135 000 zł
* 3 pokojowe 57,59 m2, I piętro Cena: 136 000 zł
* 2 pokojowe 45,8 m2, niski czynsz Cena: 142 000 zł
* 3 pokojowe 90 m2 ( w tym lokal usługowy) Cena: 145 000 zł
MieSZkania W okoliCY noWoGardu!
* kawalerka 18 m2, parter Cena: 29 000 zł
* 4 pokojowe, 84 m2,parter Cena: 55 000 zł
* 3 pokojowe, 57,5 m2, I piętro, Cena: 55 000 zł
* kawalerka, 18,2 m2, parter Cena: 45 000 zł
* kawalerka 17,3 m2, I piętro Cena: 55 000 zł
* 2 pokojowe 39 m2, I piętro Cena: 60 000 zł
* 2 pokojowe 48 m2, I piętro Cena: 59 900 zł
Dla każdego Klienta zainteresowanego kredytem na zakup nieruchomości mamy przygotowa-
ną specjalną ofertę KREDYTU HIPOTECZNEGO. U nas znajdziecie Państwo wykwalifikowanego 
doradcę z wieloletnim doświadczeniem, który profesjonalnie zajmie się Państwa sprawą i BEZ-
PŁATNIE przeprowadzi cały proces przyznawania kredytu. Posiadamy ubezpieczenie OC na kwo-
tę 200.000 euro. Z nami jesteś ubezpieczony i kupujesz bezpiecznie!

nieruCHoMoŚCi

• DOM  w Dobrej sprzedam  
lub zamienię na mieszkanie. 
Tel.783649880.   

• Do wynajęcia M-4 , od 10,09,2015 
r.Tel.601724492.

• Sprzedam działkę  budowlaną  w  
okolicy  stadionu.Tel.695 400 600.

• Sprzedam  mieszkanie  bezczyn-
szowe 55 m2.Dobra  lokalizacja. 
505 339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w karsku. 
Stan  surowy.tel.691 664 658.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wy-
najęcia Lokal  100m.533983233.

• Sprzedam  działkę  wraz z halą  
200 m2,pow.działki 5760 m ,prze-
mysłowo-inwestycyjna. Ogrodzo-
na  płotem  betonowym. Wszystkie 
media. Centrum Nowogardzkiego 
Przemysłu. Lokalizacja  Nowogard 
ul:Boh.Warszawy.Tel.604679249.

•	 Sprzedam  mieszkanie 50 m 
2,parter ,dobra lokalizacja.
tel.506432616.

• Sprzedam  dom+garaż.606112493.

• SPRZEDAM - lub wynajmę garaż ul: 
Jana Pawła  II. Tel.607083893.

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibo-
ra I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 
594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Boh. Warszawy oś. Rado-
sław, II piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w nowogardzie osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. Dąbrowszczaków 19.

• Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 
056, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 
694 281 784

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 
504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, i piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę garażu.
Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem 
w Nowogardzie. 608 853 710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Pol-
skiego 5 w Nowogardzie (obok 
szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cukier-
ni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

• Sprzedam górę domu 120 m2, dwa 
garaże. 696 207 172, 668 503 880 

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym tanio. 507 045 404

• Wynajmę kawalerkę. 602 74 66 05 

• Sprzedam nowy dom w Kościusz-
kach 130 m2, działka 4600m2. Nie 
wymaga wkładu finansowego. 606 
118 102 

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojowe, 
I piętro, 60m2, ul. Zamkowa. Tel. 
730 315 621 

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
w Szczecinie Niebuszewie 147 tys. 
501 307 666 

• KRUS – działka rolna ok. 2HA pod 
ubezpieczenie rolnicze – tanio! 889 
133 882 

• Sprzedam 3ha ziemi rolnej w Re-
dostowie 16 500 zł za ha 609 353 
315 

• Goleniów 11 km domek z częścią 
gospodarczą z działką 2 ha. Cena 
240 tys. 502 103 432 

MotorYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam - Mercedesa  A  Klasa  
Elegance  1,7 Cdi ,1998R.Cena 4900 
zł. Do negocjacji. tel.608533113

rolniCtWo

• Sprzedam   prosięta . 
Tel.509871250.

• Sprzedam  prosiaki  40  szt.
Tel.725806787.

• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 
Tel.796759414.

• Sprzedam  kaczki   francuskie, sku-
bane na  zamówienie.Tel. 511 696 
751.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, be-
lowanie słomy i siana. 608 01 39 
95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, 
mulczowanie, belowanie, prze-
grabianie i zgrabianie, talerzówka, 
orka, siano-kiszonka i siew agrega-
tem. 508 404 704 

•	 orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Usługi koszenia bizonem z siecz-
karnią. 502 853 573 

•	 kury nioski – wyprzedaż. Gospo-
darstwo rolno-drobiarskie Ża-
bowo 13. tel. 91 39 106 66, 510 
127 838

• Sprzedam kaczki skubane i gęsi. 
796 759 414 

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

uSŁuGi

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 Pranie-MaGiel,Pranie dYWa-
nÓW, WYkŁadZin, taPiCerki 
MeBloWeJ SaMoCHodoWeJ/ 
SkÓrZaneJ MateriaŁoWeJ / 
PoŚCieli WeŁnianeJ / lanoli-
nĄ/SPrZĄtanie: CZYSZCZenie 
FuG.tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 tranSPort, PrZeProWadZki. 
665 720 037

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Finishit. kompleksowa budo-
wa domów, elewacje i docieple-
nia, ogrodzenia z klinkieru i kamie-
nia polbruk, kostka granitowa, wy-
kończenia wnętrz, łazienki, komin-
ki. Tel. 603 531 077

• UKŁADANIE – kostki  granitowej , 
kamienia polnego.Tel.695909603.

•  Wypełniam dokumenty do ZUS 
na rente, emeryturę, świadczenia 
emerytalne i kapitał początkowy. 
Kontakt : 512 413 563 

• Torty, ciasta (olx.pl). Tel. 600 151 
353

•  Remonty mieszkań po godzinach 
popołudniowych. 607 729 933 

• Matematyka. 668 171 212 

PraCa

• Zatrudnię  do  pracy  na  Fer-
mę ,dobre  warunki  płacowe.
Tel.913910315.

• Szukam  pracy  na  łapanki  na  kury.
Tel.726737203.

• Zatrudnię do  robienia  pierogów! 
Wiek bez  znaczenia , akt. książecz-
ka zdrowia. Miejsce  pracy  Kikorze. 
Praca  zmianowa. Tel.502026980. 
Dzwonić po 14 godz.

• ZATRUDNIĘ  -spawacza 
.Tel.503032234.

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posiłków.
Tel.913920221.

• Przyjmę  pomocnika. 
Tel.603531989.

• Przyjmę  pracowników  do docie-
pleń. 603531989.

• Przyjmę  na  staż z  gwarancją  za-
trudnienia. Wiek 30-40 lat  prawo 
jazdy kat.”B”.Tel.602677563.

• Zatrudnię  pracownika  na kuchnię 
. Tel.530395368.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Zatrudnię szwaczkę-krojczą, dobre 
warunki płacowe, tel. 91 39 26 999

•	 Poszukuje osoby do odbierania 
dziewczynek 5 i 7 lat ze szkoły SP 
1. 600 897 758 

• Zlecę położenie kafelków 150 m2. 
694 459 638 

inne

• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bar-
dzo duży  wybór drzew  owo-
cowych w pojemnikach Już od 
20 zł.  Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

• Sprzedam meble  do  pokoju  dzie-

cięcego  w b.dobrym stanie. 886 
465 485.

•	 drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Drzwi garażowe ocieplane o wy-
miarach wys.210 cm ,szer.240 cm 
w solidnej 

• ramie .Stan b.dobry.tel.509861740

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam nową broń sportową ka-
liber 6,35. Cena 500 zł. 604 923 333

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz we 
własnym zakresie. 515 800 423 

•	 Szukam przyjaciółki na żonę w 
wieku 60-67 lat. 91 39 25 794

• Sprzedam drzewo mieszane liścia-
ste pocięte w klocki. Tel 880 690 
659 

• Sprzedam dwa piece CO wydaj-
ność do 120 m2 i 250 m2 kuchnię 
gazową piekarnik elektryczny.91 
39 23 288 , 721 728 147 

• Owczarek niemiecki 2 lata z rodo-
wodem bardzo ładny sprzedam. 91 
39 21 828

• Sprzedam  biurko  - 1,50/0,70  i  za-
mrażarkę. Stan b.dobry. Tel. 796 
965 432.

• Sprzedam segment pokojowy sto-
lik RTV + ława rozkładana. 605 331 
204

• Przyjmę złom. 796 445 985 

• Sprzedam tarczycę budowlaną 
modrzew sezonową na 6 lat, praz 
tarczyca jesion sezonowa na 6 lat. 
668 298 084 

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pu-
łek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożona 
w paczki,  tel. 605 522 340,

• Sprzedam drzewo kominkowe. 607 
580 172
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

NOWE, NIŻSZ
E

CENY

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

oddam 
w dobre ręce 

małe kotki
tel. 727 246 863

LMM

Oddam 
małe kotki. 
695 320 475   tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

ZATRUDNIĘ :  
-  montaż  okien PCV 

-  obróbka  okien. 
Tel. 663 600 601

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

W.21-28.08

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Sprzedam działkę 
ogrodową o pow. 5 arów, 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Tel. 698 560 684

F.u.H. adam Fedeńczak 
zatrudni pracownika administracyjnego 

z doświadczeniem
kontakt: 509 528 688

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Mieszkał
w dawnej

Osetii

Mebel
do leżenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

11

Ubiór
sędziego

Zasadnicza
część

roweru

21

Pława

Roz-
członko-

wanie

Gwanako

3

10

Karne lub
cywilne

5

19

16

9 20

14

13 8

Zaleta

Kot z lasu

Baran bez
męskości

Omyłka

Dostojnik
z Abisynii

Kojąca
maść

Biała
pora roku

Żywi się
mlekiem

matki

Sztuka
Gabrieli

Zapolskiej

Płacona
za towar

Rzeka
lub ryba

Bóstwo
Indian

Napój 
podobny
do rumu

Pieśń gon-
dolierów Komysze

Wcielenie
wisznu

Spis

Złość
dawniej

Usunięcie
płodu

Srebrzystobiały
miękki  metal

Goniec
Cyklista

Przysiołek
stanicy

Palący się
sznur

sapera

Średnian

Hak do holowania

Wzdłuż
niej

domy

W niej
więź-

niowie

Czarownik,
znachor

Z jądrem
w środku

Lebiega

Diabeł
z Łowicza

6

7

1

Delikat-
ność mu 

obca

18

2

Orzeczenie
sądu

Imię 
z Rosji

Su�t

Wcięcie
w sukni

Order

Mały
obraz

Żydowskie
święto

Antinim
Dobra

Bajarz
Krzep-
towski

Rodzaj 
taczki

Na nim
lizak Zły duch

Skowronek
polny

Skorupiak
cyklop 17

12

4

15

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :  Wyprawka dla pierwszaka
Christiana Syfert, Cecylia Furmańczyk, Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina 

Szwal, Adam Stefański, Anna Huget, Nikola Gredna, Alicja Wypych, Janina Grudzińska, Kazimierz Gru-
dziński, Edward Bachor, Grażyna Kosmalska, Grażyna Gibka, Klaudia Gniewisz, Bogumiła Czupryńska, Jo-
lanta Kozioł, Janusz Czarnowski, Krystyna Gęglawa

Zwycięzcy: Jolanta Kozioł, Janina Grudzińska, Alicja Wypych
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie rebusu:  wakacje
Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Bianka Dalmata, Nadia Grenda, Natalia Chruściel, Dominika Wojcie-

chowska, Wiktoria Gniewisz
Zwycięzca: 
Bianka Dalmata
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inForMator lokalnY - noWoGard
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Cardia  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularna linia Mi kro Bu So Wa SeroCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia Metro tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro Man BiŃCZYk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GolCZeWo - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁad JaZdY Bu SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 14 VI – 31 VIII 2015

Aktualizacja wg stanu na 19 VI 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:59 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:04, Osina 06:07, Mosty 06:12, Goleniów 06:21, Kliniska 06:33, Szczecin Dąbie 06:42, 
Szczecin Zdroje 06:48, Szczecin Port Centralny 06:56 Szczecin Główny 07:01 
~ 1-6 / 15 VIII;

07:41 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 15 VI-31 VIII;

07:42 I
3

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:57, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:03, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 ~ 14 VI;

07:43 II
1

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 15 VI-31 VIII / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88076
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:19, Kołobrzeg Stadion 10:38 Kołobrzeg 10:44 

~ 67 / 21 VI;

09:23 II
1

PR - R
88020
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:38, Gryfice 09:50, Trzebiatów 10:05, Kołobrzeg Stadion 10:23 Kołobrzeg 10:29 

~ 21 VI;

10:21 II
1

PR - R
88025

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:26, Osina 10:30, Mosty 10:36, Goleniów 10:44, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 
~ 21 VI;

10:32 II
1

PR - R
88031
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:38, Osina 10:42, Mosty 10:47, Goleniów 10:55, Kliniska 11:07, Szczecin Dąbie 11:17, 
Szczecin Zdroje 11:21, Szczecin Port Centralny 11:29 Szczecin Główny 11:33 

~ 1-7 / 21 VI;

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:25 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:33, Płoty 13:42, Baszewice 13:49, Gryfice 13:56, Gąbin 14:06, Trzebiatów 14:12, Bieczyno 
Pomorskie 14:18, Karcino 14:22, Głowaczewo 14:26, Stary Borek 14:30, Kołobrzeg Stadion 14:37

Kołobrzeg 14:42 ~ 1-5;

14:32 II
1

PR - R
88029
88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:37, Osina 14:41, Mosty 14:47, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:53, Goleniów 15:23, 
Kliniska 15:41, Szczecin Dąbie 15:51, Szczecin Zdroje 15:55, Szczecin Port Centralny 16:03

Szczecin Główny 16:07 

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 

16:55 II
1

PR - R
88731
REGA

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:43, Szczecin Dąbie 17:53, Szczecin Zdroje 18:01 Szczecin Główny 18:14 

18:03 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 18:11, Płoty 18:20, Baszewice 18:33, Gryfice 18:40, Gąbin 18:50, Trzebiatów 18:56, Bieczyno 
Pomorskie 19:02, Karcino 19:05, Głowaczewo 19:10, Stary Borek 19:14, Kołobrzeg Stadion 19:20

Kołobrzeg 19:25 

18:43 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:06, Kliniska 19:33, Szczecin Dąbie 19:42, 
Szczecin Zdroje 19:46, Szczecin Port Centralny 19:54 Szczecin Główny 19:58 

Strona 1 z 2
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

ZAPRASZA

ARTYKUŁY 
SZKOLNE
KSIĄŻKI

PODRĘCZNIKI

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

i inne nagrody
Szczegóły Loterii w księgarni

Zanim w szkolnej siądziesz ławie
Przyjdź podręcznik nowy kup

Ja ci za to rower sprawię  
Taki prezent sobie zrób

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWanY, 

ŻWir, CZarnoZieM, 
PoSPÓŁka 

 ŻWiroWnia 
dŁuGoŁęka
tel. 504 265 607

792 707 943 
Z doWoZeM 
do klienta

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 6

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama reklama

reklama

s.  7

Czytaj s. 2, 4

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

s. 5

  tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Radny 
ci (nie) 
odpowie 

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
ul. 3 Maja 22, Nowogard, tel. 91 392 21 81

Nabór 2015

Ogłasza nabór do klas: 1, 2, 3,
Nauka trwa 3 lata - BEZPŁATNIE

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

Groził sąsiadowi 
bronią?
 

Czytaj s. 11

Zatrudnię od zaraz 
lakiernika 

lub pomocnika. 

tel. 692 489 477 

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Czytaj s. 3

Już dziś pierwszy dzwonek 

Około 3 tysięcy uczniów 
rozpocznie naukę w szkole

Dzieło zostało 
ukończone 

Fedańczak 
w Pogoni 
Szczecin!

Nasza sonda
Czy 
pójdziemy do 
referendum?

Nasi na targach 
w Dobrej

Czytaj s. 8
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nasza sonda kronika 
policyjna

Już w niedzielę, 6 września 2015 r., odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Pola-
cy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na trzy pytania, w tym jedno dotyczące wpro-
wadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Dlatego tym razem zapytaliśmy, w co-
tygodniowej sondzie, naszych respondentów z gmin Nowogard i Osina, czy wezmą w nim 
udział? 

Jan Stuligłowa - Nie byłbym obywatelem tego kraju, gdybym nie 
zajął stanowiska w tej sprawie. Co do samego wyboru i głosowania 
to proszę mi wybaczyć, ale jest to moja osobista sprawa. Dlatego naj-
pierw jeszcze dokładnie przed zagłosowaniem sobie na ten temat po-
czytam i w niedzielę pójdę na głosowanie. 

 

Wiesław Juszczyk - Jestem zwolennikiem tego referendum, a kon-
kretnie tego jednego pytania z JOW-ami pomijając te następne pyta-
nia, które są dla mnie mniej istotne. Nie mniej do referendum zde-
cydowanie pójdę, bo zazwyczaj uczestniczę w wyborach czy tym ra-
zem właśnie w referendum. Kończąc uważam, że nadchodzące refe-
rendum jest zwołane trochę na tzw. „ łapu capu” i wydaje mi się, że 
nie jest dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Ale cóż, 
zobaczymy już w niedzielę co nam przyniesie? 

Pan Zbigniew - Panie będę mówił prosto z mostu, ale nie wiem czy 
te słowa wytrzyma pana sprzęt do nagrywania? Mówiąc już teraz po-
ważnie, to ten kto wymyślił to referendum był w strachu, że przegra 
wybory. Dlatego nie mogę iść na to referendum, które zostało wymy-
ślone dla konkretnych celów, a nie dla samej idei. Dlatego tym razem 
nie pójdę do tego referendum. 

Pan Dariusz – O jejku to trudne pytanie, bo na tę chwilę nie wiem, 
co mam panu powiedzieć? Jestem średnio zainteresowany polityką, 
ale jeżeli trzeba to oczywiście z obywatelskiego punktu postaram się 
zagłosować w nadchodzącym referendum. 

Henryk Maknia - Oczywiście, że pójdę, bo trzeba być czy to na 
wyborach czy referendach, bo to jest przywilej, ale i też mój, jako oby-
watela Polski, obowiązek. O JOW-ach słyszałem w TV i w gazecie. 
Dlatego coś nie coś się dowiedziałem, ale jak będę głosował tego jesz-
cze nie wiem? Dobrze, że mamy teraz prawa do głosu, bo przez okres, 
gdy rządziła komuna, takiej możliwości nie było. I życzyłbym sobie, 
aby tę komunę zwyczajnie odsunąć od rządzenia, gdyż ona była za 
długo i ludzie zwyczajnie tego nie wytrzymywali.  Referendum podo-
ba mi się i popieram je. Dlatego z rodziną pójdziemy do referendum. 

Wysłuchali: Jarek Bzowy i Marta Wipplinger

24.08.2015 r. 
godz. 15.20 
Pracownik ochrony sklepu 

Biedronka przy ul. Warszaw-
skiej, powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. 

godz. 17.50 
Przy ul. 3 Maja dokona-

no włamania do samocho-
du marki Toyota, skąd skra-
dziono portfel z zawartością 
pieniędzy, dokumenty, karty 
bankowe, laptop marki Toshi-
ba, dwa pen driver , dwa ka-
ble USB. 

25.08.2015 r.
godz. 14.00
Pracownik sklepu Lidl po-

wiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży alkoholu, którym 
okazał się Sławomir O.

26.08.2015 r. 
godz. 22.30 
Na terenie Kolonii Smużyny 

dokonano włamania do samo-
chodu marki Toyota Avensis,  
z wnętrza, którego dokonano 
kradzieży torby z zawartością 
portfela z pieniędzmi oraz do-
kumentów. 

27.08.2015 r. 

godz. 15.45
Pracownik ochrony skle-

pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej.

28.08.2015 r. 
godz. 14.40 
Pracownik sklepu Polo 

Market powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

29.08.2015 r. 
godz. 01.10
Pracownik stacji paliw Or-

len powiadomił o kradzieży 
paliwa przez kierującego sa-
mochodem marki Mazda. 

godz. 01.40 
Na terenie ogrodów działko-

wych przy ul. 3 Maja ujawnio-
no tablicę rejestracyjną. 

30.08.2015 r. 
godz. 19.30 
Na ul. Mikołaja Reja z po-

mieszczenia gospodarczego 
dokonano kradzieży piły spa-
linowej. 

godz. 21.00
W miejscowości Wojcieszyn 

doszło do kolizji drogowej po-
między pojazdami Volvo oraz 
Audi.  
 st. insp. Ref. Prewencji 

Klaudia Gieryń 

W tYCH dniaCH OdeSZli dO WieCZnOŚCi
Kazimierz Ciesielski: lat 71, zmarł 27.08.2015 r., pogrzeb odbył się 29.08.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Stanisław Kotylak: lat 77, zmarł 29.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 01.09.2015 r., o godz. 14:00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Piotr Buczek: lat 70, zmarł 30.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 02.09.2015 r., o godz. 15:00 na cmentarzu 

w Nowogardzie.
Kazimierz Burzyński: lat 60, zmarł 30.08.2015 r., pogrzeb odbędzie się 02.09.2015 r., o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

-Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową i bojler na ciepłą wodę tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: trzy miesięczne kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Oddam słomę żytnią z 10 h – Olchowo tel. 511 696 751
- Pilnie potrzebuję pralkę automatyczną tel. 735 448 007 

Patrole wzmocnione 

Posiłki w ramach 
adaptacji...
Już po raz trzeci, szeregi policjantów z Goleniowa i Nowo-
gardu zasilili mundurowi pełniący służbę w ramach stażu 
adaptacyjnego, co oznacza, że na ulicach obu miast ponow-
nie pojawiły się dodatkowe patrole.

Do służby w ramach adapta-
cji zawodowej skierowanych zo-
stało 12 policjantów po pozytyw-
nie zakończonym szkoleniu pod-
stawowym. Funkcjonariusze na-
bierają doświadczenia pod okiem 
4 doświadczonych stażem kole-
gów z Oddziału Prewencji Policji 
w Szczecinie. Jednym z ich podsta-
wowych zadań jest patrolowanie 
miejsc szczególnie zagrożonych 
oraz zapobieganie i ujawnianie 
sprawców wykroczeń uciążliwych 
dla mieszkańców. Adepci pełnią 

służbę w godzinach popołudnio-
wych i wieczorowo – nocnych. 
W większości są to patrole piesze 
-informuje asp. Julita Filipczuk.  
Po zakończonym stażu adaptacyj-
nym, młodzi funkcjonariusze tra-
fią do swoich macierzystych jed-
nostek.

Dodatkowe patrole pojawi-
ły się na ulicach, dzięki środ-
kom finansowym przekazanym 
na ten cel przez Urząd Miasta i 
Gminy w Goleniowie oraz Urząd 
Miejski w Nowogardzie.     MS 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 
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( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Hurtownia Drobiu 
zatrudni na stanowisku 

kierowca – sprzedawca. 
Dobre warunki. 

602 288 598

reklama

Już dziś pierwszy dzwonek 

Około 3 tysięcy uczniów rozpocznie szkołę 
Po dwóch miesiącach wakacji, dzieci i młodzież wracają do nauki. Tylko w samych szkołach miejskich, dla których organem prowadzącym jest gmina, od 
1 września naukę rozpocznie prawie 2 tysiące 300 uczniów. W całej gminie do szkolnych ławek wróci około 3 tysięcy uczniów.  

W większości szkół w trakcie 
wakacji trwały prace remontowe. 
W Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Wojska Polskiego zagospo-
darowano teren wokół placu za-
baw. Wewnątrz szkoły wyremon-
towano szatnie, w których ucznio-
wie przebierają się na lekcje wy-
chowania fizycznego. Odmalowa-
no klasy na przyjęcie „pierwsza-
ków”.  Odświeżono także świetli-
cę szkolną. W SP1, według stanu 
na 31 sierpnia, naukę w nowym 
roku rozpocznie 410 uczniów w 
18 oddziałach, licząc razem z „ze-
rówką”. 

W Szkole Podstawowej nr 2, 
żadnych prac remontowych tym 
razem w czasie wakacji nie za-
planowano. Warto przypomnieć, 
że szkoła ta od wewnątrz zosta-
ła kilka lat temu wyremontowa-
na. Placówka nadal czeka na re-

mont elewacji i otoczenia szko-
ły. W tym roku w SP 2, na lekcje 
będzie uczęszczać 311 uczniów w 
klasach od 1 do 6. W „dwójcie”, 
podobnie jak i w SP4 (czytaj poni-
żej), nie utworzono klasy zerowej. 

W Szkole Podstawowej nr 3, 
przy ul. Boh. Warszawy, odmalo-
wano klasy, szatnie i piwnice. Na-
ukę w tej szkole rozpocznie dzisiaj 
420 uczniów w 17 oddziałach kla-
sowych. W szkole tej, również w 
tym roku, otwarto klasę „zerową”. 

W Szkole Podstawowej nr 4, na 
osiedlu Bema, wraz z pierwszym 
dzwonkiem naukę rozpocznie 129 
uczniów (dane na 31 sierpnia). Tu 
w przeciwieństwie do SP 1 i SP3 
nie uruchomiono klasy „O”. W 
czasie wakacji w szkole również 
przeprowadzono wiele remontów, 
m. in. odnowiono schody przy 
dwóch wejściach do budynku, 

oraz odnowiono kilka pomiesz-
czeń wewnątrz placówki. 

Aż 620 uczniów rozpocznie za 
to naukę w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przy ul. Boh. War-
szawy. Będą to uczniowie Gim-
nazjum nr 2 i II LO. W szkole w 
czasie wakacji wymieniono kolej-
ne okna (przy hali sportowej), wy-
malowano pomieszczenia w seg-
mencie D, znajdującym się w piw-
nicach, oraz wyremontowano se-
kretariat. 

W Gimnazjum nr 1 przy ul. 
Wojska Polskiego, naukę rozpocz-
nie 279 uczniów. W czasie wakacji 
w szkole odmalowano klasy oraz 
korytarze. Odświeżono też toale-
ty. Usunięto drobne usterki. 

W Gimnazjum nr 3, na osie-
dlu Bema, naukę pobierać bę-
dzie w nowym roku szkolnym 
130 uczniów. W szkole nie prze-

prowadzono żadnych remontów, 
bo w lipcu burmistrz zablokował 
budżet na ten cel, jakim dyspono-
wała szkoła – powiedziała redak-
cji DN, była już dyrektor Gimna-
zjum Irena Juszczyk, która to jesz-
cze praktycznie przez całe wa-
kacje zarządzała placówką. Te-
raz Gimnazjum ma nowego, tym-
czasowego dyrektora. Jak już in-
formowaliśmy, do pełnienia tej 
funkcji burmistrz powołał Bog-
dana Sobolewskiego – nauczycie-
la, który kilka miesięcy temu za-
słynął z tego, że oskarżył I. Jusz-
czyk o mobbing. 

Oczywiście rok szkolny roz-
pocznie się dzisiaj również w pię-
ciu szkołach na terenie wiejskim 
tj. w Błotnie, Orzechowie, Żabo-
wie, Strzelewie i Długołęce.  Poza 
tym mamy jeszcze szkoły zawodo-
we i średnie, dla których organem 

prowadzącym jest powiat. 
Ostateczna liczba uczniów, 

którzy rozpoczęli naukę w roku 
2015/16, będzie jednak znana do-
piero 10 września. Do tego cza-
su bowiem dyrektorzy wszystkich 
szkół podległych gminie muszą 
złożyć ostateczny raport o licznie 
przyjętych uczniów. Dlatego też 
liczba ta w poszczególnych pla-
cówkach może jeszcze ulec zmia-
nie. Nie mniej jednak należy 
przyjąć, że nowy rok szkolny we 
wszystkich placówkach oświato-
wych naukę rozpocznie ok. 3 tys. 
uczniów. 

Redakcja DN, z okazji roz-
poczynającego się nowego roku 
szkolnego, życzy wszystkim 
uczniom samych dobrych osią-
gnięć w nauce, a kadrze pedago-
gicznej satysfakcji z wykonywane-
go zawodu. 

Marcin Simiński

Co nowego  czeka  szkoły od  września?

Nie tylko 1-6, ale i oceny opisowe…
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. wprowadza nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące m.in. sposobu oceniania, sprawowa-
nia i organizacji nadzoru pedagogicznego, przygotowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.  Wszystkie zmiany mają na celu usprawnić sys-
tem i jego działanie. 

A oto lista głównych zmian, któ-
re zostaną wprowadzone w życie z 
dniem 1 września: 

Zwolnienia i oceny z wf 
Zmiany dotyczą ocen z wychowa-

nia fizycznego i zachowania. Po wej-
ściu w życie nowych przepisów, dy-
rektor nie zwolni ucznia z całych za-
jęć, a jedynie z tych czynności, któ-
rych - jak stwierdza opinia lekarska 
- uczeń ze względów zdrowotnych 
nie może wykonywać. Zwolnienie 
będzie udzielane na czas określo-
ny w opinii. Zmienić mają się rów-
nież kryteria brane pod uwagę przy 
wystawianiu ocen z tego przedmio-
tu - obowiązywać będzie zasada, że 
przy ustalaniu oceny, oprócz wysił-
ku wkładanego przez ucznia w wy-
wiązywanie się z obowiązków wyni-
kających ze specyfiki tych zajęć, na-
leży brać pod uwagę również syste-
matyczność udziału w lekcjach oraz 
aktywność ucznia w działaniach na 
rzecz sportu szkolnego i kultury fi-
zycznej.

Oceny opisowe
Od nowego roku szkolnego na-

uczyciele będą mogli we wszystkich 
klasach (od klasy pierwszej szko-
ły podstawowej do ostatniej klasy 
szkoły ponadgimnazjalnej) stoso-
wać oceny opisowe. Tutaj szkoła bę-
dzie miała wybór, a taka możliwość 
ma dotyczyć wszystkich lub wybra-
nych zajęć. Oceny opisowe mają być 

sporządzane na komputerze. Pamię-
tajmy jednak, iż oceny klasyfikacyjne 
muszą być wystawiane jednocześnie 
w formie stopnia. 

Obowiązki w zakresie opieki nad 
uczniami niepełnosprawnymi 

Zobowiązanie m.in. do dodatko-
wego zatrudnienia nauczycieli po-
siadających kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej, w celu współ-
organizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, specjalistów, 
asystenta, o którym mowa w art. 7 
ust.1e ustawy o systemie oświaty (w 
przypadku klas I-III szkoły podsta-
wowej), lub pomocy nauczyciela w 
przedszkolach, innych formach wy-
chowania przedszkolnego i szkołach 
ogólnodostępnych, w których kształ-
ceniem specjalnym są objęci ucznio-
wie posiadający orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, wydane-
go ze względu na autyzm, w tym ze-
spół Aspergera, lub niepełnospraw-
ności sprzężone.

Koniec ze śmieciowym jedze-
niem w szkolnych sklepikach

Chodzi o produkty o zawarto-
ści nasyconych kwasów tłuszczo-
wych, soli i cukru. Złamanie zaka-
zu będzie karane grzywną oraz na-
tychmiastowym rozwiązaniem umo-
wy z ajentem szkolnego sklepiku. 
Określeniem listy produktów, któ-
re znikną ze szkół, zajmie się resort 
zdrowia.

Zmiany dotyczące nauki języków 
obcych.

Dodaje przepis umożliwiając or-
ganizację lekcji języka migowe-
go. Zmiany obejmują także naucza-
nie języków obcych – przyjęto, że 
nauka drugiego języka obcego no-
wożytnego dotyczyć będzie wszyst-
kich uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim, w tym 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełno-
sprawności jest upośledzenie umy-
słowe w stopniu lekkim, niezależnie 
od rodzaju gimnazjum, do którego 
uczęszczają.

Apel o tanie mleko dla szkół.
Od nowego roku szkolnego obo-

wiązuje także rozporządzenie Rady 
Ministrów z 25 maja 2015 r. w spra-
wie maksymalnych cen mleka i prze-
tworów mlecznych dostarczanych do 
przedszkoli i szkół w roku szkolnym 
2015/2016 (Dz. U. poz. 753)   

Ustala ono maksymalne ceny 
mleka i produktów mlecz-
nych dostarczanych do szkół 
w roku szkolnym 2015/2016: 
a) obniża maksymalne ceny dla mleka 
białego, smakowego, twarogu i serów 
b) pozostawia bez zmian cenę mak-
symalną dla jogurtu.

Zmiany dotyczące egzaminów 
Zmiany, które wprowadza, to wy-

nik marcowej nowelizacji ustawy o 
systemie oświaty. Rozporządzenie 

uprości część procedur egzaminacyj-
nych - zespół nadzorujący przebieg 
matury będzie mógł liczyć dwóch 
nauczycieli (dotychczas co najmniej 
trzech), w jego skład będzie mógł zo-
stać powołany także wychowawca 
zdających. Łatwiej będzie także od-
bierać przesyłki z arkuszami – bę-
dzie mogła to zrobić jedna osoba, a 
nie jak dotychczas co najmniej dwie. 
Od nowego roku szkolnego część 
maturzystów będzie musiała płacić 
za podejście do egzaminu - zgodnie z 
omawianym rozporządzeniem opła-
ta wyniesie ok. 50 zł. Nowe zawody- 
technik służb lotniskowych

1 września wchodzi również roz-
porządzenie MEN zmieniające roz-
porządzenie w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego 
(Dz. U. Poz. 954) .

Poszerza on listę zawodów szkol-
nictwa zawodowego o technika lot-
niskowych służb operacyjnych, prze-
twórcę ryb oraz technika przemysłu 
mody.

Pytanie - Czy nasze zawodówki 
mają zamiar skorzystać w przyszło-
ści z tej możliwości?

      Darmowe podręczniki
W roku szkolnym 2015/2016 kon-

tynuowana będzie reforma pod-
ręcznikowa wprowadzona  ustawą z 
30.05.2014 r. o zmianie ustawy o sys-
temie oświaty oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 811).  Dar-

mowe podręczniki otrzymają drugo-
klasiści, czwartoklasiści oraz ucznio-
wie pierwszych klas gimnazjów.

Tyle nasze ustalenia. W  najbliż-
szych numerach opublikujemy roz-
mowy z dyrektorami nowogardzkich 
szkół, których pytamy o to, jak przy-
gotowani są do zmian i które z tych 
fakultatywnych wprowadzą w swo-
ich szkołach.  

Red.
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Sonda z Osiny
Już w niedzielę, 6 września 2015 r., odbędzie się ogólnokra-
jowe referendum, w którym Polacy będą mogli odpowie-
dzieć „Tak” lub „Nie” na trzy pytania, w tym jedno dotyczą-
ce wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. 
Dlatego tym razem zapytaliśmy, w cotygodniowej sondzie, 
naszych respondentów z gmin Nowogard i Osina, czy we-
zmą w nim udział? 

Pan Marian - Powiem panu 
tak, że z jednej strony jest to do-
brze, bo jeżeli ono przejdzie to nie 
będą partie rządziły swoimi kan-
dydatami w partii i danym mie-
ście. Nie mniej sam naprawdę nie 
mam pojęcia i nie wiem, jak to bę-
dzie. Dlatego mocno się jeszcze za-
stanawiam, czy wziąć udział w 
tym referendum?

Pani Bogumiła - Nie mam 
zbytnio wyrobionego zdania na 
ten temat. Dlatego się wsłuchuję w 
ten temat. Ale, na referendum ra-
czej pójdę wraz z moją rodziną. 

Edmund Nowacki - Zastana-
wiam się czy pójść czy też nie? Ale 
referendum jest potrzebne i wydaje 
mi się, że to dobrze się w ogóle od-
będzie. Ale co do ostatecznej decy-
zji to zdecyduję o tym na dniach, 
podpytując też innych, czy pójdą? 

Pani Teresa - Panie redaktorze 
na temat polityki powiem panu 
niewiele, bo mnie ona nie  intere-
suje i zwyczajnie się z niej wyłą-
czam. Co do referendum i samych 
JOW-ów to dla mnie jest to ”pic na 
wodę”, bo słyszę głosy zupełnie roz-
bieżne w tym temacie. Dlatego na 
referendum nie pójdę. 

Pani Iwona - Na refe-
rendum zdecydowanie pój-
dę, bo jest to mój obywatel-
ski obowiązek wobec nasze-
go państwa. Jestem Polką, 
dlatego chcę mieć zmiany 
na lepsze w kraju, bo to co 
teraz tu jest, jeszcze nie jest 
takim dobrem dla prostych 
ludzi takich jak ja. Uwa-

żam, że wielomandatowe okręgi wyborcze były dobre, bo było więcej lu-
dzi, z tą różnicą, że nie było w nich wiele możliwości. Kiedyś byli tylko 
„czerwoni”,  teraz mamy tylko polityków z partii PiS i PO, i nic więcej, 
więc pytam, jaka ma być to konfrontacja? Dlatego pójdę, popieram to re-
ferendum i na pewno będę w nim uczestniczyła w najbliższą niedzielę. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nasz felieton

I nadziwić się nie mogę...

Skończył się sierpień, wyjąt-
kowo gorący tego roku, i sier-
pień  jak zwykle pełen ważnych 
rocznic, Powstanie Warszaw-
skie, Bitwa Warszawska, Soli-
darność.  W tym roku szcze-
gólnie brzmiała rocznica Soli-
darności, wszak 35 lat minęło. 
Brzmiała w całej Polsce, w ca-
łym  województwie, w Szczeci-
nie i w mniejszych miejscowo-
ściach, ale nie u nas. W  Nowo-
gardzie o 35 rocznicy Solidarno-
ści głucho. Nawet w trakcie piąt-
kowej sesji Rady, ani jakiegoś 
rocznicowego  stanowiska, ani 
nawet jakiegoś nieoficjalnego 
wspomnienia nikt nie usłyszał. 
Ale jak mają radni mieć głowę 
do takich rzeczy skoro, gdy znaj-
dą  się w Ratuszu, stają się tak 
zalęknieni, że nawet do proste-
go policzenia się nie są zdolni i 
już po raz kolejny nie wiedzą jak 
głosowali - żenada. Jak ma pa-
miętać  burmistrz, który – zresz-
tą tego to już zostawmy, bo jak 
to mówią, - szkoda gadać. Tyl-
ko DN  pamiętał i o sierpniu 80 
i ludziach również tych nielicz-
nych z Nowogardu, którzy, każ-
dy na swoją miarę, odkryli dla 
świata znaczenie słowa - solidar-
ność. Mógłbyś się już przyzwy-
czaić - mówię sobie -  przecież 
wiesz dlaczego tak wielu woli tu-
taj nie pamiętać… . Ale nie, nie  
mogę się przyzwyczaić. I nadzi-
wić się też nie mogę. Przecież to 
się wydarzyło tuż  obok, w Pol-
sce.  Wydarzało się również tyl-
ko 60 kilometrów stąd, w Szcze-
cinie. Wydarzało się i w sierpniu 
80, i wcześniej w roku 70-tym, i 
tyle razy w historii. Wydarzało 
się – mało powiedziane, dla wol-
ności, dla solidarności oddawa-
li nawet życie. Też tutaj obok, 60 
km stąd. Czy można więc, aż tak 
nie pamiętać.      

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat! 
Pewnie pogrzebały stary świat 

w wielu miejscach i słowa J. 
Kaczmarskiego, dały wiarę całe-
mu pokoleniu Polaków wiarę w 
podstawowe znaczenie, jaką ma 

wolność dla ludzkiej godności.
Wtedy bowiem to życie ludz-

kie na ziemi staje się „bardziej 
ludzkie”, kiedy rządzi się praw-
dą, wolnością, sprawiedliwo-
ścią i miłością. 

Te słowa też padły na tej pol-
skiej ziemi, w  Gdańsku z ust in-
nego polaka dziś świętego Jana 
Pawła II. Ja zaś patrzę na to co 
tutaj się dzieje i nadziwić się nie 
mogę. Bo tutaj jest tak,  jakby się 
nic nie wydarzyło, ani w sierp-
niu 80, ani w czerwcu 76, ani w 
grudniu 70,  ani  marcu 68, ani 
w październiku 56, ani... . Kwia-
ty kilka razy w roku władza, jak 
kiedyś składa pod odnawianym 
pieczołowicie szkaradnym ar-
chitektonicznie obeliskiem to-
talitarnego zniewolenia. Zastra-
chani wychowawcy, pędzą tam 
dziatwę nawet przedszkolną w 
obawie, że jakiś niewydarze-
niec, któremu się pomyliło my-
dło i powidło grozi konsekwen-
cjami. Karnie zganiają też in-
nych, zwłaszcza tzw. swoich, ale i 
nawet biednych Sybiraków, któ-
rym przewodzi w swoim sty-
lu oddanej towarzyszki, była in-
struktorka ZHP-owska. Wszy-
scy  pozostali zaś co powinni 
świecić, jakby zwątpili we własny 
rozum i siedzą cicho preparując 
sobie jakieś indywidualne uspra-
wiedliwienia. Kolejna czterolat-
ka w wykonaniu budownicze-
go socjalizmu zapowiada kolej-
ne dziejowe inwestycje  polbruk, 
polbruk, polbruk, i...polbruk - 
bezrobotni będą mieli gdzie le-
żeć. No i jeszcze jak za najlep-
szych czasów,  propaganda wo-
dzostwa i umiłowania przez  lud 
nieomylnego kierownictwa par-
tii i rządu. Powiało więc moc-
no tutaj w Nowogardzie właśnie 
w polskim  sierpniu zgnilizną, 
wzmocnioną dodatkowo oko-
licznościowym fetorem z Polda-
noru-. Notabene, fetor ten jakoś 
nigdy nie przeszkadzał, ani ko-
lejnym burmistrzom, ani bez-
radnym nie tylko w tej sprawie 
radnym. W tej mieszaninie zgni-
lizny i fetoru robi się tak, że ani 
wolność nic nie znaczy, ani soli-
darność, ani godność, ani praw-
da (tę  ostatnią to ponoć każdy 
może mieć swoją i już). Liczy się 
za to bardzo: podszyte strachem 
beznadziejne lizusostwo, i jesz-
cze w cenie jest głupota i ta  in-
dywidualna i ta  zbiorowa. A ta 
zbiorowa objawia się masowo w 
pewnych miejscach w dniu wy-
borów i w razie konieczności do-
konywania wyborów. Oczywi-

ście wtedy też do uzasadniania 
tej głupoty miesza się prawdę 
twierdząc, że nie wszystko jest 
takie proste czarno białe i praw-
da rzekomo - leży pośrodku. Jan 
Pietrzak o tym śpiewał zaś tak:

Nie zawsze czerń jest czarna,
Nie zawsze biel jest bielą,
Kiełkują kłamstwa ziarna,
Gdy ludzie prawdę dzielą.   
Patrzę  więc i nadziwić się nie 

mogę. Czy to tak niedaleko stąd 
w Polsce tysiące razy - padły tak 
ważne słowa o wolności, o praw-
dzie, o solidarności…, czy to tak 
niedaleko stąd też padł Janek 
Kowalski i księdza Jerzego uto-
piono i stu innych zamordowa-
no, za którymi matki po nocach 
wyły  i pytały dlaczego i jak? Czy 
setki tysiące ludzi nie zamykano, 
nie internowano? Czy miliony 
nie musiały wyjechać i płakać do 
poduszek z tęsknoty? Czy innym 
milionom nie łamano życia, ka-
rier i kręgosłupów. Czy z naro-
du o wielkiej kulturze co zabory 
przetrwała nie uczyniono żało-
snych uczestników pierwszoma-
jowych spędów i konsumentów 
socrealizmu wyrażonego w pry-
mitywnej sztuce w zaprojekto-
wanej kulturze i w  wódczanym 
obyczaju? Czy Opatrzność miło-
sierdzia tu nie okazała i Jan Paw-
ła nie posłała? Czy naród pod-
niesiony słowami - Nie lękajcie 
się - nie powiedział dość i nie 
pogonił i sowieta i komucha i in-
nego totalitarucha, pogonił bez 
wystrzału aż cały świat stanął w 
zachwycie!... To niepełna zresz-
tą i niedoskonała ta wyliczan-
ka. Znacznie lepiej wyliczył to, w 
świetnym  rapie z filmu” Solidar-
ność, Solidarność”, znany  pio-
senkarz Grzegorz Markowski. 
Czy to się więc w ogóle wydarzy-
ło?  Nie, to mi się chyba przyśni-
ło, to mi się wydawało, bo prze-
cież gdyby to wszystko było, to 
by tu u nas tak stęchlizną komu-
szą dzisiaj nie waniało. 

                MarekSłomski                                                      

PS. Pewien przychylny znajomy 
prosił mnie ostatnio, abym w felieto-
nach zrezygnował z określeń nowo-
gardzkie komuszki, bo te komuszki 
się wtedy wściekają, złorzeczą i gro-
żą – wiesz, oni są zdolni do wszyst-
kiego, po co ci to, czy warto? Oni tu 
byli i jeszcze długo będą, a jest ich cią-
gle wielu- mówił szczerze zatroskany 
znajomy. Dzięki za ostrzeżenie - od-
powiadam znajomemu – ale jeśli tak 
jest, to nie ja, ale oni mają problem.
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Szkoły Podstawowej nr 3

kolejne zamieszanie po głosowaniu na sesji 

Jaki był wynik? Radny ci (nie) odpowie 
W piątek, 28 sierpnia, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Mimo wcześniejszych deklaracji, radni ostatecznie przyznali 40 tys. zł na wynagrodzenia 
dla poznańskich prawników, którzy reprezentują gminę w przetargu na wodę. Tyle, że jak już radnych zapytaliśmy jak głosowali, wynik nie jest taki oczy-
wisty. Znów błąd przy liczeniu, czy po prostu ktoś prawdy nie mówi?

Pierwszy raz burmistrz Nowo-
gardu złożył do rady wniosek o 
wyasygnowanie z budżetu miasta 
kolejnych pieniędzy na honora-
ria dla prawników z Poznania dwa 
tygodnie temu, występując o zwo-
łanie sesji nadzwyczajnej. Osta-
tecznie na sesji tej się nie pojawił 
mimo, iż wnioskował o jej prze-
prowadzenie i przyznanie pie-
niędzy. Wówczas radni, większo-
ścią głosów odrzucili propozycję 
burmistrza. Podczas ostatniej se-
sji, najwyraźniej niektórzy z nich 
zmienili zdanie. Głosowanie nad 
uchwałą w tej sprawie zakończy-
ło się wynikiem: 9 głosów „za”, 7 
„przeciw”, 2 wstrzymujących się,  
1 radny głosu nie oddał. Taki wy-
nik przynajmniej pokazał system 
liczący głosy podczas obrad. Nie-
stety nie wszyscy radni podnieśli 
ręce w trakcie głosowania, a na-
wet jeśli podnosili nie było moż-
na stwierdzić, w którym momen-
cie są to głosy „za”, a które prze-
ciw lub wstrzymujące się. Kiedy 

zaczęliśmy dopytywać poszcze-
gólnych radnych po sesji, jak za-
głosowali w sprawie przyznania 
kolejnych pieniędzy na wynagro-
dzenia dla prawników reprezen-
tujących gminę, okazało się, że 
znów najprawdopodobniej mamy 
do czynienia z kolejnym zamie-
szaniem przy ustaleniu wyniku. 
Zgodnie z odpowiedziami rad-
nych (poza Dawidem Jurczykiem 
ze Wspólnego Nowogardu, któ-
ry jako jedyny odmówił redakcji 
udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
jak pan zagłosował?) nie zgadza 
się ani liczba „za”, ani przeciw, ani 
tym bardziej ilość głosów wstrzy-
mujących się. Nie wiadomo też, 
dlaczego maszyna do głosowania 
pokazała, że jeden radny nie gło-
sował wcale, chociaż każdy przez 
nas rozpytany twierdził, że głoso-
wał. Istnieje zatem duże prawdo-
podobieństwo, że wynik głosowa-
nia był inny, bądź radni, wiedząc, 
że głosowania nie są imienne, mo-
gli zagłosować inaczej niż twier-

dzili po sesji. Biorąc pod uwa-
gę, że w głosowaniu wzięło udział 
19 radnych (nieobecni byli Anna 
Wiąz i Roman Kwiatkowski), to 
według tego co sami radni twier-
dzą: 3 a nie 2 się wstrzymało od 
głosu (Dariusz Kielan, Stanisław 
Saniuk, Arkadiusz Ciechanow-
ski),  8 a nie 7 było przeciw  daniu  
pieniędzy na prawników  (Piotr 
Słomski, Michał Krata, Michał 
Bociarski, Bogusław Dziura, 
Marcin Nieradka, Lidia Bogus, 
Jowita Pawlak, Michał Wiatr), a 
siedmiu bądź ośmiu, w zależności 
jak zagłosował D. Jurczyk, który 
jak pisaliśmy odmówił ujawnie-
nia swojej decyzji, było za przy-
jęciem uchwały  i wyasygnowa-
niu kolejnych 40 tys. na poznań-
ską kancelarię prawną (Renata 
Piwowarczyk, Jolanta Bednarek, 
Marcin Wolny, Rafał Paśko, Bo-
gumił Gała, Mirosława Cwajda, 
Andrzej Kania). I jeśli tak było, 
nawet jeśli przyjmiemy opcję, że 
D. Jurczyk mógł też się wstrzy-

mać, albo nie głosować wca-
le, to według tego co mówią rad-
ni – uchwała nie przeszła? Mimo 
to przeszła, bo maszyna pokazała 
inny wynik. 

Sprawy by nie było, gdyby w 
Nowogardzie, tak jak nakazu-
je prawo, głosowania odbywały 
się w sposób tak jawny, aby usta-
lenia wyniku głosowania nie bu-
dziły żadnej wątpliwości. Podob-
ne standardy obowiązują w wielu 
gminach w regionie. Dla przykła-
du w Gryfinie, podczas głosowań 
wyświetlana jest tablica z nazwi-
skami radnych i informacją jak 
zagłosowali w danej sprawie. Tak 
samo jest w Stargardzie, gdzie do-
datkowo na BIP, tuż po sesji każ-
dy obywatel może sprawdzić, jak 
głosował dany radny. Nie będzie-
my podawać już przykładu sej-
mu gdzie każdy obywatel może 
sprawdzić każde głosowanie par-
lamentarzystów.  W Nowogar-
dzie, mimo iż w przeszłości były 
już kłopoty nie tylko ze sprawnym 
działaniem maszyny do głosowa-
nia, ale i ręcznym głosowaniem 
(słynna uchwała w sprawie zaka-
zu hodowli norek na terenie gmi-
ny Nowogard) nadal nie uporząd-
kowano tej sprawy. 

Wczoraj redakcja DN zwróci-
ła się do UM w Nowogardzie, o 
przekazania imiennych wyników 
głosowań. Niestety do zamknię-
cia bieżącego numeru gazety od-
powiedź nie spłynęła. 

Niezależnie od tego przyzna-
nie kolejnych 40 tys. zł na honora-
ria dla prawników, próbujących w 
imieniu gminy przekazać w dzier-
żawę nowogardzkie wodociągi w 
ręce niemieckiej spółki oznacza, 
że na ten cel od 2012 roku łącznie 
wydano już ponad 250 tys. zł. O 
pozostałych decyzjach rady, mają-
cych odbicie w finansach publicz-
nych gminy, poinformujemy w 
kolejnych wydaniach. 

Marcin Simiński
Nasz Komentarz
Uporządkowanie sprawy zapew-

nienia maksymalnej jawności gło-
sowań w czasie sesji Rady Miej-
skiej to sprawa, która winna być za-
łatwiona, już wtedy gdy kilka mie-
sięcy temu wiceprzewodniczą-
cy Rady, M. Krata pomylił się w li-
czeniu głosów. Mowa o głosowaniu 
nad uchwałą zgłoszoną przez oby-
wateli, która miała wprowadzić za-
kaz lokalizacji w gminie Nowogard 
kolejnych ferm norek. I mimo tego, 
że wówczas DN szybko udowodnił, 
że wynik głosowania został błędnie 
ustalony,  żadnych konkretnych de-
cyzji nie podjęto, by po pierwsze - 
naprawić błąd, a po drugie - unik-
nąć go w przyszłości. Teraz mamy 
pokłosie tego, że już wtedy nale-
żało wykonać prostą rzecz – uru-
chomić w systemie liczącym głosy, 
funkcję imiennej „ewidencji” wy-
ników głosowań. Ponoć funkcja ta 
jest wyłączona – tak przynajmniej 
usłyszał wiceprzewodniczący RM 
Piotr Słomski, który w miniony po-
niedziałek, w biurze rady próbował 
uzyskać informację o tym, jak gło-
sowali poszczególni radni. 

Zgodnie z zasadą jawności sta-
nowienia prawa, podobne systemy 
działają na wszystkich szczeblach 
stanowiących prawo, aż po sam 
parlament. U nas jednak większo-
ści taki bałagan najwyraźniej pasu-
je. Może dlatego iż  zgodnie w przy-
słowiem, że  „w mętnej wodzie….
„  można wtedy ukryć przed opinią 
publiczną jak się rzeczywiście gło-
sowało, szczególnie, gdy czuje się 
na plecach ogromną presję spo-
łeczną, osobisty interes jest inny. 
Zawsze też można zręcznie zaka-
muflować się przed obiektywem 
mediów, a na koniec prostacko 
odezwać się do  dziennikarza gdy 
pyta o niewygodną dla radnego 
a ważną dla obywateli  sprawę... 
. Można i tak robić, ale wszystko 
ma swój kres... . A kłamstwo na jaw 
prędzej czy później wyjdzie. Taka 
jego natura.                   Redakcja 
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Irena Juszczyk dziękuje za współpracę
Szanowni Państwo 
Przez wiele lat mojej pracy w 

Gimnazjum - zmieniała się szkoła, 
zmienialiśmy się my - nauczyciele, 
zmieniali się uczniowie i rodzice. Z 
głębokim rozrzewnieniem wspomi-
nając te lata  przypominam sobie 
nasze wspólne osiągnięcia. Wspól-
ne, bo celów nie osiąga się samemu. 
Osiąga się je z ludźmi. Nauczycie-
le i wychowawcy odkrywali talen-
ty, motywowali do działania, wy-
zwalali do wytężonej pracy, aby 
coraz lepiej przygotować uczniów 
do wyzwań, jakie niesie współcze-
sny świat. W tych trudnych działa-
niach odnoszę się z wielkim uzna-
niem dla Was, drodzy nauczyciele. 

Dokonaliśmy wiele, aby  wzboga-

cić dydaktyczną i materialną bazę 
szkoły, aby umożliwić uczniom  i 
pracownikom lepsze warunki pra-
cy. Prowadziliśmy programy unij-
ne, działaliśmy w Stowarzysze-
niu, pozyskiwaliśmy sponsorów. 
A wszystko to było skierowane na 
ucznia i szkołę. 

Za współpracę serdecznie dziękuję:
- Nauczycielom – za Wasz trud, 

za wkład w rozwój wiedzy, umie-
jętności i kompetencji, za kształ-
towania postaw naszych uczniów 
oraz za nasze działania, za to że 
byliście ze mną i przy mnie. 

-  Pracownikom niepedagogicz-
nym szkoły, dziękuje za Wasze 
zaangażowanie w prace na rzecz 
szkoły. Za Wasze oddanie szkole, 

uśmiech i życzliwość. 
-  Rodzicom za wsparcie swo-

ich dzieci w procesie wychowania i 
za działania na rzecz naszej szko-
ły. Dziękuje Wam za to że byliście, 
kiedy Was potrzebowałam, kiedy 
prosiłam o pomoc czy radę.  

-  Uczniom oraz mieszkańcom Osie-
dla Bema, którzy wspierali szkołę. 

-  Księdzu proboszczowi Irene-
uszowi Kamionce za życzliwość i 
wsparcie duchowe. 

- Kolegom i koleżankom dyrekto-
rom placówek oświatowych. 

- Pracownikom ZEAS-u i Refera-
tu Edukacji oraz p. Agnieszce Bie-
gańskiej - Sawickiej

- Przedstawicielom Policji, z któ-
rymi współpracowałam i wszyst-

kim ludziom, którzy mieli swój 

wkład w rozwój, codzienne funkcjo-
nowanie  i bezpieczeństwo szkoły. 

Z całą odpowiedzialnością 
stwierdzam, że były to piękne 
lata mojego życia, nie wątpię że 
wielu ludzi związanych ze szkołą 
podziela moje zdanie. Jeśli tylko 
będę mogła, będę wspierać szko-
łę, chociaż pracować w niej już nie 
będę.  Będę was miło wspominać i 
proszę pomyślcie czasami o mnie.      
Ktoś kiedyś słusznie powiedział - 
„Dyrektorem się bywa, natomiast 
nauczycielem, człowiekiem się jest 
cały czas” – moi drodzy zróbmy 
wszystko, aby pozostać człowie-
kiem mimo, że w życiu pojawiają 
się różne przeciwności losu.

Z wyrazami szacunku 
Irena Juszczyk

P.S  
Z wielką ochotą przekazała-

bym podziękowania osobiście.  
W tym celu poprosiłam nowe-
go dyrektora szkoły, aby poświę-
cił mi kilka minut przed radą 
pedagogiczną na pożegnanie z 
pracownikami szkoły (wówczas 
wszyscy są obecni). Jednak dyrek-
tor odmówił, stwierdzając, że nie 
widzi takiej potrzeby. Tym bar-
dziej nie wyraziłby zgodę na mój 
udział w apelu. 

W związku z tym pozwoliłam 
sobie powiedzieć - Dziękuję i Do 
widzenia -  publicznie, na ła-
mach nowogardzkiej prasy, za co 
jestem wdzięczna Dziennikowi 
Nowogardzkiemu. 
                                                                            

W nowogardzie na ul. reja   

Groził sąsiadowi bronią?
W piątek, ok. godz. 14.15, przy ul. Reja, doszło do awantury pomiędzy dwoma sąsiadami. Jeden z mężczyzn twierdzi, że drugi miał go straszyć nawet bro-
nią. Na miejsce wezwano policję. Ta wylegitymowała obydwu panów i odjechała, wcześniej pouczając zgłaszającego, że sam może złożyć zawiadomienie 
w sprawie. 

Siedziałem w kuchni, przy 
stole, tak jak pan teraz. Na-
gle widzę jak samochód z dużą 
prędkością wjeżdża na po-
dwórko, gdzie przecież biega-
ją dzieci. Dlatego wydaje mi 
się, że nie jest to miejsce do raj-
dów. Dlatego temu panu zwró-
ciłem uwagę, by tak szybko tu 
nie jeździł i spokojnie się za-
chowywał. Po tych słowach 
usłyszałem w swoją stronę sło-
wa typu - zamknij mordę i za-
mknij się, bo cię odstrzelę... . 
Słysząc to nagle spostrzegłem, 
że owy awanturnik wyciąga 
jakąś broń, schroniłem się w 
domu i zaraz zadzwoniłem na 
policję, by ci prędko tu przyje-
chali – opowiada redakcji pan 
Leszek. 

Mieszkańcy twierdzą, że 
mężczyzna który rzekomo po-
siada broń, od dawna uprzy-

krza życie na osiedlu tzw. ba-
raków.  - Ten człowiek non stop 
nadużywa alkoholu i nas terro-
ryzuje. Wyzywa od konfiden-
tów i straszy, że nas powystrze-
la. Dodatkowo często wyzywa 
kobiety. Naszym zdaniem to, to 
co tu się dzieje to jest istną ma-
sakrą. Ten człowiek nie liczy się 
z nami i robi sobie tu, co chce. 
Dlatego bardzo jeszcze raz pro-
simy o pomoc, bowiem na-
prawdę czujemy się zastraszeni 
przez tego człowieka, który tu 
nie mieszka, a dość często przy-
chodzi – mówi pani Teresa. 

Policja ma jednak nieco 
inną wersję wydarzeń niż oby-
watel, który twierdzi, że gro-
żono mu bronią. 

- W piątek ok. godz. 14.15, 
otrzymaliśmy zgłoszenie o 
awanturującym się mężczyź-
nie na ul. Reja, który miał po-

ruszać się samochodem marki 
VW. Patrol na miejscu w roz-
mowie ze zgłaszającym ustalił, 
że mężczyzna  który miał się 
awanturować, będąc pasaże-
rem w/w pojazdu, groził  zgła-
szającemu wiatrówką. Patrol 
na miejscu nie potwierdził na-
ocznie takiego faktu, a pojazd 
stał zaparkowany. Obaj męż-
czyźni zostali  wylegitymowa-
ni. Zgłaszającego pouczono o 
możliwości złożenia  zawiado-
mienia w tej sprawie w KP No-
wogard – informuje rzecznik 
policji Julita Filpczuk. 

W sprawie jest jednak wie-
le niewiadomych. Po pierw-
sze, nie wiadomo ile czasu mi-
nęło od momentu zgłoszenia 
przez obywatela zagrożenia, 
do czasu przyjazdu patrolu na 
miejsce. Zdaniem mieszkań-
ców trwało to na tyle długo, że 
dzwonili na policję dwukrot-
nie. Z oświadczenia rzecznik 
policji wynika też, że informa-
cja o rzekomej broni została 
przekazana funkcjonariuszom 
przez zgłaszającego już na 
miejscu interwencji, a nie w 
rozmowie z dyżurnym. Pyta-
nie też, dlaczego nie wszczęto 
postępowania z urzędu, skoro 
świadkowie twierdzą, że męż-
czyzna posiada broń?

O wyjaśnienie tych wątpli-
wości zwróciliśmy się wczoraj 
do rzecznik policji Julity Filip-
czuk. Do tematu wrócimy, jak 
tylko otrzymamy odpowiedzi. 

Jarek Bzowy 

 

Mieszkańcy ulicy czują się zastraszeni  przez mężczyznę Policja z nowogardzkiego komisariatu  ustala, co było powodem agresji mężczy-
zny z ul. Mickiewicza w Nowogardzie

Dystrybucja żywności
Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie

we współpracy z
Urzędem Miasta i Gminy Nowogard

 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 
oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach
NASTĘPNA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 
Gminy Nowogard

Wtorek 08.09.2015         9:00 - 15:00       
Środa 09.08.2015            9:00 - 15:00           
Czwartek 10.08.2015     9:00 - 15:00

Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z 
nadanym numerem porządkowym oraz dokumentem tożsamości.

w imieniu Zboru 
pastor Cezary Komisarz                           

 tel. 509307702
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Przybłąkał się 
królik 

właściciela 
prosimy o kontakt

91 39 20 615 

Otwarcie świetlicy środowiskowej im. św. Jana Pawła ii 

Dzieło zostało ukończone 
W sobotę, licznie zgromadzeni wierni parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, oraz zaproszeni goście, wzięli udział w podniosłej uroczystości otwarcia świe-
tlicy środowiskowej im. św. Jana Pawła II, jaka powstała przy kościele. Nowy obiekt, który ma służyć głównie dzieciom i młodzieży, poświęcił arcybiskup 
Andrzej Dzięga. 

Zanim jednak dokonano ofi-
cjalnego otwarcia świetlicy, w Ko-
ściele pw. św. Rafała Kalinowskie-
go odprawiona została uroczysta 

Msza św. Przewodniczył jej me-
tropolita szczecińsko-kamień-
ski, A. Dzięga. W trakcie nabo-
żeństwa dziękowano w modlitwie 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania świetlicy. 

-Dzieło zostało ukończone – 
mówił łamiącym się głosem ks. 
kanonik Kazimierz Łukjaniuk.-  
Chciałbym powitać księdza Ar-
cybiskupa, na naszej uroczysto-
ści oddania tej świetlicy, która bę-
dzie miejscem, gdzie przyjmiemy 

wszystkich, którzy będą potrze-
bować pomocy Caritas – mówił 
Dziekan, witając kolejno zapro-
szonych gości:- zaprosiliśmy tu-

taj dzisiaj wszystkich wiernych, ale 
w szczególności też tych, którzy w 
sposób szczególny przyczynili się 
do powstania tej świetlicy. - dodał 
K. Łukjaniuk. 

Arcybiskup A. Dzięga zwracał 
uwagę na ewangeliczne znacze-
nie, jakie dostrzega w ukończo-
nym dziele.   

-Czujemy radość, która jest jed-
nocześnie ciekawością ewangelicz-
ną, jak się ten nowy budynek na-
pełni życiem, dziećmi, młodzieżą, 

chlebem i sercem.  I tę radość i cie-
kawość, składamy w tej Mszy świę-
tej, na ołtarzu. Kiedy widzę księdza 
dyrektora Caritas oraz młodych lu-
dzi w koszulkach z logiem tej orga-
nizacji, to odczytuję to jako znak, 
że tutaj w tej wspólnocie nowe się 
zaczyna. I niech ten kwiat, który 
tu zakwitnie, przynosi Wam błogo-
sławione owoce   – mówił do wier-
nych arcybiskup Dzięga. 

Po Mszy św. uroczysta procesja, 
prowadzone przez Metropolitę 
szczecińsko-kamieńskiego, prze-
szła z kościoła pod główne wejście 
świetlicy. Tam abp. A. Dzięga po-
święcił świetlicę. Następnie doko-
nano oficjalnego, symbolicznego 
przecięcia wstęgi na znak otwarcia 
obiektu. Tuż po tym, po świetli-
cy oprowadził wszystkich ks. ka-
nonik Kazimierz Łukjaniuk, po-
kazując pięknie wyposażone sale. 
Świetlica ma ok. 600 metrów kwa-
dratowych i jest budynkiem trzy-
kondygnacyjnym.  W środku bu-
dynku, jedną z kluczowych sal, 
będzie stanowił magazyn Carita-
su, gdzie przechowywana będzie 
żywność dla potrzebujących.  Ko-
lejne pomieszczenia  wchodzące 
w skład świetlicy to m.in. zapla-
nowana kafejka internetowa, sala 
sportowa – miejsce, gdzie dzieci w 
wolnym czasie będą mogły np. za-
grać w ping-ponga. Jest też kuch-
nia, w której serwowane będą po-
siłki i gorące napoje.  W budynku 
znajduje  się także ogromna, pięk-
na sala wraz z zapleczem socjal-
nym. Sala ta ma stanowić miejsce, 
gdzie można zorganizować jakąś 
zabawę np. dyskotekową dla dzie-
ci, ale i chrzciny, komunie, czy na-
wet wesela – oczywiście z zacho-
waniem wszelkich Bożych praw. 

Po części oficjalnej dla wiernych 

przygotowano mały piknik z mu-
zyką na żywo, tuż koło domu pa-
rafialnego. Goście zaproszeni zo-
stali natomiast na kolację do sali 

na drugim piętrze świetlicy- po-
mieszczenie to ma służyć jako 
sala, w której będzie można orga-
nizować chrzciny, wesela, spotka-
nia i konferencje. 

Przypomnijmy, że budowa 
świetlica, której nadano imię św. 
Jana Pawła II, ruszyła w styczniu 
2011. Pomysłodawcą budowy jest 
ks. K. Łukjaniuk– proboszcz pa-
rafii św. Rafała Kalinowskiego. 
Początkowo niewiele osób wie-
rzyło w powodzenie tego przed-

sięwzięcia. Dziekan nie ustępo-
wał jednak w swym postanowie-
niu i zabiegał o wsparcie nie tyl-
ko u parafian i lokalnych przed-

siębiorców, ale także władz mia-
sta i Caritas. Ostatecznie udało się 
ukończyć dzieło, które teraz ma 
być miejscem, gdzie czas po szko-
le będą mogły spędzać dzieci, któ-
re nie zawsze mogą liczyć w domu 
na ciepły posiłek, pomoc przy od-
rabianiu lekcji, czy po prostu kre-
atywne spędzenie wolnego cza-
su.  Wiadomo już, że część za-
jęć w świetlicy ma być prowa-
dzona przez wolontariuszy Cari-
tas. Świetlica też ma być oficjalną 
siedzibą przyparafialnego zespołu 
tej organizacji pomocowej, dzia-
łającej w parafii pw. święto Rafała 
Kalinowskiego. Poza tym, budy-
nek ma służyć jako miejsce spo-
tkań dla parafian oraz pielgrzy-
mujących do Sanktuarium wier-
nych, głównie Sybiraków z całe-
go regionu. 

Pozostaje tylko czekać, aż świe-
tlica zacznie tętnić życiem. 

Marcin Simiński 
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Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22 • Nowogard • tel. 91 392 21 81

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

             Ogłasza nabór na kierunki:
 Technik Administracji - 2 lata, czesne 80 zł
 Technik BHP -1,5 roku, czesne 80 zł

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Reklama

targi ekologii w dobrej 

Wśród wystawców, firmy z Nowogardu 
W miniony weekend, w Dobrej, odbywały się „Zachodniopomorskie Targi Ekologii”. Była to pierwsza edycja imprezy, którą miasto zorganizowało zamiast 
Jarmarku Doberskiego. Wśród wystawców z całego regionu, swoją działalność na targach promowało też kilka firm z Nowogardu. 

Strefa wystawowa targów została 
przygotowana dla firm i zwiedzają-
cych w sali sportowej Zespołu Pla-
cówek Oświatowych przy ul. Miesz-
czańskiej. Tam w jednym miejscu 
został skupiony polski i zagranicz-
ny biznes działający w takich bran-
żach jak: agroturystyka, naturalna 
żywność, budownictwo ekologicz-

ne. Wśród wystawców nie brako-
wało również firm z Nowogardu – 
patrz fotoreportaż. 

 Tuż obok sali wystawowej, na 
miejskim stadionie zorganizowano 
część festynową Targów. Tam ulo-
kowano m.in. stoiska z gastrono-
mią i wielką scenę, na której w so-
botę wieczorem odbyły się koncer-

ty gwiazd imprezy tj. Justyny Sa-
wickiej z Nowogardu (uczestniczki 
programu Must be the Music) oraz 
Eweliny Flinty – znanej polskiej wo-
kalistki. 

Poza tym, w czasie dwóch dni tar-
gów odbywały się seminaria o te-
matyce związanej z agroturystyką, 
produkcją żywności ekologicznej i 

odnawialnych źródeł energii. 
Organizatorem Targów była 

Gmina Dobra, natomiast Współ-
organizatorem Urząd Marszał-
kowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. Patronat nad 
imprezą objęli m.in.: Starosta Ło-
beski, ZODR Barzkowice, Polska 

Fundacja Ekologiczna oraz Geo-
termia Pyrzyce. Partnerami zo-
stali: Łobeska Organizacja Tury-
styczna i Celowy Związek Gmin 
R-XXI. Patronat medialny nad 
imprezą sprawował m.in. Dzien-
nik Nowogardzki

MS

Wśród wystawców z Nowogardu nie 
mogło zabraknąć oferty salonu Toyoty 
z Nowogardu

Stowarzyszenie Agroturystyczne Wiatrak z Nowogardu - na zdjęciu od lewej Zbi-
gniew Golacik, wiceprezes Stowarzyszenia i Jerzy Furmańczyk, członek Zarządu 
organizacji

Panie Aleksandra Jaśkiewicz z Nowo-
gardu i Izabela Kubicka z Kikorza- przy-
jechały na targi z ofertą kosmetyków 
firmy Avon, których sprzedażą zajmują 
się na codzień

Od lewej Piotr Hebda, burmistrz Dobrej oraz Mieczysławem Cedro, właściciel hur-
towni elektrycznej w Nowogardzie

Na targach w Dobrej wystawił się również Celowy Związek RXXI ze Słajsina. Stoisko 
miało charakter interaktywny - po przez konkursy dla najmłodszych promowano 
tematykę związaną z segregacją odpadów

Ekipa salonu Kwadrat Meble z Nowogardu podczas targów w Dobrej, dbała aby w 
zwiedzający wystawę mogli choć na chwilę odetchnąć na wygodnych sofach.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

reklama

reklama

tegoroczna misja dobiegła końca 

Spotkania pod niebiesko-białym namiotem
W dniach 24.08.2015r. do 30.08.2015r., odbyła się X edycja Misji Namiotowej, organizowanej przez Agendę Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan wraz z 
pastorem Cezarym Komisarzem. Codziennie od godz. 11:00 do 19:00 dzieci, młodzież i dorośli mogli uczestniczyć w zajęciach, których głównym celem 
była ewangelizacja. 

Od godziny 19.00 każdego dnia 
rozpoczynał się  blok, gdzie ze-
brani mogli usłyszeć muzykę go-
spel, jak również posłuchać ewan-
gelii. Były też pokazy filmów i wy-
stępy teatralne.  O tegorocznej 
misji namiotowej, dla DN opo-
wiedział pastor Cezary Komisarz: 

- 24 sierpnia wielki niebiesko-
-biały namiot po raz kolejny stanął 
na Placu Szarych Szeregów, zwia-
stując cykliczne już wydarzenie 
Misji Namiotowej Kościoła Ewan-
gelicznych Chrześcijan. Do sobo-
ty każdego poranka namiot wypeł-
niała wrzawa i gwar roześmianych 
dzieci, które mogły, pod okiem fa-

chowej kadry wolontariuszy, wziąć 
udział w zajęciach: sportowych, 
muzycznych, plastycznych i języ-
kowych. Pod kierownictwem Cioci 
Andrei i cioci Asi, dzieci poznawa-
ły kolejne postacie i historie biblij-

ne.  Namiotowa kawiarenka dbała 
o napoje chłodzące oraz wydawa-
ła bezpłatnie posiłki dla wszystkich 
dzieci biorących udział w zajęciach. 
W ostatnim dniu, dzieci korzystały 
z nadmuchiwanych zamków i zjeż-
dżalni oraz waty cukrowej i różno-
rodnych balonowych atrakcji. Do 
tego wszystkiego przygrywał mło-
dzieżowy zespół gospel. Każdego 
wieczora w atmosferze duchowego 
skupienia dorośli oraz dzieci wraz 
z opiekunami mogli wsłuchać się 
w słowa głoszonej Ewangelii okra-
szonej muzyką i świadectwami. 
Późny wieczór był zarezerwowa-
ny na projekcje Filmów z Przesła-

niem. W trakcie ostatniego spotka-
nia KIDS CLUB, dzieci otrzyma-
ły liczne nagrody i słodycze, a Bur-
mistrz Nowogardu wręczył każde-
mu dziecku piękną kolorową Biblię 
z obrazkami. Kids Club 2015 mo-

żemy zaliczyć do bardzo udanych, 
a to dzięki wspólnemu finansowa-
niu zarówno Kościoła Ewangelicz-
nych Chrześcijan Zboru w Nowo-
gardzie, jak i środkom z Urzędu 
Miasta. W sobotę wieczorem nasz 
namiot odwiedził Mate.O - Mate-
usz Otręba, zięć śp. Czesława Nie-
mena, artysta, gitarzysta, woka-
lista i poeta. W duecie z Adamem 
Szewczykiem przedstawili wspa-
niały 2- godzinny program z nowej 
płyty „Mate.O Akustyczny”.  Kon-
cert był uświetnieniem obchodów 
10-lecia Misji Namiotowej Agendy 
KECh w RP. W niedzielę do naszej 
świątyni polowej pod namiotem na 
nabożeństwo dziękczynne zjecha-

li się przedstawiciele różnych zbo-
rów, które do tej pory wzięły udział 
w Misji Namiotowej od 2005 do 
2015. Bracia i siostry z Zamościa, 
Turku, Gdańska, Świnoujścia, No-
wego Tomyśla i innych złożyli świa-

dectwo, w jaki sposób M N wpły-
nęła i wpływa na relację kościołów 
z lokalną społecznością. Był to dla 
nas dzień dziękczynienia, uwiel-
bienia i modlitwy. Wszystkie opi-
sane wydarzenia nie miałyby miej-
sca, gdyby nie zaangażowanie całej 
ponad 30 osobowej rzeszy wolon-
tariuszy, tych od pracy z dziećmi, 
od kawiarenki, od pilnowania na-
miotów, od spraw technicznych itd. 
Pragnę im wszystkim serdecznie 
podziękować za ich pracę i entu-
zjazm. Dziękuję Redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego za pomoc me-
dialną, dziękuję Państwu Wencel 
za możliwość korzystania z toalet 

w Pizzerii „Neptun”, Państwu Li-
siewicz - Piekarnia Karsk za słod-
kości  i nocleg dla wolontariuszy z 
Gdańska, Państwu Wietlickim za 
koncert Mate. O,  Burmistrzowi 
Nowogardu panu Robertowi Cza-
pli   oraz pani Teresie Skibskiej za 
pomoc w zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu projektu. Wszystkim 
członkom i sympatykom naszego 
Zboru w Nowogardzie za wsparcie. 
Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać. 
Przede wszystkim dziękuję jednak 
Panu Bogu za te 10 lat Jego błogo-
sławieństwa, ochrony i natchnienia  
-  podsumował pastor Komisarz.                                                                                                                         

     Jarek Bzowy

Mate.O w trakcie koncertu Śpiew był ważnym punktem podczas codziennych spotkań w namiocie

pastor Cezary Komisarz

Grupowe zdjęcie uczestników misji
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dawid Fedańczak w Pogoni Szczecin!

To dla mnie bardzo duże wyróżnienie
Nowogardzianin, Dawid Fedeńczak, został szczypiornistą Pogoni Szczecin, 17-letni zawod-
nik w najbliższą środę rozegra swój pierwszy oficjalny mecz w Superlidze przeciwko mi-
strzom Polski- Vive Tauron Kielce.

Do Mateusza Zaremby dołączył 
drugi utalentowany szczypiornista 
rodem z Nowogardu- Dawid Fedeń-
czak. Urodzony 6 marca 1998 roku 
zawodnik, w Nowogardzie rozwijał 

się pod okiem Bartosza Zdanowicza, 
nauczyciela wychowania fizycznego 
w Gimnazjum nr 1, a później trenera 
w Handball Nowogard. Po ukończe-
niu gimnazjum, Dawid przeniósł się 
do Szczecina, gdzie uczy się w Cen-
trum Kształcenia Sportowego. To 
właśnie z tej szkoły wywalczył szansę 
zaprezentowania swoich umiejętno-
ści trenerowi Pogoni, Rafałowi Bia-
łemu. - Na początku czerwca mój tre-
ner ze Szczecina poinformował mnie 
i trzech moich kolegów z zespołu, że 
możemy przychodzić na treningi do 
Pogoni i przez okres bodajże miesiąca, 
trenować z tą drużyną. Po tym mie-
siącu dostałem telefon, powiedzia-
no mi, że klub widziałby mnie w ka-
drze. Oficjalnie zawodnikiem Pogo-
ni zostałem 15 lipca - opowiada Da-
wid Fedeńczak. Urodzony w Nowo-

gardzie szczypiornista pierwsze mi-
nuty na parkiecie w barwach Pogoni 
Szczecin ma już za sobą, grał w me-
czach kontrolnych podczas turnieju 
w Kaliszu. Jednak prawdziwy debiut 
Dawida na poziomie PGNiG Super-
ligi, będzie miał miejsce w najbliższą 
środę. Wówczas Pogoń zainaugu-
ruje sezon 2015/2016 przed własną 
publicznością, meczem z Vive Tau-
ron Kielce. Rywali nie trzeba niko-
mu przedstawiać. Kielczanie są po-
tęgą w rodzimym handballu i silną 
marką w europie. Fedeńczak będzie 
miał okazję rywalizować z takimi za-
wodnikami jak choćby: Sławomir 
Szmal, Karol Bielecki, Michał Jurec-
ki, czy też Krzysztof Lijewski. Mło-
dy szczypiornista Pogoni przyznaje, 
że to dla niego ogromne wyróżnie-
nie. - Jest to dla mnie na pewno bar-

mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego  
w Jeździectwie

Nowogardzianki na podium
W dniach 29-30.08.2015 odbyły się w Budzistowie, koło Kołobrzegu, Mistrzostwa Okręgu 
Zachodniopomorskiego w Jeździectwie – skokach przez przeszkody. Biorące w nich udział 
mieszkanki Nowogardu odniosły znaczące sukcesy. 

W kategorii junior młodszy I 
Vice-mistrzem została Martynka 
Dobrowolska wysokość przeszkód 
80 cm w finale, trenująca pod kie-
runkiem Pani Julii Bieganowskiej 
w Kościuszkach. W kategorii ju-
nior-wysokość przeszkód w finale 
115 cm- Mistrzynią została Han-
na Teodorczyk, trenująca w Moł-
dawinie pod opieką Pani Pauliny 
Gryciak. W kategorii Młody Jeź-
dziec- wysokość przeszkód w fi-
nale 125 cm- Mistrzynią Okrę-
gu Zachodniopomorskiego zosta-
ła Hanna Czura. Hania ma 17 lat 
i jest jeszcze juniorem, ale podję-
ła wyzwanie, żeby skakać wyżej 
niż jej rówieśnicy i wygrała. Prze-
jechała półfinały i finał bez punk-
tów karnych. Pojechała również 
przy okazji finał mistrzostw se-
niorów –wysokość przeszkód 135 

cm i ... wygrała ten konkurs! Prze-
jechała go jako jedyna na „0” czy-
li bez punktów karnych. Nie mo-
gła oficjalnie jechać mistrzostw 
seniorów, bo można swoją gru-

pę wiekową przekroczyć tylko o 
jedno oczko, a szkoda. Hania tre-
nuje jeździectwo od 10 lat, wcze-
śniej w Mołdawinie, a od 5 lat w 
Kościuszkach pod okiem trene-

ra Pana Marka Markiewicza. Pan 
Markiewicz, na zdjęciach z Hanią 
przy podium, został wczoraj od-
znaczony złotą odznaką Polskie-
go Związku Jeździeckiego za wie-
loletni aktywny udział w tym spo-
rcie, dawniej jako zawodnik Le-
gii Warszawa, również ze znanym 
nam z Olimpiady w Moskwie Ja-

nem Kowalczykiem, potem Hubal 
Łobez, teraz jako trener. Tak więc 
sukces był podwójny, zawodnicz-
ki i trenera. Zawody komentował 
Pan Zbigniew Herka, sędzia jeź-
dziectwa i niesamowita „studnia” 
wiedzy o jeździectwie na naszym 
terenie i nie tylko.

KR 

V TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 
W NOWOGARDZIE

W dniu 5 września 2015r., na korcie państwa M.W. Kubickich, 
przy ul. Kościuszki, odbędzie się kolejny turniej. Tym razem patro-
nat objął Starosta Goleniowski i ufundował nagrodę główną – ra-

kietę do tenisa. Udział mogą wziąć wszyscy chętni powyżej 18r. ży-
cia. Zgłoszeń należy dokonywać u p. Z. Ceranki, pod numerem tel. 

602350301. W sobotę od godz. 9:30, rozpoczną się zapisy, a ofi-
cjalne otwarcie nastąpi o godzinie 10:00. Organizatorem turnieju 
jest Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych 
„NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowogardzie. Pozyskane pieniądze zostaną 

przeznaczone na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla 
podopiecznego Stowarzyszenia. 

Inf. własna

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

dzo duże wyróżnienie, ponieważ już 
w wieku 17 lat mogę zagościć na par-
kietach Superligi i jest to też dla mnie 
pewnego typu wyzwanie - przyzna-
je Dawid Fedeńczak. Dodajmy, że 
szczypiornista z Nowogardu w gim-
nazjum i pierwszej klasie liceum 
grał na prawym rozegraniu, w Pogo-
ni jednak znaleziono dla niego nową 
pozycję i występować będzie na pra-
wym skrzydle. 

Wierzymy, że Dawid Fedeńczak 
na dobre zadomowi się w Superli-
dze, a sezon 2015/2016 będzie po-
czątkiem jego wspaniałej kariery.

KR 

Wyjazd na mecz
Informujemy, że dnia 02.09.2015r. (śro-

da) organizujemy wyjazd na mecz piłki 
ręcznej, w którym zagra zawodnik z No-
wogardu Dawid Fedeńczak. Wyjazd z Pla-

cu Wolności o godz. 15.00. 
Osoby chętne kontakt: 509 528 688
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Ze Stalą lipiany (tylko) remis

Gołdyn ratuje wynik
W sobotę (29 sierpnia), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard przed własną publiczno-
ścią podejmował Stal Lipiany. Nie udało się zgarnąć pełnej puli, a jeden punkt dla nowogar-
dzian uratował gol strzelony przez Macieja Gołdyna. 

Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 1:1 (0:1)
Gol: Maciej Gołdyn
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Gracjan Wnuczyński, Konrad Ada-

mek (Patryk Marcinkiewicz), Natan Wnuczyński – Fernando Maia Batista, Domi-
nik Wawrzyniak, Artur Lipiński (Adam Mańka), Filip Plewiński, Dawid Kurek – 
Kamil Lewandowski (Maciej Gołdyn).

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
3. kolejka:
Stal Szczecin – Sarmata Dobra  11:0
Piast Karsko – Arkonia Szczecin   1:1
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 1:1
Zorza Dobrzany – Rega Trzebiatów 2:4
Energetyk Gryfino – Kłos Pełczyce 2:0
Iskra Golczewo – Polonia Płoty  1:2
Błękitni II Stargard – Ina Ińsko  3:4
Sparta Węgorzyno – Morzycko Moryń 3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 3 9 14 0 3 0 0
2 Intermarche-Rega Trzebiatów 3 7 7 4 2 1 0
3 Energetyk Gryfino 3 7 6 3 2 1 0
4 Ina Ińsko 3 7 5 3 2 1 0
5 Pomorzanin Nowogard 3 4 5 4 1 1 1
6 Błękitni II Stargard 3 4 11 6 1 1 1
7 Piast Karsko 3 4 8 6 1 1 1
8 Sparta Węgorzyno 3 4 6 4 1 1 1
9 Polonia Płoty 3 4 6 7 1 1 1
10 Stal Lipiany 3 3 4 4 0 3 0
11 Iskra Golczewo 3 3 3 4 1 0 2
12 Morzycko Moryń 3 3 3 6 1 0 2
13 Arkonia Szczecin 3 2 4 5 0 2 1
14 Zorza Dobrzany 3 2 5 7 0 2 1
15 Kłos Pełczyce 3 1 2 5 0 1 2
16 Sarmata Dobra 3 0 2 23 0 0 3

Po pechowej porażce z Regą 
Trzebiatów, Pomorzanin tym ra-
zem rywalizował ze Stalą Lipia-
ny. Pierwsza połowa była wyrów-
nana bez stuprocentowych sytu-
acji dla obu drużyn. Stal objęła 
prowadzenie po tym, jak w polu 
karnym piłkarza gości sfaulował 
Konrad Adamek. Zawodnik Sta-
li pewnie wykonał jedenastkę, 
zmylając Jacka Malanowskiego i 
do szatni Pomorzanin schodził z 
jednobramkową stratą. Po zmia-
nie stron nowogardzianie zabra-
li się do odrabiania strat. Nie po 
raz pierwszy podopieczni To-
masza Surmy pokazali, że lepiej 
grają gdy muszą „gonić” wynik. 

Kluczowa okazała się zmiana na-
pastnika, w miejsce Kamila Le-
wandowskiego na boisku zamel-
dował się Maciej Gołdyn. Po jed-
nym z rzutów wolnych, piłkę w 
pole karne dośrodkował Fernan-
do, a Gołdyn pewnym strzałem 
głową w długi róg, dał Pomorza-
ninowi upragnionego gola. Ze-
spół z Nowogardu mógł wygrać 
ten mecz, gdyby skuteczniej-
szy w dogodnej sytuacji był Da-
wid Kurek. Ostatecznie mecz za-
kończył się sprawiedliwym remi-
sem. W ligowej tabeli Pomorza-
nin z 4 punktami na koncie zaj-
muje 5. miejsce. Jedynym zespo-
łem z kompletem zwycięstw jest 

Stal Szczecin, która w 3. kolej-
ce zdeklasowała Sarmatę Dobra 
(11:0). Przy artykule prezentuje-

my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Maciej Gołdyn w meczu ze Stalą, strze-
lił swoją pierwszą bramkę po powrocie 
do Pomorzanina

tym razem Hanza rozstrzelała „rezerwowych”

Kolejne debiuty
Pomorzanin II Nowogard, bardzo źle rozpoczął sezon w A Klasie. Po dotkliwej porażce w 
1. kolejce, w miniony weekend, nowogardzianie dostali lanie od Hanzy Goleniów. Jedynym 
wartym odnotowania faktem z tego meczu jest to, że zadebiutowali kolejni młodzi piłkarze. 

Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard  7:0 (2:0)
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Grzegorz Skrzecz, 
Jakub Brudziński – Michał Jankowski, Dawid Jurek, Tomasz Szafran (c), Błażej
Bajerski, Michał Teodorczyk – Krystian Kubicki.  

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
2. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Rybak Wełtyń  4:6
Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard  7:0
Zalew Stepnica – Aquila Szczecin   2:3
Światowid Łobez – OKS Goleniów  9:0
Kasta Majowe – Pomorzanin Przybiernów  3:2
Vielgovia Szczecin – Orzeł Łożnica  0:0
Wicher Reptowo – Znicz Niedźwiedź  0:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 2 6 10 0 2 0 0
2 Aquila Szczecin 2 6 7 2 2 0 0
3 Znicz Niedźwiedź 2 6 6 1 2 0 0
4 Orzeł Łożnica 2 4 6 0 1 1 0
5 Wicher Reptowo 2 3 1 4 1 0 1
6 Kasta Szczecin – Majowe 2 3 4 4 1 0 1
7 Pomorzanin Przybiernów 2 3 3 3 1 0 1
8 OKS Center MD Goleniów 2 3 5 10 1 0 1
9 Hanza Goleniów 2 3 7 1 1 0 1
10 Rybak Wełtyń 2 3 6 5 1 0 1
11 Vielgovia Szczecin 2 1 0 1 0 1 1
12 Zalew Stepnica 2 0 3 8 0 0 2
13 Wołczkowo – Bezrzecze 2 0 4 10 0 0 2
14 Pomorzanin II Nowogard 2 0 0 13 0 0 2

O tym meczu najlepiej by-
łoby nic nie pisać. Pomorza-
nin II pojechał do Golenio-
wa tylko z jedenastoma piłka-
rzami, a pośród nich kolejnych 
dwóch młodych zawodników, 
którzy zadebiutowali w senior-
skiej piłce - Jakub Brudziń-
ski i Michał Teodorczyk. Po-
morzanin po pierwszej poło-
wie przegrywał 2:0, a gra gości 
pozostawiała wiele do życze-
nia. Po zmianie stron, zawod-
nicy z Nowogardu opadli z sił  i 
pozwolili strzelić sobie jeszcze 
pięć bramek. Wszystkie gole 
padały głównie po indywidu-
alnych błędach. Bilans pierw-
szych dwóch kolejek nie na-
pawa optymizmem, jeśli dru-
gi zespół szybko się nie obu-
dzi, niebawem na dobre zako-
twiczy na dnie ligowej tabeli. 
Wierzymy, że młody zespół w 
końcu poukłada swoją grę i za-
cznie punktować. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.

KR

Na zdjęciu wraz z prezesem Pomorzanina urodzony w 1999 roku Michał Teodor-
czyk, który w Goleniowie zaliczył swój pierwszy mecz w seniorach

Pierwszy zespół nie pojedzie do Świnoujścia

Puchar Polski ZZPN
W środę (2 września), o godzinie 17:15, zostaną rozegrane 
mecze II Rundy Pucharu Polski ZZPN. Jak udało nam się 
ustalić, pierwszy zespół Pomorzanina, który wylosował Flo-
tę Świnoujście, przegra mecz walkowerem. Drugi zespół, 
zagra na własnym boisku ze Spartą Węgorzyno. 

Jak poinformował redakcję pre-
zes Pomorzanina, środa nie jest 
dobrym terminem do tego, aby 
zebrać kadrę na długi wyjazd do 
Świnoujścia. Pomorzanin prze-
gra zatem walkowerem, a ci pił-
karze pierwszego zespołu, któ-
rzy znajdą czas aby zagrać w Pu-
charze Polski, wzmocnią druży-

nę rezerw. W najbliższą środę (2 
września), do Nowogardu przy-
jadą zawodnicy Sparty Węgorzy-
no. Początek tego meczu o godzi-
nie 17:15. Zapraszamy wszystkich 
kibiców z Nowogardu na ten pu-
charowy mecz. 

KR
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„Pomorzanki” gromią na inaugurację

Udany debiut Nowackiej
W niedzielę (30 sierpnia), o godzinie 17:00, na stadionie w Nowogardzie, kobieca drużyna Pomorzanina zainaugurowała sezon w III Lidze Kobiet. Rywal-
kami były piłkarki Błękitnych II Stargard. Podopieczne Pawła Błaszczyka rozpoczęły swój marsz w kierunku II Ligi od efektownego zwycięstwa. 

Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard 9:0 (2:0)
`6 min. Klaudia Korgiel, `16 min.,`48 min. Anita Piotrowska, `43 min., `44 min., `52 min. Patrycja Kozioł, 
`53 min., `77 min., `80 min. Natalia Nowacka
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakowska, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, Anita Piotrowska (c) (Małgorza-

ta Labuda), Aleksandra Mościńska, Klaudia Korgiel (Oliwia Czerewacz) – Patrycja Kozioł, Natalia Nowacka.

Lepszej inauguracji nie można 
było sobie wymarzyć. Zawodnicz-
ki Błękitnych nie były w stanie 
zbliżyć się do pola karnego Pomo-
rzanina, a przed większym wy-
miarem kary rywalki uchroniła 
tylko nieskuteczność podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka. Pierwsza 
połowa nie zapowiadała pogro-
mu. Pierwszy gol padł już w 6. mi-
nucie, po efektownej akcji Klaudii 
Korgiel. Filigranowa zawodnicz-
ka Pomorzanina przedryblowała 
z lewej strony boiska dwie rywal-

ki, odegrała na 16 metr do Ani-
ty Piotrowskiej, która z pierwszej 
piłki podała z powrotem do Kor-
giel. Po tej klepce Klaudia Kor-
giel była sam na sam z bramkar-
ką i pewnym strzałem wyprowa-
dziła swój zespół na prowadze-
nie. Zatem najpierw kibice obej-
rzeli akcję meczu, natomiast przy 
drugim golu oklaskiwali bramkę 
meczu. Po dośrodkowaniu z rzu-
tu rożnego z prawej strony, fut-
bolówkę głową przedłużyła Ka-
rolina Kowalczuk, następnie jesz-
cze raz głową zagrała Patrycja Ko-
zioł, a piłka spadła wprost na nogę 
Anity Piotrowskiej, która huknę-
ła z woleja, z około 7 metrów, nie 
dając szans bramkarce. „Pomo-
rzanki” od dawna przyzwyczaiły 
swoich kibiców, że lepiej grają w 
drugich połowach. Po wznowie-
niu gry, podopieczne Pawła Błasz-
czyka strzeliły 5 goli w 13 minut. 
Najpierw Patrycja Kozioł uprze-

dziła zawodniczkę ze Stargardu, 
do której piłkę zagrała bramkar-
ka Błękitnych. Kozioł przejęła fut-
bolówkę i strzeliła obok bezrad-
nej bramkarki. Minutę później, 
ponownie Patrycja Kozioł umie-
ściła piłkę w bramce. W 48 mi-
nucie, Karolina Kowalczuk wybi-
ła piłkę z własnej połowy, a za po-
daniem popędziła Anita Piotrow-
ska, która po wysokim koźle prze-
lobowała strzałem głową bram-
karkę ze Stargardu. W 52. minu-
cie, Patrycja Kozioł znalazła się z 
futbolówką przed szesnastką, za-
trzymała się, popatrzyła i uderzy-
ła na bramkę przyjezdnych. Piłka 
jeszcze trąciła nogę jednej z piłka-
rek Błękitnych i wpadła w okien-
ko. W 53. minucie, swoją pierw-
szą bramkę w barwach Pomorza-
nina, zdobyła aktywna w tym me-
czu Natalia Nowacka, która zasi-
liła „Pomorzanki” przechodząc z 
Vielgovii Szczecin. To jednak nie 

był jej ostatni popis. Nowacka do-
biła przeciwniczki golami z 77 mi-
nuty oraz z doliczonego czasu gry, 
kompletując tak jak Patrycja Ko-
zioł klasycznego hat-tricka. Świet-
na inauguracja i pierwszy mały 
kroczek w kierunku II Ligi. Po-

zostałe zespoły kobiecej III Ligi, 
swoje mecze rozegrają w środę, 
jednak można przypuszczać, że 
po wyniku 9:0, liderkami będą 
podopieczne Pawła Błaszczyka.  

KR

Na zdjęciu w środku- Natalia Nowacka, w towarzystwie Anity Piotrowskiej i Pawła 
Błaszczyka

Dni adaptacyjne w Krainie Fantazji
W dniach 27-28.08.br., podczas dni adaptacyjnych, Artystyczne Przedszkole Kraina Fantazji w Nowogardzie otworzyło przed przyszłymi przedszkolaka-
mi drzwi do pierwszej wspólnej zabawy.

„Małych Odkrywców Sztuki” 
powitano magicznym pudełkiem, 
w którym ukryto klucz do dzie-
cięcej radości. Przyszli „obywa-
tele” Krainy Fantazji, wydobywa-
li z magicznego pudełka niezwy-
kłe rzeczy. Znaleziono w nim wiel-
ką, kolorową chustę, z której moż-
na było  zrobić tęczę, parasol, mor-
skie fale, a nawet balon. W tajem-
niczym pudełku znajdowały się 
również szmaciane łapki, które 
dzięki twórczej ingerencji dzieci i 
rodziców, zamieniły się w  pacyn-
ki. Znaleziono tam także ogrom-
ny biały materiał, który podczas 
zabaw maluchów z farbami w tle, 
stał się „krasnoludkowym bane-
rem”. Niech żałuje ten, kto nie miał 
okazji zobaczyć, jak te farby się 
mieszały, gdy te pędzle tańcowa-
ły!  Na dnie tajemniczego pudełka 
odkryto list adresowany do rodzi-
ców przyszłych przedszkolaków: 

Kochana Mamusiu….
…wstajemy! Załóż mi proszę wy-

godne dresy i kapcie, których nie 
będę musiał wciskać siłą. Zostaw 
w szatni coś na przebranie – wiesz, 
czasem łyżka tańczy w zupie, cza-

sem żal mi zostawić w sali zabaw-
ki i… toaleta tak daleko wydaje się 
wtedy. Mamuś, wiem, że moje pój-
ście do przedszkola przeżywasz bar-
dziej niż ja. Jestem twoim skar-
bem, kruszynką, maluszkiem, żab-
ką, księżniczką, misiaczkiem… 
wiem mamciu.   I wiesz co, muszę 
Ci powiedzieć, że nam obojgu bę-
dzie trudno się rozstać. Ale tylko na 
początku, kilka dni. No może kil-
ka, kilka. I wiesz co, mamciu? Może 
przyjść mi do głowy (najczęściej 
w przedszkolnej szatni) kurczo-
we trzymanie się Twojej nogi, trzy-
manie Twoich rąk, błaganie, żebyś 
mnie nie zostawiała, nie porzucała, 
nie odchodziła beze mnie! Mamciu 
bądź silną kobietą – Twoja siła du-
cha pomoże mi oswoić się z nową sy-
tuacją. Dokonałaś dobrego wyboru! 
Nie ma nic piękniejszego niż szansa 
mojego rozwoju wśród rówieśników. 
Zobaczysz, jeszcze zaskoczę Cię 
mamciu wierszykiem wypowiedzia-
nym z pamięci…piosenką zaśpie-
waną dla Ciebie…rysunkiem o na-
szej miłości… samodzielnie ubra-
nymi spodenkami…, a może nawet 
uświadomię sobie, że sprzątanie po 

zabawie, to nie taki diabeł zły, jak 
go malują. Dzięki Tobie, mogę na-
uczyć się tego wszystkiego w przed-
szkolu. Tylko musisz wierzyć we 
mnie – będzie dobrze! Tylko bądź 
dzielna. Nie płacz za mną w pracy 
i po drodze do niej – nie robisz mi 
krzywdy. Nie żegnaj się ze mną zbyć 
długo, przed 
wejściem do 
sali ukochaj 
mnie naj-
mocniej, naj-
mocniej, naj-
mocniej, na 
ucho szepnij, 
że kochasz, 
że wrócisz 
i…idź od-
ważnie. Nie 
zastanawiaj 
się czy do-
brze zrobi-
łaś odda-
jąc mnie do 
pr z ed sz ko -
la – Ty mnie 
nie oddajesz, 
Ty mnie roz-
wijasz. Nie 

przerażaj się moim płaczem pod-
czas pierwszych dni – w ten sposób 
chcę Ci powiedzieć, że będę tęsk-
nił, że Cię kocham… a Ty mamciu, 
swoją mądrością, rozsądkiem i kon-
sekwencją naucz mnie proszę cze-
kać na Ciebie ze spokojem w moim 
małym serduszku, a obiecuję, że za 

jakiś czas sam będę ciągnął Cię za 
rękę do moich przedszkolnych przy-
jaciół… wszyscy potrzebujemy cza-
su na odwagę.

Twój przyszły obywatel Krainy 
Fantazji…

Inf. własna
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS  
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, 
72-200 Nowogard 

zatrudni kierowców 
samochodów 
ciężarowych 
(prawo jazdy 
kategoria C+E)

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607.

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

miejska Biblioteka Publiczna

Podsumowanie wakacji z książką
Wakacyjne zajęcia czytelnicze odbywały się od 6 lipca do 13 sierpnia w godz. od 1200– 
1400. Przez sześć tygodni dzieci w wieku od 6 do 12 lat spotykały się z rówieśnikami w czy-
telni działu dla Dzieci i Młodzieży. 

 Każdy tydzień miał swój temat 
przewodni, m.in. „Wielkie czyta-
nie ze Świerszczykiem – najstar-
szym czasopismem dla dzieci w 
Europie”, „Odkrywamy tajemni-
ce z Nelą małą reporterką” oraz 
„Skrzydlaci przyjaciele”. Zajęcia 
inspirowane były przede wszyst-
kim literaturą. Wspólnie przeczy-
taliśmy wiele książek, m.in. ”10 
niesamowitych przygód Neli”, „Ty-
grysy w mroku”, „Podróże z fanta-
zją”, „Koniec z wygłupami” oraz 

„Nie ma nudnych dni”. Korzysta-
jąc z różnych materiałów dzieci 
wykonywały prace plastyczne. Po-
wstała papierowa dżungla, w któ-
rej paradowały słonie, spiralne 
węże, a smaki tropikalnych owo-

ców kusiły podniebienia dzieci. 
   W każdym dniu oprócz głośne-

go czytania i zajęć plastyczno – li-
terackich spotkaniom towarzyszy-
ły: zabawy ruchowe i gry zespoło-
we, zajęcia z chustą i tunelem ani-
macyjnym KLAZNA. A w ostat-
nim tygodniu spotkań, dzieci prze-
żyły magiczne chwile z teatrzykiem 
japońskim KAMISHIBAI…

   Dziś rozpoczął się rok szkol-
ny -  naszym czytelnikom życzy-
my wielu sukcesów i jeszcze wię-
cej przeczytanych książek!

Ewelina Kamińska
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OGŁO SZe nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

nieruCHOmOŚCi
• DOM  w Dobrej sprzedam  

lub zamienię na mieszkanie. 
Tel.783649880.   

• Sprzedam  mieszkanie  bezczynszo-
we 55 m2.Dobra  lokalizacja. 505 
339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w karsku. 
Stan  surowy.tel.691 664 658.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wy-
najęcia Lokal  100m.533983233.

•	 Sprzedam  mieszkanie 
50 m 2,parter ,dobra lo-
kalizacja.tel.506432616.

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibora 
I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w nowogardzie Osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
prowadzi zapisy na sprzedaż miesz-
kań w budynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19.

•             Tel. 91 39 25 552, kom. 783 570 
056, 695 264 594.

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we. 694 281 784

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we. 504 422 809 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie mieszka-
nia działka pod budowę garażu.Tel. 
604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem 
w Nowogardzie. 608 853 710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Pol-
skiego 5 w Nowogardzie (obok 
szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 26 
g w Nowogardzie (obok cukierni 
„Asprod”) Tel. 607 288 835 

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym tanio. 507 045 404

•	Wynajmę	 kawalerkę.	 602	
74	66	05	

•	 Sprzedam	nowy	dom	w	Ko-
ściuszkach	 130	 m2,	 dział-
ka	 4600m2.	 Nie	 wymaga	
wkładu	 finansowego.	 606	
118	102	

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojo-
we, I piętro, 60m2, ul. Zamkowa. 
Tel. 730 315 621  

•	Wynajmę	 mieszkanie	 3po-
kojowe	 na	 IV	 piętrze	 do	
umeblowania.	691	258	401	

•	Do	 wynajęcia	 dwupokojo-
we,	 centrum,	 wysoki	 stan-
dard.	606	646	968	

•	 Sprzedam	działkę	w	oko-
licach stadionu. 695 400 
600 

•	Do	wynajęcia	garaż	ul.	Jana	
Pawła	II.	Tel.	692	549	667	

•	 Sprzedam	 działkę	 budow-
laną,	 Kościuszki	 3000	 m2, 
85000	zł.Tel.	88	99	28	444	

•	 Sprzedam	działki	budowla-
ne	Karsk.	735	957	563	

mOtOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

• Sprzedam - Mercedesa  A  
Klasa  Elegance  1,7 Cdi 
,1998R.Cena 4900 zł. Do ne-
gocjacji. tel.608533113

• Sprzedam Opel Astra , rok prod. 
1997, benzyna, ważne OC prze-
gląd do 2016r. Cena 2000 zł do 
negocjacji. 722 333 389 

rOlniCtWO
• Sprzedam   prosięta . 

Tel.509871250.
• Sprzedam kaczki  skubane i   

gęsi. Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belo-
wanie słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tucz-
niki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, mul-
czowanie, belowanie, przegrabianie 
i zgrabianie, talerzówka, orka, sia-
no-kiszonka i siew agregatem. 508 
404 704 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Usługi koszenia bizonem z sieczkar-
nią. 502 853 573 

• Sprzedam kaczki skubane i gęsi. 
796 759 414 

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

•	 Sprzedam	 siano	 w	 kost-
kach.	782	036	086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 
18. tel. 605 092 517

uSŁuGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 Pranie-maGiel,Pranie dYWa-
nÓW, WYkŁadZin, taPiCerki 
meBlOWeJ SamOCHOdOWeJ/ 
SkÓrZaneJ materiaŁOWeJ / 
POŚCieli WeŁnianeJ / lanOli-
nĄ/SPrZĄtanie: CZYSZCZenie 
FuG.tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 tranSPOrt, PrZePrOWadZ-
ki. 665 720 037

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• UKŁADANIE – kostki  grani-
towej , kamienia polnego.
Tel.695909603.

•	 	 Wypełniam	 dokumenty	
do ZUS na rente, emerytu-
rę,	 świadczenia	 emerytalne	
i	kapitał	początkowy.	Kon-
takt	:	512	413	563	

•	 Torty,	 ciasta	 (olx.pl).	 Tel.	
600	151	353

•	 	Remonty	mieszkań	po	go-
dzinach	.	607	729	933	

•	Matematyka.	668	171	212	

PraCa

• Zatrudnię do  robienia  piero-
gów! Wiek bez  znaczenia , akt. 
książeczka zdrowia. Miejsce  
pracy  Kikorze. Praca  zmiano-
wa. Tel.502026980. Dzwonić po 
14 godz.

• ZATRUDNIĘ  -spawacza 
.Tel.503032234.

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posił-
ków.Tel.913920221.

• Zatrudnię  pracownika  na kuch-
nię . Tel.530395368.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do niemiec od za-
raz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Poszukuję	pracownika	na	 sta-
nowisko	 dojarz,	 wysokie	 wy-
nagrodzenie.	91	39	18	140	

•	 Zatrudnię	 kelnerkę/kelnera.	

Tel.	791	435	591	
•	 Zatrudnię pokojówkę do ho-

telu w nowogardzie, tel. 600 
045 151

inne

• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bar-
dzo duży  wybór drzew  owo-
cowych w pojemnikach Już od 
20 zł.  Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

• Sprzedam meble  do  pokoju  
dziecięcego  w b.dobrym stanie. 
886 465 485.

•	 drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Drzwi garażowe ociepla-
ne o wymiarach wys.210 
cm ,szer.240 cm w solidnej  
ramie .Stan b.dobry.
tel.509861740

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820

• Sprzedam nową broń sportową ka-
liber 6,35. Cena 500 zł. 604 923 333

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Przyjmę gruz i ziemię. Dowóz we 
własnym zakresie. 515 800 423 

•	 Szukam przyjaciółki na żonę w 
wieku 60-67 lat. 91 39 25 794

• Sprzedam drzewo mieszane li-
ściaste pocięte w klocki. Tel 880 
690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z ro-
dowodem bardzo ładny sprze-
dam. 91 39 21 828

• Sprzedam segment po-
kojowy stolik RTV + ława 
rozkładana. 605 331 204

• Sprzedam tarczycę bu-
dowlaną modrzew sezo-
nową na 6 lat, praz tar-
czyca jesion sezonowa 
na 6 lat. 668 298 084 

• Sprzedam szafę naroż-
ną szer. 100 cm, wys. 
190 cm, głęb. 90 cm, 
2 drzwiowa, kolor ja-
sny, dużo pułek, miej-
sce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 
605 522 340,

• Sprzedam drzewo ko-
minkowe. 607 580 172 

Firma HERSTA - Staśkiewicz i Spółka

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

uStaWiaCZ maSZYn
Opis stanowiska:
• samodzielna obsługa zespołu maszyn,
• przezbrajanie maszyny na różne rozmiary wyrobów,
• kierowanie kilkuosobowym zespołem pracowników pracu-

jących na danym oddziale,
• pilnowanie wykonania wyrobów zgodnie z otrzymanym 

wzorem i zamówieniem.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia zasadniczego lub średniego technicznego,
• umiejętności obsługi maszyn,
• mile widziana znajomość druku.

Oferujemy:
• wynagrodzenie w wysokości 2 000,00zł–2 500,00zł netto –

przyuczenie na stanowisko,
• wynagrodzenie w wysokości 3 000,00zł–3 500,00zł netto - 

samodzielna praca na stanowisku, 
• dopłatę do kosztów dojazdu do firmy.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@hersta.pl
tel. 91 419 16 88

Uwaga wędkarze!
PZW Tęczak w Nowogardzie informuje członków 

Koła, że dnia 20.09.15r. Organizuje zawody towarzy-
skie drużynowe dwuosobowe na jeziorze w Nowogar-

dzie, zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 16.09.15r. Od dnia 17.09.15 do 

21.09.15 sklep Tęczak nieczynny. 
Startowe wynosi 10 zł zbiórka przy restauracji Nep-

tun o godz. 8.00-8.30. 
Zapraszamy 

Zarząd Koła PZW Tęczak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

inFOrmatOr lOkalnY - nOWOGard

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGularna linia mi krO Bu SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia metrO tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO man BiŃCZYk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

nd - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁad JaZdY Bu SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul.	Bema	1
ul.	Armii	Krajowej	17
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
Dworzec PKS
ul.	Bankowa
ul.	15	Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul.	Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul.	Boh.	Warszawy	7
ul.	700	Lecia
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
ul.	Bankowa
ul.	5-go	Marca
ul.	Kościuszki	36
ul.	Wojska	Polskiego	4
ul.	Armii	Krajowej	46
ul.	Armii	Krajowej	29
ul.	Bema	9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

 na linie regularne 
– umowa o pracę

tel. 501 615 614 

      Gorące podziękowania
 dla

 Sołtysa 
i 

Rady Sołeckiej 
                             za zajęcia zorganizowane 

                              w ramach akcji
                         „Aktywne wakacji”

Rodzice i dzieci z Czermnicy

Aktywne Wakacje Czermnica 2015 dobiegły końca
W piątek 28 sierpnia, odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu Aktywne Wakacje Czermnica 2015.Były dyplomy dla uczestników i drobne upominki. Były podziękowania dla 
sponsorów i specjalna atrakcja jaką zgotował nam pan Nadleśniczy – prezentacja wozu gaśniczego. 

Pomysł narodził się w czerw-
cu w trosce o dzieci, które swoje 
wakacje będą spędzać w naszej 
wiosce. Wspólnie z Radą Sołec-
ka podjęliśmy decyzję, że w każ-
dy poniedziałek, środę i piątek 
będziemy organizować dla dzie-
ci zajęcia ruchowe w godzinach 
17:00 – 21:00. Program pierwot-
nie zawierał: Zumbę, siatkówkę, 
badminton, zbijaka, koszyków-
kę i inne gdy i zabawy. Do tego 
dla wszystkich uczestników dar-
mowe napoje, soki, owoce, kieł-
baski z ogniska, słodycze i wspa-
niała oprawa muzyczna.

Już po pierwszych dniach oka-
zało się, że pomysł trafiony, a 
sama akcja bardzo pożądana w 
naszej wiosce. Imprezy bard-
zo szybko zaczęły się rozrastać. 
Były dni, że na placu bawiło się 
ponad 70 osób. Duże zaintereso-

wanie to duże koszty i tu poja-
wił się przed nami pierwszy pro-
blem: jak dalej finansować całą 
akcję. Oczywiście pełna mobili-
zacja i kolejne prośby o wsparcie 
kierowane do różnych firm. Były 
pomysły skrócenia ilości zajęć w 
tygodniu, albo ograniczenie za-
kupów spożywczych. Pisałem 
też do czytelników DN o wspar-
cie i to chyba pomogło. Pojawiła 
się oferta z Knagi, z której chęt-
nie skorzystaliśmy, także zajęcia 
z Fernando Batista stały się do-
datkową atrakcją. ZUK zaofero-
wał darmowy śmietnik, a PU-
WiS przenośną toaletę. Miesz-
kańcy Czermnicy poczuli, że 
ktoś z zewnątrz docenia naszą 
pracę. To w wielu obudziło du-
cha „społecznika”,  i tak nagle 
kolejne dni zajęć były finanso-
wane głównie przez rodziców 

dzieci, które uczestniczyły w za-
jęciach. Zdarzały się też bardzo 
miłe chwile, gdy ktoś obcy prze-
kazywał pieniądze prosząc, by o 
tym nigdy nie wspominano, bo 
dla niego wystarczy sama świa-
domość szczytności celu. 

Teraz po ponad 20stu dniach 
zajęć możemy powiedzieć, że 
był to dla nas sprawdzian jaki 
zaliczyliśmy celująco! Jesteśmy 
przekonani, że już za niecały rok 
odbędzie się druga edycja ak-
cji Aktywne Wakacje Czerm-
nica 2016. Chciałbym tu prosić 
Rade Miejską by przy uchwa-
laniu budżetu na 2016r popar-
ła nasz wniosek o dofinansowa-
nie tej akcji. Udowodniliśmy, że 
potrafimy zorganizować coś bar-
dzo potrzebnego naszym wsiom 
i że mimo trudnych dni wytrwa-
liśmy do końca radząc sobie ze 

wszelkimi problemami. Mając 
zabezpieczenie finansowe na 
2016r moglibyśmy więcej czasu 
poświecić na zajęcia z dziećmi 
niż szukanie sponsorów.

Na koniec chciałbym podzię-
kować głównie dzieciom, które 
skorzystały z naszej oferty. Ra-
dzie Sołeckiej i mieszkańcom, 
którzy przyczynili się do nasze-
go wspólnego sukcesu. Spon-
sorom, których pieniądze sku-
tecznie zamieniliśmy na dobrze 
spalone kalorie. I na koniec naj-
większe podziękowania dla na-
szej instruktorki Zumby, Mar-

tyny Fedak. Martyna wiem, że te 
dni swoich wakacji mogłaś spę-
dzić nad jeziorem, morzem, w 
kinie, po prostu gdzieś na waka-
cjach. Ale Ty wolałaś spędzić je z 
naszymi dziećmi, robiąc to cha-
rytatywnie. To bardzo szlachet-
ne! Takich właśnie mieszkańców 
ma Czermnica i jesteśmy z tego 
bardzo dumni!

Jan Artemiuk 
sołtys Czermnicy 

  



Piątek 
4 września 2015 r. 
Nr 67 (2398)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 10

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Beata Szydło 
specjalnie 
dla naszej 
gazety

reklama

W.2-24.07. pt

s. 5

Historia 
5-letniej  
mai  
Błońskiej

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

W222.21.08-18.09 pt

Nabór 2015
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. 3 Maja 22 • Nowogard • tel. 91 392 21 81

„Nauczymy Ciebie, jak pisać projekty 
i zdobyć dodatkowe pieniądze na działalność”

             Ogłasza nabór na kierunki:
 Technik Administracji - 2 lata, czesne 80 zł
 Technik BHP -1,5 roku, czesne 80 zł

• język angielski   • język niemiecki
• fakultety z pisania projektów

reklama

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015 Zatrudni 
MAGAZYNIERA 
z doświadczeniem

tel. 606 821 725

HURTOWNIA

W.P.4,8.09

s. 9

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:

Zbigniew 
Stępień

W Świerczewie, ktoś osobliwym humorem tryska

Promocja  
pijaństwa  
za publiczne  
pieniądze

Czytaj s. 3
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

Od bardzo dawna mieszkańcy Nowogardu, skracając sobie drogę, ko-
rzystali z przejścia na peron (na przeciwko poczty). Umożliwione to 
było brakiem elementu ogrodzenia. Przejście to było na tyle popularne, 
że wyrobiła się w tym miejscu ścieżka. Nie tak dawno jednak PKP za-
dbało o to, aby uzupełnić ogrodzenie, i zamontowano brakujące ogni-
wa. Tym samym chodnik prowadzący do peronu, został odgrodzony od 
ulicy Stanisława Rzeszowskiego. KR

Tak oto skończyła się próba roz-
puszczenia w pół litrze wody cu-
kru, jaki jeden z nowogardzkich 
pszczelarzy zakupił w Biedron-
ce, chcąc nakarmić pszczoły w 
swej pasiece. Cukier, zamiast się 
rozpuścić, zmienił się w dziwną 
breję, przypominającą żel.  Męż-
czyzna resztę zakupionego cukru 
(ok. 29 kg) zwrócił do sklepu w 
ramach reklamacji. Strach pomy-
śleć, jaki jest prawdziwy skład cu-
kru sprzedawanego w Biedronce. 
Z pewnością to cukier w cukrze 
nie jest... ms

W Szkole Podstawowej w Strzelewie, o godzinie 8:00 zabrzmiał 
pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2015/2016. Uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz goszczącą w szkole sekretarz gminy Agnieszkę Bie-
gańską-Sawicką, powitała dyrektor Agnieszka Forgiel. Szczegól-
nie gorąco powitano nowo przybyłych przedszkolaków oraz pierw-
szoklasistów, którzy rozpoczynają swą przygodę z nauką w murach 
szkoły w Strzelewie. Zarówno sekretarz gminy jak i dyrektorka, ży-
czyli uczniom w nowym roku szkolnym dużo radości i przyjemności 
ze zdobywanej wiedzy. Po części oficjalnej wszyscy udali się do przy-
dzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich z tegorocznym pla-
nem zajęć lekcyjnych. KR

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki:
od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu  
gminnego- burmistrz czeka!  Skorzystaj!

mieszkańcy patrzą i się dziwią

Asfalt z marginesem....
Dziwnie, jak na razie, wygląda proces rozkładania asfaltu na jednej z remontowych uliczek 
w Nowogardzie. Masa bitumiczna nie jest położona na całej szerokości drogi, co przykuło 
uwagę i zaniepokoiło tamtejszych mieszkańców. 

 Chodzi o mały przesmyk, łą-
czący ulicę Grota Roweckiego 
z Armii Krajowej. Decyzją rady 
miejskiej, w budżecie zarezer-
wowano środki na ułożenie no-
wej nawierzchni drogi. Wcześniej 
bowiem, była to gruntowa, pełna 
wybojów uliczka. Wykonanie no-
wej nawierzchni gmina zleciła fir-
mie AZBUD. 

Pracę rozpoczęto kilka dni 
temu. Ku zdziwieniu mieszkań-
ców okazało się, że nowy asfalt 
zostanie położony nie na całej 
szerokości uliczki. 

- Co z tego, że nam remontują tę 
drogę, jak po bokach zostaje jesz-
cze ok. 40 cm, na których nie bę-
dzie położonej nawierzchni. Po co 
to komu? Jak już remontować, to 
na całej szerokości, bo co z tym ka-

wałkiem zrobić, na którym będą 
tylko rosnąć kępy traw - skarży się 
Henryk Kwiatkowski, mieszka-
niec ulicy.   

Rzeczywiście, jak widać na 
zdjęciach, asfalt jest kładziony 
tak, że po obu stronach jezdni po-
zostawiany jest pas zieleni. Pozo-
staje mieć nadzieję, że „mini po-
bocze” zostanie jednak, również 
czymś przykryte w kolejnym eta-
pie prac. W innym wypadku rze-
czywiście zostanie bubel. Pomija-
jąc już fakt, że nowa droga nie zo-
stała wyposażona w żaden drenaż, 
co może spowodować dodatkowe 
dolegliwości, dla mieszkających 
przy uliczce mieszkańców. 

Jarek Bzowy 
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

P2.1.ś-czb.do
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W Świerczewie, ktoś osobliwym humorem tryska

Promocja pijaństwa za publiczne pieniądze 
Dość osobliwym humorem wykazali się przystrajający Świerczewo, z okazji mających się odbyć w tej wsi dożynek gminnych. Kukły przygotowane ze sło-
my, zamiast śmieszyć, oburzają, sprowadzając piękną dożynkową tradycję do  poziomu pijackiego obyczaju. 

Wczoraj do redakcji DN za-
dzwonił telefon. 

- Panie redaktorze właśnie prze-
jeżdżałem przez Świerczewo, gdzie 
w sobotę mają się odbyć dożyn-
ki. Nie jestem osobą zbyt konser-
watywną w poglądach, ale scen-
ki z kukłami ze słomy są oburza-
jące. To po prostu promocja pijań-
stwa za gminne pieniądze, nie mó-
wiąc już o niewybrednych napi-
sach temu wszystkiemu towarzy-
szących. Proszę udać się do wsi i 
samemu to ocenić. W mojej ocenie 
to skandal – mówił telefonujący w 
środę do redakcji DN, Czytelnik. 

Zgodnie z sugestią mężczy-
zny udaliśmy się popołudniową 
porą do Świerczewa, by przyjrzeć 
się dekoracjom dożynkowym, ja-
kie pojawiły się we wsi. Długo nie 
musieliśmy szukać potwierdzenia 
na słowa naszego Czytelnika. Już 
na samym wjeździe do tej uro-
czej miejscowości, na przystanku, 
ułożono słomianą lalę, z rozłożo-
nymi nogami. Na drugim skra-
ju ławki przystanku siedzi męż-
czyzna z torbą prezentów – rów-
nież w stanie błogiego snu na 
procentach. Jak mamy się domy-
ślać, scenka ta przedstawia rzeko-
mych gości dożynkowych, którzy 
nad ranem, po mocno zakrapia-
nej imprezie zasnęli czekając na 
autobus (a było za co się zachlać - 
przypomnijmy, że dożynki kosz-
tować będą ponad 70 tys. zł). Gra-
tulacje za fabułę. 

Jadąc dalej, mijamy kościół, 
objeżdżamy rabatkę. Tam dru-
gi przystanek autobusowy. Tuż 
obok niego znak „ustąp pierw-
szeństwa”. Na znaku kukła samo-
bójcy... Tym razem więc mamy do 
czynienia z czarnym humorem. 
Żadnego opisu nie ma, więc trud-
no się domyślać, co to ma wspól-
nego ze świętem dziękczynienia 
za plony, zważywszy, że imitują-
ca wisielca postać wisi praktycz-
nie przed głównym wejściem do 
kościoła, gdzie w sobotę odbędzie 

się uroczysta dożynkowa Msza 
święta. Pozostaje się przeżegnać. 

Jedziemy dalej w kierunku 
Strzelewa, zatrzymujemy się przy 
kolejnej, artystycznej instalacji, 
zamontowanej na ogrodzeniu 
gospodarstwa rolnego. Tu siedzi 
chłop ze słomy, w rękach trzyma-
jący puszki po piwie. Nad nim na-
pis „gospodarz na dożynkach ba-
luje, a ja dobytku pilnuję”. Pozo-
stawiamy to bez komentarza, sko-
ro niektórym w Świerczewie pra-
ca dozorcy kojarzy się tylko z oka-
zją do picia piwa. 

Kawałek dalej dojeżdżamy do 
skrzyżowania, tu napotykamy ko-
lejną scenkę – tym razem na mia-
rę prawdziwego „show”. Aktorzy: 
tradycyjnie chłop i baba. Chłop 
oparty śpi przy stole. Baba stoi. Na 
blacie kilka butelek po wódce i ta-
nim winie. Stoi też garnek i men-
zurka – jak się domyślamy sprzę-
ty sugerujące, że w domu alkohol 
słabej jakości pędzi. Nad instala-
cją, napis „przydomowa oczysz-

czalnia”.  Nawet miłośnikom tra-
dycyjnego bimbrownictwa z pew-
nością po przeczytaniu tego tek-
stu, zrobi się jakoś... niedobrze. 

Oczywiście domyślamy się, że 
ten osobliwy humor daleki jest 
większości mieszkańcom wsi. 
Niestety dzięki temu, że komuś 
jest w szczególny sposób do śmie-
chu, miejscowość taką, a nie inną 
promocję zaprezentuje przed set-
kami gości z miasta i okolic. 

Wracając do telefonu Czytelni-
ka. Drogi Panie! Nie jesteś wcale 
konserwatywny, tylko normalny... 
Przesłania dożynkowych scenek 
z kukłami ze słomy w roli głów-
nej, są niesmaczne, a tym bardziej 
z piękną tradycją dziękowania za 
plony przed Bogiem, nic wspólne-
go nie mają. 

Tak to jednak wygląda, kie-
dy  ktoś od początku założył, a 
takie obawy mieliśmy, że chodzi 
po prostu o popijawę... a nie tam 
żadne dziękczynienie. Skoro jed-
nak takie było założenie, to orga-
nizatorzy mogli zrobić zrzutę i w 
stodole napić się taniego spirytu-
su  puszczając sobie z kasety di-
sco polo, a nie finansować  pijac-
kie harce za publiczne pieniądze. 
Tak już na marginesie, ciekawe co 
na to działająca w ratuszu prze-
ciwalkoholowa komisja, że za pu-
bliczne środki pijaństwo się pro-
muje na wsi? Czy to przypadkiem 
nie jest łamanie ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości. 

Te pytania, jakże w tych dniach 
mają szczególny wymiar, kie-
dy dopiero co opisaliśmy do cze-
go może alkoholowa samowol-
ka doprowadzić, na przykładzie 
Czermnicy.  Dlatego redakcja sta-

wia je publicznie, oczekując, że w 
najbliższym czasie miejscy urzęd-
nicy z burmistrzem na czele wy-
tłumaczą opinii publicznej,  jaki 

mieli cel akceptując taki, a nie 
inny wystrój wsi na przyjęcie do-
żynkowych gości?

marcin simiński
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Serdeczne podziękowania 
za wspaniałą opiekę 

dla p. dr Z. Szychowskiego, 
p. Reni Dumańskiej, 

p. Madzi i Mieszka Florkowskich  
oraz wszystkim  

paniom położnym 
składają 

rodzice i dziadkowie 
Pędziszczak i Saramowscy

PodZiękoWania

list otwarty 

Do Pana Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
  Jestem bardzo zdziwiony pań-

skim zachowaniem w stosun-
ku do klubu żeglarskiego „Kna-
ga”, zwłaszcza po lekturze artyku-
łu Anny Narkiewicz zamieszczo-
nym w Wiadomościach Samorzą-
dowych  Nr 12, w którym przedsta-
wia Pan Nas jako kłamców i zło-
dziei. To wstyd, że wykorzystu-
je Pan do prywatnych celów poli-
tycznych pracowników podległych 
sobie organów, jak choćby w tym 
przypadku pracowników gminne-
go biuletynu informacyjnego.

 - Po pierwsze to nie Gmina stoi za 
tymi szkodliwymi dla klubu działa-
niami, tylko Pan osobiście, jako od-
wet za nie udzielenie poparcia poli-
tycznego w zeszłorocznych wyborach 
samorządowych. Później żądał Pan 
od naszego stowarzyszenia przy-
wrócenia na stanowisko prezesa, po-
przedniego komandora, bo z nowym 
nie zamierza pan współpracować, 
a skoro tak się nie stało, zmniejszył 
Pan gminne środki dofinansowa-
nia do naszej działalności do połowy 
poprzednich kwot. Chcieliśmy zor-
ganizować regaty o puchar Burmi-
strza Nowogardu, ale odmówił Pan, 
bo nie podobało się Panu, że rów-
nież organizujemy regaty o puchar 
Parafii pw. WNMP, czy Dziennika 
Nowogardzkiego.

 - Po drugie już na początku tego 
sezonu zażądał Pan wydania kom-
pletnej motorówki wraz z nawod-

nym boksem garażowym. A trzeba 
wyjaśnić, że kadłub motorówki zo-
stał pozyskany bez udziału gminy 
w wojewódzkim Oddziale WOPR-
-u, a boks wybudowany czynem spo-
łecznym przez członków nowogardz-
kiej drużyny tej organizacji, a tyl-
ko silnik w 2003 roku został zaku-
piony do celów ratownictwa wod-
nego ze środków gminy. Ale wtedy 
nikt nie żądał za tę współpracę po-
parcia politycznego. We wszystkich 
pismach kierowanych do Pana pro-
siliśmy o porozumienie dla dobra 
wspólnego, deklarując wolę współ-
pracy. Wymiana pism między klu-
bem a Urzędem Gminy, z naszej 
strony miała również na celu uzy-
skanie pańskiego podpisu pod tymi 
dokumentami, żeby swoich działań 
nie mógł Pan zrzucić na samowo-
lę podległych sobie pracowników, a 
jednocześnie przedłużaliśmy, jak tyl-
ko się dało, zapewnienie zadań bez-
pieczeństwa podczas szkolenia mło-
dzieży i innych osób uprawiających 
sporty wodne na nowogardzkim je-
ziorze. Jak to jest ważne doskona-
le zdają sobie sprawę z tego rodzice 
przyprowadzający swoje dzieci na 
zajęcia żeglarskie. 

 Jednocześnie należy dodać, że stan 
prawny spornego sprzętu użytkowa-
nego do tej pory przez klub „Knaga” 
nie uległ zmianie od 2010 roku, a je-
dyną zmianą jaka nastąpiła, była 
zmiana na stanowisku prezesa na-

szego stowarzyszenia. Zamiast ku-
pić obiecaną ( publicznie) żaglówkę 
kl. Omega, w końcu swoimi działa-
niami doprowadził pan do zabrania 
(jak na razie ) silnika, na który uda-
ło się odnaleźć dokument zakupu w 
gminnym archiwum i od 21 lipca 
br., ten bardzo potrzebny sprzęt za-
lega gdzieś w magazynie gminy. Sil-
nik prod. 1998 r. o wartości  na wol-
nym rynku ok. 3 tys. zł. Gratuluję 
takiego wsparcia (nasyłając Policję) 
dla odradzającego się po wielu latach 
nowogardzkiego żeglarstwa. Proszę 
też zakleić żaglówki na „witaczach” 
umieszczonych na wjazdach do Na-
szego Miasta, bo wygląda na to, że 
znalazły się tam przypadkiem. 

 Jako klub realizujemy społecznie 
bezpłatną możliwość spędzania wol-
nego czasu dzieci i młodzieży z tere-
nu miasta i gminy, również wyręcza-
jąc w tym podległe panu placówki 
oświatowe i rozumiem, że niemoż-
ność wpływania na działalność klu-
bu, poprzez zwolnienia z pracy, bu-
dzi pańską złość.       

Klub żeglarski z założenia jest 
apolityczny i nie może być zmuszany 
do wstępowania w sojusze politycz-
ne, choćby z powodu tolerancji tak 
modnej w niektórych kręgach i rów-
nież z powodu Konstytucji RP gwa-
rantującej nam wolność wyznania i 
wolność wyboru podczas głosowań 
w wyborach samorządowych, prezy-
denckich i parlamentarnych. W No-

wogardzie jednak konstytucja nie 
obowiązuje. Można bowiem nawet 
zostać zwolnionym z pracy za udo-
stępnienie (zgodnie z prawem) lo-
kalu na spotkanie z kandydatem na 
Prezydenta RP,  innym niż wskaza-
nym przez pana.  

 Na ten artykuł w WS odpowia-
dam panu w DN, ponieważ w gmin-
nych publikatorach nie mogę, z po-
wodu pańskiego zakazu umiesz-
czania jakiejkolwiek pozytywnej 
wzmianki o naszej działalności.

Proszę opinię publiczną o śledzenie 
dalszych destrukcyjnych poczynań 
pana Burmistrza w sprawie „Knagi”, 
ponieważ tylko taki argument może 
je powstrzymać. 13 sierpnia br. do-
tarło do Nas pismo od pana Burmi-
strza Roberta Czapli, żądające zwro-

tu „zagarniętego na szkodę Gminy” 
przez „Knagę” boksu garażowego dla 
motorówki mimo tego, że wybudo-
wany był z pozyskanego materiału 
złomowego bezpłatnie przez WOPR- 
owskich społeczników i wielu z Nich  
jest obecnie w naszym klubie.

Członek zarządu 
mirosław Berezowski

Z wyrazami szacunku pod warunkiem, 
że będziemy szanować się nawzajem.
 
PS. Autorytet można zdobywać 

trudniejszą drogą, poprzez zachę-
canie mieszkańców do współpra-
cy  lub łatwiejszą poprzez zmusza-
nie Ich szantażem do podporządko-
wania się. 

Obywatelu Burmistrzu nie idźcie 
tą drogą !  

inauguracja roku szkolnego w osinie

Witaj szkoło
1 września jest ważnym dniem w życiu każdego ucznia. Z niecierpliwością uczniowie w ca-
łej Polsce czekają na pierwszy dzień szkoły, a w szczególności na spotkanie z kolegami i ko-
leżankami z klasy. Tego dnia odwiedziliśmy uczniów rozpoczynających naukę w Zespole 
Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 

1 września, o godzinie 10:00, na 
placu przed szkołą odbyło się ofi-
cjalne rozpoczęcie roku szkolne-
go 2015/2016 w Zespole Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie. Na początku uro-
czystości poczet sztandarowy wpro-
wadził sztandar. Następnie wszyscy 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
szkoły oraz przybyli goście zaśpie-
wali hymn szkoły. Po odśpiewaniu 
hymnu, dyrektor szkoły - Tatiana 
Olbert zabrała głos: - Witam wszyst-
kich bardzo serdecznie na uroczysto-
ści rozpoczęcia  nowego roku szkol-
nego 2015/16.Mam przyjemność po-
witać naszych gości, pana Krzysz-
tofa Szwedo – Wójta Gminy Osina, 
pana Andrzeja Łuczaka - Przewod-
niczącego Rady Gminy Osina, pana 
Emiliana Pisarka - sekretarza Gmi-
ny Osina, panią  Agnieszkę Makosz 
Przewodniczącą Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej, panią Małgo-
rzatę Banasiewicz - Przewodniczą-
cą Rady Rodziców Publicznego Gim-
nazjum. Szczególnie w tym dniu, go-

rąco chciałabym powitać najmłod-
szych uczniów oddziału przedszkol-
nego, którzy dopiero rozpoczyna-
ją swoją przygodę ze szkołą. Witam 
również wszystkich rodziców, na-
uczycieli, pracowników szkoły oraz 
uczniów. Niestety czas wakacji i wy-
poczynku dobiegł końca, mam na-
dzieję, że dla wszystkich uczniów 
wakacje okazały się bardzo uda-
ne, a przede wszystkim  bezpieczne. 
Przed nami kolejny nowy rok szkol-
ny, a tym samym nowe wyzwania  i 
obowiązki. Chciałabym również po-
gratulować nauczycielom, którzy w 
okresie wakacji  uzyskali kolejny sto-
pień awansu .Serdeczne gratulacje 
dla Michała Janika, Sebastiana Ko-
walika, Eweliny Wszelaki i Marcina 
Różalskiego.

Ważnym wydarzeniem tego dnia 
była ceremonia dla pierwszoklasi-
stów - pasowanie na ucznia szkoły 
podstawowej.

- Dzisiejszy dzień jest także dniem 
szczególnie wyjątkowym i uroczy-
stym dla uczniów klas pierwszych  

Szkoły Podstawowej, bowiem za 
chwilę nastąpi uroczysty moment 
ślubowania i pasowania na uczniów 
naszej szkoły. Uczniowie klas pierw-
szych  Szkoły Podstawowej do ślu-
bowania wystąp. - wezwała dyrek-
tor szkoły. 

Także dyrektor szkoły Tatiana Ol-
bert i wicedyrektor Aneta Kulik do-
konały pasowania  poprzez sym-
boliczne dotknięcie każdego dziec-
ka ,,dużym ołówkiem” i wręczenie 
uczniom pamiątkowych dyplomów. 
Życzono też  naszym pociechom 
wielu sukcesów w nauce i uśmiechu 
na co dzień. Po zakończeniu cere-
monii pasowania, głos zabrał Wójt 
Gminy Osina – Krzysztof Szwedo, 
który życzył wszystkim uczniom 
sukcesów w nauce.  

Po zakończeniu uroczystości roz-
poczęcia roku szkolnego 2015/2016, 
przedstawiciel DN udał się na spo-
tkanie z dyrektorem szkoły Tatianą 
Olbert. 

Podczas rozmowy dowiedzieli-
śmy się, że pani dyrektor od swo-

ich pracowników i uczniów, już od 
pierwszych dni września oczeku-
je dużej mobilizacji. - Wszyscy po-
winniśmy zabrać się ostro do pracy, 
ponieważ czas odpoczynku już mi-
nął. Ważne jest dla nas również to, 
by relacje między nauczycielami, a 
uczniami były coraz lepsze. Zależy 
nam również  na tym, aby rodzice 
coraz częściej uczestniczyli w życiu 
szkoły. Przez to będą mogli podej-
mować ważne dla niej decyzje.

Pani  dyrektor podzieliła się z 
nami też szczegółowymi celami 
dydaktycznymi na najbliższy rok 
szkolny.

- Na pewno moim celem  jest po-
lepszenie wyników egzaminów ze-

wnętrznych. Chciałabym również, 
aby uczniowie naszej szkoły bra-
li chętniej udział w zajęciach dodat-
kowy. 

Nasza szkoła wzięła udział w pro-
jekcje rządowym „Książka moich 
marzeń”, dlatego zależy nam rów-
nież na tym, by wśród uczniów na-
szej szkoły wzrosło czytelnictwo. 

W Zespole Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego powsta-
ły w tym roku dwa oddziały zero-
we, w Szkole  Podstawowej ucznio-
wie uczą się ogółem w 9 klasach, zaś 
w gimnazjum w 4 . Liczba uczniów 
rozpoczynających rok szkolny 
2015/2016 jest nieco mniejsza niż w 
roku ubiegłym - wynosi około 330 
osób.  

Na koniec naszego spotkania 
zapytaliśmy panią dyrektor, cze-
go życzy wszystkim uczniom roz-
poczynającym naukę w nowym 
roku szkolnym. - Życzę wszystkim 
uczniom wiary we własne możliwo-
ści. Niech każdy z was rozwija swo-
je pasje i zainteresowania. Niech ten 
nowy rok szkolny będzie dla was 
przyjazny i radosny, niech przynie-
sie wam same dobre wyniki w nauce. 

Redakcja DN również składa 
serdeczne życzenia dla wszystkich 
uczniów i nauczycieli w  Zespole 
Szkół Publicznych im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie. 

 Klaudia stefańska
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Ty też możesz pomóc!
Maja Błońska z Węgorzyc, to podopieczna Fundacji Polsat. Dziewczynka każdego dnia wal-
czy o swoje życie i zdrowie. Zmaga się z kilkoma poważnymi schorzeniami. Dziewczynkę  
od 3,5 roku wychowują państwo Łukasz Łokaj i Natalia Berlińska-Łokaj, tworząc dla niej 
rodzinę zastępczą. 5 września na Gminnych Dożynkach w Osinie i Nowogardzie, odbędzie 
się zbiórka pieniężna wraz z licytacją cennych gadżetów, na leczenie i rehabilitację dziew-
czynki. Poniżej rozmowa z matką dziewczynki, panią Natalią Berlińską-Łokaj, na temat 
tego, jak wygląda codzienne życie Mai i jakiego wsparcia potrzebuje dziecko. 

DN: Od jak dawna znacie Pań-
stwo Maję? 

Natalia Berlińska Łokaj: Maję 
poznaliśmy kiedy miała 15 miesię-
cy, od razu wiedzieliśmy, że to na-
sze dziecko. Niemal natychmiast tra-
fiła do nas i od tamtej pory trwa na-
sza wspólna przygoda, nasze wspól-
ne życie.

Na co jest chora Maja ? 
Maja choruje na stwardnienie gu-

zowate, wielotorbielowatość nerek, 
nadciśnienie tętnicze, padaczkę le-
kooporną, ma kilka guzów na mó-
zgu, guzki Pringle’a, włókniaki, licz-
ne ubytki w szkliwie, FAS. Ma rów-
nież obniżone napięcie mięśniowe, 
zaburzenia zachowania - jest nad-
pobudliwa.

Od jak dawna zmaga się z cho-
robą Państwa córka ?

Maja choruje od urodzenia, jed-
nak poszczególne choroby pojawia-
ły się, bądź były diagnozowane w ko-
lejnych etapach jej życia. Od urodze-
nia widoczne były guzy nerek, które 
zdiagnozowano i opisano jako wielo-
torbielowatość nerek (ADPKD typu 
dziecięcego). Kiedy miała pół roku 
zdiagnozowano u niej nadciśnienie 
tętnicze, wtedy też włączono lecze-
nie. Następnie kiedy miała 16 mie-
sięcy trafiła na oddział neurologicz-
ny, gdzie padła kolejna diagnoza- 
padaczka, która z czasem okazała 
się lekooporna, a więc bardzo trud-
na w leczeniu. Najważniejsze rozpo-
znanie- stwardnienie guzowate pa-
dło dopiero w zeszłym roku, mimo 
iż Maja miała wszystkie objawy tej 
choroby, żaden z lekarzy nie połą-
czył ich w całość i nie postawił od-
powiedniej diagnozy. Dopiero, kie-
dy w poszukiwaniu innego neurolo-
ga trafiliśmy do Gryfic, do p. dr Ko-
łodziej, diagnoza padła niemal na-
tychmiast, równie szybko trafiliśmy 
do IP CZD w Warszawie, gdyż jest 
to jedyny ośrodek w Polsce zajmują-
cy się stwardnieniem guzowatym.

 Maja każdego dnia walczy o 
swoje życie i zdrowie. Co w ta-
kim razie robicie Państwo, by po-
móc jej w normalnym funkcjono-
waniu ? 

Przede wszystkim staramy się za-
pewnić jej jak najlepsze warunki roz-
woju. Ciągle szukamy nowych infor-
macji na temat choroby, terapii, sta-
ramy się pogłębiać swoją wiedzę, by 
jak najbardziej ją wesprzeć w tym 
wszystkim. Działamy wielotoro-
wo, starając się, by była w jak naj-
lepszej kondycji zdrowotnej i psy-
choruchowej. Wykonujemy zalece-
nia lekarzy i terapeutów, ćwiczymy 
i powtarzamy to z czym ma trud-

ności. Bardzo dużo czytamy i śpie-
wamy, bo Maja to uwielbia. Ko-
cha też wodę, więc pływa kiedy tyl-
ko może, lubi teatr i konie. My jeste-
śmy po to, by jej to wszystko zapew-
nić, by miała dobre i szczęśliwe ży-
cie. Owszem w jej życiu choroba jest 
na pierwszym miejscu i niestety nie 
daje o sobie zapomnieć, ale poza tym 
wszystkim Maja jest naprawdę bar-
dzo szczęśliwym, pogodnym dziec-
kiem. Tak jak inne dzieci w jej wie-
ku uczęszcza do przedszkola. Swoją 
przygodę z przedszkolem rozpoczę-
ła  kiedy miała 2,5 roku i od tamte-
go czasu nigdy nie zdarzyło się, żeby 
nie chciała iść do przedszkola, wręcz 
przeciwnie - często w weekendy, czy 
w wakacje pyta, kiedy pójdzie do 
przedszkola.

Czy Maja uczęszcza na rehabili-
tację?

Maja jest rehabilitowana codzien-
nie. Uczęszcza do OREW w Golenio-
wie i tam jest pod stałą opieką tera-
peutów.

Dlaczego postanowiliście Pań-
stwo pomagać chorym dzieciom ?

Każdy ma w życiu jakiś cel, powo-
łanie. Każdy jest do czegoś stworzo-
ny, nie zawsze uświadamiając to so-
bie. My jesteśmy dla dzieci, chorych 
dzieci. Nie każdy potrafi żyć i opieko-
wać się chorym dzieckiem - my mo-
żemy, potrafimy, więc dlaczego mie-
libyśmy tego nie robić? Nie planowa-
liśmy tego, nie myśleliśmy, że nasze 
życie będzie wyglądać w ten sposób. 
Jednak pewnego dnia pojawiła się na 
naszej drodze Maja i zmieniła nasze 
życie o 180 stopi. 1,5 roku później 
pojawiła się Julia, obie wrosły w na-

szą rodzinę. Obie są chore i potrze-
bują szczególnej troski i opieki. Swe-
go czasu myśleliśmy o stworzeniu ro-
dzinnego domu dziecka, właśnie dla 
chorych dzieci, jednak na to nie po-
zwalają nam i nie pozwolą jeszcze 
przez dłuższy czas  warunki miesz-
kaniowe.

W jaki sposób społeczność 
może pomóc Waszej córce ?

Każdy może przekazać 1% podat-
ku, bądź darowiznę na rzecz lecze-
nia i rehabilitacji Mai, na jej funda-
cyjne konto. Maja jest podopieczną 
fundacji Polsat.

Czy opieka nad Mają jest dla 
Państwa wyzwaniem ?

Można to tak określić. Opieka nad 
chorym człowiekiem to zawsze swe-
go rodzaju wyzwanie. Często trzeba 
przełamywać własne bariery, wal-
czyć z uprzedzeniami ludzi, z bra-
kiem tolerancji i zrozumienia. My-
ślę, że każdy rodzic niepełnospraw-
nego dziecka wie o czy mówię. Zda-
rza nam  się słyszeć uwagi na temat 
chociażby zachowania Mai, przecież 
jest taka niegrzeczna, wszystkiego 
musi dotknąć, wszędzie musi wejść, 
jest nieposłuszna. Maja  nie jest nie-
grzeczna. Maja jest chora. Nad wie-
loma rzeczami nie jest w stanie za-
panować, wielu nigdy nie zrozumie. 
To my, dorośli powinniśmy próbować 
ją zrozumieć.

Z jaką najtrudniejszą przeszko-
dą spotkaliście się Państwo pod-
czas opieki nad Mają ?

Największą przeszkodą w opie-
ce nad chorym dzieckiem jest ciągłe 
odbijanie się od ściany, kiedy udaje-
my się po pomoc do jakiejś instytu-

cji, bądź chociażby po skierowanie 
na badanie do lekarza, który ciągle 
powtarza, że „nie ma tego w koszy-
ku świadczeń”. Jedyny lek zarejestro-
wany w leczeniu stwardnienia guzo-
watego jest poza naszym zasięgiem 
(miesięczny koszt to ok. 17,5 tys.), 
w związku z tym bierzemy udział w 
projekcie badawczym i Maja przyj-
muje lek, który jest w fazie badań, 
ale jest refundowany. Ciężko jest go 
zdobyć, na szczęście w Aptece Ma-
jowej są cudowne Panie, które do-
słownie spod ziemi go dla nas wy-
kopują, za co jesteśmy niezmiernie 
im wdzięczni. Przeszkodą jest rów-
nież brak odpowiedniej wiedzy leka-
rzy na temat choroby Mai. Wzywa-
jąc karetkę nie mamy pewności kto 
przyjedzie. Przy pierwszym w tym 
roku stanie padaczkowym przyje-
chał lekarz, który nawet nie schylił 
się, by pomóc dziecku. Mimo obec-
ności lekarza i ratownika medyczne-
go, to ja udrażniałam jej drogi od-
dechowe. Kiedy lekarka z oddzia-
łu neurologii zobaczyła Maję, była 
w szoku, że dziecko w tak ciężkim 
stanie można przewieźć w ten spo-
sób. Nie założono jej żadnego wkłu-

cia, nie podano żadnego dodatkowe-
go leku (sami podaliśmy jej 2 wlew-
ki) mimo, że ciągle była w napadzie. 
Całą drogę słuchałam wywodu leka-
rza nad wyższością karetek pogoto-
wia ratunkowego nad transportem 
medycznym. Tym bardziej dzięku-
jemy Panu dr Włodarczykowi, który 
na początku sierpnia uratował życie 
Mai podejmując decyzję o natych-
miastowym zaintubowaniu dziecka 
i przewiezieniu na Oiom. Takich le-
karzy w karetkach pogotowia ratun-
kowego można sobie życzyć.

Czy leczenie Mai jest dla Pań-
stwa kosztowne ? 

Koszty leczenia Mai są duże. 
Obecnie przyjmuje 9 różnych leków, 
każdy z nich 2-3 razy dziennie. Do 
tego dochodzą wizyty u specjalistów 
(nefrolog, neurolog, okulista, kar-
diolog, dentysta, psychiatra, a teraz 
również onkolog). Wizyty w IP CZD 
w Warszawie 4-5 razy w roku. Po-
trzeby związane z rehabilitacją, ale 
i z codzienną pielęgnacją. Od leków 
po  odpowiednie obuwie - potrzeb 
jest naprawdę dużo.

Klaudia stefańska 

Specjalna licytacja na rzecz 
chorej dziewczynki 

I ty możesz pomóc 
Mai!

Podczas dożynek 
gminnych w Osinie 
oraz  Nowogardzie 
odbędzie się licytacja 
cennych gadżetów, z 
której pieniądze zo-
staną przekazane na 
leczenie chorej Mai. 

- Wspólnie z Kolegami Dariu-
szem Szwalem (Urząd Marszałkow-
ski Województwa Zachodniopo-
morskiego) oraz Dominikiem Wul-
kiewiczem (właścicielem firmy Do-
mirParts S.C.), ale przede wszyst-
kim z Wójtem Gminy Osina, Krzysz-
tofem Szwedo, chcielibyśmy się w tę 
pomoc zaangażować osobiście. Za-
chęcamy do tego również wszyst-
kich Państwa - wesprzyjmy w tym 
trudnym okresie opiekunów dziecka. 
Ze swojej strony, wykorzystując moją 
wieloletnią współpracę z klubem pił-
karskim Pogoń Szczecin S.A. pozy-
skałem od Pana Krzysztofa Uflanda, 
Dyrektora Marketingu i Komunika-
cji - Rzecznika Prasowego dwie pił-
ki z autografami piłkarzy ekstrakla-

sowej drużyny Pogoni Szczecin, któ-
re wspólnie z Klubem Pogoń Szcze-
cin przeznaczamy na licytację, z któ-
rej dochód trafi bezpośrednio na po-
moc Mai Błońskiej. Pierwszą z piłek 
chcielibyśmy przeznaczyć na licyta-
cję zorganizowaną przez Wójta Gmi-
ny Osina, Pana Krzysztofa Szwedo, 
która odbędzie się 5 września pod-
czas dożynek gminnych w Osinie. 
Drugą z piłek chcielibyśmy przezna-
czyć na licytację, która zostanie, dzię-
ki uprzejmości Burmistrza Nowogar-
du, zorganizowana podczas doży-
nek gminnych organizowanych tego 
samego dnia w Gminie Nowogard. 
Wszystkich Państwa serdecznie na 
nie zapraszamy!   Licytujcie i poma-
gajcie! - informuje i zarazem apelu-
je Damian Simiński, były wicebur-
mistrz Nowogardu, obecnie wice-
prezes Zarządu PUWiS, organizator 
licytacji.

Poza piłkami licytowana będzie 
koszulka z autografami znanych 
gwiazd polskiej sceny muzycznej 
oraz dziennikarza radia Eska – Jan-
kesa, ufundowana przez firmę Do-
mir Parts. 

Wczoraj też Gmina Osina poin-
formowała, że na dobroczynną au-
kcję wystawione zostanie drewnia-
ny stół ogrodowy, wykonany przez 
stolarza. 

Redakcja DN oczywiście przyłą-
cza się do apelu i zachęca do wspar-
cia szczytnego celu.                     Red.

Piłki z autografami  piłkarzy Pogoni Szczecin będzie moż-
na wylicytować podczas dożynek w Osinie i Nowogardzie

Poza piłkami podpisanymi przez piłka-
rzy zespołu ekstraklasy Pogoni Szczecin, 
do wylicytowania będą również koszul-
ka podpisana przez znanych artystów
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Anny 
Jaszczuk 

serdeczne 
podziękowania 

składają 
córki z rodzinami 

PodZiękoWaniaPodZiękoWaniaPodZiękoWania

Rodzinie, przyjaciołom, 
dawnym sąsiadom oraz 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 

drodze

śp. Stanisława
 Kotylak 

serdeczne podziękowania 
składają 

dzieci z rodzinami 

Serdeczne wyrazy współczucia 
dla rodziny i najbliższych z powodu śmierci

śp. Piotra Buczka 
składają 

koledzy z Koła Numizmatycznego 
Nowogard oraz Oddział PTN ze szczecina

Jezus opuścił okolice Tyru i 
przez Sydon przyszedł nad Jezio-
ro Galilejskie, przemierzając po-
siadłości Dekapolu. Przyprowa-
dzili Mu głuchoniemego i pro-
sili Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, osob-
no od tłumu, włożył palce w jego 
uszy i śliną dotknął mu języka; a 
spojrzawszy w niebo, westchnął i 
rzekł do niego: Effatha, to znaczy: 
Otwórz się! Zaraz otworzyły się 
jego uszy, więzy języka się rozwią-
zały i mógł prawidłowo mówić. /
Jezus/ przykazał im, żeby nikomu 
nie mówili. Lecz im bardziej przy-
kazywał, tym gorliwiej to rozgła-
szali. I pełni zdumienia mówili: 
Dobrze uczynił wszystko. Nawet 
głuchym słuch przywraca i nie-
mym mowę. 

(Mk 7,31-37)
Jezus jest nieustannie w drodze. 

Fragment na XXIII Niedzielę 
Zwykłą pokazuje nam Jezusa, 
który  idzie. Idzie z Tyru przez Sy-
don nad Jezioro Galilejskie. Każ-
dy z nas został zaproszony do by-
cia naśladowcą Jezusa. My tak-
że jesteśmy zaproszeni by jak On 
iść. Ale tak, jak Jezus miał zawsze 
określony cel tak samo my mu-

simy znać cel naszej wędrówki. 
Możesz zapytać: gdzie mam iść? 
Chrześcijaninie, twój kierunek to 
niebo! Tam masz iść. Tam masz 
zdążać. Masz iść i nieść niebo tak-
że bliźnim. Czas na niesienie nie-
ba innym jest zawsze! Tylu głod-
nych i spragnionych. Tylu smut-
nych i załamanych. Jezus nie-
ustannie jest w drodze do tych lu-
dzi. Bądźmy i my. Dzisiejszy frag-
ment ukazuje nam spotkanie Je-
zusa z jednym z tych biednych lu-
dzi. Jezus spotyka głuchonieme-
go. Bierze go na osobności. Chce 
być z nim sam na sam i dokonać 
w jego życiu cudu. To nie chory 
mówi Jezusowi jak ma go uleczyć, 
ale to Jezus dobiera odpowiedni 
sposób. Jezus pragnie także Ciebie 
brać na osobności. Być z Tobą sam 
na sam. Szczególnym czasem ta-
kiej obecności jest zawsze modli-
twa, o której mówimy, że to dia-
log z Bogiem. Może na swojej mo-
dlitwie podajesz Jezusowi polece-
nia? Tłumaczysz Mu w jaki spo-
sób i z jaką mocą ma dokonać w 
twoim życiu cudu. Nie zapominaj, 
że to On jest Lekarzem, a Ty czło-
wiekiem chorym. On tu jest Bo-
giem. To On wie najlepiej co dla 
nas i naszego zbawienia będzie 
najodpowiedniejsze, najlepsze. Je-
zus mówi do głuchoniemego: Ef-
fatha. To znaczy: Otwórz się! Je-
zus mówi dziś i do Ciebie: Otwórz 
się! Nie bądź głuchy na mój głos, 
Boży głos. Otwórz się przede mną 
na modlitwie. Mów mi co Ci do-
lega. Co rani twoje serce. Co i kto 
Cię krzywdzi. Jakie są twoje lęki. 
Jakie przeżywasz trudności. Je-
zus mówi dziś Tobie: otwieraj się 
nieustannie przede Mną. Bądź ze 
mną szczery! Uleczę Cię, ale Ty 
się otwórz przede Mną. Pokaż mi 

swoje serce i jego rany. Pokaż mi 
to serce, a ja uleczę je swoim ser-
cem. 

Jezus dokonywał cudów. Leczył 
wielu. Wierzysz w to, że pragnie 
uleczyć także Ciebie? Uwierz w to! 

ks. Krystian Dylewski 

Od redakcji 
Począwszy od września, rozwa-

żania na temat ewangelii w naszej 
rubryce Vox Ecclesiae, będzie pi-
sał Ks. Krystian Dylewski – nowy 
wikary na parafii pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego w Nowogar-
dzie. Ks. Krsytian urodził się 16 
września 1990 roku w Stargardzie 
Szczecińskim. Pochodzi  z parafii 
Narodzenia NMP w Choszcznie 
– Sanktuarium Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Święcenia ka-
płańskie przyjął 6 czerwca 2015 
r. z rąk księdza Arcybiskupa An-
drzeja Dzięgi. Jako motto na swo-
ją posługę kapłańską przyjął sło-
wa św. Pawła z listu do Koryntian: 
Aby Bóg był wszystkim we wszyst-
kich. Po święceniach przez okres 
wakacji Ksiądz  sprawował posłu-
gę duszpasterską w parafii św. An-
toniego z Padwy w Szczecinie. W 
tej to parafii odbywał swoje prak-
tyki jako diakon. Nowogardzka 
parafia św. R. Kalinowskiego jest 
pierwszą parafią, gdzie ks. Kry-
stian pracuje już jako wikariusz. 
Witamy księdza Krystiana wśród 
nas i życzymy mu wszelkiego Bło-
gosławieństwa, dziękując przy tej 
okazji, że zgodził się występować 
na łamach naszej gazety. 

Jednocześnie składamy serdecz-
ne Bóg Zapłać za owocną współ-
pracę Ks. Robertowi Szyszko, z 
parafii pw. WNMP w Nowogar-
dzie, który do tej pory pisał roz-
ważania nad Słowem Bożym. 

Dożynki parafialne 
w Orzechowie 
W niedzielę, 30 sierpnia br., w Orzechowie odbyły się Do-
żynki Parafialne. Wzięły w nich udział także sąsiednie so-
łectwa, prezentując swoje wieńce. 

Uroczystość rozpoczęła Msza 
św. dziękczynna w  Kościele w 
Orzechowie, z udziałem rolników, 
gości, władz samorządowych, 
przedstawicieli gminnej Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz wielu 
mieszkańców. Gospodarzami te-

gorocznych dożynek parafialnych 
byli: ks. proboszcz Tomasz Perz, 
sołtys Orzechowa Marian Biał-
czak oraz Rada sołecka. Po za-
kończeniu nabożeństwa, sprzed 
kościoła ruszył  tradycyjny barw-
ny korowód dożynkowy, przygo-

towany przez poszczególne sołec-
twa gminy. W trakcie uroczysto-
ści wybrano najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. Pierwsze miej-
sca egzekwo zajęły sołectwa Wo-
łowiec i Grabin. II miejsce przy-
padło Sikorkom, a III sołectwu 
Orzesze. 

Następnie uczestnicy doży-
nek zostali zaproszeni na wspól-
ną biesiadę przy muzyce zespołu 
ludowego „Wesoła Ferajna”. 

Opr. red. 
źródło: Um Nowogard 
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W Strzelewie 

Wiejski Festiwal Sztuki z przytupem 
 29 sierpnia, jak co roku, odbył się Wiejski Festiwal Sztuki połączony z dorocznymi Dożynkami Strzelewa, ponieważ jest to czas podziękowań nie tylko dla 
rolników, ale wszystkich związanych z trudem pracy na wsiach. Jest to też czas świętowania z tej okazji, choć nie wszyscy mieli do tego powody. 

Wiejski festiwal i dożynki trady-
cyjnie zainicjowała Msza św., któ-
rą odprawiał ks. Krzysztof Socha 
w intencji wszystkich rolników, 
jak również uczestników festiwa-
lu w Strzelewie. Po Mszy św. uro-
czystości przeniosły się na scenę 
i plac, gdzie został ustawiony 100 
metrowy stół, a na nim kulinarne 
specjały miejscowych gospodyń w 
postaci wypieków ciast, swojskich 
wędlin oraz innych smakołyków. 
Stół ten jest już swoistą wizytów-
ką Strzelewiaków, symbolem ich 
otwartości i gościnności. Każdy 
przybywający do Strzelewa jest do 
niego zapraszany na poczęstunek 
zgodnie ze strzelewską dewizą, że 
„gość w dom Bóg w dom”. Zatem 
głodny nikt ze Strzelewa nie odje-
dzie. Na Wiejski Festiwal i Dożyn-
ki przybył także burmistrz Nowo-
gardu, Robert Czapla, który gra-
tulował Jolancie Bednarek i Zyg-
muntowi Heland długoletniej or-
ganizacji tak wartościowej impre-
zy. 

- Sądzę, że wiele miejscowo-
ści zazdrości Wam tak wspaniałe-
go wydarzenia, które organizujecie 
w Strzelewie od wielu lat, na pew-
no jest to dobry przykład i zachę-
ta dla innych do integracji lokalne-
go środowiska, jak i kultywowania 
naszych tradycji – powiedział bur-
mistrz. Dla mieszkańców Strzele-
wa burmistrz miał też dobrą nowi-
nę, ponieważ przyjechał z pismem 
o odmowie wydania warunków 
zabudowy dla planowanej budowy 
krematorium. 

- Szanowni państwo, tak napraw-
dę wiejski festiwal sztuki został za-
początkowany w lipcu, ponieważ 
zaczynaliśmy go warsztatami te-
atralno - muzycznymi, w których 
uczestniczyła młodzież z Ukrainy 
z Akademii Teatralnej z Doniec-

ka. W Strzelewie gościło kilkadzie-
siąt osób i powiem państwu, że ten 
czas dla nich był bardzo wyjątko-
wy i szczególny, ponieważ u nas w 
przeciwieństwie do naszego sąsiada 
panuje pokój. Dlatego wyjeżdżając 
na powrót i mając świadomość do 
czego wracają na Ukrainie, zwy-
czajnie płakali. Dlatego cieszmy się 

z tego, że nie mamy wojny, a sło-
neczna pogoda nadaje szczególnego 
ciepła naszemu festiwalowi. –  po-
wiedział Zygmunt Heland.

- Ogromnie się cieszę, że dziś 
wszyscy możemy być tu razem i 
dziękować za zebrane plony, choć 
nie wszędzie w Polsce rolnicy mie-
li tyle szczęścia, co u nas. Chcia-
łam podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego,  że dziś 
w Strzelewie możemy godnie przy-
jąć tylu gości przy wspólnym strze-
leńskim stole. – powiedziała Jo-
lanta Bednarek współorganiza-

torka tego wydarzenia. Festiwa-
lowe koncerty rozpoczął wete-
ran wszystkich festynów, majó-
wek, „Koplów”, a ostatnio tak-
że „Dnia Komandosa” - „Kapela 
Kryzys” z niezmordowanym Ta-
deuszem  Łukaszewiczem. Przy-
pomnieli stare sągi kapel podwór-
kowych, które krążyły ongiś po 

Warszawie, gdzieś na Czerniako-
wie. Jako drugi wystąpił z krótką 
krakowską etiudą taneczno - śpie-
waczą zespół „Szczecinianie”, a po 
nich na scenie (po raz pierwszy w 
Strzelewie) pojawił się, jak sami 
o sobie mówią, zespół młodzie-
ży starszej „Łobuziacy”. Kapela 
została założona w roku 1984. Jej 
pierwotna nazwa to „Nasza Kape-
la”. Skład stanowiło sześciu instru-
mentalistów. Założycielem kapeli 
jest pan Kazimierz Malicki, wiel-
ki miłośnik kultury ludowej, au-
tor wielu piosenek. W swoim bo-

gatym dorobku zespół zdobył wie-
le wyróżnień na przeglądach kra-
jowych, oraz wielokrotnie repre-
zentował region, województwo, 
na przeglądach międzynarodo-
wych. Po nich na scenie w boga-
tym programie taneczno - śpiewa-
czym wystąpił zespół „Szczecinia-
nie”, który jutro w Hali Opery na 
Zamku będzie świętował 15 lecie 
swojego istnienia. A warto przy tej 
okazji dodać, że 15 lat temu zespół 
ten debiutował na deskach pewnej 
artystycznej stodoły w Strzelewie, 
w liczbie 10 osób. Dziś zespół pro-
wadzony przez Krzysztofa Kamiń-
skiego i Ewę Ott Kamińską zrze-
sza łącznie 300 osób! Od lat 3 do 
100 i to jest niebywale pozytyw-
ne, ponieważ wróży im to wspa-
niałą przyszłość. W roku 2013 Ze-
spół za swoje zasługi i dokonania 
oraz promocję Miasta Szczecina 
otrzymał zaszczytny, dożywotni 
tytuł „HONOROWEGO AMBA-
SADORA SZCZECINA”. Na sce-
nie miała wystąpić jeszcze utytu-
łowana w środowisku muzycz-
nym naszego województwa „Ka-
pela Rycha”, ale z powodów cza-
sowych musiała dojechać na czas 
na kolejną imprezę, których tego 

dnia było, jak przysłowiowych 
grzybów po deszczu.  Tradycyjnie 
Wiejski Festiwal zakończył się za-
bawą wiejską, która trwała niemal 
do białego rana i pierwszego pia-
nia koguta. I ja tam byłem mód, 
mleko, kiełbasę, kaszanką i szynkę 
spożyłem, a co pod stół pospada-
ło wiejskim kundlom zasmakowa-
ło. Organizatorem Dożynek była 
sołtys Jolanta Bednarek, Rada So-
łecka oraz Mieszkańcy Strzelewa. 
Wiejski Festiwal Sztuki przygoto-
wali Zygmunt i Kasia Heland. Pa-
tronat medialny na całością spra-
wował: Dziennik Nowogardzki i 
Gazeta Goleniowska. 

Jarek Bzowy 
Festiwal wsparli hojni darczyńcy: 
- Firma Usługowo-Handlo-

wa Adam Fedeńczak, 
- Okręgowy Związek Hodowców 

Zwierząt Futerkowych, 
- Marcin Fedeńczak – wiceprze-

wodniczący rady powiatu, 
- Marek Słomski – wydawca 

Dziennika Nowogardzkiego, 
- Marcin i Żaneta Rojszczak Biu-

ro Nieruchomości „Extra Dom”. 
- PUWiS Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych w Nowo-
gardzie 

Na zaproszenie organizatorów do Stzrelewa przyjechały zespoły ludowe

Jak zawsze, pan Tadeusz z brygadą KRYZYS

Goście mogli pokosztować potraw przygotowanych przez mieszkańców

Uwaga Czytelnicy!
Bezpłatne porady prawne  
w redakcji dn, od teraz w każdą środę 

Począwszy od przyszłej środy, tj. 9 września, w każdą kolejną, w 
redakcji DN, w godz. 10.00-12.00, bezpłatnych porad prawnych bę-
dzie udzielała radca prawna Agnieszka Warian. Dla tych, którzy w 
tym terminie nie będą mogli skorzystać z prawniczej konsultacji 
uruchamiamy też specjalny adres e-mail, za pośrednictwem którego 
można pisać do Pani Mecenas (porady@dzienniknowogardzki.pl). 

Jednocześnie pani A. Warian, w każdym piątkowym wydaniu DN, 
będzie omawiać najciekawsze sprawy z jakimi zwrócili się do niej 
mieszkańcy (oczywiście anonimowo), w nowej rubryce stworzonej 
specjalnie do tego celu o nazwie „Czytelnicy pytają - prawnik radzi”. 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, za-
równo odwiedzając w środę naszą redakcję, bądź pisząc na adres:  
porady@dzienniknowogardzki.pl. Redakcja 
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LAS I OGRÓD
                            Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 350 C
moc 2,2 KM

699 zł
SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

Kosa BC 32E
moc 1,2 KM

599 zł

Kosiarka GV53 TK
    moc 6,5 KM

     1399 zł

HIT

0
RATY

%

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Spotkanie w kole diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza 

członków Koła w dniu 07-09-2015 na godzinę 15:30 do Centrum 
Edukacyjnego w Nowogardzie przy ul. Zielonej 11 (sala nr 12). 

Na program spotkania złożą się między innymi:
Wykład konsultanta dietetycznego z firmy OLEOFARM Sp. z o.o. 

Pani mgr Hanny Głowackiej na temat żywienia w chorobie nowo-
tworowej.

Informacja o działalności zarządu koła w przerwie wakacyjnej.
Omówienie harmonogramu działań koła po przerwie wakacyjnej. 

Eugeniusz Tworek
Prezes PsD Koła Nowogard

Zarząd Koła Miejsko-
Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza w dniu 13.09.2015r. 
na towarzyskie zawody 
wędkarskie spławikowe 

na Jeziorze nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów 

k/Restauracji „Neptun” 
o godzinie  8:00. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 10.09.2015r. 

Startowe 5 zł.
Zarząd Koła mG
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Z cyklu: Nasi przedsiębiorcy - Zbigniew Stępień  - Sklep „Mleczarski” 

Od mleczarza do sklepikarza 
W roku 2015 przypada jubileusz 20-lecia działalności sklepu, który jest niewielki, za to dla Nowogardzian bardzo charakterystyczny, bowiem jego nazwa 
była ściśle powiązana z działalnością byłego Zakładu Przetwórstwa Mlecznego w Nowogardzie. Mowa o sklepie „mleczarskim” przy ul. Młynarskiej – jak 
do dziś nazywają go klienci. Poniżej rozmowa z panem Zbigniewem Stępniem, właścicielem sklepu, w ramach naszego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

DN: Proszę na początek po-
wiedzieć, czy właściciele ma-
łych sklepów w Nowogar-
dzie   powinni się martwić o 
swoją przyszłość?

ZS: Widzę, że zaczynamy roz-
mawiać od razu z „grubej rury”. 
Wydaje mi się, że powinni się 
martwić, bowiem nowogardzka 
sieć marketów w naszym mie-
ście rozwija się w zastraszającym 
tempie. Kiedy  zaczynałem swoją 
działalność w Nowogardzie, nie 
było jeszcze takich wielkich mar-
ketów. Netto zapoczątkowało, a 
po nim były kolejne. To poskut-
kowało tym, że obroty w małych 
sklepikach zaczęły spadać. Nie-
stety, cenowo nie jesteśmy w sta-
nie sprostać takim gigantom, dla-
tego koncentruję się na klientach, 
którzy mieszkają tuż  „za rogiem” 
i proponuję im towar pierwszej 
świeżości i bardziej znanych firm 
niż te, które są z logiem któregoś 
z marketów.

No właśnie, jak Pan wspomi-
na rok 1995 kiedy w Nowogar-
dzie otwarto pierwszy super-
market – konkretnie Netto?

A jakże mam nie pamiętać? 
Od razu odczułem lekki spa-
dek obrotów w swoim sklepiku, 
a po otwarciu następnych mar-
ketów obroty spadły mi bardzo 
znacznie. Z tego powodu musia-
łem zmienić nieco asortyment, by 
przetrwać. Jak pan wie, dyskonty 
dysponują bardzo konkretnymi 
możliwościami w asortymencie 
i po nieco niższych cenach. Dla-
tego w pierwszych chwilach zwy-
czajnie dosięgła mnie bezradność 
i szereg pytań, czy mój sklepik po-

winien dalej działać? 
Pana zdaniem sprzedaw-

ca powinien tak rozmawiać z 
klientem,  by ten  dobrze się 
czuł podczas tej dyskusji, na-
wet jeśli nic nie kupi?

Tutaj muszę nawiązać do wy-
powiedzi  jednego z pana wcze-
śniejszych rozmówców, któ-
ry mówił, że klient przychodzą-
cy do jego sklepu jest postrzega-
ny  jako przyjaciel. Całkowicie 
się z tym panem zgadzam i po-
pieram tę wypowiedź, bowiem w 
moim sklepiku klient traktowany 
jest poważnie i z kulturą, nawet 
jeżeli nic nie kupi.  

Ten niewielki sklep, który Pan 
prowadzi, zawsze kojarzony był 
z nabiałem. Czy tak jest nadal? 

Tak, dlatego nowogardzianie 
nadal nieoficjalnie  nazywają go 
sklepem mleczarskim, chodź on 
nie ma swojej własnej nazwy. 
Ludzie sami go tak nazwali i po-
wszechnie ta nazwa  nadal obo-

wiązuje. W sklepie niewiele się 
zmieniło. Jest tu wciąż ta sama 
lada, lodówka, tylko towar już 
nieco inny, chociaż wciąż do kon-
sumpcji. Sklep jest niewielki, dla-
tego pracuję w nim sam.

...warto jednak dodać, że 
oprócz nabiału znajduje się tu-
taj też wiele innych produktów 
spożywczych i nie tylko... 

Zgadza się.  Mam w ofercie 
mniej więcej 500 pozycji han-
dlowych, w tym niewielką che-
mię i oczywiście nabiał, z które-
go zawsze słynął  sklep. Jest jesz-
cze piwo w kilkunastu gatunkach 
oraz papierosy. Sklep jest czyn-
ny od 05:00 do 18:00, toteż każ-
dy, kto ma potrzebę zakupu np. 
pieczywa, może już przyjść tu 
do mnie o tak wczesnej porze. W 
stałej ofercie pieczywo jest  z pie-
karń „Kajzerka” w Dobrej, a tak-
że z „Karska”. 

Nie ma co ukrywać, że pana 
sklep położony jest w nie-

zbyt dogodnym miejscu, pod 
względem handlu. Mimo to 
istnieje już tyle lat i ma stałych 
klientów. Jak pan to osiąga?

Tu się z panem zgodzę.  Miej-
sce sklepu jest dość „bezludne”, bo 
przecież nie ma w pobliżu więk-
szych osiedli, ale są mniejsze blo-
ki mieszkalne, w których miesz-
kają moi potencjalni klienci za-
chodzący czasami  po chleb, buł-
ki czy też inne artykuły. Dlatego  
bardzo serdecznie im za to dzię-
kuję, że pamiętają o mnie. Wy-
daje mi się, że ceny nie są zbyt 
wygórowane, a obecność stałych 
klientów daje poczucie stabiliza-
cji ekonomicznej w mieście, które 
króluje pod względem ilości mar-
ketów.

Panie Zbigniewie, cofnie-
my się w przeszłość, gdy były 

jeszcze takie zakłady jak: Mle-
czarnia, Krochmalnia, Pusz-
karnia, Odlewnia, które zosta-
ły zlikwidowane, co zepchnęło 
Nowogard w cień Goleniowa. 
Chyba największym ciosem 
był czas, w którym miała miej-
sce reforma administracyjna. 
Wtedy Nowogard spadł z rangi 
powiatu do roli niestety tylko  
gminy, a w ślad za tym rozpo-
częła się era wielkich likwida-
cji nie tylko urzędów, ale i za-
kładów pracy. 

Nie znam aż tak dobrze histo-
rii naszego miasta, ale rzeczy-
wiście mieliśmy tu w Nowogar-
dzie te wszystkie zakłady, a tak-
że Sąd. Szkoda, że to wszyst-
ko jest już tylko wspomnieniem. 
Osobiście pracowałem w nowo-
gardzkiej mleczarni przez około 
20 lat i kiedy patrzę na jej gruzy, 
to czuję żal, a także ból nie gło-
wy bo ten już minął, ale w  ser-
cu. Byłem tam kierownikiem na 

bloku produkcji, która skupiała 
się na wytwarzaniu serków, jo-
gurtów, śmietany i innych nabia-
łowych artykułów. Wtedy Nowo-
gard słynął z mleka w proszku, 
które sprzedawaliśmy między in-
nymi do Zachodniej Europy. 

Jest okazja, by jeszcze przy-
pomnieć mieszkańcom, że w 
nowogardzkiej mleczarni pro-
dukowano nasze rodzime ma-
sło.

Zgadza się. Było ono bardzo 
dobre i miało metkę z napisem „ 
Masło Nowogardzkie lub wypro-
dukowane w Nowogardzie”. Mie-
liśmy swój własny produkt, któ-
ry wraz z mleczarnią wciąż mógł 
nas promować, szczególnie teraz, 
gdy mamy żywność najczęściej 
sprowadzaną z zagranicy.

Bliskość, oszczędność czasu 

i markowe produkty – to trzy 
najczęściej wymieniane powo-
dy, dla których nowogardzia-
nie wybierają zakupy w skle-
pach takich jak ten, w którym 
dziś jesteśmy? 

Drogi panie redaktorze, chwa-
ła im za to, że właśnie  kupują z 
przyjemnością w takich niewiel-
kich sklepach, jak mój. W mar-
kecie ci ludzie są anonimowi, na-
tomiast u mnie rozpoznawalni i  
pozdrawiani z daleka.

Panie Zbigniewie, myśli Pan 
z perspektywy czasu, że nowo-
gardzka mleczarnia mogłaby 
po dzień dzisiejszy działać?

Uważam, że mogłaby. I można 
było ją uchronić od zamknięcia i 
tej obecnej dewastacji, na którą 
muszę, niestety, patrzeć, bowiem 
mój sklep jest bardzo blisko od 
ruin mleczarni. Już nie chcę dalej 
tego wątku ciągnąć, ale powiem 
tylko tyle, że nie było odpowied-
niego wsparcia ze strony ówcze-
snych władz Nowogardu.

Powodzenie lokalnego biz-
nesu, w dużej mierze zależy 
od prowadzonej polityki przez 
władze, właśnie w obszarze 
prywatnego sektora. Jak Pan 
ocenia politykę prowadzą w 
tym zakresie przez obecnego 
włodarza miasta?

Pamiętam, że podczas rozmo-
wy przy sondzie wspominałem o 
tym, że moje słowa mogą być tak 
mocne, że nie wytrzyma pana 
sprzęt do nagrywania. Dziś pod-
czas tego wywiadu mówię zdecy-
dowanie to samo. Dodam jedy-
nie, że polityka lokalno-podatko-
wa, jaką prowadzi się w tym mie-
ście, nastawiona jest na lekcewa-
żenie nas- drobnych i większych 
przedsiębiorców, którzy chcą 
włącznie ze mną takim malucz-
kim żyć i funkcjonować godziwie. 
Po co jest tu tyle tych marketów? 
W moim odczuciu powinny być 
na tak niewielką gminę maksy-
malnie 2-3, nie więcej. 

Na koniec, jaki to będzie dla 
Pana jubileusz pracy?

To tak szybko zleciało, że na-
wet się nie spostrzegłem. Wydaje 
mi się, że nie będę go podsumo-
wywał. Mój sklep mleczarski bę-
dzie dalej funkcjonował dla mo-
ich wiernych klientów, których 
bardzo serdecznie pozdrawiam 
za pośrednictwem gazety DN.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kiedyś sprzedawałem  klientowi jogurt z Nowogardu. Dziś niestety już nie - mówi 
pan Zbigniew

Każdy klient w sklepie znajdzie coś dla  siebie

W ofercie sklepu oprócz artykułów spo-
żywczych jest także gazeta DN
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Z cyklu 75-lat państwowości polskiej na Ziemiach Zachodnich

We wrześniu 1945 naukę 190 uczniów
W ramach naszego cyklu  publikacji historycznych w związku z przypadającym w tym roku 75-cio leciem państwowości polskiej w Nowogardzie prezen-
tujemy teksty nowogardzkiego historyka Jana Kopycińskiego dotyczące  różnych aspektów instalacji Polaków i państwa polskiego  w Nowogardzie w 1945 
roku. Dzisiaj autor pisze o początkach nowogardzkiej oświaty.  

Wiosną 1945 roku kiedy zaczę-
ły się organizować polskie władze w 
Nowogardzie, były inne palące po-
trzeby niż kształcenie, nielicznych 
polskich dzieci.  Trzeba było odgru-
zować  główne ulice, pochować zabi-
tych, zapewnić aprowizację napływa-
jącym osadnikom, a przede wszyst-
kim uratować jak najwięcej mienia 
poniemieckiego przed Rosjanami 
oraz organizowanym grupami pol-
skich szabrowników. 

Już w czerwcu 1945 zaczął orga-
nizować się Inspektorat Szkolny na 
czele którego stanął Eugeniusz Il-
nicki. Jego głównym zadaniem stało 
się zinwentaryzowanie przedwojen-
nej bazy oświatowej powiatu oraz za-
bezpieczenie przed zniszczeniem bu-
dynków, sprzętu i pomocy nauko-
wych. 

W lipcu 1945 roku wielką falą za-
częli napływać osadnicy. Pojawiło się 
coraz więcej polskich dzieci, a wraz 
z nimi pojawił się problem eduka-
cji. Było to bardzo ważne, gdyż przez 
okres wojny dzieci i młodzież pozba-
wione były polskiej szkoły. 

Pierwszą próbę zorganizowania 
kształcenia podjęto w Nowogardzie 
już w lipcu 1945 roku. Ponieważ bu-
dynek szkoły poniemieckiej przy uli-
cy Wojska Polskiego był zajęty przez 
wojsko na szpital. Pierwsze zajęcia 
odbywały się w budynku przedwo-
jennej szkoły rolniczej (ZDZ na rogu 
ówczesnych ulic Marszałka Stalina 
oraz Królowej Jadwigi (3-go Maja 
oraz Kilińskiego). 

Zajęcia rozpoczęły się 18 lip-
ca i trwały tylko 2 tygodnie. Pełnią-
cą obowiązki dyrektora była Janina 
Wołoszynówna. Naukę rozpoczęło 

16-cioro dzieci zapisanych do 4 od-
działów. Grupy młodsze prowadziła 
żona inspektora szkolnego Maria Il-
nicka I – pięcioro dzieci, II czworo 
oraz dwie grupy starsze III – dwójka 
dzieci oraz IV – 5.

Największe problemy stanowił 
nierówny poziom wiedzy uczniów 13 
– 14 letnich, którzy z powodu wojny 
odcięci byli od polskiej szkoły. Prze-
życia wojenne powodowały, że mieli 

już psychikę ludzi dorosłych zaś po-
ziom wiedzy niższy niż siedmiolat-
ków.

Brakowało wszystkiego, podręcz-
ników, zeszytów. Dosłownie nie było 
czym i na czym pisać. Zdecydowa-
no więc przerwać ten eksperyment, 
uznając te zajęcia jako przygotowa-
nie do normalnego roku szkolnego.

Ponieważ w dalszym ciągu budyn-
ki szkole nie znajdowały się w dyspo-
zycji władz miejskich nauka odbywa-
ła się w szkole przy Marszałka Stali-
na. Pełniącą obowiązki kierownika 
była Maria Kazimierowska, żona wi-
cestarosty nowogardzkiego. 

Pierwotnie naukę zorganizowa-
no w pięciu oddziałach (ostatni 5 i 
6 był łączony).  Według danych z 1 
X 1945 roku do szkoły uczęszcza-
ło 190 uczniów. Jeszcze we wrześniu 
zorganizowano drużynę harcerską, 
której opiekunem był Jerzy Jakubo-
wiak. W ciągu roku największą bo-
lączką szkoły był problem budyn-
ku. Po opuszczeniu gmachu szkoły 
przez szpital wojskowy władze miej-
skie nie potrafiły zdobyć się na prze-
jęcie go i przeprowadzenie tam szko-
ły. Dochodziło w tej sprawie szere-
gu konfliktów. Ostatecznie ucznio-
wie liceum metodą faktów dokona-
nych przejęli sami budynek szkoły i 
ostatecznie na przełomie listopada 
– grudnia szkoła przeniosła się do 
swojego budynku. 

Drugim problemem była jak na te 
czasy niska frekwencja sięgająca 80-
90%. Jak wynika z protokołów rad 
pedagogicznych szkoły głównym po-
wodem absencji uczniów były prace 
polowe w gospodarstwach wiejskich, 
brak obuwia i właściwej odzieży. 

Co do zachowania uczniów nie 
było takich problemów. Proble-
my wychowawcze sprawiało tylko 2 
uczniów.

Do końca roku szkolnego 

1945/1946 do szkoły uczęszczało już  
360 uczniów. W szkole poza nimi  
wymienionymi uczyły też p. Kowal-
ska oraz Zabłocka.

opr. red.

Spis dzieci zakwalifikowanych 

na kolonie  wakacyjne w lecie 1946 r. 
Mimo trudnych warunków 

powojennych władze oświato-
we zorganizowały już w pierwsze 
wakacje po pełnym roku szkol-
nym kolonie wakacyjne dla oko-
ło setki uczniów nowogardzkiej 
szkoły powszechnej. Nie wiemy 
gdzie się odbywały te kolonie i 
ile trwały. Zamieszczamy  odna-
lezioną w archiwum listę uczest-
ników pierwszego wyjazdu kolo-
nijnego. Może ktoś się tutaj od-
najdzie albo dysponuje zdjęciami 
czy informacjami na ten temat. 
Prosimy o kontakt z redakcją.    

Dziewczynki:
kl. II „a” 
 Kawecka Krystyna
Dubiniecka Janina
Lewandowska Łucja
Kaźmierowska Danuta
Jedynak Wiktoria
Kopaczewska Maria
Muzyka Kazimiera
Wawrowska Gelagia
Klenko Hilara
Bogus Irena
Słyś Jadwiga
Piechocka Elżbieta
Kowalczyk Barbara
Michajło Stefania
Rusinowska Urszula
Przybuł Krystyna

Chłopcy:
Bednarek Marian
Kurp Wiktor
Kubiak Jan
Jedynak Stanisław
Jedynak Eugeniusz
Gwiazdowski Edward
Gawłowski Zdzisław
Prelewa Tadeusz
Wymysłowski Sylwester
Bedyński Wacław
Druciarek Czesław
Musiał Julian

Klasa I b
Chłopcy:
Lenc Zbigniew – 9 lat
Kacprzak Franciszek – 12 lat
Trąbski Bohdan – 10 lat
Skowron Eugeniusz – 9 lat
Kowalczyk Mieczysław – 10 lat

Brzozowski Jan – 11 lat
Dubert Stanisław – 9 lat
Kaczmarek Bohdan – 9 lat
Kaczmarek Edward – 10 lat
Hoppe Adam – 12 lat
Krużyński Tadeusz – 10 lat
Szuszwedyk Jan – 12 lat
Pałuk Józef – 16 lat
Dunker Eugeniusz – 9 lat
Radecki Marian – 9 lat
Majewski Tadeusz – 11 lat
Wróbel Franciszek – 11 lat
Wróbel Kazimierz – 9 lat
Prabiarczuk Bronisław – 9 lat
Pałucki Józef – 9 lat
Druciarek Wacław – 8 lat
Ziembolewski Zbigniew – 10 lat
Cholewiński Ryszard – 10 lat
Kozieł Tadeusz – 9 lat
Michalski Jan – 10 lat
Truziński Jan – 10 lat
Topolewski Jan – 8 lat
Kozłowski Bartłomiej – 10 lat
Pieczychniak Tadeusz
Honodzel Jan
Krześmierski Henryk

Dziewczęta:
Sosnowska Urszula – 11 lat
Sosnowska Halina – 9 lat
Wroniecka Wiesława – 9 lat
Radyńska Kazimiera – 8 lat
Majewska Danuta – 11 lat
Paprocka Krystyna – 9 lat
Gałęska Łucja – 11 lat
Duncer Zofia – 7 lat
Świerzchów Stanisława – 8 lat
Wroniecka Jadwiga – 8 lat
Odolczyk Kazimiera – 10 lat
Brzezińska Bożena – 13 lat
Niezborała Maria – 12 lat
Reter Jadwiga – 12 lat
Szewczyk Maria – 13 lat
Szewczyk Janina – 10 lat
Jabłońska Adela – 10 lat
Pałuk Zofia – 10 lat
Radecka Mieczysława – 11 lat
Kobylarczyk Daniela – 9 lat
Juszczyńska Kazimiera – 10 lat
Lok Jadwiga – 8 lat
Babiarczuk Anna – 11 lat
Szymczewska Irena – 11 lat
Skrzypczak Krystyna
Prekuria Józefa
Iwybiałka  Irena
Rowińska Swietlana

Pierwsza dyrektorka szkoły Kaźmie-
rowska Maria

Struś Stanisław  456
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Beata Szydło specjalnie dla naszej gazety

Na początek program „Rodzina 500+”
W ostatnim czasie nasz region odwiedziła Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydatka na premiera rządu. W niedzielę 30 sierp-
nia w Szczecinie uczestniczyła w obchodach podpisania Porozumień Sierpniowych, dających początek powstaniu NSZZ Solidarność. Przed rozpoczęciem 
uroczystości Beata Szydło udzieliła wywiadu naszej redakcji.

O kiedy zaczęła się pani intere-
sować polityką i jak się pani w niej 
znalazła?

W polityce parlamentarnej je-
stem już od 10 lat, od kiedy w 2005 
r. zostałam zaproszona na listy PiS, 
a następnie wybrana na posła. Ale 
moja droga polityczna zaczęła się 
od samorządu, który de facto też 
jest już sferą polityki, mimo że wie-
lu samorządowców uważa inaczej. 
W wyborach 1998 r. zostałam rad-
ną w powiecie oświęcimskim, a na-
stępnie burmistrzem w mojej gmi-
nie. I tak to się zaczęło.

Na kim się pani wzorowała w 
młodości?

Jeśli mam powiedzieć prawdę, 
to czytałam dużo książek Karola 
Maya. Nie miałam jakiegoś, jedne-
go idola. Przykładem byli dla mnie 
zawsze rodzice, szczególnie mój oj-
ciec, który uczył mnie odpowie-
dzialności za to, co się robi. Miałam 
szczęście, że trafiłam w swoim ży-
ciu na bardzo dobrych ludzi, zarów-
no tych, którzy byli moimi nauczy-
cielami, szefami, a także tych, któ-
rzy ze mną później współpracowali. 
Zawsze miałam szczęście do ludzi.

Zbliżają się wybory. Używając 
języka sportowego, pani ugrupo-
wanie polityczne, PiS, jest ich fa-
worytem, natomiast pani, główną 
kandydatką do objęcia stanowiska 
premiera rządu. Patrząc więc z tej 
perspektywy, co dzisiaj trzeba ko-
niecznie zrobić w Polsce?

Kiedyś biegałam na długich dy-
stansach i wiem jedno, trzeba za-
wsze biec swoim tempem. Nie da-
wać się ponosić emocjom. I jak tyl-
ko jest się przygotowanym, robić 
swoje. Cieszę się, że jesteśmy dzi-
siaj faworytem, ale jednocześnie za-
równo ja, jak i moi koledzy prze-
strzegamy, by nie popadać w hura 
optymizm. Ciężko pracujemy żeby 
zdobywać zaufanie Polaków, jest w 
nas dużo pokory. Bo najgorsze, co 
moglibyśmy teraz zrobić, to nagły 
zryw do przodu, a potem brakło-
by nam kondycji. Jest w Polsce na-
prawdę bardzo wiele spraw do zro-
bienia. Wiem o tym, ponieważ jeż-
dżę po kraju i spotykam się z ludź-
mi. Wyjazdy, które obecnie prowa-
dzę w tej kampanii, a wcześniej w 
kampanii Andrzeja Dudy, utwier-
dzają mnie tylko w przekonaniu, że 
obecna władza musi odejść. To jest 
ogromna odpowiedzialność, któ-
ra na nas wszystkich ciąży. Trzeba 
zmienić władzę, żeby zapewnić Po-
lakom godne życie, poczucie sza-
cunku we własnym państwie, pew-
ność co do tego, że państwo funk-
cjonuje. I równocześnie konieczna 
jest polityka na wyższym poziomie, 
czyli dbająca o pozycję Polski na 
arenie międzynarodowej, polityka 

suwerenna, która pokazuje, że my 
Polacy potrafimy bronić własnych 
interesów, zarówno gospodarczych 
jak i politycznych. Obecna władza 
nie ma kompletnie zrozumienia i 
poczucia spraw polskich. Dlatego 
ciąży na nas odpowiedzialność do-
konania zmian. Żeby zmiany były 
możliwe pierwszy krok został już 
uczyniony, wybory prezydenckie 
wygrał Andrzej Duda. Jego pierw-
sza wizyta, w Niemczech, pokaza-
ła, że nie tylko godnie nas repre-
zentował, ale przede wszystkim bę-
dzie zabiegał o interes Polski. Nie-
mniej żeby prezydent mógł skutecz-
nie realizować politykę, potrzebuje 
do tego rządu gotowego do ciężkiej 
pracy i dobrej współpracy w intere-
sie obywateli.

Przeciwnicy polityczni pani 
ugrupowania często straszą Po-
laków, że rządy PiS-u dokona-

ją ideologizacji sfery politycznej, 
a wręcz uczynią z Polski państwo 
wyznaniowe. Jak się pani do tego 
odniesie?

Jesteśmy ugrupowaniem, dla któ-
rego ważna jest społeczna nauka 
Kościoła. Nie ukrywamy, że to, co 
mówi Kościół, wartości, których 
naucza, wielkie postaci Kościoła, ale 
też wielcy Polacy, jak święty Jan Pa-
weł II – mają dla nas ogromne zna-
czenie. Ale z drugiej strony trzeba 
też podkreślić, że jesteśmy osoba-
mi tolerancyjnymi. Powiem więcej, 
czy istnieje piękniejsza nauka po-
czucia odpowiedzialności za dru-
giego człowieka, niż ta, której uczy 
nas chrześcijaństwo i Kościół? Ko-
ściół bardzo wyraźnie nawołuje do 
tolerancji i poszanowania każdego. 
My też szanujemy każdego i chce-
my, aby okazywano szacunek rów-
nież nam. Chcemy także, aby każ-
dy dzisiaj w Polsce miał prawo do 
wyrażania własnych poglądów, my-
śli i przekonań, a nie musiał z tego 

powodu obawiać się, że na przy-
kład będzie w jakiś sposób szyka-
nowany w swoim środowisku. Taka 
sytuacja dotyka dzisiaj wielu osób 
wierzących, i wydaje mi się, że nie 
trzeba się bać mówić o tym. W na-
szym kraju widzimy, że ideologiza-
cja wchodzi już do szkół, w ramach 
czego różnego rodzaju zakusami 
próbuje się uczyć dzieci właśnie ta-
kiego patrzenia na świat, które za-
kłamanie nazywa postępem i nowo-
czesnością.

Co prawda proces emigracji za-
robkowej w ostatnim czasie nieco 
się ustabilizował, niemniej nadal, 
dodatkowo w zestawieniu z różny-
mi wskaźnikami demograficzny-
mi, jest to zjawisko bardzo niepo-
kojące. Co w takiej sytuacji należy 
przedsięwziąć?

To jest ogromny problem Pol-
ski. W tej chwili mamy do podję-

cia dwa tematy, które są niezwy-
kle trudne, to znaczy kryzys demo-
graficzny i brak perspektyw dobrze 
płatnej pracy. Jeśli chodzi o kwe-
stię emigracji zarobkowej młodych 
ludzi, to musi być tutaj stworzona 
szansa dlatego, żeby nie tylko mo-
gli się w Polsce wykształcić, ale tak-
że żeby mogli znaleźć pracę, któ-
ra jest opłacana w takiej wysokości, 
by jako młodzi ludzie mogli spokoj-
nie myśleć o założeniu rodziny i o 
swojej przyszłości, związanej choć-
by ze zrobieniem kariery zawodo-
wej, zgodnie ze swoimi aspiracjami. 
Przygotowaliśmy Narodowy Pro-
gram Zatrudnienia, który jest skie-
rowany do młodych ludzi. Jest to 
jedno z rozwiązań, jakie proponu-
jemy. Jednak pozostaje kwestia de-
mografii. Jest to ten drugi palący 
temat. Proponujemy w tym wzglę-
dzie przyjęcie programu wspar-
cia rodzin. Nazwaliśmy go „Rodzi-
na 500 +”. W tym programie za-
stosowane są rozwiązania systemo-

we. Chcemy, by na drugie i kolejne 
dziecko rodziny otrzymywały mie-
sięcznie 500 zł. A w mniej zamoż-
nych rodzinach również na dziecko 
pierwsze. To prosty, krótki, ale jak-
że czytelny projekt ustawy. To mój 
priorytet. Jeśli Polacy mi zaufają i 
będę miała przywilej tworzenia rzą-
du, to będzie to pierwszy z progra-
mów, które zrealizuję. I to są dwa 
programy, które dedykujemy dzi-
siaj młodym ludziom. Podparte są 
one jeszcze programami dostępno-
ści do własnego mieszkania, kwe-
stiami związanymi ze szkolnictwem 
zawodowym, nauką a to wszystko 
po to, żeby dać szansę i stworzyć 
młodym takie możliwości, jakie oni 
znajdują gdzieś poza granicami Pol-
ski. Oczywiście nie omówimy tu-
taj wszystkich szczegółów, ale jedna 
rzecz jest istotna, tzn. warto  pod-
kreślić, że to nie mogą być działania 

doraźne, ale musi być zrealizowa-
ny długofalowy program, rozpisany 
na poszczególne elementy i kroki, a 
przede wszystkim muszą nastąpić 
zmiany systemowe, bo w tej chwi-
li jedyna propozycja, jaka w stosun-
ku do rodziny pojawiła się ze stro-
ny PO po 8 latach rządów, to są ja-
kieś wybrane kwestie, które najczę-
ściej pojawiają się w okresie wybor-
czym i nie rozwiązują systemowo 
problemu wsparcia dla rodzin, czy 
dla młodych ludzi. 

Rozmawiamy w szczególnym 
dniu, bo w 35 rocznicę powsta-
nia Solidarności. Szczecin, oprócz 
Gdańska, Jastrzębia-Zdroju i Dą-
browy Górniczej, był jednym z 
tych miast, w których zostały pod-
pisane porozumienia sierpnio-
we, dając początek kolejnej współ-
czesnej odsłonie walki Polaków o 
wolność. Czym dla pani osobiście 
były te wydarzenia?

Jestem w tych dniach w woje-
wództwie zachodniopomorskim i 

trudno nie być dziś tutaj, w Szcze-
cinie na uroczystościach. Dlatego 
bardzo się cieszę, że mogę w tym 
mieście uczestniczyć właśnie w 
święcie Solidarności. Ja w tamtym 
czasie byłam w szkole średniej, do-
brze więc go pamiętam. Mogę po-
wiedzieć, że jestem maturzystką ze 
Stanu Wojennego. Pochodzę z po-
łudnia Polski, gdzie te wydarze-
nia przebiegały trochę inaczej. Nie-
mniej ten zryw i ten głos, który pły-
nął stąd, z Pomorza, dla nas, tam na 
południu, również był takim po-
wiewem wolności i myśleniem w 
kategoriach wspólnoty. Myślę, że 
to jest najistotniejsze, że Solidar-
ność nie tylko dała nam wolność, 
wydarzenie to nie było tylko przej-
ściem do rzeczywistości, którą mo-
żemy na szczęście dzisiaj w Polsce 
przeżywać. Ale Solidarność umoż-
liwiła również zbudowanie wielkiej 
wspólnoty. Odnoszę wrażenie, że w 
ciągu ostatnich 25 lat, zatraciliśmy 
tę wspólnotę. I wielu polityków od-
wróciło się od tego wielkiego cza-
su Solidarności. Naszym obowiąz-
kiem jest to odbudować. Na pewno 
jest to wielka nauka, z której trzeba 
czerpać doświadczenie, ale również 
musimy wszyscy dokonać refleksji 
dlaczego Solidarność wygrała. Otóż 
wygrała, dlatego że ludzie w nią za-
angażowani działali razem. Bo coś 
ich zjednoczyło i potrafili wznieść 
się ponad wszelkie podziały, które 
gdzieś tam między nimi były. Potem 
tej jedności zabrakło. Dzisiaj trzeba 
do niej powrócić.

I na koniec trochę tematów oso-
bistych. Jak godzi pani obowiąz-
ki zawodowe czyli polityczne z ro-
dzinnymi?

Nie powiem, żeby było łatwo. Te-
raz jest o tyle lepiej, że mam doro-
słych synów, którzy są już samo-
dzielni. Ale mimo to, nie jest to naj-
łatwiejsze. Gdyby nie wsparcie ro-
dziny, mojego męża, rodziców, te-
raz tylko mamy, bo tata już nie żyje, 
to z pewnością nie byłoby to możli-
we. Nauczyliśmy się już z tym żyć i 
wspierać się wzajemnie.

Jak pani spędza wolne chwile i 
odpoczywa od polityki? Jakie ma 
pani zainteresowania?

Bardzo lubię dużo czytać, czemu 
oddaję się w wolnych chwilach, któ-
rych nie mam zbyt wiele. Najczę-
ściej czytam w pociągach albo sa-
molotach. Latem zawsze staram się 
być w górach, co w moim przypad-
ku nie jest trudne, bo mieszkam w 
ich pobliżu.

Bardzo dziękuję pani za rozmo-
wę i życzę powodzenia w nadcho-
dzących wyborach.

Dziękuję i pozdrawiam serdecz-
nie.

Piotr słomski
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Pomorzanin ii awansował do iii rundy Pucharu Polski ZZPn

Pomógł trener... gości
W środę (2 września), o godzinie 17:15, na stadionie w Nowogardzie rozpoczął się mecz II Rundy Pucharu Polski ZZPN, pomiędzy Pomorzaninem II i 
Spartą Węgorzyno. Wyżej notowani piłkarze gości nie zdołali uporać się ze wzmocnionym drugim zespołem i niespodziewanie odpadli z rozgrywek. W 
decydującym momencie z pomocą przyszedł grający trener Sparty, który otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. 

Pomorzanin II Nowogard – sparta Węgorzyno 2:1 (0:0)
`71 min. Rafał Mendyk, `81 min. Paweł Jeziorski
Skład: Michał Piątkowski (Jacek Malanowski) – Marcin Skórniewski, Maciej Dobrowolski, Fernando Maia Batista (c) , Tomasz Wąsik – Michał Jankowski 
(Gracjan Wnuczyński), Rafał Mendyk, Kacper Królik, Jakub Bruździński – Krystian Kubicki (Kamil Lewandowski), Paweł Jeziorski. 

Jak informowaliśmy w ostatnim 
wydaniu DN, pierwszy zespół Po-
morzanina zrezygnował z wyjazdu 
do Świnoujścia, na mecz II Rundy 
Pucharu Polski ZZPN z tamtejszą 
Flotą. W związku z tym, niektórzy 
piłkarze z „okręgówki” wzmocnili 
„rezerwowych” podczas meczu ze 
Spartą, a na ławce trenerskiej za-
siadł Tomasz Surma. W wyjścio-
wej jedenastce z pierwszego ze-
społu wystąpiło jedynie 3 piłka-
rzy: Fernando, Maciej Dobrowol-
ski i Rafał Mendyk, choć według 
przepisów, Tomasz Surma mógł 
wystawić cały swój skład, gdyż ża-
den z piłkarzy na co dzień grają-
cych w okręgówce, nie zagrał jesz-
cze meczu pucharowego. Początek 
spotkania należał do faworyzowa-
nych gości, którzy przypomnij-
my, są ligowymi rywalami pierw-
szego zespołu. W 6. minucie Spar-
ta wykonywała rzut wolny z oko-
ło 25 metrów, a bezpośredni strzał 
na bramkę sparował Michał Piąt-
kowski. Po kwadransie gry goście 
mogli wyjść na prowadzenie. Pił-
karz Sparty idealnie zacentrował z 
lewej strony wprost na głowę ko-
legi znajdującego się na 5 metrze, 
ten jednak nieczysto uderzył pił-
kę, a ta jeszcze trąciła defensora z 
Nowogardu i wyszła poza boisko. 
Nowogardzianie w pierwszej czę-
ści gry stworzyli sobie tylko dwie 
groźne sytuacje i trzeba przyznać, 
że powinny się one zakończyć go-
lem. Najpierw w 22. minucie Ra-
fał Mendyk, dla którego to pierw-
szy oficjalny mecz po powro-
cie do Pomorzanina, bardzo ład-
nie zagrał z około 30 metra za ple-
cy obrońców do Pawła Jeziorskie-
go. Napastnik drugiego zespołu 

przyjął piłkę na 11 metrze i mając 
przed sobą tylko bramkarza, huk-
nął z pół woleja, jednak wprost w 
golkipera przyjezdnych. Pięć mi-
nut później Sparta skopiowała ak-
cję z 16. minuty, dośrodkowanie 
z lewej strony na 5 metr do nie-
pilnowanego napastnika, któ-
ry bardzo niecelnie uderzył gło-
wą. W 37. minucie czujność Piąt-
kowskiego sprawdził skrzydłowy 
z Węgorzyna, który wpadł w pole 
karne z prawej strony i z około 11 
metrów uderzył po ziemi w krótki 
róg bramki, jednak Michał Piąt-
kowski tego dnia grał bezbłędnie i 
obronił ten strzał nogami, wybija-
jąc piłkę poza boisko. Na trzy mi-
nuty przed końcem pierwszej czę-
ści gry, „rezerwowi” zmarnowali 
swoją drugą stuprocentową oka-
zję. Obrońcy Sparty popełniają 
błąd ustawienia przy długim wy-
biciu piłki przez Pomorzanin II, 
futbolówka trafia pod nogi Pawła 

Jeziorskiego, który wpada w pole 
karne mając przed sobą tylko gol-
kipera, jednak po raz drugi strze-
la prosto w niego, dobitka również 
jest nieskuteczna i pierwsza część 
kończy się bezbramkowym remi-

sem. W przerwie główną rolę od-
grywają trenerzy. Tomasz Surma 
od razu na początku drugiej czę-
ści gry wprowadza trzech piłka-
rzy, daje pograć między słupka-
mi Jackowi Malanowskiemu, a za 
Michała Jankowskiego i Krystiana 
Kubickiego, wprowadza Gracjana 
Wnuczyńskiego i Kamila Lewan-
dowskiego. Z kolei trener Sparty 
postanawia, że sam pomoże swo-
jemu zespołowi w meczu z ni-
żej notowanymi rywalami i przy-
wdziewa koszulkę swojego zespo-
łu, pojawiając się na placu gry. 
Tym razem to Pomorzanin rozpo-
czął od ataku. W 46. minucie ład-
ną dwójkową akcję przeprowa-

dził Kamil Lewandowski, który 
na jeden kontakt wymienił poda-
nie z kolegą z zespołu, wpadł z pił-
ką w pole karne i uderzył po zie-
mi z około 10 metrów po krótkim 
rogu, golkiper interweniował no-
gami wybijając piłkę poza boisko. 
Kilka minut później Rafał Men-
dyk traci piłkę na swojej połowie, 
goście szybką „klepką” wypraco-
wują sobie dobrą okazję, ale strzał 
z 12 metrów na rzut rożny paruje 
Jacek Malanowski. W 55. minucie 
Kamil Lewandowski ambitnie po-
walczył na połowie i odebrał pił-
kę gościom. Napastnik Pomorza-
nina popędził na bramkę rywali 
prawym skrzydłem, z lewej strony 
miał Pawła Jeziorskiego, jednak 
postanowił sam wykończyć ak-
cję. Wpadł w pole karne, przeło-
żył sobie futbolówkę z lewej nogi 
na prawą i sprytnie uderzył po 
długim rogu, ale do pełni szczę-
ścia zabrakło pół metra. Przez ko-
lejnych kilkanaście minut gra się 

nieco zaostrzyła. Pierwszą żół-
tą kartkę arbiter pokazał grające-
mu trenerowi Sparty, który próbo-
wał wpływać na decyzje sędziego. 
Jak się później okazało, ta „głu-
pia” kartka była dość ważnym wy-
darzeniem. W 68. minucie goście 
objęli prowadzenie. Była to szybka 
i składna akcja przyjezdnych. Fut-
bolówka trafiła na prawe skrzydło 
tuż przy polu karnym, pomoc-
nik z Węgorzyna wyłożył piłkę na 
wprost bramki do niepilnowane-
go na 16 metrze kolegi, ten prze-
dłużył to podanie odgrywając na 
lewą stronę, a tam zawodnik Spar-
ty „ściął” do środka przekładając 
sobie piłkę na prawą nogę i precy-

zyjnym strzałem z około 12 me-
trów nie dał szans Jackowi Mala-
nowskiemu na skuteczną obronę. 
Pomorzanin odpowiedział już po 
trzech minutach, a w roli głównej 
wystąpił Rafał Mendyk, który po-
kazał, że powoli wraca do formy. 
Po dośrodkowaniu w pole karne, 
obrońca Sparty na skutek pressin-
gu Kacpra Królika wykopał pił-
kę przed bramkę, a na 35 metrze 
przejął ją Mendyk. Pomocnik Po-
morzanina miał trochę przestrze-
ni, więc pobiegł w kierunku pola 
karnego, przedryblował jeszcze 
dwóch obrońców i będąc już w 
szesnastce, mimo asysty obroń-
ców, uderzył lewą nogą w dłu-
gi róg bramki gości. Futbolówka 
wpadła tuż przy słupku, a Rafał 
Mendyk mógł cieszyć się ze swo-
jej pierwszej strzelonej bramki po 
powrocie na boisko. W 77. minu-
cie grający trener gości fauluje od 
tyłu Gracjana Wnuczyńskiego, za 
niebezpieczne wejście ogląda dru-
gi żółty kartonik i osłabia swój ze-
spół. Ta sytuacja dodaje skrzydeł 
gospodarzom, którzy odważniej 
atakują bramkę przyjezdnych. 
W 81. minucie rzut rożny z pra-
wej strony boiska wykonuje Ka-
mil Lewandowski. Napastnik Po-
morzanina głęboko dośrodkowu-
je prowokując błąd bramkarza. 
Na pierwszy rzut oka wyglądało 
na to, że golkiper gości wbił sobie 
piłkę do bramki, jednak w rzeczy-
wistości, w gąszczu zawodników 
agresywnie piłkę atakował Paweł 
Jeziorski, który uprzedził bram-
karza z Węgorzyna i strzałem gło-
wą z najbliższej odległości kieruje 
piłkę do bramki. Spartę stać było 
jeszcze tylko na jeden zryw. W 88. 
minucie groźnie z prawej strony 
pola karnego uderzył jeden z pił-
karzy gości, ale jego strzał poszy-
bował nad poprzeczką. W takich 
okolicznościach drugi zespół Po-
morzanina, który nie był aż tak 
mocno wzmocniony, awansuje 
już do III Rundy Pucharu Polski 
ZZPN. Gdy tylko poznamy pary 
kolejnej rundy, bezzwłocznie po-
informujemy o wylosowanym ry-
walu. Jedno jest pewne, w grze po-
zostały coraz silniejsze zespoły i 
występujący w A Klasie Pomorza-
nin II, na pewno będzie gospoda-
rzem kolejnego pucharowego me-
czu.   

KR      Pomimo kilku strat, Rafał Mendyk rozegrał bardzo dobry mecz. Kreował w środku bo-
iska akcję swojej drużyny oraz zdobył pierwszą bramkę po powrocie do Pomorzanina

Paweł Jeziorski był nieskuteczny w pierwszej połowie, jednak po sprytnym zacho-
waniu w polu karnym w końcówce meczu, dał Pomorzaninowi II zwycięstwo w me-
czu ze Spartą

Nowogardzianie grali bardzo uważnie w obronie i ustrzegli się poważniejszych 
błędów. Na pierwszym planie Tomasz Wąsik starający się powstrzymać akcję gości
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UWAGA ! Jedyny w Nowogardzie sklep Husqvarna
PRZENIESIONY z tyłu NETTO Dąbrowszczaków 4 (budynek byłej piekarni)

NOWA LOKALIZACJA

NIŻSZE CENY!

WYKWALIFIKOWANY 
SPRZEDAWCA  

ZE ZŁOTYM CERTYFIKATEM Z 
ZAKRESU WIEDZY  

O PRODUKTACH HUSQUARNA

NAJNIŻSZE CENY 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW

PILARKI SPALINOWE
JUŻ OD 479 ZŁ

WYPRZEDAŻ KOSIAREK  -10%
CENY JUŻ OD 659 ZŁ

PODKASZARKI OD 479 ZŁ

NAJTAŃSZE USŁUGI 
SERWISOWE !!!

MECHANIK Z 15-LETNIM 
DOŚWIADCZENIEM

NOWOGARD • ul. Dąbrowszczaków 4 (koło Netto) • tel. 91 392 68 57

reklama

mistrzostwa okręgu Zachodniopomorskiego 
w skokach przez przeszkody

Martyna Fedeńczak z mistrzostwem
W dniach 29-30 sierpnia, w Budzistowie (koło Kołobrzegu), odbyły się Mistrzostwa Okrę-
gu Zachodniopomorskiego w skokach przez przeszkody. Bardzo ładnie zaprezentowała się 
na nich Martyna Fedeńczak, która zajęła 1. miejsce w kategorii Junior młodszy. 

Złoty medal Martyny Fedeń-
czak w Mistrzostwach Okręgu Za-
chodniopomorskiego w skokach 
przez przeszkody, które odbyły się 
w Budzistowie koło Kołobrzegu, 
w kategorii Junior młodszy, to ko-
lejny duży sukces tej utalentowa-

nej zawodniczki. W czerwcu tego 
roku,  Martyna Fedeńczak zdoby-
ła Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
zawodach regionalnych w Moł-
dawinie. Nowogardzianka repre-
zentuje Jeździecki Klub Sportowy 

AMICO Mołdawin. Wierzymy, że 
to nie ostatni sukces zawodnicz-
ki z Nowogardu, tym bardziej, że 
obecnie przebywa w Strzegomiu, 
gdzie bierze udział w trzydnio-
wych Mistrzostwach Polski.  

Info: własna

Z Pomorzanina odeszli kolejni piłkarze

Krzysztof Domanowski 
w Polonii Płoty
Po wypożyczonym, do Arkonii Szczecin, Dawidzie Langne-
rze, Pomorzanin stracił kolejnych piłkarzy. Chodzi o za-
wodnika drugiego zespołu- Krzysztofa Domanowskiego 
oraz o dwóch młodych piłkarzy- Dominika Pisarka i Jakuba 
Koniecznego, którzy dalej uczyć i rozwijać się będą w Szcze-
cinie. 

Krzysztof Domanowski od kil-
ku sezonów był podstawowym 
obrońcą drugiego zespołu Pomo-
rzanina oraz kapitanem tej dru-
żyny. 27 letni piłkarz zdecydował 
się na grę w barwach Polonii Pło-
ty. Będzie to na pewno spora stra-
ta dla „rezerw” z Pomorzanina, a 
także i pierwszego zespołu, w któ-
rym Domanowski również noto-
wał występy. Oprócz Domanow-
skiego z Pomorzaninem rozsta-
ło się jeszcze dwóch młodych pił-
karzy. Urodzony w 2001 roku Do-
minik Pisarek oraz w 2003 roku 
Jakub Konieczny, rozpoczynają 
naukę i grę w Football Academy 
Szczecin. Jest to bardzo profesjo-
nalny ośrodek dla młodych piłka-
rzy, ze szkołą i internatem. Dodaj-
my, że w Pomorzaninie, Damia-
na Pisarka trenował Maciej Do-

browolski, natomiast Jakuba Ko-
niecznego najpierw prowadził 
Michał Łukasiak, następnie jego 
zespół przejął Maciej Dobrowol-
ski. Piłkarzom tym pozostaje ży-
czyć jak najlepszych występów w 
swoich nowych drużynach. 

KR

Krzysztof Domanowski od teraz jest 
już zawodnikiem Polonii Płoty
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mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Vi runda – Wschowa

Wielka forma Żanety Zacharewicz
W dniach 29-30 sierpnia, w miejscowości Wschowa, odbyła się VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. W zawodach wystartowała liczna grupa za-
wodników KM Cisy Nowogard. Zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się Żaneta Zacharewicz, która nie miała sobie równych wygrywając dwa wyścigi. 
Wygląda na to, że nasza reprezentantka wraca do wielkiej formy. 

Zawody w miejscowości 
Wschowa były rekordowe pod 
względem uczestników, gdyż wy-
startowało ich aż 223. Straszny 
upał towarzyszył wszystkim przez 
cały czas, a tor i obiekt był przy-
gotowany na „szóstkę”, będąc w 
połowie twardym,  a miejscami 
z występującym piachem na wy-
dmach, co sprawiało, że moto-
ry ledwo tam jechały. Żaneta Za-
charewicz nie do końca była zado-
wolona po treningach, choć w do-
wolnym była najszybsza, to już w 
kwalifikacyjnym dała się wyprze-
dzić Karolinie Jankowiak z Głogo-
wa. W najważniejszym momen-
cie, czyli podczas wyścigów, na-
sza reprezentantka była już nie 
do pokonania. W wyścigu pierw-
szym Żaneta Zacharewicz jako 
pierwsza przejeżdża przez metę, 
zostawiając swoją główną rywal-
kę Katarzynę Śron, daleko za ple-
cami, uzyskując o 18 sekund lep-
szy czas. W drugim wyścigu za-
wodniczka KM Cisy prowadzi-
ła już od samej maszyny starto-
wej. Od pierwszego zakrętu Ża-
neta Zacharewicz jechała szybko 
i bezbłędnie, nie dając żądnych 
szans innym dziewczynom. Osta-
tecznie wygrywa z 12 sekundową 
przewagą z Katarzyną Śron i dopi-

suje sobie pełną pulę do klasyfika-
cji sezonu. Starty te tylko potwier-
dzają, że Żaneta powraca do for-
my, którą prezentowała w czasach 
gdy była Mistrzynią Polski. Przy-
pomnijmy, że przed sezonem nie 
wiadomo było czy Żaneta w ogó-
le wystartuje,  znaleźli się jednak 
sponsorzy, a są nimi: „Irsencars”- 
sklep motoryzacyjny na POM-ie 
w Nowogardzie oraz „Moto Dia-
bły”- serwis zawieszeń do moto-
cykli ze Szczecina. Oprócz star-
tującej, w MX Kobiet, Żanety Za-
charewicz, na tym wymagającym 
torze zaprezentowali się inni za-
wodnicy KM Cisy.

W kategorii MX2 Junior wy-
startował Kacper Matecki. Za-
wodnik KM Cisy pomimo do-
brej i bezbłędnej jazdy, dwukrot-
nie wywalczył 17. miejsce, które w 
sumie dało mu 48 punktów i 16. 
pozycję w klasyfikacji zawodów. 
W MX1C rywalizował Tomasz Li-
twin, który uzyskał przyzwoity 14 
wynik w czasówce. W pierwszym 
wyścigu Tomasz Litwin uplasował 
się na 16. miejscu, na 36 zawod-
ników, podczas drugiego biegu, 
zapowiadało się na jeszcze lepszy 
wynik. Tomasz Litwin jechał do-
brze, gonił stawkę odrabiając stra-
ty ze startu, zajmował 14. pozy-

cję przed ostatnim okrążeniem, 
niestety około 300 metrów do 
mety przytrafiła mu się wywrotka. 
Nasz reprezentant nie mógł od-
palić motocykla i w efekcie spadł 
na 26. miejsce pośród 31 zawod-
ników. W klasyfikacji zawodów 
uplasował się na 20. miejscu. W 
MX Masters wystartował Krzysz-
tof Paszek i to z całkiem niezłym 
skutkiem. W pierwszym bie-
gu Paszek zajął wysokie 8. miej-
sce na 27 zawodników, to był na-

prawdę dobry wyścig w jego wy-
konaniu. Podczas drugiego biegu 
przytrafił mu się upadek i nie zdo-
łał poprawić poprzedniego wyni-
ku, zajmując ostatecznie 10. loka-
tę. W klasyfikacji zawodów zdobył 
64 punkty i zajął 9. miejsce. Do-
dajmy, że Krzysztof Paszek choć 
reprezentuje nowogardzki klub, 
to jest mieszkańcem Świnoujścia 
i niegdyś był zapaśnikiem. W tej 
samej kategorii startował jeszcze 
Mirosław Tomczyk mieszkający w 

okolicach Kamienia Pomorskiego. 
Ciekawostką jest, że zawodnik ten 
przeszedł zawał w wieku 30 lat, 
obecnie ma 55 lat. Lekarz zalecał 
mu, aby nie startował ze względu 
na stan zdrowia oraz upały. Poza 
tym, zawodnik ten jest po urazie 
kciuka i pomimo słabszej kondy-
cji ukończył obydwa wyścigi, pla-
sując się w klasyfikacji zawodów 
na 23. miejscu. Mirosław Tom-
czyk zadowolony z uczestnictwa, 
spełnia w ten sposób swoje ma-
rzenia z dzieciństwa. Na torze za-
brakło Remigiusza Zająca, który 
leczy kontuzje barku po wywrot-
ce na torze w Nowogardzie. Nie-
stety nie wiadomo, czy wykuruje 
się i wystartuje 27 września pod-
czas Mistrzostw Strefy Polski Za-
chodniej w Nowogardzie. 

Zawodnicy KM Cisy teraz wy-
biorą się do Głogowa na VII run-
dę Mistrzostw, zaplanowanych na 
20 września. Starty jednak będą 
traktowane jako trening, a zawod-
nicy podejdą do nich ze szczegól-
ną ostrożnością, tak, aby wszy-
scy byli zdrowi na zawody w No-
wogardzie. Wierzymy, że forma 
nie opuści zawodników KM Cisy 
i powalczą o najwyższe lokaty na 
swoim terenie. 

KR

Na najwyższym stopniu podium Żaneta Zacharewicz, która podczas zawodów w 
Wschowie dwukrotnie była najlepsza

Weekendowe mecze drużyn Pomorzanina

Rachunki do wyrównania z Zorzą
W najbliższy weekend, pierwszy i drugi zespół Pomorzanina zagrają przed własną publicznością, z kolei kobieca drużyna wybierze się do Stepnicy. Pierw-
szy zespół będzie miał okazję zrewanżować się piłkarzom z Dobrzan za miniony sezon, w którym rywale dwukrotnie wygrali. 

Pomorzanin Nowogard ma z 
Zorzą rachunki do wyrównania. 
W sezonie 2014/2015 nowogar-
dzianie przegrali przed własną 
publicznością z piłkarzami z Do-
brzan 0:3, a na boisku rywali 1:0. 
Zorza to niewygodny rywal dla 
wszystkich w „okręgówce”, druży-
na ta notuje bardzo dużo remisów 
i jest w stanie każdemu rywalowi 
urwać punkty. Ten sezon jednak 
sobotni rywale Pomorzanina za-
częli niemrawo, w trzech meczach 
notując dwa remisy i jedną poraż-
kę, przy bilansie 5 strzelonych i 7 
straconych goli. Na wyjeździe Zo-
rza grała jak do tej pory raz, w 2. 
kolejce remisując w Płotach 3:3. 
Zespół ten zajmuje obecnie niską 
14. pozycję w tabeli. Nie oznacza 
to jednak, że przed podopieczny-
mi Tomasza Surmy łatwe zadanie. 
Mecz zaplanowano na sobotę (5 
września), na stadionie w Nowo-
gardzie, o godzinie 16:00. 

Z myślą o pierwszych punk-
tach w sezonie, drugi zespół za-
gra z Kastą Szczecin-Majowe. Ry-
wale jak dotąd przegrali na wyjeź-
dzie ze Zniczem Niedźwiedź 2:1, a 
na własnym boisku pokonali dru-
żynę Pomorzanina Przybiernów 
3:2. Nowogardzianie po fatalnym 
starcie w A Klasie, być może zmo-
bilizują się i uskrzydleni zwycię-
stwem w II Rundzie Pucharu Pol-
ski ZZPN, dadzą z siebie wszyst-
ko i wyszarpią rywalom punk-
ty. Mecz ten rozegrany zostanie w 
Nowogardzie, w niedzielę(6 wrze-
śnia), o godzinie 16:00. 

Po fantastycznej inauguracji ko-
biecej drużyny, tym razem „Po-
morzanki” pojadą do Stepnicy, 
gdzie czekać ich będzie kolejna 
przeszkoda na drodze do awan-
su - drużyna Zalewu. Rywalki w 
minioną środę wygrały w Mię-
dzyzdrojach 2:3. Zespół ze Step-
nicy jest doskonale znany piłkar-

kom prowadzonym przez Pawła 
Błaszczyka, to 3 sezon w którym 
obydwa zespoły ze sobą rywalizu-
ją. Mecz odbędzie się w Stepnicy 
w sobotę o godzinie 11:00. Dodaj-
my jeszcze, że „Pomorzanki” po-
mimo zwycięstwa 9:0 nad Błękit-
nymi II Stargard, nie są liderkami 
w grupie. Drużyna Energetyka Ju-
nior Gryfino, która na ostatni mo-
ment dołączyła do III Ligi Kobiet 
powiększając do 10. drużyn gro-
no zespołów, w środę rozgromiła 
na wyjeździe Hattrick Kołobrzeg 
0:16. Trudno na tę chwilę stwier-
dzić, czy Energetyk jest tak moc-
ny, czy po prostu nowa drużyna z 
Kołobrzegu, znacząco odbiega od 
poziomu innych drużyn. Czas po-
każe, póki co pozostaje liczyć na 
kolejne zwycięstwa kobiecej dru-
żyny z Nowogardu. Przy artykule 
publikujemy komplet gier w po-
szczególnych ligach. 

KR

szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
4. kolejka:
Rega Trzebiatów – Iskra Golczewo  (04.09; 18:00)
Stal Lipiany – Kłos Pełczyce   (05.09; 16:00)
Sarmata Dobra – Sparta Węgorzyno  (05.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany  (05.09; 16:00)
Arkonia Szczecin – Stal Szczecin   (05.09; 16:30)
Morzycko Moryń – Energetyk Gryfino  (05.09; 17:00)
Polonia Płoty – Błękitni II Stargard  (05.09; 17:00)
Ina Ińsko – Piast Karsko    (06.09; 17:00)
A Klasa szczecin gr.3 2015/2016
3. kolejka:
Aquila Szczecin – Światowid Łobez  (05.09; 12:00)
Rybak Wełtyń – Zalew Stepnica   (05.09; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Wicher Reptowo (05.09; 15:45)
Orzeł Łożnica – Hanza Goleniów   (05.09; 17:00)
OKS Goleniów – Vielgovia Szczecin  (05.09; 19:00)
Pomorzanin II Nowogard – Kasta majowe (06.09; 16:00)
Znicz Niedźwiedź – Wołczkowo-Bezrzecze  (06.09; 16:00)
III Liga Kobiet
2. kolejka:
Energetyk Junior Gryfino – Błękitni II Stargard (05.09; 11:00)
Zalew stepnica – Pomorzanin Nowogard  (05.09; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  (05.09; 15:00)
Olimpia III Szczecin – Fala Międzyzdroje  (05.09; 16:00)
Hattrick Kołobrzeg – Orzeł 2010 Wałcz  (06.09; 16:00)
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Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o. o. w nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko:

SekreTarka
opis stanowiska:
• Prowadzenie sekretariatu poprzez obsługę kancelaryjną, prowa-

dzenie terminarzy, przyjmowanie gości i interesantów oraz orga-
nizację wyposażenia sekretariatu w materiały i sprzęt.

• Organizacja logistyczna spotkań kadry zarządzającej.
• Zapewnienie komunikacji pomiędzy pracownikami i kontrahen-

tami poprzez obsługę telefonów i firmowej skrzynki mailowej.
• Obsługa delegacji kadry zarządzającej i gości poprzez rezerwa-

cję hoteli, zapewnienie informacji związanych z delegacją oraz 
ich rozliczanie. Prowadzenie ewidencji delegacji dla pracowni-
ków spółki.

• Rozliczanie pojazdów służbowych członków zarządu.
• Prowadzenie obiegu dokumentacji poprzez przyjmowanie, de-

kretację i rejestrację poczty, opracowanie dokumentów, przyj-
mowanie i nadawanie faxów oraz ich ewidencję.

Wymagania:
• Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe.
• Minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku sekretarka/se-

kretarz
• Umiejętność zarządzania w stresie.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
• Znajomość zasad funkcjonowania sekretariatu.
• Wiedza z zakresu prawa ochrony danych osobowych i tajemni-

cy służbowej.
• Prawo jazdy kat B.

kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę
• Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających 

pracę własną i innych pracowników
• Możliwości rozwoju zawodowego.

oferty kandydaci składają 
do dnia 15.09.2015 do godz. 14.00 na adres: Przedsiębiorstwo 
Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o., ul. 700 lecia 14/2.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Sp. z o. o. w nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko:

reFerenT 
dS. oBSŁUGi klienTa

opis stanowiska:
• Zapewnienie właściwej obsługi klientów Spółki poprzez zorganizo-

wany Punkt Obsługi Klienta, przyjmowanie, klasyfikowanie i reje-
strowanie zleceń, wniosków i reklamacji od klientów, a także kon-
trolowanie przestrzegania terminów załatwienia spraw klientów.

• Zapewnienie bieżącej obsługi klientów zarówno w formie bezpo-
średniego kontaktu jak i telefonicznej i elektronicznej (poczta e-
-mail) obsługi klientów przedsiębiorstwa Spółki w zakresie udzie-
lanych informacji.

• Prowadzenie właściwej obsługi kancelaryjnej prowadzonego Punk-
tu Obsługi Klienta.

• Prowadzenie rejestrów korespondencyjnych w formie elektronicz-
nej, w programie Systemu Obiegu Dokumentów.

• Prowadzenie rejestrów obsługiwanych klientów oraz przyjmowa-
nych skarg i reklamacji.

• Obsługa klientów w zakresie wszystkich spraw związanych z dzia-
łalnością usługową Spółki zarówno w siedzibie Spółki, jak i w punk-
tach wyznaczonych na terenach obsługiwanych przez Spółkę Gmin.

• Przyjmowanie wniosków na zawarcie umów na usługi świadczone 
przez Spółkę.

• Przyjmowanie odczytów wodomierzy jako mierników ilości dostar-
czonej wody zgłaszanych przez odbiorców, przyjmowanie zleceń 
na ekspertyzę wodomierza bądź o zamontowanie pod licznika.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
• Znajomość zasad obsługi klienta.
• Umiejętność zarządzania w stresie.
• Wiedza z zakresu prawa ochrony danych osobowych i tajemnicy 

służbowej.
• Prawo jazdy kat B.
kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających pracę 

własną i innych pracowników.
• Możliwości rozwoju zawodowego.
oferty kandydaci składają do dnia 20.09.2015 do godz. 14.00 

na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z o.o., ul. 700 lecia 14/2.

A13.4.śczb.do

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

W.21-28.08

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

    fb.com/HelloAkademiaJezykowaNowogard

ZAPISY:  600 715 384  •  ul. 3 Maja 48  •  Nowogard

Pizzeria Fantazja 
w Nowogardzie 

zatrudni na staż 
do pracy na kuchnie/bar. 

Tel. 509 411 799

Zatrudnimy:
- kierowcę 

w ruchu międzynarodowym
Wymagania:-prawo jazdy 

kategorii C+E, karta kierowcy
Tel. 515258510

Warsztat 
Terapii Zajęciowej  

w Nowogardzie 
ul. Boh. Warszawy 32 

Tel. 91 39 25 282 

zatrudni: 
instruktora terapii,

rehabilitanta, 
psychologa 
na 1/4 etatu

Pilnie poszukiwana 
osoba do opieki nad 

starszą panią, 
która jest samodzielna, nie le-
żąca, jednak wymagająca to-
warzystwa i uwagi innej oso-
by, przez kilka godzin dzien-
nie (ok. 6-8 godzin na dobę, w 
dni ustalone z rodziną).  
Mile widziane osoby z do-
świadczeniem. 

Więcej informacji pod 
nr tel. 601 076 715. 

Uwaga wędkarze!
PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 

członków Koła, że dnia 20.09.15r. 
Organizuje zawody towarzyskie drużynowe 
dwuosobowe na jeziorze w Nowogardzie, 

zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 16.09.15r. 

Od dnia 17.09.15 do 21.09.15 sklep Tęczak nieczynny. 
Startowe wynosi 10 zł zbiórka 

przy restauracji Neptun o godz. 8.00-8.30. 
Zarząd Koła PZW Tęczak
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oGŁo SZe nia drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

NOWOGARD 
CENTRUM

   Mieszkanie 
o powierzchni 39 m2 

  
NOWOGARD 

CENTRUM

Kawalerka 
o powierzchni 27 m2, 

I piętro 

nierUCHomoŚCi
• DOM  w Dobrej sprzedam  

lub zamienię na mieszkanie. 
Tel.783649880.   

• Sprzedam  mieszkanie  bezczyn-
szowe 55 m2.Dobra  lokalizacja. 
505 339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w kar-
sku. Stan  surowy.Tel.691 664 
658.

• NOWOGARD - przy  NET-
TO do wynajęcia Lokal  
100m.533983233

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Boh. Warszawy oś. Rado-
sław, II piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w nowogardzie osie-
dle radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. 91 39 25 552, 
kom. 783 570 056, 695 264 594 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, i piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cu-
kierni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym tanio. 507 045 404

• Sprzedam nowy dom w Kościusz-
kach 130 m2, działka 4600m2. Nie 
wymaga wkładu finansowego. 
606 118 102 

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojo-
we, I piętro, 60m2, ul. Zamkowa. 
Tel. 730 315 621  

• Wynajmę mieszkanie 3pokojo-
we na IV piętrze do umeblowa-
nia. 691 258 401 

• Do wynajęcia dwupokojowe, 
centrum, wysoki standard. 606 
646 968 

•	 Sprzedam działkę budowla-

ną w okolicach stadionu. 695 
400 600 

• Do wynajęcia garaż ul. Jana 
Pawła II. Tel. 692 549 667 

• Sprzedam działkę budowlaną, 
Kościuszki 3000 m2, 85000 zł.Tel. 
88 99 28 444 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 735 957 563 

• Kawalerka do wynajęcia w cen-
trum Nowogardu. Tel. 690 533 119 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we 57m2, II piętro ul. Warszawska, 
cena 169 tys. Tel. 510 002 318

• Do wynajęcia kawalerka 20 m2. 

667 621 070 

• Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Asnyka 50 tys. 880 132 
032 

• Wynajmę dom przy ul. Asnyka 
1200 + kaucja + prąd. 880 132 
032 

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe w Szczecinie Niebuszewie 
147 tys.  501 307 666

• KRUS – działka rolna ok. 2HA 
pod ubezpieczenie rolnicze – ta-
nio! 889 133 882

• Sprzedam 3ha ziemi rolnej w 
Redostowie 16 500 zł za ha 609 
353 315

• Do wynajęcia kawalerka. 601 
927 982 

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + 
garaż. 663 565 660 

• Do wynajęcia w Szczecinie -  sło-
neczne, dwupokojowe miesz-
kanie w spokojnej, bezpiecznej 
dzielnicy Pomorzany.609493993

moTorYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam - Mercedesa  A  Kla-
sa  Elegance  1,7 Cdi ,1998R.
Cena 4900 zł. Do negocjacji. 
Tel.608533113

• Sprzedam Opel Astra , rok prod. 
1997, benzyna, ważne OC prze-
gląd do 2016r. Cena 2000 zł do 
negocjacji. 722 333 389 

•	 Sprzedam, renault megan '99, 
poj. 1,9. Tel. 692 532 183

rolniCTWo
• Sprzedam kaczki  skubane i   

gęsi. Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, 
mulczowanie, belowanie, prze-
grabianie i zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siano-kiszonka i siew 
agregatem. 508 404 704 

•	 orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 
18. tel. 605 092 517

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, 
siewnik do nawozów 1000 kg, 
sortownik elektryczny do ziem-
niaków, kultywator do siewnika. 
606 576 417 

USŁUGi
• emont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 Firma USŁUGoWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 Pranie-maGiel,Pranie dY-
WanÓW, WYkŁadZin, TaPi-
Cerki meBloWeJ SamoCHo-
doWeJ/ SkÓrZaneJ maTe-
riaŁoWeJ / PoŚCieli WeŁnia-
neJ / lanolinĄ/SPrZĄTanie: 
CZYSZCZenie FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 TranSPorT, PrZeProWadZ-
ki. 665 720 037

• UKŁADANIE – kostki  granitowej , 
kamienia polnego.Tel. 695909603.

•  Wypełniam dokumenty do ZUS 
na rente, emeryturę, świadcze-

nia emerytalne i kapitał począt-
kowy. Kontakt : 512 413 563 

• Torty, ciasta (olx.pl). Tel. 600 151 
353

•  Remonty mieszkań po godzi-
nach . 607 729 933 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi koparko-ładowarką, 
przyłącza do tkan, roboty ziem-
ne. 603 219 478 

• Pomoc przy pisaniu prac zalicze-
niowych. 660 209 050 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

PraCa
• Zatrudnię do  robienia  piero-

gów! Wiek bez  znaczenia , akt. 
książeczka zdrowia. Miejsce  
pracy  Kikorze. Praca  zmiano-
wa. Tel.502026980. Dzwonić po 
14 godz.

• ZATRUDNIĘ  -spawacza 
.Tel.503032234.

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posił-
ków.Tel.913920221.

• Zatrudnię  pracownika  na kuch-
nię . Tel.530395368.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Poszukuję pracownika na stano-
wisko dojarz, wysokie wynagro-
dzenie. 91 39 18 140 

• Zatrudnię kelnerkę/kelnera. Tel. 
791 435 591 

•	 Zlecę wyamianę przyłącza ka-
nalizacyjnego dł. 18 m. 91 39 
20 307

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. 601 
470 260 

• Zatrudnię murarza. 694 459 638 

• Przyjmę dekarza z doświadcze-
niem. 785 931 513

• Zlecę docieplenie oraz przyjmę 
pracowników. 785 931 513

• Firma ze Szczecina zatrudni kie-
rowców C+Ekraj i bliskie Niemcy 
tel. 691-481-933

inne
• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bar-

dzo duży  wybór drzew  owo-
cowych w pojemnikach Już od 
20 zł.  Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

• Sprzedam meble  do  pokoju  
dziecięcego  w b.dobrym stanie. 
886 465 485.

•	 drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam drzewo mieszane li-
ściaste pocięte w klocki. Tel 880 
690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z ro-
dowodem bardzo ładny sprze-
dam. 91 39 21 828

• Sprzedam segment pokojowy 
stolik RTV + ława rozkładana. 
605 331 204

• Sprzedam tarczycę budowla-
ną modrzew sezonową na 6 lat, 
praz tarczyca jesion sezonowa 
na 6 lat. 668 298 084 

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pu-
łek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożo-
na w paczki,  tel. 605 522 340,

• Sprzedam drzewo kominkowe. 
607 580 172 

• Przyjmę (za) duże kwiaty do-
niczkowe. 880 132 032
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

  tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Sprzedam działkę 
ogrodową o pow. 5 arów, 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Tel. 698 560 684
§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO
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K
U

PO
N

 6
7

Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIeCI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Port
na Honsiu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

Rosyjskie
imię

męskie

Nazwa
tkaniny
aprak

2

Np. marlin

Zna wiele
języków

3

Pustynia
żwirowa

7

4

6

1

12

19

Zdobią
indora

Składacz

Nad jez.
Skiertąg

Dopływ
Renu

Arty-
styczna
golizna

Czerw
9 m

w skoku 
w dal

Powierz-
chnia
kuli

Adam
Asnyk

Dostojnik
prawo-
sławny

Np. sowa Broda nim
nie czyni

Melih, 
pisarz
turecki

Otwór
gębowy

człowieka

Połączenie między
dwoma nauronami Wąwóz

Kawał
lodu

Film
z wodo-
spadem

Nieżyt
nosa

Skrypt
dłużny

9

11

13

20

18

5

Ciężar

„Deska”

Przodek
bydła

Zagroda
dla owiec

Do zakrę-
cania rzęs

Orbita

Rumień 
lomardzki

Żywica
naturalna

Forma lepu

Kryształki 
o zapachu siana

...
z Alicją

Etola lub boa

Np. amok 14

3

16

15

Półwysep
na ziemi
Wiktorii

Wcielenie
Drakuli

Obrządek,
rytuał

14 dni
wczasówPasiekaWokół

boiska

Pot. o 
pistolecie

17

Nobliwa
pani

Głos męski

Wymarły 
ptak

W ręku
Temidy

Wymądrza
się

Żona Pto-
lemeusza

Wyciąg z
 rumianku

10

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :  Milczenie bywa cynizmem
Anna Huget, Pelagia Feliksiak, Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, 

Grażyna Gibka, Grażyna Kosmalska, Krystyna Gęglawa, Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Alicja 
Wypych, Grażyna Siedlecka, Danuta Wdowińska, Danuta Kłosińska, Justyna Grenda, Maria Kloch, Agnieszka 
Skowrońska, Agata Kochelska, 

Zwycięzcy: Maria Kloch. Pelagia Feliksiak, Grażyna Kosmalska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych
Ela Goc, Wiktoria Gęglawy, Miłosz Wielgus, Bianka Dalmata, Bartek Feliksiak, Madzia Skowrońska, Ania 

Kusiak
Zwycięzca: Wiktoria Gęglawy
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia mi kro BU So Wa SeroCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTro Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ oSÓB - ro man BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - reSko 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSko - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GolCZeWo - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GolCZeWo 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

roZkŁad JaZdY BU SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWanY, 

ŻWir, CZarnoZiem, 
PoSPÓŁka 

 ŻWiroWnia 
dŁUGoŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z doWoZem 
do klienTa

A/0

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

inFormaTor lokalnY - noWoGard
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
oPS - ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

SPÓŁDZIeLNIA MIeSZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIe
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

reklama

s.  7,8

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

s. 3

Już w najbliższą 
środę 

bezpłatne porady 
prawne 

w redakcji
ul. Boh. Warszawy 7a

zapraszamy od godz 10 do 12

Czytaj s. 10

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Zatrudni 
MAGAZYNIERA 
z doświadczeniem

tel. 606 821 725

HURTOWNIA

Wizyta rzadko spotykanego byka...

Żubr na boisku w Czermnicy!

foto. Jan. Artemiuk Czytaj s. 3

Nowogardzianin  
„wpadł” z amfetaminą

Referendum 
w liczbach Dziękowali za plony

Podożynkowe refleksje

Nie ma rolnika 
jest płatnik 
podatku
„Pomorzanki” nie dają 
szans Zalewowi

Piękne gole w 
Stepnicy

Czytaj s. 6
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Nasza sonda kronika 
policyjna

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Kwiryn Piwowski: lat 79, zmarł 07.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 10.09.2015 r., o godz. 14:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał
 Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Uchodźcy to obecnie duży problem i dylemat w Europie. Tysiące obywateli z Afganistanu, 
Syrii czy państw afrykańskich, codziennie próbuje przedostać się na zachód starego konty-
nentu. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych respondentów z  
gminy Nowogard, czy uważają, że Polska również powinna przyjmować uchodźców?

Pan Robert - Wydaje mi się, że nasze władze też powinny coś w tym 
temacie zrobić, bo przecież Polska również należy do Unii Europej-
skiej. Dlatego wypadałoby przyjąć jakąś liczbę tych osób, które szuka-
ją nowego życia. Tutaj jeszcze muszę nadmienić, że powinna być usta-
lona jakaś konkretna liczba tych osób oraz warunki, na jakich mieliby 
w naszym kraju przebywać. 

Pan Piotr z córką Martą - Po co mamy to robić? Skoro my, jako 
naród, mamy sami wiele problemów, choćby brak pracy a także 
mieszkań. Dlatego ten pomysł, z mojego punktu widzenia, jest po-
mysłem bezsensownym. 

Pan Stanisław - Nasz naród też borykał się z różnymi kłopotami, 
tak przed wojną, jak również po wojnie i teraz. Dlatego wydaje mi się, 
że powinniśmy być otwarci na pomoc dla uchodźców, którzy przecież 
uciekli przed wojną. Śledzę te informacje w TV, toteż mam jakieś po-
jęcie na ten temat. Dlatego jestem za tym, by jakąś liczbę tych osób 
Polska też przyjęła. 

Pan Darek - Nie powinniśmy przyjmować tych osób, bo nasz naród 
ma wystarczająco dużo własnych  problemów. Choćby głodne dzieci, czy 
też brak pracy. Dochodzi jeszcze brak mieszkań i bezdomne osoby. Wy-
daje mi się, że nasz Kraj nie jest aż tak przygotowany na tę sprawę. 

Stanisław Wesołowski - Tę sprawę widzę bardzo źle, bo przecież 
tak na zdrowy rozum, czy w Polsce jest mało ludzi, którzy potrzebują 
pomocy? I czy Polskę stać na to, wydaje mi się, że chyba raczej nie. Bo 
są w tym kraju osoby, które mają po 30 lat pracy i dostają emeryturę 
czy rentę w wysokości dziewięćset złotych. Co zrobić z Polakami, któ-
rzy mają dzieci, a też nie mają swojego mieszkania. Dla uchodźców 
będzie wiele, dla Polaków nic. Wydaje mi się, że niech Unia najpierw 
sprawę przemyśli, zbierze swoich rządzących i zastanowi się, jak ten 
kłopot rozwiązać. Nie jestem nacjonalistą czy rasistą, ale wiedząc o 

kłopotach, jakie mamy my w Polsce uważam, że decyzja o przyjęciu uchodźców powinna być bardzo mocno 
przemyślana i podjęta bez nacisków i emocji, bo tych kilkadziesiąt tyś ludzi przecież trzeba później gdzieś po-
umieszczać i dać jakieś możliwości utrzymania. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Kronika Policyjna
31.09.2015 r.
godz. 11.10
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu marki Sony Xperia E4, któ-
ra miała miejsce w miejscowości 
Długołęka. 

godz. 11.15
W sklepie Netto przy ul. 700 Le-

cia zatrzymano sprawcę kradzieży 
sklepowej. 

godz. 17.40
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Miętno, gdzie doszło do zde-
rzenia samochodu marki Ford 
Mondeo oraz rowerzystki. 

godz. 22.30
W miejscowości Wierzbięcin 

doszło do zderzenia samochodu 
marki Hyundai i30 ze zwierzyną 
leśną. 

01.09.2015 r. 
godz. 18.10
Pracownik sklepu Biedronka, 

przy ul. Warszawskiej, powiado-
mił o ujęciu sprawcy kradzieży 
sklepowej. 

godz. 12.15
Na stacji paliw HL w Nowogar-

dzie doszło do kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem 
marki VW Passat B4. 

03.09.2015 r. 
godz. 12.20
Pomiędzy miejscowościami  

Błotno – Łęgno doszło do kra-
dzieży linii telekomunikacyjnej. 

godz. 17.20 
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie telefonu komórko-
wego Iphone 5S za pośrednic-
twem portalu internetowego Al-
legro. 

04.09.2015 r. 
godz. 13.40 
Poprzez portal aukcyjny OLX 

dokonano oszustwa przy sprzeda-
ży telefonu komórkowego marki 
Samsung S III. 

godz. 20.30 
Na ul. Waryńskiego z koszyka 

rowerowego dokonano kradzieży  
torby z zawartością dokumentów, 
pieniędzy, haczyków i spławików 
do połowu ryb. 

godz. 23.00
Na ul. Boh. Warszawy zatrzy-

mano nietrzeźwego rowerzystę, 
którym okazał się Marcelian L. – 
1,08 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

05.09.2015 r. 
godz. 11.20 
Na przejeździe kolejowym w 

miejscowości Żabowo doszło do 
kolizji drogowej pomiędzy pojaz-
dami Daewoo oraz VW. 

godz. 15.30 
W miejscowości Wojcieszyn 

doszło do kolizji drogowej po-
między pojazdami VW T5 oraz 
Daewoo Espero. 

06.09.2015 r. 
godz. 12.15 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie podczas kon-
troli pojazdu marki Peugeot 205 
w miejscowości Kulice ujawni-
li, że kierujący Łukasz M. znajdu-
je się w stanie po użyciu alkoholu 
z wynikiem 0,26 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 14.45
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego  w miejscowości 
Błotno  zatrzymali nietrzeźwego 
kierującego motorowerem mar-
ki Tao Tao. Stanisław B. miał 2,00 
promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

godz. 17.50 
Obsługa sklepu Polo Mar-

ket powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

godz. 21.15 
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Rotel z terenu posesji 
przy ul. Młynarskiej. 

godz. 19.45
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

– Interwencyjnego  na ul. 3 Maja 
zatrzymali kierującego pojazdem  
marki Audi, Norberta  K. znajdu-
jącego się pod wpływem środka 
odurzającego. 

    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

Przyjdź do naszego chóru 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, ogłasza nabór 

chętnych do śpiewania w chórze kościelnym pod 
opieką Beaty Krzyżanowskiej i Andrzeja Wrony 

(organista). Spotkanie organizacyjne już w najbliż-
szy czwartek (10 września), o godz. 18.30 w Domu 

Parafialnym. Zachęcamy wszystkich, którzy po-
przez śpiew pragną wzbogacić odprawiane w na-

szym kościele liturgie. 

ks. proboszcz Grzegorz Legutko

Uwaga Czytelnicy!

Już w środę, bezpłatne porady prawne w DN
Jak już informowaliśmy w poprzednim DN, począwszy od najbliższej  

środy, tj. 9 września, w każdą kolejną, w redakcji DN, w godz. 10.00-12.00, 
bezpłatnych porad prawnych będzie udzielała radca prawna Agnieszka Wa-
rian. Dla tych, którzy w tym terminie nie będą mogli skorzystać z prawni-
czej konsultacji uruchamiamy też specjalny adres e-mail, za pośrednictwem 
którego można pisać do Pani Mecenas (porady@dzienniknowogardzki.pl). 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 

Redakcja 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 

( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   

TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

Hurtownia Drobiu 
zatrudni na stanowisku 

kierowca – sprzedawca. 
Dobre warunki. 

602 288 598

reklama

Wizyta rzadko spotykanego byka...

Żubr na boisku w Czermnicy 
W piątek 4 września, po boisku piłkarskim w Czermnicy przechadzał się żubr. Dostojne zwierzę zostało zauważone przez mieszkańców, a następnie skru-
pulatnie obfotografowane. 

Żubr spacerował po boisku kil-
kadziesiąt minut, skubiąc mu-
rawę. Pozował do zdjęć z uwa-
gą przyglądając się fotografowi. 
Jak twierdzi Jan Artemiuk, sołtys 
Czermnicy, autor zdjęć, żubr w tej 
okolicy widywany jest już od mie-
siąca. Tym razem jednak zdecy-
dował się odwiedzić samą wieś. 

To pierwszy (zarejestrowany) 
przypadek wizyty żubra na na-
szym terenie od zeszłego roku, 
kiedy to zwierzęta te były widy-
wane w okolicy Sąpolnicy, Orze-
sza oraz Truskolasu. 

Przypomnijmy o czym pisali-
śmy przy okazji zeszłorocznych 
wizyt żubrów, że  po naszych la-

sach migruje stale kilka osobni-
ków tych pięknych zwierząt (dane 
Zachodniopomorskiego Towa-
rzystwa Przyrody). Są to  przed-
stawiciele stad bytujących na te-
renie Drawska Pomorskiego lub 
Mirosławca, gdzie kilka lat temu 
introdukowano żubra (introduk-
cja: wprowadzenie rodzimego ga-
tunku z innego regionu). Wędrów-
ki żubrów w tym okresie  są zwią-
zane z poszukiwaniem partnerek 
– właśnie trwa okres godowy tych 
zwierząt. 

MS
fot. J. Artemiuk

Cztery zatrzymania za posiadanie narkotyków

Nowogardzianin  
„wpadł” z amfetaminą
Policjanci z Goleniowa oraz z Oddziałów Prewencji Policji w Szczecinie, zatrzymali czterech mieszkańców powiatu goleniowskiego, a pośród nich 26-lat-
ka z Nowogardu, którzy złamali przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawcy wkrótce odpowiedzą za swoje czyny, grozi im do 3 lat więzienia.

Goleniowscy kryminalni w 
wyniku prowadzonych działań 
operacyjnych, ustalili że 34-let-
ni mieszkaniec Goleniowa może 
być w posiadaniu środków odu-
rzających. Po przybyciu funk-
cjonariuszy do miejsca zamiesz-
kania mężczyzny zauważyli, że 
na terenie jego posesji w ogro-
dzie rośnie 5 krzewów kono-
pi indyjskich. Ponadto 34-la-

tek posiadał w mieszkaniu 19,5 
g suszu roślinnego i liści po-
chodzących z hodowanych ro-
ślin, za co został zatrzymany. 
Do kolejnego narkotykowego 
zatrzymania przyczynili się po-
licjanci ogniwa patrolowo – in-
terwencyjnego. Zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego 
Fordem Mondeo, 32-letniego 
mieszkańca Goleniowa, który to 

w pojeździe miał ukrytą substan-
cję narkotyczną w postaci 1,2 ml 
roztworu mefedronu. Ponadto 
kierował pojazdem będąc pod 
działaniem środków odurzają-
cych, co potwierdziło badanie 
narkotestem. Pasażer pojazdu, 
34-letni goleniowianin, również 
odpowie za posiadanie narkoty-
ków, gdyż mundurowi znaleźli 
przy nim papierowe zawiniątko 

z zawartością 0,9 g amfetaminy. 
W ręce policjantów ze Szczeci-
na, którzy pełnili służbę na te-
renie Goleniowa, wpadł rów-
nież 26-letni mieszkaniec No-
wogardu. Podczas legitymowa-
nia był nerwowy, unikał kon-
taktu wzrokowego. Jak się oka-
zało, przyczyną takiego zacho-
wania był fakt posiadania przez 
mężczyznę 0,3 g amfetaminy. 

Zatrzymani mężczyźni wkrót-
ce odpowiedzą za swoje czyny. 
Za posiadanie środków odu-
rzających oraz uprawę kono-
pi indyjskich, zgodnie z prze-
pisami ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, grozi do 3 
lat więzienia. Kierowanie po-
jazdem mechanicznym pod 
wpływem środków odurza-
jących, zagrożone jest karą 
2 lat pozbawienia wolności. 

asp. Julita FilipczukZbiórka dla chorej mai 

Zebrali ponad 13 tysięcy złotych! 
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze DN, w trakcie dożynek gminnych, jakie odbywały się w minioną sobotę w 
Osinie i Nowogardzie, zbierano pieniądze na leczenie chorej Mai Błońskiej z Węgorzyc. 

 Historię 5-letniej dziewczynki 
przybliżyliśmy państwu w ostat-
nim wydaniu DN. Przypomnij-
my, że Maja choruje na stward-
nienie guzowate, wielotorbielo-
watość nerek, nadciśnienie tętni-
cze, padaczkę lekooporną, ma kil-
ka guzów na mózgu, guzki Prin-
gle’a, włókniaki, liczne ubytki w 
szkliwie, FAS. Ma również obni-
żone napięcie mięśniowe, zabu-
rzenia zachowania - jest nadpo-
budliwa. Duże koszty leczenia i 
rehabilitacji dziewczynki przera-
stają możliwości finansowe jej ro-
dziców. Dlatego też powstał po-
mysł zbiórki pieniędzy na ten cel, 
podczas gminnych świąt plonów 

obchodzonych w minioną sobo-
tę. Podczas akcji charytatywnej 
zarówno w Nowogardzie jak i w 
Osinie, licytowano cenne gadże-
ty, m.in. piłki z podpisami piłka-
rzy Pogoni Szczecin ufundowane 
przez Damiana Simińskiego, ko-
szulki z autografami znanych ar-
tystów i wiele innych rzeczy. Po-
nadto w Osinie dodatkowo pro-
wadzono również publiczną kwe-
stę do puszek i wystawiono na li-
cytację wykonany przez stolarza 
drewniany stół ogrodowy. Akcja 
zakończyła się ogromnym sukce-
sem. Tylko z samych licytacji uda-
ło się zebrać 13 tys. 600 zł. 

MS
Rodzina dziewczynki ( Maja na zdjęciu z Ojcem podczas laukcji w Świerczewie



Nr 68 (2399)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sonda z Osiny
Uchodźcy to obecnie duży problem i dylemat w Europie. 
Tysiące obywateli z Afganistanu, Syrii czy państw afrykań-
skich, codziennie próbuje przedostać się na zachód starego 
kontynentu. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie, 
zapytaliśmy naszych respondentów z  gminy Osina, czy Pol-
ska również powinna przyjmować uchodźców?

Pan Piotr - Wydaje mi się, że jest 
to słuszna inicjatywa, bo człowiek 
człowiekowi powinien pomagać w 
jego niedoli. Pomoc drugiemu czło-
wiekowi, a w szczególności właśnie 
uchodźcy, powinna być dla naszego 
narodu sprawą bezdyskusyjną, na-
leży ich przygarnąć i im pomóc.  

Pan Mikołaj – Zadecydowa-
nie nie popieram tego pomysłu. W 
Polsce też jest bieda wśród Pola-
ków,  bywa, że nie mają oni gdzie 
mieszkać, a jeżeli już to zdarza się, 
że żyją w starych domach, gdzie jest 
biednie, a bida jest tam taka, że aż 
piszczy. Dlatego nie popieram, by 
przyjmować do naszego kraju uchodźców. Oni powinni siedzieć w swoim 
kraju i tam sami dążyć do rozwiązania swoich problemów.  

Pan Jan - Uważam, że należa-
łoby ich przyjąć, bo jesteśmy prze-
cież z innymi krajami w Unii Euro-
pejskiej. Tylko jak my rozwiążemy 
ten problem, przecież tutaj chyba 
na taką sytuację nie jesteśmy jesz-
cze  przygotowani. Nawet z takiego 
ludzkiego punktu widzenia, gdy ko-
goś chcemy przyjąć do domu to też 

musimy się do tego odpowiednio przygotować i stworzyć odpowiednie wa-
runki do bytowania. Dlatego uważam, że w tej sprawie powinni zająć od-
powiednie stanowisko rządzący i wypowiedzieć się, czy Polska jest przygo-
towana na przyjęcie jakiejś liczby uchodźców. 

Pan Waldemar - Polska jest w 
ciężkiej sytuacji, a w szczególności 
tej finansowej, dlatego rodzi się py-
tanie, czy stać nas na to? Wydaje mi 
się, że pod opiekę tych ludzi powin-
ny wziąć te państwa, które do tego 
doprowadziły. A mam tu na my-
śli choćby Francję czy USA, którzy 
wywołali tę awanturę w Północnej 
Afryce obalając Kadafiego, Mubaraka czy Husajna w imię demokracji, co 
spowodowało ich nieszczęście. Według mnie, to te państwa nie chcą mieć 
jeszcze systemu demokracji i chcą się rządzić po swojemu, czyli mieć jako 
rządzącego np. króla czy nawet samowładcę, bo są do tego przyzwyczaje-
ni i nie znają innego systemu rządzenia państwem. Jak to powiedział W. 
Churchill,  „demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepsze-
go”.  Dlatego wypada mi powiedzieć, że należy ich przyjąć, ale pod ograni-
czoną liczebnością i w specjalnie stworzonych na ich przyjęcie  miejscach. 

Agnieszka Pakulska - Ta sprawa 
od jakiegoś już czasu elektryzuje całą 
Europę. Z mojego punktu widzenia, 
tym ludziom powinno się zwyczajnie 
pomóc, bo gdyby nasz naród znalazł 
się w takiej sytuacji i też potrzebował 
pomocy, to wydaje mi się, że też by 
mógł liczyć na pomoc innych. Wia-

domym jest, że każdy z tych ludzi jest inny, ma swoją historię i wyznanie. 
Dlatego nie patrzmy już na to, lecz na los i życie tych ludzi. Jedno, co mnie nie 
pokoi to sprawa ekonomiczna naszego państwa. Ale dla chcącego nic trudne-
go. Dlatego nasz naród nie powinien być obojętny na tych ludzi. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Społeczeństwo obywatelskie  
to socjologiczna fikcja

Niedzielne referendum ujawniło w 
całej swojej nędzy brutalną prawdę - 
społeczeństwo obywatelskie to w pol-
skich warunkach socjologiczna fik-
cja. Tragicznie niska frekwencja na po-
ziomie 8 proc w tym referendum, tyl-
ko odsłoniła niezbicie coś co wielu po-
dejrzewało od dawna. - 25 lat nomi-
nalnej wolności pozwoliło odbudować 
wiele w zakresie materialnych warun-
ków bytowania Polaków, ale nie odtwo-
rzyło przetrąconego przez komunistów, 
kręgosłupa zdrowego życia wspólno-
towego, w tym, nie przywróciło wła-
ściwych relacji na linii obywatel - wła-
dza, w których tej ostatniej przysługuje 
wyłącznie funkcja służebna w stosun-
ku do tych pierwszych. Nie odbudowa-
ło również u obywateli powszechnego 
poczucia odpowiedzialności za sprawy 
publiczne. Nie odbudowało także wła-
ściwych norm zarówno prawnych jak i 
kulturowych i obyczajowych stanowią-
cych o technice określania przez wspól-
notę, przez zbiorowość, swoich celów 
i sposobów ich realizacji. W efekcie 
mamy zatem społeczność, którą można 
dość swobodnie manipulować, zwłasz-
cza gdy ma się do dyspozycji technicz-
ne środki kształtowania opinii. Mamy 
też społeczność drążoną plagami, przed 
którymi ostrzegał Feliks Koneczny już 
na początku ubiegłego wieku.

-Apatia moralna, brak zaintereso-
wania sprawami publicznymi stano-
wią istotny skir życia publicznego, al-
bowiem zacierają potrzebę tego, co w 
całym życiu zbiorowym najpotrzeb-
niejsze, mianowicie odpowiedzialność. 
Z jej zaś zanikiem zanikają zdolności 
twórcze w społeczeństwie. Iluzorycz-
ność odpowiedzialności wiedzie też do 
najgroźniejszego z nieszczęść publicz-
nych: do bezkarności zła. (Feliks Ko-
neczny -  „Państwo i prawo w cywiliza-
cji łacińskiej”).

Ta bezkarność zła spowodowana jest 
swoistą dezercją obywatelską, odda-
niem z różnych powodów, decyzji pu-
blicznych w ręce grup nacisku realizu-
jących w tych warunkach obywatelskiej 
abdykacji, swoje mafijne interesy, a nie 
dobro wspólnoty.

Niedzielne referendum dotyczyło 
bardzo istotnych spraw właśnie z punk-
tu widzenia interesu publicznego, a 
także nawet z punktu widzenia intere-
su pojedynczego obywatela (to w pyta-
niu 3, rozstrzyganiu wątpliwości na ko-
rzyść podatnika). Ewentualne zmiany 
prawne w zakresach pytań referendal-
nych ewidentnie nie leżały natomiast 
w interesie wspomnianych wyżej grup 
nacisku, stanowiących jak się okazu-
je w warunkach społeczeństwa podat-
nego na manipulację, główny czynnik 
kształtowania opinii publicznej i za-
chowań pojedynczych obywateli . To 
nie na rękę tym grupom było zwłasz-
cza zagrożenie utraty ogromnych pu-
blicznych środków finansowych przy-
sługujących tylko tym, którzy znaleź-
li się w parlamencie. Jak wiemy, obec-

ny stan rzeczy betonuje w tym zakresie 
naszą scenę polityczną i umacnia do-
żywotnio aktualny establishment wła-
dzy - bowiem ugrupowania pozapar-
lamentarne z powodów finansowych 
nie są w stanie podjąć skutecznej kon-
kurencji. Dlatego podobnie jak w trak-
cie referendum uwłaszczeniowego w 
1996 roku (frekwencja 32 proc.) dys-
kredytowano i tym razem sens udzia-
łu w akcie obywatelskiego wyboru, a 
władza publiczna, co jest skandalem, 
nie przeprowadziła nawet minimalnej 
kampanii informacyjnej, mimo że na-
leży to do jej obowiązków. Obywate-
le będący z jednej strony, w opisanym 
już przez Konecznego stanie mental-
nym, nie poszli do niedzielnego refe-
rendum również właśnie, dlatego że 
nikt ich do tego nie zachęcał, ani po-
litycy reprezentujący główne siły pol-

skiego parlamentu, ani media nominal-
nie wolne, a realnie od lat związane z 
tymi siłami ani Kościół instytucjonalny, 
pogubiony w zakresie konieczności za-
chowania autonomicznego statusu wo-
bec partii i szeroko rozumianego obozu 
władzy (nie mylić ze słuszną koniecz-
nością zajmowania stanowiska w waż-
nych sprawach pomimo oskarżeń o tzw 
politykowanie). Szczególnie zawiódł 
w niedzielę i w tygodniach przed re-
ferendum, właśnie Kościół instytucjo-
nalny, zobowiązany przecież charak-
terem nauczana społecznego do krze-
wienia obywatelskiej podmiotowości. 
Zwykle tak bywało, że w dzień kolej-
nych wyborów, w trakcie niedzielnych 
Mszy świętych, z ambony przypomina-
no o obywatelskim obowiązku wybie-
rania polityków do organów różnych 
szczebli. Czy w ostatnią niedzielę tak-
że padały z ambon słowa o obowiązku 
obywatelskim wypowiedzenia się w re-
ferendum? Mimo tej swoistej zmowy 
elit, gdybyśmy jednak mieli społeczeń-
stwo obywatelskie, czyli takie, w któ-
rym zachowaniem jednostki powodu-
je jej własne pogłębione w prawdzie i w 
poczuciu odpowiedzialności za rzeczy 
publiczne, rozeznanie spraw, to nawet 
tak totalny defetyzm, jaki w sprawie re-
ferendum płynął poprzez wielkie me-
dia ze środowisk trzymających władzę, 
nie mógłby spowodować, że obywate-
le zrezygnowaliby z prawa do decyzji 
(i nie ważne jest tutaj nawet, jaką de-
cyzję by podjęli, czyli jak by odpowie-
dzieli na poszczególne pytania referen-
dalne). Okazuje się jednak, że środowi-

ska nacisku nie tylko trzymają władzę 
w sensie instytucjonalnym i praktycz-
nym, ale także mają władzę nad umy-
słami. I to do tego stopnia, że zmanipu-
lowany obywatel albo utożsamił dobro 
wspólnoty z dobrem trzymających wła-
dzę albo utracił poczucie osobistej od-
powiedzialności za stan spraw publicz-
nych – a co mnie to obchodzi i tak nic 
się nie zmieni. Nie mamy więc społecz-
ności obywatelskiej, ale jakiś plemienny 
twór sterowany przez przywódców sta-
da. Gdyby jeszcze owi przywódcy po-
prowadzili stado ku dobru, prawdzie 
i sprawiedliwości to może szkoda wy-
nikająca z obywatelskiej inercji byłaby 
niewielka. Ale czy prawdą czy sprawie-
dliwością czy dobrem wspólnoty kiero-
wali się przywódcy zniechęcający oby-
wateli do wypowiedzenia się w refe-
rendalnych pytaniach?  Żeby było ja-

sne – odpowiedzialność za ten stan rze-
czy nie leży tylko po stronie establish-
mentu władzy. Ty obywatelu także je-
steś odpowiedzialny w swojej cząstce za 
kształt naszego wspólnego życia i za re-
zygnację z decydowania o tym kształ-
cie. W listopadzie odbędą się wybory 
parlamentarne. Wtedy politycy będą 
ponownie zainteresowani aby ludzie na 
nich głosowali i będą pędzić stado do 
urn i różni mądrale będą znowu roz-
pływać się o obywatelskiej odpowie-
dzialności, ba o przywileju głosowania 
(tak np. było w referendum unijnym w 
2003 roku – potężna rządowa kampa-
nia i frekwencja 58 proc). I za tę agitację 
jeszcze dostaną pieniądze, które w nie-
dzielę mogłeś im przynajmniej ograni-
czyć bądź uwarunkować. Ale skutecz-
nie wybili Ci to z głowy i to niewielkim 
kosztem, nawet nie pisnąłeś i nie poja-
wiłeś się przy urnie. Jak pisał Koneczny 
- zanik (twojej) odpowiedzialności ozna-
cza bezkarność zła, ich zła, a Ty w isto-
cie tracisz prawo nawet do narzekania. 
Oczywiście grupy nacisku wytłuma-
czą Ci w tych dniach, że miałeś rację, 
że nie poszedłeś na referendum (wy-
myślą przynajmniej kilka uczonych po-
wodów) więcej, podliżą się Tobie twier-
dząc, że absencja jest objawem Two-
jej zbiorowej mądrości - oni osiągnęli 
wszak swoje, a wybory tuż, tuż. I Ty w 
to uwierzysz, bo tak wygodnie – a spo-
łeczeństwo obywatelskie okaże się so-
cjologiczną fikcją jeszcze na długo 

                                                                                                     ms

Miejska komisja referendalna nr. 5 podobnie jak inne na próżno oczekiwała na głosujących
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referendum w liczbach

W Nowogardzie podobnie jak w całym kraju 
Nawet pesymiści nie spodziewali się, że podczas niedzielnego referendum, będzie tak niska frekwencja. W całym kraju do urn poszło zaledwie 7,80%  oby-
wateli. Nowogard na tle tego ogólnopolskiego wyniku wypadł dość przyzwoicie  – w naszej gminie frekwencja wyniosła 7,65%, jeśli można tak w ogóle na-
pisać.

W przeliczeniu na liczbę wy-
borców, oznacza to, że w referen-
dum wzięło udział 1457 osób, 
z 19158  uprawnionych w całej 
gminie (nie licząc uprawnionych 
w obwodach zamkniętych tj. w 
ZK, Szpital, DPSx2). 

Spośród 15 otwartych obwodów 
do głosowania, największą fre-
kwencję, bo 10,42%, odnotowano 
w Komisji  nr 2, w Przedszkolu nr 
4, przy ul. T. Kościuszki. Tam na 
1958 osób uprawnionych do gło-
sowania, karty  wydano 204 oby-
watelom. Najmniejszą frekwen-
cję odnotowano za to w Orzecho-
wie, gdzie na 939 uprawnionych 
zagłosowało zaledwie 20, co dało 
2,13% - poinformowała DN se-
kretarz gminy Agnieszka Bie-
gańska -Sawicka, pełniąca w nie-
dzielę obowiązki gminnego ko-
misarza ds. referendum.

Nie oznacza to jednak, że w 
pozostałych komisjach było le-
piej (patrz tabela przy tekście). 
Tylko w sześciu, liczba wybor-
ców, którzy wzięli udział w refe-
rendum przekroczyła magiczną 
„setkę”. Magiczną bo w pozosta-
łych obwodach wiele brakowa-
ło do takiego rezultatu. Najgo-
rzej było w komisjach wiejskich, 
gdzie liczba wyborców rzad-
ko przekraczała nawet 50 osób, 
a niekiedy sięgała ledwo 20. To 
rzecz jasna, odbiło się na sporej 
różnicy we frekwencji, porównu-
jąc miasto z wsią. 

W samym Nowogardzie do 
urn poszło 1195 osób, na 13181 
uprawnionych, co dało frekwen-
cję na poziomie 9,06%. Na wsi 
natomiast frekwencja była o po-
łowę niższa i wyniosła 4,36%. We 
wszystkich siedmiu komisjach 

wiejskich karty do głosowania 
wydano zaledwie 262 osobom,  
na 6004  uprawnionych miesz-
kańców sołectw. 

Wpływu na te wyniki nie będą 
miały z całą pewnością dane z 
obwodów odrębnych, tzw. za-
mkniętych. Tam zainteresowanie 
udziałem w referendum było bli-
skie zeru. Dla przykładu w szpi-
talu zagłosowało ponoć 3 osoby, 
a w więzieniu na prawie tysiąc 
skazanych do urn wybrało się ok. 
20 (dane nieoficjalne). 

Przypomnijmy, że ci co na re-
ferendum poszli odpowiadali na 

trzy pytania: czy są „za wpro-
wadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wybo-
rach do Sejmu”; czy są „za utrzy-
maniem dotychczasowego spo-
sobu finansowania partii poli-
tycznych z budżetu państwa” i 
czy są „za wprowadzeniem zasa-
dy ogólnej rozstrzygania wątpli-
wości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść 
podatnika”. Jak podała wczoraj 
PKW „za” wprowadzeniem jed-
nomandatowych okręgów wy-
borczych opowiedziało się 78,75 
proc. głosujących. Za utrzyma-

niem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych 
opowiedziało się 17,37 proc., a 
82,63 proc. było przeciw. Nato-
miast za rozstrzyganiem wątpli-
wości związanych z prawem po-
datkowym na korzyść podatnika 
głosowało 94,51 proc.

Jak głosowali mieszkańcy No-
wogardu? Do zamknięcia bieżą-
cego numeru gazety PKW nie 
podała jeszcze szczegółowych 
wyników referendum w naszej 
gminie.

 
Marcin Simiński 

Liczba wydanych kart do głosowania w poszczególnych obwodach na terenie gm. Nowogard 
Nr komisji Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart 
Komisja nr 1 w SP 1 przy ul. Wojska Polskiego 780 63
Komisja nr 2,   Przedszkole nr 4,  ul. T.  Kościuszki 1958 204
Komisja nr 3 w SP 4, ul. Gen. Bema  1818 145
Komisja nr 4 w NDK,  Placu Wolności 1950 196
Komisja nr 5 Prywatne LO ,  ul. 3 Maja 1832 177
Komisja nr 6 w SP 2, ul. St. Żeromskiego 938 78
Komisja nr 7, SP 3, ul. Boh. Warszawy 2009 159
Komisja nr 8, Przedszkole nr 3, ul. ks. J. Poniatowskiego 1896 173
Komisja nr 9, SP w Długołęce 877 35
Komisja nr 10, SP w Wierzbięcinie 858 64
Komisja nr 11, SP w Wierzbięcinie 874 25
Komisja nr 12, SP w Żabowie 788 33
Komisja nr 13, SP w Orzechowie 939 20
Komisja nr 14, SP w Strzelewie 746 27
Komisja nr 15, SP w Błotnie 922 58

Razem: 19158 Razem: 1457 
Opr. MS na podstawie danych przekazanych przez UM w Nowogardzie. 

OGŁOSZeNIe

Sygnały Czytelników

Bałagan przy Wiejskiej 
W czwartek (3 września), redakcję DN odwiedziła mieszkanka ul. Lipowej w Nowogardzie. 
Kobieta opowiedziała o problemie z zaśmieconym terenem, na którym stoją kosze na śmie-
ci przy ul. Wiejskiej oraz o niesumienności ZBK. 

Nasza Czytelniczka wykona-
ła zdjęcia zbiornika na śmieci 
oraz koszy na odpady segregowa-
ne, które znajdują się naprzeciw-
ko budynku należącego do Spół-

dzielni „Cisy” przy ulicy Wiej-
skiej. Problem tkwi w tym, że 
przy koszach zalegają od dłuższe-
go czasu odpady wielkogabaryto-
we, a przy boksie zamykanym na 

kłódkę, w którym śmieci wyrzu-
cają mieszkańcy bloków, fruwają 
roznoszone wiatrem odpady. Poza 
tym, kobieta opowiedziała rów-
nież o znanym już w Nowogar-
dzie przykrym procederze, jakim 
jest wyrzucanie worków z odpa-
dami przez osoby z innych części 
miasta i gminy. Mieszkanka ulicy 
Lipowej poinformowała o wszyst-
kim ZUK, a tam pracownicy po-
informowali kobietę, że teren na 
którym znajdują się kosze, nale-
ży do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cisy” i to właściciel terenu po-
winien zadbać o jego czystość. W 
związku z tym poprosiliśmy o ko-
mentarz prezesa SM „Cisy”, Ma-
riana Jeża. - Przyznaję, że kosze 
znajdują się na naszym terenie i 
zależy nam na tym, aby miejsce to 

było czyste i zadbane. W związ-
ku z tym, jeszcze dziś udamy się w 
to miejsce i ocenimy sytuację oraz 
uprzątniemy teren. Jeśli chodzi o 
odpady wielkogabarytowe, według 
harmonogramu zostaną one przez 
ZUK odebrane 15 września, dla-
tego mieszkańców osiedla proszę 
jeszcze o chwilę cierpliwości – in-
formuje Marian Jeż. 

Nasza Czytelniczka ubolewa 
również nad tym, że ZUK, który 
zgodnie z umową zawartą z gmi-
ną jest odpowiedzialny za odbiór 
odpadów,  w ostatnim czasie rza-
dziej dostarcza kolorowe worki na 
odpady segregowane pod posesje 
mieszkańców domków. - Pamię-
tam, że gdy weszły w życie nowe 
przepisy, worki były dostarczane 
bardzo często i nie wszyscy wygo-
spodarowali tak dużo odpadów, 
aby je zapełnić. Teraz jednak worki 

te dostarczane są rzadziej i trudno 
jest nam segregować śmieci. Wiem, 
że dla pracowników łatwiej jest za-
bierać śmieci z kontenerów i nie po 
drodze jest im do poszczególnych 
posesji. Ale według umowy, segre-
gując śmieci płacę mniej i zgodzi-
łam się na taką opcję z wiarą, że 
wykonawca tego zadania, będzie 
się sumiennie z niego wywiązywał. 
Tak niestety było tylko w pierwsze 
miesiące... - opowiada nasza Czy-
telniczka. 

Wierzymy, że po tym sygna-
le Zakład Usług Komunalnych 
przyjrzy się tej sprawie i wszyst-
ko wróci do normy, tak jak na po-
czątku umowy z gminą. Póki co, 
worki ze śmieciami czekając na 
odbiór z posesji, powoli wtapiając 
się w krajobraz miasta...

KR 
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Serdeczne podziękowania 
za wspaniałą opiekę 

dla p. dr Z. Szychowskiego, 
p. Reni Dumańskiej, 

p. Madzi i Mieszka Florkowskich  
oraz wszystkim  

paniom położnym 
składają 

rodzice i dziadkowie 
Pędziszczak i Stramowscy

PODZIękOWaNIa

Podożynkowe refleksje

Nie ma rolnika jest płatnik podatku
Dożynki gminne stały się od kilku lat  w naszej gminie okazją do organizowania okazałej imprezy rozrywkowej, przy okazji której władza samorządowa 
demonstruje  hałaśliwie, rzekomą troskę o kondycję  branży rolnej  i  swoje szczere uznanie dla trudu rolników - żywicieli nas wszystkich. Jednak - czy i 
kogo obchodzi dzisiaj realna sytuacja  gminnego, nowogardzkiego rolnictwa i lokalnych  rolników - na takie  pytanie staramy się odpowiedzieć w naszym 
redakcyjnym tekście. 

Nasze pytania  
Ponad miesiąc temu w czasie, 

gdy trwały już słynne przygo-
towania do imprezy roku, czy-
li gminnych dożynek, wysłali-
śmy do organu wykonawczego, 
nowogardzkiego samorządu, ze-
staw pytań. Dotyczyły one za-
gadnień, które w bezpośredni, 
bądź pośredni sposób wiążą się 
z obowiązkami gminy w obsza-
rze szeroko rozumianej  branży 
rolnej. 

Oto te pytania: 
1. Jaki jest areał gruntów rol-

nych, z podziałem na grunty 
orne i łąki, ewentualnie nieużyt-
ki na terenie gminy? 

2. Ile jest osób prowadzących 
osobiście gospodarstwa rolne na 
terenie naszej gminy?

3. Jaki areał w 2015 roku był 
wykorzystany pod:

- zasiewy zbóż 
- zasiewy rzepaku
- nasadzenia roślin okopowych 
- owoców? 
- warzyw?
- inne? 
4. Czy na terenie gminy jest 

prowadzona uprawa maku lub 
konopi włóknistych, ile jest ewen-
tualnie takich plantacji i na ja-
kim areale są prowadzone? 

5. Ile jest gospodarstw prowa-
dzących produkcję zwierzęcą, w 
2015 roku, w tym: 

- jakie jest pogłowie trzody 
chlewnej? 

- jakie jest pogłowie bydła 
(mięsne i mleczne)? 

- drobiu? 
- koni, owiec i kóz?
- zwierząt futerkowych z po-

działem na gatunki? 
6. Jaki jest stan kultury grun-

tów rolnych, w tym: 
- w stosunku do jakiej po-

wierzchni według opinii UM na-
leży podjąć działania rekultywa-
cyjne?

- ile wydano decyzji i na ja-
kim areale nakazującym wyko-
nanie zabiegów ochronnych wła-
ścicielom zdegradowanych grun-
tów rolnych? 

7. Jak UM ocenia w pierwszym 
półroczu 2015 stan zdrowotny i 
epidemiologiczny upraw rolnych 
i hodowli zwierząt? 

8. Czy wystąpiły i na jakim 
areale w pierwszym półroczu 
2015 choroby roślin zbożowych 
istotnie obniżające plony? 

9. Czy wystąpiły i w stosunku 
do jakiej ilości pogłowia istot-
ne ilościowo padnięcia w pierw-
szym półroczu 2015? 

10. Na jakim areale w 2015 
roku wystąpiły szkody wyrzą-
dzone przez zwierzynę leśną? 

11. Jaki jest stan kultury opie-
ki nad zwierzętami hodowlany-
mi i w stosunku do jakiej ilości 
gospodarstw są w tym zakresie 
poważniejsze zastrzeżenia? 

12. Czy UM ma informację na 
temat wielkości produkcji rol-
niczej wytwarzanej na terenie 
gminy, za dany rok, w tym: 

- produkcja mleka (proszę po-
dać w litrach) 

- produkcja żywca wieprzo-
wego? (w kg)

- produkcja żywca wołowego? 
(w kg)

- produkcja drobiu? (w kg)
- produkcja jaj kurzych (w szt.) 
- produkcja zbóż z podziałem 

na żyto, pszenżyto, pszenicę, 
jęczmień, owies, rzepak – ozi-
me i jare (w tonach)

- produkcja rzepaku (w to-
nach)

- produkcja owoców (w to-
nach) 

- produkcja warzyw (w to-
nach) 

Wszystkie te pytania zostały 
sformułowane jako konsekwen-
cja analizy zadań, jakimi powin-
ny zajmować  się w gminach wy-
działy, w których ulokowane jest 
rolnictwo i ochrona środowiska. 
Rzetelne wypełnienie tych za-
dań wymaga, naszym zdaniem,  
gromadzenia i znajomości da-
nych o które prosiliśmy w pyta-
niach. Odpowiedź z urzędu na-
deszła po dłuższym czasie. Od-
powiedziano nam tylko na 4 z 12 
pytań. Oto najistotniejsze frag-
menty pisma z magistratu pod-
pisanego przez Karola Brzecz-
ka- z-cę Kierownika Wydziału 
GNGR

Urząd odpowiada  
W odpowiedzi na Pańskie za-

pytanie z dnia 11.08.2015 r. w 
kwestii udzielenia Dziennikowi 
Nowogardzkiemu informacji na 
temat stanu rolnictwa na terenie 
gminy Nowogard informuję iż:

Areał gruntów rolnych i nie-
użytków wchodzących w skład 
gospodarstw rolnych stanowią-
cych własność lub znajdujących 
się w posiadaniu osoby fizycz-
nej, prawnej lub jednostki orga-
nizacyjnej, w tym spółki niepo-
siadającej osobowości prawnej 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r o po-
datku rolnym(tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1381) kształtu-
je się w gminie Nowogard nastę-
pująco:

Grunty orne: 15 736,3385 ha
Użytki zielone:  5 

686,1667 ha
Nieużytki: 277,8275 ha
RAZEM: 21 700,3327 ha (stan 

na dzień 19 sierpnia 2015 r.)
2. Na terenie gminy Nowogard 

znajduje się 1117 gospodarstw 
rolnych spełniających definicję 
określoną w art. 2 ust. 1 cytowa-
nej powyżej ustawy, z czego 1081 
znajduje się w posiadaniu osób 
fizycznych, zaś 36 w posiadaniu 
osób prawnych.

3. Na terenie gminy Nowogard 
nie prowadzi się upraw maku, 
ani konopi włóknistych. Podano 
jednakże do publicznej wiado-
mości informację, że osoby chętne 
do starania się o wydawane przez 
wydział Rolnictwa i Rybactwa  

Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego pozwolenie 
na uprawę ww. roślin, mogą o 
nie wystąpić za pośrednictwem 
Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa 
UM w Nowogardzie. Ponieważ 
w przewidzianym terminie nie 
wpłynęły żadne zgłoszenia, do 
Urzędu Marszałkowskiego wy-
słano 26 stycznia 2015 r. pismo 
z informacją o braku osób zain-
teresowanych prowadzeniem ww. 
upraw.

4.W 2015 r. do Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami, 
Geodezji i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie nie 
wpłynęły żadne zawiadomienia 
o szkodach wyrządzonych przez 
zwierzynę leśną.

Nadmieniam, iż Urząd Miej-
ski nie jest organem właściwym 
do przeprowadzania ewaluacji 
stanu zdrowotnego, i epidemio-
logicznego upraw i hodowli, jak 
również prowadzenia statystyk 
dotyczących pogłowia zwierząt, 
areału i struktury upraw, a tak-
że wysokości plonów i produkcji 
zwierzęcej. W związku z powyż-
szym Urząd Miejski w Nowogar-
dzie nie posiada danych, o które 
prosi Pan w pytaniach 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 11 i 12.

Od Redakcji:
       Rolnik, to nie rolnik, 

to płatnik podatku rolne-
go

 W urzędowej optyce  nowo-
gardzkiej gminy, rolnik zosta-
je więc okrojony zasadniczo do 
statusu płatnika podatku rolne-
go (dane z punktu 1 i 2 odpowie-
dzi), a zainteresowanie działalno-
ścią  rolniczą i jej okolicznościa-

mi sprowadza się do wypełniana  
obowiązku, wynikającego z usta-
wy, w zakresie ewidencjonowa-
nia hodowli maku i konopi i pro-
wadzenia rejestru szkód wyrzą-
dzonych przez zwierzynę leśną (i 
to nie  wszystkich co zaistniały, a 
tylko tych zgłoszonych) - pkt 3 i 
4 odpowiedzi… O czym więc ra-
dził burmistrz z rolnikami w trak-
cie  dożynek, co  podsumowywał, 
jakie kierunki polityki rolnej wy-
znaczał, skoro jako urząd nie ma 
pojęcia, czym, w jakiej skali i z ja-
kimi rezultatami zajmują się rol-
nicy w naszej gminie? Być może 
to w trakcie dożynek burmistrz 
został poinformowany przez rol-
ników o sytuacji w jakiej się znaj-
dują i o stanie gospodarki rolnej 
gminy?... Być może takie  rozmo-
wy prowadzone były  przy poczę-
stunku…zwłaszcza tym dla VIP-
-ów.. Rolnikom się dożynki należą 
– mówił jeden z radnych uzasad-
niając wyrzucenie lekką ręką na 
wątpliwe atrakcje dożynkowe pra-
wie 80 –tys. złotych… Tak, rolni-
kom dożynki się należą, ale przede 
wszystkim należy im się znacznie 
więcej, zwłaszcza codzienne za-
interesowanie władzy publicznej 
stanem tej podstawowej dla życia 
narodu branży. Problem w tym, 
że jak wynika z odpowiedzi gmi-
ny na pismo DN, władza samorzą-
dowa o gminnym rolnictwie ma 
mętne pojęcie, a z pieniędzy prze-
znaczonych na nowogardzkie te-
goroczne dożynki, rolnicy skorzy-
stali tylko w niewielkiej części, za 
to zaś z czego skorzystali, to i tak 
sami zapłacili. Dla gminy są oni 
bowiem  głównie płatnikami po-
datku, i to jak wiadomo dobrymi 
płatnikami.

Red.               
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Już ponad 30 osób rozpoznanych na zdjęciu z pielgrzymki  do Częstochowy z 1948

„Drugie życie” archiwalnej fotografii
Ponad miesiąc temu zamieściliśmy zdjęcie z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy, jaką odbyli wierni z nowogardzkiej parafii we wrześniu 1948 roku. W pielgrzymce uczest-
niczyło wtedy 175 osób, ale na zamieszczonej przez nas fotografii  znajduje się  tylko 80-ciu pielgrzymów. Nie wiemy, czy pozostali uczestniczy pielgrzymki nie byli obecni w 
trakcie wykonywania fotografii (co jest mało prawdopodobne), czy  może było wykonane  też  drugie zdjęcie z pozostałymi  uczestnikami  wyprawy do  Częstochowy?  

Ta wersja jest wielce prawdopo-
dobna, ponieważ istniejące zdjęcie 
wyraźnie wyczerpuje możliwości  
szerokości kadru ówczesnych apa-
ratów i mogło być tak, że nie wszy-
scy się zmieścili na jednym uję-
ciu. Zamieszczając fotografię z piel-
grzymki, apelowaliśmy do Czytel-
ników o zgłaszanie do nas infor-
macji o osobach rozpoznanych na  
zdjęciu.  Do redakcji zgłoszono do 
dzisiaj identyfikację 34 osób. Zgła-
szający, będący członkami rodzi-
ny rozpoznanych, dostarczyli  nam  
sporo informacji o swoich krew-
nych ze zdjęcia. Informacje te po-
wodują, że statystyczne zdjęcie piel-
grzymów nabiera swoistego dy-
namizmu, zaczyna „ożywać” i po-
zwala odkrywać ścisłe, i naładowa-
ne emocjami więzi teraźniejszości 
z przeszłością. Wszystkie otrzyma-
ne w związku ze zdjęciem  informa-
cje dotyczące rozpoznanych osób, 

opracujemy i następnie opublikuje-
my w DN. Zachęcamy Czytelników  
do analizowania zamieszczonego w 
numerze z dnia 4 sierpnia na stro-
nie 7 zdjęcia i w przypadku rozpo-
znania  kolejnych osób,  do  kontak-
tu z redakcją.  

 Dotychczas rozpoznane osoby:
1. Kazimiera Banasiewicz z 

domu Majrzak
2. Majdzińska Celina z Lestkowa
3. Kraszewska Michalina  z Lest-

kowa – matka Celiny Majdziń-
skiej.

4. Aleksandra Grosman z domu 
Matusiewicz - rozpoznał wnuk 
Jan Szymaniak

5. Regina Milewska z domu 
Tomkalska - Grabin

6. Marianna Tomkalska z domu 
Przybysz 

7. Joanna Kwiatkowska z Lestko-

wa zgłosiła synowa Stanisława 
Kwiatkowska

8. Musiałowski Jan Z Wojcieszy-
na (w 1961 wyjechał do Gubi-
na)

9. Zięciak Józef z Wojcieszyna
10. Kiercz Maria z Wojcieszyna
11. Marianna Dwornik z domu 

Dudnik z Nowogardu 
12. Prawdopodobnie  Anna Sala-

mońska
13. Siostra Anny Salamońskiej
14. Edwin Błaszczyk
15. Wojciech Winnicki
16. Zbigniew Rybakiezy
17. Stanisław Paprocki
18. Michał Grędecki
19. Zofia Malinowska -informację 

podała jej córka Danuta Wy-
pych z Orzesza, która rozpo-
znała również osoby pod nu-
merem: 20, 21 ,22, 23, 24, 25, 
26, 27

20. Józefa Dudek z Orzesza
21. Józefa Antczak z Orzechowa
22. Józef Białczak z Orzechowa
23. Maria Białczak, żona Józefa 

Białczaka z domu Góreczna, 
syn ich jest obecnie sołtysem 
wsi Orzechowo. (p. Maria na-
dal żyje) 

24. Anna Ciechanowska, obecnie 
Białczak z Orzechowa (to dru-
ga , o której nam wiadomo ży-
jąca nadal osoba ze zdjęcia ) 

25. Maria Białczak, siostra Józefa 
Białczaka z Orzechowa

26. Feliksa Góreczna, siostra Ma-
rii Białczak (nr 23) z Orzecho-
wa

27. Józefa Ciechanowska, siostra 
Anny Ciechanowskiej z Orze-
chowa

28. Stanisława Dobrowolska z 
domu Stasiewicz z Gardna

29. Genowefa Stasiewicz z domu 

Poźniak z Gardna.
30. Bronisława Radel ze Strzelewa
31. Magdalena Sulwińska ze 

Strzelewa
32. Pani Chruścicka ze Świercze-

wa
33. Stanisława Jędrzejewska z 

Karska – informacje podała jej 
wnuczka Matczak Teresa

34. Ignacy Damecki z Karska
35. Adam Kubicki z Karska
36.  Elżbieta Sitek z domu Jesiot z 

Karska
Obie osoby duchowne  ze zdję-

cia to ks. proboszcz Bogdan Szcze-
panowski i po prawej brat kate-
cheta Stanisław Podemski. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy do-
tychczas już  zgłosili się do redak-
cji DN i podali cenne informacje 
dotyczące osób ze zdjęcia.       red.

36

Jeszcze o początkach nowogardzkiego szkolnictwa
W poprzednim numerze DN publikowaliśmy materiał  autorstwa Jana Kopycińskiego, dotyczący początków szkolnictwa polskiego w Nowogardzie w 1945 
roku. Nim zaczął się we wrześniu rok szkolny, jeszcze w trakcie wakacji 10 lipca podjęto próbę zorganizowania nauczania dzieci przybyłych na te ziemie z ro-
dzicami z wielu stron. Ze względu na trudności różnego rodzaju eksperyment ten, jak to nazywa Jan Kopyciński, zakończono 30 lipca. W archiwum zacho-
wało się sprawozdanie sporządzone po zakończeniu tej pierwszej akcji edukacyjnej. Poniżej publikujemy treść tego sprawozdania, jako przyczynku do histo-
rii  nowogardzkiej oświaty. Słownictwo sprawozdania - oryginalne. 

Sprawozdanie
Kier. 7-mio klasowej  Publicznej. 

Szkoły Powszechnej w  Nowogrodzie
Dn. 10 lipca br. po dokonanym 

zapisie dzieci, rozpoczął się pierw-
szy dzień pracy w szkole polskiej na 
terenie powiatowego miasta Nowo-
gród. Zapisanych 16-ro dzieci two-
rzyło oddziały w następującym 
składzie :

I oddz.- 5 dzieci      
II oddz. - 4 dzieci    
{komplet prowadziła  naucz. ob. 

Ilnicka Maria}                
III oddz. - 2 dzieci     
IV oddz. – 5 dzieci {komplet pro-

wadziła p. o. kier. czł.  Wołoszyn. 
Janina }                

Biorąc pod uwagę wiek dzieci ja-
skrawo uwydatnia się tutaj jarzmo 
okupacji. 13-to i 14-to letnie dzie-
ci mają zaledwie z trudem zdoby-
ty oddział I

Wreszcie i te, które znalazły się 
w oddź IV nie mają opanowanego 
materiału naukowego też praca na-

ucz. napotka się na tutejszym tere-
nie z wielkimi trudnościami spotę-
gowanymi jeszcze i brakiem pod-
ręczników lub jakichkolwiek pise-
mek szkolnych. Ponieważ nauka 
rozpoczęła się w warunkach wyjąt-
kowo trudnych była  przeto trakto-
wana jako praca przygotowawcza 
do nauki w nowym roku szkolnym 
1945/46 i z dniem 30 lipca b.r. zo-
stała zakończona.

Nowogród 30. VII.1945r.  
Wołoszynówna Janina p. o. kier. 

Szkoły

Na zdjęciu nauczycielka Maria Ilnicka wraz z mężem Ilnickim w trakcie kursu pe-
dagogicznego
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Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Reklama

Gminne Dożynki w Osinie 

Zgromadzili się, aby podziękować za plony 
W minioną sobotę, 5 września, w Osinie odbyły się gminne dożynki. Święto dziękczynienia za plony rozpoczęło się tradycyjnie uroczystą mszą. Następnie 
barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami miejscowości na boisko, gdzie trwała biesiada do późnych godzin nocnych. W świętowaniu nie przeszko-
dziła rolnikom nawet kapryśna pogoda. 

Msza św. dziękczynna odbyła 
się Kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Osinie. 

-Witam wszystkich, którzy przy-
nieśliście owoce ciężkiej pracy rol-
nika, ogrodnika, sadownika. Wiel-
kim darem łaski jest, kiedy może-
my stanąć przed majestatem Boga 
i podziękować za chleb oraz modlić 
się, aby nam nigdy go nie zabrakło. 
Kierujemy prośbę, aby szacunek do 
polskiej ziemi, naszej ludzkiej pra-
cy, a tym samym chleba, zawsze 
był dla nas priorytetem – witał 
wiernych zgromadzonych w świą-
tyni ks. proboszcz Jerzy Labuda. 

Dożynki to czas, kiedy poprzez 
radość z wykonanej dobrze pra-
cy powinniśmy znaleźć motywa-
cję do dalszego wysiłku możliwe-
go do osiągnięcia tylko wspólnie 
z Bogiem, zwracał uwagę pocho-
dzący z Osiny, ks. Tomasz Mę-
drek, który koncelebrował Mszę 
św. z ks. Proboszczem. 

-Jezus uczy nas wielkiej 
wdzięczności, która dzisiaj nas 
tutaj gromadzi, a którą kieruje-
my do Pana Boga. Bo przecież od 
niego wszystko pochodzi, bez nie-

go nic nie uczynimy. Przeżywaj-
my więc tę uroczystość w duchu 
dziękczynienia Bogu, ale i sa-
mym sobie  nawzajem. Niech to 
będzie motywacja do nowych po-
stanowień, by ten trud pracy łą-
czyć z eucharystią - mówił Du-
chowny, obecnie pełniący funk-
cję dyrektora administracyjnego 
Wyższego Arcybiskupiego Semi-
narium Duchownego w Szczeci-
nie.

Po zakończeniu Mszy świętej, 
ulicami Osiny, w kierunku boiska 
sportowego wyruszył barwny ko-

rowód. Po przybyciu na miejsce, 
dożynkowych gości przywitał 
wójt gminy, Krzysztof Szwedo. 

- Widzimy te wieńce, które sym-
bolizując ciężki trud rolnika, pełen 
rozczarowań, żalu, przeszkód, ale i 
w końcu  radości, że po raz kolejny 
udało się sprzątnąć to co się zasia-
ło – mówił Wójt. 

Tuż po tym, starostowie doży-
nek Agnieszka Galus i Krzysz-
tof Machol (prezentacja rolników 
przy tekście) wręczyli wójtowi bo-
chen chleba, symbolizujący owoc 
tegorocznych plonów, zebranych 
z pobliskich pól. 

W dalszej części uroczystości, 
specjalnie powołana komisja do-
konała oceny wieńców dożynko-
wych przygotowanych przez po-
szczególne sołectwa w gminie 
Osina. W konkursie zwycięży-
ło sołectwo Węgorzyce. Drugie 
miejsce zajął wieniec przygoto-
wany przez mieszkańców Osiny, a 
trzecie z Węgorza. 

Wiele też działo się na głównej 
scenie. Wszak trudno sobie wy-
obrazić dożynkowej biesiady bez 
skocznych rytmów.  Swoje umie-
jętności wokalne zaprezentowali 

mieszkańcy Osiny, Krzywic, Ko-
ściuszek, Redła i Przypólska, w 
ramach koncertu „śpiewające so-
łectwa”. O godzinie 19:00, odbył 
się występ zespołu Cliver, grające-
go polskie disco, a o 21:00 na sce-
nie zagrali Specyficzni – szczeciń-
ska grupa wykonująca znane co-
very. 

Wszystkiemu towarzyszył po-
kaz rękodzieła. Były też rzecz ja-
sna stoiska, na których można 
było kupić coś do przekąszenia. 
Zadbano też o zdrowie biesiad-
ników – na stoisku diabetyków z 

Nowogardu można było zbadać 
krew na zawartość cukru i chole-
sterolu. Nie mogło też oczywiście 
zabraknąć atrakcji dla dzieci, a 
wśród nich warsztatów ekologicz-
nych,  niezastąpionego dmucha-
nego zamku czy możliwości po-
dziwiania krajobrazu z poziomu 
strażackiego podnośnika. Przed 
19:00, na bocznej scenie, odbyła 
się też licytacja dla Mai Błońskiej 
z Węgorzyc (o tym dalej w nume-
rze). 

Warto dodać, na co zwraca-
li uwagę goście przybyli w sobotę 
do Osiny, że miejscowość zosta-
ła pięknie udekorowana. Na ca-
łej trasie korowodu dożynkowego 
można było podziwiać kilka in-
stalacji, prezentujących różne za-
bawne scenki rodzajowe związane 
z tematyką wsi i święta plonów. W 
odróżnieniu od dekoracji, jakie 
pojawiały się na nowogardzkich 
obchodach gminnego święta plo-
nów w Świerczewie, były one po-
zbawione akcentów promujących 
spożywanie nadmiernej ilości al-
koholu. 

Marcin Simiński

Starostowie dożynek w Osinie 

Agnieszka Galus 
Prowadzi wspólnie z mężem od 20 lat gospodarstwo rolne o powierzchni 83 ha w Kościuszkach. Gospo-

darstwo jest z roku na rok unowocześniane i uzyskuje wysokie plony. W gospodarstwie poza uprawą zbóż i 

rzepaku prowadzona jest hodowla bydła i trzody chlewnej. Gospodarstwo korzysta z dopłat bezpośrednich 

oraz uczestniczyło w programach na modernizację gospodarstwa PROW 2007-2013

Krzysztof Machol 
 Prowadzi wspólnie z żoną od 21 lat gospodarstwo rolne o powierzchni 82 ha w Węgorzach. Gospodarstwo 

w ostatnich latach przeszło gruntowną modernizację, dominuje w nim uprawa zbóż i rzepaku. Pan Krzysztof 

Machol pełnił w przeszłości funkcje społeczne, był m.in. sołtysem, radnym gminy Osina, członkiem zarządu, 

oraz pierwszym delegatem do sejmiku województwa. 

Wieniec z Węgorzyc został uznany za najpiękniejszy spośród wszystkich, jakie pre-
zentowano w czasie doyżnek w Osinie

Jak tradycja nakazuje...dzielenie się chlebem

Sołtys Osiny, Agnieszka Pakulska, składa w ofierze chleb dożynkowy. Od lewej ks. 
J. Labuda i ks. T. Mędrek.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

reklama

Miejska Biblioteka Publiczna
im. S. Żeromskiego
w Nowogardzie

Z A P R A S Z A
11 września br. /piątek/, godz. 17.00

na uroczyste otwarcie 
wystawy fotografii

 Pana Andrzeja Kamińskiego 
zatytułowanej 

„Święto Cytryny w Menton 
– Cytryna w Chinach”

Podczas otwarcia obecna będzie Pani Urszula Kamińska, 
która opowie nam o corocznej imprezie organizowanej  w 

Menton, miejscowości położonej we Francji w regionie Pro-
wansja - Alpy - Lazurowe Wybrzeże.

   

Mieszkańcy  Dąbrowy
Zapraszają na 

Odpust i Festyn z Okazji 70 Lecia święcenia ko-
ścioła w obrządku katolickim w Dąbrowie 

p.w. św. Michała Archanioła.
Uroczystości rozpocznie o godz. 15.00 Msza św. w intencji mieszkańców z udziałem Orkiestry Dętej im. 

Brata Edmunda Sobisia z Parafii Szczecin-Kijewo
Po Mszy św. odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu.

16.30 do 20.00 Festyn na Sali wiejskiej
- biesiada na ludowo z „Kapelą Rycha”  z Nowogardu

- występ zespołu dziecięcego z Ośrodka kultury i Sportu w Maszewie
- zapraszamy na darmowy poczęstunek 

(grochówka, pierogi, kawa ciasto)
- loteria fantowa

- stoisko z rękodzielnictwem  Pani Danuty Szymańskiej
- stoisko z książkami

Do nabycia będą okolicznościowe kubeczki.
Proponujemy darmowy przewóz BUS z Nowogardu. BUS będzie pod-

stawiony pod DK w Nowogardzie o godz. 14.20
Od godz. 20.00 zapraszamy na zabawę taneczną do białego rana.

                                                 
Zapraszamy serdecznie Organizatorzy.

Dożynki Gminne w Świerczewie
W sobotę, 5 września 2015 r., w miejscowości Świerczewo odbyły się Dożynki Gminne. 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 13:00, w Kościele pw. 
św. Faustyny w Świerczewie, gdzie 

odprawiona została Msza św. 
dziękczynna. Liturgię celebrowa-
li ks. Krzysztof Socha wraz z ks. 
dziekanem Kazimierzem Łukja-

niukiem. Wnętrze świątyni wy-
pełniły dekoracje z zebranych te-

gorocznych plonów. Przed świą-
tynią wystawiono wieńce dożyn-
kowe, które przywiozły poszcze-

gólne Sołectwa. Po Mszy przed 
kościołem uformował się koro-
wód, którym reprezentacje so-
łectw oraz wszyscy uczestnicy do-

żynek przeszli na plac dożynko-
wy, gdzie ustawiona była scena a 

wokół stoiska z gastronomią. Tam 
burmistrz Robert Czapla przy-
witał gości. Następnie ogłoszo-
no wyniki kilku konkursów. W 
konkursie  na „Najładniejszy wie-
niec dożynkowy” - I miejsce zaję-
ło Sołectwo Lestkowo, II miejsce 
Świerczewo, III miejsce Żabowo. 
Nieco później ogłoszono również 
wyniki konkursów, które odbyły 
się na terenie Gminy Nowogard 
„Zadbaj o siedlisko, bo to Twoje 
środowisko” - I miejsce zajął An-
drzej Kania z Wyszomierza. 

„Najładniejsza wieś Gminy No-
wogard” - I miejsce Wyszomierz, 
„Najładniejsza dekoracja dożyn-
kowa” - I miejsce Sołectwo Masz-
kowo. 

Tuż po tym rozpoczęła się bie-
siada, a ze sceny popłynęły pierw-
sze dźwięki grane na ludową nutę. 
To za sprawą nowogardzkiego ze-
społu Wesołej Ferajny i występu-
jącej tuż po niej Kapeli Rycha. 

Kolejnymi zapowiadanymi wy-
konawcami było Trio Mariachi, 
oraz gwiazda tegorocznych do-
żynek zespół Andre. Po tym wy-
stępie na scenie zainstalował się 
nasz lokalny zespół weselny Avan-
ti, przy którego muzyce zabawa 
trwała dalej. 

Poza muzyką na dożynkowych 
gości, szczególnie tych najmłod-
szych, czekało wiele atrakcji m.in. 
zabawy i gry, przejażdżka koń-
mi, malowanie twarzy, dmuchane 
zamki i niezastąpiona od lat wata 
cukrowa. 

Klaudia Stefańska
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Pomorzanin znów bez zwycięstwa

Gonili wynik od 2. minuty
W sobotę (5 września), o godzinie 16:00, pierwszy zespół Pomorzanina na własnym bo-
isku rywalizował z Zorzą Dobrzany. Ponownie podopieczni Tomasza Surmy nie wygrali li-
gowego meczu i po raz kolejny musieli odrabiać straty. Ostatecznie Pomorzanin uratowała 
bramka strzelona przez Kamila Lewandowskiego i mecz ostatecznie zakończył się remisem. 

Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany 1:1 (0:1)
Gol: `Kamil Lewandowski 
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Tomasz Wąsik, 

Fernando Maia Batista, Gracjan Wnuczyński, Dominik Wawrzyniak, Artur Lipiński 
(Rafał Mendyk), Filip Plewiński – Kamil Lewandowski, Maciej Gołdyn.   

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
4. kolejka:
Rega Trzebiatów – Iskra Golczewo  5:0
Stal Lipiany – Kłos Pełczyce   6:3
Sarmata Dobra – Sparta Węgorzyno  1:6
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany  1:1
Arkonia Szczecin – Stal Szczecin   2:2
Morzycko Moryń – Energetyk Gryfino  2:3
Polonia Płoty – Błękitni II Stargard  1:0
Ina Ińsko – Piast Karsko    1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 4 10 16 2 3 1 0
2 Intermarche-Rega Trzebiatów 4 10 12 4 3 1 0
3 Energetyk Gryfino 4 10 9 5 3 1 0
4 Piast Karsko 4 7 10 7 2 1 1
5 Sparta Węgorzyno 4 7 12 5 2 1 1
6 Polonia Płoty 4 7 7 7 2 1 1
7 Ina Ińsko 4 7 6 5 2 1 1
8 Stal Lipiany 4 6 10 7 1 3 0
9 Pomorzanin Nowogard 4 5 6 5 1 2 1
10 Błękitni II Stargard 4 4 11 7 1 1 2
11 Iskra Golczewo 4 3 3 9 1 0 3
12 Zorza Dobrzany 4 3 6 8 0 3 1
13 Morzycko Moryń 4 3 5 9 1 0 3
14 Arkonia Szczecin 4 3 5 11 0 3 1
15 Kłos Pełczyce 4 1 5 11 0 1 3
16 Sarmata Dobra 4 0 3 29 0 0 4

Bardzo źle dla nowogardzkiej 
drużyny rozpoczął się ten mecz. 
Już w 2. minucie spotkania, Zorza 
wyszła na prowadzenie. Obroń-
ca gości posłał długą piłkę z wła-
snej połowy, źle lot piłki obliczył 
Maciej Dobrowolski, który wraz 
z rywalem wyskoczył do główki i 
nie trafił w futbolówkę. W efekcie 
piłkę przejmuje napastnik z Do-
brzan, sytuację chce ratować Ja-
cek Malanowski, który wyszedł z 
bramki, ale piłkarz przyjezdnych 
wykłada jeszcze futbolówkę nie-

pilnowanemu koledze, któremu 
pozostaje trafić do pustej bramki. 
Pomorzanin z różnym skutkiem 
starał się wyrównać stan meczu, 
udało się to dopiero w drugiej po-
łowie. Wówczas w pole karne do-
środkował Michał Soska, a precy-
zyjnym strzałem głową gola zdo-
był Kamil Lewandowski. Pomo-
rzanin miał jeszcze jedną oka-
zję do zmiany rezultatu, Gracjan 
Wnuczyński po indywidualnej 
akcji uderzył z dystansu, ale piłka 
trafiła jedynie w poprzeczkę.

Tak więc, Pomorzanin ponow-
nie jedynie remisuje, i obecnie z 5 
punktami na koncie zajmuje do-
piero 9. miejsce w tabeli. Jak do-
tąd na czele tabeli zagościły trzy 
drużyny: Stal Szczecin, Rega 

Trzebiatów i Energetyk Gryfino, 
natomiast na dnie tabeli zadomo-
wiła się Sarmata Dobra, która re-
gularnie jest gromiona przez ko-
lejnych rywali. Przy artykule ak-
tualna tabela oraz komplet wyni-
ków 4. kolejki. 

KR  

„Pomorzanki” nie dają szans Zalewowi

Piękne gole w Stepnicy
W sobotę (5 września), o wczesnej porze, bo o godzinie 11:00, na stadionie w Stepnicy, rozpoczął się mecz kobiecych drużyn Zalewu i Pomorzanina. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zainkasowały kolejne trzy punkty, ponownie zdecydowanie lepiej grając w drugiej połowie. Na uwagę zasługują piękne gole 
strzelone przez siostry- Anitę i Katarzynę Piotrowską.  

Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 1:4 (0:1)
Gole: `Aleksandra Mościńska, `Anita Piotrowska, `Katarzyna Piotrowska x2  
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakowska, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, Anita Piotrowska (c) (Wiktoria 
Górska), Aleksandra Mościńska (Oliwia Czerewacz), Klaudia Korgiel (Małgorzata Labuda) – Patrycja Kozioł (Weronika Rzeplińska), Natalia Nowacka. 

III Liga Kobiet
2. kolejka:
Energetyk Junior Gryfino – Błękitni II Stargard 0:1
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard  1:4
Vielgovia Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  2:1
Olimpia III Szczecin – Fala Międzyzdroje  0:7
Hattrick Kołobrzeg – Orzeł 2010 Wałcz  0:12

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 2 6 14 0 2 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 2 6 13 1 2 0 0
3 Vielgovia Szczecin 2 4 4 3 1 1 0
4 Energetyk Junior Gryfino 2 3 16 1 1 0 1
5 Fala Międzyzdroje 2 3 9 3 1 0 1
6 Zalew Stepnica 2 3 4 6 1 0 1
7 Błękitni II Stargard 2 3 1 9 1 0 1
8 Olimpia III Szczecin 2 1 2 9 0 1 1
9 AP Kotwica Kołobrzeg 2 0 1 4 0 0 2
10 Hattrick Kołobrzeg 2 0 0 28 0 0 2

W myśl powiedzenia, że zwy-
cięskiego składu się nie zmie-
nia, w Stepnicy Pomorzanin za-
grał tą samą wyjściową jedenast-
ką, co w meczu inauguracyjnym 
z Błękitnymi II. Gospodynie po-
deszły do meczu z dużym sza-
cunkiem do faworytek z Nowo-
gardu i być może przez to, sku-
piały się jedynie na obronie i 
długich zagraniach. To jednak 
nie ustrzegło ich od utraty gola. 
Przed przerwą „Pomorzanki” 

zdołały objąć prowadzenie po 
dośrodkowaniu w pole karne 
Natalii Nowackiej. Akcje na dłu-
gim słupku zamykała Aleksan-
dra Mościńska, która umiejęt-
nie przyjęła piłkę i gubiąc defen-
sywę miała przed sobą już tylko 
bramkarkę miejscowych, któ-
rą pokonała pewnym strzałem. 
W szatni trener Paweł Błaszczyk 
przekazał swoim zawodniczkom 
kilka cennych uwag, z których 
jak pokazała druga połowa jego 

podopieczne zrobiły pożytek. 
Drugi gol dla piłkarek Pomorza-
nina to kunszt Anity Piotrow-
skiej, która bardzo ładnie ude-
rzyła na bramkę rywalek z około 
20 metrów. Futbolówka wpadła 
pod poprzeczkę i zatrzepotała w 
siatce. Następnie Anita Piotrow-
ska idealnym dośrodkowaniem 
z rzutu rożnego obsłużyła swo-
ją siostrę Katarzynę, która strza-
łem głową kierowała futbolówkę 
do bramki. Ostatnia bramka dla 
piłkarek z Nowogardu była zara-
zem ozdobą tego meczu. W oko-
licy 35 metra piłkę przejęła Kata-
rzyna Piotrowska, która zgubiła 
dwie rywalki i potężnym strza-
łek z 30 metrów nie dała szans 
na skuteczną obronę bramkar-
ce ze Stepnicy. Zalew nie potra-
fił stworzyć sobie żądnej groźnej 
sytuacji, pomimo tego gospody-
nie strzeliły bramkę. Jak do tego 
doszło? Napastniczkę ze Stepni-
cy, pędzącą w kierunku bram-
ki, strzeżonej przez Paulinę To-
run, powstrzymywała Róża Mi-
siak. Defensorka z Nowogardu 
tak pechowo wykopała rywalce 
piłkę, że ta odbiła się od jedne-

go słupka, przetoczyła po linii, 
trafiła w drugi słupek i wpadła 
do bramki. Takim wynikiem za-
kończył się ten pojedynek, a na 
uwagę zasługuje jeszcze jedna 
zmiana wykonana przez trene-
ra Pomorzanina. W drugiej po-
łowie debiut w zespole Pomo-
rzanina zanotowała pochodzą-

ca z Osiny, była piłkarka LUKS 
Przecław- Weronika Rzeplińska. 
Po dwóch pierwszych kolejkach 
jeszcze tylko Orzeł Wałcz ma 
na swoim koncie komplet zwy-
cięstw. Przy artykule prezentuje-
my wyniki oraz aktualną tabelę. 

KR 

Katarzyna Piotrowska w Stepnicy popisała się pięknym golem strzelonym z około 
30 metrów
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POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

kolejna porażka drugiego zespołu

Trzeci mecz bez gola...
W niedzielę (6 września), o godzinie 16:00, drugi zespół Pomorzanina przed własną pu-
blicznością podejmował Kastę Szczecin-Majowe. Nowogardzianie ponownie nie zdołali 
wywalczyć punktów, lub choćby strzelić gola i choć tym razem rywale ich nie rozgromili, to 
wyniki „rezerwowych” mogą budzić niepokój...

Pomorzanin II Nowogard – Kasta Szczecin-Majowe 2:0 (1:0) 
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Konrad Adamek, Jakub 
Bruździński (Tomasz Szafran), Paweł Królik – Michał Jankowski (c) , Dawid 
Jurek (Max Pokorski), Marek Kowalski (Michał Fedak), Błażej Bajerski
 (Sebastian Suchy) – Paweł Jeziorski, Krystian Kubicki. 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
3. kolejka:
Aquila Szczecin – Światowid Łobez  1:2
Rybak Wełtyń – Zalew Stepnica   2:4
Pomorzanin Przybiernów – Wicher Reptowo 4:4
Orzeł Łożnica – Hanza Goleniów   2:0
OKS Goleniów – Vielgovia Szczecin  0:6
Pomorzanin II Nowogard – Kasta Majowe 0:2
Znicz Niedźwiedź – Wołczkowo-Bezrzecze  1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 3 9 12 1 3 0 0
2 Orzeł Łożnica 3 7 8 0 2 1 0
3 Znicz Niedźwiedź 3 6 7 3 2 0 1
4 Aquila Szczecin 3 6 8 4 2 0 1
5 Kasta Szczecin – Majowe 3 6 6 4 2 0 1
6 Wicher Reptowo 3 4 5 8 1 1 1
7 Pomorzanin Przybiernów 3 4 7 7 1 1 1
8 Vielgovia Szczecin 3 4 6 1 1 1 1
9 OKS Center MD Goleniów 3 3 5 16 1 0 2
10 Hanza Goleniów 3 3 7 3 1 0 2
11 Rybak Wełtyń 3 3 8 9 1 0 2
12 Wołczkowo – Bezrzecze 3 3 6 11 1 0 2
13 Zalew Stepnica 3 3 7 10 1 0 2
14 Pomorzanin II Nowogard 3 0 0 15 0 0 3

To już 3. Kolejka w grupie 3 
szczecińskiej A Klasy, a piłkarze 
Pomorzanina II, jako jedyni wciąż 
pozostają bez strzelonego gola. 
Tym razem nowogardzianie nie 
zdołali pokonać bramkarza ze-
społu Kasty. Goście również nie 
zachwycili, ale potrafili wykorzy-
stać błędy miejscowych. Pierw-
szy gol obciąża konto bramkarza 
z Nowogardu. Zawodnik Kasty 
podholował piłkę pod linię koń-
cową boiska, po czym dośrodko-

wał na 5 metr do swojego klubo-
wego kolegi. Na linii bramkowej 
pozostał Michał Piątkowski, który 
powinien przejąć to dośrodkowa-
nie, z jego zawahania skorzystał 
napastnik przyjezdnych i z kilku 
metrów skierował piłkę do siatki. 
Zaraz po zmianie stron na boisku 
zameldował się Tomasz Szafran i 
Sebastian Suchy, ale oni również 
nie byli w stanie odmienić losów 
tego spotkania. Wynik ustalił, na 
20 minut przed końcem, napast-

nik gości, który po kontrze Ka-
sty oddał strzał na bramkę Pomo-
rzanina, a futbolówka odbiła się 
jeszcze od Pawła Królika i zmyli-
ła Piątkowskiego, któremu jednak 
niewiele zabrakło do zatrzymania 
tego strzału. 

Choć to dopiero początek roz-
grywek, wyniki rezerw mogą bu-
dzić niepokój, kolejna porażka 
na pewno nie zbuduje lepszej at-
mosfery, jednak powinna zmobi-
lizować piłkarzy do walki na całe-

go o pierwsze punkty i pierwsze-
go gola. Przy artykule prezentuje-

my komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę. 

KR

Cyklo Gdynia 2015

Łukasz Janic  
na podium
W niedzielę (6 września), w Gdyni, odbył się wyścig kolar-
ski na trzech dystansach pod nazwą „Cyklo Gdynia 2015”. 
Na dystansie 40 km na starcie zameldowało się dwóch kola-
rzy z Nowogardu - Łukasz Janic i Marek Miśkiewicz. 

Na dystansie 40 km, gdzie ści-
gali się nowogardzianie, do ry-
walizacji przystąpiło w sumie 286 
kolarzy. Bardzo ładnie pośród tej 
stawki zaprezentował się Łukasz 
Janic. Nowogardzianin startujący 
w kategorii M 0-29, pokonał trasę 
z czasem 1:03:19, osiągając śred-
nią prędkość 37,90 km/h. Wynik 
ten pozwolił mu stanąć na drugim 
stopniu podium w swojej katego-
rii wiekowej, natomiast w Open 

Mężczyzn uplasował go na wyso-
kim 7. miejscu. Drugi z kolarzy 
LKK Nowogard - Marek Miśkie-
wicz, rywalizował również w ka-
tegorii 0-29. Miśkiewicz poko-
nał 40 km z czasem 1:12:17, przy 
średniej prędkości 33,20. W swo-
im przedziale wiekowym nowo-
gardzianin zajął 28. miejsce, nato-
miast w Open Mężczyzn sklasyfi-
kowany został na 95. pozycji. 

KR

Na zdjęciu od lewej- Marek Miśkiewicz i Łukasz Janic

kącik kolekcjonera

600. rocznica urodzin  
Jana Długosza
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło swoje zbiory o unikato-
wy banknot o nominale 20 zł, mający na celu upamiętnić 600. Rocznicę urodzin Jana Dłu-
gosza. Banknot można podziwiać podczas cyklicznie organizowanych giełd kolekcjoner-
skich. Osoby zainteresowane nabyciem takiego banknotu, mogą się w tej sprawie zwracać 
do Koła. 

 W 600. rocznicę urodzin 
Jana Długosza, jednego z naj-
wybitniejszych historyków 
średniowiecznych, Narodo-
wy Bank Polski wyemitował 
banknot kolekcjonerski o no-
minale 20 zł. Banknot zosta-
je wprowadzony do obiegu 
24 sierpnia 2015 r. Na stronie 
przedniej banknotu umiesz-
czono wizerunek Jana Długo-
sza, według Jana Matejki. Na 
stronie odwrotnej znajduje się 
wizerunek katedry na Wawe-
lu oraz wizerunek herbu Jana 
Długosza – Wieniawa. Bank-
not upamiętniający 600. Rocz-
nicę urodzin Jana Długosza 

jest pierwszym banknotem 
wydrukowanym na papierze 
umożliwiającym zastosowanie 

techniki grawerowania lasero-
wego oraz zawierającym kod 
dwuwymiarowy wykonany tą 
techniką. Zastosowanie kodu 
2D jest rozwiązaniem umożli-
wiającym natychmiastowe po-
zyskanie informacji o tematyce 
banknotu i jego zabezpiecze-
niach. Projektantem banknotu 
jest Andrzej Heidrich, jego na-
kład  przewidziano do 30 tysię-
cy sztuk. 

Oprac: KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2015/2016
1 września uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Sta-
szica  rozpoczęli nowy rok szkolny.

W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie Pani Renata Chomińska, Przewodniczący Rady Ro-
dziców Pan Krzysztof Tomicki oraz zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Zofia Przybyszewska. 
Uroczystość poprowadzili uczniowie Żaneta Muszyńska oraz Tomasz Sobczak. W tym roku szkolnym naukę 
w naszej szkole rozpoczęli uczniowie 9 klas pierwszych:

Klasa I E – wychowawca Pani Małgorzata Pietruszewska
Klasa I K – wychowawca Pan Michał Daca

Klasa I M – wychowawca Pan Grzegorz Więzowski
Klasa I TE – wychowawca Pani Mirosława Szymaniak

Klasa I TOH – wychowawca Pani Ewelina Fedak
Klasa I TI – wychowawca Pani Marta Sawicka
Klasa I TPS – wychowawca Pan Marcin Wolny

Klasa I TŻ – wychowawca Pani Justyna Pietrzak
Klasa  I TL – wychowawca Pani Magdalena Wojciechowska

Życzymy wszystkim uczniom samych piątek a nauczycielom zdolnych i pracowitych uczniów!
Przewodniczący Rady Rodziców Pan Krzysztof Tomicki

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski

Uczniowie ZSP...

Dyrekcja ZSP oraz zaproszeni goście

...podczas uroczystego apelu Poczet sztandarowy
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A13.4.śczb.do

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Firma Hjort Knudsen Polen 
Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	 stolarza
•	  do przyuczenia na tapicera i sto-

larza w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Warsztat 
Terapii Zajęciowej  

w Nowogardzie 
ul. Boh. Warszawy 32 

Tel. 91 39 25 282 

zatrudni: 
rehabilitanta, 

psychologa 
na 1/4 etatu

Uwaga wędkarze!
PZW Tęczak w Nowogardzie informuje członków 

Koła, że dnia 20.09.15r. Organizuje zawody towarzy-
skie drużynowe dwuosobowe na jeziorze w Nowogar-

dzie, zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 16.09.15r. Od dnia 17.09.15 do 

21.09.15 sklep Tęczak nieczynny. 
Startowe wynosi 10 zł zbiórka przy restauracji Nep-

tun o godz. 8.00-8.30. 
Zapraszamy 

Zarząd Koła PZW Tęczak
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

NIerUCHOmOŚCI

• DOM  w Dobrej sprzedam  
lub zamienię na mieszka-
nie. Tel.783649880.   

• Sprzedam  mieszkanie  bez-
czynszowe 55 m2.Dobra  lo-
kalizacja. 505 339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  
w karsku. Stan  surowy.
Tel.691 664 658.

• NOWOGARD - przy  NET-
TO do wynajęcia Lokal  
100m.533983233

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe ul. Boh. Warszawy oś. Ra-
dosław, II piętro, po remoncie, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 605 
686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA. Tel 
.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie mieszka-
nia działka pod budowę garażu.Tel. 
604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z garażem 
w Nowogardzie. 608 853 710 

• Sprzedam działki pod garaże, ul. 
Gryfitów, tel. 91 39 26 999

• Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 le-
cia 26 g w Nowogardzie (obok 
cukierni „Asprod”) Tel. 607 288 
835 

•	Sprzedam nowy dom w Ko-
ściuszkach	 130	 m2,	 dział-
ka	 4600m2. Nie wymaga 
wkładu	 finansowego.	 606	
118	102	

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojo-
we, I piętro, 60m2, ul. Zamkowa. 
Tel. 730 315 621  

•	Wynajmę	 mieszkanie	 3po-
kojowe	 na	 IV	 piętrze	 do	
umeblowania.	691	258	401	

•	Do	 wynajęcia	 dwupokojo-
we, centrum, wysoki stan-
dard.	606	646	968	

•	 Sprzedam	 działkę	 bu-
dowlaną	w	okolicach	sta-
dionu.	695	400	600	

•	Sprzedam	działki	budow-
lane	Karsk.	735	957	563	

• Kawalerka do wynajęcia w 
centrum Nowogardu. Tel. 690 
533 119 

• Sprzedam mieszkanie 3po-

kojowe 57m2, II piętro ul. War-
szawska, cena 169 tys. Tel. 510 
002 318

• Do wynajęcia kawalerka 20 
m2. 667 621 070 

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Asnyka 50 tys. 880 
132 032 

• Wynajmę dom przy ul. Asny-
ka 1200 + kaucja + prąd. 880 
132 032 

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 
+ garaż. 663 565 660 

• Do wynajęcia w Szczecinie 
-   słoneczne, dwupokojowe 
mieszkanie w spokojnej, bez-
piecznej dzielnicy Pomorza-
ny.609493993

• Do wynajęcia dwa po-
koje, centrum Szczecina 
blisko uczelni. 665 313 
231

•  Do	wynajęcia	dwupoko-
jowe, centrum, 42m2, po 
generalnym remoncie. 
607	646	926

•	  Sprzedam mieszkanie 
50m2,	 parter,	 dobra	 lo-
kalizacja.	506	432	616	

•	Wynajmę	 lub	 kupię	 garaż	
przy ul. Zamkowej lub War-
szawskiej.	697	980	702

•	Do	wynajęcia	mieszkanie	w	
Goleniowie czteropokojo-
we.	601	927	982	

•	Sprzedam mieszkanie 
57m2, 3 pokoje, 3maja 
9/5,	100	tys.	zł.	Tel.	888	
313	884,	721	157	443

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	Sprzedam	 Skodę	 Felicie	
rok produkcji 1997, ben-
zyna,	 ważne	 OC,	 prze-
gląd	 do	 sierpień	 2016.	
Cena	2000	zł	(do	uzgod-
nienia).	Tel,	508	211	573 

rOlNICTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 

Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belo-
wanie słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tucz-
niki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, mul-
czowanie, belowanie, przegrabianie 
i zgrabianie, talerzówka, orka, sia-
no-kiszonka i siew agregatem. 508 
404 704 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

•	Sprzedam siano w kost-
kach.	782	036	086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 
18. tel. 605 092 517

•	 Sprzedam	 ciągnik	 UR-
SUS	 1614,	 siewnik	 do	 na-
wozów	 1000	 kg,	 sortow-

nik elektryczny do ziemnia-
ków, kultywator do siewni-
ka.	606	576	417	

• Sprzedam obornik. 607 739 866 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTerIaŁOWeJ / 
POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlI-
NĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 TraNSPOrT, PrZePrOWaDZ-
kI. 665 720 037

• UKŁADANIE – kostki  grani-
towej , kamienia polnego.
Tel.695909603.

•	 	 Wypełniam	 dokumenty	
do	ZUS	na	rente,	emerytu-
rę,	 świadczenia	 emerytalne	
i	kapitał	początkowy.	Kon-
takt	:	512	413	563	

•	Torty, ciasta (olx.pl). Tel. 
600	151	353

•	 	Remonty	mieszkań	po	go-
dzinach	.	607	729	933	

•	Matematyka. 668 171 212 
•	Usługi	 koparko-ładowarką,	
przyłącza	 do	 tkan,	 roboty	
ziemne.	603	219	478	

•	Pomoc przy pisaniu prac za-

liczeniowych.	660	209	050	
• Transport, przeprowadzki, 

opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	Usługi	 koparko-łado-
warką.	669	123	127	

•	BLACHARSTWO	 PO-
JAZDOWE.	600	182	682	

PraCa

• Zatrudnię do  robienia  
pierogów! Wiek bez  znacze-
nia , akt. książeczka zdrowia. 
Miejsce  pracy  Kikorze. Praca  
zmianowa. Tel.502026980. 
Dzwonić po 14 godz.

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  za-
trudni  osobę  do  rozwoże-
nia posiłków.Tel.913920221.

• Zatrudnię  pracownika  na 
kuchnię . Tel.530395368.

• Zatrudnię   ślusarza – spawa-
cza.Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec 
od zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

•  Zatrudnię pomocnika do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną 
jako pomoc kuchenna i do 
prac gospodarczych. 602 474 
266 

•	 Poszukuję	 pracownika	 na	
stanowisko dojarz, wyso-
kie	 wynagrodzenie.	 91	 39	
18	140	

•	 Zatrudnię	kelnerkę/kelnera.	
Tel.	791	435	591	

•	 Zatrudnię	mechanika	samo-
chodowego	 z	 doświadcze-
niem.	601	470	260	

•	 Zatrudnię	murarza.	694	459	
638	

•	 Przyjmę	 dekarza	 z	 do-
świadczeniem.	785	931	513

•	 Zlecę	 docieplenie	 oraz	
przyjmę	pracowników.	785	
931	513

•	 Firma	ze	Szczecina	zatrud-
ni	 kierowców	 C+E	 kraj	 i	
bliskie Niemcy tel. 691-
481-933

•	 Przyjmę	 do	 pracy	 w	 lesie	
pilarza	 i	 pomocnika.	 783	
176	050	

•	 Zatrudnię	panią	do	sprząta-
nia		w	hotelu.	600	045	151	

•	 Przedsiębiorstwo	 ogólno-
budowlane	 zatrudni	 :	 płyt-
karzy oraz pracowników do 

prac	 ociepleniowych	 i	 wy-
kończeniowych.	 602	 159	
015	

•	 Zatrudnię	 pomocnika	 sto-
larza. Mile widziane do-
świadczenie.	503	084	687	

•	 Zatrudnię	mechanika	samo-
chodowego	warsztat	w	Ża-
bowie.	Organizuje	dowóz	z	
Nowogardu.	600	291	059

•	Potrzebna opiekunka do 
osoby starszej sprawnej. 
Mieszkanie	+	wynagrodze-
nie.	734	473	550	

•	 Zatrudnię	 dwóch	 pomocni-
ków	murarzy.	508	290	657 

INNe

• SZKÓŁKA- w Karsku  ofe-
ruje bardzo duży  wybór 
drzew  owocowych w po-
jemnikach Już od 20 zł.  
Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam drzewo mieszane li-
ściaste pocięte w klocki. Tel 880 
690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z ro-
dowodem bardzo ładny sprze-
dam. 91 39 21 828

•	Sprzedam segment poko-
jowy	 stolik	 RTV	 +	 ława	
rozkładana.	605	331	204

•	Sprzedam	 tarczycę	 bu-
dowlaną	 modrzew	 sezo-
nową	 na	 6	 lat,	 praz	 tar-
czyca jesion sezonowa na 
6	lat.	668	298	084	

•	Sprzedam	 szafę	 naroż-
ną	 szer.	 100	 cm,	 wys.	
190	 cm,	 głęb.	 90	 cm,	 2	
drzwiowa, kolor jasny, 
dużo	 pułek,	 miejsce	 na	
wieszaki, cena do uzgod-
nienia,	 stan	 idealny,	 zło-
żona	w	 paczki,	 	 tel.	 605	
522	340,

•	Sprzedam drzewo komin-
kowe.	607	580	172	

•	Przyjmę	(za)	duże	kwiaty	
doniczkowe.	880	132	032	
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul.	Kościelna
Dworzec	PKS
ul.	3	Maja
Dworzec	PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul.	Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul.	Boh.	Warszawy	7
ul.	700	Lecia
Dworzec	PKS
ul.	3	Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Zielone Przedszkole

Spotkania Adaptacyjne
W Zielonym Przedszkolu w  dniach 24-25.08. 2015 r., od-
były się spotkania adaptacyjne dla nowych przedszkolaków. 

Zabawy zorganizowane  przez 
nauczycielki miały na celu przede 
wszystkim ułatwienie dzieciom 
spokojnego i bezproblemowego 
rozpoczęcia edukacji przedszkol-
nej we wrześniu, z zachowaniem 
zasady najważniejszej dla malu-
chów, potrzeby bezpieczeństwa. 
Podczas spotkań adaptacyjnych 
nowe przedszkolaki miały możli-
wość zabawy  w salach przedszkol-
nych z wykorzystaniem zabawek, 
sprzętów i pomocy dydaktycz-
nych. Dzieci tworzyły prace pla-
styczne, pokonywały przeszkody, 

bawiły się z wykorzystaniem chu-
sty animacyjnej, integrowały się z 
rówieśnikami i poznawały zasa-
dy przedszkolnego życia. Bardzo 
chętnie też, uczestniczyły w zaba-
wach w ogrodzie przedszkolnym, 
korzystając ze sprzętu do zabaw.  
Wszyscy uczestnicy spotkań ada-
ptacyjnych zadowoleni opuszcza-
li przedszkole, nie mogąc docze-
kać się powrotu do niego w dniu 
1 września 2015 r.

Inf. własna

miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie

Narodowe Czytanie  ,,Lalki”
W sobotę, 5 września 2015, w godz. od 10.00 do 13.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogar-
dzie, po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w tej jakże pięknej akcji. Drzwi biblioteki były otwar-
te dla wszystkich, którzy chcieli spędzić mile czas z klasyką literatury polskiej, jaką jest niewąt-
pliwie „Lalka”  Bolesława Prusa. Jak zwykle mogliśmy liczyć na naszych wiernych czytelników.

To już czwarta edycja akcji Na-
rodowego Czytania, zainicjowa-
nej Przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Bronisława Komorow-
skiego. W liście Prezydenta RP 
czytamy:

„Podstawowym celem przedsię-
wzięcia jest popularyzacja czytel-
nictwa, zwrócenie uwagi na bo-

gactwo polskiej literatury, potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości.”

W czytaniu brali udział: no-
wogardzcy nauczyciele, ucznio-
wie, podopieczne  Domu Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie, 
pracownicy biblioteki oraz osoby 

dla których książka i czytanie jest 
ważnym aspektem życia codzien-
nego.

Wydarzeniu temu towarzyszy-
ła wystawa tematyczna związana z 
autorem czytanej powieści.

Biblioteka otrzymała list oraz 
pamiątkową pieczęć z Kancelarii 
Prezydenta RP. Każdy kto przy-
niósł swój własny egzemplarz, 
otrzymał pamiątkowy stempel.

W przyszłym roku, jak zapo-
wiedział obecny Pan Prezydent 
Andrzej Duda, o temacie Narodo-
wego Czytania zadecydują Polacy. 
Tytuł dzieła ogłoszony zostanie 1 
lutego w Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego.

Zachęcamy wszystkich do czy-
tania nie tylko z okazji takich ak-
cji, ale i na co dzień.

Wszystkim uczestnikom Naro-
dowego Czytania bardzo dzięku-
jemy i zapraszamy za rok.

Ewa Watral

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Czytaliśmy „Lalkę”…
W piątek (4 września), uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3, wzięli udział w Narodo-
wym Czytaniu „Lalki”. 

Tego dnia każdy miał okazję 
wysłuchać fragmentu arcydzieła 
Bolesława Prusa i otrzymać pa-
miątkowy stempel. Podczas te-
gorocznej akcji, gimnazjaliści 
czytali swoim rówieśnikom oraz 
uczniom ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie. Koordyna-
torką szkolną akcji była nauczy-
cielka języka polskiego- Magda-
lena Dawidowska.

Narodowe Czytanie to ogól-
nopolska akcja objęta honoro-
wym patronatem pary prezy-
denckiej. Ma popularyzować 
fundamentalne w polskiej kul-

turze dzieła, wzmacniać poczu-
cie wspólnej tożsamości, a także 
promować kulturę żywego sło-

wa w jej najdoskonalszych prze-
jawach. 

Inf. własna
 



Siedziba Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia
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tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Fontanna 
tryska, ale nie 
za darmo

reklama

W.2-24.07. pt

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 2

Groźne  kolizje  

w Nowogardzie

Okres kredytowania do 9 lat

Szybka decyzja kredytowa nawet w 15 minut

Twój dowód osobisty

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Dokument potwierdzający źródło i wysokości Twoich dochodów

W222.21.08-18.09 pt

reklama

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Zatrudni 
MAGAZYNIERA 
z doświadczeniem

tel. 606 821 725

HURTOWNIA

W.P.4,8.09

s. 9

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:

agnieszka
karapuda

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Najpierw WSa, teraz 
Prokuratura Okręgowa 

Czy burmistrz 
usłyszy zarzuty?

Czytaj s. 4
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

Na ulicy 3 Maja 31, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” remontuje „od 
podwórka” elewację bloku, w skład którego wchodzi 5 klatek. Remont 
rozpoczął się 25 sierpnia i potrwa do końca września. Dociepleniem 
elewacji zajmuje się firma NCB (Nowogardzkie Centrum Budowlane), 
a inwestycja wyniosła około 130 tys. zł. To nie jedyne prace zlecone 
przez „Cisy”, jak poinformował prezes spółdzielni - Jan Smolira, trwa 
również remont wymiany pokrycia dachowego przy ulicy 15 lutego. KR

Długi okres upałów za nami, 
spadł deszcz, a w lasach pojawiły 
się pierwsze grzyby. Do naszej re-
dakcji czytelniczka z Osowa, na-
desłała zdjęcie 4-letniego Micha-
sia Szkołudy, z okazałym pod-
grzybkiem. Gratulujemy chłopcu 
znalezienia pięknego okazu oraz 
życzymy kolejnych obfitych zbio-
rów. KR

Na ulicy Luboszan, w nocy ze środy na czwartek ktoś podpalił zbior-
nik na papierowe odpady. Redakcję o tym fakcie poinformował czy-
telnik - Obudziły mnie sygnały, zauważyłem straż pożarną gaszącą 
zbiorniki na śmieci. Niedaleko znajdowały się odpady wielkogabaryto-
we, dokładnie meble, które również się zajęły. Za pośrednictwem redak-
cji, chciałbym zwrócić uwagę na to, że bardzo boli mnie fakt, iż ludzie wy-
rzucają takie np. meble, na długo przed odbiorem odpadów. Według mnie 
ktoś powinien zrobić z tym porządek, bo nasze miasto wygląda przez to 
bardzo nieestetycznie – opowiada mężczyzna. Mamy nadzieję, że ZUK 
postara się zwalczyć tę „plagę” pozostawianych śmieci wielkogabary-
towych. Dodajmy, że na wskutek pożaru nikt nie ucierpiał, ani niczyje 
mienie, choć w pobliżu były zaparkowane auta.  KR

Nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu 

Groźna kolizja „koło krzyża”
Do groźnej kolizji doszło w miniony wtorek, kilka minut przed 19-tą. Do kolizji  doszło  na 
skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego z Boh. Warszawy (tzw. skrzyżowanie koło krzyża). 

 W zdarzeniu udział brały dwa 
pojazdy: samochód marki Mitsu-
bishi i motocykl marki BMW. Z 
ustaleń policji wynika, że sprawcą 
kolizji była 26-letnia kobieta kieru-
jąca samochodem osobowym. 

Policjanci ustalili, iż kobieta nie 
udzieliła pierwszeństwa przejazdu 
motocykliście - informuje Julita Fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

Kierująca, za wymuszenie 
pierwszeństwa została ukarana 

mandatem karnym w kwocie 300 
zł. Otrzymała także 6 punktów 
karnych. 

Chociaż kolizja wyglądała dość 
groźnie jej uczestnicy nie odnieśli 
żadnych obrażeń ciała. Przez oko-
ło godzinę od zdarzenie, ruch na 
skrzyżowaniu był utrudniony. Ja-
dących od strony miasta policja 
kierowała w ulicę Poniatowskiego. 
Kierowców zmierzających w stro-
nę torów puszczano drugim pasem 
jezdni, omijając miejsce kolizji. 

JB, MS  

 Z ostatniej chwili

Kolejna groźna 
kolizja 

Wczoraj, ok. 17.00, na wysokości stacji paliw HL, do-
szło do groźnej kolizji z udziałem trzech samochodów. 
Na miejsce zdarzenia przybyły służby ratunkowe oraz 
policja. Ruch przez kilkadziesiąt minut odbywał się 
wahadłowo. Przyczyny zdarzenia na razie nie są zna-
ne. Ustala je nowogardzka policja. Wczoraj nie udało 
nam się  ustalić czy w zdarzeniu ktoś ucierpiał.        JB
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Ponad 5000 zł miesięcznie

Fontanna tryska, ale nie za darmo 
Nowogard fontannami stoi. Jak informowaliśmy już w DN, tzw. druga fontanna tryskająca wesoło od  kilku tygodni na środku jeziora spełnia, według py-
tanych przez nas urzędników,   w istocie głównie funkcję napowietrzania wody. Jak się okazuje, to jednak bardzo kosztowne urządzenie i za całą zabawę 
burmistrz płaci  z pieniędzy podatników 5000 zł miesięcznie.

Fakty i mity
Pływający obiekt z tryskają-

cym  na sporą  wysokość wodo-
tryskiem, pojawił się na jeziorze 
kilka tygodni temu. Miłośnicy po-
czynań  burmistrza  od razu za-
chwycili się nowym dziełem te-
goż i piali o tem i tu i tam... Tylko 
DN spytał  po co to to  i  za ile,  a 
niektórzy nasi Czytelnicy wyraża-
li także obawy o bezpieczeństwo 
takiej instalacji – do wodotrysku 
po dnie jeziora  prowadzi wszakże 
kabel zasilający z napięciem 220 
V.  Część odpowiedzi dotyczącej 
przeznaczenia nowej instalacji i 
kwestii bezpieczeństwa już pu-
blikowaliśmy. Urzędnicy z magi-
stratu  twierdzili w niej, że obiekt 
na jeziorze ma spełniać głównie 
funkcję napowietrzania wody je-
ziornej wspomagając w ten spo-
sób działanie aeratora, a wszystko 
jest mega-bezpieczne zaprojekto-
wane przez fachowców specjal-
nie dla celów określonych przez 
Urząd. Dzisiaj publikujemy, otrzy-
maną wczoraj drugą cześć  odpo-
wiedzi na nasze pytania:  

W odpowiedzi na Pana zapy-
tanie na podstawie ustawy o do-
stępie do informacji publicznej 
z dnia 27.08.2015 uprzejmie in-
formuję:

Urządzenie napowietrzają-
ce wodę stanowi własność Zakła-
du Elektrotechnicznego Wiąz Spół-
ka Jawna a czynsz miesięczny jego 
dzierżawy wynosi 2017,20 zł

Szacunkowy koszt zużycia  ener-
gii elektrycznej przez niniejsze 
urządzenie wynosi około 2500 zł

Urządzenie zostanie podświetlo-

ne –  koszt  to jedyne energia elek-
tryczna zużyta przez trzy reflektor-
ki LED-owe o łącznej mocy 60 W

Urządzenie nie stanowi zagro-
żenia dla użytkowników jeziora a 
cała instalacja zasilająca składa się 
z następujących elementów :

- rozdzielnia przy „Neptu-
nie a szafką rozdzielającą kabel 
H05VV-5 5x4mm

- szafka zasilająca przy jezio-
rze wyposażona jest w następu-
jące zabezpieczenia zabezpiecze-
nie różnicowo-prądowe  EATON 
typ CFI6-40/4/003-DE, wyłącz-
nik nadprądowy EATON CLS6-
-C25/3-DP, przekaźnik przeciąże-
niowy DILM17 typ ZB32-24 oraz 
wyłącznik nadprądowy EATON 
CLS6-B6-DP

-platforma napowietrzająca za-
silana jest kablem H07 RN-F 4x4 
mm oraz H07 RN-F 5x2,5 mm

 Z poważaniem 
mgr inż. Adam Aniuksztys 

inspektor Wydziału  GKMiOŚ UM 
Nowogard 

Zabawka na jeziorze kosztuje 
więc nas podatników ponad 5000 
zł miesięcznie!

Naga prawda
Który  to już kuriozalny wyda-

tek burmistrza Czapli, tego na-
wet my nie jesteśmy w stanie zli-
czyć. To szastanie pieniędzmi od-
bywa się bądź w ramach tzw. bie-
żącego zarządu, bądź w ramach 
konkretnej dyspozycji budżeto-
wej. Gdy tej dyspozycji radnych 
z jakichś powodów  brak, to wte-
dy zaczyna się inspirowany z ra-
tusza lament „oburzonych miesz-
kańców”,  zbulwersowanych  np. 

brakiem  dodatkowych 40 tys. na 
prawników wykańczających PU-
WiS (do ponad 215 tys. już wyda-
nych) czy 100 tys. na zakup prawa 
do rozbiórki rudery na 3 Maja. Po 
takim obstrzale „elektoratu” oka-
zuje się, że niektórzy radni mięk-
ną (historia nowogardzkiej rady 
pokazuje, że część z nich ma w 
tym „wymiękaniu” długie i owoc-
ne doświadczenie) i pieniądze idą 
i na to co wyżej i na inne bzdury 
np. przedłużacz na dożynki za 22 
tys.! Tym razem wydatki jeziorne 
dla szerszej publiczności są ukry-
te pod tajemniczym procesem 
oczyszczania wód naszego akwe-
nu. W procesie tym główną rolę 
od ponad dwu lat gra tzw. aerator. 
Sama nazwa urządzenia, a zwłasz-
cza jego wygląd odstraszający po-
woduje, że jezioro oczyszcza się w 
„tri miga”. Dlatego byliśmy zdzi-
wieni, że mimo wielu miesięcy, 

które upłynęły od nowatorskie-
go posunięcia burmistrza Czapli, 
okazało się w tym roku, że potrze-
ba dodatkowych działań wspoma-
gających aerator czyli tzw. napo-
wietrzania wód jeziora i instala-
cji w tym celu naszego okazałego 
wodotrysku. Nim jeszcze to urzą-
dzenie zamontowano zapytaliśmy 
więc w ratuszu o odsłonięcie „ta-
jemnic alkowy”, czyli informacje 
generalne na temat skuteczności 
zastosowanej metody oczyszcza-
nia jeziora i sposobów weryfikacji 
ich efektów. Oto te pytanie skiero-
wane do urzędu na początku lip-
ca tego roku.

W związku z trwającym pro-
cesem oczyszczania wód jeziora 
za pomocą metody opracowanej 
przez profesora Stanisława Podsia-
dłowskiego z Poznania i  wdraża-
nej w kraju jako produkt komer-

cyjny  jego prywatnej  firmy prosi-
my w ramach dostępu do informa-
cji publicznej o podanie nastepuja-
cych danych:

1 Ile dotychczas wydatkowano 
zarówno na wdrożenie metody za-
kup i instalację aeratora, jak i na 
bieżące koszty jego funkcjonowa-
nia i koszty innych czynności prze-
widzianych metodą w rozbiciu na 
rodzaje kosztów i na poszczególne 
lata.

2. Jaką zastosowano metody-
kę weryfikacji skutków stosowania 
metody. Czy przeprowadzono już 
oceny, zgodnie z tą metodyką, po-
prawy stanu wód , kiedy to uczy-
niono i jakie są wnioski, proszę tu-
taj o podanie ewentualnych para-
metrów, ktore porównywano, je-
śli dotychczas tego nie przeprowa-
dzano to kiedy taka ocena się od-
będzie.

3. Dlaczego konieczne okazuje 
się wdrożenie (zgodnie w Panstwa 
informacją na stronie UM ) tzw. 
dodatkowego napowietrzania. 

Niestety do dzisiaj Urząd  nie 
odpowiedział  nam na nasze py-
tania. Oczywiście użyjemy do-
stępnych środków prawnych, 
aby powyższe informacje, nale-
żące wszak  do domeny publicz-
nej, ostatecznie uzyskać. Te po-
nad 5000 zł.  miesięcznie, które 
od sierpnia płacimy za fontannę – 
napowietrzacz, to więc tylko frag-
ment kosztów jakie związane są 
z wielomiesięcznym działaniem 
aeratora (przypomnijmy aerator- 
wiatrak i napowietrzacz –fontan-
na to dwa różne urządzenia) na 
naszym jeziorze. ms, MS    
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Kochanemu bratu 
Mariuszowi  

Gruszczyńskiemu 
w 55 rocznicę urodzin 

dużo zdrowia, szczęścia pomyślności 
i spełnienia marzeń 

życzą siostry: 
Lidia, Iwona i Jolanta z rodzinami

ŻycZeNia

Najpierw WSa, teraz Prokuratura Okręgowa 

Czy burmistrz usłyszy zarzuty? 
Po tym jak w czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że Burmistrz Nowogardu nie miał prawa przeprowadzić przetargu na wodę 
bez zgody Rady Miejskiej, sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - dowiedziała się redakcja DN. 

Nasze informacje potwierdzi-
ła wczoraj rzecznik Prokuratu-
ry Okręgowej, Małgorzata Woj-
ciechowicz. Zastrzegła jednak, że 
sprawa jest na etapie rozpozna-
nia. 

-  Mogę tylko potwierdzić, że 
badamy materiały w sprawie pro-
cedury  partnerstwa publiczno - 
prywatnego w Nowogardzie, w 
ślad za wyrokiem WSA, w któ-

rym jest mowa o przekroczeniu 
uprawnień przez Burmistrza No-
wogardu podczas ogłaszania tego 
postępowania. Sprawa jest jednak 
dopiero na bardzo wstępnym eta-
pie. Nie można więc na razie mó-
wić o jakiejś odpowiedzialności 
karnej   – informuje  M. Wojcie-
chowicz. 

Dlatego też jak na razie, Proku-
ratura nie postawiła nikomu za-

rzutu. Najwcześniej nastąpi do za 
dwa – trzy tygodnie, o ile śledczy 
zdecydują się w ogóle wszcząć po-
stępowanie.  

Przypomnijmy, że w czerwcu 
tego roku Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Szczecinie uznał, 
że Burmistrz Nowogardu nie miał 
prawa przeprowadzić przetargu 
na wodę bez zgody Rady Miej-
skiej.  Nie mniej, nie więcej, ozna-

cza to, że sąd uznał iż Robert Cza-
pla przekroczył swoje uprawnie-
nia. Gminie przysługuje jeszcze 
wniosek o kasację tego wyroku do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie. Jak poinfor-
mowano na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, takowy wniosek ma zo-
stać złożony. 

Marcin Simiński 

Dziennik pyta o rzeczy - Urząd odpowiada od rzeczy

Głosował „za” czy „przeciw”, oto jest pytanie
Glosowania jawne nowogardzkich radnych to ostatnio ich słodka tajemnica. Jeśli nie jesteś na sesji, a jeśli już jesteś i nie zdążyć zauważyć wszystkiego w tej 
sekundzie, gdy radni pośpiesznie podnoszą rękę  –  to jest duża pewność, że nie dowiesz się nigdy jak konkretny radny głosował w danej sprawie… 

Na jednej z sesji sierpniowych 
Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
po raz drugi w tym roku doszło 
do sytuacji w której to inna licz-
ba radnych przyznawała się do 
określonego głosowania aniżeli 
wynikało z protokołu. Pierwszy 
raz było tak podczas głosowania 
słynnej uchwały zgłoszonej w 
trybie projektu obywatelskiego 
(poparcie minimum 250 osób) 
o zakazie budowy ferm norek w 
gminie Nowogard. Z oficjalnie 
podanym rezultatem głosowa-
nia z którego wynikała rzekoma 
taka sama liczba głosów „za”, jak 
i „przeciw” (po 7) nie zgodziło 
się 8-miu radnych, którzy w pi-
śmie do przewodniczącego Rady 
twierdzili, że wszyscy głosowa-
li  „za” wprowadzeniem zaka-
zu budowy ferm norek. Radni ci 
wzywali też przewodniczącego 
do doprowadzenia do skorygo-
wania treści głosowania tak, aby 
wynik oddawał ich rzeczywisty 
wybór. Niestety przewodniczą-
cy nie znalazł sposobu (może nie 
chciała znaleźć?), aby wniosko-
wi radnych nadać bieg. Jedynym  
efektem dyskusji, która się odby-
wała po tamtym zdarzeniu była 
naprawa aparatury do liczenia 
głosów, która  od wielu lat po-
zostawała nieużywana. Jednak, 
jak się ostatnio okazało, aparatu-
rę uruchomiono tylko częściowo 
tzn. nadal nie archiwizuje ona 
wyników głosowań jawnych po-
szczególnych radnych, mimo, że 
takie publicznie dostępne reje-
stry to od kilku, a nawet kilku-
nastu lat, standard w  większo-
ści samorządów w kraju. Samo-
rządach. Niepełne rejestrowa-
nie ujawniło się podczas jednej z 
sierpniowych sesji, kiedy to pod-
czas  głosowania nad przezna-
czeniem dodatkowych 40-stu ty-

sięcy do ponad 215 tys. już wy-
danych na prawników zwalcza-
jących PUWiS (słynny przetarg 
oddający administrowanie siecią 
wod-kan. Niemcom), ponownie 
inaczej zapisano głosowanie, jak 
zeznawali potem głosujący. W 
tym głosowaniu także jeden głos 
przeważył, że pieniądze na praw-
ników burmistrz otrzymał. Jed-
nak już w trakcie sesji, gdy py-
taliśmy poszczególnych radnych 
kto i jak głosował, mniejsza licz-
ba radnych dokładnie o 1-ego 
przyznawała się do głosowania 
za inną liczbą, o udostępnienie 
wyników tego głosowania z po-
daniem nazwisk kto był „za”, kto 
„przeciw”, a kto się „wstrzymał”, 
zwrócił się do biura rady radny 
Piotr Słomski. - Odpowiedziano 
mi – mówi DN radny Słomski - 
że funkcja rejestrowania jak gło-
sowali poszczególni radni z imie-
nia i nazwiska jest wyłączona.  

Po tej sesji odnieśliśmy wra-
żenie, że ta mętna informacyj-
na woda  być może niektórym 
również radnym jest na rękę - 
zawsze bowiem można inaczej 
zrobić, a inaczej mówić że się 
zrobiło i uniknąć w ten sposób 
odpowiedzialności przed wy-
borcami. Dlatego red. naczelny 
DN zwrócił się do urzędu tak-
że o podanie wykazu imienne-
go głosujących w trakcie tej sesji.

 
Oto zapytanie DN:       
W związku z tym iż głosowa-

nia na sesji Rady Miejskiej są 
jawne, proszę o przekazanie in-
formacji na temat imiennych gło-
sowań przeprowadzonych na se-
sji w dniu 28 sierpnia, dotyczą-
cych zmian do budżetu na rok 
bieżący. Nadmienię tylko, że 
imienne głosowania to już stan-
dardy obowiązujące w większo-

ści gmin – chociażby Stargard, 
czy Gryfino. Wniosek motywuję 
tym iż w trakcie głosowania nie 
jest możliwością zarejestrowanie 
kto jak głosował, a system podaje 
tylko wynik liczbowy – który póź-
niej jest powielany w protokołach 
z sesji. Przez to jako media, nie 
jesteśmy w stanie podać do pu-
blicznej wiadomości, jak głoso-
wali poszczególni radni, tak by 
urzeczywistnić prawo obywateli 
do tej wiedzy.

Odpowiedź podpisana przez 
sekretarz UM w Nowogar-
dzie świadczy, albo o ignoran-
cji urzędników, albo o złej woli 
i zupełnym lekceważeniu oby-
wateli.

W związku z Pana mailem z 
dnia 31 sierpnia 2015 podaję, że 
§ 36 ustęp 3 statutu gminy No-
wogard przyjętego uchwałą Nr 
III/19/02 Rady Miejskiej z dnia 
19 grudnia 2002 roku Urz. Woj. 
Zachod. z 2003 r. Nr 20, poz. 258, 
Nr 71, poz. 1256, z 2008 r. Nr 13, 
poz. 233, z 2015 r. poz. 382) sta-
nowi, że głosowanie radnych jest 
jawne i odbywa się przez pod-
niesienie Ustęp 4 tego paragrafu 

stanowi, że o przeprowadzeniu 
głosowania imiennego decydu-
je Rada zwykłą większością, na 
wniosek zgłoszony przez co naj-
mniej 5 radnych. Przed przystą-
pieniem do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy Nowogard na 2015 
rok, nie został złożony wniosek 
o przeprowadzenie głosowania 
imiennego. W związku z powyż-
szym, niemożliwe jest udzielenie 
informacji o sposobie głosowania 
przez poszczególnych radnych.

W związku z tym Pana wnio-

sek nie może być zrealizowany.

Z odpowiedzi tej wynika, że 
pani sekretarz gminy pomyli-
ła pewną, rzadko zresztą prak-
tykowaną,  kategorię głosowań, 
zwaną głosowaniami imienny-
mi z rejestrowaniem kto i jak 
głosował. W obowiązującym 
stanie prawnym, obowiązek gło-
sowania imiennego istnieje je-
dynie w ustawie o samorządzie 
gminnym  w sprawie przepro-
wadzenia referendum w sprawie 
odwołania wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta (art. 28a ust. 
5 i art. 28b ust. 4). Jednak reje-
strowanie kto i jak głosował we 
wszystkich głosowaniach jaw-
nych, to już powszechna prak-
tyka. Każdy obywatel może zo-
baczyć, jak jego radny opowie-
dział się w  trakcie głosowania w 
konkretnej sprawie, poprzez śle-
dzenie dostępnych nawet w In-
ternecie zestawień. W Nowogar-
dzie praktyka jest inna, tutaj jak 
za dawnych dobrych czasów- 
obywatel to pojęcie nieznane, li-
czy się towarzysz, czyli taki który 
zawsze jest za… władzą.  

Red.   

Aparatura do głosowania zakupiona w zeszłej kadencji, za prawie 50 tys. zł, nie 
spełnia do dzisiaj w pełni nie spełnia swojej roli
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„czytelnicy pytają - prawnik radzi”
Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy publikację nowej rubryki w DN pn. „ Czytelnicy py-
tają - prawnik radzi”, której autorem jest radczyni prawna Agnieszka Warian w Nowogar-
dzie, udzielająca w każdą środę bezpłatnych porad prawnych w redakcji DN. W swoich tek-
stach pani Mecenas będzie omawiać najciekawsze sprawy z jakimi zwrócili się do niej nasi 
Czytelnicy. Przypomnijmy, że pani A. Warian udziela bezpłatnych konsultacji prawnych w 
każdą środę, w godz. 10.00-12.00 w redakcji DN, przy ul. Boh. Warszawy. Osoby, które w 
tym terminie nie mogą skorzystać z darmowych porad mogą również skorzystać z prawni-
czej konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc do Pani Mecenas o swoim 
problemie na adres: porady@dzienniknowogardzki.pl. 

Dochodzenie roszczeń z ty-
tułu posadowienia urządzeń 
służących do przesyłu ener-
gii elektrycznej

Pani Katarzyna zwróciła się z 
zapytaniem o przysługujące jej 
roszczenia od zakładu energetycz-
nego z tytułu posadowienia na jej 
nieruchomości urządzeń służą-
cych do przesyłu energii elektrycz-
nej w świetle podnoszonych przez 
przedsiębiorstwo przesyłowe za-
rzutów zasiedzenia służebności. 

Z urządzeniami przesyłowymi 
spotykamy się na każdym kroku - 
linie energetyczne, gazociągi, linie 
ciepłownicze, telekomunikacyjne, 
stanowią nieodłączny element ota-
czającej rzeczywistości. Urządze-
nia takie sytuowane są przeważnie 
na nieruchomościach należących 
do osób prywatnych, a wiele z nich 
zostało posadowionych przed kil-
kudziesięciu laty, kiedy własność 
prywatna traktowana byłą przez 
ówcześnie działające przedsiębior-
stwa i instytucje państwowe „po 
macoszemu”. Niejednokrotnie  na 
dzień dzisiejszy często mamy do 
czynienia z sytuacją, w której wła-
ściciel urządzeń przesyłowych nie 
dysponuje dokumentami potwier-
dzającymi legalność przeprowa-
dzonych inwestycji.

Zmiana nastąpiła wraz ze zmia-
nami ustrojowymi, przy czym do-
piero  nowelizacja kodeksu cywilne-
go dokonana w 2008 r. ujednoliciła 
poglądy i orzecznictwo dotyczące 
możliwości dochodzenia roszczeń, 
powodując powstanie odrębnego 
od służebności gruntowej prawa – 
służebności przesyłu. Służebność 
przesyłu to ograniczone prawo rze-
czowe, które zapewnia uprawnio-
nemu określony zakres uprawnień 
względem nieruchomości, na któ-
rych przedsiębiorca przesyłowy wy-
budował swoje urządzenia. W prak-

tyce oznacza to możliwość wejścia 
przez przedsiębiorcę, któremu przy-
sługuje służebność, na cudzy grunt 
oraz jego zajęcie na czas budowy w 
zakresie niezbędnym do realizacji 
inwestycji, a także podejmowania 
czynności niezbędnych do utrzy-
mania, konserwacji, remontu, mo-
dernizacji czy usuwania awarii. 

Zgodnie z obowiązującymi na 
dzień dzisiejszy przepisami za-
równo przedsiębiorstwo przesy-
łowe korzystające z określonych 
urządzeń, jak również i właści-
ciel nieruchomości uprawnieni są 
do wystąpienia z roszczeniem o 
zawarcie umowy o ustanowienie 
służebności przesyłu za wynagro-
dzeniem (roszczenie to dotyczy 
zarówno inwestycji nowo reali-
zowanych, jak również i urządzeń 
które na nieruchomości znajdują 
się od wielu lat). Wysokość wyna-
grodzenia uzależniana jest mię-
dzy innymi od powierzchni za-
jętego pasa nieruchomości, stop-
nia uciążliwości urządzeń przesy-
łowych, ograniczenia prawa wła-
sności, a także wartości nierucho-
mości przy założeniu, że pozosta-
je ona wolna od obciążeń. 

Wystąpienie z wnioskiem o za-
warcie umowy oraz ewentual-
na odmowa jest koniecznym eta-
pem dla możliwości dochodzenia 
roszczeń w postępowaniu sądo-
wym. Dopiero bowiem w sytuacji 
odmowy jej zawarcia przez którąś 
ze stron, druga pozostaje upraw-
niona do wystąpienia ze stosow-
nym wnioskiem o ustanowienie 
służebności za wynagrodzeniem. 

Niezależnie od roszczeń wła-
ścicieli dotyczących ustanowienia 
służebności pozostaje także moż-
liwość dochodzenia przez nich 
wynagrodzenia za korzystanie z 
nieruchomości bez tytułu praw-
nego w okresie wcześniejszym. 
Wystąpienie z takim roszczeniem 
(o bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości) do sądu oraz zasą-
dzenie określonej kwoty wyna-
grodzenia nie eliminuje przy tym 
możliwości ustanowienia służeb-
ności przesyłu. 

Właścicielowi przysługuje za-
tem uprawnienie do wystąpienia 
o oba opisane powyżej roszcze-
nia, nadto także w sytuacji loka-
lizacji słupa wysokiego napięcia, 
uprawniony jest on także do do-
chodzenia stosownego odszkodo-
wania. 

O ile zakres roszczeń przysłu-
gujących właścicielom z tytułu lo-
kalizowania na ich nieruchomo-
ściach urządzeń przesyłowych w 
okresie po dokonaniu przekształ-
ceń ustrojowych nie budzi wąt-
pliwości, o tyle pojawiają się one 
niejednokrotnie przy urządze-
niach, które posadowione zosta-
ły przed 1989 r., nierzadko w la-
tach sześćdziesiątych czy siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia.  W 
takich sytuacjach przedsiębior-
stwa przesyłowe starają się wyka-
zać, że uzyskały prawo służebno-
ści przesyłu na podstawie zasie-
dzenia. Co do zasady termin za-
siedzenia zależy od tego, czy nie-
ruchomość była w czyimś posia-
daniu w dobrej czy złej wierze. Je-
śli mówimy o posiadaniu w do-
brej wierze do uznania zasiedze-
nia musi upłynąć dwadzieścia 
lat, natomiast przy założeniu złej 
wiary – lat trzydzieści, a co za tym 
idzie w sytuacji kiedy urządzenia 
posadowione zostały w roku 1971 
r. do ich zasiedzenia – nawet przy 
założeniu złej wiary winno dojść 
w 2001 r., czyli po 30 latach ko-
rzystania z linii energetycznych 
i innych urządzeń na nierucho-
mości. Dla rozstrzygnięcia tych 
wątpliwości pomocnym okazu-
je się wyrok Sądu Najwyższego 
wydany w sprawie o sygn. akt II 
CSK 10/13, w którym wskazano, 
iż przedsiębiorstwo przesyłowe 
nie może zasiedzieć prawa do ko-
rzystania z urządzeń wyłącznie z 
powodu zmiany przepisów, a po-
trzebna jest jeszcze decyzja prze-
kazująca jej instalacje i urządze-
nia przez przedsiębiorstwo pań-
stwowe w związku z przejściem 
majątku państwowego po 1989 r. 
Brak takiej decyzji czy też umo-
wy powoduje, iż nie można mó-
wić o nieprzerwanym posiadaniu, 
co z kolei wyłącza możliwość za-
siedzenia służebności. 

Tym samym uznać można, iż 
okoliczność istnienia określonych 
urządzeń na cudzym gruncie, na-
wet przy założeniu że zostały one 
posadowione przed kilkudziesię-
cioma laty nie wyłącza uprawnie-
nia właścicieli do dochodzenia 
roszczeń związanych ze służeb-
nością i nie powoduje, że przed-
siębiorstwa przesyłowe mogą au-
tomatycznie powoływać się na in-
stytucję zasiedzenia.

Agnieszka Warian 

„karbala” - o realiach 
współczesnej wojny 

Autor głośnej 
książki odwiedzi 
Nowogard
W dniu 26 września br., o godzinie 18:15, w Kinie Orzeł w 
Nowogardzie, odbędzie się nowogardzka premiera filmu 
„Karbala”. Wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 
Batalionu Szturmowego w Dziwnowie - Ryszard Horniak, 
specjalnie dla naszych mieszkańców oraz byłych żołnierzy, 
zorganizował spotkanie ze współautorem książki „Karba-
la”- Marcinem Górką oraz promocję jego książki, na pod-
stawie której powstał głośny już film. 

O czym opowiada książka 
„Karbala”? „Wiosną 2004 roku is-
lamska Armia Mahdiego zaata-
kowała polskie oddziały w na-
szej strefie stabilizacyjnej w środ-
kowym Iraku. Generałowie stra-
cili kontrolowane dotąd miasta: 
An-Nadżaf, Al-Kut, Ad-Diwanij-
ję, Al-Hillę i Karbalę, święte mia-
sto szyitów. Musieliśmy oddać ko-
szary, pałace gubernatorskie i sie-
dziby władz – wszystkie oprócz 
ratusza w Karbali. Kapitan Grze-
gorz Kaliciak z kilkudziesięciooso-
bowym oddziałem przez trzy dni 
i trzy noce odpierał tam szaleńcze 
szturmy dziesięciokrotnie liczniej-
szych przeciwników. Ta książka 
jest relacją uczestników tamtych 
zdarzeń. Jest też hołdem oddanym 
odwadze polskich żołnierzy.”

Marcin Górka pojawi się w 
Nowogardzie około dwóch go-
dzin przed wyświetleniem filmu 
w nowogardzkim kinie. Wów-
czas będzie podpisywał książki, 
natomiast po filmie odbędzie się 
spotkanie ze współautorem. W 
holu NDK będzie przygotowa-
ne przez Księgarnie „Cymelia” 
stoisko, na którym nabyć moż-
na wspomnianą książkę. Mar-
cin Górka to publicysta od lat 
związany z polską armią. Kiedyś 
„wojskowy” dziennikarz, dziś nie 
zależny ekspert od uzbrojenia. 
Był na misjach w Iraku, Afgani-

stanie i Czadzie. Jest współauto-
rem książki „Psy z Karbali. Dzie-
sięć razy Irak”. Mieszka w Szcze-
cinie.  Pomysłodawcą spotkania 
jest Ryszard Horniak, były ko-
mandos, a obecnie wiceprezes i 
dyrektor Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy 1 Batalionu Szturmo-
wego w Dziwnowie. O pomoc w 
organizacji tego wydarzenia, po-
prosił Nowogardzki Dom Kultu-
ry, w swoich działaniach bardzo 
wspiera  go również prezes Koła 
Numizmatycznego Nowogard 
- Tadeusz Łukaszewicz. - Była 
to największa bitwa Polaków od 
czasów II wojny światowej, któ-
ra była dotąd tajemnicą. Jako 
były komandos, podczas Festynu 
Komandosa w Dziwnowie, mia-
łem okazję poznać m.in. Marcina 
Górkę, współautora książki, któ-
rą na ekran przełożył Krzysztof 
Łukaszewicz. Chcę, aby miesz-
kańcy Nowogardu, poprzez roz-
mowę z panem Marcinem, mogli 
poznać realia współczesnej woj-
ny oraz przeżycia żołnierzy bio-
rących  udział w różnych misjach 
- mówi Ryszard Horniak. 

Dodajmy, że książkę autorstwa 
Piotra Głuchowskiego i Marcina 
Górki pt. „Karbala”, będzie moż-
na nabyć w Księgarni „Cymelia”, 
mieszczącej się na rogu ulic Bla-
charskiej i Warszawskiej.

KR

Na zdjęciu Ryszard Horniak z książką Karbala
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mk 8,27-35)
Potem Jezus udał się ze swoimi 

uczniami do wiosek pod Cezareą 
Filipową. W drodze pytał uczniów: 
Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni 
Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzci-
ciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 
za jednego z proroków. On ich za-
pytał: A wy za kogo mnie uważa-
cie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty 
jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im 
przykazał, żeby nikomu o Nim nie 
mówili. I zaczął ich pouczać, że 
Syn Człowieczy musi wiele cier-
pieć, że będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; że będzie zabity, 
ale po trzech dniach zmartwych-
wstanie. A mówił zupełnie otwar-
cie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go 
na bok i zaczął Go upominać. Lecz 
On obrócił się i patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: 
Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie 
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, 
co ludzkie. Potem przywołał do sie-
bie tłum razem ze swoimi ucznia-
mi i rzekł im: Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje! Bo kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a 
kto straci swe życie z powodu Mnie 
i Ewangelii, zachowa je.

W najbliższą niedzielę zoba-
czymy Jezusa, który nigdy nie 
marnuje czasu. Zobaczymy Je-
zusa, który każdą możliwą chwi-
lę wykorzystuje aby nauczać swo-
ich uczniów. Na ile jestem w tym 
podobny do Jezusa? Na ile Go w 
tym naśladuję? Jezus nie marno-
wał czasu. A ja? Czy wykorzystuję 
każdą możliwą okazję do uświę-
cania siebie i świata? A może uwa-
żam, że to zadanie tylko dla księ-
ży, sióstr zakonnych i osób bę-
dących we wspólnotach kościel-
nych? Czy czasem nie zatraci-
łem w sobie poczucie misji? Je-
zus powiedział „idźcie i głoście” 
do wszystkich uczniów, a więc i 
do mnie. 

Bardzo łatwo przychodzi 
uczniom odpowiedzieć na pyta-
nie Jezusa: Za kogo uważają Mnie 
ludzie? Jeden przez drugiego od-
powiada. Zrobił się pewno gwar, 
gorąca dyskusja. W momencie 
gdy Jezus zadaje konkretnie pyta-
nie: a za kogo wy Mnie uważacie? 
Jezus spotyka się z milczeniem. 
Za kogo Mnie uważasz? Kim dla 
Ciebie jestem? – pyta dziś Jezus. 
Zadawaj  sobie to pytanie każde-
go dnia. Kim był Jezus dzisiaj dla 
mnie? Był wszystkim? Był dodat-
kiem? A może dziś był nikim? 
Kiedy nie wiem kim jest dla mnie 
Jezus wtedy trudno mi jest Mu za-
ufać. Nasze życie duchowe wtedy 
jest smutną duchową wegetacją. 
Jezus może być dla mnie kimś ob-
cym, kimś niezrozumiałym. Mogę 

zachowywać się jak dziecko, któ-
re zostaje samo w domu. Rodzi-
ce najczęściej mówią wtedy: nie 
otwieraj obcym drzwi. Tutaj może 
być podobnie. Zły duch, demon 
będzie Ci mówił: Nie znasz Boga, 
jest dla Ciebie obcy. Pamiętaj, ob-
cym się nie otwiera. Nie otwieraj 
drzwi twego serca. 

Nie mogę dobrze zrozumieć Je-
zusa, kim On rzeczywiście jest, 
kiedy nie wiem w pełni kim ja je-
stem. Tak wiem: jesteś człowie-
kiem, ale pytanie jakim? Na ile 
znasz siebie i potrafisz stawać w 
prawdzie o sobie? Ile jest w Tobie 
wiary być mógł nią przyjąć Jezu-
sa? 

W dzisiejszym Słowie Jezus 
uwypukla różnicę między na-
uczycielem(sobą), a uczniem. 
Mówi, że Syn Człowieczy musi 
wiele wycierpieć natomiast do 
uczniów mówi: jeśli kto chce. 
Bóg Cię do niczego nie przymu-
sza. Jesteś człowiekiem wolnym, 
ale czy chcesz pozostać tylko czło-
wiekiem wolnym czy wolisz pod-
jąć się trudu i zostać wolnym 
uczniem Jezusa Chrystusa? A to 
nie jest łatwe. Pojawia się temat 
krzyża, który tak bardzo odrzu-
camy. Jezus bierze krzyż. Wie, że 
musi, bo to jest droga aby zbawić 
mnie i Ciebie. Czy ja wezmę swój 
krzyż? Czy podejmę się tego tru-
du zapierania się siebie samego, 
swojej woli, a wybiorę wolę Boga? 
On najlepiej wie co dla mojego 
zbawienia jest potrzebne. Wielu 
przed Tobą zaufało Bogu i są dziś 
świętymi. Zaufaj Bogu i Ty! 

ks. Krystian Dylewski 

Jeszcze o misji Namiotowej 

Pastor Gabriel dla DN
Jak już informowaliśmy, w dniach 24 – 30 sierpnia, nad je-
ziorem odbyła się kolejna Misja Namiotowa w Nowogar-
dzie. Jednym z gości tegorocznej Misji, był pastor Gabriel 
Kosętka, który przyjechał do nas wraz ze swoją najbliższą 
rodziną. 

Przy tej okazji poprosiliśmy pa-
stora, aby powiedział nam, jakie 
są jego wrażenia z tegorocznej 
Misji Namiotowej. 

- Zawsze z wielką radością i 
przyjemnością  przyjeżdżam do 
Nowogardu wraz z moją rodziną. 
Jest to związane z kilkoma czynni-
kami. Takim pierwszym jest to, że 
poznałem wcześniej już to miasto, 
które mi się bardzo podoba, a lu-
dzie są tu bardzo życzliwi. A ta-
kim kolejnym ważnym powodem 
jest to, że znam pastora Cezare-
go Komisarza z tutejszego Zboru 
Ewangelicznych Chrześcijan w No-
wogardzie. Dlatego poprzez dobre 
relacje z nim i informacje przeka-
zane przez niego staram się tu być 
wtedy, gdy jest organizowana w 
Nowogardzie Misja Namiotowa – 
powiedział nam między innymi 
pastor Gabriel. 

Pastor Gabriel Kosętka  uro-
dził się  w Radomsku, gdzie ukoń-
czył Szkołę Podstawową. W 1985 
roku rozpoczął naukę w Woj-

skowym Liceum Muzycznym 
w Gdańsku, które ukończył w 
1990r jako muzyk instrumenta-
lista w korpusie chorążych. Służ-
bę zawodową rozpoczął w Or-
kiestrze Garnizonowej 8. Flotyl-
li Obrony Wybrzeża w Świno-
ujściu. W latach 1990-2006 peł-
niąc służbę wojskową osiąga ko-
lejne poziomy rozwoju zawodo-
wego od muzyka odpowiedzial-
nego przez solistę po koncertmi-
strza, ponadto pełni obowiązki 
kierownika sekcji instrumentów 
dętych blaszanych, zdobywa kla-
sy specjalizacji wojskowej i awan-
suje na kolejne stopnie wojskowe. 
W 2006 roku, po 21 latach służ-
by w Wojskach Lądowych i Ma-
rynarce Wojennej odszedł  do re-
zerwy, by  podjąć decyzję podda-
nia swojego życia Panu Jezusowi i 
zostać pastorem w Zborze Ewan-
gelicznych Chrześcijan w Gdań-
sku, gdzie mieszka ze swoją żoną 
i dwiema córkami. 

Jarek Bzowy 

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalio-
nu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-

pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 
nadzieję, że podobnie jak ja, wie-

lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 
Festynu Komandosa, odbędzie się 

Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możliwość 
swojego zdania w tak ważnej spra-
wie dla członków Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 
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Bezpłatne porady prawne  
w redakcji DN, w każdą środę 

Począwszy od przyszłej środy, tj. 9 września, w każdą kolejną, w redakcji DN, 
w godz. 10.00-12.00, bezpłatnych porad prawnych będzie udzielała radca praw-
na Agnieszka Warian. Dla tych, którzy w tym terminie nie będą mogli skorzy-
stać z prawniczej konsultacji uruchamiamy też specjalny adres e-mail, za po-
średnictwem którego można pisać do Pani Mecenas (porady@dzienniknowo-
gardzki.pl). Pani A. Warian, w każdym piątkowym wydaniu DN, będzie oma-
wiać najciekawsze sprawy z jakimi zwrócili się do niej mieszkańcy (oczywi-
ście anonimowo), w nowej rubryce stworzonej specjalnie do tego celu o nazwie 
„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”. 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, zarówno odwie-
dzając w środę naszą redakcję, bądź pisząc na adres: porady@dzienniknowo-
gardzki.pl.  Redakcja 

Amelia Gizińska: ur. 26.05.2015 r., zm. 26.05.2015 r. pogrzeb odbę-
dzie się 12.09.2015 r., o godz. 19:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Amelia Hebda: ur. 09.09.2015 r., zm. 09.09.2015 r. pogrzeb odbędzie 
się 11.09.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dożynki parafialne w czermnicy 

Plon niesiemy plon w Chrystusowy dom
Tradycyjnie dożynki zainaugurowała Dziękczynna Msza Święta. Najpierw słowa od najmłodszych, potem przedstawiciele Rady Sołeckiej i ks. Proboszcz 
Krzysztof Socha. A wszystko w wyjątkowej scenerii naszego kościoła nad wystrojem, którego czuwała  Marzena, Magda i Ania.

Przy wyjściu ze świątyni zgro-
madzeni otrzymywali symbolicz-
ne chlebki dożynkowe, które wrę-
czała Pani Poseł Renata Zarem-
ba w towarzystwie przedstawicie-
li Czermnicy.

Na przodzie korowodu ogrom-
ny wieniec skrupulatnie utkany 
przez nasze Panie. Przywitanie 
gości na Palcu i biesiada pod na-
miotami. To był dla nas ogrom-
ny sprawdzian organizacyjny…i 
z czystym sumieniem mogę po-
wiedzieć, że daliśmy radę! Miesz-
kańcy dopisali swoją obecnością, 
goście mimo złej pogody rów-

nież nie zawiedli. Przy stołach sie-
dzieli: pani Zenia i pan Marszałek 
Rzepa, mój sąsiad Jerzyk i Starosta 
Kulinicz, ks proboszcz Krzysztof i 
pani Poseł Renata Zaremba…to 
była prawdziwa integracja poko-
leniowa jak również administra-
cyjno-społeczna. Zależało nam 
by Czermnicę zobaczyli Ci, któ-
rzy mają wpływ na rozwój i dalsze 
losy naszej wioski. Dlatego przy-
byli przedstawiciele Rady Miej-
skiej, Zarządu Powiatu, Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych 
i sponsorzy, którzy zawsze nam 
pomagają.

Ugościliśmy wszystkich po Pol-
sku czyli obficie w jedzenie, któ-
re sami przygotowywaliśmy. Była 
grochówka pana Zenka i gula-
szowa Kamili z wojskowej kuch-
ni, grill a na nim mięsa wszela-
kie pichcił Bogdan z Krzyśkiem. 
Ogórki małosolne Marzenki i 
smalec Ani, do tego chleb Magdy. 
Ciasta i przeróżne smakołyki ku-
siły wszystkich zgromadzonych. 
Punktem kulminacyjnym była go-
rąca prosto z wędzarni kiełbasa i 
wędzone polędwiczki. Te aromaty, 
smaki i muzyka akordeonu sku-
tecznie przyćmiły niepogodę, któ-
ra próbowała porwać nam namio-
ty.

Ciepła atmosfera udzielała się 
wszystkim. To był doprawdy uda-
ny dzień.

Obecność tylu wyjątkowych go-
ści była również okazją do podzie-
lenia się problemami jakie drę-
czą mieszkańców. Głównym i nie 
do przeforsowania jest uzyska-
nie zgody od Burmistrza na bu-
dowę Palcu Zabaw w ramach wy-
granego Konkursu Fundacji Avi-
va. Oburzenia nie kryli wszyscy 
a pani Poseł Renata Zaremba wy-
szła z inicjatywą zebrania podpi-
sów pod poparciem budowy Pal-
cu Zabaw. Jako pierwsza złoży-
ła podpis w ślad za nią Wicemar-
szałek, Starosta, Radni i wszyscy 
zgromadzeni. Szkoda, że z zapro-
szenia nie skorzystał nasz Bur-
mistrz gdyż może na miejscu uda-
łoby się położyć kres patowi jaki 
od długiego czasu trwa na styku 
Czermnica – Gmina.

Dziękuję Ci Czermnico, że po 
raz kolejny udowodniłaś, że stać 
Cię na wiele.

Jan Artemiuk 
sołtys Czermnicy
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

mieszkańcy  Dąbrowy Zapraszają
na Odpust i Festyn z Okazji 70 Lecia 

święcenia kościoła w obrządku katolickim 
w Dąbrowie pw. św. Michała Archanioła 

w dniu 26 września 2015 r.
Uroczystości rozpocznie o godz. 15.00  Msza św. w intencji mieszkańców z udziałem Orkiestry 

Dętej im. Brata Edmunda Sobisia z Parafii Szczecin-Kijewo
Po Mszy św. odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej z okazji Jubileuszu.
16.30 do 20.00 Festyn na Sali wiejskiej
- biesiada na ludowo z „Kapelą Rycha”  z No-

wogardu
- występ zespołu dziecięcego z Ośrodka kul-

tury i Sportu w Maszewie
- zapraszamy na darmowy poczęstunek (gro-

chówka, pierogi, kawa ciasto)
- loteria fantowa
- stoisko z rękodzielnictwem  Pani Danuty 

Szymańskiej
- stoisko z książkami
Do nabycia będą okolicznościowe kubeczki.
Proponujemy darmowy przewóz BUS z No-

wogardu. BUS będzie podstawiony pod DK w 
Nowogardzie o godz. 14.20

Od godz. 20.00 zapraszamy na zabawę ta-
neczną do białego rana.

Zapraszamy serdecznie 
Organizatorzy.
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Z cyklu: Nasi przedsiębiorcy – Agnieszka Karapuda, Księgarnia „Cymelia”

Szczególna wartość zapisana w książkach
W ramach naszego stałego cyklu, w którym prezentujemy nowogardzkich przedsiębiorców, tym razem udaliśmy się do p. Agnieszki Karapudy – właści-
cielki Księgarni „Cymelia” położnej przy ul. Warszawskiej, by porozmawiać o kondycji rynku książek, a także największych problemach z jakimi boryka 
się branża księgarniana.

DN: W tym roku rodzice 
uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów 
otrzymali od państwa podręcz-
niki. Dla wielu rodzin to z pew-
nością spora oszczędność, ale 
dla branży w której Pani funk-
cjonuje z pewnością oznacza to 
spadek dochodów?

A.K.: Powiem szczerze, że tak. 
Z rządowego programu ucieszy-
li się rodzice, gdyż zaoszczędzili od 
400 do 600 zł w skali roku. Jednak 
punkt widzenia zależy od punktu 
siedzenia. Jako przedsiębiorca tej 
branży i rodzic mogę tylko ubole-
wać, że moje dzieci nie skorzysta-
ją z tego programu, a ja nie zaro-
bię godziwych środków w miesiącu, 
w którym poprzednio miałam lep-
sze wyniki finansowe. To powolne 
wbijanie gwoździa do trumny dla 
naszej branży, która i tak nie jest 
w dobrej kondycji. Obroty księgar-
ni, takich jak ta moja, utrzymują 
się głównie ze sprzedaży przybo-
rów szkolnych, książek, ale i pod-
ręczników. Ta sytuacja może do-
prowadzić w branży do zamknię-
cia mniejszych księgarni, ale i na-
wet małych wydawnictw. Ale, by 
nie było z ponurym akcentem to 
zaczekajmy i poobserwujmy, co 
będzie się działo dalej w tej spra-
wie. Dlatego proszę mi wybaczyć, 
ale dla mnie jest to sytuacja nie-
normalna, nie tylko pod względem 
ekonomicznym, ale i społecznego 
ładu - żyjemy w tym samym kraju, 

a mamy inne prawa, zaś obowiąz-
ki w kształceniu dzieci takie same.

Uważa Pani, że ten program 
jest niesprawiedliwy społecznie?

Władze zadbały o to, by pierw-
sze roczniki otrzymały podręcz-
niki - ja pytam, co z pozostałymi? 
Te klasy są pozbawione dostępu do 
darmowych książek, a i zakupić ich 
nie można bo są niedostępne u wy-
dawców. Wydawnictwa skupiły się 
na druku darmowych podręczni-
ków dla MEN, a pozostałe roczniki 
zostały zaniedbane. Aż strach po-
myśleć co będzie się działo za rok!

Powiedziała pani, że rządo-
wy program to powolne wbija-
nie gwoździa do trumny - rozu-
miem zatem, że branża już od 
pewnego czasu znajduje się w 
niekorzystnym położeniu? Czy 
takim księgarniom jak „Cyme-
lia” może grozić bankructwo?

Może tak się zdarzyć! Głównym 
zagrożeniem dla nas jest dzia-
łalność supermarketów, w któ-
rych przecież od dawna poza ar-
tykułami spożywczymi można ku-
pić przybory szkolne za niewiel-
ką cenę. Pewien czas temu na pół-
ki w dużych sklepach wprowadzo-
no też pozycje książkowe. Oso-
biście nie mogę patrzeć na to, jak 
książki przewracane są jak karto-
fle, pomiędzy pościelą, a garnka-
mi. Ten brak szacunku i odpowied-
niej ekspozycji dla książki jest jak 
jej zdeptanie. Nie mam o to preten-
sji do pracowników, którzy robią 

to, co wskażą im ich przełożeni, nie 
mniej takie traktowanie książek to 
po prostu profanacja.

Poczytność książek spada – tak 
przynajmniej wynika z ogólno-
polskich danych. Jak Pani sądzi 
- dlaczego czytamy coraz mniej?

Wydaje mi się, że ludzie prze-
stali czytać książki, bo pojawiły się 
inne, bardziej atrakcyjne możliwo-
ści, które związane są z rozwinię-
tą techniką. Dawniej przy czarno-
-białym telewizorze z dwoma ka-
nałami książka była tym oknem 
na życie i wieczorami do czytania 
zasiadały niemal całe rodziny. Póź-
niej pojawiła się TV, a z nią różno-
rodność programów, które z czytel-
nika zrobiły bardziej widza. Ostat-
nią sprawą jest bez wątpienia In-
ternet, który daje możliwości zaj-
rzenia i przyswojenia sobie infor-
macji bez konieczności wyjścia do 
księgarni czy biblioteki

Mimo tego książka wciąż ma 
swoich zwolenników, prawda? 
Inaczej przecież nie prowadziła-
by Pani księgarni?

Od razu chcę nadmienić, że jest 
to bardzo ciężki rodzaj biznesu. 

Dlatego tutaj bardzo potrzebne jest 
umiejętne poruszanie się na ryn-
ku i reagowanie na potrzeby czy-
telników, którzy chcą mieć książkę, 
która jest dla nich najcenniejsza i 
wartościowa. Wydaje mi się, że po-
siadanie domowej biblioteczki jest 
szczególnie w tych czasach bardzo 
dobrym zwyczajem. Dlatego miej-
my książki w domu, ale też czytaj-
my je i sięgajmy do nich. Tradycyj-
na książka jeszcze cieszy się dużym 
zainteresowaniem, bo trzeba pa-
miętać, że czytamy nie tylko wzro-
kiem, ale i innymi zmysłami cho-
ciażby węch i dotyk, czego nie do-
świadczymy na Internecie czy w 
audiobook.

Asortyment w księgarni znacz-
nie wychodzi poza pozycje książ-

kowe. Widzę tu przybory szkol-
ne, plecaki, pomoce naukowe, 
materiały piśmiennicze...

To prawda, asortyment wyczer-
puje w dużym stopniu oczekiwania 
klientów. Faktycznie, poza książ-
kami sprzedaje artykuły papierni-
cze, akcesoria biurowe, akcesoria 
do organizacji i archiwizacji doku-
mentów. Ponadto druki akcyden-
sowe i zabawki, tornistry, jak rów-
nież kartki okolicznościowe. Pro-
wadzę również księgarnię interne-
tową, gdzie jest wybór ponad 60 
tyś. tytułów książek i można je so-
bie wybrać na stronie www.ksie-
garniacymelia.osdw.pl  Dlatego 
odsyłam wszystkich do strony i ser-
decznie zapraszam do zakupu wy-
branej książki, którą można będzie 
odebrać tu w księgarni, bez żad-
nych opłat związanych z przesyłką.

Przygotowując się do wywia-
du natknąłem się na informację, 
na temat proponowanej przez 
Polską Izbę Książki, a popiera-
nej przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego tak 
zwaną  „Ustawę o Książce”. Za-
kłada ona wprowadzenie przy-

musu stosowania w detalu sta-
łych cen książek, co ma uchronić 
takie księgarnie jak prowadzo-
na przez Panią przed upadkiem. 
Uważa Pani, że to dobry projekt?

Tak się składa, że działam od sa-
mego początku w Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniu Księgarzy. My, 
jako księgarze wraz z Polską Izbą 
Książki tę ustawę pilotujemy. Dla-
tego wydaje mi się, że jest to krok w 
stronę unormowania relacji w ob-
szarze umów detalicznych pomię-
dzy księgarnią, a wydawcą. Nato-
miast brak owych unormowań po-
woduje chorobliwe rozwiązania, 
gdzie warunki dyktuje silniejszy. 
Popieram więc ten projekt, bowiem 
ma on działać na moje dobro za-
wodowe, a sama kwestia ustawy 

o książce powinna być jednolita 
dla wszystkich – zarówno dla księ-
garzy, jak i marketów, w których 
sprzedawane są też książki. Książ-
ka powinna zostać uznana za Do-
bro Narodowe, Dobro, które two-
rzy naszą tożsamość narodową, 
która w procesie globalizacji gdzieś 
się zatraciła. Puentując - książ-
ka nie powinna być tylko towarem 
handlowym, ale także symbolem, 
który obywatel powinien szanować 
tak, jak szanuje Orła Białego na 
naszej fladze narodowej.

Zatem czego potrzebują takie 
księgarnie, jak Pani, by w ogóle 
dalej przetrwać?

Wydaje mi się, że powinno być 
więcej ochrony przed ekspan-
sją marketów, w których jest wie-
le książek za bardzo niską cenę. 
Markety biorą np. topowe książ-
ki na wyłączność, na czas premie-
ry i dają na nie kolosalne rabaty. 
Natomiast te kolosalne rabaty na 
wydawcach wymuszają także skle-
py internetowe. Dlatego księgarnie, 
takie jak ta moja, najczęściej zosta-
ją z niczym i aby się ratować han-
dlują w zasadzie już wszystkim, co 
można sprzedać w obrębie papete-
rii i biznesu księgarskiego.

Pani Agnieszko, porozmawiaj-
my trochę o historii tego miej-
sca. Kiedy powstała księgarnia 
„Cymelia” i jaka jest chronologia 
jej nazwy?

Księgarnia powstała dokład-
nie 24 stycznia 2011 roku. Nieza-
leżnie od tego, jak potoczą się jej 
losy będzie to czas, który długo za-
pamiętam wspólnie ze swoją ro-
dziną. A nazwa została wybrana 
w drodze konkursu, jaki ogłosili-
śmy wśród członów naszej rodziny. 
Po ostatecznych  konsultacjach za-
twierdziliśmy nazwę „Cymelia”, co 
w wolnym tłumaczeniu oznacza: 
zbiór lub obiekt o szczególnej war-
tości, gdzie przechowywane są cen-
ne rękopisy oraz druki. Toteż uzna-
liśmy, że ta nazwa będzie bardzo 
odpowiednia.

Rozumiem, że rodzina miała 
duży wpływ na to, że zdecydowa-
ła się Pani otworzyć księgarnię?

Zdecydowanie tak. To jej za-
wdzięczam wiele. Dlatego korzy-
stając z okazji, wraz z małżonkiem 
pragniemy im serdecznie podzięko-
wać za pomoc w wielu sprawach. 
Kocham tę pracę, ale nie byłoby jej, 
gdyby nie pomoc rodziny i moich 
serdecznych przyjaciół, na  których 
też mogę zawsze liczyć.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Książka jest dobra na wszystko - mówi pani Agnieszka

Księgarania Cymelia
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Większość za JOW-ami i rozstrzyganiem sporów na korzyść podatnika 

Jak odpowiedzieliśmy na pytania w referendum
Wiadomo już, jak na poszczególne pytania w referendum odpowiadali mieszkańcy Nowogardu oraz Osiny. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, je-
steśmy za wprowadzaniem JOW-ów, zmianą systemu finansowania partii oraz rozstrzyganiem niejasności przepisów prawa podatkowego na korzyść po-
datnika. 

Jak już informowaliśmy, w No-
wogardzie frekwencja wynio-
sła dokładnie 7,63%. Na 20058 
uprawnionych do udziału w refe-
rendum (łącznie z obwodami za-
mkniętymi tj. ZK, DPS i Szpital), 
karty do głosowania wydano do-
kładnie 1534 osobom. 

PKW podała również szczegó-
łowe dane dotyczące tego, jak wy-
borcy odpowiadali na poszczegól-
ne pytania zadane w referendum. 
I tak na pytanie pierwsze, które 
brzmiało „„Czy jest Pani/Pan za 
wprowadzeniem jednomandato-
wych okręgów wyborczych w wy-
borach do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej?” 1159 osób odpowie-
działo „Tak”, natomiast 324 „Nie”. 
Na pytanie „czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego 
sposobu finansowania partii po-
litycznych z budżetu państwa?” 
odpowiedź „Nie” wybrało 1171 
osób, a krzyżyk w kratce przy od-
powiedzi „Tak” postawiło 316 
osób. Obywatele gminy Nowo-
gard zdecydowanie opowiedzie-
li się za „wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwości 
co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatni-
ka”. Tak zadeklarowało 1380 osób. 
Przeciw rozstrzyganiu sporów po-
datkowych na korzyść podatni-
ków było 99 osób. 

W Osinie 
podobnie...
W Gminie Osinie udział w refe-

rendum wzięły 142 osoby na 2329 
uprawnionych (6,10%). Podob-
nie jak w Nowogardzie i tu więk-

szość mieszkańców opowiedziało 
się za wprowadzaniem JOW-ów 
w wyborach do Sejmu- 110 osób 
na „Tak”, a 19 „Nie”. Zdecydowa-
na większość, bo 128 osób opo-
wiedziała się również za zmianą 

dotychczasowego systemu finan-
sowania partii. Tylko 13 osobom 
obowiązujący obecnie system od-
powiada. 

Podobnie było z odpowiedzą 
na pytanie trzecie. W tym przy-

padku 133 osoby odpowiedzia-
ło „Tak” na pytanie: czy jest Pan/
Pani za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwości 
co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego na korzyść podatni-
ka?”. Tylko 7 osób zakreśliło od-
powiedź „Nie”. 

Jak wiadomo, ze względu na ni-
ską frekwencję w całym kraju wy-
niki referendum nie są wiążące. 

 Szczegółowe wyniki referen-
dum wzbogacone o procento-
we ujęcie graficzne prezentujemy 
przy tekście. 

MS

Wyniki referendum Osina grafika. Źródło PKW

Wyniki referendum Nowogard grafika. Źródło PKW

Zbiórka krwi 
Klub Honorowych Dawców 

Krwi w Nowogardzie wraz z Za-
chodniopomorskim Oddziałem  
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Szczecinie uprzejmie informuje, 
że w dniu 12 września 2015 roku, 
w godz. 10-14 jest organizatorem 
zbiórki publicznej, a jej celem jest 
pozyskanie środków pieniężnych 
na działania związane z promocją 
zdrowia. Zbiórka wolontariuszy i 
młodzieży odbędzie się w siedzi-
bie Klubu HDK, Plac Wolności 9.

Z wyrazami szacunku 
Prezes Klubu Krwiodawców

Zdzisław Szmit
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W poprzednim numerze DN, ze względów technicznych, nie ukazały się dwa fragmenty tekstu stanowiącego relację z Dożynek Gminnych w Osinie. W 
związku z tym, poniżej publikujemy tekst raz jeszcze, tym razem w całości. Red. 

Gminne Dożynki w Osinie 

Zgromadzili się, aby podziękować za plony 
W minioną sobotę, 5 września, w Osinie odbyły się gminne dożynki. Święto dziękczynienia za plony rozpoczęło się tradycyjnie uroczystą mszą. Następnie barwny korowód 
dożynkowy przeszedł ulicami miejscowości na boisko, gdzie trwała biesiada do późnych godzin nocnych. W świętowaniu nie przeszkodziła rolnikom nawet kapryśna pogoda. 

Msza św. dziękczynna odbyła się 
Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Osinie. 

-Witam wszystkich, którzy przy-
nieśliście owoce ciężkiej pracy rol-
nika, ogrodnika, sadownika. Wiel-
kim darem łaski jest, kiedy możemy 
stanąć przed majestatem Boga i po-
dziękować za chleb oraz modlić się, 
aby nam nigdy go nie zabrakło. Kie-
rujemy prośbę, aby szacunek do pol-
skiej ziemi, naszej ludzkiej pracy, a 
tym samym chleba, zawsze był dla 
nas priorytetem – witał wiernych 
zgromadzonych w świątyni ks. pro-
boszcz Jerzy Labuda. 

Dożynki to czas, kiedy poprzez ra-
dość z wykonanej dobrze pracy po-
winniśmy znaleźć motywację do dal-
szego wysiłku możliwego do osią-
gnięcia tylko wspólnie z Bogiem, 
zwracał uwagę pochodzący z Osiny, 
ks. Tomasz Mędrek, który koncele-

brował Mszę św. z ks. Proboszczem. 
-Jezus uczy nas wielkiej wdzięcz-

ności, która dzisiaj nas tutaj gro-
madzi, a którą kierujemy do Pana 
Boga. Bo przecież od niego wszyst-
ko pochodzi, bez niego nic nie 
uczynimy. Przeżywajmy więc tę 
uroczystość w duchu dziękczynie-
nia Bogu, ale i samym sobie  na-
wzajem. Niech to będzie motywa-
cja do nowych postanowień, by ten 
trud pracy łączyć z eucharystią - 
mówił Duchowny, obecnie peł-
niący funkcję dyrektora admini-
stracyjnego Wyższego Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego 
w Szczecinie.

Po zakończeniu Mszy świętej, 
ulicami Osiny, w kierunku bo-
iska sportowego wyruszył barwny 
korowód. Po przybyciu na miej-
sce, dożynkowych gości przywi-
tał wójt gminy, Krzysztof Szwedo. 

- Widzimy te wieńce, które sym-
bolizując ciężki trud rolnika, pełen 
rozczarowań, żalu, przeszkód, ale i 
w końcu  radości, że po raz kolejny 
udało się sprzątnąć to co się zasiało 
– mówił Wójt. 

Tuż po tym, starostowie dożynek 
Agnieszka Galus i Krzysztof Ma-
chol wręczyli wójtowi bochen chle-
ba, symbolizujący owoc tegorocz-
nych plonów, zebranych z pobli-
skich pól. 

W dalszej części uroczystości, 
specjalnie powołana komisja doko-
nała oceny wieńców dożynkowych 
przygotowanych przez poszcze-
gólne sołectwa w gminie Osina. W 
konkursie zwyciężyło sołectwo Wę-
gorzyce. Drugie miejsce zajął wie-
niec przygotowany przez mieszkań-
ców Osiny, a trzecie z Węgorza. 

Wiele też działo się na głównej 
scenie. Wszak trudno sobie wyobra-

zić dożynkowej biesiady bez skocz-
nych rytmów.  Swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowali mieszkań-
cy Osiny, Krzywic, Kościuszek, Re-
dła i Przypólska, w ramach koncer-
tu „śpiewające sołectwa”. O godzi-
nie 19:00, odbył się występ zespo-
łu Cliver, grającego polskie disco, a 
o 21:00 na scenie zagrali Specyficz-
ni – szczecińska grupa wykonująca 
znane covery. 

Wszystkiemu towarzyszył po-
kaz rękodzieła. Były też rzecz ja-
sna stoiska, na których można było 
kupić coś do przekąszenia. Zadba-
no też o zdrowie biesiadników – na 
stoisku diabetyków z Nowogardu 
można było zbadać krew na zawar-
tość cukru i cholesterolu. Nie mo-
gło też oczywiście zabraknąć atrak-
cji dla dzieci, a wśród nich warszta-
tów ekologicznych,  niezastąpione-
go dmuchanego zamku czy moż-

liwości podziwiania krajobrazu z 
poziomu strażackiego podnośnika. 
Przed 19:00, na bocznej scenie, od-
była się też licytacja dla Mai Błoń-
skiej z Węgorzyc (o tym dalej w nu-
merze). 

Warto dodać, na co zwracali uwa-
gę goście przybyli w sobotę do Osi-
ny, że miejscowość została pięknie 
udekorowana. Na całej trasie ko-
rowodu dożynkowego można było 
podziwiać kilka instalacji, prezen-
tujących różne zabawne scenki ro-
dzajowe związane z tematyką wsi i 
święta plonów. W odróżnieniu od 
dekoracji, jakie pojawiały się na no-
wogardzkich obchodach gminnego 
święta plonów w Świerczewie, były 
one pozbawione akcentów promu-
jących spożywanie nadmiernej ilo-
ści alkoholu. 

Marcin Simiński

W kościuszkach praca wre

Remontują świetlicę, odnowili 
przystanek 
W ostatnim czasie na terenie Kościuszek przeprowadzono prace porządkowo-remontowe. 
Rozpoczęto modernizację sceny w świetlicy, zakupiono siatkę zabezpieczającą oraz odma-
lowano przystanek autobusowy. Koszty wszystkich przedsięwzięć pokryto z funduszu so-
łeckiego, a prace wykonują we własnym zakresie sami mieszkańcy wsi.  

Miejscowa świetlica w Ko-
ściuszkach prowadzi ożywioną 
działalność - szczególnie na rzecz 
dzieci. Dlatego też uznano, że wy-
maga modernizacji. 

Na początku września, rozpo-
częto prace modernizacyjne sce-
ny w wiejskiej Świetlicy w Ko-
ściuszkach. Inicjatorami tego po-
mysłu była Rada Sołecka oraz 
mieszkańcy Kościuszek. Pienią-
dze na remont obiektu pozyska-
no z funduszu sołeckiego. Koszt 
tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 
7000 zł. Termin zakończenia pra-
cy przypadnie prawdopodobnie 
na koniec września. Dodatkowo 
nad sceną pojawi się fototapeta ze 
zdjęciami wioski. 

To nie jedyne inwestycje, jakie 
w tym roku wykonano. DN pod-
czas rozmowy z sołtyską wsi Ka-
tarzyną Wąsik dowiedział się, że 
na placu tuż przy świetlicy zosta-
ła założona siatka zabezpieczająca 
wypadanie piłki na sąsiednie po-
sesje, a wcześniej mieszkańcy od-
nowili przystanek autobusowy. 
Wszystko to również w ramach 
środków z funduszu sołeckiego.         

- Nasz przystanek został odmalo-
wany i posprzątany, mam nadzie-
ję, że teraz już nie przyjdzie niko-
mu do głowy, żeby pisać po ścia-
nach. Wierzę, że potrafimy usza-
nować czyjąś pracę, bo nie lubimy 
jak jest brudno dookoła, więc od 
teraz nasz przystanek będzie słu-
żył do tego, aby schować się przed 
deszczem. Dodatkowo planujemy 
przyozdobić przystanek w koloro-
we graffiti – dodaje sołtyska wsi 
Katarzyna Wąsik. 

Miejmy nadzieję, że nowo po-
wstałe obiekty będą służyły miesz-

kańcom Kościuszek przez dłuższy 
czas i pozostaną w dobrym stanie 
na długo.

W najbliższym czasie będziemy 
prezentować kolejne wsie i wyko-
nane tam zadania inwestycyjne z 
funduszu sołeckiego. 

Klaudia Stefańska 

Piekarnia Asprod 
nagrodzona tytułem 
„Piekarza Roku” 
Piekarnia Asprod, prowadząca jeden ze swoich sklepów fir-
mowych również w Nowogardzie, została nagrodzona tytu-
łem „Piekarza Roku”. Ta prestiżowa nagroda jest przyzna-
wana przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rze-
czypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie zrzeszające pie-
karzy i cukierników z całej Polski, 
zdecydowało w miniony weekend 
podczas Święta Chleba i Piernika 
w Jaworze (woj. dolnośląskie), że 
najzdrowszy, najpyszniejszy i wy-
piekany według tradycyjnej re-
ceptury chleb w całej Polsce po-
wstaje właśnie w naszym regionie. 
– Ta niezwykle prestiżowa i waż-
na w branży piekarniczej nagroda 
jest podsumowaniem 25 lat naszej 
ciężkiej pracy i potwierdza, że kie-
runek, który obraliśmy, jest właści-
wą drogą. Cieszymy się też, że nie 
tylko specjaliści, ale także klien-
ci coraz częściej bardzo świadomie 
wybierają produkty wysokiej jako-
ści wiedząc, że te tradycyjne wy-
piekane chleby to nie tylko prze-
pyszny smak, ale i zdrowie – mó-
wił Dariusz Bielecki, Wiceprezes 
Zarządu Spółki Asprod, który w 
jej imieniu odebrał nagrodę.

Nie jest to jedyne tak prestiżo-
we wyróżnienie, którym pochwa-
lić się może piekarnia Asprod. 
W ubiegłym roku Minister Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił 
asprodowskie wypieki certyfika-
tami „Poznaj Dobrą Żywność” 
przyznawanymi wyłącznie arty-
kułom spożywczym najwyższej 
jakości. Firma Asprod powstała w 
1991 roku w Kliniskach Wielkich, 
położonych pomiędzy Szczeci-
nem a Goleniowem. Dziś firma 
posiada już ponad 50 stoisk w 
trzech województwach: zachod-
niopomorskim, wielkopolskim 
oraz lubuskim. Jeden ze sklepów 
firmowych Piekarni znajduje się 
również w Nowogardzie, przy ul. 
700-lecia. 

MS 
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Zuzia córka Aleksandry 
Błaszczyk ur. 06-09-15 z 
Węgorzy

Wiktoria córka Joanny 
Szymczak ur. 07-09-15 z 
Grzęzna

Mateusz syn Ewy Dygas 
ur. 27-08-15 z Łobza

Ignacy syn Magdaleny i 
Marcina Libiszewskich ur. 
07-09-15 z Dobrej

Maja córka Katarzyny Ko-
sman-Galoch ur.08-09-15 
z Łobza

Piotr syn Justyny Szere-
meta ur. 27-08-15 z No-
wogardu

Maciek, syn Marty Stra-
mowskiej i Dariusza Pę-
dziszczaka, ur. 28.08.2015 
r w Nowogardzie

Gracjan syn Natalii Frą-
czak ur. 6-09-15 z Wicimic

Eryk syn Małgorzaty i 
Grzegorza Zamojskich ur. 
04-09-15 z Nowogardu

Alicja córka Jagody Sta-
siak ur. 10-09-15 z Redo-
stowa

Triathlon – mistrzostwa Polski na dystansie Olimpijskim

Norbert Jarochowicz wicemistrzem!
W sobotę (5 września), w Przechlewie, odbyły się triathlonowe Mistrzostwa Polski na dy-
stansie Olimpijskim. Pośród amatorów wystartował reprezentant Nowogardu, Norbert Ja-
rochowicz, który po morderczej walce wywalczył w swojej kategorii 2. miejsce, zostając wi-
cemistrzem Polski amatorów.

Zawody w Przechlewie zaliczają 
się do Enea Tri Tour, czyli najwięk-
szego w Polsce cyklu imprez tria-
thlonowych. W miniony weekend 
starty odbyły się pośród amato-
rów i profesjonalistów. Nowogard 
w sobotę w starciu amatorów re-
prezentował Norbert Jarochowicz. 
Nasz reprezentant rywalizował na 
niezwykle wymagającym dystan-
sie Olimpijskim, czyli 1500 me-
trów pływania, 40 km jazdy na ro-
werze oraz 10 km biegu. Rywaliza-
cja nie była łatwa, gdyż odbywała 
się w morderczych warunkach, sil-
nym podmuchom wiatru towarzy-
szył deszcz oraz jedynie 10 stopni 
Celsjusza. Zawodnik z Nowogar-
du reprezentujący klub „BICYKL.
EU”, startował w kategorii wie-

kowej M 40-44. Pokonał dystans 
1500 metrów w pływaniu z czasem 
00:29:16, był to 118 wynik pośród 
wszystkich startujących zawodni-
ków, a było ich aż 444. Norbert Ja-
rochowicz sporo nadrobił podczas 
50 km jazdy na rowerze, w tej kon-
kurencji nasz reprezentant uzyskał 
23 czas w Open, kończąc zmagania 
na rowerze z wynikiem 01:08:14. 
Na koniec zawodnikowi z Nowo-
gardu pozostało przebiec dystans 
10 km. Jarochowicz uporał się z 
tym zadaniem w czasie 00:45:01, 
który był 62 wynikiem pośród 
wszystkich zawodników. Osta-
tecznie nasz reprezentant ukoń-
czył triathlon w czasie 02:28:26, a 

w stawce Open wywalczył bardzo 
wysokie 41. miejsce. W swojej ka-
tegorii wiekowej, Norbert Jarocho-
wicz, przegrał tylko z Adamem 
Skomskim z Mostów, który okazał 
się lepszy o nieco ponad 8 minut. 
Tak więc w Nowogardzie możemy 
cieszyć się z kolejnego wielkiego 
sportowego wyniku, Norbert Jaro-
chowicz wrócił do domu ze srebr-
nym medalem w swojej kategorii, 
na Mistrzostwach Polski amato-
rów w Triathlonie. Naszemu repre-
zentantowi gratulujemy wspaniałej 
walki oraz życzymy kolejnych tak 
udanych startów podczas triathlo-
nowych imprez. 

KR

Na zdjęciu Norbert Jarochowicz biegnący w deszczu po swój srebrny medal Mi-
strzostw Polski

Tego dnia pogoda nie zachęcała do 
kąpieli, jednak Norbert Jarochowicz 
przepłynął dystans 1500 metrów, po 
czym wsiadł na rower i walczył dalej o 
najwyższą pozycję

Obrona konieczna 
Ocena moralna musi być zawsze poprzedzona rozpoznaniem sytuacji. Otóż rzeczywistymi imigrantami potrzebującymi naszej pomocy są chrześcijanie, 
wypędzani ze swoich domów, okrutnie prześladowani i zabijani. Im należy się nasza solidarność i pomoc. Natomiast imigracja muzułmańska, to zagroże-
nie naszej wolności religii i cywilizacji, a często także życia. Moralnym obowiązkiem w takiej sytuacji, nie jest kapitulacja w postaci zgody na islamizację 
Europy, a walka w naszej obronie. 

Dziś jesteśmy właśnie w sytu-
acji zagrożenia i dlatego obro-
na przed muzułmańska infil-

tracja jest nakazem prawidłowo 
uformowanego sumienia i na-
kazem moralnym. Założenie, że 
przybywający na nasz kontynent 
muzułmanie, to nieszczęśnicy, 
potrzebujący naszej pomocy, ra-
dykalnie rozmija się z rzeczywi-
stością. Ta emigracja, to proces 
podboju i islamizacji Europy ze 
wszystkimi społecznymi, kultu-
rowymi, religijnymi i kryminal-
nymi konsekwencjami tego fak-
tu. Sami muzułmanie tego nie 
ukrywają. Trzeba być ślepym by 
nie widzieć tego zagrożenia. 

Wezwania do przyjęcia tej 

imigracji, to wezwania to akcep-
tacji zła w postaci ograniczenia 
naszej wolności, zagrożenia ży-
cia i radykalnego ograniczenia 
wolności wyznawania wiary w 
Chrystusa. Kościół zawsze uzna-
wał za moralnie dopuszczalną, a 
nawet konieczna doktrynę obro-
ny koniecznej. 

W sytuacji zagrożenia ży-
cia, czy fundamentalnych war-
tości, zarówno jednostka, jak i 
wspólnoty mają prawo do obro-
ny wszystkimi skutecznymi me-
todami, z walką zbrojną włącz-
nie. Dziś znajdujemy się właśnie 

w takiej sytuacji, w której zgoda 
na imigrację byłaby tylko zgo-
dą na islamizację naszego kon-
tynentu. Byłaby zgodą na wszel-
kie zło, jakie niesie ze sobą cywi-
lizacja muzułmańska. 

Dziś moralnym nakazem jest 
obrona cywilizacji chrześcijań-
skiej zarówno przed inwazją 
muzułmańską, jak i przed ate-
istycznym nihilizmem rozbra-
jającym moralnie Europę. Bo to 
właśnie niszczenie cywilizacji 
chrześcijańskiej w Europie, roz-
kład społeczny i sekularyzacja, 
propagowanie dewiacji, niszcze-

nie rodziny, mordowanie dzieci 
nienarodzonych i eutanazja, de-
moralizacja zamiast wychowa-
na, ułatwia wojującemu islamo-
wi podbój naszego kontynentu. 
Obrona naszej cywilizacji, to za-
równo przeciwstawienie się imi-
gracyjnemu podbojowi, jak też 
wyniszczającej destrukcji doko-
nywanej na naszej cywilizacji 
przez ateistyczny nihilizm. Tyl-
ko odrodzenie Chrześcijaństwa 
może Europie dać siłę moralną i 
duchową do skutecznego oporu 
przed postępującą islamizacją.

Marian Piłka
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mistrzostwa Polski w motocrossie – Gdańsk

Zacharewicz znów najszybsza!
W niedzielę (6 września), w Gdańsku, rozegrana została ostatnie 4 seria z cyklu Mistrzostw 
Polski w Motocrossie. Na torze nie zabrakło Żanety Zacharewicz, wygrała pierwszy wyścig, 
a w drugim zajęła 2. miejsce, co pozwoliło jej wygrać w klasyfikacji zawodów czwartej serii 
Mistrzostw Polski.

Żaneta Zacharewicz w Gdańsku 
nie walczyła o zwycięstwo w ca-
łym cyklu Mistrzostw Polski, gdyż 
nie wystartowała w dwóch pierw-
szych seriach. Żanety zabrakło 3 
maja w miejscowości Subieńczy-
ce oraz 14 czerwca w Człucho-
wie. Nasza reprezentantka wy-
startowała natomiast 16 sierpnia 
w Lidzbarku Warmińskim, zaj-
mując wówczas 2. miejsce w kla-
syfikacji zawodów. Do Gdańska 
zatem, zawodniczka KM Cisy No-
wogard pojechała w ramach tre-
ningu oraz udowodnienia wszyst-
kim, kto obecnie jest najlepszy w 
kategorii MX Kobiet. Trening do-
wolny pokazał, że stawka jest wy-
równana, najszybsza była Wikto-
ria Horodyńska z Enduro Team 
Kielce, o 3 sekundy gorsza była 
Karolina Liszewska z KM Cross 

Lublin, natomiast Żaneta Zacha-
rewicz do Horodyńskiej straci-
ła 4 sekundy,uzyskując czas na 3. 
miejsce. W treningu kwalifikacyj-
nym, nasza reprezentantka prze-
sunęła się już na 2. pozycję ustę-
pując jedynie Horodyńskiej. Jed-
nak to w jakiej jest obecnie for-
mie Żaneta Zacharewicz, poka-
zał nam pierwszy wyścig. Zawod-
niczka KM Cisy Nowogard poje-
chała bezbłędnie, daleko w tyle 
zostawiając rywalki. Zacharewicz 
wygrała z czasem 20:21.282 i wy-
przedzając drugą na mecie Karo-
linę Jankowiak z Automobilklubu 
Głogów, aż o 28 sekund! W wyści-
gu drugim piękną walkę z Żanetą 
stoczyła Karolina Liszewska z KM 
Cross Lublin. Do samej mety wa-
żyły się losy tego, która z dziew-
czyn wygra w tym biegu. Osta-

tecznie o 4 sekundy lepsza okazała 
się rywalka z Lublina i Żaneta Za-
charewicz ostatecznie zakończy-
ła ten bieg na 2. miejscu. Punkty 
za dwa wyścigi, pozwoliły Żanecie 
tryumfować w klasyfikacji całych 
zawodów. Tak udane starty za-
równo w Lidzbarku Warmińskim, 
jak i teraz w Gdańsku, przesunęły 
zawodniczkę KM Cisy w klasyfi-
kacji Mistrzostw Polski  na 7. po-
zycję. Mistrzostwo Polski zdobyła 
Karolina Liszewska. Ostatnie star-
ty Żanety pozwalają nam wierzyć 
w to, że podczas zawodów organi-
zowanych na nowogardzkim to-
rze motocrossowym, nasza repre-
zentantka będzie główną faworyt-
ką do zwycięstwa w kategorii MX 
Kobiet. 

KR 

„masters Po latach” - Sianów 2015

Dominacja Chrabąszczy
W sobotę (5 września), w Sianowie, rozegrano IX sianowski wyścig kolarski „Masters Po 
Latach” o Puchar Burmistrza Sianowa. Udział w nim wzięła liczna reprezentacja Chrabąsz-
czy Nowogard, którzy zajęli wysokie lokaty. 

Kolarze w Sianowie brali udział 
w jeździe indywidualnej na czas, 
po 15 km trasie na odcinku  Sia-
nów-Węgorzewo-Sianów. Nowo-
gard reprezentowało 9 kolarzy, 
spośród których, aż ośmiu wy-
startowało w kategorii M1, czy-
li mężczyźni z roczników 1997-
1986. Znów koszulkę swojego 
macierzystego klubu Chrabąszczy 
Nowogard, mógł przywdziać Re-
migiusz Komisarek, który obec-
nie rozwija się w Cartusii Kartu-
zy. Nasz utalentowany kolarz nie 
miał sobie równych w jeździe in-

dywidualnej na czas. Remigiusz 
Komisarek znokautował rywali, 
uzyskując czas 23:00:96 i wyprze-
dzając drugiego na podium repre-
zentanta Koszalina - Błażeja Pasi-
ka, aż o 59 sekund! Na najniższym 
stopniu podium stanął kolej-
ny były kolarz Chrabąszczy - Łu-
kasz Janic, który czasówkę ukoń-
czył z wynikiem 24:22:39. Tuż za 
podium, na 4. miejscu uplasował 
się Marek Miśkiewicz z czasem 
25:48:00. Ładnie w stawce star-
szych zawodników zaprezentowa-
li się obecni podopieczni Ryszar-

da Posackiego. Adam Salamon i 
Mateusz Gliwka wywalczyli pozy-
cje w pierwszej dziesiątce, odpo-
wiednio 8. i 9. miejsce. Obok sie-
bie uplasowali się pozostali trzej 
zawodnicy, Damian Teodorczyk 
zajął 11. pozycję, Hubert Grygow-
ski wywalczył 12. czas, natomiast 
Jacek Fecak sklasyfikowany został 
na 13. miejscu. 

W kategorii M5, czyli mężczyź-
ni z rocznika 1955-1946 wystarto-
wał Jan Baran, który może mówić 
o lekkim niedosycie. Kolarz LKK 
Nowogard zajął tak nielubiane 
przez sportowców 4. miejsce, uzy-
skując wynik z czasówki 29:51:61. 
Gratulujemy reprezentantom No-
wogardu swojej postawy podczas 
sianowskiej imprezy oraz życzy-
my im kolejnych udanych startów. 

KR

Żaneta Zacharewicz eksplodowała z formą w najlepszym z możliwych momentów 
dla KM Cisy, gdyż tuż przed Mistrzostwami Strefy Polski Zachodniej organizowany-
mi w Nowogardzie

W środku Remigiusz Komisarek, z prawej strony Łukasz Janic, na podium IX sia-
nowskiego wyścigu kolarskiego Masters Po latach

Na zdjęciu podopieczni Ryszarda Posackiego z Chrabąszczy Nowogard, od lewej- 
Adam Salamon, Damian Teodorczyk, Hubert Grygowski, Mateusz Gliwka, Jacek 
Fecak

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

reklama
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iii runda Pucharu Polski ZZPN

Zorza ponownie w Nowogardzie
Znamy już pary III Rundy Pucharu Polski ZZPN. Los okazał się łaskawy dla 
drużyny Pomorzanina II Nowogard. Piłkarze z Nowogardu, w III Rundzie 
zmierzą się z Zorzą Dobrzany. Mecz odbędzie się w środę (23 września), o go-
dzinie 16:45. 

Trzeba przyznać, że nowogar-
dzianie mogą być zadowoleni z 
losowania. „Rezerwowi” mogli w 
Pucharze natrafić m.in. na czwar-
toligowców: Inę Goleniów, Gryf 
Kamień Pomorski, Piast Choci-
wel, czy też Hutnika Szczecin. Zo-
rza niedawno gościła w Nowo-
gardzie, w ramach 4. kolejki wo-

jewódzkiej okręgówki, Pomorza-
nin zremisował z piłkarzami z 
Dobrzan 1:1. Można się spodzie-
wać, że tak jak w meczu ze Spar-
tą Węgorzyno, „rezerwowych” 
wzmocni kilku piłkarzy pierw-
szego zespołu i dzięki temu, przed 
nowogardzkim zespołem otwie-
ra się szansa na wygranie z Zo-

rzą i awans do IV Rundy Pucha-
ru Polski ZZPN. Wszystkie mecze 
III Rundy odbędą się w środę (23 
września), o godzinie 16:45. Już 
dziś zachęcamy wszystkich kibi-
ców Pomorzanina, do zarezerwo-
wania sobie czasu i przybycia tego 
dnia na stadion miejski. 

KR

Zespoły Pomorzanina zagrają na wyjeździe

Do Golczewa po zwycięstwo
Zarówno pierwszy, jak i drugi zespół, w ramach rozgrywek ligowych rozegrają swoje me-
cze na wyjeździe. Podopieczni Tomasza Surmy zagrają z beniaminkiem z Golczewa, z ko-
lei „rezerwowi” pojadą do Szczecina, aby powalczyć z tamtejszą Vielgovią. W ten weekend 
pauzują rozgrywki III Ligi Kobiet. 

Beniaminek okręgówki - Iskra 
Golczewo, jak dotychczas tylko 
raz wygrała. Miało to miejsce w 
1. kolejce, gdy piłkarze z Golcze-
wa przed własną publicznością 
pokonali Arkonię Szczecin (2:1). 
Później jednak niedzielni rywa-
le Pomorzanina przegrywali ko-
lejne trzy spotkania, odpowiednio 
z Iną Ińsko (1:0), Polonią Płoty 
(1:2) i Regą Trzebiatów (5:0). Po-
morzanin lepiej prezentował się w 
meczach przeciwko Polonii i Re-
dze, ma na koncie również o dwa 
punkty więcej i tylko jedną poraż-
kę, dlatego można liczyć na to, że 
podopieczni Tomasza Surmy są w 
stanie wygrać w Golczewie. By-
łoby to niezwykle cenne zwycię-
stwo, bo przypomnijmy, że no-

wogardzianie jak dotąd, 3 punk-
ty wywalczyli tak jak Iskra, tylko 
w 1. kolejce. Dodajmy, że w mi-
nionym sezonie Pomorzanin II 
wzmocniony piłkarzami z pierw-
szego zespołu, wygrał z Iskrą 3:2 
w ramach rozgrywek Pucharu 
Polski ZZPN. Zachęcamy wszyst-
kich kibiców Pomorzanina, aby 
wybrali się do Golczewa i w nie-
dzielę (13 września), o godzinie 
16:00, dopingowali swoich piłka-
rzy. 

W A Klasie wciąż czekamy na 
przebudzenie rezerw Pomorza-
nina. Po 3. kolejkach nowogar-
dzianie zanotowali trzy porażki, 
nie strzelili jeszcze bramki, tra-
cąc przy tym 15 goli. Każda seria 
musi się kiedyś skończyć i wierzy-

my, że w meczu przeciwko Vielgo-
vii, „rezerwowi” strzelą pierwszą 
bramkę w tym sezonie i zdołają 
wywalczyć choćby 1 punkt. Szcze-
cinianie, jak dotąd, grali w kratkę, 
1 zwycięstwo, 1 remis i 1 porażka, 
tracą jednak bardzo mało goli, bo 
na razie bramkarza Vielgovii po-
konał tylko jeden z piłkarzy lide-
ra, czyli Światowida Łobez. Nie 
jest to najsłabszy rywal i w Szcze-
cinie nie będzie łatwo o punkty, 
ale zawodnicy drugiego zespołu, 
choćby w meczach pucharowych, 
w których aż tak bardzo nie byli 
wzmocnieni, pokazali, że potra-

We wrześniu 2014 roku, Pomorzanin II w ramach II Rundy Pucharu Polski ZZPN, poko-
nał Iskrę Golczewo 3-2. Taki wynik kibice z pewnością wezmą przed meczem w ciemno

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
5. kolejka:
Stal Szczecin – Ina Ińsko   (12.09; 11:00)
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany  (12.09; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Arkonia Szczecin (12.09; 16:00)
Energetyk Gryfino – Sarmata Dobra (12.09; 16:00)
Piast Karsko – Polonia Płoty  (12.09; 17:00)
Kłos Pełczyce – Morzycko Moryń  (12.09; 17:00)
Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard (13.09; 16:00)
Błękitni II Stargard – Rega Trzebiatów (13.09; 16:30)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
4. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin Przybiernów (12.09; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Hanza Goleniów  (12.09; 16:00)
Zalew Stepnica – Znicz Niedźwiedź  (12.09; 16:00)
Kasta Majowe – Orzeł Łożnica   (12.09; 17:00)
Światowid Łobez – Rybak Wełtyń   (12.09; 17:00)
OKS Goleniów – Aquila Szczecin   (12.09; 19:00)
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard (13.09; 16:00)

fią grać w piłkę i skutecznie wal-
czyć z mocniejszymi zespołami. 
Mecz ten, tak samo jak pojedynek 
pierwszej drużyny, zaplanowano 
na niedzielę (13 września), o go-

dzinie 16:00. Przy artykule pre-
zentujemy komplet gier w okrę-
gówce i A Klasie.  

KR

Supermaraton „liczyrzepa”

Dobre starty naszych mieszkańców
W sobotę (5 września), w Karpaczu, odbył się Maraton rowerowy „Liczyrzepa”. Startowało 
w nim 4 reprezentantów Nowogardu, którzy zaprezentowali się z dobrej strony. Był to już11 
z 13 supermaratonów zaplanowanych na 2015 rok. 

Trasa, którą pokonywali za-
wodnicy LKK Nowogard, wiodła 
przez wyjątkowo pagórkowaty te-
ren, suma podjazdów na dystan-
sie 171 km wynosiła 3486 m, na 
dystansie 120 km - 2422 m, na-
tomiast na 68 km wyniosła 1323 
m. Każdemu zawodnikowi głę-
boko dał się we znaki podjazd 

pod przełęcz Rędzińską, które-
go nachylenie w końcowym eta-
pie przekracza 19% i na dystansie 
Giga trzeba było pokonać go aż 3 
razy. Gdy występują podjazdy, nie 
brakuje również zjazdów, w przy-
padku tego supermaratonu były 
one bardzo kręte i niebezpieczne, 
bowiem nie wszystkim towarzy-

szyła dobra nawierzchnia. Prze-
konał się o tym m.in. Marek Szy-
mański, który na zjeździe z prze-
łęczy Rędzińskiej zaliczył lekki 
upadek. Dla kilku innych zawod-
ników nie skończyło się jednak to 
aż tak łagodnie. Podczas pokony-
wania trasy pogoda sprzyjała ko-
larzom, towarzyszyło im słońce i 
słaby wiaterek, choć start pierw-
szych kolarzy walczących na dłu-
gim dystansie, odbywał się o 8 
rano przy temperaturze 12 stop-
ni Celsjusza.  

Jedyną przedstawicielką płci 
pięknej z Nowogardu, była Mał-
gorzata Kubicka, startująca w ka-
tegorii MegaK4s, na dystansie 
Mega (120 km). Kubicka uzyskała 
czas 06:03:47.155, który sklasyfi-
kował ją na 2. miejscu w swojej ka-
tegorii oraz na 3. pozycji w Open 

Arkadiusz Pietruszewski (w środku) w Karpaczu wygrał w swojej kategorii oraz w 
Open na dystansie 171 km

Janusz Pietruszewski (w środku) na najwyżśzym stopniu podium w kategorii Mini-
M6i podczas supermaratonu w Karpaczu

Kobiet. Bardzo ładny start zano-
tował Arkadiusz Pietruszewski, 
walczący w kategorii GigaM4i, 
czyli na dystansie 171 km. Arka-
diusz Pietruszewski ukończył wy-
ścig z czasem 06:59:59.745, dzię-
ki czemu zwyciężył w swojej ka-
tegorii oraz w Open Mężczyzn na 
dystansie 171 km. Zwycięstwo w 
swojej kategorii zanotował rów-
nież Janusz Pietruszewski, startu-
jący w MiniM6i, na dystansie 68 
km. Janusz Pietruszewski pokonał 
trasę z czasem 02:54:49.071, który 
w Open na dystansie Mini sklasy-
fikował go na 13. miejscu. Ostat-
nim z naszych reprezentantów był 

Marek Szymański, rywalizujący w 
kategorii MiniM6s. Kolarz z No-
wogardu zakończył wyścig z cza-
sem 02:40:05.581, tak jak infor-
mowaliśmy wcześniej, przytrafił 
mu się upadek, dlatego zajął miej-
sce w kategorii tuż za podium, na 
4. pozycji, a w Open na swoim dy-
stansie, sklasyfikowany został na 
73. miejscu. 

Gratulujemy naszym reprezen-
tantom udanych startów na wy-
magającej górskiej trasie oraz ży-
czymy kolejnych sukcesów w cy-
klu supermaratonów. 

KR 
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A13.4.śczb.do

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

W.21-28.08

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Zatrudnimy:
- kierowcę 

w ruchu międzynarodowym
Wymagania:-prawo jazdy 

kategorii C+E, karta kierowcy
Tel. 515258510

Pilnie poszukiwana 
osoba do opieki nad 

starszą panią, 
która jest samodzielna, nie le-
żąca, jednak wymagająca to-
warzystwa i uwagi innej oso-
by, przez kilka godzin dzien-
nie (ok. 6-8 godzin na dobę, w 
dni ustalone z rodziną).  
Mile widziane osoby z do-
świadczeniem. 

Więcej informacji pod 
nr tel. 601 076 715. 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Uwaga wędkarze!
PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 

członków Koła, że dnia 20.09.15r. 
Organizuje zawody towarzyskie drużynowe 
dwuosobowe na jeziorze w Nowogardzie, 

zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 
ul. Waryńskiego 12 do dnia 16.09.15r. 

Od dnia 17.09.15 do 21.09.15 sklep Tęczak nieczynny. 
Startowe wynosi 10 zł zbiórka 

przy restauracji Neptun o godz. 8.00-8.30. 
Zarząd Koła PZW Tęczak

Starosta Goleniowski
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa Po-

wiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1, na tablicy ogło-
szeń została podana informacja o przeznaczeniu, do oddania w 
dzierżawę na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy, gruntu o powierzchni 400 m2 stanowiącego część dział-
ki nr 118/1 położonej w obrębie 1 miasto Nowogard. Dodatko-
we informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 203 II piętro) lub 
tel. (91) 471-02-39.

Zarząd Koła Miejsko-
Gminnego PZW 
w Nowogardzie 

zaprasza w dniu 13.09.2015r. 
na towarzyskie zawody 
wędkarskie spławikowe 

na Jeziorze Nowogardzkim. 
Zbiórka uczestników zawodów 

k/Restauracji „Neptun” 
o godzinie  8:00. 

Zapisy w sklepie „Wędkarz” 
do dnia 10.09.2015r. 

Startowe 5 zł.
Zarząd Koła MG

Firma Hjort Knudsen Polen 
Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	 stolarza
•	  do przyuczenia na tapicera i sto-

larza w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

Zlecę położenie 
500 m2 blachy 

trapezowej  
na dachu 

Stan obecny deska kryta papą. 
Kąt nachylenia ok. 15-20 %, 

wysokość prac 4,5 m. 
Termin wykonania 

do uzgodnienia. 
Tel. 601 58 40 55 
lub końcówka 56. 

reklama

V Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego

Zwycięstwo Artura Janiszyna
W sobotę (5 września), na korcie tenisowym państwa Kubickich, odbył się V Nowogardzki 
Turniej Tenisa Ziemnego, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wy-
chowawczym w Nowogardzie. 

W tym roku turniej został ob-
jęty patronatem przez Staro-
stę Goleniowskiego, który stał 
się fundatorem nagrody głównej 
- rakiety tenisowej. Zawodnicy 
chętnie włączyli się do pięknej 
akcji zbierania pieniędzy na za-
kup nowego wózka inwalidzkie-
go dla podopiecznego stowarzy-
szenia. Tegorocznym zwycięzcą 
turnieju jest Artur Janiszyn. Dru-
gie miejsce zajął Wojciech Ku-
bicki, natomiast na najniższym 
stopniu podium stanął  Zbigniew 
Ceranka. Gratulujemy! Na szc-

zególne podziękowania zasłu-
gują: Wojciech Kubicki, Rob-
ert Gwoźdź – firma Betmix, To-
masz Rączka – firma Betmix, Pi-
otr Wochna – firma Koschem, 
Krzysztof Dobrowolski, Leszek 
Cedro i firma Budmat, Emil-
ian Kinasz, Panowie Brzeziński 
i Koladyński - firma Elmar, Jan 
Bąk – firma Bartek Domet, pan 
Leszek Pastusiak – usługi stolar-
skie, Zofia Dęga- Zakład Handlo-
wo- Usługowy, Norbert Dwor-
ak, Marek Kowalczyk – firma 
KRZEMIENNA, Grzegorz Kow-

alczyk- firma Dorado, Waldemar 
Pędziszczak, Waldemar Zieliński, 
Beata Gwiazdowska - Firma 
Edba. Bardzo dziękujemy, rów-
nież nauczycielom i wychowaw-
com Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, którzy bę-
dąc jednocześnie członkami sto-
warzyszenia zawsze bezintere-
sownie pomagają, angażują się w 
akcje i imprezy organizowane na 
rzecz podopiecznych stowarzy-
szenia.

Stowarzyszenie „NASZE SZANSE”
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OGŁO SZe Nia drob ne

W19.6.śczb.7.3.do

Zapoznaj się z szeroką ofertą na naszej stronie www.extradom.net.plMały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

 NOWOGARD
 ul. Boh. Warszawy 1
 czynne pon.-pt. 9.00-17.00
 tel.: 508 312 261; 517 770 353
 91 392 22 33

NOWOGARD 
CENTRUM

   Mieszkanie 
o powierzchni 39 m2 

  
NOWOGARD 

CENTRUM

Kawalerka 
o powierzchni 27 m2, 

I piętro 

NierUcHOmOŚci
•	 DOM  w Dobrej sprzedam  lub zamienię 

na mieszkanie. Tel.783649880.   

•	 Sprzedam  mieszkanie  bezczynszowe 
55 m2.Dobra  lokalizacja. 505 339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w karsku. Stan  
surowy.Tel.691 664 658.

•	 NOWOGARD - przy  NETTO do wynaję-
cia Lokal  100m.533983233

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, II piętro, 
po remoncie, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 605 686 520 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie Osiedle radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocieplo-
ny. W cenie mieszkania działka pod bu-
dowę garażu.Tel. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 110 m2  z garażem w No-
wogardzie. 608 853 710 

•	 Wynajmę sklep przy ul. Wojska Polskie-
go 5 w Nowogardzie (obok szkoły 1) Tel. 
607 288 835 

•	 Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 26 g w 
Nowogardzie (obok cukierni „Asprod”) 
Tel. 607 288 835 

•	 Sprzedam nowy dom w Kościuszkach 
130 m2, działka 4600m2. Nie wymaga 
wkładu finansowego. 606 118 102 

•	 Sprzedam mieszkanie, 3pokojowe, I pię-
tro, 60m2, ul. Zamkowa. Tel. 730 315 621  

•	 Wynajmę mieszkanie 3pokojowe na IV 
piętrze do umeblowania. 691 258 401 

•	 Do wynajęcia dwupokojowe, centrum, 
wysoki standard. 606 646 968 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w oko-
licach stadionu. 695 400 600 

•	 Sprzedam działki budowlane Karsk. 735 
957 563 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 57m2, 
II piętro ul. Warszawska, cena 169 tys. 
Tel. 510 002 318

•	 Do wynajęcia kawalerka 20 m2. 667 621 
070 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Asnyka 50 tys. 880 132 032 

•	 Wynajmę dom przy ul. Asnyka 1200 + 
kaucja + prąd. 880 132 032 

•	 Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + garaż. 
663 565 660 

•	 Do wynajęcia w Szczecinie -   słonecz-
ne, dwupokojowe mieszkanie w spo-
kojnej, bezpiecznej dzielnicy Pomorza-
ny.609493993

•	 Do wynajęcia dwa pokoje, centrum 
Szczecina blisko uczelni. 665 313 231

•	  Do wynajęcia dwupokojowe, centrum, 

42m2, po generalnym remoncie. 607 
646 926

•	  Sprzedam mieszkanie 50m2, parter, 
dobra lokalizacja. 506 432 616 

•	 Wynajmę lub kupię garaż przy ul. Zam-
kowej lub Warszawskiej. 697 980 702

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 poko-
je, 3maja 9/5, 100 tys. zł. Tel. 888 313 
884, 721 157 443

•	 Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu, 3 pokoje, 50 m2, I piętro. Cena 
155 000 zł. Tel. 519 111 710 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. 507 045 404

•	 Dobra – sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 53 m2 z balkonem na pierwszym 
piętrze 115 tys. 501 307 666 

•	 Sprzedam 2 ha pola. 660 206 833 

•	 Mieszewo k/Dobrej 7 ha gruntów 515 zł/
ha. 889 133 882 

•	 Sprzedam gospodarstwo 2 ha – inwe-
stycja. 245 tys. 609 353 315 

•	 Do wynajęcia kwalerka. Centrum. 509 
411 788 

•	 Działkę budowlaną z warunkami zabu-
dowy. Sprzedam. 606 681 704 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we przy ul. Gryfitów. Tel. 519 832 816 po 
19,30 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w Szczecinie, dobra lokalizacja, tram-
waj nr 10 i 8 oraz autobus 60, 53. Tel. 662 
273 232 

mOTOryZacJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam Skodę Felicie rok produkcji 
1997, benzyna, ważne OC, przegląd do 
sierpień 2016. Cena 2000 zł (do uzgod-
nienia). Tel, 508 211 573 

•	 Sprzedam Forda Mondeo rok 2006, 1.6 
benzyna, 604 164 710 

rOlNicTWO
•	 Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 

Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belowa-
nie słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Sprzedam prosięta, warchlaki i tuczniki 
na ubój. 513 259 668 

•	 Usługi rolniczne : koszenie łąk, mulczo-
wanie, belowanie, przegrabianie i zgra-
bianie, talerzówka, orka, siano-kiszonka 
i siew agregatem. 508 404 704 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

•	 Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 609 48 
00 49 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

•	 Sprzedam cieliczkę, Żabówko 18. tel. 
605 092 517

•	 Sprzedam ciągnik URSUS 1614, siewnik 
do nawozów 1000 kg, sortownik elek-
tryczny do ziemniaków, kultywator do 
siewnika. 606 576 417 

•	 Sprzedam obornik. 607 739 866 

•	 Koszenie łąk w zamian za potraw. 608 
647 119 

•	 Ciągnik URSUS 1614, siewnik do nawo-
zu 1000 kg, sadzownik do ziemniaków 
elektryczny, agregat do siewnika 3me-
trowy. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne z dowo-
zem, Żabówko. 661 633 977

USŁUGi
•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 Firma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DyWaNÓW, 
WykŁaDZiN, TaPicerki meBlOWeJ 
SamOcHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ ma-
TeriaŁOWeJ / POŚcieli WeŁNiaNeJ 
/ laNOliNĄ/SPrZĄTaNie: cZySZcZe-
Nie FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 513 409 258

•	 Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

•	 Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•	 Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz. 607 647 
515 

•	 TraNSPOrT, PrZePrOWaDZki. 665 
720 037

•	 UKŁADANIE – kostki  granitowej , kamie-
nia polnego.Tel.695909603.

•	  Wypełniam dokumenty do ZUS na ren-
te, emeryturę, świadczenia emerytal-
ne i kapitał początkowy. Kontakt : 512 
413 563 

•	 Torty, ciasta (olx.pl). Tel. 600 151 353

•	  Remonty mieszkań po godzinach . 607 
729 933 

•	 Matematyka. 668 171 212 

•	 Usługi koparko-ładowarką, przyłącza do 
tkan, roboty ziemne. 603 219 478 

•	 Pomoc przy pisaniu prac zaliczenio-
wych. 730 925 470

•	 Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

•	 BLACHARSTWO POJAZDOWE. 600 182 
682 

•	 Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

Praca
•	 Zatrudnię do  robienia  pierogów! Wiek 

bez  znaczenia , akt. książeczka zdrowia. 
Miejsce  pracy  Kikorze. Praca  zmiano-
wa. Tel.502026980. Dzwonić po 14 godz.

•	 Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posiłków.
Tel.913920221.

•	 Zatrudnię  pracownika  na kuchnię . 
Tel.530395368.

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

•	 Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 
005

•	 Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•	  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 
782 860 130 

•	 Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 602 
474 266 

•	 Poszukuję pracownika na stanowisko 
dojarz, wysokie wynagrodzenie. 91 39 
18 140 

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. 601 470 260 

•	 Przyjmę dekarza z doświadczeniem. 785 
931 513

•	 Zlecę docieplenie oraz przyjmę pracow-
ników. 785 931 513

•	 Firma ze Szczecina zatrudni kierowców 
C+E kraj i bliskie Niemcy tel. 691-481-
933

•	 Przyjmę do pracy w lesie pilarza i po-

mocnika. 783 176 050 

•	 Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane za-
trudni : płytkarzy oraz pracowników do 
prac ociepleniowych i wykończenio-
wych. 602 159 015 

•	 Zatrudnię pomocnika stolarza. Mile wi-
dziane doświadczenie. 503 084 687 

•	 Zatrudnię mechanika samochodowego 
warsztat w Żabowie. Organizuje dowóz 
z Nowogardu. 600 291 059

•	 Potrzebna opiekunka do osoby starszej 
sprawnej. Mieszkanie + wynagrodzenie. 
734 473 550 

•	 Zatrudnię dwóch pomocników mura-
rzy. 508 290 657 

•	 Zatrudnię na koparko-ładowarkę. 604 
164 710

•	 Restauracja Przystań zatrudni osobę na 
rencie do obsługi szatni. 91 39 20 221.

iNNe
•	 SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bardzo 

duży  wybór drzew  owocowych w po-
jemnikach Już od 20 zł.  Tuje, szmaragd  
już  od 10 zł.606106142.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pelet. 603 703 196

•	 Sprzedam drzewo mieszane liściaste 
pocięte w klocki. Tel 880 690 659 

•	 Owczarek niemiecki 2 lata z rodowo-
dem bardzo ładny sprzedam. 91 39 21 
828

•	 Sprzedam segment pokojowy stolik 
RTV + ława rozkładana. 605 331 204

•	 Sprzedam tarczycę budowlaną mo-
drzew sezonową na 6 lat, praz tarczyca 
jesion sezonowa na 6 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na wie-
szaki, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 605 522 340,

•	 Przyjmę (za) duże kwiaty doniczkowe. 
880 132 032 

•	 Sprzedam tanio betoniarkę 250  l, za-
gęszczarkę, piec CO 35 kW z podajni-
kiem. Tel. 509 411 788
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice k/Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl
W.2.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

  tel. 504 595 424

NATRYSKOWE
DOCIEPLENIA

Pianą PUR

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Sprzedam działkę 
ogrodową o pow. 5 arów, 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Tel. 698 560 684
§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Najważniejszy 
dyplomata

Ryba
akwariowa

Rzymski
Eros

Duża
wjazdowa

Oddzielana od ziarna

Wieś
nad Wartą
(gorzow.)

Jednoma-
sztowiec

Omen,
wróżba

Dopływ
Rodanu

Leśne
runo

Angielskie
piwo

Stała
opłata

Józef - 
były 

premier

"Ich..."

Rodzaj
nawierz-

chni
drogowej

Małpeczka

Wąż z 
"Księgi
dżungli"

Legenda mapy

Grecki
Amor

Rodzaj
rygla

Społeczny
rodem
z PRL

Sigur - islan. 
zespół

Płótno
parciane

Uwielbiany
przez
fanów

Pióro
w skrzydle

ptaka

Poeta
perski

Pociecha
lochy

Zbiornik
wodny

Składnik
powierza

Zapachowa
ciecz

z fiołków

Biblia
Islamu

Pracuje 
przy

krośnie

Rodzi-
cielka

Boisko
tenisowe

Tym-
czasowy
budynek

W atlasie

Zwój, 
rulon

Kryta
strzechą

Na 
datki

Sprzedaje
powierzony

towar

"Smutny"
wehikuł

Sułtańska
leżanka

Krai 
z Bamako

Karciany
dzwonek

Marzenie
filmowców

Kąśliwy
owad

Filipińska
wyspa

Np. egida

Szybo-
wanie

Figura
akrobacji
lotniczej

A
S

A
D

I,
 I
M

P
A

S
T
, 
IR

O
N

, 
M

A
K

A
D

A
M

, 
R

O
S

, 
S

A
N

T
O

K

Kuzynka sielawy

Wóz z amunicją

Kajet

Ojciec

Przedpokój w chacie

Dyktator
mody

Zamysł

Technika
malarska

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Sny nie wracają, ani lata
Adam Stefański, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Anna Huget, Danuta Wdowińska, Marek Kozioł, 

Cecylia Furmańczyk, Krystyna Gęglawa, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Teresa 
Januszonek, Grażyna Siedlecka

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Adam Stefański, Teresa Januszonek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Michał Feliksiak, Bartek Feliksiak, Miłosz Wielgus
Zwycięzca: Miłosz Wielgus
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃcZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZcZeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZeciN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlcZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

iNFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

ZAGINĄŁ PIES
owczarek 
niemiecki
znalazcę proszę 

o kontakt
tel. 694 819 036
Czeka nagroda!

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

reklama

reklama

s.  6

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

s. 3

Już w najbliższą 
środę 

bezpłatne porady 
prawne 

w redakcji
ul. Boh. Warszawy 7a

zapraszamy od godz 10 do 12

Czytaj s. 10

Okres kredytowania do 9 lat

Szybka decyzja kredytowa nawet w 15 minut

Twój dowód osobisty

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Dokument potwierdzający źródło i wysokości Twoich dochodów

Czytaj s. 3

Wpadł z 
narkotykami 
oraz kradzionym 
rowerem  
i telefonem

Czytaj s. 6

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Na zdjęciu Marek Kowalczuk, który zaalarmował redakcję DN i próbował samodzielnie uwolnić pechowego łabędzia

Na ratunek zaplątanemu łabędziowi

Dramatyczna  
akcja  
na jeziorze

Czytaj s. 3

W Długołęce wybudują  
wielkie obory

Historia 
z pozoru 
niewinnej 
awarii 

Wyjechał z 
parkingu prosto 
pod busa

Żywieniowa rewolucja w szkołach 

Kwaśny kompot i 
parówka bez tłuszczu

Wymagający zespół 
w Nowogardzie

,,Pomorzanki" rozpoczy-
nają batalię o Puchar Pol-
ski ZZPN
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Nasza sonda kronika 
policyjna

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Józefa Fedorowicz: lat 84, zmarła 10.09.2015 r., pogrzeb odbył się 12.09.2015 r., na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Amelia Dudkiewicz: lat 83, zmarła 10.09.2015 r., pogrzeb odbył się 12.09.2015 r., na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,
 Sebastian Furmańczyk

Koniec sprzedaży w sklepikach szkolnych coca-coli, chipsów oraz batoników- to nowe za-
rządzenia ministerstwa edukacji, które weszły w życie od nowego roku szkolnego.  Dlatego 
tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych czytelników z gminy Nowogard, 
jaka jest ich opinia na ten temat? 

Tomasz Damas - To jest indywidualny wybór każdego, dlatego od-
górne narzucanie zdrowego trybu żywienia, być może dla kogoś nie 
jest do końca zdrowe. Dlatego w chwili obecnej nie popieram tej inicja-
tywy. To jest narzucony wybór, który być może spowoduje, że w skle-
pikach utworzy się swoiste handlowanie właśnie tą żywnością. Ta ini-
cjatywa byłaby na miejscu, gdyby wprowadzano ją powoli i sukcesyw-
nie. Dlatego taka radykalna zmiana nie musi oznaczać, że jest do koń-
ca słuszna. 

Jerzy Tomkowski - Moje 
zdanie na ten temat jest takie, że kto chce to niech je tę żywność. A 
mam na myśli głównie naszą młodzież. Powiem tylko tyle, że zaka-
zany owoc czasami smakuje lepiej. Dlatego młodzież, która będzie 
chciała jeść to jedzie, to zwyczajnie sobie pójdzie do innego sklepiku 
i kupi te swoje „ulubione” chipsy i je zje, zamiast np. marchewki, któ-
ra będzie w sklepiku szkolnym. Pytam więc, co będzie dalej z sklepi-
kami szkolnymi. Ci ludzie mieli jakiś zarobek i utrzymanie na życie. 

Pan Łukasz - Jestem za tym, by chipsy zostały zamienione na owo-
ce, bo to one przysłużą się zdrowiu dzieci uczęszczających do szko-
ły. Dlatego uważam, żeby zamiast śmieciowego jedzenia w sklepikach 
powinny być sprzedawane owoce i kanapki. 

Zofia Sikorska - Uważam, że to bardzo dobrze, że tak się stało, bo z 
wiekiem i dorastaniem trzeba wyrabiać w sobie dobre nawyki żywienio-
we. A później, gdy osiągnie się już odpowiedni wiek, tak jak ja np., by być 
dalej w dobrym zdrowiu na całe życie, trzeba dobrze się odżywiać i nie 
jeść tej śmieciowej żywności. Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. 

 

Mariusz Dubis - Moja córka chodzi do szkoły podstawowej, jest 
jeszcze bardzo młoda i z pewnością to ograniczenie z zakazem sprze-
daży w szkolnych sklepikach tego typu żywności poprawi stan zdro-
wotny dzieci i ich kondycję, jak również ograniczy otyłość wśród dzie-
ci. Kolejną sprawą jest to, że jedząc słodycze, dziecko nie chce póź-
niej jeść obiadu w domu. Dlatego jak najbardziej popieram ten zakaz 
wprowadzenia sprzedaży niezdrowej żywności w szkole.  

Wysłuchali: Klaudia Stefańska Jarek Bzowy 

06.09.2015 r. 
godz. 21.00
Z podjazdu posesji przy ul. 

Kosynierów dokonano kra-
dzieży samochodu marki VW 
Golf III.

07.09.2015 r. 
godz. 10.10 
Patrol Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie w trakcie 
kontroli drogowej samochodu 
marki Opel Astra ujawnił, że 
kierujący Adam T. znajduje się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,54 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 12.45 
W sklepie Polo Market usiło-

wano dokonać kradzieży arty-
kułów spożywczych. Sprawca 
wyszedł ze sklepu, a następnie 
w wyniku pogodni przez per-
sonel pozostawił towar na uli-
cy. 

godz. 13.10
Powiadomienie o kradzieży 

tablic rejestracyjnych z samo-
chodu marki Opel Combo, za-
parkowanego na parkingu przy 
ul. Boh. Warszawy. 

godz. 16.50
Na parkingu przed sklepem 

Lidl zatrzymano sprawcę kra-
dzieży sklepowej. 

08.09.2015 r. 
godz. 09.20
Na ul. Wojska Polskiego w 

kiosku z małą gastronomią 
uszkodzono szybę wystawową. 

godz. 21.00
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP Goleniów ujawnili, że 
kierujący samochodem mar-
ki Skoda, Paweł M. nie posiada 
uprawnień oraz polisy OC po-
jazdu. 

09.09.2015 r. 
godz. 00.40 
W miejscowości Kościusz-

ki, Miłosz I. kierował samo-
chodem marki Honda znajdu-
jąc się w stanie po użyciu środ-
ka psychotropowego w postaci 
amfetaminy. 

godz. 17.30
Na parkingu przy ul. 700 Le-

cia uszkodzeniu uległ samo-
chód marki Toyota. 

10.09.2015 r. 
godz. 16.50 
Kolizja drogowa na ul. Ar-

mii Krajowej, gdzie doszło do 
zderzenie dwóch samochodów: 
Opel Astra oraz Opel Corsa. 

godz. 21.50
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego podczas 
kontroli pojazdu marki Rover 
ujawnili, że kierujący Robert P. 
posiada aktualny zakaz prowa-

dzenia pojazdów mechanicz-
nych. 

11.09.2015 r.
godz. 18.30 
Policjanci OPP KWP Szcze-

cin, na ul. Dworcowej, w trak-
cie legitymowania Kamila D. 
ujawnili, że posiada przy sobie 
skradziony rower, susz roślinny 
w postaci marihuany oraz za-
winiątko z zawartością białego 
proszku. Badanie testerem nar-
kotykowym wykazało, że jest to 
amfetamina. Ponadto był w po-
siadaniu telefonu komórkowe-
go marki LG utraconego w wy-
niku kradzieży. 

godz. 20.15 
Powiadomienie o kradzie-

ży roweru typu damka z okolic 
stawu przy ul. Boh. Warszawy. 

godz. 22.00
Kradzież tablicy rejestracyj-

nej z samochodu zaparkowane-
go przy ul. 15 Lutego. 

godz. 23.30 
Bartosz W. na ul. Blachar-

skiej kierując rowerem w sta-
nie nietrzeźwości ( 2,48 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu) wyjeżdżając z dro-
gi podporządkowanej nie ustą-
pił pierwszeństwa prawidło-
wo jadącemu pojazdowi marki  
Opel Astra doprowadzając  w 
ten sposób do zderzenia. 

12.09.2015r.
godz. 08.40 
Na ul. Poniatowskiego kieru-

jący samochodem marki Citro-
en nie dostosował prędkości do 
panujących warunków, w wy-
niku czego dachował, a następ-
nie wjechał do przydrożnego 
rowu. 

godz. 02.50  
Na ul. 700 Lecia Oskar P. kie-

rował samochodem marki De-
awoo Lanos znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
0,86 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 03.40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego na ul. Gen. 
Bema zatrzymali  nietrzeźwego 
motorowerzystę. Paweł W. kie-
rował pojazdem znajdując się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,72 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 00.00
Uszkodzenie szyby w pojeź-

dzie marki Opel Mokka, zapar-
kowanym przy ul. 3 Maja. 

    
    st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń  

-Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 667353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe w tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 654
- Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Oddam: słomę żytnią z 10 h – Olchowo tel. 511 696 751
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 735448007 
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Prawdziwa jazda bez trzymanki

Wpadł z narkotykami oraz kradzionym rowerem i telefonem
Nie dość, że był naćpany i posiadał przy sobie narkotyki, to na dodatek poruszał się kradzionym rowerem i dzwonił z kradzionego telefonu - 
mowa o 32-latku z Nowogardu, który wpadł w ręce policj. Mężczyzna został zatrzymany.  

Na razie nie wiadomo ile bę-
dzie go kosztowała taka „jaz-
da bez trzymanki”. 32-latek 
odpowie za posiadanie środ-
ków odurzających oraz kiero-
wanie pod ich wpływem. Po-
licja wyjaśnia również, w ja-
kich okolicznościach wszedł 
w posiadanie kradzionych 
przedmiotów. 

 - Funkcjonariusze Oddzia-
łu Prewencji Policji ze Szcze-
cina, pełniąc służbę na tere-

nie Nowogardu, zatrzymali do 
kontroli drogowej rowerzystę. 
Podczas kontroli 32-latek za-
chowywał się nienaturalnie, 
unikał kontaktu wzrokowe-
go i był wyraźnie zdenerwo-
wany. Jak się okazało jedną z 
przyczyn takiego zachowania, 
był fakt prowadzenia jednośla-
du pod wpływem środka odu-
rzającego, co potwierdziło ba-
danie narkotestem – informu-
je rzecznik policji, asp. Julita 

Filipczuk.  32-letni mieszka-
niec Nowogardu był w posia-
daniu 8,6 g marihuany oraz 
0,9 g amfetaminy.

Jakby tego było mało, to nie 
jedyne „grzeszki” jakie miał 
na sumieniu. W takcie spraw-
dzenia w policyjnej bazie ro-
weru, którym podróżował 
mężczyzna, wyszło na jaw, że 
pochodzi on z kradzieży. To 
jednak nie wszystko... Telefon 
komórkowy, który rowerzysta 

miał przy sobie, także okazał 
się kradziony.

Sprawca został zatrzymany, 
odpowie za posiadanie środ-
ków odurzających oraz kiero-
wanie rowerem pod ich wpły-
wem. Policjanci wyjaśnia-
ją także okoliczności, w jaki 
sposób mężczyzna wszedł w 
posiadanie przedmiotów po-
chodzących z przestępstwa. 

MS

Historia z pozoru niewinnej awarii 

Na przeszkodzie stanęły cztery świerki 
Na posesji pani Agnieszki w Olchowie, doszło do awarii przyłącza wodnego. Usterka mo-
głaby być usunięta od przysłowiowej ręki, ale na przeszkodzie stanęły cztery świerki, któ-
re trzeba było wyciąć. Wydaje się proste, ale chodzi przecież o drzewa, a nie o kawałek prę-
ta, a więc sprawa się skomplikowała. PUWiS czekał, aż zgodę na usunięcie świerków wyda 
miejski urzędnik, ten znów myślał, aż zawnioskuje o to PUWiS. Tymczasem na podwórku 
lała się przez kilka dni woda..., a właścicielka posesji chodziła od drzwi do drzwi prosząc o 
pomoc. 

Do awarii doszło, gdy pani 
Agnieszka wraz z mężem przeby-
wała za granicą. Szczęście w nie-
szczęściu, że małżeństwo akurat 
zjechało do domu, bo sącząca się 
z dziurawej rury woda zamieniła 
podwórko w istne bagno. Właści-
ciele posesji natychmiast powia-
domili o awarii PUWiS. Okaza-
ło się jednak, że aby usunąć awa-
rię należy najpierw wyciąć sta-
re świerki, by wykopać i wymie-
nić zepsute przełączę. I tu zaczę-
ły się schody. 

-Urzędnik przyjechał do nas na 
posesję, obmierzył świerki i powie-
dział, że trzeba wystąpić o zezwo-
lenie, ale to będzie trwało miesiąc. 
Wytłumaczyłam mu, że nie mogę 
tyle czekać, bo za parę dni wra-
cam do pracy za granicą i nie zgo-
dzę się, aby pod moją nieobecność 

ktoś wycinał na podwórku  drze-
wa. Poza tym, do tego czasu prze-
cież nas tutaj zaleje – opowiada 
pani Agnieszka:

-minął kolejny dzień i w sprawie 
dalej się nic nie działo. Poszłam 
ponownie do tego urzędnika, chy-
ba nazywał się Bajerski, by zapytać 
co dalej. Usłyszałam, że to sprawa 
chłopaków z PUWiS-u. Poszłam 
więc do PUWiS-u. Spotkałam się 
z kierownikiem, a on zadzwonił do 
tego urzędnika. Wiem, że po tym 
telefonie wydano zgodę na wycię-
cie tych drzew  – kończy kobieta. 

Koniec końcem awarię usunię-
to w piątek, wcześniej wycinając 
cztery świerki. Kobieta ma jednak 
pretensję, że musiała tak długo na 
to czekać. 

-Człowiek musi ingerować w ta-
kie sprawy, tracąc swój prywat-
ny czas. Takie rzeczy powinny być 
przez urzędników załatwiane od 
ręki. Tym bardziej, że ten urzędnik 
był na posesji i widział jaka jest sy-
tuacja – dodaje kobieta. 

Mieszkanka Olchowa  ma też 
zastrzeżenia co do zachowania 
urzędnika,  którego prosiła o ze-
zwolenie na wycinkę drzew. 

-Ten pan był niemiły i  opryskli-
wy, kiedy rozmawiałam z nim w 
biurze. Nic nie dał sobie przetłu-
maczyć. To dla mnie niezrozumia-
łe. Przecież urzędnik jest dla oby-
watela, a nie odwrotnie – dodaje 
pani Agnieszka. 

Artur Bajerski  kategorycznie 
zaprzeczył jakby miał zachowy-

wać się niegrzecznie w stosunku 
do mieszkanki Olchowa. Przed-
stawił też swoją wersję całej histo-
rii ze świerkami w roli głównej. 

-Czuję się urażony takimi oskar-
żeniami. Ta pani była u nas w biu-
rze. Została poinformowana o tym, 
jak należy rozwiązać tę sprawę, bez 
żadnych krzyków czy obraźliwych 
słów. Zresztą był przy tym mój ko-
lega, z którym dzielę biuro. Jestem 
gotowy na konfrontację, jeśli ta 
pani ma jakieś zastrzeżenia co do 
tego, jak została przeze mnie ob-
służona. Ja nie mam sobie nic do 
zarzucenia. A jeśli chodzi o meri-
tum sprawy, to w tym przypadku 
zastosowana zastała uproszczo-
na procedura, dzięki której z po-
wodów wyższej konieczności, drze-
wa mogły być usunięte bez zbędnej 
i długotrwałej procedury, jaką jest 
zgoda na wycinkę. Zastosowanie 
tego trybu jest możliwe w przypad-
ku tzw. wyższej konieczności. Tyle, 
że to w obowiązku przedsiębior-
stwa wodnego było wykazanie, iż z 
taką sytuacją mamy do czynienia  
i złożenia odpowiedniego zgłosze-
nia do  naszego wydziału. Ja jako 
urzędnik nie muszę się znać na za-
gadnieniach związanych z budową 
sieci wodociągowej, a więc nie je-
stem w stanie obiektywnie stwier-
dzić, czy w tym przypadku wycin-
ka była konieczna. Ponieważ PU-
WiS z tym zwlekał kilka dni, cała 
sprawa się niepotrzebnie przedłu-
żyła – twierdzi Artur Bajerski. 

PUWiS ma nieco mniej katego-

ryczną ocenę sytuacji, jeśli chodzi 
o wskazywanie winnego. 

-We wrześniu zmieniły się prze-
pisy dotyczące wycinek drzew. W 
obawie przed poniesieniem konse-
kwencji finansowych, a te w przy-
padku nieuzasadnionych wyci-
nek są jak wiadomo duże, wszyscy, 
zarówno my jak i urząd, szukali-
śmy najlepszego rozwiązania, aby 
jak najszybciej usunąć tę awarię. 
Stąd nastąpiła pewna zwłoka. Na 
przyszłość wiemy już, jak to robić, 

by uniknąć takiej sytuacji – mówi 
Piotr Tomków, dyrektor zakładu 
wodociągów i kanalizacji w PU-
WiS. 

Niezależnie od tego, co kto te-
raz mówi, jedno jest faktem – 
obywatel musiał cztery dni cze-
kać, aż woda przestanie mu po-
dwórko zalewać.  

Marcin Simiński

Na ratunek zaplątanemu łabędziowi

Dramatyczna akcja  
na jeziorze
W poniedziałek (14 września), redakcję DN zaalarmował 
pan Marek Kowalczuk mieszkający w bloku nieopodal je-
ziora, informując, że przy ul. Kilińskiego znajduje się praw-
dopodobnie zaplątany w jakąś żyłkę dorosły łabędź. 

Zgłoszenie otrzymaliśmy kilka 
minut po godzinie 16:00. W rozmo-
wie z DN mężczyzna przyznał, że 
łabędź męczy się już prawdopodob-
nie kilka godzin. Pan Marek próbo-
wał sam pomóc cierpiącemu ptako-
wi, ale po nieudanych próbach po-
stanowił zgłosić zaistniały fakt re-
dakcji Dziennika Nowogardzkiego. 
Natychmiast udaliśmy się na miej-
sce, jednocześnie przekazując sy-
gnał Czytelnika, Tadeuszowi Fiej-
daszowi z Urzędu Miejskiego, tak 
jak wymaga tego procedura. Urzęd-
nik, po naszym telefonie, bez-

zwłocznie zawiadomił panią Kari-
nę Mazur, która na zlecenie gmi-
ny świadczy usługi w zakresie po-
mocy przy dzikich zwierzętach. Po 
niespełna godzinie, kobieta przy-
była we wskazane miejsce i natych-
miast przystąpiła do działania. Po 
dwóch godzinach łabędzia nie uda-
ło się złapać i uwolnić z zagrażającej 
jego życiu linki.  Akcja miała zostać 
wznowiona dzisiaj.  O tym czy za-
kończyła się sukcesem napiszemy w 
kolejnym wydaniu DN. 

KR

Karina Mazur i Marek Kowalczuk na miejscu zdarzenia 
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Sonda z Osiny
Koniec sprzedaży w sklepikach szkolnych coca-coli, chip-
sów oraz batoników- to nowe zarządzenia ministerstwa 
edukacji, które weszły w życie od nowego roku szkolnego.  
Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy 
naszych czytelników z gminy Osina , jaka jest ich opinia na 
ten temat? 

Pan Wacław - Każdy je 
to co uważa i co mu sma-
kuje. Dlatego osobiście nie 
mam wyrobionego kon-
kretnego zdania na ten te-
mat. Śledząc jednak tę sy-
tuację dostrzegam, że jest 
to dość trudna sytuacja w 
tych sklepikach. Jedzenie 
tzw. śmieciowe, zostanie 

więc jak mniemam zastąpione tym zdrowym, ale rodzi się 
też pytanie, czy będzie ono smaczniejsze od poprzedniego 
dla dzieci? Nie oszukujmy się, musimy poczekać, co będzie 
dalej w tym temacie? 

Pani Iwona - Oczywiście 
jestem bardzo dobrze usta-
wiona do tej sprawy i uwa-
żam, że dobrze się stało, że 
to śmieciowe jedzie w szko-
łach zostanie zastąpione 
tym zdrowszym dla dzieci. 
Uważam, że dzieci, jak za 
dawnych lat, powinny pić 
mleko i z pewnością nie jeść 
tych chipsów czy fast-foodów.  

 Pani Jadwiga - Zdecy-
dowanie jestem za realiza-
cją tej sprawy, czyli wyco-
faniem niezdrowej żywno-
ści ze sklepików szkolnych, 
i uważam, że będzie to re-
alizowane z myślą o zdro-
wiu naszych dzieci. Dzie-
ci  jedzące chipsy i inne tego 

typu jedzenie, są otyłe. Dlatego to zdrowe jedzenie, miej-
my nadzieję, przyniesie im więcej korzyści.  

Pan Rafał - To jedzenie to 
ja osobiście bym polecił je-
dynie tylko dla zwierząt ho-
dowanych przez farmerów. 
Natomiast jedzenie w szko-
łach przekąsek jest zupeł-
nie nie na miejscu, i mówię 
im stanowczo – NIE jako 
rodzic. Dzieci w szkołach 
czy przedszkolach powinny dostawać jedzenie normalne- 
zdrowe, które będzie służyło ich życiu i zdrowiu.

Pani Kamila - Moje zda-
nie na ten temat jest takie, 
że niektórym dzieciom ta 
zmiana dość mocno się nie 
podoba i czasami się bun-
tują. Wydaje mi się jednak, 
że chipsy są nadal bardzo 
popularne, ale uważam też, 
że dzieciom powinno się 

podawać zdrowe jedzenie. Dlatego popieram tę inicjatywę. 
Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Susza dotknęła rolników w Osinie

Będą szacować straty 
Wójt Osiny wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego, by ten powoła komisję ds. sza-
cowania  strat w rolnictwie wywołanych tegoroczną suszą. 

Komunikat w tej sprawie poka-
zał się na oficjalnej stronie gmi-
ny. Czytamy w nim że, na podsta-
wie dostępnego sytemu Monito-
ringu Suszy Rolniczej prowadzo-
nego przez Instytut Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach, na 
obszarze gminy Osina wystąpiły 
straty spowodowane suszą. Dłu-

gotrwały brak opadów deszczy 
miał uszkodzić najbardziej trzy 
rodzaje upraw tj. ziemniaka, krze-
wów owocowych i roślin strącz-
kowych. 

W związku z tym wójt gmi-
ny, Krzysztof Szwedo wystąpił 
do Wojewody Zachodniopomor-
skiego, o powołanie komisji, któ-

ra miałaby oszacować straty wy-
wołane suszą. Zainteresowani 
uzyskaniem rekompensaty za po-
niesione straty rolnicy, już  mogą 
składać wnioski o oszacowanie 
strat na swoich polach w urzędzie 
w Osinie. 

MS

kolizja przy ul. kościuszki 

Wyjechał z parkingu prosto 
pod busa 
W piątek, 11 września, przy ul. Kościuszki doszło do kolizji. Do zdarzenia doszło o godz. 
13.45. 

Kierujący Mercedesem 53-letni 
mieszkaniec Nowogardu podczas 
wykonywania manewru cofania 
(pojazd opuszczał parking- dop. 
red.) nie udzielił pierwszeństwa 
prawidłowo jadącemu pojazdem 
marki Ford, kierowanemu przez 
25-letniego mieszkańca Świdwi-
na – informuje asp. Julita Filip-
czuk,    rzecznik policji. 

Sprawca ukarany mandatem 
w wysokości 220 zł i 6 pkt. kar-
nymi. Uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi.

JB  
 

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!
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Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 

505-073-913

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Nie musiał, ale zapytał...

W Długołęce wybudują wielkie obory 
W minioną niedzielę, 13 września, w Długołęce odbyło się spotkanie mieszkańców z inwestorem, który we wsi chce wybudować obory dla 165 sztuk bydła 
mlecznego. Choć rolnik nie musiał, zapytał mieszkańców o opinię na temat planowanej inwestycji, a Ci odnieśli się pozytywnie do jego planów, przyjmu-
jąc stosowną uchwałę w tej sprawie. 

W marcu tego roku gmina wy-
dała warunki zabudowy na bu-
dowę wiaty i obory wolnostano-
wiskowej dla bydła mlecznego w 
Długołęce. Z powodów technolo-
gicznych inwestor  musiał jednak 
nieco zmienić projekt, mających 
powstać we wsi budynków. Cho-
dzi o zwiększenie wysokości ka-
lenicy obór z 10,5 do 14,5 metra. 

-Takie rozwiązanie zapropono-
wał inwestorowi technolog. Dzię-
ki zwiększeniu kubatury,  wenty-
lowanie powietrza w budynku od-
bywa się w sposób naturalny i ko-
rzystny dla zwierząt, bez koniecz-
ności montażu urządzeń mecha-
nicznie wymuszających cyrkula-
cję powietrza – mówiła w imieniu 
inwestora Joanna Zielińska odpo-
wiedzialna za realizację projektu. 

Na spotkaniu był też sam inwe-
stor – Radosław Maciejek, rolnik 
z Wiesławia w gm. Maszewo, któ-
ry wspólnie z bratem chce rozpo-
cząć w Długołęce produkcję bydła 
mlecznego. 

-Chcemy podjąć przedsięwzię-
cie budowy obór dla stada by-
dła mlecznego, które docelowo ma 
mieć szerszy aspekt. Będzie to ho-
dowla ekologiczna. Jeśli otrzyma-
my zgodę na budowę, a pozwoli na 
to pogoda, chcemy ruszyć z inwe-
stycją jeszcze w grudniu. Na prze-
łomie czerwca i lipca planujemy 
wprowadzić pierwsze stado bydło 
w ilości 59 sztuk. Docelowo sta-
do będzie liczyć 165 sztuk – mó-
wił rolnik. 

Inwestor jest dobrze znany 

mieszkańcom Długołęki. Tutaj 
bowiem prowadzi od 9 lat gospo-
darstwo rolne. 

-Mieliśmy 300 sztuk bydła mię-
snego. Hodowla miała charak-
ter ekologiczny. Niestety musieli-
śmy z tego zrezygnować. Wypłynę-
liśmy trochę na za szerokie wody, a 
gwoździem do trumny była przyję-
ta przez parlament ustawa o uboju 
rytualnym, która praktycznie za-
biła produkcję bydła mięsnego – 
mówi z żalem rolnik. 

Chociaż zmiana warunków za-
budowy dla tej inwestycji nie wy-
magała przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych, inwestor zwró-
cił się za pośrednictwem sołtysa 
wsi, Jacka Jankowskiego, o wyra-
żenie opinii przez  mieszkańców 
Długołęki w tej sprawie.  

-Zdajemy sobie sprawę, że w 
przypadku tej inwestycji nie ma 
wymogu przeprowadzenia konsul-
tacji społecznej, ale nie da się pro-
wadzić biznesu bez współpracy z 
najbliższym otoczeniem. Dlatego 
uznaliśmy, że zapytamy o państwa 
zdanie, chcąc przy okazji rozwiać 
ewentualne wątpliwości – mówił w 
czasie niedzielnego spotkania, do 
mieszkańców Długołęki, R. Ma-
ciejek. 

Inwestor może spać spokojnie... 
mieszkańcy jednogłośnie wyrazili 
pozytywną opinię zarówno na te-
mat całej inwestycji, jak i koniecz-
ności zmiany wysokości budyn-
ków inwentarskich. Decyzja ta zo-
stała podjęta w trybie głosowania 
i przypieczętowana uchwałą so-
łecką. W zebraniu wzięło udział 
21 mieszkańców wsi. 

Inwestor zapewniał na spotka-
niu, że w mającym powstać go-
spodarstwie pierwszeństwo w za-
trudnieniu będą mieli mieszkańcy 
Długołęki. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Z inwestora, który chce wybu-

dować w Długołęce obory dla by-
dła mlecznego, przykład powin-
ni brać m.in. hodowcy norek. 
Tym bowiem najczęściej brako-
wało odwagi, by otwarcie i w od-
powiednim czasie porozmawiać 
z mieszkańcami na temat swoich 
biznesowych planów. Tak było 
chociażby niedawno w Wyszo-
mierzu. Mieszkańcy tej wsi do-
wiedzieli się, że w ich okolicy po-
wstaje potężna ferma norek, do-
piero, gdy na placu budowy poja-
wiły się spychacze. 

 I choć rolnik, który planuje in-
westycje w Długołęce, ma łatwiej-
sze zadanie – wszak bydło to ho-
dowla nie wzbudzająca takich 
emocji jak norki, należy mu się 
pochwała dla postawy pro-oby-
watelskiej, jaką się wykazał. Tym 
bardziej, że o zdanie zgodnie z 
prawem pytać nikogo nie mu-
siał. Ale nie o prawo tu chodzi, a 
o dobry obyczaj. Warto więc, by w 
przyszłości inni też brali z tej sy-
tuacji przykład. Wszystkim bę-
dzie z pewnością wówczas żyło 
się lepiej. 

Red. 

Żółta woda z kranów w Orzechowie

PUWiS uspokaja – to chwilowe
Od kilkunastu dni we wsi Orzechowo, w kranach płynie woda nie najlepszej jakości. Ciecz jest koloru żółtego i ma metaliczny zapach. Dowidzieliśmy się 
od PUWiS, że to chwilowy stan, a wszystko związane jest z pracami przy SUW Boguszyce.  

 Jak relacjonowali nam miesz-
kańcy Orzechowa, od kilkunastu 
dni, z kranów płynie woda nie na-
dająca się do bezpośredniego spo-
życia. - Od zawsze mieliśmy wodę 
o wysokiej jakości, można było ją 
pić bez przegotowania. Teraz jed-
nak jest żółta i brzydko pachnie, 
od kilku dni zdążył mi już zżółk-
nąć zlew – komentuje zaistniałą 
sytuację jedna z mieszkanek wsi. 
Zapytaliśmy PUWiS, dlaczego w 
Orzechowie woda straciła na swo-
jej jakości? Okazuje się, że związa-
ne jest to z wykonywanymi pra-
cami w okolicach wsi. - W sierp-
niu nasza firma przystąpiła do wy-
miany złóż filtracyjnych na SUW 

Boguszyce (Stacja Uzdatniania 
Wody, dop. red.), ale po opróżnie-
niu zbiorników z filtratu okazało 
się, że zbiorniki kwalifikują się do 
całkowitej wymiany i podjęliśmy 
związane z tym kroki. Zakupili-
śmy dwa zbiorniki, które są wmon-
towywane od podstaw. Planujemy 
zakończenie prac i przywrócenie 
wcześniejszych parametrów wody, 

maksymalnie do 25 września br. - 
informuje dyrektor organizacyjny, 
Jakub Sobieralski. 

Mieszkańcy Orzechowa mogą 
zatem spać spokojne, za kilkana-
ście dni w ich domach znów po-
płynie czysta „kranówka”. Póki co, 
pozostaje uzbroić się w cierpli-
wość.   

KR

OGŁOSZeNIe
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"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Aniu, Anetko
i Sebastianie 

Najpiękniejsza przy-
jaźń istnieje między 

ludźmi, którzy wiele so-
bie zawdzięczają, ale ni-
czego nie oczekują z wy-
razami wdzięczności za 

okazaną pomoc 
Kasia

Żywieniowa rewolucja w szkołach pod lupą DN  - komu to wyjdzie na zdrowie?

Kwaśny kompot i parówka bez tłuszczu
Od nowego roku, w szkołach wprowadzono zakaz sprzedaży „niezdrowych” produktów spożywczych. Mowa m.in. o gazowanych napojach, słodyczach, 
chipsach czy tzw. fast-foodach. Nową listę dopuszczonych do produkcji posiłków produktów, otrzymali także właściciele stołówek. O opinię na temat no-
wych przepisów zapytaliśmy dyrektorów szkół, uczniów, sprzedawców i właścicieli szkolnych sklepików. Zdania na temat nowych przepisów są podzielo-
ne. Nie wykluczone też, że reforma wpłynie na wzrost cen szkolnych obiadów. 

Według statystyk, co czwarte 
dziecko w Europie jest otyłe. W Pol-
sce nadwagę ma 18% dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. To po-
ważne zagrożenie dla zdrowia pol-
skiego społeczeństwa. Wyniki ba-
dań wskazują, że u 80% dzieci z 
otyłością utrzymuje się ona w dal-
szych latach życia. Dlatego też mi-
nisterstwo edukacji oraz zdrowia 
zaostrzyły przepisy dotyczące pro-
duktów sprzedawanych w szkol-
nych sklepikach. Uczeń nie kupi w 
nich już coca-coli, chipsów i ba-
toników.  Zdaniem Leszka Bece-
li, dyrektora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących, gdzie funkcjonują 
dwa sklepiki, to dobre rozwiązanie. 

- Z dniem 1 września,  w naszej 
szkole zostało całkowicie wycofa-
ne niezdrowe jedzenie. Uważam, że 
jest to dobry ruch. Należy kontro-
lować rodzaj żywności, która jest 
sprzedawana dzieciom - szczegól-
nie tym małym. Dzieci w szczegól-
ności są poddawane presji reklam. 
Poprzez ten zabieg są one podatne 
na reklamową manipulację .Dane 
statystyczne mówią o tym, że coraz 
więcej młodych Polaków ma nadwa-
gę. Szczególnie można zauważyć to 
zjawisko w dużych miastach. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej stara 
się zapobiegać takim trendom. Jest 
to niewątpliwie zadanie wychowaw-
cze, które jest nie tylko zadaniem 
szkoły, ale przede wszystkim rodzi-
ców. Tu, w domu tworzy się głów-
ne nawyki żywieniowe. Szkoła może 
jedynie wspomagać rodzinę w ta-
kich działaniach. Ograniczenie nie-
zdrowej żywności jest moim zda-
niem słuszne. Na pewno bolesne jest 
to dla przedsiębiorców, którzy pro-
wadzili już wcześniej sklepiki szkol-
ne. Czy będzie to skuteczne? Zoba-
czymy. Ja, jako dyrektor szkoły, do-

strzegam kilka „zakamarków”, które 
są wynikiem wprowadzenia nowych 
przepisów. Mówiąc o tych „zaka-
markach” rozwiązań, mam na myśli 
to, że w szkole mamy punkt sprzeda-
ży z poważnymi ograniczeniami. Na 
sąsiedniej ulicy jednak nie ma takich 
ograniczeń. Dziecko idąc do szkoły 
ma możliwość zaopatrzenia się w co-
kolwiek – mówi dyrektor ZSO. 

Odmienne zdanie mają sami 
uczniowie szkoły. Ich zdaniem przy 
okazji wycofywania niezdrowych 
produktów ze szkolnego sklepiku 
zniknęły też te, których spożywa-
nie w umiarze zdrowiu nie szkodzi. 

- Wydaje mi się, że całkowite wy-
cofanie niezdrowej żywności, nie jest 
dobre. Rozumiem, że chipsy powin-
ny zostać wycofane, ale np. takie wa-
felki? Każdy jak nie w sklepiku, to w 
innym sklepie, bądź markecie jest w 
stanie sobie je zakupić. Dlatego uwa-
żam, że wprowadzenie takich zmian 
nie jest słuszne. Wydaje mi się, że 
żywność była do zaakceptowania. 
Chipsów nie było, jednak mieliśmy 
możliwość zakupić coś słodkiego. 
Oczywiście, owoce i warzywa oraz 
soki też były w naszym sklepiku do-
stępne – twierdzi Joanna Grygow-
ska, klasa I b liceum. 

Podobnego zdania są starsi 
uczniowie. 

- Przed reformą w naszej szko-
le można było zakupić zdrową, jak 
i niezdrową żywność. W ofercie ow-
szem, znajdowały się hot-dogi, ham-
burgery – tzw. „śmieciowe” jedzenie. 
Uczniowie mogli zakupić dodatko-
wo suszone jabłka, kanapki z lepsze-
go pieczywa, banany. No ale mimo 
to, nie zgadzam się z wprowadzoną 
reformą. Osoba, która ma 18 lat nie 
może kupić sobie batona, ale papie-
rosy w sklepie obok już tak – mówi 
Dawid Margas, uczeń III a gimna-

zjum - Uważam, że jest to ogromna 
bujda. Pilnowanie uczniów żeby nie 
jedli słodyczy czy jakichś produktów 
wysokokalorycznych jest błędem. 
Takie działania możemy przeprowa-
dzać  w podstawówce i przedszkolu, 
gdyż właśnie Ci najmłodsi powinni 
spożywać dużo owoców i warzyw, 
w których znajduje się dużo wita-
min. Uważam, że licealiści to już lu-
dzie dorośli, którzy potrzebują wła-
śnie tego, by np. napić się kawy po 
wielu godzinach nauki itd. Dlatego 
uważam, że wycofanie niezdrowej 
żywności jest błędem – mówi Patryk 
Plewiński, klasa I a Liceum. 

Trudno też oczekiwać, aby z „ży-
wieniowej reformy” zadowoleni 
byli właściciele szkolnych sklepi-
ków i pracujący w nich sprzedawcy. 
Ci jednak zwracają uwagę na pew-
ną „nadgorliwość” w decydowaniu 
co jest zdrowe, a co zdrowe nie jest. 

- Fast foody są niezdrową żywno-
ścią, ale jeśli chodzi o pączki i droż-
dżówki to dzieci od zawsze, to spoży-
wały i nikomu nic od tego nie było. 
Mam  kioski  w szkole no i powiem 
szczerze jest z tym problem. Nikt 
się nie spodziewał tego, że zmiany 
będą tak bardzo drastyczne i to od 
pierwszego dnia  września. Zarówno 
my, jak i producenci nie zostaliśmy 
przygotowani na te zmiany – mówi 
Ewa Kasprzyk, właścicielka sklepu 
szkolnego w ZSO. 

Co w takim razie zamiast chip-
sów, słonych przekąsek i napoi ga-
zowany będzie mógł zakupić uczeń 
w sklepiku szkolnym? - W naszym 
sklepiku uczeń będzie mógł zaku-
pić wodę niegazowaną, sok, wafle 
ryżowe, jabłuszka suszone i owo-
ce. Zmiana asortymentu natych-
miast wpłynęła na spadek klientów. 
Na przerwach nie przychodzi już 
tak wiele osób do sklepiku jak kiedyś 

– odpowiada Agnieszka Olejnik, 
sprzedawca w szkolnym kramie. 

Zmiany żywieniowe dotknęły 
także branżę gastronomiczną, zaj-
mującą się gotowaniem szkolnych 
obiadów. Wymogi są bardzo ry-
gorystyczne. Właściciele stołówek 
głowią się, jak mają zastąpić niedo-
zwolenie od kilku tygodni składni-
ki i ostrzegają, że wkrótce odbije się 
to na cenach posiłków. 

 - Zabrania nam się używać cukru. 
Należy tę substancję zastąpić  np. 
miodem. Wiem, że miód jest aler-
genem więc nie wszyscy będą mo-
gli spożywać potrawy oraz  napoje, 
które będą tym produktem słodzone. 
Jesteśmy na etapie szukania innych 
substancji słodzących. Zaintereso-
waliśmy się stewią, lecz to też sub-
stancja zabroniona. Dlatego gotu-
jemy kompoty dla dzieci bez cukru. 
Jeśli chodzi o sól to ma być to pro-
dukt o niskiej zawartości sodu. W tej 
chwili na rynku takiej soli właściwie 
nie ma. Znaleźliśmy jedną sól, która 
kosztuje 5,99 czyli jest 10 razy droż-
sza od zwykłej soli. Jest to sól, która 
spełnia wymogi – mówi Ewa Kap-
srzyk, właścicielka, firmy „Ewa”, go-
tująca m.in.  posiłki dla nowogardz-
kich uczniów na podstawie umowy 
z gminą. 

Problem jest także z parówkami, 
przyznaje E. Kasprzak. Tych, któ-
re spełniałby wymogi po prostu nie 
ma na rynku. 

- Ustawa mówi o tym, że ten pro-
dukt powinien zawierać nie mniej 
niż 70 % mięsa. Posiadamy parów-
ki, które mają nawet 93% zawarto-
ści mięsa, ale przekraczają one gra-
maturę wyznaczoną dla tłuszczy. 
Na tę chwilę nie ma parówek, które 
spełniałby te wymogi – mówi E. Ka-
sprzak. 

Na pytanie czy sytuacja ta wpły-
nie w przyszłości na ceny posił-
ków serwowanych w ramach zbio-
rowego żywienia dzieci i młodzieży 
szkolnej, właścicielka firmy „Ewa” 

odpowiada bez zastanowienia.  - 
-Myślę, że tak. Cały czas jednak 
jeszcze badamy, jak będzie wyglą-
dał rynek.  Koszty produktów będą 
na pewno wyższe, a to musi wpły-
nąć na cenę porcji obiadowej – przy-
znaje E. Kasprzyk. 

Pojawia się więc pytanie, komu 
tak naprawdę reforma żywieniowa 
wyjdzie na zdrowie? Tym bardziej, 
że już dochodzi do swoistych ab-
surdów, wywołanych zdaje się po-
spieszną i nieprzemyślaną chęcią 
uzdrowienia żołądków uczniów.  
Dla przykładu, w szczecińskich 
szkołach, gdzie podaje się niesło-
dzoną herbatę, dzieci przynoszą so-
bie same cukier – nikt im tego za-
bronić nie może, co sprawia, że tak 
naprawdę teraz uczniowie sami de-
cydują ile cukru wsypać do herbaty.

Buntują się też sami rodzice, z 
którymi rozmawiał DN. 

W szkołach nie powinno się 
sprzedawać chipsów, czy gazowa-
nych napojów. Zgadzam się też, 
że w szkołach należy rozmawiać z 
młodszymi o tym, jak powinna wy-
glądać dobrze zbilansowana die-
ta. - Nie można jednak popadać w 
skrajności i nagle zabronić dzieciom 
wszystkiego, często też podważając 
autorytet samych rodziców – mówi 
jedna z mam dziecka uczącego się 
w nowogardzkiej szkole podstawo-
wej. 

I tu rzeczywiście jest problem. 
Pytanie bowiem, gdzie kończy się 
rola szkoły. Rodzice w rozmowie z 
dziennikarzami DN skarżyli się, że 
w niektórych szkołach  w Nowo-
gardzie nauczyciele odpytują dzie-
ci z zawartości drugiego śniadania. 

Pytanie, czy o to w tym wszyst-
kim chodziło i komu ostatecznie 
cała „żywieniowa reforma” wyjdzie 
na zdrowie.

 Marcin Simiński 
 przy współpracy: Klaudia Stefańska 

i Marta Wipplinger

PODZIĘKOWANIA OGŁOSZeNIe
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Już prawie 40 osób rozpoznanych na zdjęciu z pielgrzymki  do Częstochowy z 1948

„Drugie życie” archiwalnej fotografii
Ponad miesiąc temu zamieściliśmy zdjęcie z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy, jaką odbyli wierni z nowogardzkiej parafii we wrześniu 1948 roku. W pielgrzymce uczest-
niczyło wtedy 175 osób, ale na zamieszczonej przez nas fotografii  znajduje się  tylko 80-ciu pielgrzymów. Nie wiemy, czy pozostali uczestniczy pielgrzymki nie byli obecni w 
trakcie wykonywania fotografii (co jest mało prawdopodobne), czy  może było wykonane  też  drugie zdjęcie z pozostałymi  uczestnikami  wyprawy do  Częstochowy?  

Ta wersja jest wielce prawdopo-
dobna, ponieważ istniejące zdjęcie 
wyraźnie wyczerpuje możliwości  
szerokości kadru ówczesnych apa-
ratów i mogło być tak, że nie wszy-
scy się zmieścili na jednym uję-
ciu. Zamieszczając fotografię z piel-
grzymki, apelowaliśmy do Czytel-
ników o zgłaszanie do nas infor-
macji o osobach rozpoznanych na  
zdjęciu.  Do redakcji zgłoszono do 
dzisiaj identyfikację 34 osób. Zgła-
szający, będący członkami rodzi-
ny rozpoznanych, dostarczyli  nam  
sporo informacji o swoich krew-
nych ze zdjęcia. Informacje te po-
wodują, że statystyczne zdjęcie piel-
grzymów nabiera swoistego dy-
namizmu, zaczyna „ożywać” i po-
zwala odkrywać ścisłe, i naładowa-
ne emocjami więzi teraźniejszości 
z przeszłością. Wszystkie otrzyma-
ne w związku ze zdjęciem  informa-
cje dotyczące rozpoznanych osób, 
opracujemy i następnie opublikuje-
my w DN. Zachęcamy Czytelników  
do analizowania zamieszczonego w 

numerze z dnia 4 sierpnia na stro-
nie 7 zdjęcia i w przypadku rozpo-
znania  kolejnych osób,  do  kontak-
tu z redakcją.  

 Dotychczas rozpoznane osoby:
1. Kazimiera Banasiewicz z 

domu Majrzak
2. Majdzińska Celina z Lestkowa
3. Kraszewska Michalina  z Lest-

kowa – matka Celiny Majdziń-
skiej.

4. Aleksandra Grosman z domu 
Matusiewicz - rozpoznał wnuk 
Jan Szymaniak

5. Regina Milewska z domu 
Tomkalska - Grabin

6. Marianna Tomkalska z domu 
Przybysz 

7. Joanna Kwiatkowska z Lestko-
wa zgłosiła synowa Stanisława 
Kwiatkowska

8. Musiałowski Jan Z Wojcieszy-
na (w 1961 wyjechał do Gubi-
na)

9. Zięciak Józef z Wojcieszyna

10. Kiercz Maria z Wojcieszyna
11. Marianna Dwornik z Nowo-

gardu - pełniła funkcję gospo-
si na parafii

12. Prawdopodobnie  Anna Sala-
mońska

13. Siostra Anny Salamońskiej
14. Edwin Błaszczyk
15. Wojciech Winnicki
16. Zbigniew Rybakiezy
17. Stanisław Paprocki
18. Michał Grędecki
19. Zofia Malinowska -informację 

podała jej córka Danuta Wy-
pych z Orzesza, która rozpo-
znała również osoby pod nu-
merem: 20, 21 ,22, 23, 24, 25, 
26, 27

20. Józefa Dudek z Orzesza
21. Józefa Antczak z Orzechowa
22. Józef Białczak z Orzechowa
23. Maria Białczak, żona Józefa 

Białczaka z domu Góreczna, 
syn ich jest obecnie sołtysem 
wsi Orzechowo. (p. Maria na-

dal żyje) 
24. Anna Ciechanowska, obecnie 

Białczak z Orzechowa (to dru-
ga , o której nam wiadomo ży-
jąca nadal osoba ze zdjęcia ) 

25. Maria Białczak, siostra Józefa 
Białczaka z Orzechowa

26. Feliksa Góreczna, siostra Ma-
rii Białczak (nr 23) z Orzecho-
wa

27. Józefa Ciechanowska, siostra 
Anny Ciechanowskiej z Orze-
chowa

28. Stanisława Dobrowolska z 
domu Stasiewicz z Gardna

29. Genowefa Stasiewicz z domu 
Poźniak z Gardna.

30. Bronisława Radel ze Strzelewa
31. Magdalena Sulwińska ze 

Strzelewa
32. Pani Chruścicka ze Świercze-

wa
33. Stanisława Jędrzejewska z 

Karska – informacje podała jej 
wnuczka Matczak Teresa

34. Ignacy Damecki z Karska
35. Adam Kubicki z Karska
36.  Elżbieta Sitek z domu Jesiot z 

Karska
37.  Stanisława Obielak zam. No-

wogard ulica Stalina obecnie 
3 maja

38. Maria Wymysłowska obok 
PSS 

39. Irena Spuś z Reja 2 mąż Kowal 
40. Kazimiera Symonowicz ulica 

Reja 3 
41. Stanisława Staroń rozpozna-

na przez wnuczkę Grażynę Si-
mińską 

Obie osoby duchowne  ze zdję-
cia to ks. proboszcz Bogdan Szcze-
panowski i po prawej brat kate-
cheta Stanisław Podemski. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy do-
tychczas już  zgłosili się do redak-
cji DN i podali cenne informacje 
dotyczące osób ze zdjęcia.       red.
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Osiedle Bema w Nowogardzie 

Pierogów Ci u nas był dostatek
W minioną sobotę (12.09.215r), na osiedlu Bema odbył się  festyn pn. „Dzień Pieroga”. Jego 
wszelkie odmiany i smaki  dostępne podczas festynu, mogły zaspokoić nawet najwybred-
niejszych smakoszy tego kulinarnego specjału. 

To znane w wielu zakątkach 
świata danie, dzisiaj przyrządza-
ne  jest na różne sposoby. W wer-
sji najbardziej znanej tj. z farszem 
z ziemniaków i sera, czyli tzw. pie-
rogi „ruskie”, doskonale smakują i 
dzieciom i dorosłym. Nie ma prak-
tycznie osoby, która gdzieś, kiedyś, 
nie jadłaby tej jedynej w swoim ro-
dzaju potrawy. Festyn „Dnia Pie-

roga” odbył się 12.09.215r., na bo-
isku osiedla Bema i cieszył się za-
interesowaniem i zaciekawieniem 
przybyłych osób, w tym również 
nowogardzkich włodarzy i lokal-
nych przedsiębiorców. Organizato-
rzy zadbali o to, aby jego uczestni-
kom nie zabrakło  tytułowej atrak-
cji kulinarnej.  Ci którzy przyby-
li  na festyn, stojąc z wypełniony-

mi po brzegi tackami, konsumo-
wali  te smaczne pierogi pałaszu-
jąc  je jeden po drugim.  Zaś we-
wnątrz namiotu prezentowane były 
i oceniane, przez specjalnie powo-
łaną komisję, poszczególne rodza-
je  tego przysmaku.  - „Jak pan wi-
dzi pierogów tu mamy bardzo wie-
le. A każdy z nich jest wyjątkowy w 
smaku, jak również przygotowywa-

ny w specyficznej oryginalnej tech-
nice. Ale który pieróg wygra dowie-
my się już za chwilę, gdy komisja ze 
sceny ogłosi werdykt - mówi jedna z 
pań prezentująca pierogi. W kon-
kursie wystartowało ogółem 15 
osób, a każdy z uczestników mu-
siał ulepić tego specyfiku kilkana-
ście sztuk. Po dość burzliwych ob-
radach i wielu próbach smakowa-
nia, rozstrzygnięcie konkursu na 
najsmaczniejszego pieroga, ogłosił 
ze sceny przewodniczący Jury, Ka-
zimierz Lembas. Zwyciężyli pani 
Arleta i pan Wojciech, ale zarówno 
zwycięzcy, jak i pozostali uczest-
nicy konkursu  nagrodzeni zosta-
li nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez  sponsorów. 

Jarek Bzowy 
Każdy przygotowany pieróg jest bar-
dzo smaczny - zapewniają panie
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Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha
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o kontakt
tel. 694 819 036
Czeka nagroda!

Żabowo przygotowuje obchody 30-lecia istnienia parafii 

Historia wsi i parafii – część  I
5 stycznia 1985 roku, ks. biskup Kazimierz Majdański podpisał  dekret erygujący powstanie nowej parafii w Żabowie. W ten sposób były kościół filialny 
parafii nowogardzkiej w Żabowie stał  się kościołem parafialnym parafii pw.  Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. Na dzień 4 października 2015 roku, ks. 
proboszcz Marek Siedlecki i wspólnota parafialna zaplanowali obchody 30- lecia powstania parafii w Żabowie. Z tej okazji publikujemy dostępną i przez 
DN opracowaną historię wsi Żabowo i jego najważniejszego obiektu, czyli miejscowego kościoła, który już kiedyś pełnił funkcję kościoła parafialnego. 
Materiał do zaprezentowania został podzielony na dwie części. Dzisiaj część I. 

Żabowo - rys historyczny 
 Żabowo jest wsią o genezie śre-

dniowiecznej. Najprawdopodob-
niej to ją (źródła podają nazwę „Sa-
bow”) księżna Ingardis (wdowa po 
Kazimierzu) przekazała w 1220 lub 
1221r. kościołowi Mariackiemu w 
Kołobrzegu. W 1276r. wieś należa-
ła do rodziny von Sabow. W XV w. 
patronat nad kościołem w Żabowie 
sprawował „Thesaurariat” kolegia-
ty kołobrzeskiej. Martinus Dalmer, 
który  protegował w 1493r. księ-
dza Johannesa Wirchowa na pro-
boszcza. W 1521r. właściciele wsi 
Plotzenowie mieli obowiązek sta-
wania na wezwanie księdza z trze-
ma konnymi. W okresie później-
szym tylko jedno gospodarstwo w 
Żabowie było własnością szlachec-
ką, wraz z kuźnią i folwarkiem nale-
żało do właścicieli Klein Leistikow 
(Lestkówka). Według ksiąg kościel-
nych w 1576r. we wsi poza kościo-
łem parafialnym istniał jeszcze je-
den kościół lub kaplica (Mariacka), 
nie wzmiankowana w źródłach w 
okresie po reformacji. Wieś posia-
dała przywilej organizowania jar-
marków, początkowo jeden, 1 lipca, 
później trzy razy w roku – 30 kwiet-
nia kramarski, 1lipca – spożywczy i 
lniarski, 1 września – bydlęcy.

W średniowieczu Żabowo było 
miejscem pielgrzymkowym o lo-
kalnym znaczeniu. Stała tutaj ka-
plica, w której znajdował się wi-
zerunek Matki Bożej, uznawany 
za cudowny. Pierwsza informa-
cja o tej kaplicy pochodzi z 1448 
r., można jednak przypuszczać, że 
kult rozwinął się znacznie wcze-
śniej. O samym obrazie, jak wy-
glądał, skąd się znalazł w Żabo-
wie, nic nie wiemy. Nie znamy licz-
by przybywających pątników, piel-

grzymujących tu z całego Pomo-
rza i północnej Wielkopolski. Wy-
daje się, że była ona znaczna, o 
czym świadczy ugoda zawarta 25 
maja 1449 r., w której biskup Hen-
ning Iven z Kamienia Pomorskie-
go, hrabia Albrecht Everstein i jego 
syn Otto uzgodnili podział docho-
dów składanych w kaplicy. Pąt-
nicy swe ofiary składali w „Bloc-
ku”! - skarbonce, zrobionej z kło-
dy, zaopatrzonej wówczas w dwie 
kłódki. Główne święto Matki Bo-
żej obchodzono w Żabowie, 2 lip-
ca (Nawiedzenie Najświętszej Ma-
ryi Panny). Uroczystości odpusto-
we trwały trzy dni, od 29 czerwca 
do 2 lipca. Miejsce to słynęło z licz-

nych uzdrowień.  Reformacja sku-
tecznie wyhamowała napływ piel-
grzymów, dalsze losy cudownego 
obrazu są nieznane. Aż do XVIII w. 
urządzano w Żabowie słynne trzy-
dniowe jarmarki. W pierwsze dwa 
dni sprzedawano towary spożyw-
cze i materiały płócienne, w trze-
cim dniu różne inne przedmio-
ty. Pastor Bruggemann, piszący w 
1784 r. o Pomorzu, tradycje tych 
targów wiąże z wcześniejszymi 
uroczystościami odpustowymi ko-
ścioła katolickiego w Żabowie. 

W 1756r. Żabowo wchodziło w 
skład dóbr rodu von Lockstedt ( 
przez kolejne 57 lat ). W 1778r. - w 
ramach wymiany – właściciel Lest-
kówka Johann Adolf von Lockstedt 
zamienił część ( z dobrami królew-
skimi )gruntu w Żabowie na 3 go-
spodarstwa bauerskie w Maszkowie 
i Orzechowie. Od 1813r. folwark 
domenalny (leżący w obrębie wsi 
o tej samej nazwie) został sprzeda-
ny dotychczasowemu dzierżawcy – 
Friedrichowi Backhausowi za 8.010 
talarów. Jego obszar wynosił ok. 
160 ha. Przypuszczalnie ok. 1825r. 
majętności objął Gottlieb Robe. Na 
początku XIX w. Żabowo było wsią 
parafialną z prawem do jarmarku i 
majątkiem w jej granicach. Było tu 
wówczas 6 dużych gospodarstw (w 
tym karczma) i 7 chałupniczych; 
istniał także dom akcyzy i gospo-
darstwo parafialne. W 1813r., 5 go-
spodarstw bauerskich pozostawało 

w dzierżawie dziedzicznej. Karcz-
ma została sprzedana na własność 
umowami z 1813 i 1816 r. Za 2600 
talarów wraz z przynależnym grun-
tem (ok. 100 ha); 4 gospodarstwa 
chałupnicze były własnościowe, 2 
inne w dzierżawie dziedzicznej. W 
1810r. dom akcyzy został sprzeda-
ny na własność.  W połowie XIX w. 
Żabowo       (wraz z folwarkiem) li-
czyło 254 mieszkańców (w tym 26 
właścicieli gruntu); powierzchnia 
upraw wynosiła ok. 650 ha (w tym 
m.in.: 2,5 ha pod zabudową, 4 ha – 
ogrody, ok. 510 ha pola, 40 ha łąki, 
80 ha pastwiska, 4 ha lasy). Kościół 
parafialny posiadał filie w Maszko-
wie i Lestkowie; należało do nie-
go ok. 60 ha gruntu; szkoła posia-
dała 3 ha. W 1874 r. we wsi miesz-
kało 175 osób, było 31 domów. W 
majątku rycerskim żyło 55 ludzi (4 
domy). Dane statystyczne z 1892 
r. jako właściciela folwarku w Ża-
bowie wymieniają Otto Wegnera. 

Majątek liczył 157 ha (123- pola, 
5- łąki, 29- pastwiska). Hodowa-
no owce (132), bydło (30), świnie 
(29). Źródła z 1928 r. podają po-
wierzchnię największych gospo-
darstw we wsi 110 ha należało do 
Willa  Schmelinga; 85 ha do Rober-
ta Wendorfa; 60 ha do Otto Wen-
dta. Folwark określany jako  mają-
tek rycerski należał do Paula Bold-
ta i obejmował areał 166 ha (135 – 
pola, 15 – łąki, 4 – pastwiska, 12 – 
lasy). Hodowla była niewielka: 15 
koni, 35 krów, 50 świń. Do mająt-
ku należała wytwórnia pustaków. 
W okresie tym liczbę mieszkańców 
(wieś wraz z folwarkiem) określano 
na 324 osoby. 
                                                                                                                             

op. Marek Słomski
Źródła:
-Studium Ruralistyczne (skrócone)-

-Szczecin styczeń –czerwiec 2000
- Opracowania własne  - autor Woj-

ciech Janda 

Kościół z cmentarzem przykościelnym. kościół orientowany, salowy, wieżowy, ka-
mienny, wybudowany w 1870 r., o neoromańskiej formie architektonicznej. Cmen-
tarz przykościelny wygrodzony murem z kamieni polnych, obsadzony pojedynczy-
mi lipami; obecnie brak śladów historycznych nagrobków. Zdjęcie przedwojenne  z 
kolekcji Pana Doriana Wintera 

Mapa Żabowa z 1902 r

 Widok na wieś Grooss Sabow  Zdjęcie z roku 1916 z kolekcji Doriana Wintera

OGŁOSZeNIe
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

reklama

mieszkańcy  Dąbrowy Zapraszają
na Odpust i Festyn z Okazji 70 Lecia 

święcenia kościoła w obrządku katolickim 
w Dąbrowie pw. św. Michała Archanioła 

w dniu 26 września 2015 r.
Uroczystości rozpocznie o godz. 15.00  Msza św. w intencji mieszkańców z udziałem Orkiestry 

Dętej im. Brata Edmunda Sobisia z Parafii Szczecin-Kijewo
Po Mszy św. odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej z okazji Jubileuszu.
16.30 do 20.00 Festyn na Sali wiejskiej
- biesiada na ludowo z „Kapelą Rycha”  z No-

wogardu
- występ zespołu dziecięcego z Ośrodka kul-

tury i Sportu w Maszewie
- zapraszamy na darmowy poczęstunek (gro-

chówka, pierogi, kawa ciasto)
- loteria fantowa
- stoisko z rękodzielnictwem  Pani Danuty 

Szymańskiej
- stoisko z książkami
Do nabycia będą okolicznościowe kubeczki.
Proponujemy darmowy przewóz BUS z No-

wogardu. BUS będzie podstawiony pod DK w 
Nowogardzie o godz. 14.20

Od godz. 20.00 zapraszamy na zabawę ta-
neczną do białego rana.

Zapraszamy serdecznie 
Organizatorzy.

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17 

72-200 Nowogard 

 

EDUKACYJNE e-CENTRUM KONSULTACYJNE                    

już w NOWOGARDZIE ! ! ! 
 

SZANOWNI  NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I  PEDAGODZY 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

serdecznie zapraszamy na nieodpłatne e-konsultacje do Edukacyjnego Centrum Konsultacyjnego                                

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, które od  września 2015r.                    

rozpoczęło swoją  działalność. Oferujemy: 

bezpłatną, specjalistyczną pomoc i doradztwo dla: 

    nauczycieli, wychowawców, pedagogów 

(przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)                           
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W ramach działalności proponujemy: 

  e-konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy                    
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

w szkole ogólnodostępnej 
  e-konsultacje w zakresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

rewalidacyjnych, neurologopedycznych, logopedycznych,                        
terapeutycznych i innych 

Jeżeli masz wątpliwości w swojej pracy. 
Nie czekaj, zgłoś się - pomóż sobie i swoim wychowankom! 

 

e-konsultacji udzielamy pod adresem: 

e-mail: sosw.konsultacje@gmail.com 

Dziwnów – Dzień Spadochroniarza 2015

Nasi na uroczystości
W sobotę (12 września), po godzinie 10:00, rozpoczęły się obchody Dnia Spadochronia-
rza 2015 w Dziwnowie. Na uroczystości nie zabrakło byłych żołnierzy z Nowogardu, którzy 
liczną grupą stawili się tego dnia na terenie swojej byłej jednostki. 

Obchody Dnia Spadochro-
niarza rozpoczęły się o godzi-
nie 10:15, przed bramą głów-
ną byłej jednostki I Batalionu 
Szturmowego w Dziwnowie. Po 
zbiórce uczestnicy udali się pod 
tablicę pamiątkową, która znaj-
duje się przy budynku sztabu, 
aby w tym miejscu złożyć kwia-
ty wraz z pocztami sztandaro-
wymi. Byli żołnierze z Nowo-
gardu, a dziś członkowie Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy 

I Batalionu Szt., nieśli sztandar 
przywieziony z Lublińca, gdzie 
obecnie mieści się jednostka, w 
której niegdyś służyli. Sztandar 
nieśli Zbigniew Żywicki, Tade-
usz Łukaszewicz i Zenon Ma-
zur, kolega zaliczany do grupy 
nowogardzkiej, który mieszka 
w Dobrej. Następnie uczestni-
cy obchodów udali się na Mszę 
św. do Kościoła garnizonowe-
go. Po Mszy św. przeszli pieszo 
na cmentarz, aby oddać hołd 

zmarłym kolegom, przy Krzy-
żu. Następnie pochodem uda-
li się pod Pomnik Komando-
sa oraz znajdujący się obok po-
mnik upamiętniający tragicz-
nie zmarłego dowódcę jednost-
ki, który zginął podczas wyko-
nywanego skoku na wodę (mo-
rza bałtyckiego). Przy pomni-
kach symbolicznie zapalono 
znicze, po czym byli żołnierze 
udali się do ośrodka sportowe-
go „Wydry”, gdzie wspólnie ba-

wili się do białego rana. Trady-
cją stało się to, że o godzinie 
20:00, uczestnicy Dnia Spado-
chroniarza ustawiają na murku, 

po wyczytaniu każdego zmar-
łego kolegę, znicz dla niego. W 
tym roku stanęło 47 zniczy.  

KR

Na zdjęciu od lewej- Zbigniew Żywicki, Zygmunt Nawrocki, Henryk Rogowski, Wiesław Domaradzki, Tadeusz Łukaszewicz, 
Zenon Mazur, Ryszard Horniak, Grzegorz Urtnowski

Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Batalionu Szt. w Dziwno-
wie. Od lewej- Zenon Mazur (Dobra), Zbigniew Żywicki, Tadeusz Łukaszewicz.JPG
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Pomorzanin przegrywa w Golczewie

Lecą w dół...
W niedzielę (13 września), o godzinie 16:00, w Golczewie, tamtejsza iska podejmowała Pomorzanin Nowogard. Podopieczni Tomasza Surmy dobrze roz-
poczęli ten mecz, jednak z upływem czasu Iskra dochodziła częściej do głosu i ostatecznie pokonała nowogardzian 2:1. Pomorzanin tym samym spadł już 
na 13. miejsce w ligowej tabeli. 

Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard  2:1 (0:1)
Gol: Konrad Adamek
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński (c) , Fernando Maia Batista, Tomasz Wąsik, Natan Wnuczyński – Dominik Wawrzyniak, Filip Plewiński, 
Artur Lipiński, Dawid Kurek – Kamil Lewandowski (Konrad Adamek), Maciej Gołdyn. 

Szczecińska Liga Okręgowa 2015/2016
5. kolejka:
Stal Szczecin – Ina Ińsko   3:0
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany  3:2
Sparta Węgorzyno – Arkonia Szczecin 2:0
Energetyk Gryfino – Sarmata Dobra 1:0
Piast Karsko – Polonia Płoty  0:1
Kłos Pełczyce – Morzycko Moryń  0:3
Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard 2:1
Błękitni II Stargard – Rega Trzebiatów 8:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 5 13 19 2 4 1 0
2 Energetyk Gryfino 5 13 10 5 4 1 0
3 Sparta Węgorzyno 5 10 14 5 3 1 1
4 Polonia Płoty 5 10 8 7 3 1 1
5 Intermarche-Rega Trzebiatów 5 10 12 12 3 1 1
6 Piast Karsko 5 7 10 8 2 1 2
7 Ina Ińsko 5 7 6 8 2 1 2
8 Błękitni II Stargard 5 7 19 7 2 1 2
9 Zorza Dobrzany 5 6 9 10 1 3 1
10 Morzycko Moryń 5 6 8 9 2 0 3
11 Iskra Golczewo 5 6 5 10 2 0 3
12 Stal Lipiany 5 6 12 10 1 3 1
13 Pomorzanin Nowogard 5 5 7 7 1 2 2
14 Arkonia Szczecin 5 3 6 9 0 3 2
15 Kłos Pełczyce 5 1 5 14 0 1 4
16 Sarmata Dobra 5 0 3 30 0 0 5

Nowogardzianie pojecha-
li do Golczewa w poszukiwaniu 
trzech punktów bez swoich pod-
stawowych stoperów- kapitana 
Michała Soski oraz Macieja Do-
browolskiego. Od początku spo-
tkania szczęście nie dopisywało 
gościom. Najpierw już po kilku 
minutach boisko opuścił Kamil 
Lewandowski. Napastnik Po-
morzanina podczas walki o pił-

kę został uderzony w twarz, na 
skutek czego został przetrans-
portowany do szpitala na szycie 
wargi. Na jego miejsce wszedł 
Konrad Adamek, który zdobył 
chwilę potem pierwszą bramkę 
w tym meczu. Podanie na lewe 
skrzydło otrzymał Filip Plewiń-
ski, który ładnie „ściął” z pił-
ką gubiąc obrońców w pole kar-
ne i uderzył na bramkę gospo-
darzy. Golkiper odbił jego strzał 
przed siebie, a na miejscu był już 
Konrad Adamek, który skiero-
wał futbolówkę do bramki. W 
pierwszej części gry wynik już 
nie uległ zmianie, natomiast po 
zmianie stron, szczęście ponow-
nie opuściło przyjezdnych. Tym 
razem swój zespół osłabił Domi-
nik Wawrzyniak, który obejrzał 
drugi żółty kartonik i w efekcie 
musiał opuścił boisko. Pomorza-
nin się cofnął broniąc wynik, a 
Iskra robiła wszystko, aby odro-
bić straty. Udało się to po długim 
dośrodkowaniu i skutecznym 
strzale z głowy napastnika z Gol-
czewa, Malanowski nie miał nic 
do powiedzenia i musiał wyjmo-
wać piłkę z siatki. Druga bram-
ka dla gospodarzy obciąża już 
konto bramkarza Pomorzanina. 

Jacek Malanowski „machnął”, 
przez co nie wykopał piłki, a za-
wodnik gospodarzy tylko czekał 
na taki rozwój sytuacji i skiero-
wał futbolówkę do pustej bram-
ki. Nowogardzianie próbowali 
wyrównać, ale zarówno Maciej 
Gołdyn, jak i Dawid Kurek, nie 
zdołali pokonać bramkarza go-
spodarzy. Ostatecznie Pomorza-
nin notuje drugą porażkę w tym 
sezonie i z zaledwie 5 punktami 
na koncie po 5. kolejkach, spa-
da na 13. miejsce w ligowej tabe-
li. Niepokonane pozostają wciąż 

dwie pierwsze drużyny- Stal 
Szczecin i Energetyk Gryfino, 
natomiast na dnie tabeli zado-
mowiła się Sarmata Dobra oraz 
Kłos Pełczyce, zespoły te wraz z 

Arkonią Szczecin, w tym sezonie 
jeszcze nie wygrały. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Konrad Adamek szybko musiał poja-
wić się na boisku zastępując Kamila 
Lewandowskiego. Młody piłkarz Po-
morzanina zdobył gola dobijając strzał 
Filipa Plewińskiego

Jacek Malanowski popełnił poważny 
błąd, przez który Pomorzanin nie wy-
wiózł z Golczewa punktów

„Pomorzanki” rozpoczynają batalię o Puchar Polski ZZPN

Wymagający zespół w Nowogardzie
Już dziś tj. we wtorek (15 września), o godzinie 17:00 na stadionie w Nowogardzie, rozpocznie się mecz Pucharu Polski Kobiet ZZPN, pomiędzy Pomorza-
ninem Nowogard, a 1-ligową Victorią Sianów. Gorąco zachęcamy wszystkich to przybycia na stadion miejski i dopingowanie kobiecy zespół Pomorzani-
na, w starciu z bardzo wymagającymi rywalkami. 

Z racji, iż kobiece kluby nie 
zawsze są wystarczająco finan-
sowo przygotowane na dodat-
kowe spotkania, zmagania o Pu-
char Polski ZZPN nie cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Na 
tym szczeblu regionalnym, do 
walki o Puchar przystąpiły tyl-
ko 4 zespoły, oprócz Pomorza-
nina, są to: Błękitni Stargard, 

Olimpia II Szczecin oraz Victo-
ria Sianów. Trzeba przyznać że 
„Pomorzanki” trafiły najgorzej, 
gdyż Błękitni i Olimpia II wystę-
pują w II Lidze, natomiast Vic-
toria Sianów gra w I Lidze i to 
z bardzo dobrym skutkiem. Za-
wodniczki z Sianowa, po pierw-
szych trzech kolejkach z 6 punk-
tami na koncie, zajmują 4. miej-
sce w tabeli.  Pojedynek z tak sil-
nymi przeciwniczkami będzie 
sporym wyzwaniem dla pod-
opiecznych Pawła Błyszczy-
ka, ale również i kolejną wspa-
niałą przygodą  oraz możliwo-
ścią sprawdzenia się na tle wy-

żej notowanej drużyny. Zespół, 
który wygra ten pojedynek, za-
gra ze zwycięzcą meczu Olim-
pia II Szczecin – Błękitni Star-
gard, o to, która z drużyn wy-
walczy awans do ogólnopolskie-
go Pucharu Polski Kobiet. Staw-
ka zatem jest ogromna, a „Po-
morzanki”, które ambitnie mó-
wią o tym, że interesuje je tylko 
awans do II Ligi, wcale nie stoją 
na straconej pozycji... Mecz roz-
pocznie się o godzinie 17:00 we 
wtorek (15 września), na stadio-
nie miejskim w Nowogardzie. 

KR Jak widać piłkarką Pomorzanina dopisują humory tuż przed meczem pucharowym 
z I-ligową Victorią Sianów
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Skrzywdzony Pomorzanin II ponownie przegrywa 

Zabrakło niewiele...
W niedzielę (13 września), o godzinie 16:00, Pomorzanin II Nowogard pojechał do Reptowa, aby zdobyć pierwszą bramkę w sezonie oraz pierwsze punk-
ty. Wszystko było dobrze, do momentu w którym za czerwoną kartkę z „kapelusza”, wyleciał z boiska Tomasz Szafran. Nowogardzianie nie poddali się, i 
grając w dziesiątkę objęli prowadzenie. Do pełni szczęścia zabrakło jednak spokoju oraz skuteczności...

Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard 3:1 (0:0)
Gol: Paweł Jeziorski 
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Paweł Królik, Marek Kowalski, Jakub Bruździński -  Tomasz Szafran, Dawid Jurek, Michał Jankowski (c) 

(Szymon Rybicki), Sebastian Suchy, Paweł Jeziorski – Krystian Kubicki.

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
4. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin Przybiernów 0:1
Vielgovia Szczecin – Hanza Goleniów  1:2
Zalew Stepnica – Znicz Niedźwiedź  1:2
Kasta Majowe – Orzeł Łożnica   2:3
Światowid Łobez – Rybak Wełtyń   10:0
OKS Goleniów – Aquila Szczecin   1:2
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard 3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 4 12 22 1 4 0 0
2 Orzeł Łożnica 4 10 11 2 3 1 0
3 Aquila Szczecin 4 9 10 5 3 0 1
4 Znicz Niedźwiedź 4 9 9 4 3 0 1
5 Wicher Reptowo 4 7 8 9 2 1 1
6 Pomorzanin Przybiernów 4 7 8 7 2 1 1
7 Hanza Goleniów 4 6 9 4 2 0 2
8 Kasta Szczecin – Majowe 4 6 8 7 2 0 2
9 Vielgovia Szczecin 4 4 7 3 1 1 2
10 OKS Center MD Goleniów 4 3 6 18 1 0 3
11 Rybak Wełtyń 4 3 8 19 1 0 3
12 Zalew Stepnica 4 3 8 12 1 0 3
13 Wołczkowo – Bezrzecze 4 3 6 12 1 0 3
14 Pomorzanin II Nowogard 4 0 1 18 0 0 4

Pomorzanin II Nowogard w 
poszukiwaniu punktów wybrał 
się do Reptowa, na mecz z tam-
tejszym Wichrem. Trzeba przy-
znać, że piłkarze „rezerwowych” 
w końcu stanęli na wysokości 
zadania i choć nie wywalczy-
li punktów, rozegrali dobre spo-
tkania. Przez pierwsze 30 minut 
meczu gospodarze nie potrafili 
zbliżyć się pod bramkę strzeżo-
ną przez Michała Piątkowskiego. 
Pomorzanin natomiast stworzył 
sobie jedną dogodną sytuację. 
Po dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego Marcina Skórniewskiego, z 
futbolówką minął się Dawid Ju-
rek, a zamykający akcję Paweł 
Jeziorski, nie zaryzykował zde-
rzenia ze słupkiem, choć wsta-
wiając nogę mógł wepchnąć pił-
kę do bramki. Piłkarze z Repto-
wa zdołali jedynie oddać jeden 
groźny strzał z dystansu, któ-
ry ładnie wybronił Michał Piąt-
kowski. Tuż przed przerwą do-
szło do kuriozalnej sytuacji, któ-
rej nie mogli zrozumieć piłkarze 
obydwu drużyn. Tomasz Szafran 
próbował przyjąć wysoko lecącą 
piłkę, a za jego plecami o nogę 
nowogardzkiego piłkarza zaha-

czył zawodnik gospodarzy, sę-
dzia miał prawo zinterpretować 
tę sytuacje jako faul, ale na pew-
no nie na czerwoną kartkę. Oka-
zało się jednak, że młody arbiter 
nie pomylił kartoników i wlepił 
Szafranowi „czerwień” odsyłając 
go do szatni... O dziwo, piłkarze 
z Nowogardu, nie spuścili głów i 
na drugą połowę wyszli z myślą, 
aby walczyć o zwycięstwo.

W 55. minucie Dawid Jurek za-
grał w tempo prostopadłą piłkę 
do Pawła Jeziorskiego, który bę-
dąc sam na sam z bramkarzem, 
skierował futbolówkę między 
nogami golkipera do bramki, 
tym samym zdobywając pierw-
szego gola dla „rezerwowych” w 
obecnym sezonie. Nowogardzia-
nie chcieli dobić rywali i niewie-
le zabrakło, aby podwyższyć na 
0:2, a w roli głównej wystąpił po-
nownie Paweł Jeziorski. Piłkarz 
z Nowogardu ponownie stanął 
„oko w oko” z bramkarzem go-
spodarzy, minął go i w momen-
cie, w którym pozostało skiero-
wać futbolówkę do pustej bram-
ki, ta pechowo podskoczyła na 
kępie trawy uciekając spod nóg 
Jeziorskiego. Golkiper z Repto-

wa zdążył się podnieść i rzucić 
pod nogi Jeziorskiego, broniąc 
swój zespół przed utratą drugiej 
bramki. Wicher choć nie stwo-
rzył sobie stuprocentowych oka-
zji, to zdołał aż trzykrotnie skar-
cić nowogardzian. Najpierw 
podczas dośrodkowania z pra-
wej strony, w bramce zaspał Mi-
chał Piątkowski, który nie wy-
szedł należycie do piłki i został 
uprzedzony przez rywala, na 
skutek czego, futbolówka zatrze-
potała w siatce. Drugi gol dla go-
spodarzy padł po rzucie wolnym 
z około 25 metrów. Piątkowski 
ustawił mur i czekał na to, aż pił-
karz gospodarzy przeniesie piłkę 
nad murem, ten jednak zdecy-
dował się na strzał obok piłkarzy 
Pomorzanina i sprytnym bezpo-
średnim uderzeniem, zaskoczył 
młodego bramkarza z Nowo-
gardu. Na to trafienie mógł od-
powiedzieć Paweł Królik, jednak 
w dogodnej sytuacji po dośrod-
kowaniu w pole karne, nie trafił 
w futbolówkę głową, tylko bar-
kiem i nie zdołał jej skierować do 
bramki.  Trzecia bramka padła 
po rzucie rożnym i sporym za-
mieszaniu w polu karnym, tam 

najprzytomniej zachował się na-
pastnik z Reptowa, który ustalił 
wynik meczu na 3:1 dla Wichru. 
Szkoda tego pojedynku, bo Po-
morzanin przy bardziej sprzy-
jających okolicznościach, powi-

nien z Retowa wywieźć komplet 
punktów. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę.

KR

lUkS Top Wierzbięcin zbroi się przed ligą

Bartosz Dobrowolański wzmacnia zespół
Jak poinformował klub LUKS Top Wierzbięcin, od nowego sezonu tenisistą stołowym zespołu z Wierzbięcina będzie Bar-
tosz Dobrowolański, który ostatnio bronił barw Stali Szczecin, czyli największego rywala tenisistów z naszej gminy. 

Bartosz Dobrowolański z pew-
nością będzie silnym wzmocnie-
niem dla drużyny LUKS Top. Te-
nisista stołowy ostatnio reprezen-
tował Stal Szczecin, z którą pod-
opieczni Józefa Korkosza od lat 
rywalizują w walce o awans do I 
Ligi. Tego upragnionego awan-
su Stal ponownie nie wywalczy-
ła, tym razem po wygranej z Gru-
dziądzem 6:4, szczecinianie prze-
grali rewanż 7:3. Bartosz Dobro-
wolański doskonale zna swo-
ich nowych klubowych kolegów, 
gdyż w Wierzbięcinie często go-
ścił podczas wakacyjnych obo-
zów i zgrupowań kadry woje-
wództwa zachodniopomorskie-

go.  Bartosz przyznaje, że miał 
kilka propozycji, ale gra w Wierz-
bięcinie była najatrakcyjniejszą 
z nich. - Nie ukrywam, że mia-
łem kilka dość poważnych ofert 
zmiany klubu. Myślę, że podjąłem 
słuszną decyzję, a klub zapewni 
mi mój dalszy rozwój kariery, jak 
i walkę o najwyższe cele ligowe, a 
także w rozgrywkach indywidu-
alnych – mówi Bartosz Dobro-
wolański. Nowy zawodnik klubu 
LUKS Top, chwali sobie również 
atmosferę jaka panuje w Wierz-
bięcinie. - Atmosfera jest bardzo 
pozytywna, drużyna jest zgrana, 
wszyscy są nastawieni na ciężką 
pracę, więc czuję dodatkową mo-

tywację do osiągnięcia coraz wyż-
szych celów. Uważam, że liga w 
nadchodzącym sezonie będzie wy-
równana, jednak myślę, że bazu-
jąc na doświadczeniu i zaangażo-
waniu poszczególnych zawodni-
ków, stać nas na walkę o najwyż-
sze laury. Będziemy walczyć! - za-
pewnia Bartosz Dobrowolański. 

Przypomnijmy, że obecnie ka-
drę klubu z Wierzbięcina two-
rzą następujący tenisiści stołowi: 
Bartosz Jemilianowicz, Sebastian 
Jemilianowicz, Mateusz Witkow-
ski, Daniel Zubrzycki, Adrian Ku-
renda, Kamil Amilianowicz, Szy-
mon Rutkowski, Łukasz Owcza-
rek, Bartosz Dobrowolański, tre-

nerem jest Józef Korkosz. 
Już teraz znany jest terminarz 

ligowy. Pierwszy mecz LUKS 
Top Wierzbięcin rozegra na wy-
jeździe w Pieszczu, z tamtejszym 
UKS-em Czarni oraz w Karnie-
szewicach z zespołem Darz Bór, 
pojedynki te zaplanowano na 26 
września. Zanim jednak do tego 
dojdzie, podopieczni Józefa Kor-
kosza powalczą podczas turnie-
jów indywidualnych, odpowied-
nio w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych Kadetów, Ju-
niorów i Seniorów. O wynikach 
tenisistów stołowych z Wierzbię-
cina informować będziemy na 
bieżąco. 

KR 

Na zdjęciu nowy zawodnik klubu LUKS 
Top Wierzbięcin- Bartosz Dobrowolań-
ski
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Kup sobie książkę, czyli 
kiermasz podręczników w ZSP 
Tradycyjnie we wrześniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest kier-
masz podręczników, podczas którego uczniowie mogą sprzedać lub kupić książki do róż-
nych przedmiotów. 

Kiermasz został zorganizowa-
ny przez członków Samorządu 
Uczniowskiego, którego opieku-
nem jest Pani Patrycja Sierżant. 
Uczniowie Justyna Świercz, Rok-
sana Krupa, Karolina Szczepań-

ska i Łukasz Jałowiec sprzedawa-
li podręczniki podczas przerw 
między lekcjami w czwartek (10 
września). Jak zwykle kiermasz 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów. Uczniowie, 

którzy są zainteresowani kupnem 
podręczników mogą nadal zgła-
szać się do opiekuna lub członków 
Samorządu Uczniowskiego.

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowa-
niem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest to 
rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli 
po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świeczki 
szczególnie w obecnych czasach, kie-
dy w ubiegłym roku świętowaliśmy 
50-tą rocznicę powstania 1 bsz. Przy 
odrobinie wysiłku z naszej strony, je-
steśmy w stanie dokonać tego w cią-
gu jednego roku z honorem, dumą i 
podniesioną głową, jak przystało na 
żołnierzy jednostki specjalnej, a w 
czasie VII Festynu Komandosa do-

konać jego poświęcenia. Wiem, że 
nie jest to, jak napisałem wcześniej, 
„rzecz trudna do wykonania”, ponie-
waż Stowarzyszenie wykonało repli-
kę sztandaru bojowego naszej jed-
nostki, ten pierwszy do dziś butwie-
je w podziemiach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie i kto wie, czy 
kiedykolwiek będzie prezentowa-
ny jeszcze komukolwiek. To jest już 
historia, a MY nie musimy się wsty-
dzić tego, że była Naszym udzia-
łem. Mam nadzieję, że podobnie jak 
ja, wielu z Was podziela mój pogląd 
i jest tego samego zdania, myślę, że 
każdy może się w tej sprawie wypo-
wiedzieć. Zachęcam do podzielenia 
się swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 

na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale może-
cie pisać na poniżej podany adres. 21 
sierpnia tego roku, w czasie Festynu 
Komandosa, odbędzie się Walne Ze-
branie Stowarzyszenia, w czasie któ-
rego każdy może się również wypo-
wiedzieć. Przemyślcie to, żeby każ-
dy mógł wyrazić możliwość swoje-
go zdania w tak ważnej sprawie dla 
członków Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 
1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów

Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 9900 2000 0010

Uwaga wędkarze!
PZW Tęczak w Nowogardzie informuje członków 

Koła, że dnia 20.09.15r. Organizuje zawody towarzy-
skie drużynowe dwuosobowe na jeziorze w Nowogar-

dzie, zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Wa-
ryńskiego 12 do dnia 16.09.15r. Od dnia 17.09.15 do 

21.09.15 sklep Tęczak nieczynny. 
Startowe wynosi 10 zł zbiórka przy restauracji Nep-

tun o godz. 8.00-8.30. 
Zapraszamy 

Zarząd Koła PZW Tęczak
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

Zatrudnię 
kierowcę kat. C+E. 
Transport krajowy. 
Tel. 509-740-304

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Firma Hjort Knudsen Polen 
Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	 stolarza
•	  do przyuczenia na tapicera i sto-

larza w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Zlecę położenie 
500 m2 blachy 

trapezowej  
na dachu 

Stan obecny deska kryta papą. 
Kąt nachylenia ok. 15-20 %, 

wysokość prac 4,5 m. 
Termin wykonania 

do uzgodnienia. 
Tel. 601 58 40 55 
lub końcówka 56. 

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

NIerUCHOmOŚCI

• DOM  w Dobrej sprzedam  
lub zamienię na mieszkanie. 
Tel.783649880.   

• Sprzedam  mieszkanie  bez-
czynszowe 55 m2.Dobra  lokali-
zacja. 505 339 401.

•	 Sprzedam nowy  dom  w kar-
sku. Stan  surowy.Tel.691 664 
658.

• NOWOGARD - przy  NET-
TO do wynajęcia Lokal  
100m.533983233

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe ul. Boh. Warszawy 
oś. Radosław, II piętro, po re-
moncie, w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 605 686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2  z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710 

• Wynajmę sklep przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 w Nowogardzie 
(obok szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cu-
kierni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

•	 Sprzedam nowy dom w Ko-
ściuszkach	 130	 m2,	 działka	
4600m2.	Nie	wymaga	wkładu	fi-
nansowego. 606 118 102 

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojo-
we, I piętro, 60m2, ul. Zamkowa. 
Tel. 730 315 621  

•	 Wynajmę	 mieszkanie	 3pokojo-
we	na	 IV	piętrze	do	umeblowa-
nia. 691 258 401 

•	 Sprzedam	działkę	budowlaną	w	
okolicach	stadionu.	695	400	600	

•	 Sprzedam	 działki	 budowlane	
Karsk.	735	957	563	

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we 57m2, II piętro ul. Warszaw-
ska, cena 169 tys. Tel. 510 002 
318

• Do wynajęcia kawalerka 20 
m2. 667 621 070 

• Sprzedam działkę budowla-
ną przy ul. Asnyka 50 tys. 880 
132 032 

• Wynajmę dom przy ul. Asny-
ka 1200 + kaucja + prąd. 880 
132 032 

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 
+ garaż. 663 565 660 

• Do wynajęcia w Szczecinie 
-   słoneczne, dwupokojowe 
mieszkanie w spokojnej, bez-
piecznej dzielnicy Pomorza-
ny.609493993

• Do wynajęcia dwa poko-
je, centrum Szczecina blisko 
uczelni. 665 313 231

•  Do	wynajęcia	 dwupokojowe,	
centrum, 42m2, po generalnym 
remoncie. 607 646 926

•	  Sprzedam	mieszkanie	50m2, 
parter,	 dobra	 lokalizacja.	
506	432	616	

•	 Wynajmę	lub	kupię	garaż	przy	
ul.	 Zamkowej	 lub	 Warszaw-
skiej. 697 980 702

•	 Sprzedam	mieszkanie	57m2, 3 
pokoje,	3maja	9/5,	100	tys.	zł.	
Tel.	888	313	884,	721	157	443

•	 Sprzedam mieszkanie w cen-
trum	Nowogardu,	3	pokoje,	50	
m2,	I	piętro.	Cena	155	000	zł.	
Tel. 519 111 710 

•	 Sprzedam	budowę	w	stanie	su-
rowym. Tanio. 507 045 404

•	 Dobra	–	sprzedam	mieszkanie	
dwupokojowe	 53	m2	 z	 balko-
nem	na	pierwszym	piętrze	115	
tys.	501	307	666	

•	 Sprzedam	2	ha	pola.	660	206	833	

•	 Mieszewo	k/Dobrej	7	ha	grun-
tów	515	zł/ha.	889	133	882	

•	 Sprzedam	 gospodarstwo	 2	 ha	 –	
inwestycja.	245	tys.	609	353	315	

•	 Do	wynajęcia	 kwalerka.	Cen-
trum. 509 411 788 

•	 Działkę	 budowlaną	 z	 warun-
kami	 zabudowy.	 Sprzedam.	
606 681 704 

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	
dwupokojowe	 przy	 ul.	 Gryfi-
tów.	Tel.	519	832	816	po	19,30	

•	 Do	 wynajęcia	 mieszkanie	
dwupokojowe w Szczecinie, 
dobra	 lokalizacja,	 tramwaj	 nr	
10	i	8	oraz	autobus	60,	53.	Tel.	
662	273	232	

•	 Do	wynajęcia	mieszaknie	M4.	
885	242	483

•	 Sprzedam mieszkanie jedno-
pokojowe	 na	 II	 piętrze,	 cen-
trum. 665 541 960

•	 Sprzedam	 działki	 budowla-
ne	w	okolicach	stadionu.	695	
400	600

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzato-

ry, sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 605 
576 908

•	 Sprzedam	 Skodę	 Felicie	 rok	
produkcji	1997,	benzyna,	waż-
ne	 OC,	 przegląd	 do	 sierpień	
2016.	Cena	2000	zł	(do	uzgod-
nienia). Tel, 508 211 573 

• Sprzedam Forda Mondeo rok 
2006, 1.6 benzyna, 604 164 710 

rOlNICTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   

gęsi. Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

• Usługi rolniczne : koszenie łąk, 
mulczowanie, belowanie, prze-
grabianie i zgrabianie, talerzów-
ka, orka, siano-kiszonka i siew 
agregatem. 508 404 704 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam prasę kostkującą. Tel. 
609 48 00 49 

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036	086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 
18. tel. 605 092 517

•	 Sprzedam	ciągnik	URSUS	1614,	
siewnik do nawozów 1000 kg, 
sortownik elektryczny do ziem-
niaków, kultywator do siewnika. 
606 576 417 

• Sprzedam obornik. 607 739 866 

•	 Koszenie	 łąk	 w	 zamian	 za	 po-
traw. 608 647 119 

•	 Ciągnik	 URSUS	 1614,	 siewnik	
do nawozu 1000 kg, sadzow-
nik do ziemniaków elektryczny, 
agregat	 do	 siewnika	 3metrowy.	
606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne z do-
wozem,	Żabówko.	661	633	977

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICer-
kI meBlOWeJ SamOCHODO-
WeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIa-
ŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i so-
lidnie. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515 

•	 TraNSPOrT, PrZePrOWaDZ-
kI. 665 720 037

• UKŁADANIE – kostki  granitowej, 
kamienia polnego.Tel.695909603.

•	 	Wypełniam	dokumenty	do	ZUS	
na	rente,	emeryturę,	świadczenia	
emerytalne	i	kapitał	początkowy.	
Kontakt	:	512	413	563	

•	 Torty, ciasta (olx.pl). Tel. 600 
151	353

•	 	 Remonty	 mieszkań	 po	 godzi-
nach	.	607	729	933	

•	 Matematyka. 668 171 212 

•	 Usługi	koparko-ładowarką,	przy-
łącza	do	tkan,	roboty	ziemne.	603	
219 478 

•	 Pomoc przy pisaniu prac zalicze-
niowych.	730	925	470

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	
669	123	127	

•	 BLACHARSTWO	 POJAZ-
DOWE. 600 182 682 

• Docieplenia budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, gla-
zura, hydraulika, regipsy, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

PraCa

• Zatrudnię do  robienia  pie-
rogów! Wiek bez  znaczenia , 
akt. książeczka zdrowia. Miejsce  
pracy  Kikorze. Praca  zmiano-
wa. Tel.502026980. Dzwonić po 
14 godz.

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posił-
ków.Tel.913920221.

• Zatrudnię  pracownika  na kuch-
nię . Tel.530395368.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Poszukuję	pracownika	na	 sta-
nowisko dojarz, wysokie wy-
nagrodzenie.	91	39	18	140	

•	 Zatrudnię	 mechanika	 samo-
chodowego	 z	 doświadcze-
niem. 601 470 260 

•	 Przyjmę	 dekarza	 z	 doświad-
czeniem.	785	931	513

•	 Zlecę	 docieplenie	 oraz	 przyj-
mę	pracowników.	785	931	513

•	 Firma	 ze	 Szczecina	 zatrudni	
kierowców	C+E	kraj	 i	 bliskie	
Niemcy	tel.	691-481-933

•	 Przyjmę	do	pracy	w	lesie	pila-
rza	i	pomocnika.	783	176	050	

•	 Przedsiębiorstwo	 ogólnobu-
dowlane	 zatrudni	 :	 płytka-
rzy oraz pracowników do prac 
ociepleniowych	 i	 wykończe-
niowych. 602 159 015 

•	 Zatrudnię	pomocnika	stolarza.	
Mile	widziane	doświadczenie.	
503	084	687	

•	 Zatrudnię	 mechanika	 samo-
chodowego	warsztat	 w	 Żabo-
wie. Organizuje dowóz z No-
wogardu. 600 291 059

•	 Potrzebna	opiekunka	do	osoby	
starszej sprawnej. Mieszkanie 
+	wynagrodzenie.	734	473	550	

•	 Zatrudnię	dwóch	pomocników	
murarzy. 508 290 657 

•	 Zatrudnię	 na	 koparko-łado-
warkę.	604	164	710

•	 Restauracja	 Przystań	 zatrud-
ni	 osobę	 na	 rencie	 do	 ob-
sługi	 szatni.	 91	 39	 20	 221. 

INNe

• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bar-
dzo duży  wybór drzew  owo-
cowych w pojemnikach Już od 
20 zł.  Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, 
pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam drzewo mieszane li-
ściaste pocięte w klocki. Tel 880 
690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z ro-
dowodem bardzo ładny sprze-
dam. 91 39 21 828

•	 Sprzedam segment pokojowy 
stolik	RTV	+	ława	rozkładana.	
605	331	204

•	 Sprzedam	tarczycę	budowlaną	
modrzew	 sezonową	 na	 6	 lat,	
praz tarczyca jesion sezonowa 
na 6 lat. 668 298 084 

•	 Sprzedam	 szafę	 narożną	 szer.	
100	cm,	wys.	190	cm,	głęb.	90	
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo	 pułek,	 miejsce	 na	 wie-
szaki, cena do uzgodnienia, 
stan	 idealny,	 złożona	w	 pacz-
ki,		tel.	605	522	340,

•	 Przyjmę	 (za)	duże	kwiaty	do-
niczkowe.	880	132	032	

•	 Sprzedam	 tanio	 betoniarkę	
250		l,	zagęszczarkę,	piec	CO	
35	kW	z	podajnikiem.	Tel.	509	
411 788

•	 Sprzedam	używane	narzędzia:	
klucze, gwintowniki itp. oraz 
szlifierkę.	91	39	22	990
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul.	Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23
5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <
5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Nowoczesna Ryszarda Petru 
buduje struktury w powiecie 
goleniowskim
Nowoczesna.pl ugrupowanie R. Petru buduje strukturę w powiecie goleniowskim jej pełno-
mocnikiem został Marcin Gręblicki z Goleniowa. 

W zeszłym tygodniu w No-
wogardzie działacze tej forma-
cji wraz z  jej pełnomocnikiem 
zbierali podpisy poparcia pod 
listą kandydatów do sejmu i 
senatu. Marcin Gręblicki po-
chodzi z Klinisk Wielkich, jest 
absolwentem Wychowania Fi-
zycznego w Szczecinie od 2014 
r pełni funkcję radnego gminy 
Goleniów i przewodniczącym 
stowarzyszenia Innowacyjna 
Polska. 

Innowacyjna Polska to sto-
warzyszenie działające w Go-
elniowie znanne z szeregu ak-
cji społecznych. Jak zapewnił 
nas M. Gręblicki cel jaki sta-
wia przed sobą to rozbudowa 
struktur Nowoczesnej w każ-
dej gminie powiatu goleniow-
skiego.

red

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Sperski i Marcin Gręblicki podczas akcji zbierania 
podpisów w Nowogardzie
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kubicka 
pojedzie na 
Mistrzostwa 
Świata!

W.2-24.07. pt

s. 4

25 lat Koła 
Sybiraków

W222.21.08-18.09 pt

reKlaMa reKlaMa

W.P.doW.4-25.09

W.2m.P.pt.12.2015

s. 9

Z cyklu nasi 
przedsiębiorcy:

Marzena 
Martynowicz

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Przyjmę do pracy
samodzielnego mechanika 
samochodowego na umowę  

o pracę. Praca w Nowogardzie. 

668 841 631

Centrum Stomatologii Praxis 
zaprasza do nowego lekarza 

Przyjmujemy pacjentów 
z bólem i protetycznych. 
Rejestracja telefoniczna 

91 39 27 272

Czytaj s. 3

Mieszkańcy osiedla  
radosław czują się oszukani 

Czy parking 
będzie  tylko  
na mapie?
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W skrócie

reKlaMa

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

gardzie, odbędzie się wideokon-
ferencja z udziałem amerykań-
skiego astronauty Josepha Acaby 
(na zdjęciu). W łączności wezmą 
udział również Sarah Korona i 
Mariusz Zaczek, którzy w czerw-
cu br., brali udział podczas wide-
okonferencji z Centrum Załogo-
wych Lotów Kosmicznych NASA. 
Uczniowie podczas łączności z 
astronautą będą zadawać pytania 
dotyczące m.in. życia astronau-
tów na stacji kosmicznej. Na ofi-
cjalnej stronie Gimnazjum nr 2, 
znajduje się link do transmisji na 
żywo z wideokonferencji. Dodaj-
my, że to wydarzenie organizowa-
ne jest w ramach projektu ARISS. 

KR

Mieszkańcy i kierowcy z Osiedla „Radosław”, powoli tracą już cierpli-
wość i coraz donośniejszym głosem domagają się dokończenia remon-
tu odcinka drogi osiedlowej, na której niespełna miesiąc temu nastąpi-
ła awaria rury podziemnej, gdzie PUWiS prowadził naprawę – Panie, 
co to ma być?  Czekamy już chyba z miesiąc, by ktoś tę dziurę w drodze 
wyremontował. Nie ma jak spokojnie przejechać tu samochodem w tym 
miejscu, a jeszcze biorąc po uwagę remont drogi osiedlowej to napraw-
dę zaczyna być to dość duży kłopot dla nas kierowców - mówią podnie-
sionym głosem pan Zbigniew i Wiktor, mieszkańcy z  osiedla „Rado-
sław”.  Jak pokazuje zdjęcie, dziura może stwarzać poważne problemy. 
My mamy nadzieję, że po naszej interwencji PUWiS dokończy prace 
remontowe i wszystko wróci do dawnej formy.JB 

Na osiedlu, przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie, przed śmietni-
kiem piętrzy się góra różnych śmieci i zużytych mebli. - „Panie, co to 
jest? Jest już tu tyle tego, że aż w oczy kole. Prosiłem, by ktoś się zajął tą 
sprawą w urzędzie, ale jak dotąd nadal jest cisza w tym temacie. Może 
Wy pomożecie, by ten bałagan zniknął - mówi mieszkaniec tego Osie-
dla. Rzeczywiście, odpady wielkogabarytowe składowane są zarówno 
przy śmietniku, jak i nieopodal przy dawnym budynku sądu. Wierzy-
my, że służby porządkowe szybko posprzątają ten cały bałagan.JB 

W piątek (18 września), o go-
dzinie 14:00, w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nowo-

Wracamy do sprawy rajdu wozem strażackim

Czy burmistrz odpowie za 
jazdę bez uprawnień? 
Policja ustala, czy burmistrz Nowogardu dopuścił się wykroczenia, urządzając sobie rajd 
wozem strażackim po boisku w Wyszomierzu, nie posiadając odpowiednich uprawnień. 

Przypomnijmy. W dniu 13 
czerwca, na boisku w Wyszomie-
rzu, przy licznie zebranych miesz-
kańcach i zaproszonych gościach, 
nastąpiło przekazanie wozu bo-
jowego dla miejscowej jednost-
ki OSP. Tuż po części oficjalnej, 
za kierownicę pojazdu uprzywi-
lejowanego wsiadł Burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, po czym 
urządził sobie przejażdżkę stra-
żackim samochodem, wioząc do 
tego pasażerów, m.in. radną Rena-
tę Piwowarczyk. Wszystko odbyło 
się na boisku, wśród obecnych na 
festynie ludziach, w tym małych 
dzieci, przy obecności m.in. ko-

mendanta Powiatowej Straży Po-
żarnej w Goleniowie, st. bryg. Bo-
gusława Tunkiewicza oraz straża-
ków i władz OSP. 

Fakt ten został odnotowa-
ny na fotografiach, jakie przy re-
lacji z hucznego wydarzenia za-
mieszczono na stronie interneto-
wej gminy Nowogard. Nie byłoby 
może w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby  nie fakt, że do jazdy stra-
żackim wozem bojowym (uprzy-
wilejowanym samochodem) wy-
magane jest posiadanie prawa jaz-
dy kat. C. Takiego, jak wiadomo 
redakcji, burmistrz Robert Czapla 
nie posiada. 

Dlatego też policja wszczęła 
postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie. 

- W odpowiedzi na pytanie dot. 
osoby burmistrza i popełnionego 
przez niego wykroczenia informuję, 
że w powyższej sprawie prowadzo-
ne jest postępowanie wyjaśniające 
zarejestrowane pod ldz. 10122/15, 
RSOW 974/15.  Postępowanie zo-
stało wszczęte 28.07.2015r , obec-
nie sprawa jest w toku – informuje 
Julita Filipczuk z policji. 

Oczywiście poinformujemy, jak 
zakończyło się prowadzone przez 
policję postępowanie, gdy tylko 
zostanie ono zakończone.      MS
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Mieszkańcy osiedla radosław czują się oszukani 

Czy parking będzie tylko na mapie?
Mieszkańcy osiedla Radosław mówią, że czują się oszukani przez gminę. Miasto obiecało im, że przy okazji remontu wewnętrznej drogi i chodników, wy-
buduje też nowy parking. Gmina tej części inwestycji jednak w ogłoszonym przetargu nie ujęła, mimo iż na projekcie parking był narysowany. 

W budżecie Gminy Nowogard 
na 2015 rok, Rada Miejska zabez-
pieczyła środki na remont dro-
gi gminnej na osiedlu Radosław. 
Podczas majowej sesji, burmistrz 
Robert Czapla zwrócił się do rad-
nych o dodatkowe 40 tyś. zł. Oka-
zało się bowiem, że po zaktuali-
zowaniu kosztorysu robót,  zare-
zerwowana pierwotnie przez rad-
nych kwota na realizację inwesty-
cji jest niewystarczająca. Na tej sa-
mej sesji przedstawiono radnym 
szczegółową mapę inwestycji, a 
na niej miejsce, w którym ma po-
wstać wyczekiwany przez miesz-
kańców parking, zlokalizowany 
dokładnie koło bloku z nr 36. Po 
zapoznaniu się z rysunkami, rad-
ni przyznali dodatkowe środki. W 
dniu 6 sierpnia 2015 roku rozpo-
czął się remont i miał być ukoń-
czony w październiku. Wykonaw-
cą robót, wyłonionym w przetar-
gu, została firma Walbud, która 
wyceniła inwestycję na 238 tys. 
zł. Tyle, że jak się szybko okazało, 
umowa podpisana z firmą budow-
laną nie zakładała budowy par-
kingu, a jedynie chodników i ulic. 
Jak to możliwe? Gmina ogłaszając 
przetarg nie ujęła budowy miejsc 
postojowych publikując szczegó-
łowy zakres inwestycji. Mieszkań-
cy osiedla nie kryją swojego obu-
rzenia takim stanem rzeczy. 

-Czekaliśmy tyle lat na ten re-
mont, jak już miał się zacząć to 
burmistrz odstawił szopkę ze szpa-
dlami, zablokował ruch na osiedlu i 
nastawiał tablic, a teraz pracownik 
firmy remontowej mówi mi, że oni 
tego nie remontują, bo nie ma tego 
w umowie. To jest jakiś cyrk, czuję 
się oszukana - mówi p. Teresa.

- Panie redaktorze, to jest ja-
kaś drwina, którą tutaj będziemy 
mieli za jakiś czas. Przecież, jeże-
li się przeprowadza tak poważny 
remont i inwestuje takie pienią-
dze w modernizację, to ten odci-
nek powinien być również wyre-
montowany. Ja, i moi sąsiedzi nie 
wyobrażamy sobie, by nie było tu 
parkingu. Przecież jest okazja, by 
remont przeprowadzić komplek-
sowo, gdzie oprócz wyremonto-
wanej drogi będzie funkcjonalny 
parking, który zastąpi ten wysłu-
żony, zniszczony chodnik. Dlate-
go apelujemy, by również wyre-

montować ten odcinek na naszym 
osiedlu, a gazetę Dziennik Nowo-
gardzki prosimy, by zwyczajnie 
nagłośnili tę sprawę, która miej-
my nadzieję, że zostanie pozytyw-
nie rozstrzygnięta na korzyść no-
wego parkingu - mówi poruszo-
nym głosem długoletnia miesz-
kanka osiedla pani Krystyna Sze-
ronos.

  Zaskoczenia całą sytuacją nie 
kryje radny Michał Wiatr, który 
przez lata wnioskował o remont 
dróg i chodników na osiedlu. 

- Jestem zaskoczony, nie dość, że 
przez tyle lat walczyłem o ten re-

mont to teraz się okazuje, że ktoś 
zawalił sprawę w przetargu, będę 
się domagał szczegółowych wyja-
śnień, nie można pozwolić na ta-
kie partactwo. Wyraźnie pamię-
tam, jak na sesji przedstawiano 
nam projekt, gdzie nawet szcze-
gółowo dopytywałem o parkingi 
i zapewniono mnie, że powstaną 
nowe parkingi wzdłuż bloków – 
mówi radny M. Wiatr. 

Niestety mimo iż redakcja 
DN, na wyraźną prośbę czytelni-
ków, wczoraj (czwartek) zwróci-
ła się do burmistrza R. Czapli  o 
wyjaśnienie całej sprawy, do za-

mknięcia bieżącego numeru ga-
zety włodarz miasta nie zająk-
nął się ani słowem w tym tema-
cie. Taką postawę pozostawiamy 
do państwa oceny. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się tylko, że gmina prowadzi ne-
gocjacje z wykonawcą robót, na 
temat poszerzenia zakresu zle-
conych pierwotnie prac o budo-
wę parkingu. Pytanie tylko, ile to 
będzie kosztowało i o jak długo 
przesunie się realizacja inwesty-
cji? 

Marcin Simiński, 
Jarek Bzowy 
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25. rocznica utworzenia Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie

To odznaczenie jest za katorgę i trud...
W miniony wtorek, tj., 15 września br., odbyły się uroczyste obchody  25-lecia powstania Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie. Uroczystości rozpo-
częła Msza  św. w intencji Sybiraków, odprawiona w Kościele  pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Po modlitwie uczestnicy obchodów przeszli do 
Nowogardzkiego Domu Kultury. Tam  na scenie uhonorowano i odznaczono zasłużonych Sybiraków.  

Zanim to jednak nastąpiło, 
wszystkich zgromadzonych, a 
przede wszystkich Sybiraków, 
przywitała prezesowa Koła, któ-
re tego dnia obchodziło swój 
okrągły jubileusz. 

-Pragnę tu, na tej sali, wszyst-
kich bardzo serdecznie przywitać, 
zaproszonych gości, a szczególnie 
Was drodzy Sybiracy z rodzina-
mi. Dziś mamy szczególną uro-
czystość, bowiem mija 25 rocz-
nica utworzenia Koła Związku 
Sybiraków tu, w naszym mieście 
Nowogard. Dlatego jest to bar-
dzo szczególna  rocznica – mówi-
ła Franciszka Kobylińska.

Po oficjalnych wystąpieniach i 
wypowiedziach oficjeli i zapro-
szonych gości, w tym przedsta-
wicieli lokalnej władzy, nastąpi-
ła ta najbardziej podniosła chwi-
la, wręczenia odznak za sługi dla 
związku Sybiraków. 

Emocje i łzy towarzyszyły pra-
wie wszystkim uhonorowanym 
osobom (lista wszystkich od-
znaczonych przy tekście). Czego 
dowodem może być wypowiedź 
jednego z Sybiraków. 

- To odznaczenie jest za kator-
gę i trud, jaki mi i innym osobom 
było dane nam tam przeżyć- mó-
wił drżącym głosem pan Michał 
Saniuk. 

Oprócz odznak dla Sybiraków, 

podziękowano również osobom 
zasłużonym dla Koła Sybira-
ków. Wyróżnienia te otrzyma-
li m.in. Jan Jędras, za dotych-
czasową pracę w zarządzie Koła 
oraz pomoc przy budowie po-
mnika Matki Sybiraczki, oraz 
Piotr Słomski za cykl artykułów 
w Dzienniku Nowogardzkim, 
dokumentujących losy osób 
przybyłych do Nowogardu po 

latach zesłania na Sybir.  
Po tym podniosłym fragmen-

cie uroczystości  rozpoczęła się 
część artystyczna, przygoto-
wana przez  uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie. Scenariusz występu oparty 
był na twórczości Marii Konop-
nickiej – patronki szkoły. Za-
prezentowany program nagro-
dzony został gromkimi brawa-

mi. Uzupełnieniem dla wystę-
pu dzieci był krótki koncert ze-
społu ludowego Wesoła Feraj-
na z NDK. Po występach wszy-
scy udali się na hol Domu Kul-
tury, by tam przy poczęstunku i 
gorącej herbacie jeszcze wspól-
nie porozmawiać oraz powspo-
minać trudne lata zesłania. 

Klaudia Stefańska 
Jarek Bzowy 

Po oficjalnym wręczeniu oznaczeń i wyróżnień wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia

Złotą  Honorową Odznakę 
otrzymali: 

1. Anna Słomska 
2. Ewelina Pietruczyk 
3. Michał Saniuk 
Srebrną Honorową 

Odznakę otrzymali: 
1. Maria Ejryszew 
2. Stanisława Orłowska 
3. Władysława Szewc 
4. Władysław  Gronowski 
5. Roman Gronowski 
6. Jan Dudziewicz 
7. Stanisława Bonkowska 
8. Weronika Grzywacz 
9. Stanisława Mróz 

Jest raport, ale na wnioski trzeba jeszcze poczekać

Kontrolerzy RIO doszukali się nieprawidłowości...
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej przyznaje, że w trakcie kontroli, jaką przeprowadzono na przełomie lipca i sierp-
nia w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, stwierdzono nieprawidłowości. Przypomnijmy, że RIO badało jakie skutki fi-
nansowe miały decyzje podjęte przez burmistrza Roberta Czaplę, w ramach słynnego „przetargu na wodę”. 

Przypomnijmy, że kontrola RIO 
rozpoczęła się 24 lipca. Jak infor-
muje prezes instytucji, Bogusław 
Staszewski, kontrola zakończy-
ła się 18 sierpnia. To osiem dni 
później niż zakładano początko-
wo. RIO przyznaje, że miało to  
związek ze złożonością przedmio-
tu kontroli. Izba badała bowiem, 
jakie skutki finansowe dla gmi-
ny miały decyzje burmistrza No-
wogardu podjęte przy oddaniu 
w dzierżawę składników mienia 
komunalnego na rzecz podmio-
tów świadczących usługi związa-
ne ze zbiorowym na rzecz miesz-
kańców Gminy Nowogard zaopa-
trzeniem w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków. Mówiąc w 
skrócie, Izba sprawdzała, jak na 
kondycję finansową gminy wpły-

nęła decyzja o ogłoszeniu słynne-
go już „przetargu na wodę”, a co 
za tym poszło – próbie przekaza-
nia infrastruktury wodno - kana-
lizacyjnej w ręce nowego pomio-
tu (niemieckiej spółki Wodociągi 
Nowogardzkie, kapitałowo zwią-
zanej z Remondis – przyp. Red.)

Jak informuje prezes RIO, z 
przeprowadzonej kontroli został 
sporządzony protokół, który na 
początku września został podpi-
sany zarówno przez inspektora 
Izby jak i burmistrza oraz skarb-
nika gminy Nowogard. Prezes 
przyznaje jednak, że opracowanie 
wniosków z kontroli, w tym ocena 
stwierdzonych nieprawidłowości 
wymaga czasu ze względu na zło-
żoność badanej sprawy. 

-Protokół kontroli zwiera opis 

stanu rzeczywistego w badanych 
obszarach, natomiast wyniki kon-
troli, w tym stwierdzone niepra-
widłowości, wymagają opracowa-
nia tego dokumentu oraz mate-
riałów zgromadzonych w trakcie 
kontroli. Z powodu skomplikowa-
nego charakteru badanego zagad-
nienia oraz dużej ilości zgroma-
dzonych dokumentów, opracowa-
nie wniosków z przeprowadzonej 
kontroli wymaga niezbędnego cza-
su. Wskazanie konkretnego termi-
nu nie jest na chwilę obecną możli-
we – tłumaczy prezes RIO, Bogu-
sław Staszewski. 

Jednak zgodnie z prawem Izba ma 
dwa miesiące od daty podpisania 
protokołu z kontroli, aby przesłać 
takie opracowanie i wezwać gminę 
do usunięcia nieprawidłowości. 

-Na podstawie wyników kontro-
li – w terminie 60 dni od dnia skie-
rowania do podpisania protokołu 
kontroli – izba zobowiązana jest 
do skierowania do kontrolowanej 
jednostki wystąpienia pokontrolne-
go, zawierającego ww. informacje 
oraz wnioski zmierzające do usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidło-
wości – dodaje prezes RIO. 

Niestety prezes RIO nie zdra-
dza redakcji, czego dotyczą owe 
stwierdzone w czasie kontroli w 
Nowogardzie nieprawidłowo-
ści. Stanie się to jasne, kiedy RIO 
prześle raport zawierający ana-
lizę skontrolowanych dokumen-
tów. Zgodnie z zapowiedzą pre-
zesa Izby może to nastąpić raczej 
przy zbiegu ostatecznego termi-
nu, do którego izba jest zobowią-

zana przekazać takie informacje 
gminie-  a więc nawet dopiero na 
początku grudnia br.. Wówczas 
oczywiście wrócimy do sprawy. 

Jednocześnie informujemy, że 
podana przez nas kilka dni temu 
informacja na temat postępo-
wania jakie prowadzi również w 
związku z „przetargiem na wodę” 
Prokuratura Okręgowa w Szcze-
cinie, dotyczy  innej płaszczyzny 
sprawy, niż zajmuje się RIO. Jest 
to jednak dowód na to, że prowa-
dzone od 2012 roku postępowa-
nie, mające doprowadzić do  upo-
rządkowania rzekomo archaicz-
nej formuły prowadzenia przez 
gminę gospodarki wodno-ścieko-
wej,   jak na razie stwarza obraz 
prawdziwego kryzysu, wymagają-
cego interwencji kolejnych insty-
tucji kontrolnych. 

Marcin Simiński
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Radny pyta - Urząd Miasta odpowiada
W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta skierowałem kilka zapytań dotyczących spraw funkcjonowania naszej gminy. Uzyskałem odpowiedzi, które przesłał 
z upoważnienia burmistrza, Tadeusz Fiejdasz, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ), w związ-
ku z tym publikuję ich treść.

Jako pierwszą poruszyłem 
kwestię punktu widokowego 
znajdującego się przy ul. Dą-
browszczaków. Punkt ten miał 
służyć między innymi miłośni-
kom ornitologii. Niestety miej-
sce to od pewnego czasu jest 
niedostępne dla mieszkańców 
ze względu na fakt, że okala  je 
hałda śmieci, odpadów zarów-
no organicznych jak sztucznych. 
Na poruszony przeze mnie pro-

blem otrzymałem następującą 
odpowiedź: 

- Punkt widokowy położony w 
sąsiedztwie ul. Dąbrowszczaków 
urządzony do podpatrywania 
ptaków był kilkakrotnie odbudo-
wywany po dewastacjach przez 
wandali. Stał się on miejscem do 
spożywania alkoholu i głośnego 
- zakłócającego spokój okolicz-
nym mieszkańcom zachowaniu 
się przebywających tam osób. In-
terwencje policyjnych patroli nie 
dały wyraźnej poprawy tej sytu-
acji. Dodatkowo wszystkie drew-
niane elementy punktu tj. ław-
ki, stoły, bariery zostały wyrwa-
ne i spalone. W związku z po-
wyższym moim zdaniem kolej-
na odbudowa punktu widokowe-
go, który ze względów wyżej opi-
sanych nie spełniał swojej roli jest 
przynajmniej w najbliższym cza-
sie nie celowa.

Natomiast teren wokół punk-
tu widokowego zostanie upo-

rządkowany - odpady zostaną 
wywiezione, a gałęzie i konary 
spryzmowane w jednym miej-
scu.

W czasie sesji pytałem także o 
to, czy na planowanej moderni-
zacji łącznika ulic Dworcowej i 
700-lecia przewiduje się zapew-
nienie infrastruktury wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. Pytanie 
uzasadniałem tym, że na tere-
nie, na którym znajduje się łącz-
nik, mają zostać przeprowadzo-
ne określone inwestycje budow-
lane. Pytałem również o miesz-
kańców ul. Dworcowej 2, bu-
dynku gdzie znajduje się Praxis. 
Mieszkańcom rzeczonej posesji 
grozi odcięcie od dostaw wody, 
gdyż PKP ma zamiar ograniczyć 
podłączenie wodociągowe tylko 
do budynków stacji. Oto treść 
odpowiedzi, jaką uzyskałem w 
poruszonych kwestiach:

- Sprawa rozszerzenia projek-
tu budowy łącznika Dworcowej 
z ul. 700 lecia o branżę wodocią-
gową i kanalizacyjną jest konsul-
towana z wykonawcą projektu. 
Rozważane jest również uwzględ-
nienie w projekcie włączenie się 
do projektowanej sieci budynku 
przy ul. Dworcowej 2. Niemniej 
jednak koszty wykonania przy-
łącza będą musieli pokryć właści-
ciele lokali tej wspólnoty mieszka-
niowej.

Zadałem także pytanie od-
nośnie głośnej sprawy odebra-
nia silnika klubowi żeglarskie-

mu Knaga. W zapytaniu zwró-
ciłem uwagę na fakt, że zabra-
nie silnika odbije się w pierw-
szym rzędzie na uczęszczających 
na zajęcia do Knagi dzieciach, 
które ćwicząc bądź ścigając 
się na Optymistach potrzebu-
ją także łodzi napędzanej moto-
rem, z której przebieg ich zma-
gań jest odpowiednio kontrolo-
wany. Przypomniałem, że dzieci 
nawet zaprotestowały trzymając 
transparent z napisem „Burmi-
strzu! Oddaj nam silnik!” Poza 
tym, z moich informacji wynika, 
że łódka Knagi, napędzana za-
branym silnikiem, kontrolowała 
także pracujący na jeziorze aera-
tor. Władze gminy uzasadnia-
ły zabranie motoru właśnie ko-
niecznością zamontowania go w 
nowej łódce mającej za zadanie 
kontrolę aeratora. W odpowie-
dzi UM pisze:

- Klub Knaga jest jedną z kil-
kudziesięciu organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie 
Gminy Nowogard. Do zadań klu-
bu należy zabezpieczenie sprzę-
tu do prowadzenia swojej dzia-
łalności statutowej. Natomiast 
Gmina odzyskała silnik od łodzi, 
który nie był nigdy przez Gminę 
przekazywany klubowi. Łódź za-
kupiona przez Gminę będzie słu-
żyć do monitorowania prac re-
kultywacji jeziora w tym urzą-
dzeń napowietrzających wodę.

Zapytałem również o nowe 
urządzenie znajdujące się na je-

ziorze, które ma służyć do na-
powietrzania wody, powszech-
nie nazywane jest już ono „fon-
tanną”. Byłem zainteresowany 
zarówno kosztami funkcjono-
wania tego urządzenia w okre-
sie dwóch najbliższych lat, jak i 
tym, na jakiej podstawie będzie 
można ocenić jego skuteczność. 
Oto odpowiedź, jaką uzyskałem 
w tym temacie:

- Koszt zużycia energii elek-
trycznej za okres 2 lat pobranej 
przez urządzenia napowietrza-
jące wodę jeziora jest trudny do 
oszacowania, ponieważ niemoż-
liwe do przewidzenia są warun-
ki pogodowe w okresie zimy. W 
czasie mrozów urządzenie będzie 
wyłączane. Skuteczność działa-
nia urządzenia polegająca na na-
tlenieniu wód jeziora będzie mo-
gło być oceniona po wynikach ba-
dania chemicznego wód za okres, 
co najmniej jednego roku. 

Zapytałem również o to, czy 
na stronie internetowej www.
nowogard.pl pojawi się zakładka 
dotycząca radnych, zawierająca 
zdjęcie radnego, okręg, z które-
go został wybrany oraz klub, jaki 
reprezentuje, bądź brak przyna-
leżności. W ostatnim czasie zo-
stałem poinformowany, że taka 
zakładka ma powstać. Zbierane 
są już do niej dane, gdyż byłem 
w międzyczasie proszony o zdję-
cie do tej zakładki. 

Piotr Słomski (PiR-PiS)
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Odpowiedzą za 
zniszczenie sadu sołtysa 
Dwóch wandali, którzy miesiąc temu zniszczyło sad owo-
cowy należący do sołtysa Czermnicy, odpowie za swój czyn. 
Jeden z mężczyzn już usłyszał zarzuty, drugi ma mieć je po-
stawione wkrótce. 

Do zdarzenia doszło w nocy z 
18 na 19 sierpnia. Zniszczonych 
zostało 72 drzewka owocowe oraz 
elementy dwóch stojących na po-
sesji, w tym jeden zabytkowy. 
Skradziony został również aku-
mulator od jednego z traktorów. 
Zginęło też kilka drogich elemen-
tów od starej maszyny. Starty zo-
stały łącznie oszacowane na 25 
tys. zł. Wszystko wydarzyło się po 
tym, jak na łamach DN ukazał się 
artykuł na temat nielegalnej pro-
dukcji i sprzedaży alkoholu we 
wsi. W naszej publikacji  nega-
tywnie o alkoholowym procede-
rze wypowiadał się poszkodowa-
ny sołtys.

Jeszcze tego samego dnia po-
licja ustaliła sprawców zdarze-
nia. Okazali się nimi Marcin G. 
z Czermnicy i Rafał M., prawdo-
podobnie z Płotkowa. Obaj męż-
czyźni mają po 21 lat.  

- W sprawie zniszczenia sadu 
pana Artemiuka informuję, że po-
licjanci  ustalili sprawców, którymi 
okazali się Marcin G. lat 21 oraz 
Rafał M.

 Rafał M. lat 21 usłyszał już za-
rzut z art. 288§1 kk (uszkodzenie 

czyjegoś mienia- dop.), natomiast 
Marcin G. wkrótce usłyszy 2 za-
rzuty – z art. 288§1 kk oraz z art. 
278§1 kk (kradzież - dop. red.). 
Mężczyźni nie byli wcześniej no-
towani przez Policję – informuje 
asp. Julita Filipczuk, rzecznik pra-
sowa policji. 

Sprawcy podczas przesłucha-
nia nie kryli ponoć, że zniszczyli 
sad Jana Artemiuka, w odwecie za 
jego słowa, cytowane w artykule 
DN na temat pijaństwa w Czerm-
nicy. Teraz odpowiedzą za swoiste 
dbanie o „dobre imię wsi”. Męż-
czyznom może grozić nawet kara 
pozbawienia wolności ze wzglę-
du na dużą wartość szkód. W naj-
lepszym przypadku dostaną kary 
grzywny i będą musieli zadość-
uczynić sołtysowi za wyrządzone 
szkody. MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

(Mk 9,30-37)
Jezus i Jego uczniowie podró-

żowali przez Galileę, On jednak 
nie chciał, żeby kto wiedział o 
tym. Pouczał bowiem swoich 
uczniów i mówił im: Syn Czło-
wieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabi-
ty po trzech dniach zmartwych-
wstanie. Oni jednak nie rozu-
mieli tych słów, a bali się Go py-
tać. Tak przyszli do Kafarnaum. 
Gdy był w domu, zapytał ich: O 
czym to rozprawialiście w dro-
dze? Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest naj-
większy. On usiadł, przywołał 
Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli 
kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i 
sługą wszystkich! Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi 
i objąwszy je ramionami, rzekł 
do nich: Kto przyjmuje jedno z 
tych dzieci w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyj-
muje, nie przyjmuje Mnie, lecz 
Tego, który Mnie posłał.

Jezus nie próżnuje. Poucza 
uczniów i poucza. Pouczanie 
nie ma końca. Jezus-Siewca 
cały czas rzuca ziarno Bożego 
Słowa na ludzkie serce. Rzu-
cał je na serca apostołów, rzuca 
na serca ludzi dzisiejszych cza-
sów, rzuca na moje i twoje ser-
ce. Jezus w przeczytanym frag-
mencie Ewangelii zapowia-

da swoją mękę i zmartwych-
wstanie. Jest to już druga zapo-
wiedź dni ostatecznych dla Je-
zusa. Nasz Mistrz stawia przed 
uczniami prawdę. Mówi im 
prawdę, która potrafi być nie-
zrozumiała. Nie dlatego nie-
zrozumiała, że Jezus mówił w 
obcym języku, albo, że uży-
wał słów, które prosty czło-
wiek nie zrozumie. Niezrozu-
miała prawda, bo trudna do 
przyjęcia. Jezus mówił aposto-
łom o trudnych rzeczach. Zde-
rzenie z prawdą wywołało u 
uczniów lęk. Bali się Go pytać 
o to, co powiedział, jak poda-
je nam ewangelista Marek. Oj 
jak nam niełatwo rozmawiać 
o trudnych sprawach. Wolimy 
coraz częściej wybierać pójście 
na łatwiznę. Boimy się rozma-
wiać o trudnych rzeczach. Nie 
chcemy o nich nawet słyszeć. 
Jakie oburzenie wywołują w 
nas chociażby listy pasterskie 
biskupów poruszające trudne 
kwestie, a przecież dotyczące 
mojego i twojego szczęścia. Ile 
razy wolimy wybrać kłamstwo 
zamiast powiedzieć prawdę. 
Skłamać jest zawsze łatwiej. Je-
zus jednak głosił prawdę, trud-
ną prawdę, a to Jego przecież 
mam naśladować. 

Jezus pytał uczniów o czym 
rozmawiali. Nastał moment 
milczenia. Głupio im było się 
przyznać, że się posprzecza-
li. Górę nad naśladowaniem 
Jezusa wzięła męska ambicja. 
Jakie są nasze rozmowy? Czy 
musimy popełniać błąd apo-
stołów sprzeczając się na dro-
dze? Każdy z nas idzie jakąś 
drogą. Drogą życia małżeń-
skiego, kapłańskiego, samot-
nego, młodzieńczego, … Ja-
kie są nasze rozmowy? Obma-
wianie? Oczernianie? Osądza-
nie? Jezus zapyta mnie i Cie-
bie, jak zapytał uczniów, o na-

sze rozmowy. Może i my wte-
dy przyjmiemy jak apostoło-
wie postawę milczącą. Posta-
wę, którą powinniśmy przy-
jąć przed wchodzeniem w roz-
mowy dokonujące szkodę na 
naszej i cudzej duszy. Wtedy 
przed Jezusem bylibyśmy wy-
gadani: Panie! Dałem radę! Z 
Twoją pomocą nie wyrządzi-
łem nikomu krzywdy moim 
słowem. 

Męska duma. Sprzeczka mię-
dzy facetami, który z nich jest 
największy w ich grupie. Jezus 
ich przywołał i powiedział im 
coś w stylu: Paaaanoooowie! 
Nic nie rozumiecie! Schowaj-
cie wasze ambicje w kieszeń. 
Królestwo Boże nie jest dla lu-
dzi owładniętych pychą. Pycha 
z nieba wypycha. Pokora! Oj 
jak my nie lubimy tego słowa. 
Jak my nie lubimy stawać się 
pokornymi. Jezus stawia przed 
apostołami dziecko i zwraca 
naszą uwagę na tych najmniej-
szych. Bardzo piękny jest ten 
obraz pokazany w dzisiejszym 
fragmencie: Jezus to dziec-
ko objął swymi ramionami. 
Mamy na wzór Jezusa otaczać 
opieką dzieci. To my, ludzie do-
rośli, jesteśmy odpowiedzialni, 
aby dzieci mogły wzrastać w 
dogodnych warunkach do wła-
ściwego rozwoju. To my, ludzie 
dorośli mamy zrobić wszystko, 
aby dzieci bronić przed wszyst-
kimi zagrożeniami współcze-
snego świata. A dzieci? Co ro-
bią dzieci? Przyjęcie ich uwal-
nia od egoizmu. Pomniejsza w 
nas pychę, niszczy chore ambi-
cje. Każdy z nas też jest dziec-
kiem. Jesteśmy dziećmi Boga. 
Poczuj dziś obecność Boga. 
Poczuj jak obejmuje Cię swo-
imi ramiona i mówi: dziecko, 
nie jesteś sam! Jestem z Tobą! 
Nie bój się! Ja jestem! 

ks. Krystian Dylewski

Olga Komornik: lat 78, zmarła 16.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 18.09.2015 r., o godz. 15:00 na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Kazimierz Paterek: lat 83, zmarł 16.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 19.09.2015 r., Msza św. o godz. 11,30 
w Wołowcu, pochówek po Mszy na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Sybiracy pamiętają  
o 17 września 1939 roku

Uroczystości  
76. rocznicy agresji 
Sowieckiej na Polskę 
w Nowogardzie 
 „...ku pamięci pomordowanych osób, chcemy odmówić mo-
dlitwę prosząc dobrego Boga o miłosierdzie dla oprawców”                                                         
ks. dziekan Kazimierz Łukjaniuk

W dniu 17.09.2015r.(czwar-
tek), odbyły się obchody 76. 
Rocznicy Agresji Sowieckiej na 
Polskę. Najpierw Msza św. w 
sanktuarium pod wezwaniem 
św. R. Kalinowskiego w Nowo-
gardzie, a następnie na cmen-
tarzu przy Pomniku Poległym i 
Pomordowanym na Wschodzie 
odprawiona modlitwa, ze zło-
żeniem kwiatów przez uczniów, 
którą celebrował proboszcz pa-
rafii, ks. dziekan  Kazimierz Łu-
kjaniuk, kanonik kapituły kate-
dralnej w Kamieniu Pom.

Tradycyjnie, uroczystości zapo-
czątkowała Msza św. celebrowa-
na przez ks. dziekana, w Koście-
le pw. św. Rafała Kalinowskiego w 
Nowogardzie, po której wszyscy  
uczestnicy uroczystości udali się 
na nowogardzki cmentarz, pod 
pomnik i krzyż pomordowanym 
na Wschodzie. Tutaj głos zabrał 
ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk  
- Już w naszym Sanktuarium pod 
wezwaniem św. Rafała Kalinow-
skiego patrona Sybiraków tu w No-
wogardzie, modliliśmy się za ofia-
ry II Wojny Światowej i za Ofiary 
Napaści sowietów na Polskę, oraz 
za wszystkich zesłanych i zamor-
dowanych w trakcie wojny, a tak-
że po niej. Także w tym miejscu, 
szczególnie poświęconym pamięci 
pomordowanych osób, chcemy od-
mówić modlitwę, prosząc dobrego 
Boga o miłosierdzie dla oprawców, 
o co zawsze prosił Jezus Chrystus, 
ale też o umiejętność przebacza-

nia. Chciałbym również  powie-
dzieć, iż powinniśmy prosić dobre-
go Boga o to, by nigdy więcej nie 
było tych strasznych przeżyć i tego 
strasznego czasu, którym były woj-
na i  zesłania -  powiedział do ze-
branych ks. dziekan. Podczas uro-
czystości głos także zabrała  Fran-
ciszka Kobylińska, prezes Koła 
Związku Sybiraków w Nowogar-
dzie  - Drodzy zebrani, właśnie 
dzień 17 września, jest dniem Sy-
biraków, bo właśnie 17 września 
1939r., rozpoczęto zniewolenie na-
szego narodu. Najpierw rozbroje-
nia oficerów i żołnierzy polskich. 
Stalin był sojusznikiem Hitlera i 
wspólnie z nim dokonał IV roz-
bioru Polski, tym samym zapeł-
nił więzienia i łagry. Po czym ru-
szyły transporty ludności z kre-
sów ziem okupowanych do miej-
scowości: Kołymy, Workuty i in-
nych miejsc kaźni… - powiedziała 
między innymi prezes Koła. Na-
stępnie uczniowie z nowogardz-
kich szkół złożyli wieniec pod po-
mnikiem. Zgromadzeni na koniec 
przeszli razem pod znajdujący się 
nieopodal, także na cmentarzu, 
krzyż Poległym na Wschodzie. 
Tam po krótkiej przemowie prze-
wodniczącej drugiego koła nowo-
gardzkiej organizacji Sybiraków - 
Marii Dembińskiej, zapalono zni-
cze pamięci. Po uroczystościach 
wszyscy stanęli do wspólnej pa-
miątkowej fotografii. 

Jarek Bzowy 
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Kiedy należy się nam odprawa?

Ewa Z.: „ jeśli pracuję w sklepie, 
który jest sieciówką i planują za-
mknąć tylko nasz sklep, ponieważ 
nie przynosi zysku, a nas zwol-
nić, czy należy nam sie odprawa? 
Doszły nas słuchy, że chcą ogłosić 
upadłość sklepu, aby nie dać nam 
tych odpraw? Czy tak mogą?”

Pani Ewa poruszyła kwestię 
roszczeń przysługujących pra-
cownikom w przypadku rozwią-
zania umów z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy, w tym 
także likwidacji oraz ewentual-
nego ogłoszenia upadłości. Pra-
wo do odprawy pieniężnej ure-
gulowane zostało w przepisach 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracodawcy. 

Przepisy wskazanej ustawy 
przewidują, iż odprawy pienięż-
ne przysługują w razie rozwiąza-
nia przez pracodawcę zatrudnia-
jącego co najmniej 20 pracowni-
ków stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w 
drodze wypowiedzenia dokona-
nego przez pracodawcę, a także 
na mocy porozumienia stron. 

Tzw. zwolnienia grupowe mają 
miejsce w sytuacji, gdy w okre-
sie nie przekraczającym 30 dni 
zwolnienie obejmuje:

- co najmniej 10 pra-
cowników, gdy pracodawca za-
trudnia mniej iż 100 pracowni-
ków,

- zwolnienie obejmuje co 
najmniej 10% pracowników, gdy 
pracodawca zatrudnia co najm-
niej 100 pracowników, ale mniej 
niż 300,

- 30 pracowników, gdy 
pracodawca zatrudnia co naj-
mniej 300 pracowników. 

Przepisy o zwolnieniach gru-
powych dotyczą także tzw. zwol-
nień indywidualnych, w sytu-
acji, gdy pracodawca zatrudnia 
co najmniej 20 osób, a zwolnie-
nia dotyczą mniejszej liczby pra-
cowników niż wskazane powy-
żej, pod warunkiem, że przy-
czyny istniejące po stronie pra-
codawcy są wyłączną podsta-
wą uzasadniającą wypowiedze-
nie stosunku pracy lub jego roz-

wiązanie w drodze porozumie-
nia stron. Za przyczyny leżące po 
stronie pracodawcy należy uznać 
między innymi likwidację praco-
dawcy, ogłoszenie upadłości, li-
kwidację stanowisk pracy, przy 
czym wskazanie fikcyjnej przy-
czyny wypowiedzenia umowy 
(lub jak w przypadku umów za-
wieranych na czas określony nie 
wskazanie owej przyczyny) nie 
pozbawia pracownika prawa do 
odprawy pieniężnej przysługu-
jącej pracownikom zwolnionym 
z pracy z przyczyn dotyczących 
pracodawcy. 

Wysokość odprawy pieniężnej 
uzależniona jest od stażu pracy 
u danego pracodawcy, do które-
go wlicza się wszystkie okresy za-
trudnienia i wynosi ona równo-
wartość:

- jednomiesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli pracownik zatrud-
niony był u danego pracodawcy 
krócej niż 2 lata,

- dwumiesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli pracownik zatrud-
niony był u danego pracodawcy 
od 2 o 8 lat,

- trzymiesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli pracownik zatrud-
niony był u danego pracodawcy 
powyżej 8 lat.

Należy w tym miejscu wska-
zać, iż bez względu na powyż-
sze wysokość odprawy nie może 
przekroczyć kwoty 15-krotnego 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. 

Odprawa pieniężna nie przy-
sługuje przy tym pracowni-
kom zatrudnionym na podsta-
wie mianowania, pracownikom 
tymczasowym, zatrudnionym 
na podstawie umowy cywilno-
prawnej, których umowa uległa 
rozwiązaniu na skutek okresu na 
jaki została zawarta, którzy sami 
złożyli wypowiedzenie, zwalnia-
nych dyscyplinarnie lub wobec 
których złożono wypowiedzenie 
z winy pracownika.

Roszczenie o zapłatę odpra-
wy pieniężnej przysługuje pra-
cownikowi wobec pracodawcy i 
tak jak pozostałe roszczenia pra-
cownicze podlega trzyletniemu 
okresowi przedawnienia. Odpra-
wa pieniężna staje się wymagal-
na z dniem upływu okresu wy-
powiedzenia, czy też z dniem 
wskazanym w porozumieniu 
jako dzień rozwiązania umo-
wy o pracę, a co za tym idzie od 
tego dnia należy liczyć bieg ter-
minu przedawnienia. Przykłado-
wo, jeżeli umowa została rozwią-
zana z dniem 31 grudnia 2012 r. 
, termin przedawnienia roszcze-
nia o zapłatę odprawy pieniężnej 

upływać będzie z dniem 31 grud-
nia 2015 r. Należy przy tym za-
znaczyć, iż każda czynność przed 
sądem podjęta w celu dochodze-
nia roszczenia spowoduje prze-
rwanie biegu przedawnienia, co 
w praktyce oznacza, iż wystar-
czy złożenie pozwu o zapłatę 
roszczenia w ostatnim dniu tego 
okresu – na podanym przykła-
dzie w dniu 31 grudnia 2015 r. - 
bądź też nadanie w tym dniu po-
zwu listem poleconym w placów-
ce operatora publicznego Poczty 
polskiej. 

 W sytuacji powstania 
niewypłacalności pracodawcy 
i niemożliwości wypłaty przez 
niego świadczeń – w sytuacji 
np. likwidacji pracodawcy bądź 
ogłoszenia przez niego upadło-
ści - odprawa wypłacana jest 
przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych pod 
warunkiem, że koniec zatrudnie-
nia nastąpił w okresie nie dłuż-
szym niż 9 miesięcy przed dniem 
wystąpienia niewypłacalności 
lub w okresie nie dłuższym niż 
4 miesiące po tej dacie. Wypła-
ta świadczenia z Funduszu doko-
nywana jest na wniosek praco-
dawcy lub pracownika. 

Reasumując przepisy dotyczą-
ce zwolnień grupowych doty-
czą pracodawców, którzy zatrud-
niają powyżej 20 pracowników. 
Nie objęcie przepisami ustawy 
o zwolnieniach grupowych pra-
cowników, których pracodawca 
zatrudnia mniej niż 20 pracow-
ników, nie pozbawia ich możli-
wości uzyskania takiego świad-
czenia, o ile pracodawca wpro-
wadził taką regulację w swo-
im zakładzie pracy. W omawia-
nym przypadku zatem roszcze-
nie o wypłatę wynagrodzenia za-
leżeć będzie ilu pracowników za-
trudnionych było u danego pra-
codawcy, natomiast okoliczność 
ewentualnego ogłoszenia przez 
pracodawcę upadłości nie będzie 
wykluczać prawa do uzyskania 
takiej odprawy. 

Agnieszka Warian

Owocowa ekspozycja fotografii 
w Bibliotece 

Święto cytryny  
w Menton 
To tytułem wystawy zdjęć Andrzeja Kamińskiego, które 
można podziwiać od 11 września w sali wystawowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie.

Wystawę otworzyła Urszula Ka-
mińska, żona artysty. Opowie-
działa też  o corocznej imprezie 
organizowanej w Menton, miej-
scowości położnej we Francji w 
regionie Prowansja – Alpy, która 
jest tematem przewodnim wysta-
wy. 

-Ta wystawa jest już III edycją  
wystawy związanej ze świętem cy-
tryny, którą prezentujemy w no-
wogardzkiej Bibliotece.  Poprzed-
nia edycja była poświęcona po-
dróżom Juliusza Verne. Święto Cy-
tryn w Menton jest doroczną im-
prezą organizowaną  na  Lazuro-
wym Wybrzeżu. Jest ona  drugim 
największym po słynnym Karna-
wale w Nicei wydarzeniem fran-

cuskiej Riwiery, odbywającym się 
poza głównym sezonem. Z wysta-
wy dzisiejszej jestem bardzo zado-
wolona , bowiem przyszła głównie 
młodzież co mam nadzieję, że spo-
woduje u tych młodych osób więk-
sze zainteresowanie sztuką. Wy-
stawa jest bardzo ciekawa i ener-
getyczna, bowiem dominują dwie 
barwy kolorów: żółty i pomarań-
czowy. Dlatego pozostaje mi za-
prosić wszystkich do jej obejrzenia  
- powiedziała Urszula Kamińska 
otwierając wystawę. 

 Wystawę zdjęć autorstwa An-
drzeja Kamińskiego można zwie-
dzać do końca września. 

Jarek Bzowy 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
22 września br. /wtorek/ godz. 16.00

na spotkanie z psycholog 
Panią Bożeną Kawicką 

na temat „Rola dziadków w rozwoju duchowym,  
poznawczym i wychowaniu wnuków”

Z okazji 
10 rocznicy ślubu 

dla Anny  
i Jarosława 

Ptaszyńskich 
najserdeczniejsze życzenia 

składają 
rodzice z braćmi 

i rodziną

ŻyCZeNia
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Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Mieszkańcy  Dąbrowy Zapraszają
na Odpust i Festyn z Okazji 70 Lecia 

święcenia kościoła w obrządku katolickim 
w Dąbrowie pw. św. Michała Archanioła 

w dniu 26 września 2015 r.
Uroczystości rozpocznie o godz. 15.00  Msza św. w intencji mieszkańców z udziałem Orkiestry 

Dętej im. Brata Edmunda Sobisia z Parafii Szczecin-Kijewo
Po Mszy św. odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej z okazji Jubileuszu.
16.30 do 20.00 Festyn na Sali wiejskiej
- biesiada na ludowo z „Kapelą Rycha”  z No-

wogardu
- występ zespołu dziecięcego z Ośrodka kul-

tury i Sportu w Maszewie
- zapraszamy na darmowy poczęstunek (gro-

chówka, pierogi, kawa ciasto)
- loteria fantowa
- stoisko z rękodzielnictwem  Pani Danuty 

Szymańskiej
- stoisko z książkami
Do nabycia będą okolicznościowe kubeczki.
Proponujemy darmowy przewóz BUS z No-

wogardu. BUS będzie podstawiony pod DK w 
Nowogardzie o godz. 14.20

Od godz. 20.00 zapraszamy na zabawę ta-
neczną do białego rana.

Zapraszamy serdecznie 
Organizatorzy.
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Nasi przedsiębiorcy – Marzena Martynowicz, sklep wielobranżowy „Martynka” 

Jak wygrać z marketami? 
Pani Marzena Martynowicz, kiedyś podjęła wielkie ryzyko decydując się odkupić od swojego pracodawcy sklep i prowadzić go, jako swój mały biznes. 
Mowa o sklepie „Martynka”, przy ul. Armii Krajowej, popularnie zwanym „drewniakiem”. W ramach naszego stałego cyklu pn. „Nasi przedsiębiorcy”,  
pani Marzena opowiada o swojej przygodzie związanej z prowadzeniem własnego handlu. 

Dziennik Nowogardzki: Pani 
Marzeno, czy wie pani, że prowa-
dzony przez panią sklep kosme-
tyczny klienci nazywają „drew-
niakiem”?

Marzena Martynowicz - No, 
tak. Jakby nie mówić, to ta nazwa 
najbardziej utrwaliła się wśród 
mieszkańców Nowogardu. 

Czy pamięta pani szampon z 
dzieciństwa?

Ale przyjemne pytanie. Jasne, 
że pamiętam. Klasyczny, żół-
ty szampon Bambi z Polleny lub 
Johnson Baby. Czy ktokolwiek 
z pokolenia lat ‚80-90 może ich 

nie kojarzyć? Oj jak miło czasa-
mi powspominać, prawda? Cho-
ciaż szampon Johnson Baby ma 
już wielu innych bardzo dobrych 
„konkurentów”, to i tak zawsze 
będzie wzbudzał we mnie pozy-
tywne uczucia.  Z tamtymi cza-
sami kojarzy mi się też woda ko-
lońska dla  mężczyzn o nazwie 
„Przemysławka” . Butelka była w 
takim specjalnym koszyczku, chy-
ba z rzemyków. 

Sklep, który dzisiaj pani pro-
wadzi, kiedyś należał do inne-
go przedsiębiorcy – pana Wita-
lija Grebieniuka.

 Zgadza się. Założycielem tego 
sklepu był pan Witalij Grebie-
niuk, który jak wiemy od wielu 
lat prowadzi tu w Nowogardzie 
hurtownię kosmetyczną „Wit-
ter”, oraz sklep sieci kosmetyków 
„Jasmin”. Kiedyś pracowałam 
u Niego, w sklepie Petrus. Nie-
stety przyszedł kryzys, a przede 
mną widmo utraty pracy. Wów-
czas padła propozycja odkupie-
nia sklepu i prowadzenia działal-
ności na własny rachunek. Zde-
cydowałam się na to rozwiąza-
nie. Było to dość ryzykowne, ale 
zawierzyłam swojej intuicji oraz 
doświadczeniu, jakie wyniosłam 
od pana Grebieniuka, który na-
prawdę był dla mnie bardzo do-
brym pracodawcą. Dlatego ko-
rzystając z okazji, bardzo ser-
decznie chciałabym jemu i jego 
żonie pani Teresie podziękować, 
za fantastyczną współpracę, któ-
ra trwała pond 14 lat. W tym 
czasie zdobyłam niezbędną wie-
dzę na temat sprzedaży kosmety-
ków, jak również obsługi klienta, 
który w handlu powinien być za-
wsze najważniejszy. I dlatego też 
są oni dla mnie bardzo wyjątko-
wi, za co serdecznie każdemu z 
osobna dziękuję, że pamiętają o 
moim sklepie i chętnie tu zaglą-
dają, by zrobić tu u mnie zakupy. 

Wspomniała pani, że naj-

ważniejsza w handlu jest ob-
sługa klienta. Jak to wygląda 
w praktyce. Ma pani jakąś me-
todę na to, aby klienci do pani 
wracali? 

Muszę być wiarygodna. Często 
się zdarza, że klienci przychodzą 
tylko porozmawiać, a przy okazji 
zrobić zakupy. Wydaje mi się, że 
mimo tak dużej ilości marketów, 
mój sklep zdobył uznanie miesz-
kańców okolicznych domów i zy-
skał stałe grono lojalnych i życzli-
wych mi klientów. 

Skoro już poruszyliśmy te-
mat dyskontów to, czy ma pani 
jakiś swój sposób, by się z nimi 
zmierzyć?

Moją sprawdzoną i taką chy-
ba skuteczną „bronią” na nowo-
gardzkie dyskonty, jest atrakcyj-
ność oferty i sukcesywne zwięk-
szanie  gamy produktów, które 
tam są niedostępne, a które mają 
ustaloną markę wśród klientów. 
Nie jest już tajemnicą, że towa-
ry sprzedawane w marketach nie 
są najlepszej jakości. Ja staram 
się sprzedawać towary tylko naj-
lepszej jakości. Myślę, że to wła-
śnie doceniają moi klienci i dla-
tego chętnie tu do mnie wracają. 

Co można zatem u pani w 
sklepie nabyć, bo widzę, że nie 
tylko kosmetyki?

Odkąd postanowiłam odku-
pić sklep, to od razu pomyśla-
łam o tym, by poszerzyć asorty-

ment produktów. Dlatego bez wa-
hania wprowadziłam prasę, arty-
kuły spożywcze, czy też różnego 
rodzaju kawy, papierosy, rajsto-
py. Każdy towar ma swoje miej-
sce i jest dość dobrze już kojarzo-
ny przez klientów, którzy, mam 
wrażenie, że na pamięć wiedzą, 

co gdzie leży na półce. Oprócz 
wymienionych towarów są oczy-
wiście nadal dostępne te, których 
sprzedaż jest tutaj od początku 
prowadzona tj. chemia gospodar-
cza oraz kosmetyki, zarówno dla 
pań, jak i panów. Czyli wody per-
fumowane, balsamy do ciała, żele 
pod prysznic, jak również zesta-
wy kosmetyczne.  

Zbliżając się do końca na-
szej rozmowy nie mogę pomi-
nąć pytania związanego z pie-
niędzmi, a właściwie podatka-
mi w gminie Nowogard.  

Wie pan, podatki trzeba pła-
cić. Mnie, jeśli chodzi o lokal-
ną politykę, bardziej denerwu-
je brak wywiązania się z obiet-
nic naszych włodarzy. Chodzi mi 
konkretnie o parkingi, które mia-
ły powstać w tym właśnie miej-
scu... Wybory minęły, a parkingu 
jak nie było, tak nie ma. To miej-
sce, mimo, że jest blisko centrum, 
to niestety boryka się z brakiem 
miejsc postojowych. Dlatego, pa-
nie burmistrzu, proszę na to 
zwrócić uwagę i naprawdę wziąć 
sobie ten teren do serca, bo prze-
cież mieszka pan w jego pobliżu. 

Pani Marzeno, kończąc, po-
wiem prosto z mostu, wiele się 
zmieniło w ostatnich latach, 
ale czasami  mam wrażenie, 
że bardziej o siebie dbają męż-
czyźni niż kobiety. 

Nowogardzianie o siebie dba-

ją i to zarówno panie jak i pano-
wie. To prawda, że panowie ku-
pują w dzisiejszych czasach wię-
cej kosmetyków, ale chyba nic w 
tym złego nie ma. No, a panie... 
czy widział pan kiedyś niezad-
baną kobietę w naszym mieście? 
(śmiech) 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

W sklepie jest wiele kosmetyków i szamponów. A, szampon BAMBINO uwielbiają dzieci, ale i  dorośli...

Sklep mieści się od wielu już lat przy ul. Armii Krajowej

 PKPS informuje 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE
INFORMUJE O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA 

ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 
                              PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020
24.09.2015 CZWARTEK  
OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY   1-60
25.09.2015 PIĄTEK.           
OD GODZ. 9:00-14:00                      61_140
26.09.2015 SOBOTA.         
OD GODZ. 9:00-14:00.                     141-239

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ 
NOWOGARD

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
                                                                                            ZARZĄD 
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Zakończono rejestrację list wyborczych

Sylwetki nowogardzkich kandydatów na posłów 
w wyborach parlamentarnych 25 października
25 października, odbędą się wybory do Parlamentu. W głosowaniu będziemy wybierać posłów i senatorów na kolejną kadencję. Z terenu Gminy Nowo-
gard wystartuje pięciu kandydatów tj. Magdalena Zarębska-Kulesza, Paweł Słomski, Damian Simiński, Adam Fedeńczak oraz Kazimierz Lembas. Poniżej 
prezentujemy sylwetki nowogardzkich kandydatów. 

Magdalena Zarębska-Kulesza 
– lista Prawo i Sprawiedliwość, po-

zycja nr 10 

Urodzona w 1961r. w Szczecinie. W 
1987 ukończyła Studia pedagogicz-
ne na Uniwersytecie Szczecińskim, na 
Wydziale Humanistycznym - naucza-
nie początkowe. Jest żoną architek-
ta i matką dorosłych już dzieci, które 
żyją i pracują w Polsce. W 1993r. roz-
poczęła pracę w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie, gdzie pracuje do 
dnia dzisiejszego. Pełniła w niej funk-
cję zastępcy dyrektora, po dwóch la-
tach kierowała szkołą jako p.o. dyrek-
tora, a od marca 2003r., po wygranym 
konkursie, została jej dyrektorem. 
Funkcję tę pełniła przez dziesięć lat 
do 2013r. Po zmianie dyrektora przez 
dwa lata pracowała w szkole w cha-
rakterze nauczyciela, a dzisiaj jest na-
uczycielem w stanie nieczynnym. Od 
1991r. jest członkiem NSZZ „Solidar-
ność”. Od 2006r. jest członkiem partii 
Prawo i Sprawiedliwość.

Adam Fedeńczak 
– lista Platformy Obywatelskiej, 

pozycja nr 20

Urodzony w 1953 r. w Nowogardzie. 
Absolwent Wyższej Szkoły Technicz-
no Ekonomicznej w Szczecinie. Od 25 
lat prowadzi własną działalność go-
spodarczą. W latach 1994 – 2006 peł-
nił mandat Radnego Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Od 2006 r. do 2010 r. 
był Radnym Rady Powiatu w Golenio-
wie. Laureat wielu nagród za szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie gospodar-
ka oraz za zasługi w promowaniu zie-
mi Nowogardzkiej.

Kazimierz Lembas  
- lista Zjednoczonej Lewicy, pozy-

cja nr 8 

Lat 67. Ekonomista z wykształcenia. 
Radny Rady Powiatu Goleniowskie-
go od 1998 roku. Dyrektor Szpitala 
w Nowogardzie od 11 lat. Przez 18 lat 
prezes Pomorzanina Nowogard, obec-
nie Prezes Klubu Kolarskiego Chra-
bąszcze Nowogard. Z Nowogardem 
związał całe swoje życie zawodowe i 
społeczne. Uczestniczy we wszystkich 
inicjatywach społecznych organizo-

wanych na rzecz naszego regionu. Jest 
wieloletnim działaczem Ludowych 
Zespołów Sportowych i przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych w No-
wogardzie. Był pracownikiem Urzę-
du Skarbowego przez 37 lat, w tym za-
stępcą naczelnika Urzędu Skarbowe-
go w Goleniowie przez okres 12 lat. 

Damian Simiński 
– lista Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego, pozycja nr 24 , ostatni na li-
ście 

Lat 38. Urodzony i mieszkający w 
Nowogardzie. Żonaty, dwoje dzieci. 
Ukończył m.in.  Wyższą Szkołę Za-
rządzania i Biznesu im. Leona Koź-
mińskiego w Warszawie, Uniwersy-
tet Szczeciński Wydział Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania,  Akade-
mię Rolniczą w Szczecinie Wydział 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 
Żywnościowej. 

W latach 1996 – 2010 Dyrektor Eko-
nomiczny w Przedsiębiorstwie Robót 
Drogowych S.A. w Nowogardzie, a na-
stępnie Dyrektor Departamentu Con-
trollingu. Wiceburmistrz Nowogardu 
w  latach 2011 – 2013. Od roku 2014 
wiceprezes Zarządu Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. 
z o.o. w Nowogardzie. Od 2015 roku 
jest także Prezesem Zarządu firmy Bu-
siness Control spółka z.o.o. W latach 
1996 – 2008 współpracował z prasą 
lokalną, m.in. z Dziennikiem Nowo-
gardzkim. Był również członkiem za-
rządu odradzającego się wówczas Klu-
bu Motorowego Cisy. Działacz spo-
łeczny, inicjator wielu akcji chary-
tatywnych i obywatelskich, ostatnio 
m.in.  „bezpieczne przejścia dla pie-

szych”. Członek PSL, pełniący także 
funkcję wiceprezesa zarządu miejskie-
go koła tej partii w Nowogardzie. 

Paweł Słomski 
– lista „Kukiz 15”, pozycja nr 24, 

ostatni na liście 

Urodzony w 1986 roku w Nowogar-
dzie. Szkoła średnia- Liceum Ogólno-
kształcące nr 2 w Nowogardzie. Absol-
went geografii i studiów magisterskich 
na politologii Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Aktualnie pracuje w nowo-
gardzkim wydawnictwie. Zaangażo-
wany w działalność społeczną i ko-
ordynator wielu akcji publicznych na 
poziomie regionalnym np. w obro-
nie polskiego szkolnictwa na Litwie, 
czy protestów wobec zagrożeń demo-
ralizacją narzucanych Polsce  szkol-
nych programach edukacyjnych. Za-
łożyciel Stowarzyszenia Partnerstwo 
i Rozwój. Inicjator akcji prowadzo-
nej przez stowarzyszenie, której celem 
jest zmiana nazwy powiatu na powiat 
goleniowsko-nowogardzki i w konse-
kwencji lepsze warunki dla harmonij-
nego i zrównoważonego rozwoju ca-
łego obszaru powiatu. Ponadto w ra-
mach działań stowarzyszenia złożył w 
roku 2015 poparte setkami podpisów 
wnioski o wprowadzenie w statutach 
zarówno powiatu, jak i sejmiku za-
chodniopomorskiego, możliwości ini-
cjatywy uchwałodawczej grupy miesz-
kańców. Stowarzyszenie Partnerstwo 
i Rozwój brało także również udział  
w wyborach samorządowych, czego 
efektem jest klub 4-osobowy radnych 
PiR i PiS w tym troje radnych PiR.       
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Solid logistics Skoda Poznań Bike Challenge

Kubicka na mistrzostwach świata amatorów!
W niedzielę (13 września), rozegrano eliminacje mistrzostw świata amatorów w kolarstwie, odbyły się one w Poznaniu pod nazwą- „Solid Logistics Skoda 
Poznań Bike Challenge”. Udział w eliminacjach wzięła grupa pięciu kolarzy z Nowogardu. Dla trojga z nich zakończyło się to zwycięstwem w swoich kate-
goriach. O wielkim sukcesie może mówić Małgorzata Kubicka, która wywalczyła awans na mistrzostwa świata amatorów 2016, organizowanych w Australii.

Poznań jest pierwszym miastem 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej, które otrzymało licencję na 
organizację eliminacji mistrzostw 
świata amatorów. Jak podkreślają 
organizatorzy, jest ona przyznana 
na wyłączność i żadne inne mia-
sto w Polsce przez najbliższe lata 
nie będzie mogło pod tym wzglę-

dem konkurować ze stolicą wiel-
kopolski. Poznań dołączył do ta-
kich miast jak np. Dubaj, Kopen-
haga czy Saint-Tropez, w których 
również odbywały się wyścigi z 
serii eliminacji mistrzostw świata 
UWTC amatorów. Do Poznania 
wyruszyła pięcioosobowa grupa 
mieszkańców Nowogardu: Mał-

gorzata Kubicka, Tadeusz Bure-
wicz, Janusz Pietruszewski, Ka-
rolina Kubicka i Błażej Kubicki. 
Ogromnym sukcesem zakończył 
się start Małgorzaty Kubickiej, 
która wygrała w swojej kategorii 
na dystansie 120 km. Reprezen-
tantka Nowogardu osiągając śred-
nią prędkość 31,76 km/h, uzyska-
ła wynik 03:46:40,94 i w swojej ka-
tegorii wywalczyła 1. miejsce. To 
nie jedyny sukces Małgorzaty Ku-
bickiej. Nowogardzianka zapre-
zentowała się tak dobrze, że otrzy-
mała kwalifikację na mistrzostwa 
świata amatorów, które odbędą się 
2016 roku w Australii. - Szykuje 
się dla mnie niesamowita przygo-
da. W Poznaniu zajęłam pierwsze 
miejsce i uzyskałam kwalifikacje 
na mistrzostwa świata amatorów 
2016 w Australii! Poinformowa-
no mnie, że organizator skontaktu-
je się ze mną mailowo, aby ustalić 
szczegóły – komentuje Małgorzata 
Kubicka. Nam pozostaje pogratu-
lować reprezentantce Nowogardu 
jej wielkiego sukcesu i życzyć jak 
najlepszego startu w Australii. 

Tadeusz Burewicz i Janusz Pie-
truszewski również podbili Po-
znań, wygrywając w swoich kate-
goriach wiekowych. Tadeusz Bu-
rewicz uzyskał czas 03:38:58,67, 
z kolei Janusz Pietruszewski 
metę przekroczył z wynikiem 
03:38:34,77. Zawodnicy LKK No-
wogard również walczyli na dy-

stansie 120 km. Rodzeństwo Ka-
rolina i Błażej Kubiccy, zaliczy-
li wyścig na dystansie 18 km. Ka-
rolina zajęła 23. miejsce w Open, 
z czasem 00:46:35, natomiast Bła-
żej uplasował się na 71. miejscu w 
Open, uzyskując wynik 00:45:17. 

KR

Na zdjęciu od lewej- Janusz Pietruszewski, Małgorzata Kubicka i Tadeusz Burewicz, 
z medalami za zwycięstwa w swoich kategoriach wiekowych

Małgorzata Kubicka (w środku) na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii, 
podczas poznańskich eliminacji mistrzostw świata amatorów

Zespoły Pomorzanina zagrają na własnym boisku

Punkty pilnie poszukiwane...
W najbliższy weekend dwa zespoły seniorów oraz kobieca drużyna, rozegrają swoje ligowe mecze na stadionie w Nowogardzie. Rozpoczną „Pomorzanki”, 
które nie powinny mieć problemów z rozgromieniem Olimpii III Szczecin. Później przed trudnym zadaniem staną podopieczni Tomasza Surmy, którzy w 
poszukiwaniu punktów zmierzą się z rezerwami Błękitnych Stargard. Na koniec, w niedzielę, drugi zespół Pomorzanina powalczy o przerwanie niechlub-
nej serii w meczu z Wołczkowem. 

Jako pierwsze ligowe zma-
gania rozpoczną podopieczne 
Pawła Błaszczyka. W sobotę (19 
września), o godzinie 12:00, „Po-
morzanki” zagrają z Olimpią III 
Szczecin. Rywalki jak dotąd zre-
misowały na wyjeździe z Viel-
govią 2:2 oraz zostały rozgro-
mione na własnym boisku przez 
Falę Międzyzdroje 0:7. Można 
się spodziewać, że jedyną nie-
wiadomą przed tym meczem jest 
to, jak wysoko wygra Pomorza-
nin. Z pewnością zmęczone po 
pucharowym spotkaniu piłkarki 
z Nowogardu, postarają się wy-
grać jak najmniejszym nakładem 
sił. Dwie godziny po tym meczu, 
na stadion wybiegną zawodni-
cy pierwszego zespołu, którzy 
rywalizować będą z rezerwami 
Błękitnych Stargard. Sobotni ry-
wale, jak do tej pory, zgromadzili 
na swoim koncie dwa oczka wię-
cej niż nowogardzianie i zajmu-
ją 8. miejsce w tabeli. Na uwa-
gę zasługuje jednak ich wyczyn 
z ostatniej kolejki, wówczas Błę-

kitni rozgromili trzecią drużynę 
w tabeli- Regę Trzebiatów, aż 8:0. 
Trudno stwierdzić czy to nagły 
wzrost formy stargardzian, czy 
też wsparcie ze strony zawodni-
ków z pierwszego zespołu Błę-
kitnych. Jedno jest pewne, pod-
opieczni Tomasza Surmy będą 

musieli się mocno napracować, 
aby wygrać po raz pierwszy od 1. 
kolejki. Początek tego spotkania 
zaplanowano na godzinę 16:00. 

W niedzielę, drugi zespół Po-

morzanina powalczy o przerwa-
nie niechlubnej serii czterech 
porażek z rzędu. Przeciwnik wy-
daje się być idealny, gdyż Wołcz-
kowo-Bezrzecze, również nie za-
chwyca i zajmuje przedostat-
nie miejsce w tabeli. Wołczkowo 
jak dotąd przegrało w Szczeci-
nie z Aquilą (4:0), u siebie z Ry-
bakiem Wełtyń (4:6) i w ostat-
niej kolejce z Przybiernowem 
(0:1). Niedzielni rywale „rezer-
wowych” mają jednak na swo-
im koncie zwycięstwo na wy-
jeździe ze Zniczem Niedźwiedź 
(1:2). Piłkarze drugiego zespo-
łu w ostatniej kolejce udowodni-
li, że nawet w dziesiątkę potrafią 
grać z każdym i zdobyć gola, jeśli 
nie uda im się wygrać z Wołcz-
kowem, to ich sytuacja stanie się 
już bardzo niewygodna... Począ-
tek tego meczu w niedzielę o go-
dzinie 15:00. Przy artykule pre-
zentujemy komplet gier w po-
szczególnych ligach. 
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Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
6. kolejka:
Zorza Dobrzany – Iskra Golczewo (19.09; 13:00)
Stal Lipiany – Morzycko Moryń (19.09; 15:00)
Polonia Płoty – Stal Szczecin (19.09; 15:00)
Sarmata Dobra – Kłos Pełczyce (19.09; 16:00)
Arkonia Szczecin – Energetyk Gryfino (19.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard (19.09; 16:00) 
Ina Ińsko – Sparta Węgorzyno (19.09; 17:00)
Rega Trzebiatów – Piast Karsko (19.09; 17:00) 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
5. kolejka:
Aquila Szczecin – Vielgovia Szczecin (19.09; 12:00)
Pomorzanin Przybiernów – Zalew Stepnica (19.09; 16:00)
Hanza Goleniów – Kasta Majowe (19.09; 17:00)
Orzeł Łożnica -  Wicher Reptowo (20.09; 14:00)
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze (20.09; 15:00)
Znicz Niedźwiedź – Światowid Łobez (20.09; 16:00)
Rybak Wełtyń – OKS Goleniów (20.09; 17:00)
 
III Liga Kobiet 2015/2016
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin (19.09; 12:00) 
Fala Międzyzdroje – Kotwica Kołobrzeg (20.09; 13:00)
Błękitni II Stargard – Zalew Stepnica (20.09; 13:00)
Orzeł 2010 Wałcz – Energetyk Junior Gryfino (20.09; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Hattrick Kołobrzeg (20.09; 16:00) 
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Oliwia córka Barbary 
Łaszczuk ur. 12-09-2015 
z Dobrej

Julia córka Renaty Kardas 
ur. 14-09-2015 z Łobza

Basia córka Marty i Toma-
sza Chojak ur. 10-09-2015 
z Babigoszczy

Gabriel syn Edyty i Woj-
ciecha ur. 14-09-2015 z 
Nowogardu

Nathalie córka Marty Pie-
trzyk ur. 13-09-2015 ze 
Szczecina

Bartuś brat Zuzi ur. 10-09-
2015 z Nowogardu

Antoś syn Sandry Kuź-
niarkiewicz i Damiana 
Pudełek ur. 14-09-2015 z 
Orle

Alan syn Eweliny i Rafała 
Salamon ur. 10-09-2015 z 
Nowogardu

Wielki sukces kobiecej drużyny Pomorzanina

Awans do finału po karnych
We wtorek (15 września), o godzinie 17:00, odbył się wojewódzki półfinał Pucharu Polski 
ZZPN Kobiet. Pomorzanin Nowogard podejmował I-ligową Victorię Sianów. Podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka walczyły tak, że na boisku nie było widać różnicy, która z drużyn jest 
wyżej notowana. Po regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 1:1 i o zwycię-
stwie musiały zadecydować jedenastki, a te skuteczniej wykonywały „Pomorzanki”. W efek-
cie piłkarki z Nowogardu odnoszą swój największy sukces, eliminują z Pucharu Polski Vic-
torię Sianów i powalczą w wojewódzkim finale. 

Pomorzanin Nowogard – Victoria Sianów 1:1 (0:1) – 4:3 (rzuty karne)
`84 min. Anita Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakow-

ska (Joanna Dobosz), Róża Misiak – Anita Piotrowska (c) , Katarzyna Piotrow-
ska, Aleksandra Mościńska (Klaudia Korgiel), Małgorzata Labuda – Natalia No-
wacka, Patrycja Kozioł (Weronika Rzeplińska).  

Piłkarki Pomorzanina oprócz 
wymagających rywalek, musiały 
się również zmierzyć z regulami-
nem rozgrywek o Puchar Polski 
ZZPN, chodzi mianowicie o czas 
gry. Na co dzień w III Lidze Ko-
biet, Pomorzanin gra dwie 40-mi-
nutowe połowy, jednak w wyż-
szych ligach mecze trwają 90 mi-
nut i na takich zasadach rozgry-
wane było spotkanie z I-Ligową 
Victorią. Przyjezdne wystąpiły w 
swoim najsilniejszym składzie, 
na czele z reprezentacyjną bram-
karką. Spotkanie było bardzo wy-
równane, dlatego obydwie druży-
ny nie stwarzały sobie seryjnie do-
godnych okazji. To zespół z Siano-
wa lepiej wszedł w ten mecz, kreu-
jąc sobie pozycje strzeleckie, jed-
nak poukładana defensywa Po-
morzanina, nie pozwalała rywal-
kom rozwinąć skrzydeł. Pierwszą 
sytuację stworzyły sobie przyjezd-
ne, w 11. minucie zawodniczka z 
Sianowa celnie uderzyła zza pola 
karnego, ale za słabo żeby zasko-
czyć Paulinę Torun. Cztery minu-
ty później bramkarka Pomorza-
nina uratowała swój zespół przed 
utratą gola. Napastniczka Victo-
rii otrzymała idealne prostopadłe 
podanie, miała przed sobą już tyl-
ko Paulinę Torun, która przytom-
nie daleko wyszła z bramki i za-
garnęła piłkę spod nóg rywalki, 
zanim ta zdążyła ją przyjąć. Przez 
długi okres gra toczyła się w środ-
ku pola, „Pomorzanki” atakowa-
ła małą liczbą zawodniczek, dla-
tego w zasadzie nie miały żadnej 
stuprocentowej okazji. Victoria w 
33. minucie w końcu dopięła swe-
go i wyszła na prowadzenie. Jedna 
z piłkarek z Sianowa podholowała 
piłkę na lewym skrzydle, dostrze-
gła niepilnowaną koleżankę przed 
polem karnym i dograła do niej. 
Zawodniczka Victorii spokojnie 
przyjęła i uderzyła pod poprzecz-
kę z około 18 metrów, nie dając 
szans Paulinie Torun. Podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka nie spuści-
ły jednak głów i przeniosły ciężar 
gry na połowę rywalek. Najwięk-
sze zagrożenie stworzyła Ani-
ta Piotrowska, która w 41. minu-

cie, uderzyła z około 35 metrów 
z rzutu wolnego, jednak świetnie 
tego dnia dysponowana bramkar-
ka przyjezdnych, przeniosła fut-
bolówkę nad poprzeczką. 

Po zmianie stron piłkarki z No-
wogardu, zaczęły już odważniej 
atakować i powoli przejmowały 
kontrolę na boisku. W 57. minu-
cie sędzina odgwizduje rzut wol-
ny dla Pomorzanina, piłkę tuż 
przy linii pola karnego z prawej 
strony ustawiła sobie Anita Pio-
trowska. Grająca trenerka „zawi-
nęła” pięknego rogala w długi róg, 
a bramkarka Victorii z najwięk-
szym trudem wybiła piłkę na rzut 
rożny. W 67. minucie pomocnicz-
ka rywalek dośrodkowała z pra-
wego skrzydła na długi słupek, a 
tam jedna z piłkarek przyjezdnych 
uderzyła z woleja z pierwszej pił-
ki, jednak za słabo aby zaskoczyć 
Paulinę Torun. W 76. minucie 
na strzał z dystansu zdecydowa-
ła się Katarzyna Piotrowska, jed-
nak golkiperka Victorii zdawała 
się być nie do pokonania... przy-
najmniej do czasu. W 84. minucie 
ładnie zachowała się Patrycja Ko-
zioł, która mimo asysty rywalek 
idealnie zagrała za plecy defenso-
rek do Anity Piotrowskiej, która 
będąc 25 metrów od bramki da-
leko za plecami zostawiła obro-
nę i była sam na sam z bramkarką 
Victorii. Doświadczona zawod-
niczka Pomorzanina nie marnuje 
takich sytuacji i pewnym strzałem 
obok nóg rywalki, skierowała pił-
kę do bramki. Wielka radość „Po-
morzanek” wiązała się z jednym 
nieprzyjemnym zdarzeniem. Pa-
trycja Kozioł dogrywając do Ani-
ty Piotrowskiej, została sfaulowa-
na, na skutek czego nabawiła się 
urazu palca u stopy i kontuzja ta, 
może uniemożliwić jej grę w naj-
bliższych meczach. Pomorzanin 
rzucił się do ataku, aby wykoń-
czyć przeciwniczki, a wszystkie-
mu towarzyszyły ciemne chmury, 
grzmoty i rzęsisty deszcz. Zrobiło 
się tak ciemno, że przez moment 
wszyscy zastanawiali się, czy zo-
stanie w ogóle rozegrana dogryw-
ka. Jak się jednak okazało, w Pu-

charze Polski Kobiet nie ma do-
grywek i od razu przechodzi się 
do rzutów karnych. 

Jako pierwsze strzelały rywal-
ki, a Paulina Torun zdołała jedy-
nie trącić futbolówkę, która osta-
tecznie zatrzepotała w siatce. W 
zespole Pomorzanina, pierwsze-
go karnego wykonywała Karolina 
Kowalczuk, która pewnym strza-
łem doprowadziła do stanu 1:1. 
Trener Paweł Błaszczyk po kon-
sultacji z sędziami, zdecydował 
się na zmianę bramkarki, gdyż 
według przepisów Paulinę Torun 
mogła zastąpić piłkarka, która do 
ostatniego gwizdka sędziego prze-
bywała na boisku. Zatem od dru-
giej serii między słupkami stanę-
ła Anita Piotrowska, która w swo-
jej bogatej przygodzie z piłką, była 
już bramkarką w młodzieżowej 
reprezentacji Polski. Ta decyzja 
była strzałem w dziesiątkę! Ani-
ta Piotrowska obroniła strzał za-
wodniczki z Sianowa. Jako dru-
ga w zespole Pomorzanina, rzut 
karny wykonywała Natalia No-
wacka, której silny strzał sparo-
wała bramkarka Victorii, futbo-
lówka trafiła jeszcze w poprzeczkę 
i nie wpadła do bramki. W trze-
ciej serii, ponownie zachwyciła 
Piotrowska, której piękna para-
da zatrzymała strzał rywalki. Dla 
Pomorzanina mocnym strzałem 
pod poprzeczkę, bramkę zdobyła 
Małgorzata Labuda  i „Pomorzan-
ki” prowadziły 1:2. Przy czwartym 
karnym Anita Piotrowska puści-
ła gola, choć miała piłkę na rę-
kach. Na szczęście pewnym pła-
skim strzałem popisała się Jej sio-
stra, Katarzyna Piotrowska i no-
wogardzianki wciąż były w lep-
szej sytuacji. W ostatniej serii 
Victoria zdobyła gola na 3:3 i losy 
awansu pozostały w nogach Ani-
ty Piotrowskiej, która wykonywa-
ła ostatnią „jedenastkę”. Strzał pił-
karki Pomorzanina trafił do siatki, 
ale po tym jak bramkarka z Siano-
wa sparowała ten strzał na słu-
pek, od którego odbita futbolów-
ka znalazła drogę do bramki.

Tym samym zapanowała 
ogromna radość, a zawodniczki 

Pomorzanina dokonały czegoś, co 
przed pierwszym gwizdkiem zda-
wało się jedynie marzeniem. Po-
morzanin awansował do woje-
wódzkiego finału Pucharu Polski 
Kobiet, w którym zagra z druży-
ną Błękitnych Stargard o awans 
do ogólnopolskiego etapu! Do-

dajmy, że stargardzianki rozgro-
miły w Szczecinie Olimpię II, aż 
1:9!Gratulujemy kobiecej druży-
nie Pomorzanina i wierzymy, że 
to nie koniec pięknej przygody z 
Pucharem Polski. 

KR   

Anita Piotrowska nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni, znów była bohaterką 
swojej drużyny. Najpierw doprowadziła do wyrównania, następnie obroniła dwa 
rzuty karne
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Supermaraton – rewal Bike System 2015

Nowogardzianie w formie
W sobotę (12 września), w Rewalu odbył się przedostatni supermaraton z cyklu Pucharu 
Polski 2015, pod nazwą „Rewal Bike System”. Wystartowało w nim czterech reprezentantów 
Nowogardu, którzy po raz kolejny zaprezentowali się bardzo dobrze. 

W Rewalu najlepiej zaprezento-
wał się Grzegorz Przybyłek, który 
co prawda mieszka w Gryficach, 
jednak jak sam przyznaje zawsze 
czuje się reprezentantem Nowo-
gardu. Przybyłek startując w nie-
zwykle silnie obsadzonej kategorii 
M2s na dystansie Mega (120 km), 
uzyskał czas 04:09:25.034. Wynik 
ten pozwolił mu zając 2. miejsce w 
swoim przedziale wiekowym oraz 
bardzo wysoką 5. pozycję w Open 
na dystansie 120 km. 

Na uwagę zasługuje również 
start Marka Szymańskiego, który 
także ścigał się na dystansie 120 
km, ale w kategorii wiekowej M6s. 
Kolarz LKK Nowogard ukończył 
wyścig z czasem 04:48:26.482, a 
wynik ten pozwolił mu zwyciężyć 
w swoim przedziale wiekowym, z 
kolei w Open uplasował go na 12. 
lokacie. 

Na najkrótszym dystansie, czyli 
Mini (68 km), startowała pozosta-

ła dwójka nowogardzian. Jan Ba-
ran rywalizujący w kategorii M6i, 
wywalczył w swoim przedziale 
wiekowym najniższy stopień po-
dium oraz 57. miejsce w Open, 
uzyskując czas 02:26:54.919. Dru-
gi z zawodników LKK Nowogard 
startujący na dystansie 68 km- 
Tomasz Pietruszka, rywalizował 
w kategorii M3s. Nowogardzia-
nin swój wyścig zakończył z cza-
sem 02:18:52.772, który pozwolił 
mu na zajęcie 15. miejsca w kate-
gorii oraz 45. miejsca w Open. 

Już w najbliższą sobotę (19 
września), w Buczu koło Łasku 
(woj. łódzkie), odbędzie się wiel-
ki finał Pucharu Polski 2015 w 
supermaratonach. W związku z 
tym, przyjrzyjmy się, którzy nasi 
reprezentanci powalczą o podium 

w swoich kategoriach na koniec 
cyklu. 

Ogromną szansę na podwój-
ny sukces ma Małgorzata Kubic-
ka, która startowała w 7 z 12 do-
tychczas rozegranych supermara-
tonów i obecnie jest liderką w ka-
tegorii K4, natomiast w Open Ko-
biet sklasyfikowana jest na 3. miej-
scu. O zwycięstwo w kategorii M4 
powalczy Arkadiusz Pietruszew-
ski, który po swoich 7 startach 
jest liderem w swoim przedzia-
le wiekowym. W Open całego cy-
klu kolarz z Nowogardu zajmu-
je 22. miejsce. Na drugim miejscu 
w kategorii K6 sklasyfikowana jest 
Iwona Pietruszewska, która do-
tychczas wzięła udział w 3 super-
maratonach Pucharu Polski. 

Wierzymy, że reprezentanci 
Nowogardu sprostają zadaniu i 
utrzymają pozycje na podium w 
całym cyklu Pucharu Polski 2015 
w supermaratonach. O wynikach 
wyścigów rozegranych w Buczu, 
poinformujemy na bieżąco. 

KR 

PiaSeK, PiaSeK PrZeSieWaNy, ŻWir, 
CZarNOZieM, POSPÓŁKa 

 ŻWirOWNia DŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZeM DO KlieNTa

reKlaMa

Idzie Misio, idzie słonik, idzie lalka no i konik 
wszyscy razem z balonikami z najlepszymi życzeniami 

bo to dzień radosny wielce masz już  
jeden roczek więcej najpiękniej jak potrafimy

składamy  

dla Ciebie Fabianku
najlepsze życzenia 

z okazji 1 rocznicy urodzin 
mama, tata i dziadkowie

ZAGINĄŁ PIES
owczarek 
niemiecki
znalazcę proszę 

o kontakt
tel. 694 819 036
Czeka nagroda!

Oddam
– śliczne małe pieski 
(białe, białoczarne.) 

Tel. 609 754 568, 
91 39 22 063 

 

W dniu 90-tych urodzin 

Annie Brzost
wielu radosnych chwil,  

pogodnych dni,  
przespanych nocy,  

radości z dnia codziennego 
życzy cała rodzinaMarek Szymański (z lewej) osiągnął 

świetny wynik i zwyciężył w swojej ka-
tegorii wiekowej, podczas supermara-
tonu w Rewalu

Na zdjęciu Grzegorz Przybyłek na dru-
gim stopniu podium w swojej kategorii

Na zdjęciu Jan Baran, który podczas 
wyścigu w Rewalu, wywalczył najniż-
szy stopień podium w swoim przedzia-
le wiekowym
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Dla PaŃ "PrOFilaKTyKa raKa PierSi"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 3 paź-
dziernik 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                         

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOKU ŻyCia

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  
badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Towarzyskie wędkarskie zawody spławikowe w Nowogardzie

Bezkonkurencyjny Dariusz Kaczmarek 
W niedzielę 13 września 2015r., Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie zorganizowa-
ło towarzyskie zawody spławikowe na Jeziorze Nowogardzkim. 

Przy pochmurnej pogodzie i 
niewielkich porywach wiatru do 
zawodów przystąpiło 38 zawod-
ników, w tym 6 juniorów. Wszyst-
kich zawodników powitał Prezes 
Koła Miejsko-Gminnego w No-
wogardzie Edward Paszkiewicz, 
życząc im udanych połowów i 
szlachetnej rywalizacji. Podsta-
wowe zasady regulaminu zawo-
dów omówił sędzia główny zawo-
dów Jan Leśniewski. Przed godzi-
ną 9:00, w sportowej atmosferze 
rozpoczęła się trwająca 3 godzi-
ny rywalizacja o zwycięstwo. W 
kategorii juniorów 1 miejsce zdo-
był Kiniarz Szymon, który uzy-
skał 244pkt. Na 2 miejscu uplaso-
wał się Kowalczyk Miłosz z licz-

bą 148 pkt., a na 3 miejscu skla-
syfikowany został Szproch Wadim 
uzyskując 102 pkt. Gratulujemy i 
dziękujemy młodzieży za udział 
w zawodach, w kategorii senio-
rów bezkonkurencyjny okazał się 
Dariusz Kaczmarek, który wywal-
czył 1 miejsce uzyskując 2120 pkt. 
Na 2 miejscu sklasyfikowany zo-
stał Bogdan Kondratowicz, który 
uzbierał 750 pkt., a na 3 miejscu 
sklasyfikowany został zdobywca 
728 pkt. Władysław Jasek. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe pu-
chary i upominki. Nagrody trafi-
ły również do zawodników, którzy 
zdobyli największą ilość punktów 
do 14  miejsca włącznie. Wręcze-
nia pucharów i upominków doko-

nali Prezes Koła Edward Paszkie-
wicz i sędzia główny Jan Leśniew-
ski. Trzeba przyznać, że w dniu za-
wodów brania ryb okazały się nie-
zbyt dobre i nie wszystkim zawod-
nikom udało się złowić jakąś rybę. 
Mimo to atmosfera zawodów była 
dobra, a poprawiło ją jeszcze wy-
glądające zza chmur słoneczko 
i przygotowane poprzez Tomka 
Stankiewicza kiełbaski, którymi 
poczęstowano wszystkich uczest-
ników imprezy. Dokumentację 
zawodów prowadził sędzia sekre-
tarz Tadeusz Siembida.

Opr. Tadeusz Siembida 
Członek Zarządu Koła MG PZW   

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundo-
waniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest 
to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czy-
li po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 

nadzieję, że podobnie jak ja, wie-
lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 

Festynu Komandosa, odbędzie się 
Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możli-
wość swojego zdania w tak ważnej 
sprawie dla członków Stowarzysze-
nia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 
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Pilnie poszukiwana 
osoba do opieki nad 

starszą panią, 
która jest samodzielna, nie le-
żąca, jednak wymagająca to-
warzystwa i uwagi innej oso-
by, przez kilka godzin dzien-
nie (ok. 6-8 godzin na dobę, w 
dni ustalone z rodziną).  
Mile widziane osoby z do-
świadczeniem. 

Więcej informacji pod 
nr tel. 601 076 715. 

Firma Hjort Knudsen Polen 
Sp. z o.o

zatrudni
•	 tapicera,
•	 stolarza
•	  do przyuczenia na tapicera  

i stolarza w Nowogardzie
więcej informacji pod numerem 

telefonu 781 058 685

Zlecę położenie 
500 m2 blachy 

trapezowej  
na dachu 

Stan obecny deska kryta papą. 
Kąt nachylenia ok. 15-20 %, 

wysokość prac 4,5 m. 
Termin wykonania 

do uzgodnienia. 
Tel. 601 58 40 55 
lub końcówka 56. 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO
"NOWAMYL"S.A. w Łobzie

73-150 Łobez, ul. Szosa Świdwińska 1
centrala tel. (0-91) 397 40 21, info@nowamyl.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert  
na rozbiórkę obory po byłym PGR w Worowie gm. Łobez
W rozliczeniu wykonanej rozbiórki proponujemy materiały budowla-
ne z odzysku: drewno ok. 36 msz., cegła czerwona ok. 30.000 szt., gruz 
ok. 322 t, kamień łupany ok. 22,5 t
Oferty przyjmujemy w sekretariacie PPZ "Nowamyl" i na email:  
info@nowamyl.pl w terminie do 30.09.2015 r.
Szczegółowych informacji na temat planowanych robót rozbiórko-
wych i warunków podjęcia współpracy udzielamy w siedzibie przed-
siębiorstwa lub telefonicznie 91 88 18 637 lub 784 480 115.

Sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe o pow. ok 58 m2, 
piętro IV, przy ul. Boh. W-wy 

obok LIDLA, cena 140 000 
do negocjacji, 

tel. 691145787

Kącik kolekcjonera

Grosz Kazimierza Wielkiego
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło swoje zbiory o kolejną 
unikatową monetę. Tym razem pochodzi ona z serii „Historia monety polskiej” i upamięt-
nia Grosz Kazimierza Wielkiego. 

Kazimierz Wielki (1333-1370) 
wprowadził zasadnicze zmiany 
do systemu polskiego mennictwa. 
Obok nadal wybijanych różnorod-
nych denarów, emitował też trzy 
większe, srebrne jednostki pienięż-
ne, zwane groszem, kwartnikiem i 
ćwierć groszem albo kwartnikiem 
małym. Ich chronologia, miej-
sce powstania i wzajemne relacje 
nie są do końca jasne i pozostają 
przedmiotem dyskusji. Najwięk-
sze zainteresowanie budzi jednost-
ka największa i najbardziej okaza-
ła - grosz krakowski. Był on wzoro-
wany na groszu praskim, a powstał 
- jak sugeruje ostatnio Borys Pasz-
kiewicz - około 1360 roku. Ważył 
3,27g i stanowił ekwiwalent aż 16 
małych denarów – tak o groszu pi-
sze dla NBP Stanisław Suchodol-
ski, polski archeolog, numizma-
tyk i historyk. 

Nominał Grosza Kazimierza 
Wielkiego, czyli siódmej mone-

ty okolicznościowej z serii „Hi-
storia monety polskiej” wyno-
si 20 zł. Na zlecenie NBP mone-
tę wyprodukowała Mennica Pol-
ska S.A., a wykonana ona zosta-
ła z metalu Ag 925 i przy użyciu 
stempla lustrzanego. Nakład tego 
okazu przewidziano do 20 000 
sztuk. Na monecie odwzorowano 
obie strony grosza króla Kazimie-
rza. Akcent współczesny stanowi 
metryka monety z godłem Rze-

czypospolitej, datą 2015 i nomi-
nałem 20 zł. Elementami dodat-
kowymi są: klęcząca postać Kazi-
mierza Wielkiego z modelem fun-
dowanej przez siebie kolegiaty wi-
ślickiej oraz fragment drzwi kate-
dry na Wawelu z wielokrotnie po-
wtarzającym  się monogramem 
imienia króla Kazimierza (literą K 
pod koroną). 

KR

Grosz Kazimierza Wielkiego - RewersGrosz Kazimierza Wielkiego - Awers

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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NierUCHOMOŚCi
•	 Sprzedam nowy  dom  w Karsku. 

Stan  surowy.Tel.691 664 658.

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wynaję-
cia Lokal  100m.533983233

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
ul. Boh. Warszawy oś. Radosław, II pię-
tro, po remoncie, w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 605 686 520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Polskie-
go 5 w Nowogardzie (obok szkoły 1) 
Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 26 g w 
Nowogardzie (obok cukierni „Asprod”) 
Tel. 607 288 835 

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojowe, I 
piętro, 60m2, ul. Zamkowa. Tel. 730 315 
621  

• Wynajmę mieszkanie 3pokojowe na IV 
piętrze do umeblowania. 691 258 401 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
735 957 563 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
57m2, II piętro ul. Warszawska, cena 169 
tys. Tel. 510 002 318

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + garaż. 
663 565 660 

•  Sprzedam mieszkanie 50m2, parter, 
dobra lokalizacja. 506 432 616 

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 poko-
je, 3maja 9/5, 100 tys. zł. Tel. 888 313 
884, 721 157 443

• Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu, 3 pokoje, 50 m2, I piętro. Cena 
155 000 zł. Tel. 519 111 710 

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Tanio. 507 045 404

• Dobra – sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 53 m2 z balkonem na pierw-
szym piętrze 115 tys. 501 307 666 

• Działkę budowlaną z warunkami zabu-
dowy. Sprzedam. 606 681 704 

• Sprzedam mieszkanie jednopokojowe 
na II piętrze, centrum. 665 541 960

•	 Sprzedam działki budowlane w oko-
licach stadionu. 695 400 600

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe. 
Tel. 784 819 908 

• Sprzedam pół domu z dwoma miesz-
kaniami. 722 300 700

• Sprzedam lub zamienię 3 pokojowe 
58m2 na 2 pokojowe. 663 695 260 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
ul. Armii Krajowej 50m2. 791 099 559 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 
215

• Sprzedam lokal na działalność handlo-
wą. 517 357 653 

• Sprzedam 2-pokojowe 53m2 w bloku z 
balkonem w Dobrej. 889 133 882

•  Atrakcyjne siedlisko z domem 75 m2 
budynkiem gospodarczym 500m2 z 
działką 2,5 ha dobra inwestycja koło 
Goleniowa. 285 tys. Tel. 501 307 666 

• Redestowo 2 ha + 1 ha ziemi 165 000 za 
ha. Tel. 889 133 882 

MOTOryZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam Skodę Felicie rok produkcji 
1997, benzyna, ważne OC, przegląd do 
sierpień 2016. Cena 2000 zł (do uzgod-
nienia). Tel, 508 211 573 

• Sprzedam Forda Mondeo rok 2006, 1.6 
benzyna, 604 164 710 

• Sprzedam Opel Astra rok. Prod. 2006, 
15 000. 725 485 230 

rOlNiCTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 

Tel.796759414.

•	 Koszenie, mulczowanie łąk, belowa-
nie słomy i siana. 608 01 39 95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i tuczniki 
na ubój. 513 259 668 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 18. tel. 
605 092 517

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, siewnik 
do nawozów 1000 kg, sortownik elek-
tryczny do ziemniaków, kultywator do 
siewnika. 606 576 417 

• Sprzedam obornik. 607 739 866 

• Sprzedam ziemniaki jadalne z dowo-
zem, Żabówko. 661 633 977

• Sprzedam ciągnik C-385, rozrzutnik 
obornika, siewnik do zboża Poznaniak. 
781 932 918 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 725 806 787 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortow-
nik do ziemniaków elektryczny. 606 
576 417 

USŁUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 

79 22 70

•	 FirMa USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNie-MaGiel,PraNie DyWa-
NÓW, WyKŁaDZiN, TaPiCerKi Me-
BlOWeJ SaMOCHODOWeJ/ SKÓ-
rZaNeJ MaTeriaŁOWeJ / POŚCieli 
WeŁNiaNeJ / laNOliNĄ/SPrZĄTa-
Nie: CZySZCZeNie FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 
306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz. 607 
647 515 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na ren-
te, emeryturę, świadczenia emerytal-
ne i kapitał początkowy. Kontakt : 512 
413 563 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi koparko-ładowarką, przyłącza 
do tkan, roboty ziemne. 603 219 478 

• Pomoc przy pisaniu prac zaliczenio-
wych. 730 925 470

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• BLACHARSTWO POJAZDOWE. 600 182 
682 

• Matematyka wszystkie poziomy profe-
sjonalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 381 

PraCa
• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-

ni  osobę  do  rozwożenia posiłków.
Tel.913920221.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. 
Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 
602 474 266 

• Poszukuję pracownika na stanowisko 
dojarz, wysokie wynagrodzenie. 91 39 
18 140 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go z doświadczeniem. 601 470 260 

• Przyjmę dekarza z doświadczeniem. 
785 931 513

• Zlecę docieplenie oraz przyjmę pra-
cowników. 785 931 513

• Przyjmę do pracy w lesie pilarza i po-
mocnika. 783 176 050 

• Zatrudnię pomocnika stolarza. Mile wi-
dziane doświadczenie. 503 084 687 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go warsztat w Żabowie. Organizuje do-
wóz z Nowogardu. 600 291 059

• Zatrudnię na koparko-ładowarkę. 604 
164 710

• Restauracja Przystań zatrudni osobę na 
rencie do obsługi szatni. 91 39 20 221.

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy pomocnika murarza. 
501 549 756 

•	 Producent okien i drzwi z PCV i alU 
poszukuje montażysty z doświad-
czeniem. te. 501 228 114 

•	 Dam pracę MS BiOSS Maciej Sawic-
ki Serwisant iT/Sprzedawca wyma-
gania znajomość:komputery,telefo-
ny,nawigacje,tablety, komunikatyw-
ność,chęć do pracy,uczciwość, szyb-
ko uczący się,nie palący pełny etat 
tel-792-228-896

• Firma zatrudni osobę z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (otwarty rynek  
 pracy) do prostych prac porządko-
wych i dozorowania. Tel. 91 39 107 04

iNNe
• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bardzo 

duży  wybór drzew  owocowych w po-
jemnikach Już od 20 zł.  Tuje, szmaragd  
już  od 10 zł.606106142.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam drzewo mieszane liściaste 
pocięte w klocki. Tel 880 690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z rodowo-
dem bardzo ładny sprzedam. 91 39 21 
828

• Sprzedam segment pokojowy stolik 
RTV + ława rozkładana. 605 331 204

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na wie-
szaki, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 605 522 340,

• Sprzedam używane narzędzia: klucze, 
gwintowniki itp. oraz szlifierkę. 91 39 
22 990

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS 
- Bosch ceranorm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl tel. 691 
686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus ze-
liwny,pompa elektronik,z Niemiec f.Va-
illant tylko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy do miesz-
kania,domku,sklepu,zakladu cena 
1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant dwu-
funkcyjny cena 1.200zl oraz tylko c.o. 
cena 1.100zl do mieszkania,baru,skle-
pu,domku oraz grzejniki panelowe c.o 
rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wer-
sja kominowa, wiszacy f.Vaillant z Nie-
miec po przegladzie serwisowym do 
mieszkania, domu, ekonomiczny cena 
1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam ławę debową. Cena 100 zł. 
691 201 974 

• Sprzedam tapczan + fotel, kolor ecri z 
siwym. Cena 500 zł. 691 201 974 

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• Sprzedam tuje. 607 580 172 
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A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

A10.4.ś-czb.d/o

Sprzedam działkę 
ogrodową o pow. 5 arów, 
przy ul. Boh. Warszawy. 

Tel. 698 560 684

W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

W.1.czb.DOW.12.06.-12.09



Nr 71 (2402)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

K
U

PO
N

 7
1

Do wygrania KSIĄŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Każdy los 
WYGRYWA

zaprasza

Beznoga
jaszczurka

Wysyła
list

Rodza
loterii

Ścisła
dieta

Pudło
skrzypiec

Urządza
wystawę

Ważne
księgi
w USC

Zbrojna
napaść
na kraj
wroga

13

12

22

Umiar

Rzeka
we Francji

Np. gouda

Kozioł

Wielkość określona
cyframi

Obraz z cerkwi

„Żywiciel”
Egiptu

Ptak 
z pięknym
ogonem

Wezwanie,
zbiórka

Na jego
czele

premier

„Otto”
lub

„Elita”

Turystyczny
przewodnik

Fotogra�czny,
radiowy lub na zęby

Szopa
obok
szybu

Ziemia
orna

Zwierzę
hodowlane

Aureola

Czas wolny

Worek, sak

Podest dla 
medalistów

Dawna jedn.
powierzchni

Nie warta
wyprawki

Imię żeńskie

Rodzicielka

Centrum,
środek

Rzeka
w Hadesie

Rodzaj igły
chirurgicznej

Staw
ramieniowy

Rosła z liściem
szerokim

Furman

Ozdobne
wejście

do gmachu

Ront dawniej

Mączka z pnia
palmy

Renifer
z Alaski

Tucznik

Niewolnik

Koleś,
kamrat

Ślad po przejściu piły
Wiosenny

kwiat
górski

Mit
rodowy

Ssak z rzędu
waleni

„Uchylna”
część

sekretu

Ryba
mustych

wód

Matka
Kaina

Batalion

Listwa
do osadzania

wioseł

Duże
jezioro

w Afryce

19

15

3

11 2

117

6

7

21

23

27

10

918

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

8 5

16

14 25

26

20

4

Drzewce
na maszcie

24

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Mimozami jesień się zaczyna
Maria Sowińska, Anna Huget, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, Józef Kochelski, Grażyna Siedlecka, 

Stanisława Pokorska, Genowefa Maćkowska, Michał Wdowiński, Krystyna Gęglawa, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Marek Kozioł

Zwycięzcy: Genowefa Maćkowska, Maria Sowińska, Michał Wdowiński

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Dla naszych najmłodszych 
Wiktoria Duras, Sylwester Kałużka, Michał Feliksiak, Miłosz Wielgus, Basia Kloch

Zwycięzca: Michał Feliksiak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
dworzec PKS
ul. 3 Maja
dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia Mi KrO BU SO Wa SerOCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO MaN BiŃCZyK - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

r e K l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

iNFOrMaTOr lOKalNy - NOWOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

W.21.08-25.09 pt
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

s.  6s. 2

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Połączyli 
się z 
astronautą 

Przyjmę do pracy
samodzielnego mechanika 
samochodowego na umowę  

o pracę. Praca w Nowogardzie. 

668 841 631

Adam
nr 20 do Sejmu RP
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FEDEŃCZAK

Postaw
na doświadczenie

Widok z drona na miasto z niewykorzystanym potencjałem. źródło Freedron

kolejny ranking Wspólnoty

Nowogard   
w czołówce zadłużonych 
 gmin  w kraju

Czytaj s. 3

Świadoma 
profanacja 
czy zwykła 
bezmyślność?  

Policyjny 
śmigłowiec 
krążył nad 
Nowogardem
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Kronika Policyjna
14.09.2015 r. 
Godz. 12.50 
Łukasz G. na ul. 700 Lecia kie-

rował samochodem marki VW 
Polo pomimo, iż nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

Godz. 14.20 
Powiadomienie o kradzieży pa-

liwa ze zbiornika samochodu cię-
żarowego marki Renault. Do zda-
rzenia doszło na ul. Gen. Bema. 

Godz. 18.00
Na ulicy Racibora doszło do ko-

lizji drogowej, pomiędzy pojazda-
mi Opel Vivaro oraz VW Golf. 

15.09.2015 r. 
Godz. 02.50
Na ul. Zielonej w wyniku samo-

zapłonu nadpaleniu uległ samo-
chód osobowy marki Audi A8. 

16.09.2015 r. 
Godz. 12.50 
Pracownica sklepu z odzieżą 

przy ul. Kościelnej powiadomiła 
o ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. 

Godz. 15.15
Do zderzenia dwóch pojaz-

dów, tj. Ford Fiesta oraz Mercedes 
Sprinter doszło na ul. Racibora. 

Godz. 23.50 
Na ul. 3 Maja kierujący samo-

chodem marki Opel, Hubert D. 
znajdował się pod wpływem sub-
stancji psychotropowej, amfeta-
miny. 

18.09.2015 r. 
Godz. 14.30 
Powiadomienie o kradzieży li-

stwy z czujnikiem cofania z sa-
mochodu marki BMW zaparko-
wanego przy ul. 15 Lutego. 

20.09.2015 r.
Godz. 15.15 
W sklepie Polomarket ujawnio-

no sprawcę kradzieży sklepowej. 
Godz. 22.10 
Powiadomienie o kradzieży cią-

gnika siodłowego marki DAF po-
zostawionego na parkingu stacji 
paliw przy ul. Armii Krajowej. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń  

Według informacji statystycznych, w całej Polsce rośnie liczba rozwodów. Nasze wojewódz-
two niestety przoduje w tym niechlubnym zjawisku społecznym. Dlatego tym razem zapy-
taliśmy, w co tygodniowej sondzie, respondentów z Nowogardu, co ich zdaniem jest przy-
czyną coraz większej liczby rozwodów? 

Krystyna Witkowska - Panie redaktorze, z mężem nigdy rozwo-
du nie brałam, bo on niestety zmarł. Dlatego nie rozwodziłam się i już 
nie będę, ale według mnie rozwód to coś bardzo złego dla małżonków. 
Dlatego jestem całkowicie przeciwna wszelkim rozwodom, bo gdy bie-
rze się ślub kościelny to powinien on trwać do tzw. „grobowej deski”. 
Takie sprawy jak zdrada, czy dzieci z nieprawego łoża, dodają tylko 
kolejnych powodów i są przyczynkiem do tego, by małżeństwo prze-
stało ze sobą żyć. 

Ewelina Serdyńska -  Nie byłoby rozwodów, gdyby np. nie docho-
dziło do zdrady małżonków, czy to męża czy żony. Zdrady, według 
mnie, to jedna z ważniejszych przyczyn rozpadu małżeństwa. Póź-
niej dochodzą jeszcze sprawy z brakiem zrozumienia lub niezgodność 
charakterów. 

Ryszard Sałaga - Przyczyna tkwi w pieniądzach, których jest w 
związku albo za mało, albo za dużo. Dochodzi jeszcze życie ponad 
stan i prezentowanie siebie w całkiem innej osobie, która funkcjonuje 
inaczej w domu a inaczej poza nim. W podtekście mam tu na myśli, 
ma się rozumieć,  zdrady, a jeszcze mówiąc dosadnej tzw. skoki w bok. 
Co z tego, że są później wybaczenia, przeprosiny itp. zawarte małżeń-
stwo powinno być na całe życie twierdzą, do której powinno łatwo się 
dostać, ale już  trudniej wydostać! 

Czesław Czuczałow - Tak się składa, że jestem po rozwodzie i para-
doksalnie bardzo dobrze się czuję z tego powodu, bo teraz nie muszę żyć 
już w oszustwie. Gdy dwoje ludzi się męczy ze sobą i nie ma wspólnego 
języka, to powinni podjąć odpowiednie decyzje, by to przerwać i zwyczaj-
nie się rozwieść, by zapobiec dalszym kłótniom. Spory w rodzinie to rów-
nież jedna z wielu przyczyn, gdzie dochodzi do rozpadu rodziny. 

 

Pan Władysław - Panie nie do mnie to pytanie, bo rozwodzą się ci, 
co mają w sobie dużo zazdrości i niechęci i nienawiści, nawet w za-
wartym małżeństwie. Ja przeżyłem ze swoją żoneczką 38 lat i ta dru-
ga choćby była najpiękniejsza, bardzo bogata to mojej żoneczki i tak 
bym nie zostawił dla niej nigdy w życiu. Przyrzekałem jej przed pa-
nem Bogiem, że będę przy niej aż do śmierci i tak będzie. 

Wysłuchał:
 Jarek Bzowy foto: Klaudia Stefańska 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Bogdan Fedak: lat 56, zmarł 18.09.2015 r., pogrzeb odbył się 21.09.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Henryk Zaborowski: lat 87, zmarł 20.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 22.09.2015 r., o godz. 15:00  na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Józefa Owczarek: lat 90, zmarła 21.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 23.09.2015 r., o godz. 12:00  na cmen-

tarzu w Maszkowie.
Informacje przekazał 

Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
22 września br. /wtorek/ godz. 16.00

na spotkanie z psycholog 
Panią Bożeną Kawicką 

na temat „Rola dziadków w rozwoju duchowym,  
poznawczym i wychowaniu wnuków”

Uwaga 
bezpłatne po-
rady prawne w 

środę wyjątkowo 
w godzinach 

13-15
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 
7a

Świadoma profanacja czy 
zwykła bezmyślność?  

Kradzież elementu 
pomnika Jana Pawła 
II w Żabowie 

W trakcie niedzielnej Mszy 
świętej w Żabowie, proboszcz 
parafii ks. Marek Siedlecki poin-
formował wiernych, że w nocy 
z soboty na niedzielę nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży  la-
ski papieskiej zwieńczonej krzy-
żem papieskim, ze znajdujące-
go się na placu kościelnym  po-
mnika Jana Pawła II. To nie ko-
niec wyczynów wandali, doko-
nanych tej sobotniej  nocy. Zo-
stała także potłuczona i w ten 
sposób kompletnie zniszczona 

figurka do dziesięcioleci, znaj-
dująca się w   kapliczce stojącej 
na rozstaju dróg od strony No-
wogardu. Jak nas poinformowa-
no, w odpowiedzi   na nasze za-
pytania,  policjanci KP w Nowo-
gardzie prowadzą postępowanie 
wyjaśniające w sprawie kradzie-
ży dewocjonaliów na szkodę pa-
rafii w Żabowie. Trwają czyn-
ności zmierzające do ustalenia 
sprawców. 

Red

We wnęce tej kapliczki jeszcze przed 
sobotnią  nocą stała święta figurka   

Pomnik Jana Pawła II bez laski zakoń-
czonej krzyżem papieskim
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Spadek zdolności kredytowej gminy Nowogard
wyrażonej miejscem w krajowym zestawieniu
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• Lata kadencji samorządowych (2010-2014) i (2014-2018)
• Rozpoczęcie kadencji R. Czapli - 2010

Spadek
zdolności

kredytowej

Miejsce
w zestawieniu

kolejny ranking Wspólnoty

Nowogard  w czołówce zadłużonych gmin  w kraju 
Branżowe czasopismo samorządowe Wspólnota  opublikowało kolejny ranking  zadłużenia polskich gmin. Wysoki wskaźnik  zadłużenia gminy Nowo-
gard  przy jednoczesnym niskim poziomie zdolności kredytowej  nie wystawia naszej gminie dobrej opinii w tym zakresie. Znacznie lepszą sytuację ma w 
tym zakresie  gmina Osina. 

Co i z jakim rezultatem  dla 
gmin Nowogard i Osina obra-
zuje ranking.

Dwa miesiące temu prezen-
towaliśmy krajowe zestawie-
nie tzw. zamożności gmin, któ-
ra jest funkcją rozwoju gospo-
darczego (czyli wydolności po-
datników) liczonego poziomem 
wpływów podatkowych. Nowo-
gard w tym zestawieniu na oko-
ło 580 gmin w kraju w swojej 
kategorii (gmin miejskich) zajął 
miejsce 507, czyli o jedno niż-
sze aniżeli rok wcześniej. To już 
wtedy rysował się przysłowio-
wy obraz nędzy i rozpaczy, spo-
wodowanych brakiem  skutecz-
nej polityki rozwojowej gminy 
zwłaszcza w zakresie rozwoju 
gospodarczego wyrażającego się 
powstawaniem nowych miejsce 
pracy i wzrostem obrotu lokal-
nych firm. Niestety to nie ko-
niec niedobrych wiadomo-
ści. Dzisiaj prezentujemy wyni-
ki, szeroko omawianego w me-
diach w kraju, zestawienia doty-
czącego zadłużenia gmin, opu-
blikowano je we „Wspólnocie”  
kilka dni temu.  Jakie wskaźniki  
zestawia ten ranking? – o tym 
informują jego autorzy:        

-W tegorocznym rankingu za-
dłużenia podajemy dwa wskaź-
niki: 1. zadłużenie na koniec 
roku 2014 wyrażone jako pro-
cent łącznych dochodów budże-
towych – wskaźnik ten nawią-
zuje do limitów wynikających 
z  ustawy o  finansach publicz-
nych w  jej starym brzmieniu; 
2. przeciętna wielkość nadwyż-
ki operacyjnej (liczonej tak, jak 
przewiduje definicja w  ustawie 
o  finansach publicznych). O  ile 
w  pierwszym wskaźniku wyż-

sza wartość oznacza wyższy 
poziom zadłużenia, to w  dru-
gim wyższa pozycja to więk-
sza zdolność kredytowa samo-
rządu. 

Nowogard  jest klasyfikowa-
ny w rankingu, w kategorii  tzw. 
miast innych. W kategorii tej 
nie ma miast prezydenckich, 
miast na prawach powiatu oraz 
miast będących siedzibą powia-
tu. Gmin kategoryzowanych w 
rankingu jako miasta inne jest 
w kraju 580.

1. W klasyfikacji pierwszej 
czyli obejmującej:  zadłużenie 
na koniec roku 2014 wyrażo-
ne jako procent łącznych docho-
dów budżetowych, gmina No-
wogard ze wskaźnikiem  za-
dłużenia  46,82 % zajęła  107 
miejsce w kraju (na 580 klasy-
fikowanych). Przypomnijmy w 
tym wskaźniku im wyższe miej-
sce tym gorzej oznacza, bowiem 
wyższe zadłużenie.

2. W klasyfikacji drugiej czy-
li obejmującej  przeciętną  wiel-
kość nadwyżki operacyjnej 
(określa tzw. zdolność kredy-
tową), Nowogard ze wskaźni-
kiem 5,676%,  zajął 513 miej-
sce w kraju (na 580 klasyfiko-
wanych).  Przypomnijmy, w 
tym wskaźniku im niższe miej-
sce, tym gorzej tzn. tym słabsza 
zdolność kredytowa. 

Publikowane zestawienia 
obejmują również pozycje gmin 
w poszczególnych wskaźnikach 
w latach poprzednich. Pokazuje 
to progres, który w przypadku 
gminy Nowogard pokazuje ten-
dencje pogarszającej się sytuacji 
- patrz tabela 1.

Znacznie lepiej, zwłaszcza w 
zakresie wskaźnika pierwszego, 
wygląda sytuacja gminy Osina.                        

I tak:
1. W klasyfikacji pierwszej, 

czyli obejmującej:  zadłużenie 
na koniec roku 2014, wyrażo-
ne jako procent łącznych docho-
dów budżetowych, gmina Osina 
ze wskaźnikiem 12,17 %, zaję-
ła 1257 miejsce w kraju na 1525 
klasyfikowanych w tej kategorii 
gmin(gminy wiejskie).

2. W klasyfikacji drugiej, czyli 
obejmującej przeciętną wielkość 
nadwyżki operacyjnej (określa 
tzw. zdolność kredytową)  gmi-
na Osina zajęła ze wskaźnikiem 
7,5 % , 1124 miejsce w kraju. 
Tu jest nieco gorzej aniżeli we 
wskaźniku 1, ale i tak wartość 
procentowa zdolności kredyto-
wej wyższa, czyli lepsza aniżeli 
w przypadku Nowogardu.

Oba analizowane wskaźni-
ki można zestawić za pomo-
cą jednej miary – stosunku za-
dłużenia do przeciętnej wiel-
kości nadwyżki operacyjnej. 
W  pewnym uproszczeniu ten 
wskaźnik mówi nam wtedy, 
jak szybko bylibyśmy w  stanie 
spłacić całe zadłużenie, gdyby-
śmy przeznaczali na ten cel całą 
nadwyżkę operacyjną (co ozna-
czałoby praktycznie wstrzyma-
nie wszelkich inwestycji). 

Na co tak zadłużył  gminę  
Robert Czapla ?

Pewnie burmistrz Robert 

Czapla odpowiedziałby na to 
pytanie stosowanym od lat 
usprawiedliwieniem czyli, że na 
szpital. Ale to tylko część praw-
dy w tym temacie – zdolność 
kredytowa stale spada mimo, że 
obciążenia związane z obsługą 
kredytu szpitalnego ponoszo-
ne są równomiernie już od kil-
ku lat. Są gminy, które tłuma-
czą wysokie zadłużenie  ilością 
pozyskiwanych środków ze-
wnętrznych (muszą brać wtedy 
pożyczki na tzw. wkład własny). 
Jednak Gmina Nowogard    jest 
na szarym końcu gmin w kraju 
w zakresie ilości pozyskiwanych 
środków zewnętrznych, więc to 
tłumaczenie  odpada.  Od lat 
wskazujemy na błędną politykę 
inwestycyjną gminy, która musi 
ją stale pogrążać, i to widać w 
obiektywnych wskaźnikach. Ta 
błędna polityka polega na inwe-
stowaniu środków nie w inwe-
stycje prorozwojowe, generują-
ce miejsca pracy i w przyszło-
ści wyższe wpływy podatkowe, 
ale w inwestycje generujące co 
najwyżej dodatkowe koszty sta-
łe. Oczywiście te tylko generu-
jące koszty inwestycje w chod-
niki, fontanny, oświetlenia róż-
norakie  itp. przynoszą jeszcze 
jeden zysk, ale tylko główne-
mu budowniczemu R.Cz.- fun-
duje tu i tam rożne kosztowne 
przyjemności, otwiera, fotogra-
fuje się przy tym obficie i z każ-

dej strony, a zwłaszcza pierze 
mózgi elektoratu aż miło pa-
trzeć na jego wynik wyborczy. 
Niestety za to wynik Nowogar-
du to płacz i zgrzytanie zębów- 
ten wyżej prezentowany, to tyl-
ko jeden z tych wyników. Ale 
ktoś musi  zawsze płacić za głu-
potę, jak pisze autor rankingu:  

Na koniec pozwolę sobie na 
krótką refleksję dotyczącą sa-
morządów z  narastającym pro-
blemem nadmiernego zadłu-
żenia. Nie rozumiem, dlaczego 
tak mało dyskutujemy w Polsce 
o  wprowadzeniu przepisów do-
tyczących bankructwa jednostek 
samorządowych. Obecna pustka 
prawna w tym zakresie powodu-
je, że jedynymi poszkodowany-
mi w wyniku zaciągnięcia nad-
miernych kredytów jest  społecz-
ność lokalna. …

sm

śp. Bogdana Fedaka 
Wieloletniego kinooperatora 

w Nowogardzkim Domu Kultury. 
Pragnę złożyć szczere kondolencje, jak również dzielę się w 

bólu z rodziną, która była dla Niego ostoją i wsparciem w ca-
łym Jego życiu. 

Z wyrazami współczucia
Mirosława Przybyłek 

była dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury 

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...
W obliczu niespodziewanej śmierci 

kONDOleNCje
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Sonda z Osiny
Według informacji statystycznych, w całej Polsce rośnie 
liczba rozwodów.  Nasze województwo niestety przoduje 
w tym niechlubnym zjawisku społecznym. Dlatego tym ra-
zem zapytaliśmy, w co tygodniowej sondzie, respondentów 
z Osiny, co ich zdaniem jest przyczyną coraz większej licz-
by rozwodów? 

Pan Zbigniew - Wydaje mi się, 
że jednym z powodów jest to, że 
młodzi nienależycie się przygo-
towują do życia i tym samym do 
małżeństwa. Chcą wychodzić za 
mąż lub się żenić nie mając żad-
nego przygotowania życiowego. A 
później, gdy przychodzi już nor-
malne życie, to go się boją i bywa, 
że właśnie się rozchodzą, czy za-

tem na tym rzecz polega? Przecież życie to nie jest bajka. Co do małżeń-
stwa, to bardzo dobrze jej znaczenie wyjaśnia i naprowadza Biblia. Dla-
tego tacy młodzi, w moim odczuciu, planowanie rodziny powinni zacząć 
od przeczytania właśnie Biblii lub zapoznania się z nią i następnie wów-
czas mogą wchodzić w związek małżeński, z Bogiem w sercu. 

Pani Aneta - Bywa, że rozwody 
są z powodów niezależności mał-
żeńskiej, tak kobiety, czy też męż-
czyzny. Do tego dochodzi jesz-
cze czasami niedopasowanie się z 
charakterem lub wybór samotno-
ści, która jeszcze kiedyś była nie do 
pomyślenia. Teraz w tych czasach 
każdy chce żyć po swojemu, bo jest 
mu tak łatwiej i bywa, że prościej. 

Pani Teresa - Bywa, że rozwód 
jest czasami nieunikniony i jest jedy-
nym rozwiązaniem, gdyż np. jedno 
z małżonków jest w nim po prostu 
katem. Inną sprawą są rozwody, w 
których przyczyną jest niezgodność 
charterów czy sprawy życiowe - czy-
li krótko mówiąc brak pieniędzy, czy 

też przemoc, w której jest stosowane „prawo pieści” i nadużywany alkohol. 

Pan Bogusław - Trudno jest mi 
odpowiedzieć na pana pytanie i 
nie mam na nie swojego zdania. 
Ale, pożycie małżeńskie to kwestia 
kompromisu i zwyczajnego doga-
dania się z małżonkiem czy mał-
żonką. Dlatego obecne czasy przy-
niosły dla formalnych związków 
jakieś dziwne rozprężenie obycza-
jów, gdzie zamiast rodziny tworzo-
ne są jakieś nieformalne partnerskie związki, które są zagrożeniem dla 
takiego normalnego związku, między kobietą i mężczyzną. 

Pani Agnieszka - Niestety od-
noszę wrażenie, że rozwód jest to 
domena młodych, bowiem zwy-
czajnie przewraca im się w głowie. 
Dochodzi jeszcze fakt, że w tych 
czasach jest w ogóle zawieranych 
niewiele małżeństw, bo teraz jest 
takie przyzwolenie, że młodzi wolą 
żyć na kocią łapę, ponieważ dzięki 

temu mogą uzyskać z Opieki Społecznej dodatkowe źródło dochodu, np. 
dla matki samotnie wychowującej dziecko, która tak naprawdę żyje ze 
swoim partnerem od wielu lat, a pobiera pieniądze. Znam osobiście ta-
kie przykłady i to jest postawa niewłaściwa. Bo skoro taka para żyje pod 
jednym dachem przez wiele lat, to powinna żyć w związku małżeńskim a 
nie w tzw. partnerskim.                                           Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Przenosi firmę  
z Goleniowa do Osiny 
Jarosław Marciniak, właściciel firmy Jaro-Trans, postanowił przenieść swoją firmę z Gole-
niowa do Osiny. 

Pan Jarosław, pochodzi z Osiny, 
ale od kilku lat mieszka i prowadzi 
swoje przedsiębiorstwo  przy ul. 
Grenadierów w Goleniowie. Fir-
ma oferuje usługi z zakresu trans-
portu i spedycji lądowej o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym.  - 
Jesteśmy firmą bardzo prężnie się 
rozwijającą. Jako firma transpor-

towa dbamy o punktualność, ale  
i o satysfakcję dla naszych part-
nerów. Posiadamy ciągniki siodło-
we z naczepami. Współpracujemy 
z krajami Europy Północnej, m.in. 
Szwecją oraz Norwegią. Handluje-
my blokami granitowymi oraz in-
nymi ładunkami – mówi pan Ja-
rosław.   Przedsiębiorca postano-

wił jednak wrócić do swojej ro-
dzinnej miejscowości. W zeszłym 
roku  kupił w Osinie budynki po 
dawnej fabryce „Konslut”, w któ-
rej przed laty produkowano kon-
serwy dla wojska. Właśnie w to 
miejsce zamierza przenieść firmę. 

-Zakupiłem budynki w bardzo 
dobrej cenie, po starej fabryce kon-
serw na ternie Gminy Osina. Tam 
też planuję otwarcie swojej dzia-
łalności w przyszłym roku. Firma 
z siedzibą  oraz biurem zostanie 
przeniesiona z Goleniowa do Osi-
ny – dodaje Jarosław Marciniak. 

Na chwilę obecną trwają pra-
ce remontowe budynków. Na ter-
nie placu znajdują się trzy maga-
zyny, hala oraz budynek biuro-
wy. Obiekty te zostały odmalowa-
ne i częściowo zmodernizowane. 
Na jednym z budynków już wid-
nieje ogromny napis z logo fir-
my pana Jarosława. Przed budyn-
kiem wybudowano schody, poło-
żono kostkę oraz posadzono kil-
ka ozdobnych krzewów. Miejsce 
które wcześniej odstraszało, tętni 
na nowo życiem. W nowym miej-
scu firma zacznie jednak na do-
bre funkcjonować wiosną przy-
szłego roku. Przedsiębiorca zapo-
wiada, że firma będzie chciała za-
trudnić kilku nowych pracowni-
ków. Osina zyska więc nie tylko 
jednego nowego przedsiębiorcę, a 
co za tym idzie wpływy do budże-
tu, ale też szansę na nowe miejsca 
zatrudnienia. 

Klaudia Stefańska

NETTO w remoncie...
Od tygodnia trwają prace związane z remontem elewacji, najdłużej funkcjonującego w No-
wogardzie supermarketu. Mowa oczywiście o Netto przy ul. 700-lecia. 

- Zakres prac  polega  na 
wyczyszczeniu ścian budyn-
ku, wymianie fugi starej na 

nową, jak również dokład-
nym oczyszczeniu elewa-
cji klinkierowej budynku. W 

Nowogardzie Prace wykonu-
je Zakład budowlany pana 
Lecha Grzelaka ze Stargardu 
Szczecińskiego - mówi Adam 
Stanuch szef projektów bu-
dowlanych w placówkach 
NETTO. 

Przypomnijmy, że  nowo-
gardzki dyskont Netto funk-
cjonuje już w naszym mie-
ście od 20 lat. Był pierwszym 
tego typu sklepem w mie-
ście. Niestety jego powstanie 
zachęciło inne koncerny do 
ulokowania swoich marke-
tów w Nowogardzie. Dzisiaj, 
łącznie z Netto, jest ich u nas 
aż siedem. 

Jarek Bzowy 
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Zatrudnię 
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tel. 

505-073-913

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893
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masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

Sezon grzybowy rozpoczęty 

Mieszkańcy ruszyli do lasów 
Opady deszczu i stosunkowo wysokie temperatury sprawiają, że w lasach wysypało grzybami. Dlatego miłośnicy zbierania tego przysmaku wyruszyli w 
ostatnich dniach na zbiory. 

Jednym ze zbierających jest pan 
Roman z Nowogardu, który po-
chwalił się redakcji DN, ile grzy-

bów nazbierał. 
-  Wyjechałem na grzyby z rodzi-

ną w sobotę. Udaliśmy się w kie-

runku Ogorzeli, ponieważ są tam 
lasy obfite w grzyby.  W niespełna 
trzy godziny nazbierałem trzy wia-
derka i dwie reklamówki grzybów  
- powiedział pan Roman. 

Prognozy pogody pozwalają 
wierzyć, że grzybów w tym roku 
raczej nie zabraknie. Przy okazji 
wyjazdów na grzybobranie war-
to pamiętać o kilku ważnych zasa-
dach, zarówno tych dotyczących 
samych grzybów, jak i bezpieczeń-
stwa, dzięki którym wycieczka do 
lasu zawsze będzie się nam dobrze 
kojarzyć. 

Jarek Bzowy 

Na co należy zwrócić uwa-
gę, aby nie zatruć się grzyba-
mi?

Nie zbieraj bardzo młodych 
owocników! 

Naucz się odróżniać grzyby ja-
dalne od trujących!

Nie wkładaj grzyba do koszy-
ka nawet wtedy, gdy masz choćby 
małą wątpliwość, co do jadalności 
określonego grzyba. 

Gdy do końca nie jesteś pewien 
tego grzyba, pokaż komuś, kto się 
na tym zna, albo skorzystaj z atla-
su grzybów. 

Nie zbieraj grzybów do wo-
reczków foliowych! Jest to szko-

dliwe dla zdrowia przyzwyczaje-
nie. Grzyby w szczelnie zamknię-
tym woreczku, zaczynają paro-
wać ,,pocić się”. Grzyby wtedy sta-
ją się śluzowate, oślizgłe, gdyż za-
chodzą w nich intensywne proce-
sy chemiczne, w wyniku których 
powstają trujące i szkodliwe dla 
zdrowia substancje. Ponadto, gdy 
owocniki grzybów są zbierane do 
„foliówek” może się zdarzyć, że 
ze złożonych w grzybach jajeczek 
owadzich mogą wylęgnąć się lar-
wy. W tym samym czasie powsta-
ją doskonałe warunki do rozwoju 
mikroorganizmów, głównie są to 
bakterie, które zaczynają się bar-
dzo szybko mnożyć. 

Grzyby wyjęte z worków folio-
wych są, zgniecione nierzadko 
połamane, tracą nie tylko swoje 
wartości, gdyż psują się, lecz sta-
ją się wręcz niebezpieczne dla na-
szego zdrowia

Policja  radzi i przypo-
mina...

Wrzesień dla wielu mieszkań-
ców naszego powiatu jest miesią-
cem wypraw do 

lasu w poszukiwaniu grzybów. 
By w pełni cieszyć się urokami 
grzybobrania, należy pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa:

- Nie wybierajmy się do lasu w 
pojedynkę.

- Nie oddalajmy się od osób z 

którymi wybraliśmy się na grzy-
bobranie. Pozostańmy z nimi w 
kontakcie wzrokowym.

- Zabierzmy ze sobą telefon ko-
mórkowy.

- Kontrolujmy i zapamiętujmy 
punkty odniesienia, albo nawet 
oznaczajmy je tak, aby bez pro-
blemu znaleźć drogę powrotną do 
miejsca z którego wyruszyliśmy.

- Oceńmy realnie swoje możli-
wości i czas jaki zamierzamy spę-
dzić w 

lesie.
- Jeśli nie znamy terenu, nie od-

dalajmy się zbyt daleko od swoich 
pojazdów, stacji czy przystanków 
kolejowych.

- Nie wybierajmy się do lasu po 
zmierzchu.

- Jeśli posiadamy elementy od-
blaskowe to powinniśmy je zało-
żyć, bo z pewnością mogą pomóc 
podczas akcji poszukiwawczej.

- Nie zabierajmy ze sobą rze-
czy wartościowych, dzięki czemu 
unikniemy ich zgubienia.

- Wybierając się na wyprawę sa-
mochodem pamiętajmy, żeby nie 
zostawiać w aucie przedmiotów 
mogących stanowić pokusę dla 
potencjalnego złodzieja oraz za-
mknijmy pojazd.

- Pamiętajmy, że do lasu nie na-
leży wjeżdżać, a pojazd pozostaw-
my w miejscu łatwym do zapa-
miętania.

asp. Julita Filipczuk

Policyjny śmigłowiec krążył nad Nowogardem

To był tylko trening 
W miniony piątek, tj. 18 września, około godz. 13.30, nad Nowogardem krążył policyjny śmi-
głowiec, co też oczywiście nie umknęło naszemu redakcyjnemu reporterowi. Okazało się, że 
był to tylko lot treningowy, nie związany z żadną akcją. 

Helikopter krążył dobre parę 
minut. Nadlatując od stronty 
Szczecina zrobił kilka kółek nad 
fragmentem miasta, pomiędzy 
ulicami Poniatowskiego i Bohate-
rów Warszawy. W końcu oddalił 
się w kierunku Gryfic. Wszystko 
wyglądało tak, jakby kogoś szu-
kano. Chwilami śmigłowiec fru-
wał kilkanaście metrów nad da-
chami budynków. Raz nawet „za-
wisł” na kilka sekund w powie-
trzu, w okolicy siedziby naszej re-

dakcji. Postanowiliśmy sprawdzić, 
czy obecność policyjnego śmi-
głowca była związana z jakąś ak-
cją, która być może w tym czasie 
była prowadzona. 

- Policjanci KPP Goleniów, w 
tym KP Nowogard, nie prowadzili 
w miniony piątek żadnych działań 
z wykorzystaniem policyjnego śmi-
głowca – odpowiedziała nam asp. 
J. Filipczuk, rzecznik naszej poli-
cji. 

To samo pytanie skierowaliśmy 

zatem do biura prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie, która posiada na wy-
posażeniu śmigłowiec. Okazało 
się, że helikopter wykonywał ru-
tynowy, treningowy lot. 

-W odpowiedzi na pytanie infor-
muję, że w piątek 18 września, oko-
ło godziny 13:30 wykorzystywany 
był policyjny śmigłowiec do plano-
wanych lotów treningowych, które 
odbywały się również w okolicach 
Nowogardu – napisała do redakcji, 

asp. Mirosława Rudzińska, rzecz-
nik policji  w Szczecinie. 

Pozostaje się cieszyć, że w No-
wogardzie, jak na razie, jest na 

tyle spokojnie, że niepotrzebne są 
nam posiłki z powietrza...

MS 

Pan Roman z grzybami, które nazbierał w lesie pod Ogorzelami
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"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Uczniowie ZSO rozmawiali z astronautą josephem acabą

Kolejny krok wykonany!
W piątek (18 września), w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, uczniowie Gimnazjum nr 2 brali udział w wideokonferencji z NASA, pod-
czas której zadawali pytania amerykańskiemu astronaucie Josephowi Acabie. To drugi wykonany krok, po łączności z Centrum Załogowych Lotów Ko-
smicznych NASA. Teraz przed szkołą trzeci etap projektu, czyli bezpośrednia łączność ze stacją kosmiczną.

 Wideokonferencja rozpoczę-
ła się punktualnie o godzinie 
14:00. Nadzorował ją nauczyciel 
fizyki i informatyki oraz prezes 
Szkolnego Klubu Radioastrono-
mii PZK im. Mikołaja Koperni-
ka SP1KMK- Szymon Grygow-
ski. W bazie NASA w Houston, 
na pytania nowogardzkich 
uczniów odpowiadał amery-
kański astronauta Joseph Acaba 
oraz Mariusz Zaczek, polskiego 
pochodzenia inżynier lotu Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej ISS, który brał udział pod-
czas czerwcowej wideokonfe-
rencji z Centrum Załogowych 
Lotów Kosmicznych NASA. 
Uczniowie ZSO zadawali py-
tania w języku angielskim, na-
tomiast odpowiedzi astronau-
ty tłumaczyła Beata Becela, na-

uczycielka języka angielskie-
go w ZSO. Pracowników NASA 
publiczność zgromadzona na 

forum oglądała na dużej tabli-
cy. Przy stanowisku dla osób za-
dających pytania, na innej tabli-
cy wyświetlało się imię i nazwi-
sko ucznia, który kierował py-
tanie, oraz jego treść w języku 
angielskim i polskim. Pytania 
uczniów były bardzo dociekliwe 
i często dotyczyły życia prywat-
nego astronauty. Osoby przy-
słuchujące się wideokonferen-
cji mogli dowiedzieć się o Jo-
sephowie Acabie m.in. tego, że 
zanim został astronautą, to był 
nauczycielem. Poza tym Ame-
rykanin opowiadał o życiu na 
stacji kosmicznej, o swoich mi-
sjach, o tym co jedzą astronau-
ci oraz jak wyglądają treningi. - 
Jestem zadowolony, wyszła nam 

druga wideokonferencja, jest to 
jakaś mała cegiełka przed dużą 
imprezą październikową. Dziś 

amerykanie naprawdę przygoto-
wali się bardzo solidnie do tych 
pytań, Joseph Acaba naprawdę 
bardzo merytorycznie na te py-
tania odpowiedział. Dziękuję też 
Mariuszowi Zaczkowi, ponie-
waż dzięki niemu ta wideokonfe-
rencja doszła do skutku – mówił 
na gorąco po łączności, Szymon 
Grygowski. Uczniowie Gimna-
zjum nr 2 sprawnie prowadzi-
li rozmowę i jeszcze przed upły-
wem czasu wyczerpali 20 przy-
gotowanych pytań. Korzystając 
z czasu który pozostał, do astro-
nauty zostały skierowane 4 do-
datkowe pytania. - Miało być 
dłużej, ponieważ swój udział za-
komunikowała nam jeszcze Sa-
rah Korona, ale niestety potem 

dostałem od Mariusza informa-
cje, że mamy na rozmowę tylko 
godzinę, pytania wyczerpaliśmy 

szybciej, więc zadaliśmy jeszcze 
pytania dodatkowe – informuje 
Szymon Grygowski. 

To był drugi krok wykona-
ny przez uczniów Gimnazjum 
nr 2. Teraz przed nimi najwięk-
sze wyzwanie, czyli bezpośred-
nia łączność ze stacją kosmicz-
ną. - Trzeci krok to jest już „wi-
sienka na torcie”, wtedy połączy-
my się ze stacją kosmiczną, na 
razie czekamy na termin, sam go 
jeszcze nie znam, wszystkie szko-
ły chciałyby go znać wcześniej,a-
le niestety niektóre szkoły dowia-
dują się o terminie wideokonfe-
rencji na tydzień przed nią. My 
myślę, że dostaniemy ten termin 
wcześniej, a ma to dla nas kolo-
salne znaczenie z punktu widze-

nia zaproszeń i zorganizowania 
samej imprezy – kończy Szymon 
Grygowski. 

Dodajmy, że udział w wide-
okonferencji wziął również Ja-
nusz Tylkowski SP1TMN, który 
jest prezesem PZK OT w Szcze-
cinie. Piątkową wideokonferen-
cję można było również oglądać 
na żywo w internecie. 

KR

Przeczytaliśmy dla Was

Jak Jan Hartman walczy o sprawiedliwość dziejową
W naszej okazjonalnej rubryce Przeczytaliśmy dla Was, dzisiaj prawdziwy rarytas  zawierający cytaty z klasyka żydowskiego 
ateizmu Jana Hartmana

 W swojej zaciekłej nienawiści 
do Polski i Kościoła, Jasio Hart-
man z żydowskiej loży „B’nai 
B’rith” wyraźnie się zagalopował i 
nie zauważył, że znowu mu się coś 
poplątało. Na swoim blogu, pro-
wadzonym w komuszej „Polityce”, 
pisze po raz kolejny o rzekomej 
pazerności Kościoła. Oddajmy na 
chwilę Jasiowi głos:  Panie Gądec-
ki et consortes! Niech was Bóg, je-
śli istnieje, broń przed sprawie-
dliwością dziejową! Ale nieokieł-
znana pazerność, sięgnie bez 
przerwy i bez umiaru po kolejne 

gmachy i działki za „symbolicz-
ną złotówkę”, dotacje i zwolnie-
nia podatkowe, dociekanie praw 
do ziemi, sięgających minionych 
dawno stuleci mogą sprawić, że 
kiedyś ktoś się o tę sprawiedli-
wość upomni. Lepiej, panowie bi-
skupi, nie wywoływać tego wilka 
z lasu.

Czy to aby nie ty Jasiu wywo-
łujesz tego wilka z lasu? Przypo-
minamy ci, że katolicyzm to do-
minujące w Polsce wyznanie, do 
którego przynależy i przyznaje się 
przeszło 90 % naszych rodaków. 

Czy to nie dziwne, że polski Ko-
ściół złożył 3063 wnioski o zwrot 
mienia, podczas gdy Żydowskie 
Gminy Wyznaniowe złożyły tych 
wniosków aż 5504? Po której za-
tem stronie jest ta „nieokiełzna-
na pazerność” drogi Jasiu? Porów-
nując liczby wyznawców obu reli-
gii w Polsce, można złapać się za 
głowę, bo odpowiedź nasuwa się 
sama. 
                                                                                     

Napisane 08. 2015 przez  Mirosław 
Kokoszkiewicz  
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Sprostowanie
W piątek (11 września), w 69 nr DN, w rubryce „W skrócie” opisywa-

liśmy remont elewacji jaki na ulicy 3 Maja zleciła Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Cisy”. Przez pomyłkę jako prezesa Spółdzielni wymieniliśmy 
Jana Smolirę. Oczywiście prezesem SM „Cisy” jest pan Marian Jeż. Za 
pomyłkę przepraszamy. 

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tę-

czak” w Nowogardzie orga-
nizuje dn. 27.09.2015 r. za-
wody trociowe w Trzebiato-
wie. Zapisy w sklepie węd-

karskim “Tęczak”, 
wpisowe 10 zł. Wyjazd z 

ul. 5 Marca, o godz. 7.00.

Zarząd Koła
PZW “Tęczak”

 PkPS Informuje 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE
INFORMUJE O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA 

ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 
                              PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020
24.09.2015 CZWARTEK  
OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY   1-60
25.09.2015 PIĄTEK.           
OD GODZ. 9:00-14:00                      61_140
26.09.2015 SOBOTA.         
OD GODZ. 9:00-14:00.                     141-239

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ 
NOWOGARD

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
                                                                                            ZARZĄD 

Chora na białaczkę dziewczynka z jennikowa 
otrzymała upragniony prezent 

Spełnili marzenie  
5-letniej Wiktorii 
Wiktoria z Jennikowa, dziewczynka chora na białaczkę, z pewnością na długo zapamię-
ta swoje  piąte urodziny. Dzięki fundacji „Mam marzenie”, otrzymała upragniony prezent. 

Marzeniem Wiktorii było 
otrzymać rower marki Hello Kity 
– nazwa od znanej bajki animo-
wanej.  Pragnienie dziewczyn-
ki postanowiła spełnić Fundacja 
„Mam marzenie”, która zaintere-
sowała się losem chorego dziecka. 

-Dzieci trafiają do nas poprzez 
ankiety, które zostawiamy na róż-
nych oddziałach szpitalnych. Póź-
niej umieszczamy sylwetki dzie-
ci i ich marzenia na swoich stro-
nach internetowych. Za ich po-
średnictwem zgłaszają się sponso-

rzy, chcący zrealizować konkretne 
marzenie. Często też sami ich wy-
szukujemy. Tak było w przypadku 
firmy KidsStory spod Wałcza, któ-
ra ufundowała rowerek dla Wikto-
rii – mówi Agnieszka Kurlapska, 
wolontariuszka Fundacji „Mam 
marzenie” z Nowogardu.   

Fundacja spełnia marzenia 
dzieci, które zmagają się z choro-
bami zagrażającymi ich życiu. Ta-
kim dzieckiem z pewnością jest 
Wiktoria. Dziewczynka choru-
je od roku na ostrą białaczkę lim-

fatyczną. Wszystko zaczęło się od 
zwykłego bólu brzucha – wspo-
mina mama dziewczynki, Kinga 
Zorańska. 

-Zdiagnozowana została w ubie-
głym roku, 1 listopada, całkiem 
przez przypadek. Dziecko zaczął 
boleć brzuch. Okazało się, że to 
białaczka  – mówi mama Wikto-
rii. 

Dziewczynka przeszła już che-
mioterapię. Teraz jest na tablet-
kach podtrzymujących kurację. 

-Tej choroby nie widać. Teraz 
jest dobrze, a na drugi dzień sytu-
acja może się odwrócić – mówi z 
niepokojem pani Kinga. 

Przekazanie wymarzonego 
przez Wiktorię prezentu odby-
ło się w świetlicy w Jenikowie, 
w miniony piątek, 18 września. 
Tego dnia rodzice zorganizowali 
dziewczynce uroczystość z okazji 
5 urodzin. 

Wiktoria z Jenikowa nie jest 
pierwszym dzieckiem z naszego 
terenu, któremu Fundacja pomo-
gła zrealizować marzenie. Wcze-
śniej podobnymi akcjami obję-
tych było dwoje nieuleczalnie 
chorych dzieci z gminy Nowo-
gard. 

Fundacja „Mam marzenie” roz-
poczęła działalność w lutym 2004 
r. w Krakowie, Warszawie i w Po-
znaniu. Od 2007 roku działa już 
na terenie całej Polski i obecnie 
posiada 16 oddziałów, w tym tak-
że w Szczecinie. Fundacja zajmuje 
się realizacją  marzeń ciężko cho-
rych dzieci w wieku od 3 do 18 lat. 
Obecnie Fundacja poszukuje  wo-
lontariuszy do współpracy z te-
renu naszego powiatu. Szczegóły 
pod numerem telefonu  607 182 
738 lub adresem mail: karolina.
gorska@mammarzenie.org.

Marcin Simiński 

Nowogardzki Dom Kultury zaprasza grupy teatralne szkół 
ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Turnieju 
Teatralnym, nad którym patronat objął Bałtycki Teatr Dra-
matyczny. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Roku 
Teatru Publicznego. Zadaniem uczestników jest przedstawie-
nie fragmentów sztuki „Sen nocy letniej” Williama Szekspira 
(w przekładzie Stanisława Barańczaka). Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do  30.09.2015r. Informacje na stronie domu 
kultury

-Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe - tel. 

667353 578
- Przyjmę: pralkę, szafki kuchenne, kuchnię gazową, tapczan, meble 

pokojowe w tel. 508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781 679 

654
- Przyjmę segment pokojowy: tel. 505 148 426
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Oddam: słomę żytnią z 10 h – Olchowo tel. 511 696 751
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 

735448007 
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Pomóżmy sobie

Wiktoria z Rodzicami i fundatorką prezentu oraz wolontariuszkami fundacji
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Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

ReklaMa

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Military Picnic Czermnica 2015
Wszyscy pasjonaci pojazdów militarnych wiedzą, gdzie leży Czermnica i kim są Państwo 
Grabarek. W tym roku mija 15 lat, odkąd pan Daniel Grabarek, wielki pasjonat potocznie 
zwanych „Gazików”, zapoczątkował w Czermnicy zloty miłośników tych niezniszczalnych 
maszyn z II wojny światowej.

Co roku, w maju i na początku 
jesieni, odbywają się zloty, choć 
będąc uczestnikiem raczej po-
wiem Pikniki rodzinne pasjona-
tów z całej Polski, a nawet zagra-
nicy. Spotkanie trwa najczęściej 
3 weekendowe dni i odbywa się 
na prywatnej łące pana Daniela. 
By nie dochodziło do aktów roz-
jeżdżania dróg leśnych czy gmin-
nych, na łące stworzono specjal-
ny tor błotny i muldy skutecz-
nie testujące zawieszenia. Na go-
ści zawsze czeka wojskowa gro-
chówka i danie specjalne, pieczo-
ny dzik w kaszy. Są namioty, jest 
prąd z agregata, ognisko… no i ta 
wyjątkowa atmosfera.

Będąc gościnnie, w sobotę, 
miałem okazję zrobić kilka zdjęć, 
by uwiecznić te fascynujące chwi-

le (pełna fotorelacja na facebook: 
Czermnica-Rothenfier).

Dlaczego nie Zlot a Piknik? 
Owszem to co organizuje pan 
Daniel ma charakter Zlotu, ale w 
swej doskonałości organizacyjnej 
sprawił, że tam przyjeżdżają całe 
rodziny. Gdy dzieci kopią piłkę, 
mamy relaksują się na łonie na-
tury, ojcowie kąpią swoje maszy-
ny w błocie. Wspólne śniadania, 
obiady, kolacje… no i ta niepisa-
na zasada: przyjeżdżam, impre-
zuję, niczego nie niszczę i zawsze 
po sobie sprzątam. Zazdroszczę 

Ci Daniel, że masz tak świetnych 
przyjaciół.

Military Picnic to impreza tro-
chę zamknięta, dlatego też nie re-
klamowana, przez co mieszkańcy 
okolicznych miejscowości dowia-

dują się o niej jedynie pocztą pan-
toflową bądź, gdy pewnego dnia 
nagle zobaczą na drogach stare 
wojskowe pojazdy.

Gdy spotkałem Daniela na na-
szych czermnickich dożynkach, 
gdzie miał okazję zobaczyć całą 
organizację tej imprezy, udało mi 
się go przekonać, że Czermnica 
potrafi wiele. Szybko doszliśmy 
do wniosku, że wspólnie możemy 
zrobić znacznie więcej. I w tym 
momencie narodził się pomysł, 
by na bazie tradycji jaką tworzył 

przez lata, zrobić coś dla pro-
mocji Czermnicy i regionu. Jeśli 
nic nie stanie nam na przeszko-
dzie, chcielibyśmy w kolejnych 
latach jeden dzień pikniku zmie-
nić w prezentację i pokaz możli-
wości sprzętu, jaki w tych dniach 
się tam pojawi. Specjalnie wyty-
czone błotne trasy, muldy i inne 
przeszkody po których widowi-
skowo będą przedzierać się mo-
tocykle z koszami, gaziki, a może 
nawet i ciężkie wozy bojowe, bę-
dące atrakcją dla zwiedzających.

Wierzę, że wspólnie nam się 
to uda, a Czytelnicy nie tylko na 
zdjęciach lecz osobiście będą mo-
gli podziwiać wyczyny militar-
nych pasjonatów.

Jan Artemiuk 
sołtys Czermnicy 

O cukrzycy z najmłodszymi 

Edukacja –  
jedna z form leczenia 
 21 września (poniedziałek), w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, odbył się czterogo-
dzinny cykl spotkań na temat cukrzycy. W tym spotkaniu 
wzięło udział ok. 200 uczniów z klas 4-6 szkoły podstawo-
wej. 

Organizatorem cyklu, na te-
mat cukrzycy, był prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków 
Koło Nowogard - Eugeniusz Two-
rek, który tego dnia przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem  Dia-
betyków Powiatu Świdwińskie-
go „Nasze Zdrowie” przeprowa-
dził to spotkanie. Zajęcia eduka-
cyjne w sposób bardzo urozma-
icony poprowadziła pani Lucy-
na Gasztold- pielęgniarka i edu-
katorka.  Najpierw uczestnikom 
spotkania przekazano wiedzę na 
temat cukrzycy, a następnie zapo-
znano ze specjalistycznym sprzę-
tem medycznym i przedstawiono 
prezentację multimedialną na te-
mat choroby, jej objawów i zagro-
żeń jakie ze sobą niesie.  

-Zachorowania na cukrzycę są 
dość liczne. Trzeba robić wszystko, 
co jest tylko możliwe, aby zapobie-
gać tej chorobie. Jedną z form le-
czenia choroby jest edukacja i do-
tarcie do ludzi , którzy są zagro-

żeni tą chorobą. Cukrzyca typu II, 
to 90% ogółu cukrzycy. Cukrzyca 
typu I, która dotyczy na ogół mło-
dych ludzi, to około 10 %, ale nie-
stety jest coraz więcej chorych dzie-
ci  na cukrzycę typu II. Jest to spo-
wodowane m.in. złymi nawykami 
żywieniowymi, złym stylem życia 
itp. Żeby dotrzeć też w miarę szyb-
ko do młodych  mamy, zaplanowa-
ny jest Cykl Spotkań w szkołach. 
Chcemy tym działaniem  przeka-
zać rodzicom podstawową wiedzę 
nt. cukrzycy. Dzisiaj więc zaczy-
namy w SP nr1 – powiedział re-
dakcji, E. Tworek, prezes „nowo-
gardzkich cukrzyków”. 

Zainteresowanie uczniów te-
matem tego spotkania było dość 
duże, dlatego też w niedługim 
czasie Szkoła Podstawowa nr 1, 
po raz kolejny weźmie udział w 
spotkaniu  organizowanym przez 
Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Koło Nowogard nt. cukrzycy.

Klaudia Stefańska

OGŁOSZeNIe
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

reklama

mieszkańcy  Dąbrowy Zapraszają
na Odpust i Festyn z Okazji 70 Lecia 

święcenia kościoła w obrządku katolickim 
w Dąbrowie pw. św. Michała Archanioła 

w dniu 26 września 2015 r.
Uroczystości rozpocznie o godz. 15.00  Mszą św. w intencji mieszkańców z udziałem Orkiestry 

Dętej im. Brata Edmunda Sobisia z Parafii Szczecin-Kijewo
Po Mszy św. odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej z okazji Jubileuszu.
16.30 do 20.00 Festyn na Sali wiejskiej
- biesiada na ludowo z „Kapelą Rycha”  z No-

wogardu
- występ zespołu dziecięcego z Ośrodka kul-

tury i Sportu w Maszewie
- zapraszamy na darmowy poczęstunek (gro-

chówka, pierogi, kawa ciasto)
- loteria fantowa
- stoisko z rękodzielnictwem  Pani Danuty 

Szymańskiej
- stoisko z książkami
Do nabycia będą okolicznościowe kubeczki.
Proponujemy darmowy przewóz BUS z No-

wogardu. BUS będzie podstawiony pod DK w 
Nowogardzie o godz. 14.20

Od godz. 20.00 zapraszamy na zabawę ta-
neczną do białego rana.

Zapraszamy serdecznie 
Organizatorzy.

Niespodzianka w lidze kobiet - 
przegrały z trzecim składem Olimpii

Zimny prysznic...
W sobotę (19 września), o godzinie 12:00, piłkarki Pomorzanina podejmowały przed wła-
sną publicznością Olimpię III Szczecin. Przed pierwszym gwizdkiem jedyną niewiado-
mą miały być rozmiary zwycięstwa, rzeczywistość okazała się jednak brutalna... Olimpia 
pierwsza zdobyła bramkę i skutecznie się broniła, sprawiając dużą niespodziankę i poko-
nując faworyzowane „Pomorzanki”. 

Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin 0:1 
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakow-

ska, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, Anita Piotrowska (c) , Aleksandra Mo-
ścińska (Małgorzata Wołk), Klaudia Korgiel (Weronika Rzeplińska) – Natalia No-
wacka, Patrycja Kozioł.  

III Liga Kobiet 2015/2016
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia III Szczecin 0:1
Fala Międzyzdroje – Kotwica Kołobrzeg  przełożone
Błękitni II Stargard – Zalew Stepnica  0:4
Orzeł 2010 Wałcz – Energetyk Junior Gryfino 12:2
Vielgovia Szczecin – Hattrick Kołobrzeg  16:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Vielgovia Szczecin 4 10 30 4 3 1 0
2 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 3 9 26 2 3 0 0
3 Pomorzanin Nowogard 3 6 13 2 2 0 1
4 Zalew Stepnica 3 6 8 6 2 0 1
5 Olimpia III Szczecin 3 4 3 9 1 1 1
6 Błękitni II Stargard 3 3 1 13 1 0 2
7 Fala Międzyzdroje 2 3 9 3 1 0 1
8 Energetyk Junior Gryfino 4 3 19 23 1 0 3
9 AP Kotwica Kołobrzeg 2 0 1 4 0 0 2
10 Hattrick Kołobrzeg 3 0 0 44 0 0 3

W wyjściowym składzie Po-
morzanina nie zabrakło miejsca 
dla Patrycji Kozioł, której uraz 
z pucharowego meczu z Victo-
rią Sianów, nie okazał się tak po-
ważny. Piłkarki z Nowogardu 
miały łatwo i wysoko wygrać z 
Olimpią III, okazało się jednak, 
że przyjezdne nie miały zamia-
ru „kłaść” się na boisku.  Zawod-
niczki ze Szczecina przeprowa-
dziły kontrę z prawej strony bo-
iska, po której jedna z zawodni-
czek Olimpii znalazła się sam na 
sam z Pauliną Torun i pokonała 
bramkarkę z Nowogardu, strza-
łem z narożnika pola karnego. 

Podopieczne Pawła Błaszczy-
ka starały się odrobić straty, jed-
nak nie potrafiły sforsować do-
brze ustawioną obronę rywalek. 
Nie udawało się z akcji, nie uda-
wało się również po stałych frag-
mentach gry i tak po wyelimino-
waniu 1-ligowej Victorii Sianów, 
„Pomorzanki” w jednej chwili z 
piłkarskiego raju, znalazły się w 
piłkarskim piekle. Zwycięstwo w 
Nowogardzie Olimpii III Szcze-
cin można uznać za dużą nie-
spodziankę. Trener Pomorza-
nina przyznaje, że trzeba wy-
ciągnąć z tego meczu lekcję na 
przyszłość. - To dla dziewczyn 

bardzo duża lekcja pokory. Nasz 
zespół musi zdawać sobie sprawę 
z tego, że spotkań nie wygrywa 
się pozycją w tabeli, tylko walką 
na boisku. Mam nadzieję, że ta 
porażka wyjdzie zawodniczkom 
na dobre – mówi Paweł Błasz-
czyk. Piłkarki Pomorzanina zaj-
mują obecnie 3. miejsce w tabe-
li. Liderem jest Vielgovia Szcze-
cin, która rozegrała jeden mecz 
więcej. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę.

KR 

III runda Pucharu Polski ZZPN

Powalczą z Zorzą  
o awans?
W najbliższą środę (23 września), o godzinie 16:45, Pomo-
rzanin II Nowogard na własnym boisku rozegra mecz z Zo-
rzą Dobrzany, w ramach III Rundy Pucharu Polski ZZPN. 
Przed rezerwowymi ogromna szansa awansu do IV Run-
dy, jak dotąd drugi zespół najdalej dwukrotnie dochodził 
do III Rundy. Czy za trzecim razem nowogardzcy piłkarze 
zdołają awansować?

Zorza Dobrza-
ny to doskona-
le znany zespół 
pierwszej druży-
nie Pomorzani-
na. W obecnym 
sezonie piłka-

rze z Dobrzan zremisowali w No-
wogardzie 1:1. Biorąc pod uwagę 
fakt, że żaden zawodnik pierwsze-
go zespołu nie zagrał w Pucharze 
Polski, skład „rezerwowych” zo-
stanie z pewnością nieco wzmoc-
niony, a na ławce trenerskiej za-
siądzie Tomasz Surma. Zorza na 
pewno jest do ogrania, a Pomo-
rzanin II mógł natrafić na, o wie-
le bardziej wymagających rywa-
li. Pomorzanin II w rozgrywkach 
pucharowych dwukrotnie docho-
dził do III Rundy i nie zdołał tej 
przeszkody pokonać, za każdym 
razem katem nowogardzkich re-
zerw był zespół Vinety Wolin. W 

sezonie 2012/2013 Vineta poko-
nała drugi zespół z Nowogardu aż 
0:12, z kolei w sezonie 2014/2015 
piłkarze z Wolina wygrali 1:4. W 
ostatnich latach, najlepszy wynik 
nowogardzkich zespołów w Pu-
charze Polski ZZPN to IV Run-
da, do której w sezonie 2011/2012 
dotarł pierwszy zespół. Co cieka-
we, wówczas z dalszej gry nowo-
gardzian wyeliminował nie kto 
inny jak... zespół Vinety Wolin, 
który wygrał w Nowogardzie 0:1. 
Wierzymy, że drugi zespół przy-
najmniej wyrówna wynik z sezo-
nu 2011/2012 i awansuje do IV 
Rundy. Mecz z Zorzą Dobrzany 
zaplanowano na środę (23 wrze-
śnia), o godzinie 16:45. Zachęca-
my wszystkich do przyjścia tego 
dnia na stadion miejski w Nowo-
gardzie. 

KR
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Błękitni II wygrywają w Nowogardzie

Szybki gol i bezskuteczna pogoń
W sobotę (19 września), o godzinie 16:00, na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin podejmował re-

zerwy Błękitnych Stargard. Już na początku nowogardzianie stracili bramkę i bezskutecznie gonili wy-
nik, w efekcie ponieśli pierwszą porażkę przed własną publicznością.

Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard  0:1 (0:1)
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Natan Wnu-

czyński, Konrad Adamek – Gracjan Wnuczyński, Artur Lipiński (Rafał Mendyk), 
Fernando Maia Batista, Filip Plewiński (Paweł Królik), Dawid Kurek – Maciej 

Gołdyn (Paweł Jeziorski). 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
6. kolejka:
Zorza Dobrzany – Iskra Golczewo  1:1
Stal Lipiany – Morzycko Moryń   1:2
Polonia Płoty – Stal Szczecin   0:3
Sarmata Dobra – Kłos Pełczyce   0:3
Arkonia Szczecin – Energetyk Gryfino  0:2
Pomorzanin Nowogard – Błękitni II Stargard 0:1
Ina Ińsko – Sparta Węgorzyno   0:2
Rega Trzebiatów – Piast Karsko   3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 6 16 22 2 5 1 0
2 Energetyk Gryfino 6 16 12 5 5 1 0
3 Sparta Węgorzyno 6 13 16 5 4 1 1
4 Intermarche-Rega Trzebiatów 6 13 15 13 4 1 1
5 Polonia Płoty 6 10 8 10 3 1 2
6 Błękitni II Stargard 6 10 20 7 3 1 2
7 Morzycko Moryń 6 9 10 10 3 0 3
8 Ina Ińsko 6 7 6 10 2 1 3
9 Piast Karsko 6 7 11 11 2 1 3
10 Zorza Dobrzany 6 7 10 11 1 4 1
11 Iskra Golczewo 6 7 6 11 2 1 3
12 Stal Lipiany 6 6 13 12 1 3 2
13 Pomorzanin Nowogard 6 5 7 8 1 2 3
14 Kłos Pełczyce 6 4 8 14 1 1 4
15 Arkonia Szczecin 6 3 6 11 0 3 3
16 Sarmata Dobra 6 0 3 33 0 0 6

O tym, że pierwszy zespół Po-
morzanina w tym sezonie wal-
czyć będzie o utrzymanie, wszy-
scy doskonale wiedzą. Aby za-
pewnić sobie byt w wojewódzkiej 
okręgówce, nowogardzianie po-
winni punktować na własnym bo-
isku. Niestety w meczu z rezerwa-
mi ze Stargardu, podopieczni To-
masza Surmy zanotowali pierw-
szą porażkę na własnym terenie. 
Gol dla gości padł bardzo szybko, 
bo już w 3. minucie meczu. Pił-
karze Błękitnych przeprowadzili 
oskrzydlającą akcję z prawej stro-
ny pola karnego. Jeden z piłka-
rzy gości dośrodkował na 5 metr 
od bramki, a tam najprzytomniej 

zachował się napastnik Błękit-
nych wstawiając nogę i kierując 
futbolówkę do bramki. Pomorza-
nin rozpoczął pogoń za uciekają-
cymi punktami, jednak w pierw-
szej części gry żaden z piłkarzy nie 
potrafił znaleźć sposobu na golki-
pera Błękitnych. Po zmianie stron 
obraz gry się nie zmienił, przewa-
żała walka w środku pola i mało 
było składnych akcji obydwu ze-
społów. Najlepsze okazje do wy-
równania zmarnowali Michał So-
ska i Paweł Jeziorski, który w dru-
giej połowie zastąpił na boisku 
Macieja Gołdyna. Ostatecznie 3 
punkty powędrowały na konto 
stargardzian, a Pomorzanin znaj-

duje się w coraz trudniejszej sy-
tuacji. Mniej punktów na koncie 
mają tylko zawodnicy Sarmaty 
Dobra, Arkonii Szczecin i Kłosu 
Pełczyce. Jak na razie nie ma jed-
nak powodów do paniki, w tabeli 
jest dość duży ścisk i przy sprzyja-
jących „wiatrach” oraz zwycięstwu 
Pomorzanina w kolejnym meczu, 
nowogardzianie mogą awansować 
z 13. miejsca nawet na 8. pozycję. 
Niepokonana wciąż pozostaje Stal 
Szczecin oraz Energetyk Gryfino. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabe-
lę. 

KR

„rezerwowi” rzutem na taśmę zdobywają pierwsze punkty

Gole w ostatnich minutach
W niedzielę (20 września), o godzinie 15:00, na boisku w Nowogardzie, drugi zespół Pomorzanina w walce o pierwsze ligowe punkty, podejmował drużynę Wołczkowo-Bez-

rzecze. Seria czterech porażek z rzędu została przerwana i „rezerwowi” w końcu zapunktowali, nie przyszło to jednak łatwo, gdyż na minutę przed końcem meczu, nowogar-
dzianie przegrywali... 

Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze  1:1 (0:0)
Gol: `90+1 min. samobój
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak (c) , Tomasz Wąsik, Paweł Królik – Michał Jankowski, Dawid Jurek, Adam Mańka, Ja-

kub Bruździński, Sebastian Suchy – Paweł Jeziorski; zmiany: Rafał Mendyk, Dawid Kurek, Arkadiusz Balcer, Karol Osakiewicz, Konrad Kolibski.  

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
5. kolejka:
Aquila Szczecin – Vielgovia Szczecin  2:1
Pomorzanin Przybiernów – Zalew Stepnica 2:0
Hanza Goleniów – Kasta Majowe   6:1
Orzeł Łożnica -  Wicher Reptowo   6:1
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze 1:1
Znicz Niedźwiedź – Światowid Łobez  1:7
Rybak Wełtyń – OKS Goleniów   0:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid Łobez 5 15 29 2 5 0 0
2 Orzeł Łożnica 5 13 17 3 4 1 0
3 Aquila Szczecin 5 12 12 6 4 0 1
4 Pomorzanin Przybiernów 5 10 10 7 3 1 1
5 Hanza Goleniów 5 9 15 5 3 0 2
6 Znicz Niedźwiedź 5 9 10 11 3 0 2
7 Wicher Reptowo 5 7 9 15 2 1 2
8 Kasta Szczecin – Majowe 5 6 9 13 2 0 3
9 OKS Center MD Goleniów 5 6 9 18 2 0 3
10 Vielgovia Szczecin 5 4 8 5 1 1 3
11 Wołczkowo – Bezrzecze 5 4 7 13 1 1 3
12 Zalew Stepnica 5 3 8 14 1 0 4
13 Rybak Wełtyń 5 3 8 22 1 0 4
14 Pomorzanin II Nowogard 5 1 2 19 0 1 4

Patrząc na ligową tabelę, drużyna 
z Wołczkowa była najlepszym prze-
ciwnikiem do tego aby „rezerwowi” 
wreszcie zdobyli upragnione punkty. 

Do tego, w składzie po długiej prze-
rwie pojawił się Maciej Grzejszczak, 
do gry wrócił również Adam Mań-
ka, a na ławce rezerwowych znala-

zło się dwóch zawodników występu-
jących w pierwszym zespole. Opa-
dy deszczu oraz dwa sobotnie mecze 
rozegrane na boisku w Nowogardzie, 
sprawiły, że murawa nie sprzyjała 
grze w piłkę. Obydwie drużyny sku-
piły się przede wszystkim na tym aby 
nie stracić gola, dlatego kibice oglą-
dali piłkarskie „szachy”. W pierwszej 
połowie goście stworzyli sobie dwie 
groźne sytuacje po rzutach rożnych, 
jednak w obydwu przypadkach, po 
strzałach z głowy piłka poszybowała 
nad poprzeczką. Pomorzanin II od-
powiedział rzutem wolnym wykony-
wanym przez Michała Jankowskie-
go, po którym piłka również polecia-
ła nad poprzeczką. Przed dobrą oka-
zją stanął Paweł Jeziorski, który w sy-
tuacji sam na sam minął bramkarza, 
ten jednak powalił zawodnika z No-
wogardu wygarniając mu futbolów-
kę, a arbiter tego meczu nie zdecydo-
wał się na odgwizdanie rzutu karne-
go i uznał interwencję za czystą... Po 
zmianie stron nowogardzianie prze-
prowadzili aż cztery zmiany, ale ob-
raz gry się nie zmienił. Wołczko-
wo ponownie stworzyło sobie dwie 
groźne sytuacje, ale czujnie między 
słupkami zachował się Michał Piąt-

kowski. Dla Pomorzanina gola w 
swoim debiucie mógł zdobyć Karol 
Osakiewicz, jednak źle zachował się 
będąc sam na sam z bramkarzem. 
Pierwsza bramka w tym meczu pa-
dła dopiero w 89. minucie, wówczas 
Pomorzanin stracił piłkę pod polem 
karnym gości. Rywale wyprowadzili 
szybką kontrę, futbolówka trafiła na 
lewe skrzydło, gdzie na strzał z kąta 
zdecydował się jeden z zawodników 
przyjezdnych, uderzenie było na tyle 
skuteczne, że zaskoczyło Michała 
Piątkowskiego. Nowogardzianie nie 
poddali się i rozpoczęli odrabianie 
strat. Udało się to w doliczonym cza-

sie gry. Piłkę na skrzydle otrzymał 
Dawid Kurek, który ładnie dograł w 
tempo na 5 metr, na futbolówkę na-
biegali piłkarze Pomorzanina, jed-
nak uprzedził ich obrońca gości, na 
szczęście nie zdołał skutecznie wybić 
piłki, kierując ją do własnej bramki. 
W takich to okolicznościach drugi 
zespół Pomorzanina zdobył pierw-
szy punkt w sezonie 2015/2016. 
Mamy nadzieję, że to początek lep-
szych wyników zespołu rezerw. Przy 
artykule publikujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.  

KR

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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IV mistrzostwa Służby Więziennej w kolarstwie Górskim

Arkadiusz Pietruszewski Mistrzem Polski
W sobotę (12 września), w Karpaczu, odbyły się Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Kolarstwie Górskim. Zakład Karny w Nowogardzie reprezento-
wał Arkadiusz Pietruszewski i Sebastian Pisarek. Ze swojego startu może być zadowolony Pietruszewski, który został Mistrzem Polski w swojej kategorii.  

Kolarze po przybyciu do Kar-
pacza, zostali zakwaterowani w 
ośrodku Krucze Skały. Dla Ar-
kadiusza Pietruszewskiego, był 
to już 3 start, więc korzysta-
jąc ze swojego doświadczenia, 
postanowił dzień przed zawo-
dami udać się na objazd tra-
sy. Dystans wyścigu składał się 
z pięciu okrążeń z kilkukilo-
metrowym dojazdem z obrze-
ży Karpacza, w sumie 48 km. 
Głównym organizatorem mi-
strzostw był ppłk. Piotr Szew-
czyński z Centralnego Zarządu 
Służy Więziennej w Warsza-
wie. Sobotni start odbył się o 
godzinie 10:30, a kolarzom to-
warzyszyła wymarzona pogo-
da, było słonecznie przy tem-
peraturze 18 stopni Celsjusza. 
- Sam kilkukilometrowy dojazd 
z ośrodka na linię startu był do-
brą rozgrzewką, ale postanowi-
łem rozgrzewać się podjazdami 
i w ostatniej chwili stanąć na 
starcie. O dobre miejsce na linii 
startu nie musiałem się mar-
twić, bowiem pułkownik Piotr 
ustawił nas na starcie według 

kolejności zajętego miejsca w 
Open z poprzedniej edycji. Za-
jąłem wówczas 14. miejsce, za-
tem mogłem sprawnie przeje-
chać przez mały strumyk, któ-
ry znajduje się kilkaset metrów 
po starcie i nie musiałem, jak w 
poprzednim roku, stać w korku 
między innymi zawodnikami – 
relacjonuje Arkadiusz Pietru-
szewski. Tuż po starcie, za ple-
cami kolarza LKK Nowogard 
nastąpiła kraksa kilku zawod-
ników, nasz reprezentant nie 
zważając na to popędził pod 
górkę do strumyka i udało mu 
się pewnie pokonać ten odci-
nek. Po dojeździe do pierwsze-
go zjazdu rozpoczęła się ryzy-
kowna zabawa, większość za-
wodników te trudne odcinki 
pokonywała schodząc z rowe-
ru, jednak kolarz z Nowogar-
du, posiadając rower z dwo-
ma amortyzatorami, postano-
wił pokonać je zjeżdżając. Przy 
każdym okrążeniu było kil-
ka takich karkołomnych zjaz-
dów, a wieńczył je 2,5 km pod-
jazd, który miał być w ostat-

niej rundzie finiszem. Arka-
diusz Pietruszewski miał rów-
nież na trasie swoje chwile gro-
zy... - W połowie drugiego okrą-
żenia zacząłem doganiać zdu-
blowanych zawodników i zro-
biło się trochę ciaśniej na trasie, 
w trakcie pokonywania jednego 
ze stromych zjazdów wyprze-
dziłem zawodnika, jednak wy-
leciałem ze swojego toru jazdy i 
skończyło się to dla mnie kilku-
metrowym lotem przez kierow-
nicę i małym szlifem, na szczę-
ście po trawiastym zboczu góry. 
Szybko się pozbierałem i wró-
ciłem się po rower kilkanaście 
metrów pod górę. Niestety usu-
nięcie kilku usterek pozbawiło 
mnie co najmniej 5 minut straty 
i spadek na 12. miejsce – opo-
wiada Arkadiusz Pietruszew-
ski. Potem jednak  było już tyl-
ko lepiej. Kolarz z Nowogardu 
zaczął odrabiać straty na zjaz-
dach, które tym razem poko-
nywał troszkę wolniej, ale za 
to o wiele bardziej precyzyjnie. 
Przed ostatnim 2,5 km podjeź-
dzie, Pietruszewski domyślał 
się, że znajduje się w okolicach 
3. miejsca w swojej kategorii 
M3 i miejsce na „pudle” wyda-
ło się bardzo realne. Przed nim 
pozostało dwóch zawodni-
ków, zwycięzca w tej kategorii 
sprzed roku- Adam Bugmart z 
AŚ w Bydgoszczy oraz Bartosz 
Cichocki z ZK Medyka. Po 500 
metrach podjazdu w zasięgu 
wzroku naszego kolarza poja-

wił się Cichocki, który prze-
wagę zyskiwał na zjazdach, 
jednak nie radził sobie z pod-
jazdami. Pietruszewski posta-
nowił go zaatakować i opłaci-
ło się to. Przed kolarzem LKK 
Nowogard pozostał już tylko 
obrońca mistrzowskiego tytu-
łu z 2014 roku, reprezentant 
Nowogardu miał go w zasięgu 
50 metrów. Rywal bardzo cięż-
ko pokonywał podjazd, co po-
zwoliło Arkadiuszowi Pietru-
szewskiemu szybko go dojść 
i zaatakować pierwszą pozy-
cję w kategorii. Nowogardzia-
nin postawił wszystko na jed-
ną kartę i do samej mety poje-
chał na tzw. „twardo”, co kosz-
tuje ogrom wysiłku, ale pozwa-
la dać z siebie wszystko. Dzię-
ki temu Adama Bugmarta wy-
przedził około 300 metrów 
przed metą. Rywal pokonywał 
morderczy podjazd prowadząc 
rower, jak później wyznał w 
rozmowie z naszym kolarzem, 
dopadły go skurcze i musiał 
zejść z roweru. - Po przekrocze-
niu mety byłem tak zmęczony i 
odwodniony, że w chwilę wypi-
łem około 2 litrów wody. Pod-
szedłem do chłopaków z elektro-
nicznego pomiaru czasu z Ulti-
masport i dowiedziałem się, że 
zwyciężyłem w swojej katego-
rii M3 – mówi Arkadiusz Pie-
truszewski. Reprezentant ZK 
w Nowogardzie wyścig ukoń-
czył z czasem 02:58:50 i oprócz 
Mistrzostwa Polski w katego-

rii M3, zajął również 9. miejsce 
w Open. Jego kolega Sebastian 
Pisarek ukończył wyścig z cza-
sem 05:01:31, który w katego-
rii M2 sklasyfikował go na 45. 
miejscu, natomiast w Open na 
79. pozycji. Dodajmy, że w Mi-
strzostwach wystartowało 113 
kolarzy z całej Polski, jednak 
tylko 79 z nich, zdołało ukoń-
czyć wyścig, tym bardziej wy-
czyn reprezentantów Nowo-
gardu zasługuje na szacunek. 
Wieczorem w świetnej atmos-
ferze odbył się wspólny grill, 
nastąpiło również wręczenie 
pucharów, medali oraz koszu-
lek dla tych, którzy pokonali 
całą trasę. Nowy Mistrz Polski 
w M3, nie krył swojej radości. - 
Jestem bardzo szczęśliwy z osią-
gniętego rezultatu. Chciałbym 
wielce podziękować wspaniałe-
mu człowiekowi- ppłk. Piotro-
wi Szewczyńskiemu za włoże-
nie serca w organizację IV już 
edycji MP MTB SW, oraz płk. 
Jerzemu Dudzikowi za umożli-
wienie reprezentowania naszej 
jednostki, a także wszystkim 
zawodnikom, którzy potrafi-
li stworzyć tak przyjacielską at-
mosferę na tej imprezie. Do zo-
baczenia za rok, z dużo większą 
formą – kończy Arkadiusz Pie-
truszewski. 

Gratulujemy kolarzom z No-
wogardu swoich startów oraz 
życzymy poprawienia swoich 
wyników w 2016 roku. 

KR  

Na zdjęciu Arkadiusz Pietruszewski - Mistrz Polski 2015 w kategorii M3

Na zdjęciu pierwszy z prawej- Sebastian Pisarek, przyjmujący gratulacje od organizatora za ukończenie morderczego wyścigu
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Kilka zdjęć z Macedonii 
Po raz piąty uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
odwiedzili Macedonię, w ramach wymiany międzynarodowej – gościła  ich szkoła SSOU 
Kole Nedelkowski w Veles. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z pobytu, dokład-
na relacja z wyjazdu już za tydzień we „WBREW”. 

„Kto czyta książki – żyje podwójnie” 
17 września, uczniowie klasy I Technikum Informatycznego udali się wraz z opiekunem pa-
nią Grażyną Wawrzyniak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie. 

Tradycyjnie przewod-
nikiem po bibliotece była 
pani Kazimiera Fecak, któ-
ra zapoznała uczniów z pra-
cą poszczególnych działów. 
Uczniowie, którzy nie mie-
li założonej karty, mogli 
tego dnia zapisać się do bi-
blioteki i wypożyczyć pierw-
sze książki, a trzeba przy-

znać, że biblioteka ma w 
swoich zbiorach wiele be-
stsellerów i nowości. Jed-
nym z punktów wizyty było 
wspólne czytanie fragmen-
tów „Lalki” Bolesława Pru-
sa w ramach akcji „Naro-
dowe Czytanie”. Zachęcamy 
wszystkich uczniów do ko-
rzystania z bibliotek, zarów-

no szkolnych, jak i bibliote-
ki miejskiej. Warto uwierzyć 
słowom Umberto Eco - „Kto 
czyta książki – żyje  podwój-
nie”.  

 Klasa I TI wraz z polonistką Panią Grażyną Wawrzyniak 



22-24.09.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

ZEBRANIE OTWARTE 

Zapraszamy na zebranie otwarte, które odbędzie się
 23 września (środa) 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie 

Harmonogram zebrania: 
Klasy I: 

- godz. 16:00 – 16:15 – spotkanie  rodziców z pedagogiem szkolnym w stołówce 
- godz. 16:15 – 17:00 – spotkanie  rodziców z wychowawcami klas 

- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli 
Pozostałe klasy: 

- godz. 16:00 – 17:00 – spotkanie  rodziców z wychowawcami klas 
- godz. 17:00 – 18:00 – dyżury nauczycieli 

ZAPRASZAMY!!! 
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

NIerUCHOmOŚCI

•	 Sprzedam nowy  dom  w karsku. 
Stan  surowy.Tel.691 664 658.

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkalnym 
30-rodzinnym z usługami w parte-
rze przy ul. Dąbrowszczaków 19. 
Tel. kom. 783 570 056, 695 264 594.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wy-
najęcia Lokal  100m.533983233

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe ul. Boh. Warszawy oś. Rado-
sław, II piętro, po remoncie, w bar-
dzo dobrym stanie. Tel. 605 686 
520 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie mieszka-
nia działka pod budowę garażu.Tel. 
604 422 221

• Wynajmę sklep przy ul. Wojska Pol-
skiego 5 w Nowogardzie (obok 
szkoły 1) Tel. 607 288 835 

• Wynajmę sklep przy ul. 700 lecia 
26 g w Nowogardzie (obok cukier-
ni „Asprod”) Tel. 607 288 835 

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojo-
we, I piętro, 60m2, ul. Zamkowa. Tel. 
730 315 621  

• Wynajmę mieszkanie 3pokojowe 
na IV piętrze do umeblowania. 691 
258 401 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 735 957 563 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
57m2, II piętro ul. Warszawska, cena 
169 tys. Tel. 510 002 318

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + ga-
raż. 663 565 660 

•  Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. 506 
432 616 

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 
pokoje, 3maja 9/5, 100 tys. zł. 
Tel. 888 313 884, 721 157 443

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu, 3 pokoje, 50 m2, I pię-
tro. Cena 155 000 zł. Tel. 519 111 
710 

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404

• Dobra – sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 53 m2 z balkonem 
na pierwszym piętrze 115 tys. 501 
307 666 

• Działkę budowlaną z warunkami 

zabudowy. Sprzedam. 606 681 704 

• Sprzedam mieszkanie jednopoko-
jowe na II piętrze, centrum. 665 541 
960

•	 Sprzedam działki budowlane w 
okolicach stadionu. 695 400 600

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojo-
we. Tel. 784 819 908 

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami. 722 300 700

• Sprzedam lub zamienię 3 pokojo-
we 58m2 na 2 pokojowe. 663 695 
260 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie ul. Armii Krajowej 50m2. 791 
099 559 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215

• Sprzedam lokal na działalność han-
dlową. 517 357 653 

• Sprzedam 2-pokojowe 53m2 w blo-
ku z balkonem w Dobrej. 889 133 
882

•  Atrakcyjne siedlisko z domem 
75 m2 budynkiem gospodarczym 
500m2 z działką 2,5 ha dobra inwe-
stycja koło Goleniowa. 285 tys. Tel. 
501 307 666 

• Redestowo 2 ha + 1 ha ziemi 165 
000 za ha. Tel. 889 133 882 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe. 537 900 650 

• Poszukuje domu do wynajęcia oko-
lice Nowogardu. 733 313 480 

mOTOrYZaCja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Skodę Felicie rok pro-
dukcji 1997, benzyna, ważne OC, 
przegląd do sierpień 2016. Cena 
2000 zł (do uzgodnienia). Tel, 508 
211 573 

• Sprzedam Forda Mondeo rok 
2006, 1.6 benzyna, 604 164 710 

• Sprzedam Opel Astra rok. Prod. 
2006, 15 000. 725 485 230 

• Sprzedam opona 8.25R20 – 2 szt., 
7.50-20 – 1 szt. Tel. 600 182 682 

rOlNICTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 

Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, be-
lowanie słomy i siana. 608 01 39 
95  

• Sprzedam prosięta, warchlaki i 
tuczniki na ubój. 513 259 668 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 18. 
tel. 605 092 517

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, 
siewnik do nawozów 1000 kg, 
sortownik elektryczny do ziem-
niaków, kultywator do siewnika. 
606 576 417 

• Sprzedam obornik. 607 739 866 

• Sprzedam ziemniaki jadalne z do-
wozem, Żabówko. 661 633 977

• Sprzedam ciągnik C-385, roz-

rzutnik obornika, siewnik do 
zboża Poznaniak. 781 932 918 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 
884 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 725 806 
787 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417 

• Sprzedam sadzarkę do ziemnia-
ków, koparkę do ziemniaków 
elewatorową, jednorzędową. 
508 290 657 

• Sprzedam bryczkę konną. 508 
290 657

• Sprzedam dwie klacze. 508 290 657 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 
137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
meBlOWej SamOCHODOWej/ 
SkÓrZaNej maTerIaŁOWej / 
POŚCIelI WeŁNIaNej / laNOlI-
NĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 
562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solid-
nie. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
607 647 515 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na 
rente, emeryturę, świadczenia eme-
rytalne i kapitał początkowy. Kon-
takt : 512 413 563 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi koparko-ładowarką, przyłą-
cza do tkan, roboty ziemne. 603 219 
478 

• Pomoc przy pisaniu prac zaliczenio-
wych. 730 925 470

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• BLACHARSTWO POJAZDOWE. 600 
182 682 

• Matematyka wszystkie poziomy 
profesjonalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 381 

• Torty. 600 151 353

PraCa

• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrud-
ni  osobę  do  rozwożenia posiłków.
Tel.913920221.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Poszukuję pracownika na stanowi-
sko dojarz, wysokie wynagrodzenie. 
91 39 18 140 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. 601 470 
260 

• Przyjmę dekarza z doświadczeniem. 
785 931 513

• Zlecę docieplenie oraz przyjmę pra-
cowników. 785 931 513

• Przyjmę do pracy w lesie pilarza i 
pomocnika. 783 176 050 

• Zatrudnię pomocnika stolarza. Mile 
widziane doświadczenie. 503 084 
687 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego warsztat w Żabowie. Organi-
zuje dowóz z Nowogardu. 600 291 
059

• Zatrudnię na koparko-ładowarkę. 
604 164 710

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Przyjmę do pracy pomocnika mura-
rza. 501 549 756 

•	 Producent okien i drzwi z PCV i 
alU poszukuje montażysty z do-
świadczeniem. te. 501 228 114 

•	 Dam pracę mS BIOSS maciej Sa-
wicki Serwisant IT/Sprzedawca 
wymagania znajomość:kompute-
ry,telefony,nawigacje,tablety, ko-
munikatywność,chęć do pracy-
,uczciwość, szybko uczący się,nie 
palący pełny etat tel-792-228-896

• Firma zatrudni osobę z orzeczeniem o 
niepełnosprawności (otwarty rynek  
 pracy) do prostych prac porządko-
wych i dozorowania. Tel. 91 39 107 
04

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na tra-
sie Norwegia-Węgry-Słowacja, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię dwóch pomocników mu-
rarzy. 508 290 657 

INNe

• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bardzo 
duży  wybór drzew  owocowych 
w pojemnikach Już od 20 zł.  Tuje, 
szmaragd  już  od 10 zł.606106142.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam drzewo mieszane liścia-
ste pocięte w klocki. Tel 880 690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z rodo-
wodem bardzo ładny sprzedam. 91 
39 21 828

• Sprzedam segment pokojowy sto-
lik RTV + ława rozkładana. 605 331 
204

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pu-
łek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożona 
w paczki,  tel. 605 522 340,

• Sprzedam używane narzędzia: klu-
cze, gwintowniki itp. oraz szlifierkę. 
91 39 22 990

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUN-
KERS - Bosch ceranorm wiszacy 
elektronik,ekonomiczny z gwaran-
cja serwisowa do mieszkania,domu 
cena 1.400 zl tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus 
zeliwny,pompa elektronik,z Nie-
miec f.Vaillant tylko ogrzewanie 
cena 1.200zloraz piec gazowy c.o 
wiszacy do mieszkania,domku,skle-
pu,zakladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant 
dwufunkcyjny cena 1.200zl oraz tyl-
ko c.o. cena 1.100zl do mieszkania-
,baru,sklepu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny 
wersja kominowa, wiszacy f.Va-
illant z Niemiec po przegladzie 
serwisowym do mieszkania, 
domu, ekonomiczny cena 1.000 
zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam ławę debową. 
Cena 100 zł. 691 201 974 

• Sprzedam tapczan + fotel, ko-
lor ecri z siwym. Cena 500 zł. 
691 201 974 

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam tuje. 607 580 172 

• sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD jaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 



Nr 71 (2303)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl
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"Sprzątanie świata" w naszych szkołach
SP nr 2 w Nowogardzie
Dnia 18 września, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, kolejny raz wzięli 
udział w akcji „Sprzątanie świata - Polska 2015”.

„Wyprawa - poprawa” -  hasło 
tegorocznej akcji, w ramach któ-
rej zwracamy uwagę na rolę, jaką 

każdy z nas może odegrać w two-
rzeniu i funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania odpadami ko-

munalnymi w gminie. Wskazuje-
my, że poza obowiązkami, mamy 
również prawa, a jednym z nich 
jest prawo do tego, żeby się do-
magać rozwiązywania przez gmi-
ny takich problemów, jak np. dzi-
kie wysypiska. Do tego potrzebna 
nam będzie wiedza i chęć współ-
uczestniczenia w działaniach po-
dejmowanych dla czystego środo-
wiska. Z tej okazji uczniowie kla-
sy II b pod kierunkiem p. U. Zaj-
dy przygotowali krótki apel. Wy-
jaśnili znaczenie hasła, podali 
sposoby monitorowania środowi-
ska i osobę, do której można zgła-
szać napotkane nieprawidłowości. 
Piosenką zachęcili wszystkich do 
aktywnego udziału w akcji.

Inf. własna

SP w Strzelewie
Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny 
los i wygląd naszej planety. Najczęściej w zbiórce śmieci biorą udział dzieci ze szkół. 

Sprzątanie świata ma też na celu 
zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej, głównie wśród młodzie-
ży. Bardzo często nie zdajemy so-
bie sprawy, że nawet wyrzuca-
nie pojedynczych rzeczy przyczy-
nia się do zanieczyszczania Zie-
mi.„Wyprawa - poprawa” - pod 
takim hasłem ruszyła tegoroczna 
akcja Sprzątania świata – Polska. 

Uczniowie naszej szkoły w dniu 
18 września, wraz z panią Ewą, 
Jolą i Gosią postanowili wysprzą-
tać teren wsi oraz pobliski las. W 
ramach tegorocznej edycji kam-
panii nauczycielki zwracały dzie-
ciom uwagę na rolę, jaką każdy z 
nas może odegrać w tworzeniu i 
funkcjonowaniu systemu gospo-
darowania odpadami komunal-

nymi w gminie. Wieś Strzelewo, 
pobliskie rowy i las zostały pięk-
nie wysprzątane. Mimo iż uzbie-
rało się kilkanaście worków 
śmieci, to i tak wszyscy zauwa-
żyliśmy, że jest ich z roku na rok 
coraz mniej, co nas bardzo cie-
szy. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie jeszcze lepiej.

Inf. własna

Zielone Przedszkole              
Tradycyjnie co roku, włączamy się z dziećmi do akcji „Sprzą-
tania Świata”, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o 
środowisko.

Już od wielu lat nasze przed-
szkole wzięło udział w ogólno-
polskiej akcji „Sprzątania Świata”. 
W dniu 18 września nasze przed-
szkolaki z najstarszych grup,  w 
atmosferze emocjonalnego zaan-
gażowania, uczestniczyły w ak-
cji i oczyszczały z odpadów naj-
bliższą okolicę – osiedle sąsiadu-
jące z przedszkolem oraz teren 
przedszkolny, a także okolice na-
szego nowogardzkiego jeziora. 

Wszystkie dzieci otrzymały ręka-
wiczki i worki na śmieci. były peł-
ne entuzjazmu, prześcigały się w 
odnajdywaniu kolejnego śmiecia.

Dzieci bardzo zaangażowały 
się w tę akcję i dokładnie wyko-
nały swoje zadanie. Wszystkie za-
pełnione worki włożyły do kosza. 
Od dziś będą pamiętały, że należy 
dbać i szanować naszą przyrodę.
                                                                                                       

A.Z.

Odstąpię prawo zakupu 
(umowa wstępna) 

lokalu usługowego o pow. 53.5 m2 
w nowo powstającym budynku 

przy ul. Dąbrowszczaków. 
Tel 695 696 769 



ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień do:

CHORWACJI, BUŁGARII, EGIPTU,
GRECJI, HISZPANII, MAROKA,

WŁOCHY, FRANCJI, GRUZJI, TURCJI

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

to Związek 
dla ludzi 
odważnych

W.2-24.07. pt

s. 2

Wielki dzień w ZSO
Połączą się 
ze stacją 
ALFA

Okres kredytowania do 9 lat

Szybka decyzja kredytowa nawet w 15 minut

Twój dowód osobisty

Getin Bank 
Nowogard, ul. 3 Maja 10
tel. 91 392 22 41

Dokument potwierdzający źródło i wysokości Twoich dochodów

W222.21.08-18.09 pt

rekLAmA

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

s. 9

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:
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FEDEŃCZAK

Postaw
na doświadczenie

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 4
pawelslomski24

  Paweł
Słomski 
Ostatni na liście 

do sejmu RP

Zażył amfetaminę  
i wsiadł za kółko 

Kolejny 
zatrzymany  
po narkotykach
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W skrócie

rekLAmA

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Takie piękne prawdziwki znalazła pani Joanna, w sobotę (19 wrze-
śnia), podczas wycieczki rowerowej, na obrzeżach lasu przy Domu Po-
mocy Społecznej. Niestety nasza Czytelniczka nie zważyła grzybów, a 
jak widać na zdjęciu, w dłoni wyglądają bardzo okazale. Gratulujemy 
pani Joannie wyjątkowego znaleziska oraz życzymy kolejnych obfitych 
zbiorów. KR 

Zakupiono sprzęt dla Mai Błońskiej. Przenośny koncentrator tlenu 
oraz aspirator medyczny. Urządzenia te zostały zakupione z pieniędzy 
zebranych podczas zbiórki publicznej na gminnych dożynkach w Osi-
nie i Nowogardzie. Koszt sprzętu wyniósł 3369,00 zł brutto. KS

W czwartek (17 września), w ramach programu „PZU z Kulturą”, we 
współpracy z Nowogardzkim Stowarzyszeniem 4x4 „Offroad Factory”,  
uczniowie Szkoły Podstawowej w Błotnie uczestniczyli w pierwszej wy-
cieczce do szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji. Najpierw 
uczniowie zwiedzali z przewodnikiem muzeum, gdzie zobaczyli wie-
le starych pojazdów i poznali ich historię. Później brali udział w lekcji 
muzealnej- „Czy nauka ułatwia nam życie”. Niektórym z dzieci najbar-
dziej podobała się interaktywna Wystawa Eureka, w której sami mo-
gli przeprowadzać ciekawe doświadczenia. Grantodawcą projektu jest 
PZU. Jego celem jest umożliwienie dostępu do uczestnictwa w kulturze 
wysokiej dzieciom z terenów wiejskich. KR

Już w sobotę  
głośny film 
w nowogardzkim 
kinie

Już w najbliższą sobotę (26 września), 
o godzinie 18:00, w nowogardzkim kinie 
wyświetlany będzie głośny film „Karba-
la”. Seans poprzedzać będzie spotkanie z 
Marcinem Górką- współautorem książki 
opisującej najsłynniejszą bitwę polskich 
żołnierzy, od czasów II wojny światowej. 

Spotkanie z Marcinem Górką w No-
wogardzkim Domu Kultury, zostało zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Byłych 
Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego w 
Dziwnowie. Współautor książki „Karba-
la” na pytania mieszkańców Nowogardu, 
będzie odpowiadał przed seansem, o go-
dzinie 17:00, oraz zaraz po seansie. Przez 
cały czas w holu NDK będzie można na-
być książkę Piotra Głuchowskiego i Mar-
cina Górki pt. „Karbala”.  

KR

Wielki dzień w ZSO

Połączą się ze stacją ALFA!
Dnia 29 września 2015 r., uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, jako 
pierwsi w naszym województwie połączą się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS i skierują 
14 pytań do amerykańskiego astronauty Kjella Lindgrena, przebywającego aktualnie na orbicie. 

Łączność ze stacją kosmicz-
ną realizowana będzie za pomocą 

tzw. telemostu, wykorzystując na-
ziemne łącza telefoniczne i sprzęt 
krótkofalarski. Pytania będą do-
tyczyły m.in. życia na stacji ISS. 
Początek łączności z astronautą 
przewidywany jest na godz. 14:56, 
czasu lokalnego. W czasie tego 
wydarzenia na trzech ekranach 
projekcyjnych będą się pojawiać 
następujące informacje: aktualne 
położenie stacji kosmicznej ISS, 
tak jak to się odbywa w Centrum 
Lotów Kosmicznych w Houston, 
na drugim ekranie będzie poja-
wiać się przekaz na żywo z kamer 
zainstalowanych na stacji, nato-

miast na trzecim ekranie pojawią 
się zdjęcia astronauty, ucznia za-
dającego pytania oraz pytania w 
języku angielskim i polskim.

Koordynator projektu ARISS 
Szymon Grygowski

Stacja kosmiczna ISS

Astronauta Kjell Lindgren
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LETNIA PROMOCJA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

rekLAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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I wyszło na nasze…, finał sprawy prądu w Świerczewie 

Zamiast przenośnego kabla, szafka rozdzielcza 
Absurdalny, od początku, pomysł „przenośnego przyłącza elektrycznego”, jakie miało być wykorzystane do zasilenia dożynek gminnych w Świerczewie, 
ostatecznie nie został zrealizowany. Gmina podłączyła ostatecznie prąd w inny sposób. 

Przypomnijmy, że w tym 
roku dożynki gminne odbyły 
się w Świerczewie. Radni zare-
zerwowali na tegoroczne świę-
to plonów w budżecie 35 tys. 
zł. Gmina stwierdziła jednak, 
że za te pieniądze imprezy nie 
zdoła przygotować i potrzebuje 
jeszcze 40 tys. zł. Główny pro-
blem, o czym pisaliśmy w po-
przednich numerach DN, sta-
nowił brak odpowiedniego 
przyłącza energetycznego na 
boisku, gdzie miało się odbyć 
święto plonów. Koszt dopro-
wadzenia energii o odpowied-
niej mocy to według gminy ba-
gatela 22,5 tys. zł.  

Tak wysoka kwota od samego 
początku wzbudziła nasze wąt-
pliwości, a do tego okazało się 
jeszcze, że rzekome przyłącze 
ma być „przenośne”. Mówiąc 
wprost, ze środka wsi do boiska 
miano doprowadzić „najdłuż-
szy przedłużacz w Europie”, 
który po dożynkach miał być 
zwinięty i wykorzystywany do 
obsługi imprez w innych miej-
scach na terenie gminy Nowo-
gard, gdzie stałego podłączenia 
do prądu nie ma. Mimo, iż po-
mysł ten od początku wydawał 
się absurdalny, na co zwróciła 
też uwagę redakcja DN, urzęd-
nikom udało się do niego prze-
konać większość radnych. Ci 
na sesji w dniu 12 sierpnia, na 
której burmistrz zawnioskował 
o dodatkowe pieniądze na do-
żynki, pieniądze na podłącze-
nie prądu na dożynki przyzna-
li. 

Teraz okazuje się, że wy-
szło na nasze... Kiedy kilka 
dni temu zapytaliśmy gminę, 
czy możemy zobaczyć jak wy-
gląda owe „przenośne przyłą-
cze”, w jaki sposób i gdzie ono 
jest składowane, odpowiedzia-
no nam, że „do zasilenia doży-
nek w Świerczewie, które odby-
ły się w dniu 05 września, za-
stosowano jednak inne, „przy-
ziemne” rozwiązanie. 

-Zgodnie z warunkami przy-
łączenia, z dnia 27.07.2015, wy-
danymi  przez Enea Operator, 
zasilenie tymczasowe impre-
zy plenerowej „Dożynki 2015”, 
było wykonane z najbliższego 

słupa linii  napowietrznej 0,4 
kW, należącego do  Enea ope-
rator za pośrednictwem szaf-
ki rozdzielczej z zabezpiecze-
niami, a nie jak wcześniej poin-
formowano Gminę z linii napo-
wietrznej w centrum wsi. Zmia-
na warunków przyłączenio-
wych oraz wydzierżawienie ele-
mentów niezbędnych do zasile-
nia imprezy takich jak szafki, 
rozdzielnice, słupy wraz z opra-
wami  oświetleniowymi, spowo-
dowało znaczne obniżenie kosz-
tów zaopatrzenia w energię ni-
niejszej imprezy. W związku  z 
powyższym nie  zaszła koniecz-
ność zakupu i zmagazynowania 

przenośnego przyłącza z oka-
blowaniem o które Pan pytał  - 
przyznaje Adam Aniuksztys, 
inspektor Wydziału  GKMiOŚ, 
w przesłanej do redakcji DN 
odpowiedzi. 

Ciekawe tylko, dlaczego pod-
czas sesji, jaka miała miejsce 
12 sierpnia, radnym wmawia-
no bajki o jakimś przenośnym 
kablu, kiedy już 27 lipca, jak 
wynika z informacji przekaza-
nej przez A. Aniuksztysa, gmi-
na wiedziała, że zostanie to wy-
konane w inny sposób, i co za 
tym idzie za dużo mniejsze pie-
niądze – nieoficjalnie około 10 
tys. zł brutto. Należy zatem ro-

zumieć, że reszta z 22,5 tys. zł, 
czyli tyle ile zdaniem UM pier-
wotnie miało kosztować „prze-
nośne przyłącze”, wróci do bu-
dżetu. Trudno  w tym momen-
cie zaprzeczyć ,że to właśnie  
"czepialska" postawa DN (patrz 
nasz artykuł  w numerze z  07 
sierpnia pt. "Dożynki bez prą-
du"   ) doprowadziła ostatecz-
nie do wymuszenia  zaosz-
czędzenia ponad 10 000 zł na 
koszty tzw. zasilenia energią te-
gorocznych dożynek.

I to chyba nie jest jeszcze  
optymalny wydatek na ten cel.   

Wyjaśnień tej kwestii nale-
ży oczekiwać od radnych pod-
czas najbliższej sesji, szczegól-
nie tych, którzy zapowiadali, że 
„rozliczą burmistrza z pienię-
dzy wydanych na ten cel”. Nie 
zmienia to jednak faktu, że za-
równo rada miejska, jak i opi-
nia publiczna została wprowa-
dzona w błąd – elementy, za 
pomocą których podłączono 
zasilanie na boisku w Świercze-
wie, zostały wydzierżawione na 
jeden raz. Po ich zdemontowa-
niu wróciły do rąk prawowite-
go właściciela – firmy zajmu-
jącej się instalacją sieci elek-
trycznych. Wraz z tym zniknął 
więc główny argument, któ-
ry skłonił ostatecznie radnych 
do przyznania większych pie-
niędzy na dożynki. Tak to jed-
nak jest, jak się w próbuje dla 
rzekomego dobra wspólnego w 
bajki wierzyć...

Marcin Simiński 

Dożynki 2015 to właśnie tu podłączono prąd, co miało kosztować ponad 20 tys. zł
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Jubileusz NZSS Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowogardzie

Uczcili 35-lecie  
W dniu 17 września, w restauracji „Kamena” odbyła się kameralna uroczystość z okazji  35-le-
cia działalności NZSS Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowogardzie.  

Na  zaproszenie  władz nowo-
gardzkiej „Solidarności Oświato-
wej”  na spotkanie w „Kamienie” 
przybyli zarówno aktualni człon-
kowie NZSS Solidarność Pracow-
ników Oświaty i Wychowania w 
Nowogardzie,  jak i Ci którzy zwią-
zek ten u nas  tworzyli w latach 
80-tych, w tym Tadeusz Filipczak 
i Bogusław Dziura (zaproszony 
również Karol Podemski nie mógł 
być obecny). Gościem nauczycieli 
byli ponadto: Marek Słomski (były 
przewodniczący podregionu No-
wogard i wiceprzewodniczący ZR  

Szczecin,  a także członek Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność), Mi-
rosława Mazurczak aktualna i wie-
loletnia przewodnicząca „Solidar-
ności Nauczycielskiej” w  Szczeci-
nie  oraz Wojciech Wożniak  zaj-
mujący się obecnie w ZR Solidar-
ności w Szczecinie pozyskiwaniem 
nowych członków. W okoliczno-
ściowych przemówieniach przy-
wołano zarówno ciekawe okolicz-
ności historyczne związane z po-
wstawaniem związku nauczycie-
li w Nowogardzie  (T. Filipczak  i 
B. Dziura), ale także wspomniano 

o tym, że Związek Zawodowy Na-
uczycieli  twórczo i godnie wpisał 
się w tworzoną przez całe ówcze-
sne pokolenie Polaków historię So-
lidarności (M. Słomski). O współ-
czesnych aspektach  funkcjonowa-
nia związku w oświacie mówili go-
ście ze Szczecina. Obok, z okazji 35 
lecia „Solidarności  Oświatowej”,  
rozmowa  z przewodniczącą  NZSS 
Solidarność Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Nowogardzie, 
Anną Kowalczyk- Krzywania. 

Red. 

Interwencja policji na ul. Boh. Warszawy

Zastawili wjazd przed sklepem
W poniedziałek (21 września), w porannych godzinach, patrol policji zatrzymał kierowcę, 
który prowadził pojazd niedopuszczony do ruchu oraz nie posiadał OC. Niestety na skutek 
tej interwencji, pozostawiony na parkingu samochód, zastawiał wjazd dla ciężarówek, któ-
re dostarczają towar do pobliskiego sklepu...

Nowogardzki przedsiębiorca 
prowadzący sklep przy ul. Boha-
terów Warszawy, zwrócił się o po-
moc do redakcji DN, w sprawie 
wyjaśnienia okoliczności, w któ-
rych policja pozostawiła zatrzy-
many pojazd na podjeździe do 
jego sklepu. Auto było tak usta-
wione, że następnego dnia po za-
trzymaniu pojazdu, ciężarów-
ka dowożąca towar nie mogła 
podjechać pod drzwi magazy-
nu. - W poniedziałek około godzi-
ny 9-10, policjanci zatrzymali po-
jazd i sprawdzali jego kierowcę. Po 

tych czynnościach samochód pozo-
stał na podjeździe przy moim skle-
pie do wtorku. Dzwoniłem na po-
licję, aby zabrali ten samochód, bo 
utrudnia dostawcom podjazd do 
mojego sklepu, niestety, nie uzyska-
łem  pomocy – opowiada mężczy-
zna. Zatrzymanym kierowcą był 
32-letni mieszkaniec Nowogar-
du. Samochód został pozostawio-
ny na parkingu, gdyż kierowca nie 
posiadał OC, poza tym, pojazd 
nie został dopuszczony do ru-
chu. - Kierowcę pojazdu Alfa Ro-
meo zatrzymał do kontroli drogo-

wej patrol Ogniwa Patrolowo-In-
terwencyjnego KP w Nowogardzie. 
Podczas kontroli funkcjonariusze 
ujawnili, że 32-letni mieszkaniec 
gm. Nowogard nie posiada m.in. 
obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej oraz, że 
pojazd nie jest dopuszczony do ru-
chu. W związku z powyższym po-
licjanci sporządzili dokumentację 
celem przeprowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego i skierowa-
nia wniosku o ukaranie do sądu, 
a także powiadomili Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny, w 

Zażył amfetaminę i wsiadł za kółko 

Kolejny zatrzymany  
po narkotykach 
24-letni Damian Ż., z Nowogardu, prowadził samochód będąc pod wpły-
wem narkotyków. Mężczyzna wpadł podczas rutynowej kontroli drogo-
wej. 

Do zatrzymania doszło w miniony po-
niedziałek, przy ul. Zamkowej, o godz. 
5.40 rano. 

-  24-letni kierowca volvo, prowadził po-
jazd znajdując się pod działaniem środków 
odurzających. Użyty tester narkotykowy 
wykazał w organizmie mężczyzny amfeta-
minę. Pobrano krew do badań – informuje 
rzecznik policji, asp. Julity Filipczuk. 

Za jazdę samochodem pod wpływem 
narkotyków mężczyźnie grozi grzywna, 
kara ograniczenia wolności, a nawet dwa 

lata więzienia. Przypomnijmy, że w ostat-
nim czasie jest to drugie zatrzymanie oso-
by pod wpływem narkotyków poruszającej 
się po drodze.  32-letni mieszkaniec Nowo-
gardu, jechał rowerem po spożyciu środ-
ków odurzających. Mało tego, miał przy 
sobie 8,6 g marihuany oraz 0,9 g amfeta-
miny. Okazało się też, że jednoślad, którym 
podróżuje, pochodzi z kradzieży, a w kie-
szeni miał również, nie należący do niego, 
telefon komórkowy. 

MS

W Osinie komisja pracuje 

Pierwsze straty 
oszacowane 
Pierwsi rolnicy w gminie Osina złożyli wnioski o oszacowanie strat, jakie na 
ich polach wyrządziła tegoroczna susza. 

Przypomnijmy, jak wynika z sytemu Mo-
nitoringu Suszy Rolniczej prowadzone-
go przez Instytut Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach, na obszarze gminy Osi-
na wystąpiły straty spowodowane suszą. W 
związku z tym, wójt Gminy Osina - Krzysz-
tof Szwedo wystąpił do Wojewody Zachod-
niopomorskiego, o powołanie komisji, ds. 
szacowania tych szkód. Komisja ta została 
powołana w dniu 11.09.15r. W skład człon-
ków komisji wchodzi: Marian Mamzer – 
Kierownik Terenowego Zespołu Doradców, 
Bogusław Grodź – Członek Urzędu Gminy 
oraz Piotr Wawreńczuk – Członek Zachod-

niopomorska Izby Rolniczej. W międzycza-
sie ogłoszono, że rolnicy, którzy stwierdzi-
li na swoich polach straty, mają to zgłaszać 
do gminy, wnioskując o oszacowanie szkód.  
Na początku września wpłynęły dwa takie 
wnioski, jeden z Przypólska, drugi z Redła.  
Kilka dni temu  komisja dokonała lustra-
cji zgłoszonych upraw (ziemniaka i łubinu). 
Oceniono, że straty wynoszą 30%. Rolni-
cy otrzymali protokoły z prac komisji, teraz 
muszą się z nimi udać do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam 
złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania. 

Klaudia Stefańska

związku z nie okazaniem doku-
mentu potwierdzającego zawarcie 
umowy ubezpieczenia OC. Funk-
cjonariusze czynności związa-
ne z popełnionymi wykroczenia-
mi wykonywali na miejscu zdarze-
nia, sprawca nie był doprowadzo-
ny do jednostki Policji. Policjanci  
zakazali mężczyźnie dalszej jazdy. 
Mężczyzna zobowiązał się do za-

bezpieczenia pojazdu we własnym 
zakresie – informuje rzecznik po-
licji asp. Julita Filipczuk. 

Ostatecznie przedsiębiorca do-
czekał się finału całej sprawy i jak 
nas poinformował, we wtorek po 
południu właściciel pojazdu prze-
stawił swoje auto. 

KR 
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rozmowa z Anną kowalczyk-krzywania, przewodniczącą NZSS Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowogardzie 

„Solidarność” - Związek dla odważnych ludzi...
O początkach współpracy z Solidarnością, aktualnej sytuacji w oświacie, a także o ostatnich zmianach, jakie wprowadzono w nauczaniu, rozmawiamy z 
przewodniczącą Związku, Anną Kowalczyk-Krzywania, doświadczonym pedagogiem, nauczycielem historii w nowogardzkich szkołach. 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
zaczęła się pani przygoda z 
Solidarnością? 

Anna Kowalczyk – Krzy-
wania: Zaczęłam szukać kon-
taktu z Solidarnością, kiedy w 
roku 1995r., prezydentem zo-
stał Aleksander Kwaśniew-
ski. Wydawało mi się, że to 
jest koniec świata, koniec wol-
ności, powrót do szarej prze-
szłości. Pamiętam, że nie spa-
łam całą noc. Kiedy następne-
go dnia poszłam rano do pra-
cy zobaczyłam, że jest normal-
nie. Oczywiście mnie to bar-
dzo zdziwiło. Czułam jednak 
w sobie niepokój i postanowi-
łam, że zapiszę się do Solidar-
ności. Wówczas przewodni-
czącym Związku był pan Ka-
rol Podemski. Związek liczył 
wtedy kilka-kilkanaście osób. 
Szybko zostałam wybrana na 
zastępcę przewodniczącego. 
I kiedy pan Karol Podemski 
przeszedł na emeryturę, zapro-
ponował mi, abym go zastą-
piła, przynajmniej do czasów 
statutowych wyborów. Kie-
dy te wybory się w końcu od-
były, wybrano mnie na prze-
wodniczącą. Zaczęła się żmud-
na, normalna praca związkow-
ca, która dość szybko przyno-
siła skutek. Do Związku zapi-
sywali się kolejni, nowi człon-
kowie. Liczba członków rosła 
sukcesywnie. Dziś jest nas po-
nad 50 osób, a za chwilę dołą-
czą do nas kolejne 3 osoby. W 
ostatnim czasie zauważam też, 
że na nasze cykliczne spotka-
nia przychodzi coraz więcej 
osób. 

Czy to oznacza, że ludzie 
znów poczuli potrzebę zrze-
szania się?

Ja myślę, że to się dzieje 
przede wszystkim w myśl zasa-
dy - w grupie siła. A skoro na-
uczyciele widzą, że jest nas co-
raz więcej, chętniej przycho-
dzą. Nie jest tajemnicą, że jak 
ma się kłopoty, to wspólnie ła-
twiej je rozwiązać. 

I może właśnie o te kłopoty 
i zmartwienia chodzi?

Myślę, że tak. Jak ja zaczyna-
łam pracę to nie przynosiłam 
jej do domu. Oczywiście robi-
łam w domu rozkład pracy na 
dzień następny, sprawdzałam 
kartkówki.  Z czasem tej pracy 

administracyjnej przybyło bar-
dzo dużo.  Jesteśmy zawaleni 
pracą biurową. Zastanawiam 
się, o co  w tym chodzi? Czy 
o ten 20 godzinny czas pracy, 
który jest nam tak wytykany? 

A jest wytykany? 
Cały czas każe się nam z tego 

tłumaczyć. Ciągle robi się ja-
kieś badania naszej wydajno-
ści. A przecież już jakiś czas 
temu opublikowano badania, i 
to opracowane przez niezależ-
ną międzynarodową fundację, 
z których wynikało, że nauczy-
ciel w Polsce pracuje około 46 
godzin w tygodniu.  Do godzin 
spędzonych w szkole, trze-
ba przecież doliczyć zebrania, 
rady pedagogiczne, których 
jest coraz więcej, zespoły kla-
sowe, metodyczne, wycieczki 
z dziećmi... przecież to wszyst-
ko wykonujemy w teoretycznie  
wolnym czasie. Mimo to spo-
łeczeństwu się mówi, że pracu-
jemy niewiele i do tego mamy 
długie wakacje. 

Jak Związek zamierza z tym 
walczyć? 

Jedyną receptą jest budowa-
nie dobrego wizerunku Związ-
ku wśród nauczycieli i zachęca-
nie ich do współpracy z nami. 
Chodzi też o to, żeby było nas 
coraz więcej. Uzwiązkowienie 
jest w Polsce na poziomie 20%, 
a dla przykładu w Szwecji na 

poziomi 80%- nie dziwmy się 
więc, że tam żyje się i zarabia 
lepiej, a prawa pracownicze są 
chronione. 

No tak, ale w Polsce nauczy-
ciele mają „kartę nauczycie-
la”, chociaż od lat pojawia-
ją się opinie, że  jest ona ana-
chronizmem, reliktem z prze-
szłości, który wyróżnia na-
uczycieli na tle innych grup 
zawodowych. 

Część tych zapisów w Kar-
cie została nam zabrana, mimo 
sprzeciwu Związku. Oczywi-
ście istnieje pewne pole ma-
newru i związek zgodziłby się 
na niewielkie korekty. Tyle, że 
to musi być na zasadzie „coś 
za coś”. Zwykle jednak dzie-
je się tak, że dodaje się obo-
wiązków, zabierając przywi-
leje, a do tego nie dając żad-
nej satysfakcji zawodowej. Na 
to zgody Związków nie będzie 
nigdy. Zresztą nie chodzi tutaj 
tylko o Polskę. W cywilizowa-
nych krajach zawód nauczycie-
la jest traktowany z ogromnym 
szacunkiem, co odzwierciedla 
chociażby wysokość płac. Wy-
starczy przytoczyć wspomina-
ną już Szwecję, w której na-
uczyciel znajduje się w czołów-
ce zawodów najlepiej opłaca-
nych. U nas jest inaczej. Z da-
nych wynika, że nauczyciele są 
słabo opłacani, co stawia nas 

na szarym końcu w zestawie-
niach dotyczących średnich 
wynagrodzeń. 

Do tego jeszcze spada ilość 
uczniów, a więc nauczycie-
le tracą pracę, a tam, gdzie są 
wolne etaty, władza naciska 
dyrektorów, aby ci zatrudnia-
li nauczycieli stażystów, któ-
rzy są tańsi w utrzymaniu, 
niż wykwalifikowani peda-
godzy - z takim zjawiskiem 
mamy ostatnio do czynienia 
w Nowogardzie. To z pewno-
ścią też niepokoi Związek?

To jest trudna sytuacja. Dzie-
ci się nie naprodukuje i Zwią-
zek to rozumie. Być może jed-
nak jest to okazja, żeby stwo-
rzyć mniej liczne klasy, a nie 
zwalniać pedagogów,  co przy-
czyni się do poprawy komfortu 
pracy nauczyciela, ale przede 
wszystkim uczniów. Jeśli na-
tomiast chodzi o politykę za-
trudnienia, to myślę, że  dy-
rektor powinien wybierać tego 
nauczyciela, który jest jego 
zdaniem lepszy. I to jest zdro-
wa konkurencja. Trzeba więc, 
moim zdaniem, ocenić kwalifi-
kacje i doświadczenia nauczy-
ciela, a nie patrzeć czy będzie 
on tańszy w utrzymaniu. Nie-
stety często jest inaczej. Jeden z 
członków mojego związku po-
wiedział ostatnio, że specjalnie 
nie robi awansu tylko dlatego, 
że będzie miał mniejsze szan-
se na znalezienie zatrudnienia. 
To jest oczywiście absurdalna 
sytuacja. Nauczyciele powinni 
się rozwijać, bo to oznacza lep-
szy poziom kształcenia. 

 Być może jest to temat, któ-
remu powinny się w najbliż-
szym czasie przyjrzeć Związki 
Zawodowe. 

Z dniem 1 września wpro-
wadzono dość spore zmiany w 
nauczaniu. Jedna z nich doty-
czy tego, że nauczyciele  będą 
mogli we wszystkich klasach 
(od klasy I szkoły podstawo-
wej do ostatniej klasy szko-
ły ponadgimnazjalnej) stoso-
wać oceny opisowe. Jak Zwią-
zek ocenia te zmiany?

My te zmiany oceniamy tak, 
jak nauczyciele, a oni ocenia-
ją je na gorsze. To wzrost biu-
rokracji i pisaniny,  który nic 
nie daje uczniom. My pyta-
my jak poradzić sobie z tym, 

aby każdą pracę pisemną oce-
nić pisemnie? Dla przykładu 
sprawdzenie 20-30 kartkówek 
trwa  około godziny, ale jeśli 
by te same prace trzeba było 
opisać, robią nam się 4 godzi-
ny... Uczniom to nie daje nic, 
a przecież w  zamierzeniu było 
podniesienie jakości kształce-
nia. Pomijam już fakt, że w ten 
sposób podważa się autory-
tet nauczyciela. Przecież oce-
na cyfrowa jest jawna od bar-
dzo dawna przyznawana, we-
dług konkretnej skali  i jasna 
dla ucznia.  Każde zadanie jest 
punktowane, więc uczeń wie, 
co umie, a czego nie umie, 
bądź musi poprawić. 

Ale z pewnością Związek 
popiera pomysł dodatkowego 
zatrudniania nauczycieli po-
siadających kwalifikacje w za-
kresie pedagogiki specjalnej 
w szkołach masowych?

To akurat jest zgodne z dą-
żeniami Związku, pod warun-
kiem, że ci nauczyciele będą 
zatrudniani.  Na razie słyszę, 
że w naszej gminie zatrudnio-
no dopiero jednego nauczycie-
la do nauczania specjalnego, 
a uczniów z różnymi orzecze-
niami nam przybywa. Czeka-
my zatem na kolejne etaty. 

Jak można zachęcić kolej-
nych nauczycieli, aby zapisy-
wali się właśnie do Solidarno-
ści,  szczególnie,  że w Nowo-
gardzie funkcjonuje jeszcze 
jeden związek tj. ZNP?

Moje prywatne zdanie jest 
takie, że w tej chwili należe-
nie do Solidarności jest swo-
istą odwagą cywilną. Dużo ła-
twiej, i powiedziałabym bez-
pieczniej, jest bowiem się za-
pisać do ZNP, szczególnie w 
ostatnich latach. Dlatego uwa-
żam, że każdy kto decyduje się 
u nas być, jest osobą odważną. 
I za to wszystkich członków 
nowogardzkiego koła „Soli-
darności nauczycielskiej” cenię 
i dziękuję, że mimo pewnych 
zagrożeń są z nami. A warto, 
bo robimy wiele i często też 
angażujemy się w różnego ro-
dzaju akcje. Dla przykładu już 
w nocy z 13 na 14 październi-
ka wyjeżdżamy na manifesta-
cję do Warszawy. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Anna Kowalczyk-Krzywania
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Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

(Mk 9,38-43.45.47-48)
Wtedy Jan powiedział do Jezu-

sa: Nauczycielu, widzieliśmy ko-
goś, kto nie chodzi z nami, jak w 
Twoje imię wyrzucał złe duchy, 
i zabranialiśmy mu, bo nie cho-
dził z nami. Lecz Jezus odrzekł: 
Nie zabraniajcie mu, bo nikt, 
kto czyni cuda w imię moje, nie 
będzie mógł zaraz źle mówić o 
Mnie. Kto bowiem nie jest prze-
ciwko nam, ten jest z nami. Kto 
wam poda kubek wody do picia, 
dlatego że należycie do Chrystu-
sa, zaprawdę, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody. Kto by 
się stał powodem grzechu dla jed-
nego z tych małych, którzy wie-
rzą, temu byłoby lepiej uwiązać 
kamień młyński u szyi i wrzucić 
go w morze. Jeśli twoja ręka jest 
dla ciebie powodem grzechu, ode-
tnij ją; lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do życia wiecznego, 
niż z dwiema rękami pójść do 
piekła w ogień nieugaszony. I je-
śli twoja noga jest dla ciebie po-
wodem grzechu, odetnij ją; lepiej 
jest dla ciebie, chromym wejść do 
życia, niż z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje 
oko jest dla ciebie powodem grze-
chu, wyłup je; lepiej jest dla cie-
bie jednookim wejść do królestwa 
Bożego, niż z dwojgiem oczu być 
wrzuconym do piekła, gdzie ro-
bak ich nie umiera i ogień nie ga-
śnie.

Apostołowie trwali w błę-
dzie. Myśleli, że mają monopol 

na Jezusa, a wszelką konkuren-
cję trzeba eliminować. Jan skar-
ży się Jezusowi, że widzieli kogoś 
kto nie chodzi z nimi, a czyni 
tak samo cuda jak oni. Jan kie-
rowany był zazdrością. Myślał, 
że łaskę Bożą można zamknąć 
w konkretnej grupie, w konkret-
nym środowisku. Może i ja mam 
poczucie monopolu na Jezusa. 
Poczucie, że jestem przez Niego 
wyróżniony i to jest tylko mój 
Jezus, którym nie będę się dzie-
lił z innymi. Grzech zazdrości. 
Grzech, który nie tylko przepeł-
niał serce Jana, ale jest to grzech, 
który niszczy serce wielu ludzi. 
Czym jest zazdrość? To smutek z 
powodu cudzego szczęścia. Za-
zdrość nie przynosi nam żad-
nych korzyści. Niszczy tylko na-
sze serce. Jak to jest z zazdro-
ścią w moim życiu? Czy są oso-
by, którym zazdroszczę? Jeże-
li tak to zapytam dziś siebie, do-
konam rachunku sumienia z za-
zdrości, czego tak naprawdę za-
zdroszczę? A gdybym to miał, to 
co by to wniosło w moje życie? 
Czy rzeczywiście byłbym szczę-
śliwszy? 

Kim był ten, który działał w 
imię Jezusa? Możliwe, że stał 
kiedyś w tłumie i słyszał naukę 
Jezusa, który wielokrotnie mó-
wił, że w moje imię wyrzucać 
będziecie złe duchy i uzdrawiać. 
Co złego zrobił skoro wprowa-
dził słowa Jezusa w czyn? My 
także jesteśmy zaproszeni do 
tego, aby słowa Jezusa wprowa-
dzać w czyn, by żyć nimi. Jeste-
śmy zaproszeni do tego by na-
kładać na innych swoje ręce i 
prosić Boga w intencji naszych 
braci i naszych sióstr. Modli-
twa wstawiennicza nie jest zare-
zerwowana tylko dla kapłanów. 
Ty także możesz modlić się do 
Boga za innych w taki sposób. 
Najważniejsze jest uświadomie-
nie sobie, o czym dobrze wie-
dział, ten KTOŚ, który w imię 
Jezusa działał, że ja także w Jego 
imię dokonuję rzeczy niezwy-

kłych. Mamy być przekaziciela-
mi Bożego Ducha! Ducha, któ-
rego nie można wrzucić w żad-
ne ramy, zamknąć w konkretnej 
grupie. Mamy nieść innym Du-
cha Jezusa. 

Kiedy Jan skupił się na tym 
KIMŚ to Jezus od razu przy-
wraca go do porządku. Nakazu-
je zostawić innych, a swoją uwa-
gę skupić na samym sobie. Je-
zus mówił: nawracajcie się, a nie 
nawracajcie innych. Temat na-
wrócenia. Czym ono jest? Na-
wrócenie to zwrócenie swojego 
serca w kierunku Boga i odda-
nie swojego serca Bogu. Nie je-
steśmy jednak w stanie sami się 
nawrócić. Należy usilnie prosić 
Boga o łaskę nawrócenia, o łaskę 
przemiany życia, by było to ży-
cie Duchem. W wasze chrześci-
jańskie życie wpisana jest walka 
z grzechem. Jezus zaprasza nas 
do radykalizmu. Może być tak, 
że jesteśmy tak zżyci z naszych 
grzechem jak ręce, nogi z resz-
tą naszego ciała. Jezus nie zachę-
ca nas do kalectwa byśmy rze-
czywiście wydłubali sobie oczy, 
odcinali ręce i nogi. Zwraca na-
szą uwagę na grzech, który z nas 
mógł się zakorzenić. Nie mamy 
zwalczać innych, ale mamy 
zwalczać w sobie grzech i sła-
bości, które nie pozwalają nam 
żyć pełnią Ducha. Nigdy grzech 
nie jest moją prywatną sprawą. 
Grzech zawsze skaża środowi-
sko duchowe wokół nas. Może-
my stać się zgorszeniem dla in-
nych. Jezus mówi ostre słowa, 
że lepiej uwiązać sobie kamień 
młyński do szyi niż pozwolić na 
to, by mój grzech stał się powo-
dem do zniszczenia w drugim 
życia Duchem. 

Duchu Święty, Duchu posła-
ny przez Jezusa, proszę Cię, abyś 
pokazał mi wszystkie moje 
słabości, abyś pokazał mi za-
korzeniony we mnie grzech. 
Wejdź do mojego życia ze swo-
im światłem, swoją mocą i roz-
świetl moje ciemności, wypal 
we mnie grzech, a rozpal we 
mnie życie pełne Ciebie! ]

ks. Krystian Dylewski

Z cyklu „Spotkajamy się w Bibliotece” 

O roli dziadków  
w rozwoju wnuków
W miniony wtorek, tj. 22 września, o godz. 16.00, w Biblio-
tece Miejskiej w Nowogardzie, odbyło się pierwsze powaka-
cyjne spotkanie z cyklu „ Spotkajmy się w Bibliotece”, które-
go gościem była nowogardzka psycholog Bożena Kawicka. 

 Tematem spotkania było - 
„Rola dziadków w rozwoju 
duchowym, poznawczym i wy-
chowaniu wnuków”. 

- Stoicie państwo na czele hie-
rarchii pokoleniowej, bowiem dzie-
ci, które mają możliwość dobre-
go kontaktu z dziadkami są dzieć-
mi szczęśliwszymi, lepiej się rozwi-
jają, szczególnie emocjonalnie. W 
prawidłowo rozwijających się sto-
sunkach rodzinnych, babcie sta-
nowią dla wnuków ostoje ciepła i 

cierpliwości, natomiast dziadko-
wie to skarbnica wiedzy i mądrości 
w codziennym poznawaniu świa-
ta” - mówiła Psycholog. 

Po wykładzie, przy ciepłej her-
bacie i kawie, słuchacze zadawa-
li pytania zaproszonemu gościo-
wi. Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród nowo-
gardzkich seniorów, którzy licznie 
przybyli tego dnia do Biblioteki. 

Jarek Bzowy 

mieszkańcy  Dąbrowy Zapraszają
na Odpust i Festyn z Okazji 

70 Lecia święcenia kościoła w 
obrządku katolickim w Dąbrowie 

pw. św. Michała Archanioła 
w dniu 26 września 2015 r.

Uroczystości rozpocznie o 
godz. 15.00  Msza św. w inten-
cji mieszkańców z udziałem Or-
kiestry Dętej im. Brata Edmunda 
Sobisia z Parafii Szczecin-Kijewo

Po Mszy św. odsłonięcie i po-
święcenie tablicy pamiątkowej z 
okazji Jubileuszu.

16.30 do 20.00 Festyn na Sali 
wiejskiej

- biesiada na ludowo z „Kapelą 
Rycha”  z Nowogardu

- występ zespołu dziecięcego z 
Ośrodka kultury i Sportu w Ma-
szewie

- zapraszamy na darmowy poczęstunek (grochówka, pierogi, 
kawa ciasto)

- loteria fantowa
- stoisko z rękodzielnictwem  Pani Danuty Szymańskiej
- stoisko z książkami
Do nabycia będą okolicznościowe kubeczki.
Proponujemy darmowy przewóz BUS z Nowogardu. BUS bę-

dzie podstawiony pod DK w Nowogardzie o godz. 14.20
Od godz. 20.00 zapraszamy na zabawę taneczną do białego rana.

Zapraszamy serdecznie Organizatorzy
Michał Dorosz: lat 64, zmarł 21.09.2015 r., pogrzeb odbył się 

23.09.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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„Czytelnicy pytają  
- prawnik radzi”

Zmiana nazwiska po śmierci 
współmałżonka.

Jan Z. „Moja mama po śmier-
ci pierwszego męża wyszła za mąż 
ponownie i przyjęła nazwisko dru-
giego męża. Obecnie nosi nazwi-
sko po drugim mężu, który zmarł 
5 lat temu. Chce powrócić do na-
zwiska pierwszego męża. Czy gdy 
przyjmie nazwisko po pierwszym 
mężu zostanie jej odebrana emery-
tura po drugim mężu?”

Procedurę zmiany nazwiska po 
śmierci męża – w trybie admi-
nistracyjnym - regulują przepi-
sy ustawy z dnia 17 października 
2008 r. o zmianie imienia i nazwi-
ska. Zgodnie z przepisami wska-
zanej ustawy, zmiany nazwiska 
można dokonać wyłącznie z waż-
nych powodów, w szczególności, 
gdy dotyczą zmiany imienia lub 
nazwiska ośmieszającego, albo 
nielicującego z godnością czło-
wieka; na imię lub nazwisko uży-
wane; na imię lub nazwisko, które 
zostało bezprawnie zmienione; na 
imię lub nazwisko noszone zgod-
nie z przepisami prawa państwa, 
którego obywatelstwo również się 
posiada. 

Zmiana imienia lub nazwis-
ka następuje na wniosek oso-
by ubiegającej się o zmianę, któ-
ry składa się do wybranego kie-
rownika urzędu stanu cywilnego. 
Wniosek taki powinien zawierać 
dane osoby, której zmiana doty-
czy (imię i nazwisko oraz nazwi-
sko rodowe, wskazanie kierowni-
ka urzędu stanu cywilnego, który 
sporządził akt urodzenia oraz akt 
małżeństwa, jeżeli zmiana imie-
nia lub nazwiska będzie dotyczy-
ła tego aktu, numer PESEL) imię 
i nazwisko, na jakie ma nastąpić 
zmiana, wskazanie miejsca spo-
rządzenia aktu urodzenia mało-
letnich dzieci, jeżeli zmiana imie-
nia lub nazwiska będzie dotyczy-
ła tych aktów; adres do korespon-
dencji wnioskodawcy; uzasadnie-
nie oraz   oświadczenie wniosko-
dawcy, że w tej samej sprawie nie 
złożył wcześniej wniosku do inne-
go kierownika urzędu stanu cy-
wilnego lub nie została wydana 
już decyzja odmowna.

Decyzję o zmianie imienia lub 
nazwiska bądź decyzję o odmowie 
zmiany wydaje kierownik urzędu 
stanu cywilnego. Decyzja ta pod-
lega natychmiastowemu wykona-
niu. W przypadku wydaniu de-
cyzji odmownej, wnioskodawcy 
przysługuje prawo złożenia od-
wołania do właściwego Wojewo-
dy, za pośrednictwem kierownika 
urzędu stanu cywilnego. 

Zmiana nazwiska nie ma 
wpływu na nabyte świadczenie 
emerytalne czy rentowe. 

Agnieszka Warian
radca prawny

* * *

Zaprzeczenie ojcostwa.
 Adam S. zwrócił się z zapyta-

niem „Niedawno rozwiodłem się i 
w dość krótkim okresie od rozwodu 
była żona zaszła w ciążę. Słysza-
łem pogłoski, że ponoć według pra-
wa dziecko będzie oficjalnie moje. 
Co mogę w tej sprawie zrobić, sko-
ro wiem, że to nie ja jestem ojcem”.

Zgodnie z polskim prawem, 
w niektórych sytuacjach do ust-
alenia ojcostwa nie jest koniec-
zne uznanie dziecka przez ojca. 
Przepisy kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego dopuszczają bo-
wiem sytuacje, w których podsta-
wą ustalenia pochodzenia dziecka 
jest tzw. domniemanie ojcostwa, 
czyli przypisanie ojcostwa mężo-
wi matki. 

Z domniemaniem ojcostwa 
będziemy mieli do czynienia za-
tem w przypadku, gdy dziec-
ko urodziło się w czasie trwania 
małżeństwa, albo przed upływem 
trzystu dni od ustania lub unie-
ważnienia. Powyższe oznacza, że 
pomimo orzeczonego rozwodu – 
jeżeli dziecko urodzi się w okre-
sie trzystu dni od ustania małżeń-
stwa – na podstawie ww. domnie-
mania, w akcie urodzenia, jako oj-
ciec widniał będzie były mąż mat-
ki. Rozstrzygające znaczenie za-
tem będzie miała w przedmioto-
wym przypadku data urodzenia 
dziecka. Domniemanie nie bę-
dzie miało jednakże zastosowa-
nia, jeżeli dziecko co prawda uro-
dzi się przed upływem trzystu dni 
od ustania małżeństwa, lecz po 
zawarciu przez matkę kolejnego 
małżeństwa – wówczas domnie-
mywa się, że dziecko pochodzi 
od drugiego męża. Skutki takie-
go domniemania są dosyć istot-
ne, domniemany ojciec sprawuje 
bowiem władzę rodzicielską nad 
dzieckiem, jak również spoczywa 
na nim obowiązek alimentacyjny 
względem dziecka.

Opisane powyżej domniema-
nie można obalić – w drodze po-
wództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 

Uprawnionym do wystąpienia z 
pozwem jest:

- mąż matki – w terminie 6 mie-
sięcy od daty powzięcia wiedzy o 
urodzeniu dziecka przez żonę 
lecz nie później niż do osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletniości,

- matka dziecka – w terminie 6 
miesięcy od urodzenia dziecka,

- dziecko – po dojściu do pełno-
letniości, nie później jednak niż w 
ciągu trzech lat od jego osiągnię-
cia,

- prokurator – w każdym czasie, 
jeżeli wymaga tego dobro dziecka 
lub ochrona interesu społecznego

 Wskazane terminy nie mogą 
być przedłużone, co oznacza, że 
wytoczone po ich upływie po-
wództwo podlegać będzie odda-
leniu. W takiej sytuacji jednak-
że możliwym pozostaje zwróce-
nie się z odpowiednim wnioskiem 
do prokuratora, który po ocenie 
czy wymaga tego dobro dziecka, 
będzie mógł wystąpić ze stosow-
nym pozwem o zaprzeczenie oj-
costwa.  Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami zaprzeczenie ojco-
stwa nie jest jednak dopuszczal-
ne, jeżeli dziecko zostało poczę-
te w następstwie zabiegu medycz-
nego, na który mąż matki wyra-
ził zgodę, jak również po śmierci 
dziecka. 

Zaprzeczenie ojcostwa 
następuje poprzez wykazanie, że 
mąż matki nie jest ojcem dziecka. 
Wykazanie to odbywa się na pod-
stawie wszelkich możliwych do-
wodów wskazujących na niepo-
dobieństwo ojcostwa męża matki, 
w tym dowodu z badań DNA. Do-
puszczalne jest również przepro-
wadzenie dowodów uwzględnia-
jących sytuacje i zachowania spo-
łeczne (dowody z zeznań świad-
ków, dokumentów, oświadczeń, 
zdjęć itp.), z których wynikać by 
mogły takie okoliczności, jak nie-
możność współżycia, bezpłod-
ność domniemanego ojca dziec-
ka. Nie może stanowić podstawy 
do obalenia domniemania oko-
liczność, że mąż matki stosował w 
okresie poczęcia środki antykon-
cepcyjne. 

W opisywanej sytuacji , w przy-
padku urodzenia się dziecka przed 
upływem trzystu dni od daty usta-
nia małżeństwa – w celu obalenia 
domniemania – koniecznym bę-
dzie wytoczenie powództwa o za-
przeczenie ojcostwa. Pozew po-
winien być skierowany przeciw-
ko matce i dziecku, a właściwym 
dla rozpoznania sprawy będzie 
Sąd Rejonowy według miejsca za-
mieszkania pozwanego. 

Agnieszka Warian
radca prawny

„Sybirak”  wszystko zniesie 

Co „wazelina”  
robi z człowieka

 Dżóng Ila naukowcy, technicy, robotni-
cy i urzędnicy wznosili okrzyki na cześć tego, który im gratu-
lował, ponieważ  sam na równi z nimi przyczynił się do tego 
sukcesu – oto fragment  relacji z jednej z uroczystości w Ko-
rei Płn.,  na której najważniejszą sprawą, niezależnie od za-
sadniczego powodu spotkania,  jest uczczenie umiłowanego 
wodza. Tam w Korei to codzienność.

W ubiegłym  tygodniu, w No-
wogardzie, koło sybirackie  kie-
rowane  przez p. Franciszkę Ko-
bylińską obchodziło  25. –lecie 
swojego działania. DN zamieścił 
z tych obchodów obszerną rela-
cję, informującą  m.in. o przebie-
gu poszczególnych fragmentów 
uroczystości jubileuszowych, jak i 
zawierającą  nazwiska wszystkich 
osób zarówno członków koła, jak 
i osób zasłużonych dla koła uho-
norowanych  tego dnia odznaka-
mi  i pamiątkowymi dyplomami. 
Cytowaliśmy w tej relacji, również 
wypowiedź  jednego z naszych Sy-
biraków. Ponieważ  była to uro-
czystość  Sybiraków i Oni na-
szym zdaniem, byli tam najważ-
niejsi, niewiele miejsca w artyku-
le poświęciliśmy oficjelom ogra-
niczając się do odnotowania fak-
tu ich udziału w imprezie (nota-
bene  w części odbywającej się w 
kościele uczestniczył tylko jeden 
z nich).  Zaprezentowaliśmy też 
zdjęcie, na którym widać  tychże 
oficjeli... Takie rozłożenie  akcen-
tów zapewne mocno negatywnie 
poruszyło prezes koła Sybiraków 
panią Kobylińską, która po emisji 
relacji zadzwoniła do jej autora z 
pretensjami.  Zwłaszcza szokujące 
były zastrzeżenia p. Kobylińskiej 
o to, że zacytowaliśmy jednego z 
uhonorowanych nowogardzkich 
Sybiraków. Z szacunku należne-
go tej osobie pominiemy inwekty-
wy, jakich użyła w związku z tym 
p.  prezes Kobylińska. Jak można 
się było zorientować, pani Koby-

lińskiej najbardziej brakowało w 
naszym tekście obfitej i obowiąz-
kowej „wazeliny“ wobec umiło-
wanej władzy. Jak się domyślamy 
w związku z tym właśnie, nasza 
dzielna prezes postanowiła uzu-
pełnić te braki i skierować osobi-
ście   podziękowanie do, zapewne 
rozczarowanej dziennikową rela-
cją, władzy. Oto to pismo dzięk-
czynne, które swoją treścią i for-
mą nie odbiega od tonu relacji cy-
towanej przez nas na początku- 
pismo oczywiście zamieszczone w 
całej okazałości oryginału na pro-
pagandowym portalu gminy. 

W imieniu Zarządu i Członków 
Koła Związku Sybiraków w Nowo-
gardzie, składamy serdeczne po-
dziękowanie burmistrzowi Rober-
towi Czapli za pomoc i wsparcie w 
zorganizowaniu Jubileuszu 25. le-
cia działalności Koła Związku Sy-
biraków.

Dumni jesteśmy, że nasza praca 
w środowisku jest zauważana i do-
ceniana przez władze Gminy.

Życzymy zdrowia i sukcesów w 
pracy burmistrzowi Nowogardu, 
zastępcy i pracownikom Gminy.

Franciszka Kobylińska,
prezes Koła Związku Sybiraków 

w Nowogardzie
I słusznie i milo się zrobiło, 

jak w Korei  - ten bowiem (bur-
mistrz),  który im (sybirakom) 
gratulował, sam na równi z nimi 
przyczynił się do tego sukcesu  
(25. lat działania związku). 

Red.

 PkPS Informuje 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGAR-

DZIE
INFORMUJE O DNIACH I GODZINACH WYDAWANIA 

ŻYWNOŚCI UNIJNEJ PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020

25.09.2015 PIĄTEK.           
OD GODZ.9:00-14:00                      61_140
26.09.2015 SOBOTA.        
 OD GODZ.9:00-14:00.                     141-239

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NOWO-
GARD

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 
                                                                                            ZARZĄD 
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Zaplątany łabędź wciąż „nieuchwytny”

Próbowali kilka razy...
Jak informowaliśmy w miniony wtorek, przy ul. Kilińskiego, na zlecenie gminy Nowogard, 
pani Karina Mazur starała się złapać zaplątanego w sznurek łabędzia. Ptak nie znając inten-
cji ludzi postanowił, że nikomu nie ułatwi sprawy. W efekcie z powodów ciemności, akcja 
została przerwana. Łabędź do dziś nie został złapany, gdyż skutecznie się ukrywał...  

Przypomnijmy, że w ponie-
działek mieszkaniec Nowogar-
du pan Marek, poinformował re-
dakcję o zaplątanym w linkę ła-
będziu, który pływa przy brze-
gu jeziora, na przeciw ul. Kiliń-
skiego. Po udaniu się na miejsce, 
redakcja poinformowała o tym 
fakcie Urząd Miejski. Kierow-
nik Wydziału odpowiedzialne-
go za ochronę środowiska, o po-
moc poprosił panią Karinę Ma-
zur z firmy MaJKa, mieszczą-
cej się w Resku. Kobieta na zle-
cenie gminy zajmuje się wyłapy-
waniem bezdomnych psów i ko-
tów. Jej próba schwytania łabę-
dzia, była zatem podyktowana 
szczerą pomocą. Pierwsze podej-
ście rozpoczęło się w poniedzia-
łek po godzinie 17:00, ptak jed-
nak postanowił, że nie będzie ni-
komu ułatwiał zadania... i popły-
nął w drugą stronę jeziora. Pani 
Karina zdecydowała, że z lądu 
nic sama nie zdziała i poprosiła o 
pomoc swojego kuzyna, który za-
ganiał do brzegu łabędzia płynąc 

skuterem wodnym. Niestety ptak 
skutecznie uciekał i akcja musia-
ła się zakończyć o godzinie 21:00, 
gdy zrobiło się zbyt ciemno. Z re-
lacji pana Marka, który przez cały 
czas był przy brzegu wynika, że 
łabędź ukrył się w zaroślach. Pani 
Karina przyznaje, że była jeszcze 
nad jeziorem w Nowogardzie, w 
poszukiwaniu pechowego pta-
ka, w innych dniach, jednak nie 

mogła go dostrzec. Kobieta poin-
formowała redakcję, że przystąpi 
do ponownych poszukiwań przy 
użyciu skutera wodnego w sobo-
tę (19 września) w godzinach po-
rannych. Jeśli ptak zostałby wy-
patrzony, wówczas będzie zaga-
niany do brzegu, być może rów-
nież poprzez dokarmianie. Jak 
się jednak okazało, zwierzę prze-
padło i do dziś nie udało mu się 
udzielić pomocy. Ktoś pomyśli - 
po co łapać łabędzia, który świet-
nie sobie radził i skutecznie ucie-
ka ekipie ratunkowej? Jak przy-
znaje świadek zdarzenia, Marek 
Kowalczuk oraz pani Karina Ma-
zur, ptak jest zaplątane w gruby 
sznurek, ciężko było jednak do-
kładnie stwierdzić, czy za dol-
ną część szyi, czy też za  brzuch. 
Choć teraz ten łabędź sprawnie 
uciekał przed ludźmi, w pew-
nym momencie może się jesz-
cze gorzej zaplątać i zrobić sobie 
krzywdę. 

KR 
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Nasi przedsiębiorcy - Mateusz Janiak

Czy niemiecki gigant samochodowy utonie? 
Jak należy przygotować auto przed okresem jesienno-zimowym oraz, czy znany niemiecki koncern samochodowy przestanie istnieć w świecie produkcji 
aut?  Na te i jeszcze inne pytania, odpowie dla czytelników DN, w ramach cyklu  „Nasi Przedsiębiorcy”, pan Mateusz Janiak, który od 5 lat prowadzi warsz-
tat samochodowy w miejscowości Wyszomierz, gm. Nowogard.

Dziennik Nowogardzki: Panie  
Mateuszu na początek nie mogę 
pominąć pytania o sprawę, która 
zelektryzowała wszystkich użyt-
kowników samochodów marki 
VW .Otóż władze USA ujawniły w 
miniony piątek, że Volkswagen jest 
podejrzewany przez Amerykańską 
Federalną Agencję Ochrony Śro-
dowiska o manipulowanie pomia-
rem spalin z silników diesla. Co to 
oznacza dla tej marki?

Mateusz Janiak Warsztat napra-
wy samochodów w Wyszomierzu 
- Odpowiadając na pana pytanie, 
uważam, że ta afera w VW to jed-
na z pierwszych tego typu, która wy-
szła na jaw. Dlatego tutaj powiem de-
likatnie, że nie jedna marka ma „coś” 
do ukrycia. Koncern VW chciał speł-
nić najwyższe normy spalin i jedno-
cześnie nie tracić  mocy w swoich au-
tach. Bez wątpienia za ten „przekręt” 
firma zapłaci wysoką cenę, opinii 
wśród wiernych klientów za to, że in-
stalowali wadliwe oprogramowanie, 
które fałszowało testy emisji spalin.

Kończąc ten temat. Pana zada-
niem, firma VW pójdzie na dno? 

Nie. Moim zdaniem postara się 
prędko odzyskać swój wizerunek i 
przekonać swoich klientów, by da-
lej byli wierni tej marce. Co zrobią? 
- zobaczymy już w najbliższym cza-
sie. Zaufanie klientów zostało  wy-
stawione na ciężką próbę. Dlatego 
jest to ważne, aby firma dokładnie 
wyjaśniła tę sprawę, przecież jakość 
tej firmy w produkcji samochodów 
była do niedawna bez zarzutu, a na-
pis  „Made in Germany”  na tabliczce 
znamionowej pojazdu, był gwaran-
cją bardzo dobrej jakości. 

Jaka była historia powstania 
warsztatu samochodowego, w któ-

rym trudni się pan naprawą samo-
chodów? 

 Historia założenia warsztatu za-
częła się dość banalnie, bo od wybo-
ru szkoły, w kierunku właśnie technik 
mechanik. Po potwierdzeniu kwali-
fikacji zawodowych postanowiłem 
otworzyć warsztat samochodowy. W 
2010 r., z pomocą dotacji, udało mi 
się otworzyć własny zakład, który 
prosperuje od niespełna 5 lat i jest w 
coraz lepszej formie, który otworzy-
li mi moi rodzice, bowiem to oni za-
chęcili mnie do tego, bym  najpierw 
zainteresował się samochodami, a 
później zachęcali, bym poznawał ich 
wszystkie sekrety. Dlatego jest nieby-
wała okazja, by serdecznie Im za to 
podziękować.

Panie Mateuszu, współczesne 
samochody są pełne elektronicz-
nych systemów, udogodnień i ga-
dżetów. Co warto mieć?

Wydaje mi się, że warto mieć takie 
systemy wspomagające bezpieczeń-
stwo, to znaczy np. układ hamulcowy 
i układ wspomagania jazdy. Równie 
dobrze sprawdzają się różnego typu 
czujniki, np. czujniki parkowania w 
zatłoczonym mieście, czujniki wy-
krycia znaków na drodze, itp. Mniej 
ważne są systemy komfortu w aucie 
np. regulowane fotele w 10 zakresach 
i wiele, wiele innych. Kończąc ten wa-
tek, z roku na rok producenci aut wy-
przedzają się w oferowaniu coraz to 
nowszych systemów bezpieczeństwa. 
Dlatego odnoszę wrażenie, że prze-
ciętny użytkownik auta nawet chyba 
nie do końca zdaje sobie sprawę, ile w 
jego samochodzie czuwa  elektronicz-
nych gadżetów nad jego bezpieczeń-
stwem podczas jazdy. Ale, są one po-
trzebne i bardzo dobrze, że są, ponie-
waż przyczyniają się do naszego bez-

pieczeństwa na drodze, a mogą na-
wet ustrzec nas od śmiercią podczas 
wypadku na drodze. 

Znalezienie dobrego pomysłu 
na własną firmę jest trudnym za-
daniem w naszej gminie. Jednym z 
ciekawszych rozwiązań jest założe-
nie warsztatu samochodowego. Ja-
kie są zalety i wady takiego bizne-
su oraz czy można utrzymać się na 
naprawianiu aut, które są niemal 
bezawaryjne?

Powiem Panu, że jak w każdym 
zawodzie są wady i zalety prowadze-
nia swojej działalności. Jedną z wad 
jest nienormowany czas pracy. Nie 
zawsze można być pewnym, jak po-
toczy się dany miesiąc. Ciężko jest też 
zaplanować urlop, gdyż nikt nam za 
niego nie płaci. Zaletą zaś, jest mię-
dzy innymi bliskość zakładu od miej-
sca zamieszkania. Dla mnie, naj-
większą zaletą jest to, że robię to co 
lubię. Inne plusy tego są takie, że po-
znaje się wielu ciekawych ludzi.

Założenie warsztatu samocho-
dowego nie wymaga posiadania 
żadnych specjalnych pozwoleń, 
ani licencji. Ten fakt znacznie uła-
twia rozpoczęcie działalności, któ-
ra w pana miejscowości, w Wyszo-
mierzu, nie jest taka prosta? 

Co mogę powiedzieć? Może to, że w 
dzisiejszych czasach utrzymanie się z 
bezawaryjnych aut jest ciężkie, gdyż 
właściciele takich pojazdów przeważ-
nie jeżdżą do autoryzowanych serwi-
sów, by nie tracić gwarancji. Nielicz-
ni próbują zaoszczędzić i wybierają 
inne warsztaty. W tego typu autach 
przeważnie już nie można niczego 
naprawić, tylko trzeba wymienić na 
nowe części.

Proszę powiedzieć Czytelnikom, 
bo niezależnie od tego, czy jeste-

śmy właścicielami, użytkownika-
mi czy zarządzamy samochodami 
w ramach obowiązków, prędzej czy 
później stajemy przed konieczno-
ścią wyboru serwisu. W takim mo-
mencie pojawia się pytanie, czym 
się kierować, by wybrać dobrej kla-
sy warsztat, w którym nasze auto 
zostanie odpowiednio dobrze na-
prawione?

Tutaj chcę powiedzieć, że wybie-
rając warsztat samochodowy należy 
kierować się, o czym nie wszyscy wie-
dzą, opinią innych klientów. Nale-
ży również zwracać uwagę na to, czy 
dany warsztat udziela gwarancji na 
wykonane usługi, jak i również, ja-
kimi narzędziami dysponuje i opro-
gramowaniem do diagnostyki nasze-
go pojazdu, który oprócz karoserii, 
czy silnika, ma również już specjali-
styczne oprogramowanie kompute-
rowe i systemy chroniące kierowcę w 
czasie jazdy.

Pana warsztat samochodowy 
posiada niezbędne zaplecze tech-
niczne, dzięki czemu szybko i chy-
ba skutecznie pomaga klientom w 
rozwiązaniu wszelkich problemów 
związanych z eksploatacją samo-
chodów. Czy pan „od ręki” ocenia 
usterkę i ją naprawia?

Nie tak do końca. Takim moim 
wstępnym i podstawowym zwycza-
jem obsługi klienta jest wysłuchanie 
jego uwag na temat auta. Również 
dotrzymywanie w miarę możliwości 
obiecanych terminów oraz „nie na-
ciąganie” klienta na nadmierne na-
prawy. W dzisiejszych czasach do-
bry warsztat można rozpoznać po 
jego wyposażeniu oraz wykazie wy-
konywanych usług. Dlatego zachę-
cam kierowców do tego, by na te spra-
wy zwracali uwagę, a wówczas będą 
mieli pewność, że ich auto będzie na-
leżycie naprawione.

Panie  Mateuszu, bywa, że o pol-
skich mechanikach mówi się, że są 
naciągaczami ... Czy pan też po-
dziela tę opinię?

 Prowadząc warsztat już od 5 lat, 
spotkałem się z niejedną złą opinią 
klientów na temat innych warszta-
tów. Nie raz widziałem nie fachowo 
wykonane naprawy. Dlatego kończąc 
odpowiadać panu na to pytanie zale-
cam kierowcom, by naprawdę powie-
rzali swoje auta do dobrych serwisów 
naprawy samochodów, bo wszak cho-
dzi o ich i pasażerów bezpieczeństwo, 
które powinno być przecież najważ-
niejsze.

Samochód jest dla nas obecnie 
codziennym środkiem transpor-
tu, który bywa, że czasami się psu-
je. Jakiego rodzaju wykonuje pan 
usługi i czy jest jakaś szczególnie 

polecana przez pana?
Zakres usług jest typowo standar-

dowy dla tego rodzaju zawodu, a wy-
konywane przeze mnie usługi obej-
mują naprawy mechaniczne, takie 
jak: naprawy zawieszeń, układy ha-
mulcowe, naprawa oraz wymiana 
silników, wymiana rozrządów, sprzę-
gieł itp. …. ponadto posiadam sprzęt 
do diagnostyki komputerowej, dlate-
go  w szczególności polecam wymianę 
amortyzatorów ,oleju, filtrów i wiele  
innych jeszcze usług, które przepro-
wadzam tu w Wyszomierzu.

Jest pan jeszcze bardzo młody, 
a zawód, który pan wykonuje w 
przyszłości najprawdopodobniej 
będzie się ograniczał do naprawy 
elektroniki  niż mechaniki. Zatem 
jak w przyszłości będzie wyglądał 
serwis samochodowy?

To, że jestem młody nie oznacza, że 
nie znam się na rzeczy. To dość kło-
potliwe pytanie, ale uważam, że  w 
przyszłości profesjonalny serwis sa-
mochodowy będzie jeszcze bardziej 
wyposażony w różnego typu sprzęt 
diagnostyczny, który będzie miał 
przede wszystkim jeszcze bardziej 
rozbudowane systemy komputero-
we. Równie doskonałym narzędziem, 
w mojej ocenie, jest ucho i oko me-
chanika, który oceni sytuacje i zdia-
gnozuje poprawienie lub naprawie-
nie usterki. By potwierdzić, że minia-
turyzacja sprzętu do naprawy weszła 
także do warsztatu samochodowe-
go, jest oto ten miniaturowy specjali-
styczny komputer, który służy mi do 
badania systemów  w komputerach 
pokładowych aut.

Kończąc pomału naszą rozmo-
wę, pragnę zauważyć, że mamy już 
kalendarzową  jesień, czyli jeden z 
najtrudniejszych okresów dla kie-
rowców. Co pan radzi?

W okresie jesienno-zimowym, jako 
technik-mechanik, zalecam spraw-
dzenie układów hamulcowych, zmia-
nę ogumienia, płynów letnich na zi-
mowe oraz wymianę oleju silniko-
wego wraz z filtrem. Kończąc, zachę-
cam również do sprawdzenia układu 
zapłonowego i żarowego oraz w ja-
kim stanie jest akumulator pojazdu, 
gdyż to on coraz częściej zawodzi w 
niskich temperaturach. Należy rów-
nież  sprawdzić oświetlenie. Jest już 
jesień, a wraz z nią coraz szybciej za-
pada zmierzch. Dlatego my kierow-
cy powinniśmy zachować szczególną 
ostrożność na drodze, a piesi powinni 
koniecznie ubierać kamizelki odbla-
skowe, dzieci i młodzież nosić odbla-
ski, które bez wątpienia przyczynią 
się również do ich bezpieczeństwa na 
drodze, czy przejściach na pasach. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pan Dariusz,  tata naszego przedsiębiorcy, od czasu do czasu towarzyszy synowi przy naprawach samochodów
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Szkoła Zawodowa w SOSW 

Przyuczają się do zawodów
Od zeszłego roku, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym, przy ul. Ks. J. Poniatowskiego w Nowogardzie, funkcjonuje również Szkoła Zawo-
dowa nr 1. Uczniowie przyuczają się obecnie do dwóch zawodów. Nauka w szkole kończy się egzaminami państwowymi zawodowymi. 

Podczas trzyletniej nauki, 
uczniowie są przygotowywani do 
wykonywania dwóch zawodów: 
pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej oraz monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w bu-
downictwie. Uczniowie realizu-
ją tę samą podstawę programową, 
która obowiązuje w szkołach ma-
sowych. 

-Wybór tych zawodów zapadł po 
konsultacjach z Kostrzyńsko-Słu-
bicką Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną oraz lokalnymi firmami i orga-
nem prowadzącym. Chodziło o to, 
aby kształcić uczniów w kierun-
kach, na które w najbliższym cza-
sie będzie zapotrzebowanie na ryn-
ku pracy. Program nauczania jest 
taki sam jak w szkołach masowych  
– mówi dyrektor SOSW, Joanna 
Wardzińska. 

W czasie nauki uczniowie, poza 
przedmiotami teoretycznymi, 
mają też organizowane raz w ty-
godniu zajęcia praktyczne, w za-
leżności od wybranego kierunku 
zawodowego. Warsztaty te prowa-
dzone są przez nauczycieli przy-
gotowania zawodowego – głów-
nie pedagogów na co dzień pracu-
jących w sąsiednim Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Zajęcia od-
bywają się zarówno w specjalnych 
salach przygotowanych do tego 
celu, jak i „w terenie”. 

- W ubiegłym roku uczniowie 

mieli na przykład okazję zdobywać 
praktyczne umiejętności pomaga-
jące przy pracach wykończenio-
wych poddasza, na terenie jednej 
z budów w Nowogardzie  – mówi 
Leszek Badowski, który prowadzi 

zajęcia praktyczne w klasie „bu-
dowlanej”. 

Podobnie jest w przypadku kla-
sy hotelarskiej. 

- Zajęcia praktyczne odbywa-
ją się w specjalnej sali przygotowa-

nej w naszym internacie, jak rów-
nież w hotelach działających na te-
renie Nowogardu m.in. - Kamena, 
Willa Zbyszko, a także Szczecina 
– Radison SAS. W czasie tych za-
jęć uczniowie dowiadują się, w jaki 

sposób przygotować pokój dla go-
ścia hotelowego, a więc odpowied-
nio zasłać łóżko, posprzątać po-
mieszczenie  – mówi J. Wardziń-
ska.  

Trzyletnie kształcenie kończy 
się państwowym egzaminem za-
wodowym. Egzaminy te odbywa-
ją się w salach, w których prowa-
dzone są zajęcia praktyczne, gdzie 
przygotowano specjalne stano-
wiska egzaminacyjne. Ucznio-
wie przygotowujący się do pracy 
w obsłudze hotelowej, zdają taki 
egzamin po zakończeniu szkoły. 
Inaczej jest w przypadku kierun-
ku monter zabudowy.  

- Monterzy zdają egzamin teore-
tyczny i praktyczny po zakończe-
niu każdego roku nauki, zgodnie 
z trzema kwalifikacjami zawodo-
wymi, tj. b5, b6 i b7. Właśnie 6 i 7 
października klasa budowlana bę-
dzie zadowala swój pierwszy egza-
min praktyczny – mówi dyrektor 
SOSW, J. Wardzińska. 

Obecnie w klasie pierwszej uczy 
się 10 uczniów, a w drugiej11.  

Uczniom szkoły pozosta-
je życzyć, aby zdobyte przez nich 
umiejętności w czasie nauki, rze-
czywiście pozwoliły w przyszło-
ści zdobyć pracę dającą dużo sa-
tysfakcji, nie tylko tej materialnej. 

Marcin Simiński

Na zdjęciu Leszek Badowski z uczniami klasy budowlanej, w sali gdzie odbywają się zajęcia praktyczne. 

Urząd odpowiada w sprawie tarasu przy ul. Dąbrowszczaków 

Mają posprzątać, ale punktu widokowego  
raczej nie odbudują 
Kolejna odbudowa punktu widokowego, który ze względów wyżej opisanych nie spełniał swojej roli, jest przynajmniej w najbliższym czasie niecelowa- pisze 
do redakcji Tadeusz Fiejdasz z UM w Nowogardzie, odpowiadając na pytania redakcji dotyczące przyszłości tego miejsca. 

Kilka tygodni temu, w odpo-
wiedzi na sygnał czytelników, 
pokazaliśmy w jakim stanie jest 
punkt widokowy-jedno z miejsc 
wymienianych w folderach pro-
mujących Nowogard. Miejsce to 
niegdyś pełniło nie tylko rolę ta-
rasu, z którego można było po-
dziwiać ptactwo żyjące na Szu-
warach, ale też było chętnie od-
wiedzane przez spacerowiczów. 
Niestety w ostatnim czasie teren 
ten zmienił się w wysypisko, a z 
punktu widokowego praktycznie 
nic nie zostało. 

W miniony wtorek, na pyta-
nia redakcji dotyczące przyszłości 
punktu widokowego przy ul. Dą-
browszczaków, odpisał nam Tade-

usz Fiejdasz, kierownik Wydziału 
GKMiOŚ w UM Nowogard.

-Punkt widokowy położony w 
sąsiedztwie ul. Dąbrowszczaków 

urządzony do podpatrywania pta-
ków był kilkakrotnie odbudowywa-
ny po dewastacjach przez wanda-
li. Stał się on miejscem do spoży-

wania alkoholu i głośnego – zakłó-
cającego spokój okolicznym miesz-
kańcom zachowaniu się przebywa-
jących tam osób. Interwencje po-
licyjnych patroli nie dały wyraź-
nej poprawy tej sytuacji. Dodatko-
wo wszystkie drewniane elementy 
punktu tj. ławki, stoły, bariery zo-
stały wyrwane i spalone. W związ-
ku z powyższym moim zdaniem 
kolejna odbudowa punktu widoko-
wego, który ze względów wyżej opi-
sanych nie spełniał swojej roli, jest 
przynajmniej w najbliższym czasie 
niecelowa. Natomiast teren wokół 
punktu widokowego zostanie upo-
rządkowany – odpady zostaną wy-
wiezione, a gałęzie i konary spry-
zmowane w jednym miejscu - pisze 

do redakcji Tadeusz Fiejdasz kie-
rownik Wydziału GKMiOŚ. 

Przypomnijmy tylko, że o losy 
punktu widokowego przy ul. Dą-
browszczaków dopytywał tak-
że, podczas sesji jaka miała miej-
sce w sierpniu, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej, Piotr Słom-
ski. Radny otrzymał taką samą od-
powiedź, jaka została przesłana 
do redakcji DN. Można było się z 
nią już zapoznać przed tygodniem 
czytając DN, na łamach którego P. 
Słomski opublikował poza odpo-
wiedzą w sprawie punktu obser-
wacyjnego, także odpowiedzi na 
inne, ważne sprawy dla mieszkań-
ców gminy, jakie otrzymał od UM. 

MS
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Powitanie jesieni w „krainie Fantazji”

Tajemniczy gość w ogrodzie
Dnia 22.09.br., w Artystycznym Przedszkolu „Kraina Fantazji” w Nowogardzie, obywatele 
Krasnoludki powitały tajemniczego gościa…

W samym centrum ogrodu 
przedszkolnego wybuchło ogrom-
ne zamieszanie. Do Krainy Fanta-
zji przybył tajemniczy gość. Kto 
to taki? Pani Jesień, wraz z dużym 
koszem u boku, w kaloszach, z pa-
rasolem w dłoni, koralami z jarzę-
biny oraz w kapeluszu z liści. Pani 
Jesień przyszła do przedszkola-
ków osobiście, ponieważ miała 
pewien kłopot z wrzuceniem do 
skrzynki listu adresowanego do 
Krasnoludków. Był tak ogrom-
ny, że nie mieścił się w skrzynce 
pocztowej. List w kształcie liścia – 

rzecz jasna, zawierał pewną proś-
bę do dzieci. Skoro jednak Pani 
Jesień zagościła osobiście, to oso-
biście poprosiła je o pomoc. Otóż, 
lecąc do przedszkolaków samo-
lotem, pogubiła po drodze swoje 
dary – dary jesieni. Bardzo prosiła 
o odszukanie tych wszystkich da-
rów w przedszkolnym ogrodzie. 
Nie można było zostawić Pani Je-
sieni tak samej, bez pomocy, więc 
odważna ekipa pracowitych Kra-
snali zadeklarowała pomoc. I zna-
leźli! Znaleźli wszystkie dary Je-
sieni. Jaka Ona była szczęśliwa! 

Wraz z dziećmi zaczęła tańczyć, 
śpiewać, a później każdemu z nich 
dała swój dar, aby wspólnie nama-
lowali Jesienne Drzewka. Macza-
ły więc Krasnale jesienne warzy-
wa w farbach i na szarym papie-
rze stawiały stemple. Tak zawiąza-
ła się nić przyjaźni między nimi, a 
ich tajemniczym gościem… Teraz 
wszystkie przedszkolaki czekają 
na kolejne „owoce” pracy Pani Je-
sieni, a najbardziej na deszcz, któ-
ry pozostawia po sobie takie cud-
ne kałuże do skakania… 

Dyrekcja i nauczyciele przedszkola, składają ogromne podziękowa-
nia pani Indze Markowskiej, mamie Krasnoludka Maciusia, która w 
pięknym wyrazie współpracy i zaangażowania była dziś dla wszystkich 
Krasnali Panią Jesienią. Dziękujemy!

Info: własna

Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

Spotkanie młodzieży w Heide
W dniach 4-6 września 2015 roku, młodzież z Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, wraz z opie-
kunami, odwiedziła partnerskie miasto Heide w Niemczech.  Zaproszenie do udziału w 
„Spotkaniu Młodzieży” wystosował Burmistrz miasta Heide, pan Ulf Stecher, a Urząd Mia-
sta Nowogard sfinansował wyjazd nowogardzkich gimnazjalistów. 

Tego typu spotkanie dla mło-
dzieży w wieku 12-15 lat odbyło 
się po raz pierwszy, a możliwość 
uczestniczenia w nim była dla na-
szej szkoły prawdziwym wyróż-
nieniem. Poza uczniami  z Nowo-
gardu w spotkaniu uczestniczy-
ła młodzież ze szkoły w Anklam 
oraz dzieci z Heide. Miastecz-
ko przywitało nas ulewnym desz-
czem i wiatrem, i tak naprawdę 
to dynamiczna pogoda dyktowa-

ła program kolejnych dni. Zmia-
ny w programie nie wpłynęły w 
najmniejszym stopniu na poziom 
naszego zadowolenia z organiza-
cji spotkania. Organizatorzy za-
dbali o najdrobniejsze szczegóły i 
otoczyli nas serdeczną atmosferą. 
Wzięliśmy udział w nocnej wy-
cieczce po Heide, spędziliśmy so-
botnie przedpołudnie na miejsco-
wej pływalni oraz w kinie, space-
rowaliśmy po wałach Morza Pół-

nocnego, rywalizowaliśmy w grze 
w kręgle. Na każdym etapie wy-
cieczki towarzyszyli nam organi-
zatorzy oraz burmistrz.

Choć wyjazd był krótki, zawią-
zało się wiele nowych znajomości. 
Dla gimnazjalistów z naszej szko-
ły było to niezwykle ciekawe do-
świadczenie i bardzo przyjemnie 
spędzony czas.

Danuta Ścibor 
Agnieszka Kokoszka

Uczniowie ZSP w Osinie, 
aktywnie spędzają wolny  

„Wielkie 
Kasztanobranie”
Wycieczka rowerowa to aktywna forma spędzenia wolnego 
czasu. Aby rozbudzić w uczniach zainteresowanie turystyką 
rowerową, wychowawczyni klasy VI a postanowiła zorgani-
zować wycieczkę rowerową po okolicy gminy Osina. 

W sobotę (19 września), kla-
sa VI a, wraz z opiekunem Rena-
tą Langner oraz rodzicami wybra-
ła się na wycieczkę rowerową  po 
okolicy gminy Osina. Uczniowie 
wraz w wychowawcą i rodzica-
mi w świetnym nastroju wyruszy-

li najpierw z Bodzęcina do Kiko-
rzy. Po przybyciu na miejsce (do 
Kikorzy), do grupy rowerzystów 
dołączyły dzieci z tej miejscowo-
ści. Ta aktywna forma spędzenia 
wolnego czasu połączona była ze 
zbieraniem kasztanów, ponie-
waż wychowankowie pani Renaty 
Langner wzięły udział w Ogólno-
polskiej Akcji „Wielkie Kasztano-
branie 2015”. Organizatorem akcji  
była firma zajmująca się skupem 
kasztanów dla firm farmaceutycz-

nych. Kolejny postój odbył się 
w Osinie - tam właśnie ucznio-
wie zebrali najwięcej kasztanów. 
Nadmieńmy, że zebrane kaszta-
ny powinny być nieuszkodzone, 
i nim zostaną przekazane, co jest 
ważne, podsuszone, co na pew-

no uczniowie uczynią. W drodze 
powrotnej, tej wycieczki, zorga-
nizowano dla wszystkich uczest-
ników ognisko i smażenie kieł-
basek oraz zabawę przy świetli-
cy wiejskiej w Kikorzach.  Podzię-
kowania za zaangażowanie i mile 
spędzony wspólnie czas należą się 
szczególnie rodzicom, którzy po-
mogli w zorganizowaniu wyciecz-
ki rowerowej. 

Klaudia Stefańska
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Maja córka Anny Wiade-
rek ur. 23-09-2015 z Na-
ćmierza

Maja córka Natalii i 
Krzysztofa ur. 17-09-2015 
z Nowogardu

Marcelina córka Pauliny 
Janczewskiej ur. 24-09-
2015 z Mielna

Zosia córka Agnieszki i 
Tomasza ur. 21-09-2015 z 
Gryfina

Pola córka Pauliny i Kon-
rada Niedziółka ur. 19-09-
2015 z Bezrzecza

Zuzia córka Magdy i Ad-
riana ur. 21-09-2015 z No-
wogardu

Lena córka Marleny Mi-
chalskiej ur. 23-09-2015 z 
Dobropola

Katarzyna córka Martyny 
Bator-Rogala i Dariusza 
Rogala ur. 19-09-2015 z 
Nowogardu

Lena córka Jolanty Madej 
ur.21-09-2015 z Gadomia

Kacper syn Moniki i Prze-
mysława ur. 19-09-2015 z 
Łobza

Franciszek syn Sylwii Maj-
da ur. 18-09-2015 z Bienic

Blanka córka Andżeliki 
Motyl i Przemysława Kró-
la ur. 17-09-2015 z Nowo-
gardu

III międzynarodowy Turniej Piłki ręcznej – Szczecinek 2015

Zwycięski Handball Nowogard
W sobotę (19 września), Handball Nowogard wziął udział w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn Szczecinek 2015. Nowogar-
dzianie byli bezkonkurencyjni, najpierw wygrywając „grupę śmierci”, a następnie po koncertowej grze, nie dając szans rywalom z Rosji. 

W turnieju wystąpiły trzy ze-
społy żeńskie - Pogoń Szcze-
cin, Relax Świdwin i AZS Kosza-
lin rozgrywające swe mecze syste-
mem każdy z każdym i sześć mę-
skich, podzielonych na dwie gru-
py. W grupie pierwszej znalazły 
się drużyny Handball Nowogard, 
Pogoń Szczecin i Gwardia Ko-
szalin, w grupie drugiej Handball 
Szczecinek, Tęcza Kościan i HB 
Kaliningrad. 

Pierwsze spotkanie zawodni-
cy z Nowogardu rozegrali z bar-
dzo silnym i wymagającym prze-
ciwnikiem z Koszalina. Rywali-
zacja obu drużyn zawsze stoi na 
najwyższym i niezwykle wyrów-
nanym poziomie. Tak było i tym 
razem. Mecz toczył się bramka za 
bramkę, żadna z drużyn nie mo-
gła wypracować sobie bezpiecz-
nej przewagi. Każda akcja była na 
wagę zwycięstwa, więc nie można 
było sobie pozwolić na jakiekol-
wiek błędy. Bardzo dobra obrona 
i świetnie spisujący się bramkarze 
zespołu z Nowogardu pozwoliły 
na cenne jednobramkowe zwycię-
stwo 8:7. 

W kolejnym spotkaniu szczy-
piorniści Handballu Nowogard 
stanęli naprzeciw zawodników 
Pogoni Szczecin. Stawka meczu 
była bardzo wysoka, bowiem wy-
grana dawała nowogardzianom 
awans do finału. Pierwszą bramkę 
zdobył Handball, lecz szybko od-
powiedziała Pogoń, dołożyła ko-
lejne dwa trafienia i na tablicy po-
jawił się wynik 1:3 dla Szczecina. 
Wiadomo było, że Pogoń też wal-
czy o zwycięstwo i awans do fina-

łu, więc nie odda meczu bez walki. 
Na szczęście sportowa złość zmo-
bilizowała zawodników Handbal-
lu, którzy przystąpili do odrabia-
nia strat. Po raz kolejny bardzo 
mocna i szczelna obrona pozwo-
liła im wyjść na prowadzenie. Kil-
ka doskonałych parad w bram-
ce pozwoliło wyprowadzić szyb-
kie kontry, które w stu procentach 
zostały zakończone efektowny-
mi bramkami. Pogoń Szczecin nie 
znalazła recepty na świetnie grają-
cych szczypiornistów Handballu. 
Na trzydzieści sekund przed koń-
cem to Handball Nowogard pro-
wadził trzema bramkami, oczeku-
jąc ze stoickim spokojem końco-
wego gwizdka sędziego. Zwycię-
stwo stało się faktem. Ogromna 
radość nowogardzkich szczypior-
nistów była uzasadniona, bowiem 
awansowali do finału po wygra-
niu tzw. „grupy śmierci”. Pogoń 
po przegranej mogła już tylko li-
czyć na mecz o trzecie miejsce w 
turnieju.

W drugiej grupie bezkonkuren-
cyjni okazali się zawodnicy z Kali-
ningradu, którzy pokonali gładko 
Szczecinek oraz Kościan. Na dru-
gim miejscu w grupie uplasował 
się gospodarz Handball Szcze-
cinek przed Tęczą Kościan. Do 
meczu o piąte miejsce w turnieju 
przystąpili zatem Gwardia Kosza-
lin i Tęcza Kościan. Ostatecznie 
z wygranej cieszyli się szczypior-
niści z Koszalina. Mecz o trzecie 
miejsce Pogoń Szczecin rozegrała 
z Handballem Szczecinek. Staw-
ka spotkania była wysoka, każda z 
drużyn chciała stanąć na podium. 

Chęć zwycięstwa przełożyła się 
na bardzo nerwowe i niesportowe 
zachowania zawodników Pogoni, 
którzy otrzymali dwie czerwone 
kartki. Niestety nawet te wyklu-
czenia nie pomogły Szczecinko-
wi i z trzeciego miejsca cieszyli się 
zawodnicy ze Szczecina. 

Do meczu finałowego, noszą-
cego miano międzynarodowe-
go, przystąpili Handball Nowo-
gard i HB Kaliningrad. Mecz ten 
był koncertem w wykonaniu za-
wodników z Nowogardu, którzy 
od samego początku wyszli na 
prowadzenie. Pokaz fantastycz-
nych umiejętności w ataku, moc-
na obrona i cieszące oko popisy 
bramkarzy nowogardzkich spra-
wiły, iż Rosjanie, mimo usilnych 
starań nie byli w stanie wydrzeć 
Handballowi Nowogard pierwszej 
wygranej w nowym sezonie. Mecz 
zakończył się wynikiem 15:8 i to 
nowogardzianie stanęli na naj-
wyższym stopniu podium. 

Wśród kobiet triumfowała Po-
goń Szczecin, pokonując swe ry-
walki z Koszalina i Świdwina.

Skład drużyny Handball Nowo-
gard: Piotr Wojciechowski, Mieczy-
sław Machocki, Wiesław Piotro-
wicz, Marcin Gołąb, Paweł Kraw-
czyk, Maciej Błażewicz, Bartosz 
Zdanowicz, Roman Pikulski, Mi-
chał Błażewicz, Artur Włodar-
czyk, Tomasz Iwan, Daniel Spór, 
Piotr Machut.

Piotr Machut
Handball Nowogard      
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BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

rekLAmA

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. - od 5 szt. - 20 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

PIASek, PIASek 
PrZeSIeWANY, 

ŻWIr, CZArNOZIem, 
POSPÓŁkA 

 ŻWIrOWNIA 
DŁUGOŁĘkA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO kLIeNTA

A/0

P.P.H.U „EWA” 
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu  

przy ul. Ks. Racibora I 4  
(vis à vis głównego wejścia do ZSO). 

W ofercie: artykuły spożywczo-przemysłowe, wyroby garmażeryjne

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej  
– VII runda Głogów

W niedzielę zawody  
w Nowogardzie
W dniu 20 września, w Głogowie rozegrano VII Rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej w motocrossie. Klub Motorowy Cisy Nowogard reprezentowało dwóch zawodników- 
Krzysztof Paszek i Kacper Matecki. Teraz przed kibicami sportów motorowych w naszym 
mieście nie lada gratka, bowiem w najbliższą niedzielę na torze motocrossowym w Nowo-
gardzie, rozegrana zostanie VIII Runda MSPZ. 

W Głogowie, w kategorii MX 
Masters, podczas treningu kwali-
fikacyjnego, na torze pojawiło się 
dwóch zawodników reprezentu-
jących KM Cisy - Krzysztof Pa-
szek i Mirosław Tomczyk. Nieste-
ty zawody dla Tomczyka zakoń-
czyły się już po treningu. Dru-
gi z zawodników KM Cisy zapre-
zentował się przyzwoicie. Podczas 
treningu, Krzysztof  Paszek uzy-
skał 15 wynik, pośród 26 zawod-
ników. W pierwszym wyścigu Pa-
szek pojechał jeszcze szybciej. Za-

wodnik KM Cisy uplasował się na 
12. miejscu, natomiast w drugim 
biegu spadł o jedną pozycję na 
13. miejsce i w klasyfikacji całych 
zawodów ostatecznie zdobył 57 
punktów, które dały mu 12. lokatę. 

Również przyzwoicie na torze w 
Głogowie radził sobie Kacper Ma-
tecki, startujący w kategorii MX2 
Junior. Matecki podczas trenin-
gu kwalifikacyjnego uzyskał 19 
czas. W wyścigu pierwszym za-
wodnik KM Cisy uplasował się na 
20. pozycji, z kolei w drugim bie-

gu poprawił się o 3 lokaty, zajmu-
jąc 17. miejsce. W klasyfikacji in-
dywidualnej zawodów Kacper 
Matecki uzyskał 45 punktów i za-
jął 17. miejsce. Na starty zawod-
ników z nowogardzkiego klubu 
można spojrzeć z przymrużeniem 
oka, gdyż Głogów był traktowany 
głównie jako trening. Przed nami 
zawody w Nowogardzie i nikt z 
zespołu KM Cisy, nie chciałby tuż 
przed nimi nabawić się kontu-
zji. Wierzymy, że Klub Motorowy 
Cisy Nowogard będzie miał wie-
le powodów do zadowolenia, ze 
startów swoich zawodników. Nie-
kwestionowaną faworytką do wy-
grania w Nowogardzie, jest Ża-
neta Zacharewicz. Przypomina-
my, że VIII Runda Mistrzostw 
Strefy Polski Zachodniej rozegra-
na zostanie na torze motocrosso-
wym w Nowogardzie w niedzie-
lę (27 września), o godzinie 12:00. 
Zapraszamy mieszkańców gmi-
ny Nowogard do uczestniczenie w 
tym wydarzeniu. 

KR

KM Cisy już od jakiegoś czasu przygotowuje tor w Nowogardzie do VIII Rundy Mi-
strzostw Strefy Polski Zachodniej

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17 

72-200 Nowogard 

 

EDUKACYJNE e-CENTRUM KONSULTACYJNE                    

już w NOWOGARDZIE ! ! ! 
 

SZANOWNI  NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I  PEDAGODZY 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

serdecznie zapraszamy na nieodpłatne e-konsultacje do Edukacyjnego Centrum Konsultacyjnego                                

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, które od  września 2015r.                    

rozpoczęło swoją  działalność. Oferujemy: 

bezpłatną, specjalistyczną pomoc i doradztwo dla: 

    nauczycieli, wychowawców, pedagogów 

(przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)                           
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W ramach działalności proponujemy: 

  e-konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy                    
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

w szkole ogólnodostępnej 
  e-konsultacje w zakresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

rewalidacyjnych, neurologopedycznych, logopedycznych,                        
terapeutycznych i innych 

Jeżeli masz wątpliwości w swojej pracy. 
Nie czekaj, zgłoś się - pomóż sobie i swoim wychowankom! 

 

e-konsultacji udzielamy pod adresem: 

e-mail: sosw.konsultacje@gmail.com 
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Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundo-
waniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest 
to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czy-
li po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 

nadzieję, że podobnie jak ja, wie-
lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 

Festynu Komandosa, odbędzie się 
Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możli-
wość swojego zdania w tak ważnej 
sprawie dla członków Stowarzysze-
nia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

Zespoły Pomorzanina  
zagrają na wyjeździe

Z Piastem pierwsze 
wyjazdowe punkty?
W najbliższy weekend wszystkie seniorskie drużyny Pomo-
rzanina, rozegrają mecze na wyjeździe. Pierwszy zespół w 
poszukiwaniu pierwszych punktów na obcym terenie, zagra 
u beniaminka- Piasta Karsko. Drugi zespół po przerwaniu 
passy porażek, powalczy o zwycięstwo w Stepnicy. Kobieca 
drużyna po blamażu z trzecim składem Olimpii, wybierze 
się do Kołobrzegu na mecz z Kotwicą. 

Podopieczni Tomasza Surmy, 
jak dotąd rozegrali dwa mecze 
wyjazdowe i obydwa przegrali. 
Zobaczymy czy powiedzenie „do 
trzech razy sztuka”, znajdzie od-
zwierciedlenie w przypadku Po-
morzanina. Drużyna Piasta Kar-
sko jest beniaminkiem i radzi so-
bie całkiem przyzwoicie, zajmu-
jąc 9. miejsce w tabeli, z 7 punk-
tami na koncie. Pomorzanin jesz-
cze nie wygrał na wyjeździe, z ko-
lei Piast jeszcze nie odniósł zwy-
cięstwa na własnym boisku. Kar-
sko rozegrało u siebie dwa spotka-
nia, remisując z Arkonią Szczecin 
1:1 oraz notując porażkę z Polo-
nią Płoty 0:1. Pomorzanin wygry-
wając z Piastem, przeskoczy ten 
zespół w ligowej tabeli. Nowo-
gardzianie, którzy niebezpiecz-
nie zbliżają się do strefy spadko-
wej powinni zrobić wszystko, aby 
ograć beniaminka i zdobyć pierw-
sze wyjazdowe punkty. Mecz za-
planowano na sobotę (26 wrze-
śnia), o godzinie 16:00. 

W A Klasie Pomorzanin II sta-
nie przed kolejną szansą na zdo-
bycie 3 punktów. Tym razem dru-
gi zespół zagra w Stepnicy z tam-
tejszym Zalewem. Rywal bez wąt-

pienia jest w zasięgu „rezerwo-
wych”. Zalew dotychczas uzbierał 
zaledwie 3 punkty, wygrywając w 
Wełtyniu z Rybakiem 2:4. Pozo-
stałe 4 spotkania, rywale Pomo-
rzanina przegrali. Zalew zajmu-
je 12. miejsce w tabeli i jeśli prze-
gra z Pomorzaninem, to nowo-
gardzianie uciekną ze strefy spad-
kowej, spychając tam piłkarzy ze 
Stepnicy. Jest zatem o co grać. To 
spotkanie zaplanowano na sobo-
tę (26 września), o godzinie 15:00. 

Po lekcji pokory, jaką kobie-
cej drużynie Pomorzanina spra-
wiła Olimpia III Szczecin, pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zagra-
ją z Akademią Piłkarską Kotwicy 
Kołobrzeg. Gospodynie tego me-
czu, jak dotąd rozegrały tylko dwa 
mecze i obydwa przegrały. W mi-
nionym sezonie Kotwica była do-
starczycielem punktów oraz bra-
mek. W tym sezonie raczej bę-
dzie podobnie, jednak jak poka-
zał ostatni mecz, nie można lek-
ceważyć rywalek. „Pomorzanki” 
w Kołobrzegu zagrają w niedzie-
lę (27 września), o godzinie 17:00. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier w poszczególnych ligach. 
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Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
7. kolejka:
Iskra Golczewo – Stal Lipiany  (26.09; 15:00)
Stal Szczecin – Rega Trzebiatów  (26.09; 15:00)
Piast Karsko – Pomorzanin Nowogard  (26.09; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Polonia Płoty  (26.09; 16:00)
Energetyk Gryfino – Ina Ińsko  (26.09; 16:00)
Morzycko Moryń – Sarmata Dobra  (26.09; 16:00)
Kłos Pełczyce – Arkonia Szczecin  (26.09; 17:00)
Błękitni II Stargard – Zorza Dobrzany  (27.09; 16:30)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
6. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Łożnica  (26.09; 11:00)
OKS Goleniów – Znicz Niedźwiedź  (26.09; 12:00)
Aquila Szczecin – Rybak Wełtyń  (26.09; 12:00)
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard  (26.09; 15:00)
Światowid Łobez – Pomorzanin Przybiernów (26.09; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Kasta Majowe  (27.09; 16:00)
Wicher Reptowo – Hanza Goleniów  (27.09; 16:00)
III Liga Kobiet 2015/2016
4. kolejka:
Energetyk Gryfino – Zalew Stepnica  (26.09; 10:00)
Hattrick Kołobrzeg – Fala Międzyzdroje  (26.09; 19:00)
Olimpia III Szczecin – Błękitni II Stargard  (27.09; 13:30)
Orzeł 2010 Wałcz – Vielgovia Szczecin  (27.09; 16:00)
Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard (27.09; 17:00)

Oldboje Pomorzanina na turnieju charytatywnym

„Razem Możemy Więcej”
W sobotę (19 września), na boisku nr 2 przy stadionie Pogoni Szczecin, odbył się charyta-
tywny turniej piłkarski Oldbojów, udział w turnieju wzięli piłkarze Pomorzanina Nowo-
gard, którzy w grupie rywalizowali m.in. z zespołem Pogoni Szczecin. 

Podczas turnieju zbierano fun-
dusze dla osieroconych dzieci, Ju-
lii i Huberta. Wystąpiło w sumie 
12 drużyn, w tym zespoły spoza 
Polski. Oprócz Oldbojów Pogoni 
Szczecin, gościli również piłkarze 
Lecha Poznań. Pomorzanin rywa-
lizował w grupie z zespołem „Por-
towcy Stars”, w którego barwach 
wystąpili m.in. Maciej Stolarczyk, 
Grzegorz Matlak, Olgierd Mo-
skalewicz, Bartosz Ława, Dariusz 
Adamczuk czy Jarosław Chwa-
stek. Ponadto grupowymi rywa-
lami byli jeszcze zawodnicy Orła 
Wałcz, reprezentacja Północnej 
Izby Gospodarczej, „Drink Team 
Portowcy” oraz drużyna z Danii. 
Spotkania trwały po 15 minut, z 
tym że w rozgrywkach finałowych 
mecze zostały wydłużone do 20 
minut. Pomorzanin zajął w swo-
jej grupie ostatnie miejsce, w me-
czu ze swoimi najbardziej znany-
mi rywalami, czyli z „Portowca-
mi”, nowogardzianie ulegli 4:0. To 
jednak nie byli piłkarze Pogoni, a 
drużyna z Wałcza zajęła 1. miejsce 
w grupie, wyprzedzając „Portow-
ców”. Te dwie drużyny awansowa-
ły do półfinału. W drugiej grupie, 
piłkarze Lecha Poznań, po kolei 
gromili kolejnych rywali, czyli Le-
śnik Międzyzdroje, „Netto” Szcze-
cin, Gryf Kamień Pomorski oraz 
niemiecką drużynę FC Schwedt. 

Poznaniacy nie zdołali jednak 
uporać się z gospodarzami, dru-
żyna „Portowców” pokonała Le-
cha 1:0, następnie w finale gwiaz-
dy Pogoni pokonały Orła Wałcz 
również 1:0 i tryumfowali w za-
wodach. Mecz o 3. miejsce zwy-
ciężyli lechici, pokonując Leśni-
ka Międzyzdroje. Nowogardzia-
nie zagrali w jeszcze jednym miej-
scu, a dokładniej w pojedynku o 
przedostatnią pozycję. Rywalami 

byli zachodni sąsiedzi z zespołu 
FC Schwedt. Niemcy okazali się 
nieznacznie lepsi wygrywając 2:1. 
Nie trzeba jednak nikomu mówić, 
że wyniki w tym turnieju były 
drugoplanowe, najważniejszym 
wydarzeniem była pomoc dla Ju-
lii i Huberta i głównie dlatego tur-
niej „Razem Możemy Więcej”, za-
kończył się wielkim sukcesem. 

KR

Na zdjęciu od lewej- były piłkarz Pogoni Szczecin- Maciej Stolarczyk oraz prezes 
Pomorzanina Nowogard- Marcin Skórniewski
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

DLA PAŃ "PrOFILAkTYkA rAkA PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 3 paź-
dziernik 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                         

OFerTA DLA PAŃ PO 69 rOkU ŻYCIA

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  
badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Rozpoczęcie pracy: październik 2015
Czas zatrudnienia: około 5 miesięcy
Zarobki: 2600-3000 zł netto/m-c (praca 12h/dziennie 6 dni w tygodniu)
Lokalizacja: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
                         (goleniowski park przemysłowy)
Zapewniamy: dojazd, powrót i posiłek regeneracyjny

PRACOWNIK 
SEZONOWY

FIRMA NORPOL POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH 
DO PODJĘCIA PRACY PRZY OBRÓBCE SKÓR Z NOREK

Potencjalnych chętnych prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 914189040 lub na adres e-mail: o�ce@norpol.com.pl

Zorzy nie było, Pomorzanin II w IV rundzie

W środę Finał  
Pucharu Polski Kobiet
Mecz III Rundy Pucharu Polski ZZPN, pomiędzy Pomorzaninem II i Zorzą Dobrzany, któ-
ry miał się odbyć w środę (23 września), nie doszedł do skutku. Rywale nie przyjechali do 
Nowogardu i tym samym przegrali walkowerem. Znamy termin finałowego meczu Pucha-
ru Polski ZZPN kobiet, mecz pomiędzy Pomorzaninem i Błękitnymi Stargard, rozegrany 
zostanie w środę (30 września). 

Co prawda nie za sprawą spor-
towej walki, a przy pomocy wal-
kowera, drugi zespół awansował 

już do IV Rundy Pucharu Pol-
ski. Piłkarze Zorzy Dobrzany nie 
dojechali do Nowogardu, nieste-
ty nie poinformowali też nowo-
gardzki klub, dlatego piłkarze któ-
rzy tego dnia stawili się na stadio-
nie, zrobili sobie trening. Nieba-
wem zostaną rozlosowane pary 
IV Rundy, z A Klasy w grze pozo-
stała jeszcze tylko Flota Świnouj-
ście, zatem jeśli nowogardzianie 
nie trafią na Flotę, to swój mecz 
pucharowy rozegrają przed wła-
sną publicznością. O wynikach 
losowania poinformujemy na bie-
żąco. 

Zachodniopomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej poinformo-

wał już o terminie meczu fi-
nału wojewódzkiego Pucharu 
Polski Kobiet. Przypomnijmy, 
że finalistkami są zawodniczki 
Pomorzanina, które po remisie 
1:1 i wygranej w rzutach kar-
nych, sensacyjnie wyelimino-
wały 1-ligową Victorię Sianów, 
a także piłkarki Błękitnych 
Stargard, które w pojedynku z 
Olimpią II Szczecin wygrały aż 
1:9. Mecz finałowy zostanie ro-
zegrany w Nowogardzie, w naj-
bliższą środę (30 września), o 
godzinie 16:30. Już dziś gorąco 
zapraszamy wszystkich kibiców 
na to spotkanie. 

KR 

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW “Tęczak” w Nowogardzie organizuje dn. 27.09.2015 r., zawody trociowe w Trze-

biatowie. Zapisy w sklepie wędkarskim “Tęczak”, wpisowe 10 zł. Wyjazd z ul. 5 Marca, o godz. 7.00.
Zarząd Koła

PZW “Tęczak”
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi za-

pisy na sprzedaż mieszkań w budynku miesz-
kalnym 30-rodzinnym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wynajęcia Lo-
kal  100m.533983233

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 m2: 
nowe okna, budynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod budowę garażu.
Tel. 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojowe, I piętro, 
60m2, ul. Zamkowa. Tel. 730 315 621  

• Wynajmę mieszkanie 3pokojowe na IV pię-
trze do umeblowania. 691 258 401 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 735 957 
563 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 57m2, II 
piętro ul. Warszawska, cena 169 tys. Tel. 510 
002 318

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + garaż. 663 
565 660 

•  Sprzedam mieszkanie 50m2, parter, dobra 
lokalizacja. 506 432 616 

• Sprzedam budowę w stanie surowym. Tanio. 
507 045 404

• Działkę budowlaną z warunkami zabudowy. 
Sprzedam. 606 681 704 

• Sprzedam mieszkanie jednopokojowe na II 
piętrze, centrum. 665 541 960

•	 Sprzedam działki budowlane w okolicach 
stadionu. 695 400 600

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkaniami. 
722 300 700

• Sprzedam lub zamienię 3 pokojowe 58m2 na 
2 pokojowe. 663 695 260 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 215

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 517 
357 653 

• Poszukuje domu do wynajęcia okolice Nowo-
gardu. 733 313 480 

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia. Tel. 
509-601-559

• Do wynajęcia mieszkanie 44m2, dwupokojo-
we, aneks kuchenny, ul. Racibora. 784 056 335 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. Tel. 509 
329 023 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, osiedle 
Bema, bezczynszowe + garaż. 609 371 110 
po 15.30 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w okolicach 
Nowogardu. 91 39 25 888

•	 Sprzedam dom okolice kościuszki. 606 
118 102 

• Kawalerka do wynajęcia. 662 258 879 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje. 609 64 
32 27

• Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe . 601 
724 492 

• Sprzedam działkę w Olchowie, centrum, 9 
arów. Tel. 606 312 832 

• Dobra-komfortowe mieszkanie 2pokojowe 
53m2 z balkonem na I piętrze. ok. 115 000 zł 
Tel. 501 307 666

• Redestowo – sprzedam 2 h+ 1 ha gruntu rol-
nego. 16.500 zł za ha. Tel, 725 899 426 

• 7 ha  w gm. Dobra grunty orne 15500 te. 889 
133 882 

• Sprzedam bezczynszowe mieszkanie dwupo-
kojowe, 90000 zł. 729 217 196

mOTOrYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłodni-

ce (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Skodę Felicie rok produkcji 1997, 
benzyna, ważne OC, przegląd do sierpień 
2016. Cena 2000 zł (do uzgodnienia). Tel, 508 
211 573 

• Sprzedam Forda Mondeo rok 2006, 1.6 ben-
zyna, 604 164 710 

• Sprzedam Opel Astra rok. Prod. 2006, 15 000. 
725 485 230 

•	 Sprzedam Volkswagena Caddy. 783 484 
836 

rOLNICTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 

Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belowanie sło-
my i siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agregatem. 
608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 18. tel. 605 092 
517

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, siewnik do 
nawozów 1000 kg, sortownik elektryczny do 
ziemniaków. 606 576 417 

• Sprzedam ziemniaki jadalne z dowozem, Ża-
bówko. 661 633 977

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 725 806 787 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortownik do 
ziemniaków elektryczny. 606 576 417  

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

• Sprzedam ziemniaki. Tanio. 692 125 122 

• Oddam obornik. 505 405 357 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogowych i 
inne drobne naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 

Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szyb-
ko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PrANIe-mAGIeL,PrANIe DYWANÓW, WY-
kŁADZIN, TAPICerkI meBLOWeJ SAmO-
CHODOWeJ/ SkÓrZANeJ mATerIAŁO-
WeJ / POŚCIeLI WeŁNIANeJ / LANOLINĄ/
SPrZĄTANIe: CZYSZCZeNIe FUG.TeL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Ocieplenia, remonty, dachy. 692 562 306 

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Glazura, terakota. Fachowo i solidnie. Wykoń-
czenia wnętrz pod klucz. 607 647 515 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na rente, 
emeryturę, świadczenia emerytalne i kapitał 
początkowy. Kontakt : 512 413 563 

• Matematyka. 668 171 212 

• Usługi koparko-ładowarką, przyłącza do tkan, 
roboty ziemne. 603 219 478 

• Pomoc przy pisaniu prac zaliczeniowych. 730 
925 470

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• BLACHARSTWO POJAZDOWE. 600 182 682 

• Matematyka wszystkie poziomy profesjonal-
nie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, ada-
ptacja poddaszy. 600 626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 381 

• Torty. 600 151 353

• Usługi ogólnobudowlane, docieplenie bu-
dynków,  malowanie, szpachlowanie, panele 
podłogowe. 607 654 692 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

PrACA
• Restauracja  „PRZYSTAŃ”  zatrudni  osobę  do  

rozwożenia posiłków.Tel.913920221.

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 
643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 
005

• Zatrudnię elektryków – pomocników elektry-
ków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 782 
860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc ku-
chenna i do prac gospodarczych. 602 474 266 

• Poszukuję pracownika na stanowisko dojarz, 
wysokie wynagrodzenie. 91 39 18 140 

• Zatrudnię mechanika samochodowego z do-
świadczeniem. 601 470 260 

• Przyjmę dekarza z doświadczeniem. 785 931 
513

• Zlecę docieplenie oraz przyjmę pracowni-
ków. 785 931 513

• Przyjmę do pracy w lesie pilarza i pomocni-
ka. 783 176 050 

• Zatrudnię pomocnika stolarza. Mile widziane 
doświadczenie. 503 084 687 

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
warsztat w Żabowie. Organizuje dowóz z No-
wogardu. 600 291 059

• Zatrudnię na koparko-ładowarkę. 604 164 710

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594

• Przyjmę do pracy pomocnika murarza. 501 
549 756 

•	 Producent okien i drzwi z PCV i ALU po-
szukuje montażysty z doświadczeniem. 
te. 501 228 114 

•	 Dam pracę mS BIOSS maciej Sawicki Ser-
wisant IT/Sprzedawca wymagania znajo-
mość:komputery,telefony,nawigacje,ta-
blety, komunikatywność,chęć do pracy-
,uczciwość, szybko uczący się,nie palący 
pełny etat tel-792-228-896

• Firma zatrudni osobę z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (otwarty rynek  
 pracy) do prostych prac porządkowych i do-
zorowania. Tel. 91 39 107 04

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na trasie Nor-
wegia-Węgry-Słowacja, tel. 607 585 561

• Zatrudnię dwóch pomocników murarzy. 508 
290 657 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na rente, 
emeryturę, świadczenia emerytalne i kapitał 
początkowy. Kontakt : 512 413 563 

• Język niemiecki dla opiekunek. 887 372 539 

• Mieszkanie i wyżywienie w zamian za pomoc 
w pracach przydomowych. 508 404 788 

• Do prac wykończeniowych. 513 100 901 

INNe
• SZKÓŁKA- w Karsku  oferuje bardzo duży  

wybór drzew  owocowych w pojemnikach 
Już od 20 zł.  Tuje, szmaragd  już  od 10 
zł.606106142.

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porą-
bane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, cena 
do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam pelet. 603 703 196

• Sprzedam drzewo mieszane liściaste pocięte 
w klocki. Tel 880 690 659 

• Owczarek niemiecki 2 lata z rodowodem bar-
dzo ładny sprzedam. 91 39 21 828

• Sprzedam segment pokojowy stolik RTV + 
ława rozkładana. 605 331 204

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, wys. 
190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, kolor ja-
sny, dużo pułek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożona w paczki,   
tel. 605 522 340,

• Sprzedam używane narzędzia: klucze, gwin-
towniki itp. oraz szlifierkę. 91 39 22 990

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS - 
Bosch ceranorm wiszacy elektronik,ekono-
miczny z gwarancja serwisowa do mieszka-
nia,domu cena 1.400 zl tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus zeliwny-
,pompa elektronik,z Niemiec f.Vaillant tylko 
ogrzewanie cena 1.200zloraz piec gazowy 
c.o wiszacy do mieszkania,domku,sklepu,za-
kladu cena 1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta komora spa-
lania wiszacy f. Vaillant dwufunkcyjny cena 
1.200zl oraz tylko c.o. cena 1.100zl do miesz-
kania,baru,sklepu,domku oraz grzejniki pa-
nelowe c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wersja ko-
minowa, wiszacy f.Vaillant z Niemiec po prze-
gladzie serwisowym do mieszkania, domu, 
ekonomiczny cena 1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam ławę debową. Cena 100 zł. 691 
201 974 

• Sprzedam tapczan + fotel, kolor ecri z siwym. 
Cena 500 zł. 691 201 974 

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• Sprzedam tuje. 607 580 172 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z folią 
na działkę ogrodową 600 cm *240 cm * 200 
cm, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340

• Sprzedam dwuteownik wys, 16 cm o dł. 4,5 
cm, - 2 szt. w cenie netto. 91 39 20 016, 663 
489 736 

• Deski sosnowe, calówki, 6m3 cena 500 zł/m3. 

Tel. 508 607 457 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

Sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe o pow. ok 58 m2, 
piętro IV, przy ul. Boh. W-wy 

obok LIDLA, cena 140 000 
do negocjacji, 

tel. 691145787

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197
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K
U

PO
N

 7
3

Do wygrania KSIĄŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Nr 5 (2139)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Pieniądze zarobisz zdrowia nie
Marek Kozioł, Alicja Wypych, Halina Stefańska, Zofia Górska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina 

Szwal, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Stanisława Pokorska, Anna Huget

Zwycięzcy: Wiesław Borowik, Zofia Górska, Halina Szwal
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Krzysztof Sulikowski, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Wiktoria Duras, Miłosz Wielgus, Mateusz Za-

remba

Zwycięzca: Krzysztof Sulikowski
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA mI krO BU SO WA SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃCZYk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOLCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmATOr LOkALNY - NOWOGArD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

P14.1.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

U nas marki najlepszych jakości producentów rowerów

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

Rower 24/26 

599 zł
699,00

W445.4m.8-29

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Odstąpię prawo zakupu 
(umowa wstępna) 

lokalu usługowego o pow. 53.5 m2 
w nowo powstającym budynku 

przy ul. Dąbrowszczaków. 
Tel 695 696 769 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 8

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

s.  9s. 4

Czytaj s. 11

Czytaj s. 7

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Wielkie święto w 
Dąbrowie mistrzostwa 

Strefy Polski 
Zachodniej
w Nowogardzie

Złote gody 
w 

Kościuszkach

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Uwaga 
bezpłatne 

porady prawne 
w piątek 

12-13
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 
7a

Czytaj s. 3

miejski autobus pęka w szwach

Pasażerowie jak sardynki 
w puszce

Kto potrącił 
byka  
w Czermnicy? 

Czytaj s. 2

Dlaczego  
w Nowogardzie 
nie ma Muzeum?

„Pomorzanki” 
gonią lidera

Powitanie  
„Pani Jesieni”  

Czytaj s. 16
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Nasza sonda kronika 
policyjna

21.09.2015 r. 
Godz. 10.15
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego w trakcie kon-
troli drogowej na ul. Boh. Warsza-
wy, samochodu marki Alfa Ro-
meo, ujawnili, że Przemysław O.  
nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechaniczny-
mi. 

Godz. 13.00
Na terenie Szpitala Miejskie-

go w Nowogardzie doszło do kra-
dzieży pieniędzy.

Godz. 14.30
W sklepie Polo Market na ul. 

700 Lecia dokonano kradzieży 
sklepowej, gdzie sprawca dokonał 
zaboru kawy. 

Godz. 16.20
Na ul. Boh. Warszawy skradzio-

no telefon komórkowego marki 
Sony Xperia M2. 

Godz. 18.00
Do kradzieży lusterek w samo-

chodzie marki BMW doszło na ul. 
Nadtorowej. 

Godz. 19.20 
Wiesław B. na ul. Gen. Bema 

kierował rowerem znajdując się w 

stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,90 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

22.09.2015 r. 
Godz. 22.40 
Kradzież zabezpieczonego ro-

weru marki BBF spod bloku przy 
ul. Warszawskiej. 

23.09.2015 r. 
Godz. 01.00
Z terenu posesji przy ul. Że-

romskiego dokonano kradzieży 
skutera marki Kinroad. 

24.09.2015 r. 
Godz. 12.00
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Celvin z terenu pose-
sji przy ul. Wojska Polskiego. 

25.09.2015 r. 
Godz. 15.00
Pracownik sklepu Polo Market 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

Godz. 20.00
Na ul. Boh. Warszawy niezna-

ny pojazd uszkodził elewację bu-
dynku. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

Czy jesteśmy zadowoleni z tego, że musi pracować dłużej do emerytury i czy wierzymy, że 
dzięki temu, otrzymamy od ZUS-u większe pieniądze na starość? Z takimi pytaniami zwró-
ciliśmy się do przechodniów, w naszej cotygodniowej sondzie ulicznej, gminy Nowogard. 

Marta Wiśniewska – Osobiście uważam, że nie powinniśmy dłu-
żej pracować, by mieć większą emeryturę, gdyż byłoby to mówiąc de-
likatnie, głupotą. Co to ma być, by kobiety przechodziły na emeryturę 
dopiero w wieku 67 lat?  Więc pytam, czy dożyją? Dlatego ten pomysł 
jest absurdalny i bez sensu. 

Pan Henryk - Uważam, że powinniśmy więcej pracować, by 
dostać większe emerytury. Bo na starość tych parę groszy zawsze 
się przyda do życia. Sam jestem już na emeryturze, to wiem jak 
to jest. 

Daniel Kowalczyk - Jako młody człowiek uważam, że i 
tak wystarczająco długo pracujemy, wobec powyższego wa-
runki emerytalne powinny być godziwe. Lecz obecnie mamy 
takie czasy, że chcemy dłużej pracować, bo zwyczajnie chce-
my mieć więcej pieniędzy. Ale stoję przy swoim i dalej uwa-
żam, że nie powinniśmy dłużej pracować niż jest to koniecz-
ne, by zwyczajnie się nie „zajeżdżać” ze zdrowiem. Jeżeli 
ktoś przepracował ponad 30 lat, to myślę, że jest to i tak wy-
starczający okres. Przecież ludzie muszą mieć też czas na 
odpoczynek i bycie emerytem, bo i tak pracują ponad 1/2 
swojego życia. 

Pan Henryk - Tak się składa, że mam już emeryturę z zali-
czonym okresem pracy w warunkach szkodliwych. Nie mniej 
uważam, że ludzie powinni pracować dopóty, dopóki mają za-
trudnienie i siłę do pracy. Uważam, że jak ktoś pracuje w biu-
rze to może sobie pracować ile chce, ale jak ktoś już pracuje fi-
zycznie, np. przy łopacie, to powinien iść na emeryturę z prze-
pracowanych lat pracy. 

Marian Bosiacki - Wydaje mi się, że trzeba dłużej pracować, 
gdyż nasze społeczeństwo się w dramatycznym tempie, nieste-
ty dostrzegalnie, starzeje, ponieważ jest zauważalna tendencja 
spadku przyrostu naturalnego. Dlatego choćby, powinniśmy dłu-
żej pracować, a wtedy na pewno emerytury będą nieco wyższe. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Jerzy Kłys: lat 74, zmarł 22.09.2015 r., pogrzeb odbył się 24.09.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Wanda Sołowiej: lat 70, zmarła 25.09.2015 r., pogrzeb odbył się 28.09.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogar-

dzie.
Janina Gibka: lat 88, zmarła 25.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 29.09.2015 r., o godz. 13:00  na cmenta-

rzu w Dobrej.
Zenon Luter: lat 67, zmarł 26.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 29.09.2015 r., o godz. 15:00  na cmentarzu 

w Nowogardzie.
Wojciech Zborowski: lat 72, zmarł 28.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 01.10.2015 r., o godz. 15:00  na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

kolizja z udziałem zwierząt 

Kto potrącił byka  
w Czermnicy? 
Na to pytanie odpowiedzi szuka nowogardzka policja, 
po tym jak w minioną sobotę o godz. 2.10, w nocy, koło w 
Czermnicy przy drodze znaleziono uszkodzonego Citroena, 
a nieopodal rannego byczka. 

- 26.09.2015, ok. godz. 2.10, dy-
żurny KP Nowogard został powia-
domiony o tym, iż w Czermnicy na 
poboczu stoi rozbity pojazd. Wy-
słany na miejsce patrol policji, po-
twierdził zgłoszenie. Uszkodzo-
ny pojazd - Citroen ZX,  pootwie-
rany, w środku znajdowały się do-

kumenty od samochodu. Kierow-
cy na  miejscu nie było. W odległo-
ści ok. 30m od pojazdu znajdował 
się byk, z widocznymi obrażenia-
mi nogi, co mogło świadczyć o ko-
lizji samochodu ze zwierzęciem – 
informuje Julita Filipczuk, rzecz-
nik policji. 

 Ze zdarzenia została sporzą-
dzona dokumentacja. Postępowa-
nie w tej sprawie prowadzi dziel-
nicowy z KP Nowogard. Poza 
ustaleniem kierowcy samocho-
du, który potrącił zwierzę, policja 
ustala też do kogo należał byk. 

- Dzielnicowy prowadzi postę-
powanie mające również na celu 
ustalenie właściciela zwierzęcia i 
okoliczności zdarzenia, pod kątem 
nie zachowania zwykłych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, za co grozi kara grzywny do 
250 zł, albo kara nagany – dodaje 
J. Filipczuk.

Do sprawy wrócimy, jak tylko 
policja zakończy swoje czynności.  

MS 
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miejski autobus pęka w szwach

Pasażerowie jak sardynki w puszce 
Wraz z nowym rokiem szkolnym, wrócił kłopot z bezpłatną komunikacją miejską. Pasażerowie skarżą się, że w  autobusie jest ścisk. Zdarza się nawet, że 
autobus nie może zabrać wszystkich osób z przystanku, w tym dzieci dojeżdżających komunikacją miejską do szkół, bo jest przepełniony do granic moż-
liwości. 

O tym, że w autobusie miejskim 
panuje ścisk nie do wytrzymania, 
redakcję zaalarmowała jedna z 
pasażerek korzystających z miej-
skiej komunikacji. 

- Jeżdżę tym autobusem ze swo-
im dzieckiem. Autobus jest bardzo 
zatłoczony, szczególnie w czasie 
kursu przed godz. ósmą rano. Zda-
rza się nawet, że kierowca nie jest 
w stanie zabrać wszystkich z przy-
stanku. Ostatnio do autobusu nie 
zmieściło się troje uczniów, którzy 
chcieli dojechać do Szkoły Podsta-
wowej nr 3  – mówi pani Katarzy-
na stała pasażerka miejskiego au-
tobusu. 

Postanowiliśmy sami spraw-

dzić, jakie warunki panują w au-
tobusie kursującym po Nowogar-
dzie.  W miniony wtorek, nasza 
dziennikarka postanowiła przeje-
chać się autobusem. Swoją podróż 
rozpoczęła o godz. 7.15, wsiadając 
do autobusu z przystanku przy ul. 
Kościuszki, wraz z siedmioma in-
nymi pasażerami. 

Oto jak podroż miejskim auto-
busem, opisuje Klaudia Stefańska 
z DN. 

- Przy ul. Kościelnej wsiadły ko-
lejne osoby, w tym dzieci, które w 
ostatniej chwili wbiegły zmęczone 
do autobusu. W środku powoli za-
czynało robić się tłoczno, i z każdym 
przystankiem brakowało wolnych 

miejsc do siedzenia. Przy drzwiach 
stały już osoby starsze i dzieci. Nie 
chcę nawet myśleć, co mogłoby się 
wydarzyć, gdyby kierowca autobu-
su musiał awaryjnie zahamować. 
Autobus był bardzo zatłoczony, a 
na tyłach autobusu było słychać 
już głosy - przesuń się! O godzinie 
7:30, przy ul. Bohaterów Warsza-
wy - koło ZSP nr 2, zwolniło się dość 
sporo miejsc. Młodzież, dzieci oraz 
inni pasażerowie, w szybkim tem-
pie opuszczali pojazd. Jadąc dalej 
w kierunku ul. Radosława, auto-
bus  praktycznie świecił pustkami. 
Jednak w drodze powrotnej było już 
znacznie gorzej. Na przystanku au-
tobusowym przy ul. Boh. Warszawy, 
były „GS”, do autobusu znów wsia-
dła dość liczna grupa ludzi. Powoli  
zaczynało się robić coraz „ciaśniej”. 
Siedząc na jednym z miejsc, czułam 
się z każdą chwilą jak osaczona. Na 
kolejnym przystanku tj. przy ul.700 
lecia, również oczekiwała na jazdę 
tym autobusem spora grupa ludzi, 
którzy praktycznie już nie powinni 
wsiadać, ponieważ autobus był już 
zapchany ponad jego stan. Więc wy-
dałoby się, że nie wszyscy wejdą do 
środka. Ale jednak, udało się. Cho-
ciaż trzeba było się sporo po przeci-
skać, by znaleźć sobie gdzieś jakieś 
miejsce. We wnęce autobusu sie-
działa kobieta z wózkiem z dziećmi 
oraz starszy pan. Cała ta sytuacja, z 

mojego punktu widzenia jako pa-
sażera, wyglądała strasznie – koń-
czy relację z podróży autobusem 
po Nowogardzie, K. Stefańska. 

Ciasno od samego początku 
Przypomnijmy, że z darmo-

wych przejazdów miejskim au-
tobusem można korzystać od 1 
grudnia 2014 roku zeszłego roku. 
Zadanie to, na zlecenie gminy, 
wykonuje lokalny przewoźnik – 
firma Adama Fedeńczaka, wyło-
niona w drodze przetargu. Zgod-
nie z wymogami, jakie postawi-
ła gmina, firma do obsługi pasa-
żerów korzystających z linii ko-
munikacji miejskiej, wykorzy-
stuje autobus, który może prze-
wieźć naraz 57 osób ( 25 miejsc 
siedzących, 32 stojące). Od same-
go początku jednak okazało się, 
że to za mało. Już po pierwszych 
trzech dniach okazało się, że z po-
wodu przyzwolenia na nie płace-
nie podróżujących tym autobu-
sem, z usługi tej korzystało oko-
ło 30 % osób więcej.  Pisaliśmy o 
tym w lutym tego roku, kiedy do 
redakcji zaczęły trafiać sygnały 
od oburzonych pasażerów. Pro-
blem jak widać jest nadal aktual-
ny, mimo iż, jak powiedział nam 
przewoźnik, firma w godzinach w 
których jest najwięcej pasażerów 
podstawia dodatkowo busa. 

Zdaje się więc, że gmina do-

statecznie nie przeanalizowa-
ła, że bezpłatne przejazdy miej-
skim autobusem w sposób natu-
ralny zwiększą popyt na tę usługę 
wśród mieszkańców. Nieoficjalnie 
wiadomo, że w nowym przetargu 
na obsługę komunikacji miejskiej, 
gmina ma postawić przed oferen-
tami wymóg skierowania na tra-
sę autobusu mogącego przewieść 
większą ilość pasażerów. 

Wszystko wskazuje na to, że do 
tego czasu przemieszczanie się 
autobusem miejskim, szczególnie 
w godzinach porannych, może 
oznaczać poważny dyskomfort 
dla pasażerów. 

KS, MS

W najbliższą środę sesja 

Nad czym będą debatować radni? 
W najbliższą środę, 30 września, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni będą między in-
nymi głosować nad kolejnymi zmianami do budżetu, jakie zaproponował burmistrz Ro-
bert Czapla.

Można powiedzieć, że to już tra-
dycja. Praktycznie nie ma sesji 
Rady Miejskiej, która nie oznacza-
łaby długiej listy zmian do budżetu, 
który został przez radnych uchwa-
lony na wniosek burmistrza na po-
czątku roku. 

Tym razem łączny koszt za-
proponowanych przez burmi-
strza przesunięć w budżecie opie-
wa na ponad pół miliona złotych. 
Do wczoraj (poniedziałek), bur-
mistrz złożył dwa projekty uchwał. 
Jedna dotyczy zmniejszenia wy-
datków w budżecie o 436 tys. zł i 
ściągnięcie z listy planowanych in-
westycji m.in. Przebudowy ul. Pił-
sudskiego za 200 tys. zł, czy budo-
wa chodnika w Osowie za 20 tys. 
zł. Kolejne 200 tys. ma pochodzić 
z rezerwy celowej, która jest trzy-
mana w kasie na tzw. nieplanowa-
ne wydatków. W zamian za to bur-

mistrz proponuje m.in., aby gmi-
na przystąpiła do  rozpoczęcia bu-
dowy chodnika w Karsku. Gmi-
na miałaby wykonać tę inwestycję 
wspólnie z Zachodniopomorskim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie (ZZDW), dzieląc koszty 
po połowie tj. 200 tys. gmina i 200 
tys. ZZDW. 

Druga uchwała zapropono-

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołów z XIII sesji w dniu 29 lipca 2015 roku, z XIV 
sesji  w dniu 12 sierpnia 2015 roku, z XV  sesji w dniu 28 sierpnia 2015 
roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.           
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogard za I 
półrocze 2015 roku.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
     a) wyboru ławników,
     b) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2015 rok,
     c) zmian budżetu gminy Nowogard na 2015 rok.
     d) skargi na działania Burmistrza Nowogardu,
     e) skargi na działania Burmistrza Nowogardu.
       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Komunikaty.

wanych zmian do budżetu przez 
burmistrza miasta to rozbudo-
wa ścieżki rowerowej wokół jezio-
ra. Projekt ten ma kosztować 112 
tys. zł i jak czytamy w uzasadnie-
niu do uchwały jest zainicjowany 
przez samych mieszkańców z te-
renu gminy. Niestety w uzasadnie-
niu nie wykazano, dlaczego to za-
danie ma być wykonane przez gmi-
nę jeszcze w ramach tegorocznego 
budżetu,  zwłaszcza, że w zamian 
gmina ma zrezygnować z wielu za-
planowanych wcześniej inwestycji, 
jak wspomniane chociażby wcze-
śniej remonty ulic czy chodników. 

Oprócz  uchwał dotyczących 
zmian w budżecie, radni dokona-
ją także wyboru ławników spośród 
zgłoszonych kandydatów. Rozpa-
trzą też dwie skargi na burmistrza. 
Pierwsza dotyczy wyroku WSA w 
Szczecinie (sprawa przetargu na 
wodę – dop. red.), z którego, jak 
twierdzi autor skargi, jasno wyni-
ka, że burmistrz Nowogardu zła-
mał prawo ogłaszając słynny już 
przetarg na wodę bez konsultacji i 
zgody z Radą Miejską. Druga skar-
ga  dotyczący  „rażącego lekcewa-
żenia obowiązujących przepisów o 
dostępie do informacji publicznej 

– mówiąc wprost, obywatel skar-
ży się radnym, że nie otrzymuje 
pełnych odpowiedzi na zadawane 
przez niego pytania – głównie do-
tyczące wspomnianego już prze-
targu na nowego operatora sieci 
wodnokanalizacyjnej w gminie. 

Początek sesji o godz. 9.00. 
Szczegółowy porządek środowych 
obrad publikujemy obok. Przy-
pominamy, że posiedzenia rady 
są jawne i może w nich uczestni-
czyć każdy obywatel. Relacja z se-
sji w kolejnym, piątkowym, wyda-
niu DN. 

MS
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Sonda z Osiny
Złote Gody państwa Wąsik z kościuszek 

Poznali się na zabawie...
W sobotę, 26 września, państwo Irena i Jerzy Wąsik z Kościuszek, świętowali swoją 50 rocz-
nicę ślubu. Małżonkowie zostali uhonorowani medalami oraz pamiątkowymi legitymacja-
mi.

Oficjalna, choć kameralna i 
niezwykle wzruszająca uroczy-
stość, odbyła się w domu ro-
dzinnym państwa Wąsik. Przy-
były na uroczystość wójt Gmi-
ny Osina – Krzysztof Szwedo, w 
imieniu prezydenta RP udeko-
rował Jubilatów medalami oraz 
wręczył im pamiątkowe legity-
macje.

- Pani Ireno, Panie Jerzy, mam 
zaszczyt wręczyć Państwu ordery 
za długoletnie pożycie z okazji 50 
-tej rocznicy państwa związku. 
Dochowaliście się Państwo gro-
madki dzieci oraz wnuków. Ten 
order, który Wam przekazuję, 
jest orderem za miłość, wierność, 
za wzajemne poszanowanie, za 
trud codziennego życia – powie-
dział wójt Osiny, składając jed-
nocześnie gratulacje i życzenia 
na kolejne lata wspólnego życia. 
Prócz medali i legitymacji, Jubi-
laci otrzymali listy gratulacyjne, 
bukiet kwiatów oraz słodki upo-
minek. 

Poznali się na potańcówce
Państwo Wąsik poznali się na 

zabawie tanecznej w Orzecho-
wie. 

- Z tego co pamiętam, popro-
siłem swoją, wtedy jeszcze przy-
szłą, małżonkę do tańca. Była ko-
bietą piękną, szczupłą i uśmiech-
niętą. Następnie po zabawie od-
wiozłem ją motorem do domu. 
Na miejscu jeszcze chwilę poroz-
mawialiśmy i od tamtej pory za-
częliśmy się spotykać. Moja żona 
pochodzi z Sikorek, jako panien-
ka miała na nazwisko Śniegow-
ska. Ja natomiast urodziłem się 
w centralnej Polsce, ale w roku 
1948, w wieku 10 lat, przepro-
wadziłem się do Kościuszek, do 
swojego wuja, który prowadził tu 
gospodarstwo rolne. W rodzin-
nej miejscowości mojej małżon-
ki( dokładnie 5 czerwca 1965r.) 
wzięliśmy ślub kościelny, a dzień 
wcześniej (w sobotę 4 czerwca ), 
ślub cywilny w Błotnie - dodaje 
pan Jerzy. 

Po ślubie państwo Wąsik zde-
cydowali, że nie będą wracać w 
rodzinne stronty pana Jerzego, 
tylko osiedlą się na stałe w Ko-
ściuszkach. Tu bowiem mieli od-
powiednie warunki mieszkanio-
we. Po roku urodziło się pierw-
sze dziecko – syn Jan. Następnie 
przyszedł na świat Aleksander,  
później Waldemar, Renata i 
Mariusz. Do dnia dzisiej-
szego małżeństwo jest ze 
sobą bardzo zżyte. 

- Co roku, w gronie rodzi-
ny, obchodzimy kolejne ju-
bileusze, w tym roku przy-
padła 50. rocznica zawarcia 
związku małżeńskiego. Bar-
dzo się kochamy, opiekuje-
my się sobą, mamy wspar-
cie w dzieciach, które na co 
dzień bardzo nam pomaga-
ją. Między mną i żoną  pa-
nuje zgoda, tak samo jest 
między naszymi dziećmi. 
Mamy 3 wnuczki i 9 wnu-
ków, którzy zawsze nas od-
wiedzają… W razie potrze-
by, czy jakiejś choroby, wszy-
scy zawsze są w pogotowiu - 
dodaje pan Jerzy. 

DN gratuluje Jubilatom 
złotych godów i składa  
najserdeczniejsze życzenia 
na dalsze lata szczęśliwego 
dalszego pożycia małżeń-
skiego. 

Klaudia Stefańska 

Wójt-Krzysztof Szwedo wręcza państwu Wąsik bukiet kwiatów. Po prawej stronie  
najmłodszy syn Jubilatów - Mariusz

Pańswto Wąsik wraz z przedstawicielami władzy

Czy jesteśmy zadowoleni z tego, że musimy pracować dłu-
żej do emerytury i czy wierzymy, że dzięki temu otrzymamy 
od ZUS-u większe pieniądze na starość? Z takimi pytaniami 
zwróciliśmy się do przechodniów, w naszej cotygodniowej 
sondzie ulicznej, gminy Osina. 

Pani Marianna-  Uważam, że 
młodzi pracują i tak za dużo, a 
ich dzieci są rozgoryczone i stęsk-
nione, bowiem rodzice siedzą non-
-stop w pracy. Uważam, że te 8 go-
dzin byłoby wystarczającym cza-
sem, by właśnie zarobić na eme-
ryturę. Dziś młodzi nie pracują, 
a powiem wprost, że „zasuwają”. 
Dlatego uważam, że czas emery-

tury powinien być taki jak dotychczas, by dziadkowie mogli również po-
magać w wychowywaniu swoich wnucząt. Dlatego choćby przez wzgląd 
na wnuczęta, powinniśmy mniej pracować, ale i mieć godne emerytury. 

Julia Nowakowska - Wydaje mi 
się, że powinniśmy pracować wię-
cej czasu, by mieć właśnie wyż-
sze emerytury. Sama poszłam na 
wcześniejszą  emeryturę (w wie-
ku 55 lat), i nie jestem z niej zado-
wolona. Teraz „gonię i gonię” i nie 
mogę dogonić tych, którzy mają 
większą ode mnie emeryturę. Dla-
tego wydaje mi się, że powinniśmy 
pracować trochę dłużej, by mieć tę 
emeryturę nieco wyższą. Teraz ludzie żyją dłużej i dbają bardziej o zdro-
wie. Więc, dlaczego nie mieliby dłużej też popracować?  

Pan Zbigniew - Sam nie wiem 
co myśleć o tym? Ale jeżeli ktoś jest 
zdrowy i ma siły, to niech pracu-
je.  Ten system, który proponuje w 
przyznawaniu emerytur czy rent 
ZUS, i tak jest trochę bez sensu. 
Dlaczego nie jest tak, że powinno 
dostawać się emeryturę „po stare-

mu”? Weszliśmy do Unii i chcemy się dopasować do ich przepisów. Kto to 
wytrzyma, by tak długo pracować? 

pan Damian - Obecnie sam szu-
kam pracy, bo mam sporo jeszcze 
do przepracowania. Ale z logicz-
nego punktu widzenia, to im dłu-
żej się przepracuje, tym ta emery-
tura powinna być wyższa. Powiem 
więcej, że niektórzy z obecnie przy-
znawanym wiekiem emerytalnym, 
i tak nie idą na emeryturę tylko 
jeszcze pracują. Lub gdy są już na 
emeryturze, to i tak dalej dopraco-
wują. Wydaje mi się, że powinno być tak, że za dłuższą pracę będzie wyż-
sza emerytura? To jest dość logiczne, bo nasze zdrowie ze względu na po-
stęp w medycynie, długość życia wydłuża się, w związku z tym dłużej je-
steśmy zdolni do pracy. 

Pani Bogumiła - Bez pracy nie 
ma kołaczy i nie ma nic... Jest to 
taki bezsens. Sama przeszłam na 
rentę, która niestety wykluczyła 
mnie z pracy. Ale uważam, że trze-
ba pracować jak najdłużej. Dla-
tego z logiki wynika, że im dłużej 
popracujemy, tym jest jakaś szan-
sa na większą emeryturę. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

Spotkanie ze współautorem książki „karbala”- marcinem Górką

Nowogardzka premiera słynnego filmu
W sobotę (26 września), o godzinie 18:15, w nowogardzkim kinie wyświetlony został film pt. „Karbala”. Seans poprzedziło spotkanie ze współautorem 
książki o tym samym tytule- Marcinem Górką. Dziesiątki mieszkańców Nowogardu zakupiło książkę dziennikarza wojennego, który przez bardzo długi 
czas, w holu NDK, podpisywał swoje dzieło. 

 Marcin Górka, w Nowogar-
dzie pojawił się na prośbę Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy 
1. Batalionu Szturmowego w 
Dziwnowie. Książka „Karba-
la”, którego współautorem jest 
dziennikarz wojenny Mar-
cin Górka, była do zakupie-
nia w holu NDK. Współautor 
książki, w Nowogardzie zjawił 
się około godziny 17:00.  Po 
krótkim przywitaniu, zabrał 
się do pracy, czyli do podpi-
sania kilkudziesięciu książek, 
które przed seansem zakupi-
li mieszkańcy Nowogardu. W 
międzyczasie zdołaliśmy po-

prosić Marcina Górkę o krót-
ką rozmowę. Zapytaliśmy 
m.in. o to, w jakich okolicz-
nościach powstała jego książ-
ka? - Temat tej książki tak na-
prawdę urodził się kilka lat 
temu. O Karbali dowiedziałem 
się gdzieś w 2007-2008 roku, 
to oczywiście było już kilka lat 
po tej bitwie. Pojechałem wte-
dy do Międzyrzecza i pogada-
łem z tymi chłopakami co brali 
udział w tej bitwie. Powstał re-
portaż pt. „Psy z Karbali”, któ-
ry ukazał się w Gazecie Wy-
borczej, a potem znalazł się 
w mojej pierwszej książce pod 

tym samym tytułem. Te „Psy z 
Karbali” wziął do ręki Krzysz-
tof Łukaszewicz i stwierdził, że 
to jest fajny materiał na film. 
Skoro pojawił się pomysł, żeby 
zrobić z tego film, to konse-
kwentnie narodził się pomysł, 
aby zrobić książkę tylko i wy-
łącznie o Karbali. W ten spo-
sób powstał zarówno film, jak 
i książka o tym tytule. Książka 
i film powstawały razem, nie-
zależnie, a więc ktoś kto prze-
czyta książkę i obejrzy film, 
zobaczy, że są to dwa dzie-
ła na ten sam temat, ale zro-
bione zupełnie inaczej – opo-
wiada Marcin Górka. Miesz-
kaniec Szczecina opowiedział 
również o misjach, w których 
brał udział jako korespondent 
wojenny. - Ja na misje jeździ-
łem jako dziennikarz. Pisałem 
z tych wyjazdów reportaże, 
tak powstała pierwsza książ-
ka. Większość moich wyjaz-
dów to był Afganistan, szcze-
rze mówiąc to w pewnym mo-
mencie z żoną przestaliśmy już 
liczyć ile razy ja tam pojecha-
łem. Cieszę się, że udało mi się 
pojechać do Czadu, bo tam na-
sze wojsko było bardzo krótko, 
a to niezwykle ciekawe miejsce. 
Nie mogę sobie tego darować, 

że nie byłem na Bałkanach, ale 
zamierzam to jeszcze nadrobić 
– mówi Marcin Górka.  

To, że współautor książki 
„Karbala” odwiedził Nowo-
gard podczas wyświetlania 
filmu, o tym samym tytule w 
naszym kinie, jest głównie za-
sługą wiceprezesa Stowarzy-
szenia 1. Batalionu Szturmo-
wego w Dziwnowie, miesz-
kańca Nowogardu- Ryszar-
da Horniaka. Podczas tego-
rocznego Festynu Komando-
sa, Ryszard Horniak rozma-
wiał na ten temat z Marci-
nem Górką. - Wizytę w Nowo-
gardzie zaproponowali mi żoł-
nierze z 1. Batalionu Szturmo-
wego w Dziwnowie. Ze Stowa-
rzyszeniem Byłych Żołnierzy. 
Z żołnierzami z 1. Batalionu 
Szturmowego współpracuję od 
dawna, pomagam przy orga-
nizowaniu Festynu Komando-
sa, zatem nie byłem zdziwiony 
zaproszeniem, no może akurat 
tym, że do Nowogardu. Szcze-
rze powiedziawszy przez No-
wogard, jak dotąd tylko prze-
jeżdżałem, więc teraz miałem 
okazję poznać to miasto bliżej. 
Ale to tak naprawdę nie jest 
istotne gdzie jesteśmy, istotne 
jest to z kim się spotykamy i o 

czym możemy porozmawiać. 
Cieszę się, że ludzie w Nowo-
gardzie też mogą zobaczyć ten 
film i przeczytać tę książkę, bo 
to jest strasznie ważne abyśmy 
wiedzieli, co to wojsko na tych 
misjach robi, że nie jedzie tyl-
ko po to aby zarobić pieniądze. 
Jedzie po to aby wypełnić swój 
obowiązek jako żołnierz, a je-
żeli nawet jednym z celów jest 
zarabianie pieniędzy, no to nie 
jedynym i o tym tak naprawdę 
jest ten film i książka – kończy 
Marcin Górka.  

Po seansie jeszcze długo 
Marcin Górka opowiadał o 
tym filmie oraz o historiach 
poszczególnych postaci, któ-
re w końcu nie były fikcyjne. 
Choć niektóre sceny były re-
żyserską wizją, to współautor 
książki przyznał, że Krzysztof 
Łukaszewicz sporo wydarzeń 
odtworzył tak jak one pod-
czas bitwy o „City Hall” się 
rozgrywały. Trzeba przyznać, 
że zaproszenie Marcina Gór-
ki było świetnym pomysłem, 
dzięki któremu mieszkańcy 
Nowogardu poznali prawdę 
o bitwie, jaką w Iraku stoczyli 
Polscy żołnierze. 

KR

Marcin Górka przed seansem podpisał kilkadziesiąt książek, które zakupili miesz-
kańcy Nowogardu

Tam już mają, a u nas...

Samorządy fundują Karty Życia
W  ostatnich tygodniach w 

Szczecinie i Świnoujściu, władze 
miejskie przeprowadzają  akcję 
„Karta Życia”. Wszystkie osoby sa-
motne, starsze czy niepełnospraw-
ne zostają wyposażone w specjalne 
karty z ważnymi informacjami. W 
razie zagrożenia życia, informacje 
zawarte w takiej karcie są bardzo 
pomocne służbom ratowniczym. 
Oprócz podstawowych danych, jak 
imię i nazwisko, numer pesel, nu-
mer telefonu do bliskiej osoby. Na 
kartę wpisuje się również infor-

macje o chorobach, uczuleniach, 
przyjmowanych lekarstwach. W 
Świnoujsciu, Karty wraz z ozna-
kowaną torebką, można otrzymać 
u swojego lekarza rodzinnego lub 
pielęgniarki środowiskowo – ro-
dzinnej. Torebkę z już wypełnio-
ną danymi kartą, należy włożyć do 
szafki w kuchni czy lodówki. Dla 
oznaczenia tego miejsca dla służb 
ratowniczych, na drzwiczki należy 
nakleić specjalną naklejkę z napi-
sem „Tu znajduje się Karta(koper-
ta) Życia”. W karty życia  wydru-

kowane na koszt samorządu zo-
stali już wyposażeni seniorzy tak-
że w wielu  innych miastach Pol-
ski, między innymi w Suwałkach, 
Częstochowie, Grudziądzu czy Kę-
dzierzynie-Kożlu. Nie otrzymali-
smy dotąd odpowiedzi na nasze 
pytania skierowane do gminy No-
wogard - czy lokalny włodarz, za-
miast drukować co dwa tygodnie 
bezużyteczną społecznie propa-
gandę, nie zamierza wydrukować i 
rozdać nieodpłatnie karty ratującej 
życie ? Przypomnijmy, że koszt tyl-

ko  druku jednego numeru gmin-
nej propagandówki to 5500 zł, co 
daje około 10 000 zł miesięcznie.  
Biorąc pod uwagę zawartość tre-
sciową tego pisemka, poświęco-
ną prawie w całości burmistrzowi,  

to tenże nowogardzkiego podat-
nika nie kosztuje tylko prawie12 
000 zł pensji, ale ponad 20 000 zł 
miesięcznie, „Drogi“ jesteś burmi-
strzu!  

Red.
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Dla PaŃ "PrOFIlakTYka raka PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 3 paź-
dziernik 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                         

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOkU ŻYCIa

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  
badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

 
  
 
 
 

 
    

    Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. jest duńską firmą, zatrudniającą ponad 1000     
pracowników, produkującą i eksportującą skórzane meble tapicerowane. 

 www.hkmeble.pl 
 
 
        W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni  

 

STOLARZY 
TAPICERÓW 

PRACOWNIKÓW PRODUKCJI 
            

    Miejsce pracy: Nowogard 
 

Zapewniamy:  
 
 stabilne warunki zatrudnienia 
 wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych wyników  

 
 

 Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres: ul. Zamkowa 7b, 72-200 Nowogard 
              lub e-mail: dawid.bohn@hjortknudsen.pl 
           Kontakt telefoniczny : 663949485 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
 niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych 
 osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”. 
 
 
 

 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Dożynki w kościuszkach

Bóg błogosławił, ziemia plon wydała 
W minioną sobotę, 26 września, o godzinie 18:00, w Kościuszkach odbyło się święto plonów.  Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. wierni wraz z kapłanem 
zgromadzili się przed kościołem, by poświecić tegoroczny wieniec. 

W uroczystości wzięli 
udział rolnicy, mieszkańcy 
wsi oraz zaproszeni goście. 

Wnętrze świątyni pw. 

św. Stanisława Kostki, 
wypełniły dekoracje z ze-
branych tegorocznych 
plonów. Przy ołtarzu stał 

wieniec, który wykona-
li własnoręcznie miesz-
kańcy wsi oraz bochenki 
chleba, owoce oraz miód. 
O piękną oprawę mu-
zyczną tego dnia zadbał 
Michał Woźniak wraz 
ze Scholą z Bazyliki Ar-
chikatedralnej św. Jaku-
ba w Szczecinie. Po za-
kończeniu części oficjal-
nej uczestnicy dożynek 
udali się do pobliskiej 
świetlicy, gdzie nastąpiło 
tradycyjne dzielenie się  
chlebem. Następnie soł-
tys wsi - Katarzyna Wą-
sik, powitała wszystkich 
przybyłych oraz zaprosiła 
do wspólnego biesiado-
wania. Tego wieczoru nie 
zabrakło również pyszne-
go jedzenia - w tym pie-
czonego dzika ufundo-
wanego przez Andrzeja 

Oreńczaka. Do tańca grał 
DJ Szakiel, który umi-
lał wszystkim przybyłym 
dożynkowe świętowanie. 

Klaudia Stefańska

OGŁOSZeNIe



29.09-1.10.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

list Jana Czesława kozakowskiego

Dlaczego w Nowogardzie nie ma Muzeum?

Z dnia na dzień tkaninę tkamy
wzorzystą dla pokolenia.
Chciałbym i blask naszej lampy
ocalić od zapomnienia.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Dlaczego  w Nowogardzie nie ma 
muzeum? Słowo MUZEUM pocho-
dzi z języka łacińskiego, który wcze-
śniej zapożyczył je z greki. Poetyc-
ko mówiąc – muzeum to miejsce, 
gdzie mieszkają muzy; prozaicznie 
– w muzeum gromadzi się, prze-
chowuje i udostępnia społeczeń-
stwu przedmioty z różnych dzie-
dzin kultury, sztuki, nauki, techni-
ki. Jedną z mniej znanych muz, ale 
bardzo ważną, jest Mneme – muza 
pamięci i wspomnień.

W Goleniowie jest Muzeum Zie-
mi Goleniowskiej, popularnie zwa-
ne „Żółtym Domkiem”. Stargard 
ma Muzeum Archeologiczno-Hi-
storyczne; MAH jest samorządową 
Instytucją Kultury Miasta Stargard 
Szczeciński; siedzibą Muzeum jest 
Odwach z barokowymi Kamienicz-
kami przy Rynku Staromiejskim 
oraz Basteja. W Gryficach jest Mu-
zeum i Galeria  „Brama” (niedawno 
otrzymało dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego), nawet po-
bliska Dobra ma Muzeum Ziemi 
Doberskiej w Bibliotece Publicznej 
przy ul. Armii Krajowej 24.

„Za Niemców” w Nowogardzie 
było Regionalne Muzeum Powia-
tu Nowogardzkiego, o czym mówią 
dwa nast. opracowania:

- Notzke, Herbert: Das Kreishe-
imatmuseum Naugard. In: Pom-
mersche Heimatpflege l (1930), S. 
84-86.

- Notzke, Herbert: Das Naugar-
der Kreis-Heimatmuseum. In: Un-
ser Pommerland 21 (1936), S. 327-
329.

Powiatu Nowogardzkiego już nie 
ma i nie wiadomo, czy i kiedy zno-
wu będzie. Jednakże muzeum, któ-
re powinno jak najszybciej w No-
wogardzie powstać, nie może ogra-
niczać się do samego miasta Nowo-
gard. Powinno obejmować teren 
dawnego powiatu nowogardzkiego, 
a nawet teren nazywany geogra-

ficznie Równiną Nowogardzką. 
Powiatu nowogardzkiego nie ma, 
ale jest Naugarder Kreis e.V. czy-
li Stowarzyszenie Miłośników Po-
wiatu Nowogardzkiego mające sie-
dzibę w Berlinie przy ulicy Nowo-
gardzkiej (Naugarder Strasse), któ-
ra, n.b., w tym roku obchodzi 105. 
rocznicę powstania. Miłośnicy Na-
ugardu spotykają się w CAFÉNAU-
GARDER. Poza Berlinem ulica No-
wogardzka jest w kilku sąsiednich 
miastach oraz w Szczecinie. Warto 
byłoby zgromadzić też dokumen-
tację dotyczącą tych ulic. Muzeum 
powinno gromadzić tzw. artefakty z 
historii dawnej i współczesnej, tzn. 
sprzed 1945 i po 1945 roku, bo jak 
napisał K.I. Gałczyński:

Jesteśmy wpół drogi. Droga
pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach
ocalić od zapomnienia. 
Muzeum byłoby promocją Zie-

mi Nowogardzkiej. Mamy moralny 
obowiązek ocalenia od zapomnie-
nia tego, co nasi przodkowie zasta-
li na tej ziemi i tego, co tutaj przy-
wieźli – zarówno w sferze material-
nej jak i duchowej. Nie odkryję tu 
Ameryki proponując co powinno 
znaleźć się w muzeum:

1.Przedmioty kultury gospodar-
czej (narzędzia i sprzęt używany 
w gospodarstwach domowych i w 
gospodarce rolnej), narzędzia rze-
mieślnicze, meble, pojazdy, mone-
ty itp.

2. Przedmioty sztuki (obrazy, iko-
nografia, znaczki, przedwojenne i 
powojenne widokówki z Nowogar-
du i z Ziemi Nowogardzkiej itp.), 
instrumenty muzyczne (region zna-
ny z wielu zespołów muzycznych), 
nośniki z zapisami dokonań tych 
zespołów (np. Kapela Rycha).

3. Przedmioty związane z pi-
śmiennictwem:

a. Wydawnictwa nowogardzkie 
(periodyki i okazjonalne), np.

- Prace Stanisława Rzeszowskie-
go, Jana Kopycińskiego i innych hi-
storyków

- Zeszyty „Od A do Z o Ziemi 
Nowogardzkiej”;

- „Novogardia”;
- „Słowo Nowogardzkie”;
- Artykuły o Nowogardzie w 

„Głosie Szczecińskim”, „Kurierze 
Szczecińskim”,„Czas Nowogardu” i  
„Dziennik Nowogardzki”

b. Pisma dokumentująca życie 
polityczne (ustawy, rozporządzenia 
i zarządzenia o  Nowogardzie i Zie-
mi Nowogardzkiej – zmiana nazew-
nictwa i podziałów administracyj-
nych), dokumenty wytworzone w 
różnych urzędach, instytucjach or-
ganizacjach (szpital, szkoły, urzędy, 
harcerstwo, kluby sportowe itp.).

c. Książki z Nowogardem w tle, 
np.:  - Nie wszystkie drogi Czesława 
Czerniawskiego

- Z nadodrzańskiej ziemi, Wspo-
mnienia Szczecinian; wybór, opra-
cowanie i wstęp Tadeusz Białecki; 
posłowie Piotr Zaremba. Wydaw-
nictwo Poznańskie 1974 (są tam 
m.in. wspomnienia Mieczysława 
Freja - Wyszomierz przywrócony ży-
ciu).

d. mapy i plany.
4. Pamiątki i dokumenty związa-

ne ze znanymi osobami pochodzą-
cymi z Ziemi Nowogardzkiej:  

a. Sportowcy z LZS Nowogard, 
głownie kolarze: Rajmund Zieliński, 
Czesław Polewiak, Henryk Woź-
niak, Stanisław Labocha;

b. Inni znani ludzie w jakiś sposób 
powiązani z Nowogardem: świato-
wej sławy malarz Jerzy Gumiela, ge-
nerał broni Zdzisław Goral, denty-
sta, a przede wszystkim znakomity 
grafik Jerzy Baszkowski (znakomi-
te karykatury), może były dyrektor 
PŻM Janusz Lembas

c. Ludzie sprzed 1945: urodze-
ni w Redle (niem. Pflugrade) słynni 
Lenzowie: Fritz Lenz (1887-1976), 
niemiecki eugenik; Friedrich Lenz 
(1846-1930) – przedsiębiorca, bu-
downiczy kolei żelaznych na Po-
morzu i w niemieckich koloniach 
w Afryce; Willi Griebenow (1897-
1991), badacz regionalny i wykła-
dowca handlu w Greifswaldzie oraz 
Otto von Bismarck, mieszkający ja-
kiś czas w Konarzewie (Szczecin 
chce stworzyć muzeum urodzonej 
tam carycy Katarzyny Wielkiej, to i 
w nowogardzkim muzeum jakiś ką-
cik „żelaznemu kanclerzowi Prus” 
można poświęcić).

5. Pamiątki po znanych zakładach 
pracy: Zakłady Przemysłu Ziemnia-
czanego (Krochmalnia), Państwowy 
Ośrodek Maszynowy (POM), PSS 
Społem, Spółdzielnia Pracy „Prze-
łom”, Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska (Mleczarnia), Młyn, Tar-
tak, Masarnia, Państwowe Gospo-
darstwa Rolne, Spółdzielnie Pro-
dukcyjne (kołchozy) i Kółka Rolni-
cze. Były dwie winiarnie (w Nowo-
gardzie i Ostrzycy). Podobno z oka-
zji 700-lecia Nowogardu wyprodu-
kowano wino ze specjalną etykiet-

ką. W 1968 r. z okazji 700-lecia wy-
dano okolicznościowe medale.

Wiele dokumentów ze zlikwido-
wanych urzędów i zakładów pracy 
przekazano do Archiwum Państwo-
wego w Szczecinie, Oddział w Mię-
dzyzdrojach. Inne znajdują się w ta-
kich miejscach jak:

Stowarzyszenie Archiwistów Pol-
skich Oddział w Szczecinie,

Stowarzyszenie Archiwistów Pol-
skich Oddział w Szczecinie, Maga-
zyn w Międzyzdrojach,

Składnica Akt Spółka z o.o. w Ko-
ściuszkach,

Składnica Akt Przedsiębiorstw 
Zlikwidowanych Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie.

Na pewno dużo ciekawych do-
kumentów zostało wytworzonych 
w instytucjach takich jak: szpital, 
szkoły, urzędy, nadleśnictwa, orga-
nizacje, ośrodki kultury. Pamiątki 
po świetności kolei, dworców (zdję-
cia tych obiektów), historia jezio-
ra, które jest sercem Nowogardu. Są 
ciekawe zbiory w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej i w parafiach. Z pew-
nością są namacalne ślady po Fe-
stiwalach filmowych „Lato z Mu-
zami”, po Festiwalu Filmów Ekolo-
gicznych.

Powinno się ogłosić apel o prze-
kazywanie zdjęć i pamiątek - „by 
czas nie zaćmił i niepamięć”, jak 
mawiali dawni kronikarze. Można 
przejrzeć muzea w sąsiednich mia-
stach, czy czasem nie ma tam rze-
czy związanych z Nowogardem. W 
przypadku znalezienia czegoś cieka-
wego próbowanie odzyskania „za-
grabionego mienia” drogą wymiany, 
kupna lub skopiowania. 

Muzeum nie musi być enklawą 
ciszy i kurzu. Można organizować 
cykliczne wystawy związane z róż-
nego rodzaju rocznicami i wyda-
rzeniami (ustanowienie polskości 
na tych ziemiach, powstania, woj-
ny, zmiany ustrojowe itp.) Niedługo 
po morzach i oceanach będzie pły-
wał statek o nazwie „Nowogard”. Na 
pewno będą organizowane spotka-
nia z załogą statku, pojawią się pa-
miątki.

Na muzeum można by przezna-
czyć budynek dawnego sądu po-
wiatowego, opuszczonego przed-
szkola przy ul. 3 Maja lub dworca 
kolejowego (z przydatkami – wie-
ża ciśnień itp.). Pamiętam, że w la-
tach 60. XX wieku budynek ten tęt-
nił życiem: była zadbana poczekal-
nia czynna całą dobę, a w drugiej 
sali restauracja zawsze pełna gości. 
Obecnie, po wyremontowaniu pe-
ronów budynek dworca jest dalej 
zaniedbany, zniszczony i nie stano-
wi miłej wizytówki miasta. Z takim 
widokiem spotykają się przybywają-
cy do Nowogardu  - nie jest to za-
chęcający widok. Dworzec nie po-

winien nazywać się dworcem, ale 
Strasznym Dworem – strach przez 
niego przejść w środku jasnego 
dnia. Przypuszczam, że to jest duch 
dawnych dobrych czasów. Wpraw-
dzie na zewnętrznej ścianie Dwor-
ca wisi napis REHABILITACJA, ale 
chyba nie o taką rehabilitację chodzi 
(opis w tym akapicie powstał na pod-
stawie oglądu sprzed roku, więc być 
może jest już nieaktualny).

W Goleniowie planowana jest 
taka przebudowa dworca, że będzie 
służył nie tylko pasażerom pocią-
gów i autobusów, ale także miesz-
kańcom nigdzie nie wyjeżdżającym, 
gdyż stanie się Centrum Kultury i 
Aktywności Lokalnej - będzie wi-
zytówką Goleniowa. I w tym przy-
padku powinno się wziąć przykład 
z miasta, które kiedyś było mia-
steczkiem w wielkim powiecie no-
wogardzkim graniczącym z powia-
tem gryfińskim i miastem Szczecin 
(stąd zapewne ulica Nowogardzka 
w Dąbiu). 

Pozdrawiam serdecznie Redakcję 
i mieszkańców Nowogardu

Jan Czesław Kozakowski
Szczecin, 25.09.2015

Od redakcji 
Jan Czesław Kozakowski obec-

nie mieszka w  Szczecinie, po-
chodzi z Nowych Wyszomierek, 
absolwent nowogardzkiego Li-
ceum, rocznik 1962-66. Ukoń-
czył anglistykę na Uniwersyte-
cie Poznańskim . Historyk ama-
tor- autor publikowanych w DN 
i  profesjonalnie przygotowanych 
historii swojej rodziny. Dzięku-
jemy Panu Czesławowi za list w 
sprawie konieczności organizacji 
nowogardzkiego muzeum. Po-
mysł aby taką instytucję utwo-
rzyć w oparciu o pomieszczenia 
dworca PKP, w pewnych kręgach 
jest u nas znany od lat. Mogłoby 
to muzeum, obok funkcji lokal-
nej izby pamięci, także upamięt-
niać powojenne polskie  osadnic-
two. Nowogard przez pewien czas 
był końcową stacją dla pociągów 
transportujących repatriantów 
ze wschodu- końcową, ponie-
waż dalej tory były zniszczone. 
Dlatego nasz dworzec wyjątkowo 
się nadaje na muzealną instytu-
cję dokumentującą w żywej for-
mie osadnictwo polskie na tych 
terenach. Takie muzeum miało-
by znaczenie nie tylko gminne, 
ale regionalne i mogłoby być do-
skonałym elementem historycz-
nej ścieżki edukacyjnej dla mło-
dzieży z wielu gmin. Tak czy ina-
czej, tego typu pomysły wymaga-
ją zrozumienia i działania nie tyl-
ko entuzjastów, ale zwłaszcza lo-
kalnych władz. 

 Red.                  
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

70 rocznica konsekracji kościoła pw.  michała 
archanioła 

Wielkie święto w Dąbrowie 
W minioną sobotę, 26 września,  w Dąbrowie, wierni obchodzili 70 rocznicę poświęcenia 
miejscowego Kościoła  pw. św. Michała Archanioła. Obchody tej okrągłej daty rozpoczęły 
się od Mszy. św. odprawionej w intencji całej wsi. 

Uroczysta Msza św. rozpoczę-
ła się o godz. 15.00. Odprawili 
ją wspólnie ks. Krzysztof Barto-
szewski z Długołęki wraz z księż-
mi z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, ks. Rober-
tem Szyszko i ks. Robert Dąbrow-
skim. 

-  Tą szczególną eucharystię od-
prawiam za Was i za to, że żyje-
my i pracujemy tu, w tym miejscu 
w Dąbrowie. Kochamy tę ziemię, 
choć tu nie zawsze są nasze korze-
nie. Dlatego panie Boże, daj nam 
siły i wiarę, by mieszkańcy Dąbro-
wy dalej tworzyli w tym pięknym 
miejscu tą dla nich ważną historię. 

Niech każdy z Was w sowim sercu 
i myśli posłucha, co pan Bóg pod-
powiada i jaką intencję wkłada w 
jego serce i myśli - mówił do wier-
nych ks. Krzysztof. 

Po Mszy św. odsłonięto a na-
stępnie poświęcono tablicę pa-
miątkową z okazji przypadające-
go jubileuszu. Następnie wszy-
scy przeszli do świetlicy wiejskiej. 
Tam sołtys Dąbrowy Nowogardz-
kiej, Zbigniew Florkowski, przy-
bliżył pokrótce historię kościoła. 

-  Według zapisów już w koń-
cu XIV w. Dąbrowa posiadła ko-
ściół nabudowany z głazów narzu-
towych. Z tego okresu najprawdo-

podobniej pochodzi nasz dzwon o 
średnicy 93 cm. Idąc dalej, w 1856 
roku na fundamentach starej bu-
dowli wzniesiono nowy kościół z 
kamienia łupanego. Kościół nie po-
siada wieży, jest na żucie prostoką-
ta w prezbiterium od wschodu. Do 
1945 roku nasz kościół stanowi fi-
lię parafii w Karsku, w obrządku 
katolickim świątynie poświęcono 
30.09.1945 roku – mówił sołtys. 

 Po oficjalnych wypowiedziach 
przyszedł czas na występy zespo-
łów, w tym zespołu „Kapela Ry-
cha” z Nowogardu, a także zespo-
łu dziecięcego z Ośrodka Kultury 
i Sportu w Maszewie, który zade-

monstrował licznie zebranej pu-
bliczności swój program tańca 
nowoczesnego. Zgromadzeni go-
ście mogli podziwiać prezentują-
ce się zespoły na scenie smakując 
przy tym domowych dań, który-
mi tego dnia syto zastawiono sto-
ły w miejscowej świetlicy. Wszyst-
ko zwieńczyła zabawa taneczna 
do białego rana, której wodzire-
jem był Artur Konior.  
                                                                     

Jarek Bzowy

V Światowy Dzień Tabliczki 
mnożenia w SP 1

Nauka poprzez zabawę
25 września(piątek), uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 
im. Tadeusza Kościuszki, wzięli udział w akcji V Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, 
czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. 

Akcja polegała na tym, że 
uczniowie przez cały dzień spraw-
dzali umiejętność mnożenia liczb 
w pamięci, nie tylko między sobą, 
ale i wśród nauczycieli i rodzi-
ców. Odwiedzili też kilka publicz-
nych instytucji, m. in. Komisariat 
Policji w Nowogardzie czy Urząd 
Miejski, by tam sprawdzić, jak ra-
dzą sobie z tabliczką mnożenia. 
Również nasza redakcja zosta-
ła odpytana z mnożenia. Egzamin 
zdaliśmy. Każda osoba, która od-
powiedziała dobrze otrzymała pa-
miątkowy certyfikat MT EXPERT 
z „Tabliczki Mnożenia”. 

- Jest to już piąta edycja, a pierw-
sza w naszej szkole. Dlatego jesteśmy 
bardzo zadowoleni, co potwierdzają 
dzieci. Uczniowie nie tylko odpytu-
ją siebie wzajemnie, ale również od-
pytują osoby dorosłe i to jest najbar-
dziej zabawne. Powiem szczerze, że 
dla dorosłych może to być czasami 
trudne, bo dorośli musieli się chwi-

lę nad odpowiedzią zastanowić. By-
liśmy już w Domu Kultury, Ratuszu 
i nawet w niektórych sklepach. Na-
sze wizyty wywoływały duże zasko-
czenie. Projekt był realizowany od 
21.09 do 25.09.2015 r., od kl. II do 
VI - powiedziała zastępca dyrek-
tora SP nr1, Elżbieta Flis-Żabecka, 
która wspólnie z Anną Tracz, czu-
wała nad sprawnym przebiegiem 
wydarzenia. 

Sami uczniowie również nie kry-
li, że tego dnia świetnie się bawili, 
przy okazji szlifując mnożenie. 

- Mamy świętą zabawę i możemy 
sprawdzić, kto zna tabliczkę mnoże-
nia, a kto nie. My znamy tabliczkę 
do 100 i by to udowodnić, to może-
cie państwo  zadać nam jakieś dzia-
łania? - mówią niemalże  „chórem”  
Andżelika,  Kornelia, Marta, Ola, 
Zosia, Wiktor, Ada i Klara. 

Klaudia Stefańska 
foto: Jarek Bzowy

OGŁOSZeNIe
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Reklama

mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej – VIII runda, Nowogard 

Wielka klasa Żanety Zacharewicz
W niedzielę (27 września), o godzinie 12:00, na torze motocrossowym w Nowogardzie rozpoczęły się zawody w ramach VIII Rundy Mistrzostw Strefy Pol-
ski Zachodniej. Klub Motorowy Cisy Nowogard reprezentowało 6 zawodników. Wielką klasę pokazała Żaneta Zacharewicz, która zwyciężyła w dwóch wy-
ścigach, dosłownie nokautując rywalki. 

Żaneta Zacharewicz idealnie 
trafiła z formą, w ostatnich swo-
ich startach nie schodziła z po-
dium, a w Nowogardzie, w kate-
gorii MX Kobiet, kibice dosłow-
nie oglądali spektakl jednej ak-
torki. Już podczas treningu kwa-
lifikacyjnego reprezentantka No-
wogardu uzyskała najlepszy czas 
okrążenia, wyprzedzając o 6 se-
kund Karolinę Jankowiak z Au-
tomobilklubu Głogów oraz Wik-
torię Grabowską  z Automobil-
klubu Gorzowskiego. To był jed-
nak tylko trening, natomiast na 
przestrzeni 7 okrążeń w pierw-
szym i drugim wyścigu, nowogar-
dzianka zaprezentowała istny po-
kaz siły. Na swoim torze, Żaneta 
ukończyła pierwszy wyścig z cza-
sem 15:07,690. Wynik ten pozwo-
lił jej zwyciężyć w MX Kobiet z 
ogromną przewagą, gdyż Karoli-
na Jankowiak, która zajęła 2. miej-
sce, przegrała z zawodniczką KM 
Cisy Nowogard, aż o 45 sekund. 
Drugi bieg był znacznie wolniej-
szy, jednak Żaneta Zacharewicz 
zdołała pokonać rywalki z jesz-
cze większą przewagą. Zawod-
niczka z Nowogardu po 7 okrąże-
niach uzyskała wynik 16:02,372, a 
drugą na podium Karolinę Janko-
wiak pokonała z przewagą 55 se-
kund! Ostatecznie w klasyfikacji 

zawodów nowogardzianka z peł-
ną pulą 100 punktów w pełni za-
służenie stanęła na najwyższym 
stopniu podium, na 2. miejscu z 
88 punktami znalazła się Karoli-
na Jankowiak z Automobilklubu 
Głogów, natomiast na najniższym 
stopniu podium stanęła zdobyw-
czyni 78 punktów- Eileen Leh-
man z KM Szczecin.

Pozostali reprezentanci KM 
Cisy Nowogard choć nie wywal-
czyli „pudła”, to na własnym tere-
nie osiągnęli swoje najlepsze wy-

niki w tym sezonie. Po raz pierw-
szy w tym roku w MX Quad Open 
wystartował Tomasz Jamroży. Za-
wodnik nowogardzkiego klubu w 
treningu kwalifikacyjnym przeje-
chał 4 okrążenia, a podczas dru-
giego uzyskał swój najlepszy czas, 

który klasyfikował go na 3. pozy-
cji. W pierwszym wyścigu Jamro-
żemu zabrakło ponad 30 sekund 
do podium i zawodnik KM Cisy 
ostatecznie zakończył swój start 
na 5. miejscu. W drugim biegu 
Jamroży zaprezentował się jeszcze 
lepiej, jednak nie zdołał stanąć na 
podium. Zawodnik KM Cisy No-
wogard ponownie zajął 5. miejsce, 
ale do 3. pozycji stracił już tylko 9 
sekund. W sumie w dwóch wyści-
gach Jamroży uzbierał 52 punkty, 
które go sklasyfikowały na 5. po-
zycji. Miejsce w pierwszej dzie-
siątce wywalczył jeszcze Krzysztof 
Paszek, startujący w kategorii MX 
Masters. W treningu kwalifika-
cyjnym, Paszek uzyskał 8 wynik 
na 24. zawodników. W pierwszym 
biegu Krzysztof Paszek z cza-
sem 20:37,599, pokonał 9 okrą-
żeń i zajął 9. miejsce. Drugi bieg 
był już wolniejszy, zawodnik KM 
Cisy, tym razem 9 okrążeń poko-
nywał niespełna 40 sekund dłu-
żej i ponownie uplasował się na 
9. pozycji. W klasyfikacji zawo-
dów Krzysztof Paszek zgromadził 
64 punkty i zajął 9. miejsce. Mi-
nimalnie dziesiątą pozycję w kla-
syfikacji indywidualnej zawodów 
przegrał Kacper Matecki, startu-
jący w MX2 Junior. Reprezentant 
gospodarzy w treningu kwalifika-
cyjnym uzyskał czas klasyfikują-
cy go na 9. miejscu. W pierwszym 
biegu Matecki pokonał 9 okrążeń 
i zajął 11. miejsce na 24 sklasyfi-
kowanych zawodników. W dru-
gim wyścigu było nieco lepiej i 
zawodnik KM Cisy Nowogard 
poprawił się o jedną pozycję, zaj-
mując 10. miejsce. W klasyfikacji 
zawodów Kacper Matecki zgro-
madził 61 punktów, to taki sam 
wynik jak Krzysztofa Woźniaka z 
OKM Ostrów Wielkopolski, jed-
nak Woźniak w swoim drugim 
biegu zajął wyższe miejsce od Ma-
teckiego, dlatego pomimo tej sa-
mej ilości punktów, to zawod-
nik z Ostrowa sklasyfikowany zo-

stał na 10. miejscu. W katego-
rii MX2C startował Remigiusz 

Zając, który spośród 34 zawod-
ników podczas treningu wykręcił 
17. czas. Podczas pierwszego wy-
ścigu Remigiusz Zając pokonał 9 
okrążeń, zajmując 22. miejsce. W 
drugim biegu zawodnik KM Cisy 
Nowogard, również przejechał 9 
okrążeń, jednak tym razem spadł 
o dwie pozycje i ukończył bieg na 
24. miejscu. W klasyfikacji zawo-
dów Remigiusz Zając zajął 23. po-
zycję, z 36 punktami na koncie. 
Na koniec pozostaje nam jeszcze 

kategoria MX1C, w której zapre-
zentował się Tomasz Litwin. Za-
wodnik KM Cisy trening zakoń-
czył z dwunastym wynikiem. W 
pierwszym wyścigu Litwin upla-
sował się na 15. pozycji,  z kolei 
w drugim biegu reprezentant KM 
Cisy Nowogard poprawił się i za-
kończył swój start na 12. miejscu. 
W sumie Liwin zgromadził 55 
punktów i zajął 13. miejsce w kla-
syfikacji indywidualnej zawodów. 

Do końca Mistrzostw Strefy 

Polski Zachodniej pozostały jesz-
cze zawody w Chojnie i Mirocinie 
Dolnym. Niestety zarówno Żane-
ta Zacharewicz jak i pozostali za-
wodnicy reprezentujący KM Cisy 
Nowogard, nie mają już szans na 
wywalczenie podium na koniec 
sezonu w swoich kategoriach. 
Cieszy jednak fakt, że zawodnicy 
KM Cisy zmobilizowali się do za-
wodów na własnym terenie i za-
prezentowali się z dobrej strony. 

KR

W środę wielki finał Pucharu 
Polski kobiet

Sprawią ogromną 
niespodziankę?
Już w najbliższą środę (30 września), o godzinie 16:30, na 
stadionie w Nowogardzie odbędzie się wojewódzki finał 
Pucharu Polski ZZPN. Piłkarki Pomorzanina podejmować 
będą niepokonane do tej pory w II Lidze Kobiet, zawod-
niczki Błękitnych Stargard. Czy nowogardzianki są w sta-
nie sprawić ogromną niespodziankę i awansować do ogól-
nopolskiej fazy Pucharu Polski?

Przypomnijmy, że zawodnicz-
ki z Nowogardu sensacyjnie wy-
eliminowały z Pucharu Polski 
pierwszoligową Victorię Sianów 
(1:1, 4:3 po rzutach karnych). Te-
raz przed podopiecznymi Pawła 
Błaszczyka, kolejne nie lada wy-
zwanie. Do Nowogardu przyja-
dą zawodniczki ze Stargardu, któ-
re w swoim pucharowym meczu, 
rozgromiły w Szczecinie Olimpię 
II, aż 1:9. Błękitne po pierwszych 
5. kolejkach w II Lidze Kobiet zaj-
mują 1. miejsce w tabeli z komple-
tem zwycięstw, a wszystko to przy 
fantastycznym bilansie 41 strze-

lonych goli i tylko jednej straco-
nej bramce. Przed piłkarkami z 
Nowogardu, zatem bardzo trud-
ne zadanie. Już dziś można po-
wiedzieć, że jeśli Pomorzanin wy-
gra wojewódzki Puchar Polski i 
awansuje do ogólnopolskiej fazy 
tych rozgrywek, będzie to jeden z 
największych sukcesów w historii 
nowogardzkiego klubu. Zachęca-
my wszystkich kibiców piłki noż-
nej, aby tego dnia dopingowali 
kobiecą drużynę. Mecz odbędzie 
się w Nowogardzie, w środę (30 
września), o godzinie 16:30.

KR 
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Piast karsko wygrywa z Pomorzaninem

Nowogardzianie w strefie spadkowej
W sobotę (26 września), o godzinie 16:00, zawodnicy Pomorzanina Nowogard rozgrywa-
li wyjazdowy mecz z Piastem Karsko. Beniaminek wojewódzkiej okręgówki wypunktował 
podopiecznych Tomasza Surmy i pewnie wygrał 3:1. Porażka ta oznacza, że Pomorzanin 
znajduje się już w bardzo nieciekawej sytuacji...

Piast Karsko – Pomorzanin Nowogard  3:1 (1:0)
Gol: Gracjan Wnuczyński
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Tomasz Wąsik, 

Fernando Maia Batista – Gracjan Wnuczyński, Rafał Mendyk, Dominik Wawrzyniak, 
Filip Plewiński, Kamil Lewandowski (Natan Wnuczyński) – Paweł Jeziorski (Artur 

Lipiński).

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
7. kolejka:
Iskra Golczewo – Stal Lipiany  6:1
Stal Szczecin – Rega Trzebiatów  2:0
Piast Karsko – Pomorzanin Nowogard 3:1
Sparta Węgorzyno – Polonia Płoty 3:0
Energetyk Gryfino – Ina Ińsko  5:1
Morzycko Moryń – Sarmata Dobra            12:0
Kłos Pełczyce – Arkonia Szczecin  2:1
Błękitni II Stargard – Zorza Dobrzany 2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 7 19 24 2 6 1 0
2 Energetyk Gryfino 7 19 17 6 6 1 0
3 Sparta Węgorzyno 7 16 19 5 5 1 1
4 Błękitni II Stargard 7 13 22 7 4 1 2
5 Intermarche-Rega Trzebiatów 7 13 15 15 4 1 2
6 Morzycko Moryń 7 12 22 10 4 0 3
7 Polonia Płoty 7 10 8 13 3 1 3
8 Piast Karsko 7 10 14 12 3 1 3
9 Iskra Golczewo 7 10 12 12 3 1 3
10 Zorza Dobrzany 7 7 10 13 1 4 2
11 Ina Ińsko 7 7 7 15 2 1 4
12 Kłos Pełczyce 7 7 10 15 2 1 4
13 Stal Lipiany 7 6 14 18 1 3 3
14 Pomorzanin Nowogard 7 5 8 11 1 2 4
15 Arkonia Szczecin 7 3 7 13 0 3 4
16 Sarmata Dobra 7 0 3 45 0 0 7

Z powodów zawodowych, z Pia-
stem nie mógł zagrać Maciej Goł-
dyn, natomiast Dawid Kurek pod-
czas treningu nabawił się drobne-
go urazu. W związku z tym, To-
masz Surma w ataku wystawił na-
pastnika drugiego zespołu, Pawła 
Jeziorskiego. Zespół Piasta nie po-
zwolił nowogardzianom zdobyć 
pierwszych wyjazdowych punk-
tów. W pierwszej połowie gospo-
darze wyszli na prowadzenie po 
błędzie duetu stoperów Pomorza-
nina. Piłkarz gospodarzy dośrod-
kował w pole karne, z wrzutką mi-
nęli się Michał Soska i Maciej Do-

browolski, a z tego błędu skorzy-
stał napastnik miejscowych, któ-
ry pokonał Jacka Malanowskie-
go. Po zmianie stron, Pomorza-
nin rzucił się do odrabiania strat i 
został po raz drugi skarcony. Tym 
razem zawodnik Piasta zagrał ide-
alną prostopadłą piłkę do klubo-
wego kolegi, który w sytuacji sam 
na sam, nie dał szans bramkarzo-
wi Pomorzanina. Nowogardzianie 
zdołali strzelić gola kontaktowe-
go. Z rzutu rożnego dośrodkowy-
wał Fernando, a głową na bramkę 
rywali uderzył Gracjan Wnuczyń-
ski. Futbolówka odbiła się jeszcze 

od obrońcy miejscowych i wpadła 
do bramki. Piłkarze Pomorzanina 
odkryli się i próbowali doprowa-
dzić do remisu, jednak Piast prze-
prowadził szybką kontrę i dobił 
rywali strzelając trzeciego gola. 

To już szósty mecz Pomorza-
nina bez zwycięstwa, możemy 
mówić już o sporym kryzysie 
w nowogardzkim klubie. Pod-
opieczni Tomasza Surmy znaj-
dują się w strefie spadkowej i 
choć w tabeli dwa zespoły są ofi-
cjalnie przewidziane do spadku, 
to już wiadomo, że grono spad-
kowiczów zostanie powiększo-

ne. Aby się utrzymać, trzeba za-
tem zająć przynajmniej 10. miej-
sce... Przy artykule prezentujemy 

komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. 

KR

Stowarzyszenie „endorfina” zaprasza do wspólnej zabawy 

II Nowogardzki Bieg Uliczny
Już w najbliższą niedzielę (4 października), odbędzie się II Nowogardzki Bieg Uliczny. W związku z tym, porozmawialiśmy z prezesem Stowarzyszenia 
Nowogardzkich Biegaczy „Endorfina”- Arturem Koniorem, który opowiedział nam o zbliżającej się imprezie oraz o tym, jak rozwija się bieganie w na-
szym mieście. 

Tak jak przed rokiem, zawod-
nicy biorący udział w biegu głów-
nym, pokonają dwa okrążenia, 
które składają się na 10 km. Rywa-
lizację poprzedzą starty najmłod-
szych biegaczy na dystansach od 
200 metrów do 1500 metrów, od-
powiednio w kategoriach wieko-
wych- szkoły podstawowe kla-
sy 1-3 (oraz przedszkolaki), klasy 
4-6 gimnazjaliści oraz uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. Prze-
widziano około 600 uczestników 
biegów dla dzieci. Najmłodsi wy-
startują już od godziny 10:00, na-
tomiast główny wyścig odbędzie 
się o godzinie 13:00. Trasa jest ate-
stowana, czyli zatwierdzona przez 
Polski Związek Lekkiej Atletyki. 
Co to oznacza? - Trasa atestowa-

na jest po to, aby uwiarygodnić dy-
stans jaki jest na tej trasie, dzięki 
temu gdyby tutaj na naszej trasie 
został pobity jakiś rekord Polski, to 
ten rekord będzie uznany temu za-
wodnikowi - wyjaśnia Artur Ko-
nior. Uczestnicy biegu główne-
go pobiegną alejkami przy no-
wogardzkim jeziorze, następnie 
przez Promenadę, ul. Wojska Pol-
skiego, potem przy osiedlu dom-
ków na ul. Wiejskiej, aby wrócić z 
powrotem na alejki przy murach 
koło Straży Pożarnej. W zeszłym 
roku w Nowogardzie wystartowa-
ło w biegu głównym 130 zawodni-
ków, wygląda na to, że wynik ten 
w najbliższą niedzielę może zostać 
poprawiony. - Na dzień dzisiejszy, 
na stronie internetowej wyścigu 
swój udział zgłosiło już 210 osób, 
spośród których około 120 osób za-
płaciło wpisowe, tym samym po-
twierdzając swój start. Mamy na-
dzieję, że zdołamy zgromadzić na 
linii startu podobną liczbę biega-
czy co przed rokiem, a każda licz-
ba zawodników powyżej tej z I Bie-
gu, będzie dla nas miłą informa-
cją. Biuro zawodów będzie czyn-
ne już w sobotę od godziny 12:00, 
w „domku harcerza” przy Pla-
cu Szarych Szeregów, będą wów-
czas wydawane pakiety startowe. 
W dniu zwodów do godziny 12:00, 
będą przyjmowane zapisy do biegu 

głównego. Zapisów też wciąż moż-
na dokonywać na stronie interne-
towej wyścigu – informuje prezes 
Stowarzyszenia „Endorfina”.  

Już dziś wiadomo, że udział w 
wyścigu weźmie zwycięzca sprzed 
roku- Mateusz Rodewald z Pusz-
czykowa (woj. wielkopolskie). 
Dodajmy, że po raz pierwszy zor-
ganizowany będzie konkurs z na-
grodami. Każdy uczestnik biegu 
głównego, będzie mógł wygrać 
nagrodę odpowiadając na jedno 
proste pytanie. Imprezę poprowa-
dzi profesjonalny spiker. Organi-
zatorzy apelują do mieszkańców 
Nowogardu, aby pomogli w sku-
tecznej organizacji wyścigu oraz 
przepraszają za utrudnienia w ru-
chu. Jeszcze w tym tygodniu wła-
ścicielom posesji, które znajdują 
się przy trasie biegu zostaną do-
starczone ulotki z informacjami 
oraz prośbą o nie parkowanie sa-
mochodów na jezdni i przypilno-
wanie zwierząt domowych, aby w 
godzinach 13-16 w niedzielę, nie 
stwarzały zagrożenia dla uczestni-
ków biegu. 

 Przypomnijmy, że Stowarzy-
szenie Nowogardzkich Biegaczy 
„Endorfina” wciąż się rozwija i za-
chęca biegaczy do brania udzia-
łu we wspólnych treningach. - W 
tej chwili systematycznie biega nas 
grupa około 10 osób, spotykamy 

się 2-3 razy tygodniowo. Widać na 
co dzień, że bardzo dużo osób bie-
ga w naszym mieście, za pośred-
nictwem gazety chcielibyśmy ich 
wszystkich zachęcić do wspólne-
go biegania, razem z nami. My nie 
jesteśmy zawodowcami w tej dzie-
dzinie, ale każdy  z nas posiada ja-
kieś doświadczenie i miło by nam 
było, jakby inni biegacze do nas do-
łączali i dzielili się swoimi uwaga-
mi, abyśmy wspólnie mogli promo-
wać tę formę rekreacji. Za naszym 
pośrednictwem „Endorfina” zachę-
camy ludzi do wspólnego biegania, 
aby nie wstydzili się przyjść do nas, 

zachęcamy również do zaglądania 
na nasz fan-page. Często spotyka-
my ludzi, którzy biegają, mijamy 
się, rozmawiamy, oni zawsze nam 
mówią, że biegają dla siebie. My 
też biegamy dla siebie,  tylko, że w 
grupie zawsze jest fajniej – kończy 
Artur Konior.  

My również zachęcamy miesz-
kańców Nowogardu do wspólne-
go biegania oraz do wzięcia udzia-
łu w II Nowogardzkim Biegu 
Ulicznym. 

KRPrzed rokiem wystartowało 130 bie-
gaczy, wygląda na to, że w najbliższą 
niedzielę wynik ten może zostać pobity

Mapa trasy II Nowogardzkiego Biegu Ulicznego
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„rezerwowi” ponownie bez punktów

Zalew za mocny
W sobotę (26 września), o godzinie 15:00, na stadionie w Stepnicy, drugi zespół Pomorzanina walczył z tamtejszym Zalewem. Nowogardzianie już od 
pierwszych minut musieli gonić wynik. Dwa strzelone gole, to za mało na skuteczny Zalew, który ostatecznie wygrał i uciekł ze strefy spadkowej. 

Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard  3:2 (1:0)
Gole: Patryk Marcinkowski x2
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski,  Maciej Grzejszczak (c) , Karol Osakiewicz, Konrad Adamek – Adam Mańka (Max Pokorski), Michał Jankowski, 

Dawid Jurek, Patryk Marcinkowski, Michał Fedak – Krystian Kubicki. 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
6. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Łożnica  0:2 
OKS Goleniów – Znicz Niedźwiedź  3:5
Aquila Szczecin – Rybak Wełtyń   4:1
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard 3:2
Światowid Łobez – Pomorzanin Przybiernów 2:0
Vielgovia Szczecin – Kasta Majowe  3:1
Wicher Reptowo – Hanza Goleniów  2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 6 18 31 2 6 0 0
2 Orzeł Łożnica 6 16 19 3 5 1 0
3 Aquila Szczecin 6 15 16 7 5 0 1
4 Hanza Goleniów 6 12 18 7 4 0 2
5 Znicz Niedźwiedź 6 12 15 14 4 0 2
6 Pomorzanin Przybiernów 6 10 10 9 3 1 2
7 Vielgovia Szczecin 6 7 11 6 2 1 3
8 Wicher Reptowo 6 7 11 18 2 1 3
9 OKS Center MD Goleniów 6 6 12 23 2 0 4
10 Kasta Szczecin-Majowe 6 6 10 16 2 0 4
11 Zalew Stepnica 6 6 11 16 2 0 4
12 Wołczkowo – Bezrzecze 6 4 7 15 1 1 4
13 Rybak Wełtyń 6 3 9 26 1 0 5
14 Pomorzanin II Nowogard 6 1 4 22 0 1 5

Mecz w Stepnicy bardzo źle 
rozpoczął się dla gości z No-
wogardu. Już w 3. minucie, Za-
lew objął prowadzenie. Wszyst-
ko to za sprawą straty w środku 
pola i dokładnego prostopadłe-
go podania do napastnika. Pił-
karz miejscowych zagrał jeden 
na jeden z Maciejem Grzejsz-
czakiem, minął defensora z No-
wogardu i precyzyjnie uderzył 
z około 15 metrów. Przed prze-
rwą Zalew jeszcze raz prze-
jął źle rozegraną piłkę i stanął 
przed okazją bramkową, jed-
nak w sytuacji sam na sam, pił-
karz gospodarzy uderzył obok 
bramki. Nowogardzianie stwo-
rzyli sobie jedną dogodną sytu-
ację, za sprawą trójkowej akcji 
Osakiewicza, Mańki i Fedaka. 
Adam Mańka otrzymał poda-
nie od Karola Osakiewicza, po 
czym ładnie uruchomił na le-
wym skrzydle Michała Fedaka. 
Pomocnik Pomorzanina moc-

no uderzył na bramkę gospoda-
rzy, jednak golkiper ze Stepnicy 
zdołał sparować ten strzał. Dru-
ga połowa rozpoczęła się tak 
jak pierwsza, od gola dla gospo-
darzy. Była to kopia pierwszej 
bramki, strata w środku pola 
wysoko ustawionych obrońców 
Pomorzanina, prostopadłe po-
dania i skuteczne wykończenie 
w sytuacji sam na sam. Nowo-
gardzianie nie poddawali się i 
przyniosło to efekt. Michał Fe-
dak dośrodkowywał w pole kar-
ne, za pierwszym razem wrzut-
ka została zablokowana, futbo-
lówka jednak wróciła pod jego 
nogi, pomocnik Pomorzanina 
ponownie zacentrował, tym ra-
zem idealnie na 5 metr do Pa-
tryka Marcinkowskiego, któ-
ry strzałem głową zdobył kon-
taktową bramkę. Zalew jednak 
był w stanie zadać jeszcze jeden 
cios gościom. Po rzucie rożnym 
i strzale głową, piłkarze ze Step-

nicy podwyższyli na 3:1. No-
wogardzianie ambitnie walczyli 
o remis. Po kombinacyjnej ak-
cji na wysokości pola karnego, 
futbolówka trafiła do Patryka 
Marcinkowskiego, który stojąc 
tyłem do brami, przyjął piłkę 
odwrócił się i skutecznie ude-
rzył, strzelając swojego drugie-
go gola. Nieco szczęścia zabra-
kło Michałowi Fedakowi, któ-
ry ładnie uderzył z kąta, jed-
nak piłka zatrzymała się na po-
przeczce.  W ostatniej akcji me-
czu, po rzucie wolnym wyko-
nywanym przez Marcina Skór-
niewskiego, futbolówka trafi-
ła do niepilnowanego Macie-
ja Grzejszczaka, któremu pozo-
stało jedynie pokonać bramka-
rza gospodarzy, niestety zanim 
to uczynił, to arbiter odgwizdał 
pozycję spaloną... Ostatecznie 
Pomorzanin II notuje 5 porażkę 
i wciąż okupuje ostatnie miejsce 
w tabeli. 

KR

Skromne zwycięstwo w kołobrzegu

„Pomorzanki” gonią lidera
W niedzielę (27 wrzenia), o godzinie 17:00, na stadionie w Kołobrzegu, rozpoczął się mecz 
miejscowej Kotwicy z piłkarkami Pomorzanina Nowogard. Faworytki nie zawiodły i po 
skromnym zwycięstwie wywiozły z Kołobrzegu 3 punkty. Zwycięską bramkę strzeliła Ka-
tarzyna Piotrowska. 

AP Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  0:1 (0:1)
Gol: Katarzyna Piotrowska
Skład: Anita Piotrowska – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakow-

ska (Weronika Rzeplińska), Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska (c) , Aleksandra 
Mościńska (Klaudia Korgiel), Małgorzata Wołk, Małgorzata Labuda – Natalia No-
wacka, Patrycja Kozioł.  

III Liga Kobiet 2015/2016
4. kolejka:
Energetyk Gryfino – Zalew Stepnica  0:11
Hattrick Kołobrzeg – Fala Międzyzdroje  0:14
Olimpia III Szczecin – Błękitni II Stargard  3:0
Orzeł 2010 Wałcz – Vielgovia Szczecin  4:0
Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard 0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 4 12 30 2 4 0 0
2 Vielgovia Szczecin 5 10 30 8 3 1 1
3 Pomorzanin Nowogard 4 9 14 2 3 0 1
4 Zalew Stepnica 4 9 19 6 3 0 1
5 Olimpia III Szczecin 4 7 6 9 2 1 1
6 Fala Międzyzdroje 3 6 23 3 2 0 1
7 Błękitni II Stargard 4 3 1 16 1 0 3
8 Energetyk Junior Gryfino 5 3 19 34 1 0 4
9 AP Kotwica Kołobrzeg 3 0 1 5 0 0 3
10 Hattrick Kołobrzeg 4 0 0 58 0 0 4

Jeszcze w minionym sezonie za-
wodniczki Akademii Piłkarskiej Ko-
twicy Kołobrzeg, regularnie były 
gromione przez kolejne zespoły. W 
obecnych rozgrywkach, choć Ko-
twica jeszcze nie wygrała, to nie tra-
ci już tak dużo bramek i prezentu-
je o wiele wyższy poziom. „Pomo-
rzanki” do Kołobrzegu pojechały 
bez trenera Pawła Błaszczyka, a jego 
obowiązki przejęła Anita Piotrow-
ska, która z przymusu stanęła mię-
dzy słupkami nowogardzkiej bram-
ki. Gospodynie dobrze prezentowa-
ły się w obronie, dlatego wynik koń-
cowy wygląda tak, a nie inaczej. Po-
morzanin zwycięską bramkę zdo-

był po stałym fragmencie gry. Z rzu-
tu wolnego w pole karne dośrodko-
wała Patrycja Kozioł, tam w zamie-
szaniu piłka spadła pod nogi Kata-
rzyny Piotrowskiej, która precyzyj-
nym strzałem pokonała bramkarkę 
Kotwicy. Nowogardzianki w drugiej 
części gry mogły powiększyć swoją 
przewagę, jednak najlepszą ku temu 
okazję zmarnowała Patrycja Kozioł. 
Zawodniczka Pomorzanina znalazła 
się sam na sam z bramkarką z Koło-
brzegu, jednak nie podprowadziła 
piłki bliżej bramki i zdecydowała się 
na strzał zza pola karnego, który wy-

łapała zawodniczka gospodyń. Ry-
walki nie stworzyły sobie żadnej stu-
procentowej okazji i mecz ostatecz-
nie zakończył się skromnym zwycię-
stwem faworyzowanych „Pomorza-
nek”. Nowogardzianki zajmują obec-
nie 3. miejsce w tabeli, przed nimi na 
drugiej pozycji z jednym punktem 
więcej jest Vielgovia Szczecin, któ-
ra jednak ma rozegranych 5 spotkań. 
Liderkami są piłkarki z Wałcza, któ-
re wygrały swoje wszystkie 4 mecze. 
Przy artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

Bramka strzelona przez Katarzynę Piotrowską zapewniła nowogardziankom ko-
lejne 3 punkty
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z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Uczniowie ZSP po raz piąty  
w Macedonii 

Już po raz piąty uczniowie ZSP 
udali się w daleką podróż do Ma-
cedonii, gdzie dzięki przyjacio-
łom z partnerskiego miasta Ve-
les mogli poznać kulturę i obycza-
je tego kraju.  Polsko-macedońska 
wymiana młodzieży odbyła się w 
ramach współpracy miast (No-
wogard – Veles) oraz szkół ( Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica w Nowogardzie – 
SSOU Kole Nedelkovski w Veles) 

W podróż do Macedonii wy-
ruszyliśmy 11 września (piątek) o 
godz. 22.00 w następującym skła-
dzie: Pani Ewelina Fedak i Pani 
Magdalena Wojciechowska (opie-
kunki) oraz uczniowie: Katarzyna 
Kozłowska, Anna Przybyszewska, 
Dorota Piętowska, Klaudia Mo-
rzyc, Beata Paś, Błażej Maciejewski, 
Jacek Janic, Wojciech Kuc, Daniel 
Danielczyk, Bartłomiej Winnicki i 
Mateusz Król. W sobotę ok. godz. 
16.00 dojechaliśmy do Serbii, gdzie 
mieliśmy nocleg. 

Niedziela (13.09.2015 r.) 
Wczesnym rankiem udaliśmy się 

w dalszą podróż i późnym popołu-
dniem dojechaliśmy do Veles. Tam 
zostaliśmy gorąco przywitani przez 
dyrektora szkoły Pana Boro Risto-
vski, nauczycieli i uczniów. Dziew-
częta w pięknych tradycyjnych 
strojach poczęstowały nas chlebem 
i solą, w tle mogliśmy usłyszeć lu-
dowe pieśni macedońskie. Po kró-
lewskim powitaniu udaliśmy się na 
poczęstunek. 

Zdjęcie nr 1 – Prawdziwe staro-
polskie powitanie

Zdjęcie nr 2 – Dziewczęta zaśpie-
wały dla nas ludowe pieśni 

Poniedziałek (14.09.2015 r.) 
W poniedziałek zostaliśmy za-

proszeni przez burmistrza Veles 

Slavco Cadiev do Urzędu Miasta, 
gdzie zapoznaliśmy się z historią 
miasta, otrzymaliśmy również upo-
minki. Atrakcją dnia było zwiedza-
nie zabytkowego kościoła, następ-
nie miasta oraz muzeum ceramiki. 

Zdjęcie nr 3 – Podczas wizyty w 
Urzędzie Miasta w Veles

Zdjęcie nr 4 – Spacer po mieście 

Wtorek (15.09.2015 r.)  
Tego dnia wczesnym rankiem 

udaliśmy się do stolicy Macedonii 
Skopje – tam jedną z pierwszych 
atrakcji była przejażdżka kolejką 
linową, następnie udaliśmy się do 
Kanionu Matka, gdzie podziwiali-
śmy piękne widoki, które zachwy-
ciły nas podczas rejsu łódkami. 
Ogromne wrażenie zrobiła na nas 
jaskinia, którą dokładnie zwiedzili-
śmy. Po zwiedzaniu tych pięknych 
miejsc udaliśmy się do Ambasady 
Rzeczpospolitej Polskiej w Mace-
donii, gdzie ambasador Pan Jacek 
Multanowski opowiedział nam jak 
wygląda jego praca. Po dniu peł-
nym wrażeń mieliśmy czas wolny, 
który spędziliśmy głównie w cen-
trum handlowym. 

Zdjęcie nr 5 – Spotkanie z amba-
sadorem RP w Macedonii 

Zdjęcie nr 6 – Rejs po zachwyca-
jącym Kanionie Matka 

Środa (16.09.2015 r.) 
W środę po śniadaniu pojecha-

liśmy do Stobi, gdzie zwiedzaliśmy 
ruiny starożytnego miasta (m.in. 
teatr antyczny, bazylikę, synagogę, 
łaźnie), następnie udaliśmy się do 
fabryki solarów słonecznych, gdzie 
pracownicy pokazali nam czym 
się zajmują i jak wygląda ich pra-
ca. Wieczorem wraz z kadrą szko-
ły macedońskiej udaliśmy się do 
winiarni, gdzie odbyła się uroczy-
sta kolacja. 

Zdjęcie nr 7 – Zwiedzanie staro-

żytnego teatru  
Zdjęcie nr 8 – Ruiny starożytne-

go miasta w Stobi
Czwartek (17.09.2015 r.) 
W czwartek odwiedziliśmy szko-

łę, gdzie uczestniczyliśmy w zaję-
ciach z mozaiki, braliśmy udział w 
zajęciach inżynierskich, a później 
udaliśmy się na Telemost, gdzie za 
pomocą Skype’a połączyliśmy się ze 
szkołą w Nowogardzie, aby zdać re-
lację z wycieczki. Atrakcją wieczoru 
był koncert w restauracji, gdzie za-
grała dla nas kapela szkolna. 

Zdjęcie nr 9- Zajęcia techniczne 
w szkole 

Zdjęcie nr 10 – Zdjęcie pamiąt-
kowe 

Piątek (18.09.2015 r.)
Piątek był prawdziwym sporto-

wym dniem – pływaliśmy w base-
nie, graliśmy w piłkę siatkową, ho-
keja, rywalizowaliśmy ze sobą w 
różnych grach i zabawach, a uwień-
czeniem tego dnia był wspólny grill. 

Niestety wszystko co dobre szyb-
ko się kończy i piątek był dniem po-
żegnania. Podczas wspólnej kolacji 
wspominaliśmy wspólnie spędzone 
chwile, otrzymaliśmy również upo-
minki od gospodarzy. W nocy uda-
liśmy się w drogę powrotną do Pol-
ski. 

Podróż do Macedonii oraz zwie-
dzanie tego pięknego kraju będzie 
dla nas niezapomnianą przygodą, 
jesteśmy pod wrażeniem gościnno-
ści naszych przyjaciół z Veles i je-
steśmy im wdzięczni za tych kilka 
niezwykłych dni. Mamy nadzieję, 
że jeszcze się zobaczymy i spędzi-
my razem równie miłe chwile!Do 
zobaczenia! 

Anna Przybyszewska kl. III TE 
Katarzyna Kozłowska kl. IV THO
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 34

Zatrudnię pracownika  na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Rozpoczęcie pracy: październik 2015
Czas zatrudnienia: około 5 miesięcy
Zarobki: 2600-3000 zł netto/m-c (praca 12h/dziennie 6 dni w tygodniu)
Lokalizacja: Łozienica, ul. Granitowa 12, 72-100 Goleniów 
                         (goleniowski park przemysłowy)
Zapewniamy: dojazd, powrót i posiłek regeneracyjny

PRACOWNIK 
SEZONOWY

FIRMA NORPOL POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH 
DO PODJĘCIA PRACY PRZY OBRÓBCE SKÓR Z NOREK

Potencjalnych chętnych prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 914189040 lub na adres e-mail: o�ce@norpol.com.pl

Firma ze Szczecina

zatrudni
 kierowców C+E

kraj i bliskie Niemcy

tel. 691-481-933
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

NIerUCHOmOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594.

•	 NOWOGARD - przy  NET-
TO do wynajęcia Lokal  
100m.533983233

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe  63 m2: nowe okna, budy-
nek nowo ocieplony. W cenie 
mieszkania działka pod budo-
wę garażu.Tel. 604 422 221

•	 Sprzedam mieszkanie, 3poko-
jowe, I piętro, 60m2, ul. Zamko-
wa. Tel. 730 315 621  

•	 Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 735 957 563 

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we 57m2, II piętro ul. Warszaw-
ska, cena 169 tys. Tel. 510 002 
318

•	 Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + 
garaż. 663 565 660 

•	  Sprzedam mieszkanie 50m2, 
parter, dobra lokalizacja. 506 
432 616 

•	 Działkę budowlaną z warunka-
mi zabudowy. Sprzedam. 606 
681 704 

•	 Sprzedam mieszkanie jednopo-
kojowe na II piętrze, centrum. 
665 541 960

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w okolicach stadionu. 695 
400 600

•	 Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami. 722 300 700

•	 Sprzedam lub zamienię 3 poko-
jowe 58m2 na 2 pokojowe. 663 
695 260 

•	 Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
607 647 215

•	 Sprzedam lokal na działalność 
handlową. 517 357 653 

•	 Poszukuje domu do wynajęcia 
okolice Nowogardu. 733 313 
480 

•	 Mieszkanie 3 pokojowe do wy-
najęcia. Tel. 509-601-559

•	 Sprzedam garaż na ul. Zamko-
wej. Tel. 509 329 023 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje, osiedle Bema, bezczyn-
szowe + garaż. 609 371 110 po 
15.30 

•	 Sprzedam działkę pod zabudo-
wę w okolicach Nowogardu. 91 
39 25 888

•	 Sprzedam dom okolice Ko-
ściuszki. 606 118 102 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 662 
258 879 

•	 Mieszkanie do wynajęcia 3 po-
koje. 609 64 32 27

•	 Sprzedam działkę w Olchowie, 
centrum, 9 arów. Tel. 606 312 
832 

•	 Sprzedam bezczynszowe miesz-
kanie dwupokojowe, 90000 zł. 
729 217 196

•	 Do wynajęcia mieszaknie dwu-
pokojowe z aneksem kuchen-
nym 44m2, ul Racibora. 784 056 
335 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ul. Zielona + garaż, bez-
czynszowe. 692 027 501 

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym tanio. 507 045 404

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 601 724 492 

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe, ul. Bankowa. 503 626 
385

•	 Sprzedam mieszkaniie, bez-
czynszowe, 55m2, ul. Kościusz-
ki, Nowogard, 505 339 401 

mOTOrYZaCJa
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam Skodę Felicie rok 
produkcji 1997, benzyna, waż-
ne OC, przegląd do sierpień 
2016. Cena 2000 zł (do uzgod-
nienia). Tel, 508 211 573 

•	 Sprzedam Forda Mondeo rok 
2006, 1.6 benzyna, 604 164 710 

•	 Sprzedam Opel Astra rok. Prod. 
2006, 15 000. 725 485 230 

rOlNICTWO
•	 Sprzedam kaczki  skubane i   

gęsi. Tel.796759414.
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, 

belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086

•	 Sprzedam cieliczkę, Żabówko 
18. tel. 605 092 517

•	 Sprzedam ciągnik URSUS 1614, 
siewnik do nawozów 1000 kg, 
sortownik elektryczny do ziem-
niaków. 606 576 417 

•	 Sprzedam ziemniaki jadalne z 
dowozem, Żabówko. 661 633 
977

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 
884 

•	 Sprzedam prosiaki. Tel. 725 806 
787 

•	 Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-

tryczny. 606 576 417  

•	 Sprzedam prosięta. 515 406 298
•	 Sprzedam ziemniaki. Tanio. 692 

125 122 

•	 Oddam obornik. 505 405 357 

•	 Kupię odpady ziemniaków. 515 
536 007 

•	 Sprzedam gorczycę. 697 610 
223 

•	 Kupię do 5h ziemi rolnej w gmi-
nie Nowogard. Tel. 519 407 294

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 Malowanie, montaż pane-

li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 513 409 258
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124

•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•	  Wypełniam dokumenty do 
ZUS na rente, emeryturę, 
świadczenia emerytalne i kapi-
tał początkowy. Kontakt : 512 
413 563 

•	 Usługi koparko-ładowarką, 
przyłącza do tkan, roboty ziem-
ne. 603 219 478 

•	 Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

•	 BLACHARSTWO POJAZDO-
WE. 600 182 682 

•	 Matematyka wszystkie poziomy 
profesjonalnie. 604 124 623 

•	 Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

•	 Matematyka – SP, G. Tel. 532 
557 381 

•	 Torty. 600 151 353
•	 Usługi ogólnobudowlane, do-

cieplenie budynków,  malowa-
nie, szpachlowanie, panele pod-
łogowe. 607 654 692 

•	 Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spa-

wacza.Tel.696 443 643.
•	 Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005
•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-

ników elektryków. 606 824 461
•	  Zatrudnię pomocnika do do-

ciepleń. Tel. 782 860 130 
•	 Zatrudnię kobietę solidną jako 

pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Poszukuję pracownika na sta-
nowisko dojarz, wysokie wyna-
grodzenie. 91 39 18 140 

•	 Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadczeniem. 
601 470 260 

•	 Przyjmę dekarza z doświadcze-
niem. 785 931 513

•	 Zlecę docieplenie oraz przyjmę 
pracowników. 785 931 513

•	 Przyjmę do pracy w lesie pilarza 
i pomocnika. 783 176 050 

•	 Zatrudnię na koparko-ładowar-
kę. 604 164 710

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Producent okien i drzwi z 
PCV i ALU poszukuje mon-
tażysty z doświadczeniem. te. 
501 228 114 

•	 Dam pracę MS BIOSS Maciej 
Sawicki Serwisant IT/Sprze-
dawca wymagania znajomo-
ść:komputery,telefony,nawi-
gacje,tablety, komunikatyw-
ność,chęć do pracy,uczciwość, 
szybko uczący się,nie palący 
pełny etat tel-792-228-896

•	 Firma zatrudni osobę z 
orzeczeniem o niepełno-
sprawności (otwarty rynek  
 pracy) do prostych prac po-
rządkowych i dozorowania. Tel. 
91 39 107 04

•	 Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
na trasie Norwegia-Węgry-Sło-
wacja, tel. 607 585 561

•	  Wypełniam dokumenty do 
ZUS na rente, emeryturę, 
świadczenia emerytalne i kapi-
tał początkowy. Kontakt : 512 
413 563 

•	 Język niemiecki dla OPIEKU-
NEK. 887 372 539 

•	 Mieszkanie i wyżywienie w za-
mian za pomoc w pracach przy-
domowych. 508 404 788 

•	 Do prac wykończeniowych. 513 
100 901 

•	 Zatrudnię traktorzystę na se-

zon. 724 827 779
•	  Przyjmę pomocnika murarza. 

501 549 756 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wiesza-
ki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,   tel. 
605 522 340,

•	 PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. 
JUNKERS - Bosch ceranorm 
wiszacy elektronik,ekonomicz-
ny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl 
tel. 691 686 772

•	  PIEC GAZOWY c.o. stoja-
cy korpus zeliwny,pompa elek-
tronik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy do 
mieszkania,domku,sklepu,za-
kladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

•	 PIEC GAZOWY c.o. z za-
mknieta komora spalania wi-
szacy f. Vaillant dwufunkcyj-
ny cena 1.200zl oraz tylko c.o. 
cena 1.100zl do mieszkania,ba-
ru,sklepu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 686 
772

•	 PIEC GAZOWY c. o. dwufunk-
cyjny wersja kominowa, wisza-
cy f.Vaillant z Niemiec po prze-
gladzie serwisowym do miesz-
kania, domu, ekonomiczny 
cena 1.000 zl   tel. 691 686 772

•	 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

•	 Sprzedam tuje. 607 580 172 

•	 sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogro-
dową 600 cm *240 cm * 200 
cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam dwuteownik wys, 16 
cm o dł. 4,5 cm, - 2 szt. w cenie 
netto. 91 39 20 016, 663 489 736 

•	 Deski sosnowe, calówki, 6m3 
cena 500 zł/m3. Tel. 508 607 457 

•	 Sprzedam fotel do masażu krę-
gosłupa. 601 553 551

•	 Kupię barakowóz. 693 850 197

•	 Kundelek czarny zaginął. 91 
39 20 624
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

www.bicykl.eu

Nowogard, ul. Młynarska 7
tel. 91 392 67 30

Nowogard, ul. 3 Maja 12 
tel. 91 392 70 64

3699 zł
JUNAK4200 zł

2899 zł
3799 zł

El-Bonito

W333.do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

Zielone Przedszkole

Powitanie  „Pani Jesieni”  
W dniu  25  września, w Zielonym Przedszkolu odbyło się uroczyste powitanie „Pani Je-
sieni”.  Nowa pora roku przyniosła słoneczny i ciepły dzień, co zapowiada, że czeka nas zło-
ta polska jesień. 

Celem zabaw związanych 
z tą tematyką było utrwale-
nie wiadomości o dwóch po-
rach roku - lecie i jesieni, in-
tegrowanie się dzieci, a przede 
wszystkim wspaniała zabawa. 
Zaraz po śniadaniu przebraliśmy 
się w kolorowe stroje jesienne. 
„Pani Lato” przypomniała dzie-
ciom o darach, jakie ze sobą nio-
sła przez ostatnie miesiące: sło-

neczko, plażę, pluskanie się w wo-
dzie…  Lata jednak nadszedł kres 
i nasza „Pani Jesień” tanecznym 
krokiem pożegnała mijającą porę 
roku, a nas przywitała koszem 
pełnym darów: jabłek, gruszek, 
kasztanów… Przygotowała też 
dla nas mnóstwo niespodzianek. 
Poprosiła dzieci, aby wylosowa-
ły liść z zagadką dla każdej z grup 
- oczywiście wszystkie przedszko-

laki świetnie poradziły sobie z od-
powiedziami. Następnie przygo-
towała dla nas przeróżne zada-
nia, np. dla grup młodszych od-
nalezienie w ogrodzie przedszkol-
nym jabłka oraz gruszki, dla grup 
starszych m.in. przejście po linii 
z parasolem, skoki przez kałuże. 
Świetnie poradziliśmy sobie z se-
gregacją kasztanów i żołędzi, oraz 
z rzutami do celu. 

Na zakończenie jakże udanej 
zabawy, „Pani Jesień” obdarowała 
wszystkich pysznym, zdrowym ja-
błuszkiem. Tak miło powitana je-
sień na pewno nie będzie smutna, 
nudna i zimna, ale piękna, barw-
na, ciepłai bogata w jesienne skar-
by!

Rodzicom przedszkolaków z 
Zielonego Przedszkola, bardzo 
dziękujemy za współpracę w przy-
gotowaniu nakrycia głowy dla 
swoich pociech.

                                                                                                                A.Z.

Przedszkole nr 4

Dzień Przedszkolaka 
W dniu 22 września, o godz.14.30, w Przedszkolu nr 4 w 
grupie trzylatków, odbyło się pasowanie na przedszkolaka 
połączone z uroczystością „ Dnia Przedszkolaka”. 

Nasze maluszki odświętnie ubrane, 
w towarzystwie swoich troskliwych pań 
wychowawczyń: Małgorzaty Bienias, Bo-
żeny Siemieniako i Kingi Soroczyńskiej, 
jak również rodziców, z dumą prezento-
wały, przed starszymi od siebie kolegami 
i koleżankami, pierwsze zdobyte umiejęt-
ności taneczne oraz wokalne.

W drugiej części spotkania, pani dy-
rektor Elżbieta Majchrzak dokonała uro-
czystego pasowania na „Przedszkolaka” 
oraz wręczyła im pamiątkowe dyplomy. 
Maluszki z wielkim przejęciem przyjęły 
gratulacje i pamiątki. Następnie wszyscy 
rodzice wraz ze swoimi pociechami, po-
dążyli w rytm zabaw integracyjnych przy 
muzyce, uczestnicząc w nich aktywnie.

Po części oficjalnej i zabawach wszy-
scy udali się na słodki poczęstunek, gril-
la i watę cukrową. Po uśmiechach wszyst-
kich dzieci i przybyłych rodziców moż-
na było wywnioskować, że zabawa była 
udana i na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich.                                

                                                                                                                 
Katarzyna  Rogowska                               



ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia
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 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 2

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Zebrali 1077 
podpisów

W.2-24.07. pt

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 4
Obradowali 
11 godzin

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

s.  10, 11

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

pawelslomski24

  Paweł
Słomski 

Ostatni na liście do Sejmu RP

To Twój Czas

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

ul. 3 Maja 46 • Nowogard
www.revitalnow.pl

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl

• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii

• badanie USG narządów ruchu

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii

• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet 

• kwas hialuronowy, botox, 
   nici liftingujące

Zapraszamy pon.-pt.  8-18 sobota  9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

POLSKI WYDAWCA

Uczniowie ZSO połączyli się ze stacją ISS

Byliśmy w kosmosie na żywo

Uczniowie, wraz z dyrektorem i szkolnym koordynatorem projektu ARISS, którzy we wtorek skierowali pytania do astronauty 
Kjella Lindgrena, przebywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Tylny rząd od lewej: Mateusz Tamborski, Norbert 
Saja, Oktawiusz Łatka, Damian Ubych, Szymon Karapuda, Radosław Gawroński, Hubert Fasuła. Przedni rząd od lewej: Leszek 
Becela, Kacper Chrul, Konrad Laskowski, Izabela Braszkiewicz, Norbert Nowak, Kornelia Cieślak, Weronika Gargulińska, Jakub 
Znyk, Szymon Grygowski.

reklama reklama

Czytaj s. 3

Jarosław  
kaczyński
dla DN
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, 
nie szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 
12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu 

kompetencji samorządu 
gminnego 

 - burmistrz czeka!  
Skorzystaj!

U pani Wiesi w ogródku wyrosły buraki, duży i mały. Rozmiar tego 
większego jest jak na roślinę okopową dość sporych rozmiarów, by po-
kazać jego proporcje nasza Czytelniczka przyrównała go z innym, nie-
co mniejszym z tego samego ogródka. Ciekawe, jaki będzie los tego bu-
raka? - Może zupa buraczkowa? JB 

Droga na boisko „Orlik” w Nowogardzie, na ul. Boh. Warszawy, jest 
już przejezdna. Zakres prac drogi objął: wzmocnienie podbudowy dro-
gi, ułożenie nowej nawierzchni jezdni równocześnie z chodnikami z  
nowejvkostki POLBRUK, wybudowanie nowych miejsc parkingowych 
oraz pętli do nawracania autobusów, którymi dojeżdżają do szkoły 
dzieci. Całkowity koszt inwestycji to 676 162, 38 zł. ale 338 tys. zł zosta-
ło zrefundowanych z rezerwy Programu Budowy Dróg Lokalnych   tzw. 
Schetynówek. Wykonawcą robót była firma  P.P.U.H. SZACH - Krzysz-
tof Chudzik. JB 

Mieszkańcy ul. Reja 
w Nowogardzie, na tzw. 
„barkach”, skarżą się na 
studzienkę, która jest 
umiejscowiona w drodze 
w taki sposób, że nieła-
two jest przejechać przez 
nią samochodem. -  Panie 
redaktorze, ta studzienka 
zwyczajnie jest umiejsco-
wiona w złym miejscu, bo 
kierowca jadący tamtędy 
samochodem musi  bardzo 
uważać, aby nie uszkodzić 
zawiesina. Dlatego prosi-

my, by ktoś na to zwrócił uwagę i coś z tym zrobił – mówi zdenerwo-
wany pan Leszek, wieloletni mieszkaniec z pobliskich budynków, znaj-
dujących się nieopodal studzienki. A my pytamy osoby odpowiedzial-
ne, czy można coś z tym zrobić?  Miejmy nadzieję, że służby drogowe 
niebawem zajmą się tym problemem, i mieszkańcy w niedługim czasie 
będą mogli swobodnie tamtędy przejeżdżać. JB 

mieszkańcy domagają się remontu drogi do przedszkola 

Zebrali 1077 podpisów
W środę (30 września), dyrektor Zielonego Przedszkola - Jan Kopyciński, złożył w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie wniosek podpisany przez 1077 osób, domagając się remontu dro-
gi dojazdowej do przedszkola, mieszczącego się przy ul. Zielonej. 

 Droga, która prowadzi do Zie-
lonego Przedszkola znajduje się 
naprzeciwko restauracji „Przy-
stań” - łączy placówkę ze skrzyżo-
waniem przy placu manewrowym. 
Od dawna na łamach DN, opisu-
jemy jej fatalny stan. W tej spra-
wie redakcję alarmowali już czy-
telnicy, głównie mieszkańcy po-
sesji znajdujących się przy tym 
krótkim fragmencie drogi. Szcze-
gólnie działo się tak, po obfitych 
opadach deszczu, kiedy droga za-
mieniała się w istne bajoro (patrz 

foto). Tym razem mieszkańcy No-
wogardu postanowili wziąć spra-
wy w swoje ręce. Rodzice dzie-

ci uczęszczających do Przedszko-
la, którzy codziennie muszą zma-
gać się z pokonywaniem podziura-

wionego odcinka drogi, wraz z dy-
rekcją placówki,  rozpoczęli zbie-
ranie podpisów pod wnioskiem o 
remont drogi, do budżetu gminy. 
Zebrano w sumie 1077 podpisów, 
które w środę (30 września), zosta-
ły złożone przez Jana Kopycińskie-
go w Urzędzie Miejskim w Nowo-
gardzie. Za pośrednictwem DN, 
dyrekcja Zielonego Przedszko-
la składa podziękowania wszyst-
kim rodzicom, pracownikom oraz 
słuchaczom PPLO oraz NSP, któ-
rzy zaangażowali się w akcję zbiór-
ki podpisów pod wnioskiem do 
budżetu w sprawie remontu dro-
gi dojazdowej do opisywanej pla-
cówki. Szczególne podziękowania 
skierowane są do p. Edyty Orłow-
skiej - mamy Norberta. O tym jak 
zakończy się ta inicjatywa, będzie-
my informować na bieżąco.  KR

Na zdjęciu Jan Kopyciński składający w Urzędzie Miejskim wniosek do budżetu, po-
party liczbą 1077 podpisów mieszkańców Nowogardu

Po ulewach mało kto jest na tyle odważny aby pokonać ten odcinek drogi

Znaleziono klucze
W dniu 

29.09.2015r, w 
godz. popołudnio-
wych, przy Za-
kładzie Karnym 
w Nowogardzie, 
na chodniku, zna-
leziono klucze w 
czarnym skórko-
wym etui. Klucze 
są do odebrania w 
redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 
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Uczniowie ZSO połączyli się ze stacją ISS

Byliśmy w kosmosie na żywo
We wtorek (29 września), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, miał swój wiel-
ki dzień. Szkoła przy pomocy argentyńskiego krótkofalowca, bezpośrednio połączyła się z 
Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS, a czternastu uczniów w ciągu kilku minut skiero-
wało swoje pytania do amerykańskiego astronauty Kjella Lindgrena, przebywającego 400 
km nad ziemią. Łączność zakończyła się wielkim sukcesem.  

Zanim doszło do łączności z 
Międzynarodową Stacją Kosmicz-
ną ISS, która była zaplanowana na 
godzinę 14:56, odbyła się prezen-
tacja dokonań szkoły w ramach 
projektu ARISS (Amateur Radio 
on the International Space Sta-
tion). Forum ZSO zapełniło się po 
brzegi, zarówno uczniami jak i za-
proszonymi gośćmi. Wszystkich 
przybyłych przywitali i przed-
stawili prowadzący to wydarze-
nie w języku polskim i angielskim 
uczniowie: Lucyna Kaczmarek (j. 
polski) i Michał Andrysiak (j. an-
gielski). Następnie głos zabrał dy-
rektor szkoły Leszek Becela, któ-
ry opowiedział o tym, jak zrodził 
się pomysł, aby szkoła przystąpiła 
do projektu. Następnie koordyna-
tor projektu ARISS- Szymon Gry-
gowski, zaprezentował wszystkim 
dokonania szkoły od końca 2013 
roku, a tych było niemało. Następ-
nie nauczyciel opowiedział o tym, 
jak będzie wyglądał cały proces 
mający na celu bezpośrednią łącz-
ność z astronautą przebywającym 
w kosmosie. ZSO wybrało opcję 
połączenia za pomocą telemostu, 
wykorzystując naziemne łącza te-
lefoniczne oraz sprzęt krótkofalar-

ski. W tym celu wykorzystany zo-
stał radiooperator z Buenos Aires 
- Adrian Sinclar, gdyż o ustalonej 
godzinie, stacja ISS przelatywa-
ła właśnie nad stolicą Argentyny. 
Całą operację nadzorował z Belgii 
- Gaston Bertels, przewodniczą-
cy międzynarodowego związku 
krótkofalarskiego. Na forum ZSO 
znajdowały się trzy ekrany projek-
cyjne, na ekranie ustawionym w 
środku wyświetlane było aktualne 
położenie stacji kosmicznej ISS, 
tak jak się to odbywa w Centrum 
Lotów Kosmicznych w Houston. 
Na drugim ekranie, stojącym z le-
wej strony, pojawiał się przekaz 
na żywo z kamer zainstalowanych 
na stacji. Ostatni ekran, stojący 
z prawej strony, wyświetlał zdję-
cie astronauty Kjella Lindgrena. 
Choć istniało prawdopodobień-
stwo, że eksperyment może się 
nie powieść, przed godziną15:00, 
w ZSO, przy pomocy opisywane-
go telemostu wszyscy obecni mo-
gli usłyszeć głos astronauty. Na-
tychmiast 14 uczniów przystąpiło 
do zadawania swoich pytań w ję-
zyku angielskim. Odbywało się to 
ciągiem, tzn. uczeń zadał pytanie, 
Kjell Lindgren odpowiedział i bez 

tłumaczenia, kierowane było na-
stępne pytanie. Wszystko to zwią-
zane było z ograniczonym czasem 
łączności. Pytania uczniów oraz 
odpowiedzi zostały nagrane, po 
zakończeniu eksperymentu oraz 
pożegnaniu się z Gastonem Ber-
telsem, troje nauczycieli rozpo-
częło odtwarzanie łączności i tłu-
maczenie odpowiedzi astronauty. 
Dodajmy, że przy stanowisku tłu-
maczy zasiedli: Marek Dobrowol-
ski, Agnieszka Kokoszka i Kata-
rzyna Zaleska, a rozmowę z prze-
wodniczącym ARISS tłumaczyła 
Beata Becela. Uczniowie należący 
do Szkolnego Klubu Radioastro-
nomii PZK im. Mikołaja Koper-
nika, zapytali m.in. o to, jakie naj-
ciekawsze lub zaskakujące zjawi-
ska atmosferyczne astronauta za-
obserwował na powierzchni zie-
mi, jakie wykonywał najtrudniej-
sze zadania, czy wszyscy członko-
wie załogi śpią w tym samym cza-
sie, a także, czy to prawda, że piz-
za i woda gazowana są zakaza-
ne na pokładzie stacji kosmicz-
nej?  Był to wielki finał projektu 
ARISS dla ZSO w Nowogardzie. 
Po wszystkim, swojej radości nie 
krył Szymon Grygowski. - Dużo 

emocji i ogromny stres. Wtorkową 
łączność uważam w 100 procen-
tach za udaną, zarówno pod ką-
tem logistycznym jak i medialnym. 
Oczywiście były niewielkie proble-
my, ale możemy już o nich śmiało 
zapomnieć. Do następnej łączno-
ści... - mówi koordynator projek-
tu ARISS. Te niewielkie proble-
my, o których wspomniał nauczy-
ciel, pojawiły się przy pierwszych 
i ostatnich pytaniach, wówczas 
zarejestrowane odpowiedzi były 
w bardzo złej jakości i nie zdoła-
no ich przetłumaczyć. Mogło to 
wynikać z tego, że stacja podczas 
pierwszych i ostatnich pytań była 
już nieco poza zasięgiem sygnału, 
który nadawał Adrian Sinclar. 

Choć był to finał projektu w 
którym brało udział ZSO, bez 
wątpienia to nie koniec wyzwań 
dla szkoły. Dyrektor Leszek Be-
cela wspomniał o tym, że bar-
dzo chciałby aby szkoła tym ra-
zem dokonała bezpośredniej łącz-

ności ze stacją ISS, gdy ta będzie 
przelatywała nad Nowogardem. 
Zapytaliśmy o to, w jaki sposób 
można tego dokonać? - Kolejny 
cel to łączność bezpośrednia, czy-
li wykorzystanie własnego sprzętu 
i sprawdzenie swoich umiejętności 
krótkofalarskich. Szkoła musi dys-
ponować własną radiostacją o od-
powiednich parametrach. Dotyczy 
to częstotliwości, które obsługuje, 
jak i mocy radiostacji. Oczywiście 
szkoła musi posiadać odpowied-
nie zaplecze antenowe i rotor, któ-
ry będzie odpowiednio obracał an-
tenami śledząc stację kosmiczną – 
informuje Szymon Grygowski. 

Wierzymy, że ambitna kadra 
pedagogiczna oraz uczniowie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Nowogardzie, jeszcze nie raz 
nas zaskoczą i zdołają wkrótce 
nawiązać bezpośrednią łączność, 
czego im życzymy. 

KR

Trzy ekrany projekcyjne wyświetlały najważniejsze informacje

Na zdjęciu uczniowie ZSO zadający pytania podczas łączności. W tle ekran wyświe-
tlający przekaz na żywo ze stacji ISS
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Obradowali 11 godzin

Radni uznali, że nie czas na ścieżkę 
Rada Miejska zapobiegła dalszemu demontażowi miejskiego budżetu. Pomysł budowy ścieżki wokół jeziora, przynajmniej na razie, został odrzucony. 
Uchwała dotyczyła przedsięwzięcia, które nie było przygotowane od strony formalnej i technicznej. Wątpliwość radnych wzbudzała też sensowność tak 
dużego wydatku w obecnej sytuacji budżetowej oraz w obliczu innych pilnych potrzeb mieszkańców. 

Temat budowy ścieżki rowero-
wej wokół jeziora, od początku 
ma jednego autora. Jest nim bur-
mistrz Robert Czapla, który już na 
początku roku, podczas uchwala-
nia budżetu, próbował przekonać 
radnych do tego pomysłu. Cza-
pla chciał, aby w budżecie zare-
zerwowano 150 tys. na przygo-
towanie dokumentacji projekto-
wej ścieżki. Radni nie zgodzili się 
na ten wydatek, już wówczas mó-
wiąc, że ich zdaniem przed mia-
stem stoją obecnie ważniejsze za-
dania do wykonania, chociaż-
by budowa dróg dojazdowych do 
nowego cmentarza. Kiedy rad-
ni odrzucili pomysł burmistrza, 
ni stąd ni zowąd, pojawiła się ini-
cjatywa zbiórki podpisów za bu-
dową ścieżki wokół jeziora wśród 
mieszkańców. Od samego począt-
ku ideę wspierało lokalne SLD, 
głównie radna Anna Wiąz, któ-
ra jak powszechnie wiadomo ak-
tywnie angażowała się i zbierała 
podpisy dla poparcia projektu.  I 
tak, sprawa krążyła po mieście kil-
ka miesięcy, aż trafiła pod obrady 
środowej sesji Rady Miejskiej. 

-Przypadł mi zaszczyt przed-
stawienia projektu uchwa-
ły obywatelskiej wzdłuż jezio-
ra nowogardzkiego. Podpisało się 
pod nią ponad 1700 mieszkań-
ców i 84% młodzieży. Nasze jezio-
ro powinno być zagospodarowane 
wzdłuż linii brzegowej i służyć ce-
lom rekreacyjno- sportowym i dla 
wszystkich mieszkańców. Trasa 
wokół jeziora jest co prawda prze-
jezdna, jednak niekiedy wąska i 
niebezpieczna. Jest ogromna po-
trzeba w dzisiejszych czasach takiej 
inwestycji. Nastała na szczęście 
moda na zdrowie, sport i rekre-
ację. W sierpniu odbyła się prze-
piękna impreza, rajd MTB, wzięło 
w tym udział 300 osób, co świad-
czy o konieczności budowy ścieżki. 
Uszanujmy wolę mieszkańców, wy-
konajmy tę inwestycję, która będzie 
służyła nam i naszym wnukom  – 
mówiła w imieniu obywateli, rad-
na A. Wiąz. Nie pokazała jednak 
radnym ani treści uchwały, ani li-
sty z podpisami. Nie wspomniała 
też ani słowem, co najważniejsze, 
ile budowa ścieżki miałaby kosz-
tować. Uznała jedynie, że Nowo-
gard stać na to, a przecież miasto 
zawsze może skorzystać z pienię-
dzy zewnętrznych. Z jakich? Tego 
też radna nie ujawniła. 

Po wystąpieniu radnej Wiąz, 
swoje opinie na temat projektu 
zaczęli wygłaszać kolejni radni. 
Większość z nich wyraziła poważ-

ne wątpliwość, nie co do samego 
pomysłu budowy ścieżki, ale cza-
su kiedy inwestycja ta miałaby być 
zrealizowana. Wszystkiemu przy-
słuchiwała się młodzież z nowo-
gardzkich „ogólniaków” (LO nr I 
i LO nr 2), w tym dniu najwyraź-
niej zwolniona z lekcji, by nie tyl-
ko swoim podpisem, ale i fizycz-
ną obecnością na sali obrad wyra-
zić poparcie inicjatywie budowy 
ścieżki. Obecni byli także emery-
ci, którzy jak można było się do-
myślać również pomysł popiera-
li. Byli także przedstawiciele or-

ganizacji pozarządowych, w tym 
Pomorzanina i co jeszcze bardziej 
zaskakujące Stowarzyszenie 4x4 
„Offroad Factory”- zajmujące się 
głównie jeżdżeniem terenowymi 
samochodami poza drogami, jak 
sama nazwa wskazuje. Pierwsze 
stowarzyszenie to jak wiadomo 
klub piłkarski, a nie koło miłośni-
ków jednośladów. 

- Ścieżka- wydaje się piękna 
sprawa, tylko naprawdę się zasta-
nawiam, czy to inwestycja, która 
jest właśnie teraz potrzebna mia-
stu? Chciałbym, aby obecna tu-
taj młodzież, spróbowała odpo-
wiedzieć sobie na to pytanie. Rad-
na Wiąz mówiła, że nastała moda 
na zdrowie. Ja bym poczekał, aż 
w Nowogardzie nastanie za spra-
wą burmistrza, a także i nas rad-
nych, moda na pracę, niskie po-
datki dla przedsiębiorców. Popa-
trzcie na inne miasta i zobaczcie, 
że one idą w zupełnie inną stronę. 
Tam nie wydaje się dziesiątek tysię-
cy złotych na urzędową propagan-
dę, nie zabiera się młodzieży cza-
su na lobbowanie jakichś inicjatyw  
– mówił radny Marcin Nieradka 
(klub PiR-PiS).  

W podobnym tonie wypowia-
dali się praktycznie wszyscy kolej-
ni radni.

-Fajnie, że powstała taka inicja-
tywa. Nie jestem przeciwnikiem 
ścieżek rowerowych, ale jestem 
za tym, żeby powstawały one w 

pierwszej kolejności w takich miej-
scach, aby poprawić bezpieczeń-
stwo i skomunikować wsie z mia-
stem. A jeśli już radna Wiąz wspo-
mniała o rajdzie MTB w Nowogar-
dzie, to uczestnicy tego rajdu mó-
wili, że nasza trasa wokół jeziora 
jest wspaniała i nawet lepsza niż 
ta, przez którą prowadzi inny słyn-
ny rajd tego typu, czyli wyścig wo-
kół jeziora Miedwie  – mówił Mi-
chał Krata, radny z PSL. 

O tereny wiejskie upomniał się 
także radny Arkadiusz Ciecha-
nowski (Wspólny Nowogard), 
mieszkający w Orzechowie. 

- Mam 36 sołectw, a czy wiado-
mo w ilu z nich są chodniki? Może 
dwóch, trzech. Dlaczego tak jest, 
bo nie ma pieniędzy. Podobnie jest 
z kanalizacją i gazem na wsi. Na to 
nie ma pieniędzy, ale  okazuje się, 
że są na ścieżkę i inne podobne in-
westycje. Czy naprawdę dzisiaj jest 

czas na tego typu inwestycje? - py-
tał retorycznie radny. 

Wiceprzewodniczący  Piotr 
Słomski (PiR-PiS), zwrócił uwa-
gę na obecność młodzieży na sali. 

-Wydaje mi się to osobliwe, że 
nie uczy się młodzieży hierarchii 
potrzeb, patrzenia na sprawy gmi-
ny całościowo  – powiedział Piotr 
Słomski. 

Radny Michał Wiatr zwró-
cił uwagę na inny, pozabudżeto-
wy mankament proponowanej 
uchwały, będącej, zdaniem rad-
nej Wiąz, konsekwencją złożonej 

przez obywateli inicjatywie oby-
watelskiej. 

-Ścieżka ma przebiegać w czę-
ści przez prywatne działki o nume-
rach 178/1 i 178/2. Czy gmina jest 
ich właścicielem i czy może na tych 
gruntach realizować tę inwestycję? 
- dopytywał radny. 

Burmistrz tłumaczył, że właśnie 
do tego jest potrzebny projektant, 
który przygotuje koncepcję ścież-
ki. - Od tego jest projektant, któ-
ry sprawdzi, czy przez dany grunt 
możemy przeprowadzić inwestycję. 
Dajcie szansę społeczeństwu na 
ścieżkę wokół jeziora - dodał Ro-
bert Czapla (SLD). 

Wtórowała mu od razu radna 
Wiąz (SLD).-  Słucham z zażeno-
waniem  tej dyskusji, bo zamiast 
się skupić jak zrobić tę ścieżkę, szu-
kamy dziury w całym. Uszanuj-
my wolę mieszkańców – apelowa-
ła radna Wiąz. 

-Najpierw niech burmistrz ure-
guluje sprawy własnościowe z wła-
ścicielami działek, przez które ma 
biec ścieżka. Do tego czasu propo-
nuję zdjąć tę uchwałę i przenieść 
ją do czasu, aż sprawa ta zosta-
nie uregulowana – nie odpuszczał 
Wiatr. 

Burmistrz stwierdził, że wstęp-
ne rozmowy z właścicielami grun-
tów, o których wspomniał Wiat, są 
już prowadzone. To jednak radne-
go Wiatra nie przekonało. Złożył 
wniosek formalny o przegłosowa-
nie jego pomysłu. W głosowaniu 
radni jednak propozycji radnego 
nie przyjęli stosunkiem głosów 12 
„przeciw” i 9 „za”. 

Tuż po tym nastąpiło jeszcze 
kilka podsumowujących wypo-
wiedzi radnych. 

-Jak mówi stare porzekadło „siłę 
łańcucha mierzy się siłą najsłab-
szego ogniwa”. Porównując Nowo-
gard i sfery naszego życia społecz-
nego, czyli również tej przestrzen-
ni infrastrukturalnej, o której tutaj 
dyskutujemy, to najsłabsze ogniwo 
leży niewątpliwie gdzie -  niestety 
nie tutaj na co wskazuje ta inicja-
tywa. Stąd też argumentacja wielu 
radnych, którą tu słyszmy. Nie mó-
wimy, że jesteśmy przeciwni temu 
pomysłowi, ale musimy decydo-
wać oraz brać odpowiedzialność 
za to jak zrównoważyć wydatko-
wanie środków publicznych, tak by 
najpierw skierować je w zaniedba-
ne sektory, których w Nowogardzie 
nie brakuje – powiedział na za-
kończenie P. Słomski. 

Chwilę później radni przystą-
pili już do głosowania nad całą 
uchwała w sprawie pieniędzy na 
projekt ścieżki. Jak można było się 
spodziewać po wypowiedziach, 
większość radnych (10) zagłoso-
wało „przeciw” uchwale: A. Cie-
chanowski, M. Cwajda, B. Gała, 
D. Jurczyk, A. Kania,  D. Kielan, 
M. Krata, R. Kwiatkowski, M. Nie-
radka, P. Słomski. 

9 radnych było „za”: J. Bedna-
rek, M. Bociarski, L. Bogus, B. 
Dziura, R. Paśko, R. Piwowarczyk, 
St. Saniuk, A. Wiąz, M. Wolny.  

2 osoby się „wstrzymały”, byli 
to: Michał Wiatr i Jowita Pawlak. 

W ten sposób zakończyła się 
trwająca około 3 godzin debata 
nad budową ścieżki wokół jeziora. 
Na razie temat został odsunięty w 
czasie. Z pewnością jednak wró-
ci wkrótce, szczególnie, że już nie-
długo rozpocznie się debata nad 
przyszłorocznym budżetem.

Marcin Simiński 
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z a p r a s z a 
6 października br. /wtorek/, godz. 16.30

na spotkanie z Dorotą Maślaną 
Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego OPS Nowogard

na temat  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Co wydarzyło się tam, gdzie nie sięga monitoring? 

Złamany nos i słowo przeciw słowu 
Tomasz Wójcik (l. 40) z Nowogardu, twierdzi, że jeden z ochroniarzy strzegący porządku w „Przystani”, połamał mu nos. Sam ochroniarz zaprzecza, jako-
by miał uderzyć mężczyznę. W oskarżenia mężczyzny nie chcą wierzyć również właściciele dyskoteki. W najtrudniejszej sytuacji znalazła się nowogardzka 
policja, która bada sprawę, bo kamera zamontowana przed dyskoteką nie zarejestrowała chwili, kiedy pan Tomasz miał zostać uderzony. 

Wszystko zaczęło się w piątek, 
ok. godziny 24.00. Pan Tomasz 
Wójcik bawił się w „Przystani”, 
świętując swoje zbliżające się 40 
urodziny. 

-W piątek, koło 23, wybrałem 
się do „Przystani”. Nie ukrywam, 
że przyszedłem do lokalu już pod 
wpływem alkoholu. Wcześniej wy-
piłem trochę, ze swoim kolegą, na 
osiedlu Bema, bo w poniedziałek 
przypadały moje 40 urodziny. Nie 
byłem jednak tak pijanym, sko-
ro mnie wpuszczono do lokalu i 
sprzedano bilet. W samej „Przysta-
ni” wypiłem może jedno, czy dwa 
piwa – opowiada pan Tomasz. Jak 
twierdzi, po około godzinie, po-
stanowił zrobić „małe show”. Od 
tego momentu, miły wieczór ob-
rócił się w dość przykry ciąg wy-
darzeń. 

-Mam taką kominiarkę z nadru-
kowaną trupią czaszką. Wysze-
dłem do ubikacji i tam ją założy-
łem na twarz. Tak przebrany wró-
ciłem na salę i wszedłem na scenę. 
Chciałem zrobić takie małe show... 
Nie minęła może minuta, gdy na-
gle dobiegło do mnie dwóch ochro-
niarzy. Wykręcili mi ręce do tyłu, a 
jeden nacisnął mnie na kark doci-
skając głowę do posadzki. Po chwili 
mnie wyprowadzili z lokalu, aż za 
bramę. Jeden odszedł, a drugi po-
wiedział mi, że mam zakaz wstę-
pu na teren „Przystani” – opowia-
da pan Tomasz. 

Mężczyzna przyznaje, że nie 
posłuchał „polecenia” ochronia-
rza i wszedł z powrotem na teren 
obiektu. Jak twierdzi, chciał tylko 

odzyskać swoją kurtkę. 
-Jak odchodził, szedłem za nim i 

powiedziałem oddaj mi kurtkę, on 
się odwrócił, złapał mnie za moją 
koszulę, wypchnął mnie i powie-
dział, że mi przy.... jak jeszcze raz 
wrócę. Ja znów za nim, żeby mi od-
dał. Wrócił się za mną i mnie ude-
rzył w twarz, kiedy tylko przekro-
czyłem granicę ogrodzenia lokalu 
– twierdzi Tomasz Wójcik. Jedno-
cześnie, o pobiciu dyżurny powia-
domił dyspozytora pogotowia ra-
tunkowego. Przed przybyciem pa-
trolu na miejsce, pan Tomasz został  
przewieziony przez pogotowie do 
szpitala. Tam wykonano mu zdję-
cie RTG czaszki. Badanie wykaza-
ło, że mężczyzna ma złamany nos. 
Uraz nie był jednak na tyle poważ-
ny, aby konieczna była dalsza ho-
spitalizacja. Po zwolnieniu ze szpi-
tala, pan Tomasz już w asyście po-
licji wrócił do „Przystani”, gdzie 
odzyskał swoją kurtkę. Mężczyzna 
drugiego dnia nad ranem zgłosił 
się na policję i złożył zawiadomie-
nie o tym, że został pobity. 

-Ok. godz. 9.20, pokrzywdzony 
stawił się w KP Nowogard, gdzie 
przyjęto od niego zawiadomienie o 
uszkodzeniu ciała (złamanie nosa) 
– potwierdza rzecznik policji Juli-
ta Filipczuk. 

Właściciele lokalu, z dużym 
dystansem podchodzą do wer-
sji mężczyzny. Podkreślają, że  za-
chowywał się on niewłaściwie w 
czasie pobytu w dyskotece i dla-
tego został z niej wyprowadzony. 

-Zachowanie tego pana wska-
zywało, że za  chwilę będzie robił 

coś niebezpiecznego. W zasłoniętej 
twarzy próbował demolować rur-
ki na scenie. Ochroniarze musie-
li zareagować, zanim zarówno on 
sam, jak i ktoś inny doznałby ja-
kichś obrażeń. Ponieważ nie zo-
stał wpuszczony z powrotem do lo-
kalu, to teraz sprawia nam kłopot. 
Dla nas bezpieczeństwo normal-
nie bawiących się ludzi jest naj-
ważniejsze, niż jednej nieodpowie-
dzialnej osoby. Zatrudniamy straż-
ników więziennych, którzy posia-
dają odpowiednie uprawnienia, a 
przede wszystkim umieją sobie ra-
dzić w sytuacjach, gdy zagrożone 
jest bezpieczeństwo naszych gości. 
Analizując tę sytuację, na podsta-
wie zapisów z naszego monitorin-
gu, nie widzę nic złego w zachowa-
niu ochroniarzy-  mówi Mirosław 
Siemieniako, współwłaściciel re-
stauracji „Przystań”. 

Na wspomnianym zapisie z mo-
nitoringu, który odtworzono rów-
nież redakcji DN, rzeczywiście 
widać, jak pan Tomasz w komi-
niarce na głowie wchodzi na sce-
nę znajdującą się w głównej sali. 
Co tam robi tego już nie widać, 
bo w tym miejscu nie ma moni-
toringu. Akcja wraca „w kadr”, 
kiedy mężczyzna jest już ściąga-
ny ze sceny obezwładniany, a póź-
niej wyprowadzony z lokalu.   Na-
stępnie, już z kamery zamonto-
wanej przed wejściem do lokalu, 
widać że pan Tomasz  kilkukrot-
nie próbuje wrócić do środka, wy-
machując rękoma i wyraźnie coś 
krzycząc w kierunku ochroniarzy. 
Jak twierdzi, chciał tylko odzyskać 
kurtkę. Gdy po raz trzeci wraca na 
teren „Przystani”,  jeden z ochro-
niarzy wyprowadza go ponownie 
za bramkę, ale już w takie miejcie, 

gdzie nie sięga obiektyw kamery. 
Nie widać zatem  momentu, kiedy 
miało dojść do rzekomego ude-
rzenia w twarz pana Tomasza. 

-Zatrudniamy ludzi, żeby ochra-
niali naszych gości, a nie działa-
li na naszą niekorzyść i ich bili 
czy straszyli. Jeśli chodzi o to, czy 
ochroniarz to zrobił, to ja oczywi-
ście nie mogę za niego zaręczyć, 
bo na monitoringu tego nie widać. 
Rozstrzygnie to Sąd – mówi M. 
Siemieniako. 

Czy Sąd, tego jeszcze nie wia-
domo. Na razie sprawę bada poli-
cja. Trwają czynności zmierzające 
do ustalenia sprawcy. A to z pew-
nością łatwe nie będzie. Na ko-
rzyść poszkodowanego mężczy-
zny  przemawia niejako lekarska 
„obdukcja”. Tyle tylko, że kame-
ry nie zarejestrowały momentu, 
w którym miałoby dojść do  kon-
taktu twarzy pana Tomasza z pię-
ścią ochroniarza. Sam ochroniarz 
w rozmowie z redakcją DN, kate-
gorycznie zaprzeczył jakoby miał 
tej nocy uderzyć pana Tomasza.

Na monitoringu widać, że przed 
dyskoteką stoi kilka osób, któ-
re  mogłyby wykluczyć bądź po-
twierdzić, która wersja jest praw-
dziwa - pytanie jednak, czy poli-
cja będzie w stanie je zidentyfiko-
wać, bo i samo nagranie nie jest 
zbyt dobrej jakości. 

Wszystko wskazuje więc na to, 
że jak na razie poza złamanym no-
sem, policja ma więc tylko słowo 
przeciwko słowu...

Marcin Simiński

Foto: Pan Tomasz twierdzi, że w tym miejscu został uderzony w twarz przez ochro-
niarza dyskoteki. Na twarzy mężczyzny nie widać co prawda urazów, poza lekkim 
zasiniaczeniem, ale badanie RTG wykazało, że mężczyzna ma złamany nos. 

Sesja przerwana 
Poza debatą nad ścieżką rowerową radni podczas ostatniej sesji głosowali też w sprawie 
zmian, jakie do budżetu chciał wprowadzić Robert Czapla. Ze względu na to, że nie osią-
gnięto konsensusu, po prawie 11 godzinach obrad, radni postanowili przerwać sesję. 

Obrady zostaną wznowione 
w środę o godz. 9.00. Zgodnie z 
przepisami w sesjach można za-
rządzać kilkudniowe przerwy, by 
dokończyć głosowania w innym 
terminie. 

Jak do tego doszło? Środowa se-
sja rozpoczęła się o godz. 9.00. 
Jak informujemy w numerze, naj-
pierw przed 3 godziny radni deba-
towali nad uchwałą w sprawie pie-
niędzy na zaprojektowanie ścież-
ki wokół jeziora. Później przy-
stąpili do wyboru ławników do 
sądu rejonowego w Goleniowie. 
Ze względu na konieczność kilku-
krotnego przeprowadzania głoso-
wania, w wyniku kilku remisów, 
proces ten wyjątkowo się wydłu-

żył (nazwiska ławników podamy 
w kolejnym numerze DN). Dopie-
ro po godzinie 16.00, radni zajęli 
się drugą uchwałą zaproponowa-
ną tego dnia przez burmistrza R. 
Czaplę, a dotyczącą zmian w bu-
dżecie. Radni w zasadzie zgodzi-
li się na wszystkie zaproponowane 
wydatki, tym m.in. przeznaczenie 
200 tys. zł na budowę chodnika 
w Karsku, przyznanie 20 tys. dla 
Szkoły Podstawowej w Orzecho-
wie, która w przyszłym tygodniu 
będzie obchodzić swoje 70-lecie 
istnienia, czy prawie 140 tys. zł 
na pomoc rodzinom zastępczym 
i placówkom opiekuńczo - wy-
chowawczym. Problemy zaczęły 
się, kiedy radni zaczęli debatować 

nad pieniędzmi, z których miały-
by być pokryte te zadania. Praw-
dziwą kością niezgody stał się re-
mont ulicy Piłsudskiego, na który 
radni przeznaczyli w tym budżecie 
200 tys. zł.  Burmistrz zapropono-
wał, aby gmina zrezygnowała z tej 
inwestycji, sfinansowania części 
wspomnianych już wcześniej wy-
datków, jakie zaakceptowała rada. 
Czapla uznał, że skoro droga jest 
powiatowa, gmina winna wymu-
sić na starostwie, by sfinansowało 
połowę kosztów jej naprawy, osza-
cowanych na prawie 400 tys. zł. 
Tymczasem będący na sesji staro-
sta Tomasz Kulinicz, przekazał in-
formację, że rada powiatu może 
przekazać ok. 30 tys. zł na ten cel. 

Przyznał też radnym otwarcie, że 
więcej pieniędzy powiat nie ma.  

Radni zaproponowali burmi-
strzowi, by mimo niewielkiego 
wsparcia powiatu, nie rezygno-
wać z wykonania modernizacji 
ul. Piłsudskiego, a wydatki wcze-
śniej przez nich zaakceptowane, 
aby pokryć z innych źródeł – cho-
ciażby rezerwy jaka pozostała po 
nie przyjęciu uchwały w sprawie 
ścieżki rowerowej. Przypomniano 
również o refundacji kosztów bu-
dowy trwającej drogi do Orlika, 
jaką gmina otrzyma od Wojewo-
dy w ramach podpisanej umowy. 
To kwota około 400 tys. zł. 

Burmistrz nie wyraził jednak 
zgody na takie zmiany, mimo 
iż, jak przypomnieli radni, takie 
ustalenia poczynione zostały już 
na komisji finansowo-gospodar-
czej, w której również uczestni-
czył R. Czapla. 

 Powstała patowa sytuacja, któ-
rą przerwała ostatecznie radna 
Jowita Pawlak zgłaszając wnio-
sek o zarządzenie przerwy w se-
sji. Wniosek radnej poparła więk-
szość obecnych na sali. Obrady 
sesji mają być wznowione w przy-
szłą środę, 7 października, praw-
dopodobnie o godz. 9.00. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

 Dąbrowa dziękuje
W dniu 26 września 2015 roku w kościele św. Michała Ar-
chanioła w Dąbrowie obchodziliśmy odpust, oraz jubileusz 
70 lecia święcenia kościoła w obrządku katolickim.

Mszę świętą celebrował ks. 
Krzysztof Bartoszewski- proboszcz 
parafii Długołęka wraz z naszym 
ks. Robertem Szyszko. Całą uro-
czystość uświetniła Orkiestra Dęta 
im. Brata Edmunda Sobisia z para-
fii Szczecin Kijewo.

Po strawie dla ducha, przyszedł 
czas na strawę dla ciała. Po mszy 
świętej, wszyscy udaliśmy się na 
salę wiejską. Gospodarze ugości-
li swoich gości grochówką, piero-
gami oraz ciastem (Czym chata 
bogata!!!). Biesiadę umilał występ 
orkiestry dętej, dzieci z Ośrodka 
Sportu i Kultury z Maszewa oraz 
„Kapela Rycha”.

Za tak wspaniałą uroczystość 
Sołtys, Rada Sołecka oraz Rada 
Kościoła składają serdeczne po-
dziękowania przede wszystkim go-
ściom oraz mieszkańcom wsi, któ-

rzy tak licznie przybyli. Dziękuje-
my wszystkim osobom, które upie-
kły wspaniałe ciasta. Składamy 
również podziękowania księżom 
za odprawienie mszy i ks. Rober-
towi Dąbrowskiemu z ministran-
tami.

Przy tak dużej imprezie prosi-
liśmy również o wsparcie, które 
otrzymaliśmy od sponsorów: Pan 
Sebastian Kwiatkowski, Pan Da-
riusz Grudzień, Sebastian Furmań-
czyk Piekarnia ASPROD, Przedsię-
biorstwo PUWIS Nowogard, Fir-
ma POLDANOR, Firma Montbud 
Nowogard Pana Krzysztofa Filipa, 
Techno INWEST Nowogard Pana 
Nikodema Konopko, Pierogarni 
Goleniów Pani Aldony Dudek oraz 
Patronowi medialnemu Dziennik 
Nowogardzki. 

Z poważaniem  Sołtys Dąbrowy

(Mk 10,2-16)
Faryzeusze przystąpili do Jezu-

sa i chcąc Go wystawić na pró-
bę, pytali Go, czy wolno mężowi 
oddalić żonę. Odpowiadając za-
pytał ich: Co wam nakazał Moj-
żesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwo-
lił napisać list rozwodowy i odda-
lić. Wówczas Jezus rzekł do nich: 
Przez wzgląd na zatwardzia-
łość serc waszych napisał wam 
to przykazanie. Lecz na począt-
ku stworzenia Bóg stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę: dla-
tego opuści człowiek ojca swe-
go i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym cia-
łem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdzie-
la! W domu uczniowie raz jesz-
cze pytali Go o to. Powiedział im: 
Kto oddala żonę swoją, a bie-
rze inną, popełnia cudzołóstwo 
względem niej. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo. Przynosili 
Mu również dzieci, żeby ich do-
tknął; lecz uczniowie szorstko za-
braniali im tego. A Jezus widząc 
to, oburzył się i rzekł do nich: Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im; 
do takich bowiem należy króle-
stwo Boże. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wej-
dzie do niego. I biorąc je w obję-
cia, kładł na nie ręce i błogosła-
wił je.

Ludzka bezczelność nie zna 
granic. Faryzeusze idą zadać 

Jezusowi pytanie tylko dlate-
go, żeby wystawić Go na pró-
bę, przeegzaminować Go. Wca-
le nie chodziło im o poznanie 
prawdziwej drogi do szczęścia. 
Ile razy człowiek współczesny 
wystawia Boga na próbę. Nie 
są nam obce pytania: Gdzie był 
Bóg? Boże dlaczego milczysz? 
To nic innego jak szatańskie wy-
stawianie Boga na próbę. Dla-
czego szatańskie? Sam szatan 
kusił Jezusa na pustyni. To sza-
tan mówił: Jeśli jesteś Synem 
Bożym… Ze mną może być po-
dobnie. Mogę próbować Boga, 
niejako egzaminować, wysta-
wiać na próbę czekając na ja-
kąś, wymuszoną moim zacho-
waniem boską interwencję. Ta-
kie zachowanie na pewno nie 
pochodzi od Boga i ludzi Boga. 

Jakże różne jest prawo sta-
nowione przez ludzi, a prawo 
Boże. Przykłady można mno-
żyć. Bóg mówi wyraźnie: nie za-
bijaj! Człowiek natomiast kom-
binuje. Dodaje coś do tego, odej-
muje. Człowiek mówi: nie zabi-
jam za wyjątkiem: aborcji, eu-
tanazji. Takie ludzkie kombino-
wanie nie było w Bożym zamy-
śle. Podobnie ma się rzecz z roz-
wodami, o których jest mowa w 
tym fragmencie Ewangelii. Dla-
czego tak się dzieje? Jezus daje 
nam w dzisiejszym Słowie od-
powiedź. Przez zatwardziałość 
serc waszych… .Przez zatwar-
działość mojego i twojego serca! 
Zamysł Boga był zupełnie inny. 
Bóg stworzył mężczyznę i kobie-
tę. Ich powołaniem jest zjedno-
czenie się, wejście w przymierze 
aż do śmierci. Wiele myśli mo-
żemy z tego zaczerpnąć. Bóg do 
zawarcia przymierza zaprasza 
mężczyznę i kobietę. Dzisiejszy 
świat i w tej materii kombinuje, 
chcąc tworzyć związki jednopł-
ciowe. Nie taki jest zamysł Boga. 
Co Bóg złączył człowiek niech 
nie rozdziela. Skoro Bóg pozwo-
lił na to, by dwoje ludzi zawar-

ło związek małżeński, by przy-
jęli ten sakrament, to taka para 
ma wszystkie predyspozycje ku 
temu, aby szczęśliwie wytrwać 
razem do końca. Przysięga mał-
żeńska jest niezmazywalna. Nie 
można jej w żaden sposób wy-
trzeć z ludzkiego serca. Ucznio-
wie dopytują Jezusa o kwestię 
nierozerwalności małżeństwa. 
Jezus bardzo odważnie nazy-
wa grzech, grzechem. Zerwa-
nie wierności zawsze było, jest 
i będzie cudzołóstwem. Współ-
czesny człowiek zbyt szybko 
się poddaje. Jak tylko pojawia-
ją się trudności, od razu poja-
wia się  sprawa rozwodowa. Ko-
lejne szatańskie wyjście. Gdzie 
modlitwa? Gdzie udział w reko-
lekcjach dla małżonków w kry-
zysie? Gdzie rozmowy z kapła-
nem? Gdzie ewentualna sepa-
racja? Nie kojarzę chociażby, by 
ktoś prosił kapłana o sprawowa-
nie Eucharystii za małżeństwo w 
kryzysie. 

Jezus stawia nam za wzór 
dziecko. Te najmniejsze. Te na-
jmniej znaczące. To jest klucz 
do szczęścia! Dlaczego dziec-
ko? Gdyby każdy z nas miał 
tyle zaufania do Boga jak dziec-
ko wobec swoich rodziców… 
Przez chrzest zostaliśmy dzieć-
mi Boga. Mówimy przecież: Oj-
cze nasz. Gdyby małżonkowie 
traktowali Boga serio, to wiele 
związków byłoby uratowanych. 
Wiele trudności byłoby prze-
żytych. Wiele pięknych jubile-
uszy małżeńskich odbytych… 
Postaw Boga na pierwszym 
miejscu swojego życia! Zacznij 
wchodzić z Nim w relację. Niech 
Bóg przemienia twoje serce i le-
czy z wszelkiej zatwardziałości. 
Jeśli żyjesz w małżeństwie, od-
nów na wspólnej modlitwie z 
„drugą połówką” przysięgę mał-
żeńską. Módlcie się za siebie na-
wzajem. Jeśli żyjesz w samotno-
ści, módl się za małżeństwa w 
kryzysie o wytrwałość dla nich. 
Jeśli jesteś wdową, módl się o ży-
cie wieczne dla współmałżonka. 
Jest wiele dróg okazywania sobie 
miłości małżeńskiej i niech ona 
zatriumfuje, bo BÓG JEST MI-
ŁOŚCIĄ!

Ks. Krystian Dylewski 

Feliks Czajka: lat 66, zmarł 29.09.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
03.10.2015 r., Msza św. o godz. 13:00  w Dębicach, pochówek po Mszy 
św. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Statuetka Herbertiady 
dla Michała Andrysiaka!
…dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny, a jeśli 
jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wy-
baczenia. (Z.Herbert)

Nowy rok szkolny to także po-
czątek nowego sezonu recytator-
skiego. A ten najpiękniej inaugu-
rować w Kołobrzegu, gdzie schy-
łek lata przynosi prawdziwe świę-
to słowa.

XVI Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Zbigniewa Herber-
ta  - Herbertiada, odbywający się 
w dniach 17 – 18 września 2015 
roku, po raz kolejny zgromadził  
w sali widowiskowej Regionalne-
go Centrum Kultury, zaprzyjaź-
nionych z Panem Cogito, miło-
śników poezji z całej Polski. II Li-
ceum Ogólnokształcące na tym 
prestiżowym konkursie reprezen-
towali: Dominika Rasińska (kl. 
II b) i Michał Andrysiak (kl. III 
a). Mistrzowskie wykonanie przez 
Michała utworu Książka, zachwy-
ciło jurorów oraz widzów i to wła-
śnie on zdobył Grand Prix kon-
kursu oraz wystąpił na uroczystej 
gali Herbertiady.  

Radość, emocje, świetna atmos-
fera, wzruszenie, dużo dobrych 
słów pod adresem obojga  recy-
tatorów… – jedno  jest pewne – 
spotkania z Panem Cogito w Ko-
łobrzegu, ta już wieloletnia tra-
dycja nowogardzkiej szkoły, po-
twierdzają, że miłość do słowa to 
trudna, ale piękna sztuka uwodze-
nia. Gratulacje dla Michała!  

I.K.

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowogard
 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 

oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

NASTĘPNA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z 

Gminy Nowogard
Wtorek 06.10.2015        9:00 - 15:00       
Środa 07.10.2015        9:00 - 15:00           
Czwartek 08.10.2015        9:00 - 15:00
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z nada-

nym numerem porządkowym oraz dokumentem tożsamości.
w imieniu Zboru, pastor Cezary Komisarz, tel. 509307702
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku 

Jan Z. zwrócił się z zapytaniem 
„przed dwoma laty zmarł mój ojciec 
pozostawiając testament, w którym 
powołał tylko jednego spośród pięciu 
braci. Czy w takim przypadku może-
my domagać się od brata zachowku. 
Wedle naszej wiedzy ojciec wcześniej 
przepisał też dom na brata.”.

Instytucja zachowku umożli-
wia dochodzenie roszczeń pienięż-
nych przez osoby, które pomimo, 
że pozostawały w kręgu osób naj-
bliższych dla spadkodawcy, nie zo-
stały powołane do dziedziczenia, 
bądź też na skutek rozporządzeń 
osoby zmarłej, otrzymały znacznie 
mniej aniżeli powinny. Do takiej sy-
tuacji często dochodzi, gdy zmar-
ły sporządził testament, powołując 
do spadku inne osoby, lub też nie-
które spośród najbliższych (np. gdy 
powołał do spadku osobę obcą, po-
mijając dzieci lub małżonka, czy też 
tylko jedno z dzieci). Zachowek na-
leży się także wówczas, gdy zmarły 
nie sporządził testamentu, ale cały 
bądź część majątku rozdysponował 
jeszcze za życia w formie darowizny. 

Kto jest uprawniony do docho-
dzenia zachowku. Warto pamię-
tać o tym, że krąg osób uprawnio-
nych do zachowku jest ograniczony. 
Zgodnie z treścią kodeksu cywilne-
go (art. 991 k.c.) uprawnionymi do 
dochodzenia zachowku są zstępni, 
małżonek oraz rodzice spadkodaw-
cy, którzy byliby powołani do spad-

ku z ustawy. Oznacza to, że prawo 
to nie będzie przysługiwało rodzeń-
stwu, czy też dzieciom rodzeństwa 
bądź też dalszym członkom rodzi-
ny spadkodawcy. Należy także za-
znaczyć, iż rodzice spadkodawcy 
będą mogli dochodzić spadku tyl-
ko wówczas, gdyby byli do tego po-
wołani z ustawy tj. w sytuacji gdyby 
spadkodawca nie pozostawił dzie-
ci. W przypadku gdy spadkobier-
cami są zstępni zmarłego prawo do 
dochodzenia zachowku przez ro-
dziców spadkodawcy jest wyłączo-
ne. Zachowku nie mogą domagać 
się także osoby, które zostały przez 
spadkodawcę wydziedziczone, jak 
również te, które zostały uznane 
za niegodne dziedziczenia. Z moż-
liwości dochodzenia tego roszcze-
nia wyłączony jest ponadto ten z 
uprawnionych, który za życia spad-
kodawcy otrzymał od niego daro-
wizny o wartości równej wysokości 
należnego zachowku.

Wysokość zachowku. Punk-
tem wyjścia dla ustalenia wysoko-
ści należnego zachowku jest sche-
da (udział spadkowy), jaka przypa-
dałaby uprawnionemu w razie dzie-
dziczenia ustawowego. Co do za-
sady wynosi ona połowę wartości 
udziału spadkowego, przy czym w 
sytuacji w której uprawniony jest 
osobą małoletnią lub osobą trwale 
niezdolną do pracy udział ten wy-
nosi 2/3. Przy ustalaniu wysokości 
udziału spadkowego stanowiącego 
podstawę do obliczania zachowku 
uwzględnia się także spadkobier-
ców niegodnych oraz spadkobier-
ców, którzy spadek odrzucili, nato-
miast nie uwzględnia się spadko-
bierców, którzy zrzekli się dziedzi-
czenia. Oznacza to, że w przypad-
ku w którym jedno z dzieci powoła-
nych testamentem zrzekło się spad-
ku bądź zostało uznane za niegod-
ne dziedziczenia, w dalszym ciągu 

brane jest pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości zachowku. 

Od kogo można domagać się za-
płaty zachowku? Zgodnie z treścią 
art. 991 § 2 kodeksu cywilnego, je-
żeli uprawniony nie otrzymał należ-
nego mu zachowku – w postaci da-
rowizny, powołania do spadku lub 
zapisu – przysługuje mu przeciwko 
spadkobiercy roszczenie o zapłatę 
sumy pieniężnej potrzebnej do po-
krycia zachowku, albo do jego uzu-
pełnienia. Może on przy tym żądać 
zachowku także w sytuacji, w któ-
rej co prawda został powołany w te-
stamencie, jednakże otrzymał mniej 
niż połowę, (ewentualnie 2/3) niż 
w przypadku gdyby dziedziczył na 
podstawie ustawy. W tej sytuacji 
przysługuje mu roszczenie o zapła-
tę w stosunku do spadkobierców te-
stamentowych. Jeżeli jednak upraw-
niony nie może otrzymać od spad-
kobiercy należnego mu zachow-
ku, może on żądać od osoby, która 
otrzymała darowiznę doliczoną do 
spadku, sumy pieniężnej potrzeb-
nej do uzupełnienia zachowku.  Bę-
dzie to miało istotne znaczenie w sy-
tuacji, w której uprawnieni co praw-
da zostaną powołani w testamen-
cie, jednakże z uwagi na poczynione 
wcześniej darowizny, majątek wcho-
dzący w skład masy spadkowej bę-
dzie znikomy. Zaznaczenia wyma-
ga przy tym, iż w przypadku kie-
dy w grę wchodzi kilku obdarowa-
nych, obdarowany wcześniej ponosi 
odpowiedzialność tylko wtedy, gdy 
uprawniony do zachowku nie może 
uzyskać uzupełnienia zachowku, 
która została obdarowana później. 
Obowiązek uzupełnienia zachowku 
obciąża zatem w pierwszej kolejno-
ści obdarowanego najpóźniej. 

Doliczanie darowizn do schedy 
spadkowej i zachowku. Co do za-
sady przy obliczaniu zachowku nie 

uwzględnia się zapisów zwykłych 
i poleceń, natomiast dolicza się do 
spadku darowizny oraz zapisy win-
dykacyjne dokonane przez spad-
kodawcę. Jednakże przy obliczaniu 
zachowku nie dolicza się do spad-
ku drobnych darowizn, zwyczajo-
wo w danych stosunkach przyję-
tych, ani dokonanych przez wię-
cej niż dziesięciu laty, licząc wstecz 
od dnia otwarcia spadku, darowizn 
na rzecz osób niebędących spadko-
biercami albo uprawnionymi do za-
chowku. Takie ograniczenie przy 
zachowku odnosi się zatem wyłącz-
nie do darowizn na rzecz osób, któ-
re nie są uprawnionymi do zachow-
ku ani spadkobiercami, natomiast 
zawsze dolicza się darowizny po-
czynione na rzecz spadkobierców i 
osób uprawnionych do zachowku, 
bez względu na okres jaki upłynął 
od ich dokonania. Należy także za-
znaczyć, że przy obliczaniu zachow-
ku należnego zstępnym nie dolicza 
się darowizn uczynionych przez 
spadkodawcę w czasie, kiedy nie 
miał on zstępnych, jednakże nie do-
tyczy to przypadku gdy darowizna 
została uczyniona na mniej niż 300 
dni przed urodzeniem się zstępne-
go. Także przy obliczaniu zachow-
ku należnego małżonkowi nie do-
licza się do spadku darowizn, które 
spadkodawca uczynił przed zawar-
ciem małżeństwa. 

Na poczet należnego zachowku 
zalicza się zapisy oraz darowizny 
poczynione przez spadkodawcę, jak 
również poniesione przez spadko-
dawcę koszty wychowania oraz wy-
kształcenia ogólnego i zawodowe-
go o ile koszty te przekraczają prze-
ciętną miarę przyjętą w danym śro-
dowisku. Tym samym osoby, które 
otrzymały od spadkodawcy równo-
wartość zachowku w postaci wcze-
śniej dokonanej darowizny, czy też 
zapisu windykacyjnego, nie będą 
miały prawa do zachowku. 

Dochodzenie roszczeń i 
przedawnienie. Roszczenia z ty-
tułu zachowku przedawniają się 
z upływem lat pięciu od ogłosze-
nia testamentu. Jeżeli testamen-
tu nie było, a roszczenia wynikają 
z dokonanych darowizn lub zapisu 
windykacyjnego, termin do docho-
dzenia roszczeń z tytułu zachowku 
wynosi pięć lat od dnia otwarcia 
spadku, przy czym za dzień otwar-
cia spadku przyjmuje się zgodnie 
z treścią art. 924 kodeksu cywil-
nego, dzień śmierci spadkodaw-
cy. Po tym okresie ewentualne po-
wództwo o zachowek będzie pod-
legało oddaleniu. Roszczeń z tytu-
łu zachowku, o ile nie został on po-
kryty dobrowolnie przez spadko-
bierców lub obdarowanych, moż-
na dochodzić na drodze sądowej w 
trybie postępowania procesowego. 
Sądem właściwym do rozpoznania 
sprawy jest wyłącznie sąd ostatnie-
go miejsca zamieszkania spadko-
dawcy. Pozew o zapłatę zachow-
ku podlega opłacie stosunkowej w 
wysokości 5% wartości przedmio-
tu sporu.

W sprawie zatem wskazanej 
przez pana Jana zarówno on jak i 
jego bracia, którzy zostali pominię-
ci w testamencie, będą uprawnie-
ni do dochodzenia zachowku, przy 
czym do wartości udziału spadko-
wego, który im przysługuje należy 
zaliczyć także wartość nieruchomo-
ści, która była przedmiotem umowy 
darowizny. W pierwszej kolejności 
winni oni wezwać spadkobiercę do 
wypłaty należnego im zachowku, a 
w przypadku odmowy wystąpić ze 
stosownym pozwem, pamiętając 
jednakże, iż termin przedawnienia 
wynosi pięć lat od daty ogłoszenia 
testamentu. 

Agnieszka Warian 
radca prawny

Diecezjalna Pielgrzymka pątników z parafii pw. WNmP 

Na drodze do Częstochowy 
W dniu 25.09.2015r, rano, o godzinie 6.00, z parafii pw Wniebowzięcia N.M.P. grupa 50-ciu pielgrzymów wyjechała na diecezjalną pielgrzymkę do Czę-
stochowy, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Grzegorza Legutki. 

Pierwsza Msza św. na na-
szym szlaku, odbyła się w Sank-
tuarium Matki Bożej Pociesze-
nia w Borku Wielkopolskim. 
Do najważniejszego miejsca na-
szej pielgrzymki dotarliśmy wie-
czorem. Apelem Jasnogórskim 
rozpoczęliśmy nasze modlitwy 
i czuwania przy Obrazie Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Pa-
sterkę o godzinie 24.00 cele-
brował Ks. Arcybiskup Andrzej 
Dzięga w obecności Ks. Biskupa 
Seniora Błażeja Kruszyłowicza 
i Ks. Biskupa Henryka Wejma-

na. Następnego dnia, w strugach 
deszczu wyjechaliśmy do Sank-
tuarium Krzyża Świętego znaj-
dującego w pasie Gór Święto-
krzyskich. Po drodze odwiedzi-
liśmy Sandomierz, bo mimo złej 
pogody nie można było ominąć 
tego pięknego miejsca. Prze-
moczeni docieramy do Lubli-
na na nocleg. Będąc na Lubelsz-
czyźnie, poza stolicą tego regio-
nu odwiedzamy też  Kazimierz 
Dolny, Zamość i Roztocze. 

Już w drodze powrotnej, od-
wiedzamy piękny kościół nasze-

go rekolekcjonisty ks. Janusza 
Skoczenia w miejscowości Brze-
sku. 

Wróciliśmy 29.09.2025r, o 
godz. 22.00, wszyscy szczęśli-
wi,  bo jak można inaczej się 
czuć po czuwaniu przy Obrazie 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
który dodaje wiary i miłości do 
Boga. Dziękujemy Ks. Probosz-
czowi G. Legutce za wspaniały 
i pełny duchowych przeżyć wy-
jazd. 

 Pielgrzymi

Grupa pielgrzymów na rynku w Zamościu
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

reklama

Jerzy Grzelak z pięknym połowem „Okoni” na pompach w miejscowości Grabowo.
Gratulujemy Redakcja DN, fot. T. Kozioł

Foto-pstryk

Udane wędkowanie
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Żabowo – już w niedzielę obchody 30-lecia istnienia parafii 

Historia wsi i parafii – część II
5 stycznia 1985 roku, ks. biskup Kazimierz Majdański podpisał  dekret erygujący powstanie nowej parafii w 
Żabowie. W ten sposób były kościół filialny parafii nowogardzkiej w Żabowie, stał  się kościołem parafial-
nym parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. Na dzień 4 października 2015 roku, ks. proboszcz Ma-
rek Siedlecki i wspólnota parafialna, zaplanowali obchody 30- lecia powstania parafii w Żabowie. Z tej oka-
zji publikujemy dostępną i przez DN opracowaną historię wsi Żabowo i jego najważniejszego obiektu, czy-
li miejscowego kościoła, który już kiedyś pełnił funkcję kościoła parafialnego. Materiał do zaprezentowania 
został podzielony na dwie części. Część I publikowaliśmy w wydaniu DN z dnia 15.09.2015r., a dzisiaj przed-
stawiamy część drugą, ostatnią. Dodatkowo także informacja o niedzielnej uroczystości jubileuszowej. 

 Uroczystości jubileuszowe 
Parafia w Żabowie jest szczególnie poświęcona 

Matce Boskiej Różańcowej. Dlatego Jubileusz 30-lecia 
powstania parafii zaplanowano na dzień 04.10.2015r., 
przypadający  w okolicach  święta MB Różańcowej 
(07.10) patronki parafii, w październiku miesiącu ró-
żańca świętego i modlitwy różańcowej. Jubileusz po-
łączono także z parafialnym odpustem.  Uroczysto-
ściom przewodniczyć będzie  Ksiądz Arcybiskup An-
drzej Dzięga Metropolita Szczecińsko Kamieński. 
Ksiądz proboszcz Marek Siedlecki zaprasza nie tylko 
parafian, ale także chętnych gości z okolic na tę, tak 
ważną dla parafian  w Żabowie, uroczystość.

Program obchodów 30–lecia parafii w Żabowie 
- Niedziela  04.10.2015r, rozpoczęcie uroczystości godzi-

na 16:00
- Msza święta dziękczynna jubileuszowa, którą odprawi 

Ksiądz Arcybiskup   Dzięga, Metropolita Szczecińsko-
-Kamieński 

- Wyprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II
- Odpust parafialny MB Różańcowej
Po Mszy św. wspólnota parafialna zaprasza na poczę-

stunek 

Dekret Erekcji Parafii przy Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w 
Żabowie.

Na większą chwałę Boga wszechmogącego dla pożytku kościoła świętego 
i dobra duchowego wiernych po wysłuchaniu zgodnie z Kan. 515 § 2 K.P.K 
zdania Kapituły Katedralnej i stron zainteresowanych, eryguję nową parafię 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. 

§1
Nowa parafia powstaje z podziału parafii pw. Wniebowzięcia Najśw. Ma-

ryi Panny w Nowogardzie oraz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Pło-
tach. Należą do niej wierni zamieszkujący w następujących miejscowo-
ściach: z parafii Nowogard: Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Żabowo, Ża-
bówko i  z parafii Płoty: Potuliniec, Wyszogóra.

§2
Każdorazowego proboszcza, zgodnie z Kan. 523 K.P.K mianuje Biskup 

Szczecińsko- Kamieński.
§3

Do chwili nowych ustaleń/ por. Kan. 531 K.P.K/ na utrzymanie probosz-
cza służyć będą opłaty za czynności duszpasterskie i ofiary wiernych – w 
myśl przepisów diecezjalnych.

§4
Obowiązek urządzania oraz utrzymania kościoła parafialnego w Żabo-

wie oraz filialnych w Boguszycach, Maszkowie, Potulińcu i Wyszogórze. 
Jak również obowiązek utrzymania personelu kościelnego spoczywa na pa-
rafii.

§5
Zgodnie z wymogiem Kan. 544 K.P.K. Ksiądz Proboszcz zobowiązany 

jest odprawić Msze św. za powierzony sobie lud po objęciu parafii oraz we 
wszystkie niedzielne i święta nakazane na terenie Diecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej.

§6
Ksiądz Proboszcz administruje w myśl Kan. 532 K.P.K. - dobrami para-

fii i występuje w imieniu parafii w załatwieniu wszystkich czynności praw-
nych. 

§7
Ksiądz Proboszcz czasowo zamieszka w mieszkaniu zastępczym na te-

renie parafii. Parafia poczyni wszelkie starania, aby mieć własną plebanię i 
pomieszczenia katechetyczne. 

§8
Proboszcz parafii używa pieczęci z wizerunkiem Matki Bożej Różańco-

wej z napisem w otoku: Rzym. Kat. Parafia pw. M.B. Różańcowej w Żabo-
wie.

§9
Nowa parafia należeć będzie do dekanatu Nowogard.

§10
Tekst niniejszego należy opublikować we wszystkich kościołach parafii 

Nowogard i Płoty w niedzielę 6 i 13 stycznia 1985 r. A wchodzi w życie z 
dniem 7 stycznia br.

Szczecin, dnia 5 stycznia 1985r. 
Kazimierz Majdański,  Biskup Szczecińsko-Kamieński Kościół  Potuliniec

Kościół Boguszyce

Kościół  Wyszogóra

Kościół  Maszkowo

Kościół parafialny Żabowo Powojenna historia wspólno-
ty wiernych z Żabowa i okolic, 
związana była z dziejami wspól-
noty parafialnej w Nowogardzie. 
Kościół w  Żabowie, był bowiem 
Kościołem filialnym  parafii  pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Nowogardzie.  Po-
dobnie było z kościołami w Bogu-
szycach i Maszkowie. Działo się 
tak aż do 1985 roku, gdy to dekre-
tem biskupa szczecińsko-kamień-
skiego erygowano nową parafię w 
Żabowie. 

Oto treść tego dekretu:

Po powstaniu nowej  parafii  jej 
proboszcza i wiernych czekało wie-
le niezbędnych przedsięwzięć dusz-
pasterskich, organizacyjnych  i bu-
dowlanych. Parafia nie dyspono-
wała zwłaszcza domem parafial-
nym  z mieszkaniem dla probosz-
cza, dlatego należało go wybudo-
wać. Nowo powstały, wysiłkiem pa-
rafian,  budynek spełniający funk-
cje domu parafialnego został od-
dany do użytku pod koniec lat 80-
tych. Znajduje się on na działce po-
łożonej na terenie placu kościelne-
go. Parafianie wiele wysiłku włożyli 

też w uporządkowanie palcu kościelnego i zwłaszcza w 
utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku 
kościoła. Samo wnętrze zostało też w ostatnich latach na 
nowo zaaranżowane.      

Obecny kościół znajdujący się w Żabowie, wybudo-
wano (zapewne w miejscu wcześniejszego) w 1847 r. Stoi 
on w środkowej części wsi (wieś była założona na planie 
owalnicy), na działce ogrodzonej murem z kamieni po-
lnych. Do budowy kościoła wykorzystano głazy narzu-
towe i cegłę, wznosząc kościół w stylu neoromańskim, 
orientowanym, z wieżą zachodnią. Jest to kościół jedno-
nawowy, o rzucie prostokąta (o wymiarach 18,3 x 9,9 m), 
z pięcioboczną absydą (3.8 m długości). Wieża występu-
je ze szczytu dachu nawy, jest czworoboczna, jednokon-
dygnacyjna, przykryta dwuspadowym dachem. Wień-
czy ją ośmioboczna sygnaturka z ostrosłupowym heł-
mem. Wnętrze nawy kościoła przykrywa strop belkowy. 
Nawę oświetla osiem okien (po 4 w ścianie północnej i 
południowej i trzy wschodnie umieszczone w absydzie 
prezbiterium. W jego centrum znajduje się duży obraz 
patronki kościoła Matki Bożej Różańcowej, przedstawia 
on Maryję z dzieciątkiem na tronie, po bokach znajdu-
ją się wrota różańcowe w ramkach, taki różaniec znaj-
duje się również przy obrazach świętego Jana Pawła 11 
oraz Miłosierdzia Bożego na szczycie nawy przy prezbi-
terium. Przy obrazie świętego Jana Pawła 11, w papie-
skim herbie znajdują się jego relikwie. Po drugiej stronie 
prezbiterium znajduje się krucyfiks z drewnianą rzeźbą 
Chrystusa i obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomo-
cy. Na belce rozpiętej nad granicą nawy i prezbiterium 
między tymi bocznymi ołtarzami ujętymi w zwieńczone 
łukiem obramowania, ustawione są dwie figury aniołów 
klęczące przed Duchem Świętym przedstawionym pod 
postacią gołębicy. Poniżej znajdują się, z jednej i dru-
giej strony prezbiterium, figury świętych polskich wiel-
kich czcicieli Matki Bożej, św. Stanisława Kostki patrona 
młodzieży i św. Maksymiliana Marię Kolbego męczen-
nika obozu koncentracyjnego. Przy mensie stoi krucy-
fiks wzorowany na pastorale papieskim Papieża Pawła 
VI, od którego to przejął go Jan Paweł 11. 

W kościele znajduje się też podparta drewniana am-
bona, stacje drogi krzyżowej wykonane są w formie ma-
lowanych płaskorzeźb, na bocznych ścianach wnętrza 
kościoła zamontowane są figury: Serca Pana Jezusa, św. 
Jana Chrzciciela, św. Krzysztofa, Matki Bożej Niepoka-
lanej i figura Matki Bożej Fatimskiej. Dotychczas posłu-
gę w powstałej w 1985 roku parafii w Żabowie, pełni-
ło czterech księży proboszczów. Byli to : Ks. prob. Au-
gustyn Kozior, ks. prob. Piotr Ilnicki, ks. prob. Henryk 
Mularski i ks. prob. Waldemar Spychalski. Ten ostatni, 
zmarły w młodym wieku, spoczywa na cmentarzu w Ża-
bowie, a jego grób wierni otaczają stałą troską. Obecnie  
posługę proboszcza sprawuje Ks.  Marek Siedlecki.

 Opr.  Marek Słomski
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rozmowa z Jarosławem kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości

Pomorze Zachodnie jest wielkim  
społecznym zadaniem
W ostatnim czasie nasz region odwiedził Jarosław kaczyński. Specjalnie dla naszej redakcji prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił obszernego wywia-
du. rozmowę, która odbyła się w Stargardzkim Centrum kultury, przeprowadził Piotr Słomski.

W tym roku obchodziliśmy 
35-lecie powstania Solidarno-
ści. Jak pan ocenia, po tych la-
tach, kondycję naszego narodu, 
państwa i budowanej w tym cza-
sie demokracji?

To był ruch wyraźnie inspiro-
wany nauką Kościoła, skonkre-
tyzowaną przez nauczanie Jana 
Pawła II. Fakt, że został on pa-
pieżem dodało Polakom poczu-
cia siły i pewności siebie. Były 
też inne elementy, które na to 
wpływały, dla przykładu prowa-
dzona przez USA walka o pra-
wa człowieka. Razem wziąwszy, 
stworzyło to nową sytuację, po-
wstał ruch, który zmieniał Pol-
skę. Komunizm, mimo wprowa-
dzenia stanu wojennego, nigdy 
już w tej swojej właściwej formie 
nie powrócił. Państwo stało się co 
prawda nawet bardziej represyjne 
niż w czasach Gierka, ale mimo 
wszystko ta sfera realnej wolno-
ści, którą ludzie sobie wywalcza-
li, nawet wbrew prawu i ryzyku-
jąc, była nieporównanie więk-
sza niż przedtem i całe życie spo-
łeczne wyglądało inaczej. Komu-
niści musieli zaniechać różnego 
rodzaju represji. Przed powsta-
niem Solidarności było niemoż-
liwe, żeby ktoś najpierw poszedł 
do więzienia a następnie wracał 
do pracy na uczelnię. Komuni-
ści próbowali też wtedy przeku-
pić społeczeństwo różnymi usta-
wami, z których po kilku latach 
się wycofali. Niemniej te kilka lat 
zostało wykorzystane, dla przy-
kładu w samorządzie adwokac-
kim, akademickim a także kilku 
innych ustawach, które dały sfe-
ry pewnych swobód. Gdy doszło 
do ostatecznego przełomu, stanę-
ło przed nami takie pytanie „Czy 
doświadczenie Solidarności po-
winno być jakoś uporządkowa-
ne, zmienione w pewną ideolo-
gię, doktrynę, system i stać się 
podstawą naszego życia społecz-
nego?” Tak się niestety nie sta-
ło. Była taka wielka próba Jana 
Pawła II w 1991 r., o której war-
to ciągle wspominać. Jego słyn-
na wykładnia Dziesięciu Przy-
kazań, w której próbował to do-
świadczenie Polski uporządko-
wać oraz w jakimś sensie zuni-
wersalizować, ukazując polskie 
doświadczenie  cywilizacji ży-
cia, przeciwstawianej cywiliza-
cji śmierci, co zostało jednak w 
bardzo gwałtowny sposób przez 
większość mediów i formacji po-

litycznych odrzucone. Porozu-
mienie Centrum, moja ówcze-
sna partia, i ZChN były ugrupo-
waniami, które stanęły po stronie 
nauczania Ojca Świętego. Doszło 
nawet do tego, że papież miał być 
w 1991 r. trzy razy w Polsce, ale 
był tylko dwa, bo z tego ostatnie-
go pobytu zrezygnował. Mało się 
dzisiaj o tym mówi, ale tak było. 

Otóż przemiany w Polsce poszły 
w kierunku takiego bardzo spry-
mityzowanego liberalizmu. Li-
beralizm jest ideologią, w której 
są również bardzo ciekawe wąt-
ki prosprawiedliwościowe, szcze-
gólnie w liberalizmie począwszy 
od lat 70, ale to wszystko zostało 
odrzucone, pozostało coś bardzo 
prostego, tzn. permisywizm oby-
czajowy, moralny i darwinizm 
społeczny. I to razem wziąwszy 
niestety przez wiele lat było pod-
stawą naszego życia społeczne-
go i ciągle w jakiejś mierze jest. 
Trzeba to odrzucić! Naszym za-
daniem, w razie zwycięstwa, jest 
zmienić kształt naszego życia 
także w sferze ideowej, i właśnie 
nawiązać do tamtej tradycji, bo 
odpowiednio przetworzone do-
świadczenie Solidarności może 
stanowić właściwie taki polski re-
publikanizm. Ważne jest ukształ-
towanie  narodu, który stanowi 
pewną wspólnotę, mającą swo-
je państwo, utożsamiającą się z 
nim, ale ta wspólnota musi być 
oparta o rzeczywistą solidarność, 
a solidarność nie może być abs-
trakcją, deklaracją, lecz musi być 

jakimś mechanizmem podziału 
dóbr, który co prawda nie zrów-
na wszystkich, ale jest do zaak-
ceptowania przez ludzi. Musi być 
realna równość wobec prawa, a 
także pewien system zabezpie-
czeń społecznych, który zapew-
ni minimum każdemu przyzwo-
itemu człowiekowi, gdyż inaczej, 
pozostaną tylko puste hasła. Nie-

stety wszystko to poszło w innym 
kierunku, ale miejmy nadzieję, że 
Polska do tego wciąż aktualnego 
doświadczenia Solidarności wró-
ci, bo powtarzam, w całej naszej 
tysiącletniej historii czegoś takie-
go nie było. Co więcej, i w dzie-
jach Europy i w dziejach świata 
co najmniej bardzo rzadko coś 
takiego jak Solidarność występo-
wało. 

Rozmawiamy w trakcie kam-
panii wyborczej, której PiS jest 
sondażowym liderem. Jak głę-
bokie zmiany oznacza, wielce 
prawdopodobne, przejęcie wła-
dzy przez pańskie ugrupowa-
nie?

Oznacza odejście od polityki, 
którą uczenie nazywa się trans-
akcyjną, ku polityce, która bę-
dzie realizacją pewnego zada-
nia, celu, jaki sobie stawiamy. A 
tym celem jest właśnie re-konso-
lidacja wspólnoty, odnalezienie 
dla niej pewnej podstawy ide-
owej, i wreszcie przeprowadzenie 
wszystkich zabiegów, które słu-
żą zarówno temu jak i szybkiemu 
rozwojowi. Chcielibyśmy być na 

równi z tymi, którzy żyją na za-
chód od nas, to oczywiście nie 
jest zadanie na 4, 8 czy nawet na 
12 lat. Ale jest to zadanie możli-
we do wykonania, w takim histo-
rycznie możliwym do określenia, 
w sensie przewidywania wypad-
ków, czasie. Zresztą, jak wiemy, 
historia jest tak skomplikowa-
na, że na dłuższą metę nic nie da 

się przewidzieć. I to powinno być 
nasze zadanie, ale powinno być 
to także zadanie wspólne, reali-
zowane z zachowaniem tych wy-
mogów, które są właśnie stawia-
ne przez solidarność. Oczywiście 
w tym wszystkim musi być rów-
nież bardzo poważna rola naszej 
religii, bez której nie byłoby ani 
polskiej, ani w ogóle współcze-
snej cywilizacji europejskiej, któ-
rą mój brat określił jako najbar-
dziej sprzyjającej człowiekowi. 

Jeśli po wyborach byłaby 
możliwość przeprowadzania 
zmian konstytucyjnych, to w ja-
kim kierunku one by ewentual-
nie poszły?

Przede wszystkim w kierunku 
uporządkowania sytuacji władzy 
wykonawczej. Obecnie mamy 
do czynienia z dwugłową wła-
dzą wykonawczą, co prowadzi 
właściwie zawsze do konfliktów. 
Trzeba było braci bliźniaków na 
tych dwóch najwyższych stano-
wiskach, żeby konfliktu nie było. 
Ale już między zapleczami pew-
ne tarcia i tak zaistniały. Musi 
być jasno powiedziane czy pre-

zydent jest osobą pełniącą funk-
cje wyłącznie reprezentacyjne, 
ale wtedy nie ma sensu wybierać 
go w wyborach powszechnych, 
czy też jest głównym ośrodkiem 
władzy wykonawczej przy zacho-
waniu odpowiedzialności rządu 
przed parlamentem. Ale w takim 
wypadku władza musiałaby być 
oczywiście bardzo poważna i sil-
na. Są różne projekty zorganizo-
wania w ten sposób władzy, oczy-
wiście w ramach pewnej demo-
kracji. Albo też, z drugiej strony, 
powinna być umocniona pozycja 
premiera. Jest on co prawda moc-
ny, ale różnych uprawnień nie 
posiada. Kto zdaje sobie sprawę 
z tego, że premier może wydawać 
polecenia ministrom tylko na za-
sadzie politycznej, tzn., gdy jest 
zwierzchnikiem politycznym ze 
względu na relacje o charakterze 
partyjnym, koalicyjnym. Ale nie 
może on im wydawać poleceń na 
zasadzie takiej jak w korporacji 
szef wydaje swojemu podwład-
nemu. Takich przepisów w Pol-
sce nie ma. Kanclerz niemiecki 
na przykład może wydawać takie 
polecenia. Tak więc uprawnienia 
premiera trzeba by zwiększyć, 
żeby było jasne, kto i za co odpo-
wiada, jaka jest sytuacja we wła-
dzy wykonawczej - to jest sprawa 
pierwsza. Sprawa druga to po-
trzeba uporządkowania procesu 
legislacyjnego. W ramach dzisiej-
szego systemu, nikt nie jest w sta-
nie go skontrolować. Nawet jeśli 
ktoś byłby bardzo pojemny umy-
słowo, nie mógłby tego dokład-
nie znać. To prowadzi do gigan-
tycznego zamieszania. Następ-
nie istnieje arcywielka potrze-
ba zreformowania polskiego są-
downictwa, gdyż zostało ono w 
ogóle wystawione poza państwo. 
Grupa, uczciwie mówiąc słaba, 
jaką byli sędziowie, otrzymała, 
bez żadnej weryfikacji na począt-
ku lat 90’, ogromne uprawnie-
nia i samodzielność. I skończyło 
się tak, jak się musiało skończyć. 
Że mamy do czynienia z ogrom-
ną sferą patologii. Istnieje także 
potrzeba reformy, która spowo-
duje dekorporacjonizację nasze-
go państwa. Bo w Polsce jest bar-
dzo wiele korporacji, które strze-
gą swoich interesów. Okres póź-
niejszego komunizmu był w ja-
kiejś mierze również korporacyj-
ny i ludzie nauczyli się myśleć w 
kategoriach interesu korporacji a 
nie całości. Trzeba to zmie-

Piotr Słomski w trakcie rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim
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nić. Dzisiaj korporacje, bo-
dajże w art. 17 konstytucji, 

mają mocne oparcie i Trybunał 
Konstytucyjny twierdzi, że bez 
zmiany konstytucji nic nie bę-
dzie można w tej kwestii przed-
sięwziąć. Są też pytania odnośnie 
funkcjonowania parlamentu, np. 
wielkości sejmu czy senatu. Je-
stem zdecydowanym zwolenni-
kiem utrzymania senatu. Choć-
by ze względu na tradycję, któ-
rą uważam za rzecz niesłycha-
nie ważną. Problem stanowi tak-
że sposób sformułowania pream-
buły. Bylibyśmy za tym, żeby to 
była preambuła tradycyjna, za-
czynająca się od słów „W imię 
Boga Wszechmogącego”. I wła-
śnie nie tylko dlatego, że sami je-
steśmy wierzący - choć PiS oczy-
wiście nie jest partią konfesyjną, 
u nas też są ludzie niewierzący - 
ale tutaj znowu chodzi o trady-
cję. Polskie konstytucje począw-
szy od 3 Maja, w ten sposób się 
zaczynały. W naszym przekona-
niu preambuła powinna być bar-
dziej jednoznaczna aksjologicz-
nie, bo ta którą skonstruowa-
no, jest pod tym względem pu-
sta. Trzeba również zastanowić 
się nad tym, czy różnego rodza-
ju prawa socjalne powinny być 
zawarte w konstytucji, bo dzi-
siaj są; jest nawet sformułowanie 
- społeczna gospodarka rynko-
wa, ale to powinny być prawa re-
alne, tzn. nie należy do konstytu-
cji wprowadzać takich przepisów, 
które na pewno nie będą realizo-
wane, gdyż podważa to znacze-
nie konstytucji jako całości. Trze-
ba ponadto zreformować Trybu-
nał Konstytucyjny w ramach czę-
ści reformy sądownictwa. Należy 
też wyraźnie określić relacje z UE 
w naszej konstytucji, ponieważ 

są one obecnie bardzo niejasno 
wyartykułowane. Konieczne jest 
również określenie zasady wyż-
szości konstytucji, co jest dziś w 
orzecznictwie TK, nad wszystki-
mi innymi przepisami w Polsce, 
a także doprecyzowanie różnego 
rodzaju rozwiązań, choćby tych 
związanych z prawem własności, 
tak żeby nie były one wykorzysty-
wane w złych celach, jak np. zasa-
da równości obywateli, gdy swe-
go czasu TK, już dzisiaj tak nie 
jest, blokował możliwość pod-
wyżek niskich emerytur, uważa-
jąc, że jeśli niższe mają być pod-
wyższone, to dokładnie w tej sa-
mej proporcji trzeba podwyższać 
wyższe, co było niemożliwe, bo 
państwo na to nie miało pienię-
dzy. Obchodziliśmy to za pomo-
cą jednorazowych dodatków, kie-
dy byliśmy przy władzy, ale nie 
można było zrobić po prostu w 
ten sposób, żeby te niższe poszły 
w górę, a te wyższe albo w ogóle 
nie wzrosły, albo tylko troszecz-
kę, tak to interpretował TK. W 
moim przekonaniu trzeba rów-
nież zrezygnować z przepisów 
odnoszących się do bezpieczeń-
stwa ekonomicznego, które wy-
stępują bodajże jeszcze w jednym 
kraju poza Polską. W tej chwi-
li nie ma jakichś wielkich zagro-
żeń związanych z zadłużeniem, 
chociaż ono jest poważne. A te 
przepisy pozostają w funkcjonal-
nej a nawet konfuzyjnej sprzecz-
ności z deklaracjami o charakte-
rze społecznym, które są zawarte 
w konstytucji. Trzeba też dopre-
cyzować sprawy związane z de-
mokracją bezpośrednią, referen-
dum itd. Trzeba w gruncie rzeczy 
napisać nową konstytucję, to nie 
mogą być jedynie poprawki.

W mediach nie cichnie dysku-
sja, jaka będzie pana rola po wy-
borach? Jak pan to skomentuje?

Mam nadzieję zostać ponownie 
prezesem partii, i to nie jest mało. 
Nie rwałem się jakoś specjalnie 
do stanowisk państwowych. Nie 
jest mi to potrzebne do szczę-
ścia. Wolę przyglądać się dzia-
łaniom ludzi, w których wierzę, 
ale którzy, nie ma co ukrywać, są 
ode mnie nieporównanie mniej 
doświadczeni w polityce. A póź-
niej zobaczymy. Przedwczesne 
są też wieści o tym, że postano-
wiłem już przejść na emeryturę. 
Niemniej zdaję sobie także spra-
wę, że mam metrykę taką a nie 
inną. Ale pocieszył mnie ostat-
nio fakt, że mój rówieśnik został 
nowym przywódcą Partii Pracy 
w Anglii, po 40 latach obecno-
ści w parlamencie. Więc wszyst-
ko w życiu jest możliwe. Nicze-
go nie wykluczam. W tej chwili 
zdecydowaliśmy się na młodego 
prezydenta. To był taki pomysł, 
że on może wygrać, z ogromnym 
własnym wkładem, żeby było ja-
sne. Gdyby on nie był taki jaki 
jest, nie wygrałby wyborów. Zde-
cydowaliśmy się również na pa-
nią Beatę Szydło jako kandydatkę 
na premiera. Jest ona co prawda 
wiceprezesem partii, ale nie była 
politykiem tak bardzo ekspo-
nowanym no i jest też ode mnie 
znacznie młodsza. Mam jednak 
nadzieję, że ona się w tej funkcji 
sprawdzi, że będzie działała tak, 
że wszyscy będą zadowoleni. 

Po otrzymaniu nagrody 
„Człowiek Roku” w Krynicy 
powiedział pan, że ta nagroda 
jest symptomem pewnej bardzo 
ważnej zmiany, że „coś niedo-
brego w naszej historii, w życiu 

publicznym, coś co trwało bar-
dzo długo się kończy, że wra-
camy do normalności.” Co, wy-
powiadając te słowa, miał pan 
zwłaszcza na myśli?

To jest nagroda establishmen-
tu, który do tej pory traktował 
nas jak zadżumionych. I prę-
dzej mógłbym się spodziewać 
nagrody Nobla niż nagrody wła-
śnie stamtąd. A okazało się, że 
taką nagrodę dostałem. Oczywi-
ście wybuchł straszny gniew w 
establishmencie, ale jednak coś 
się zaczyna zmieniać. Być może 
moja wypowiedź była zbyt opty-
mistyczna. Chodzi o to, że w 
normalnym kraju demokratycz-
nym są rząd i opozycja. Raz wła-
dzę sprawują jedni, innym razem 
drudzy. Istnieje przy tym jakiś 
poziom wzajemnej akceptacji, ale 
to, co wniosła do życia publiczne-
go PO, przedtem jednak nie wy-
stępowało. Oni ogłosili, że nas 
ma po prostu nie być. Że opozy-
cji ma nie być. A opozycja jest ko-
nieczna w demokracji, musi być 
ktoś, kto kontroluje władzę. Ale 
do władzy doszła grupa, która 
kulturowo nie jest w stanie zaak-
ceptować demokracji. 

Często przyjeżdża pan na Po-
morze Zachodnie? Co się tutaj 
panu podoba?

Bardzo mi się tutaj podoba np. 
Szczecin. Gdyby mieć ze dwa, 
trzy miliardy złotych żeby m.in. 
odnowić szczecińską architek-
turę secesyjną, to byłoby fanta-
stycznie. Zresztą w Stargardzie 
jest podobnie. W ogóle na Pomo-
rzu podobają mi się tutejsze tere-
ny. Przyjeżdżałem tutaj na waka-
cje, także w tym roku. To są pięk-
ne ziemie, niestety niedocenione. 
Są takie mało znane miejsca, jak 

Barwice i okolice, gdzie właśnie 
bywałem. Są tu jeziora, niewiel-
kie wzgórza, trochę rolnictwa, 
lasu, czyli to, co bardzo lubię. I 
jest oczywiście morze i szansa na 
odbudowę gospodarki morskiej. 
Pomorze Zachodnie jest jakimś 
wielkim społecznym zadaniem. 
Żyje tu wciąż nowe społeczeń-
stwo, stworzone stosunkowo nie-
dawno. Komunizm nie był cza-
sem korzystnym po temu, żeby to 
społeczeństwo się konsolidowa-
ło i rozwijało we właściwym kie-
runku. Jednym z wielkich błędów 
tego 25-lecia jest to, że tego tema-
tu nie podjęto. To się toczyło na 
tej zasadzie, że najpierw rozwią-
zano PGR-y, a dalej zdecydowa-
no, że niech się dzieje, co chce. A 
często działo się bardzo źle, choć 
następował też postęp. Dla przy-
kładu, byłem w 1992 r. na samym 
wschodzie województwa na wa-
kacjach. Dookoła były chaszcze, 
a pola uprawne na dużą wyso-
kość, zarośnięte. Ludzie z PGR-
-u wszystko rozebrali łącznie z 
zawiasami w drzwiach. Jedynym 
momentem ożywienia była do-
stawa wina Tur. Kiedy przyjecha-
łem w to samo miejsce 7 lat póź-
niej, dokładnie do tej samej le-
śniczówki, to widoki były już zu-
pełnie inne. No, ale jest tu mimo 
wszystko jeszcze bardzo wie-
le mankamentów. Nie jest ciągle 
rozwiązany właśnie problem lu-
dzi z PGR-ów. Jest to wielka rana 
społeczna. Do tej pory właściwie 
nieleczona. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i pozdra-

wiam serdecznie wszystkich czy-
telników.

Piotr Słomski

Podpisano umowę na odcinek Goleniów - Nowogard 

Budowa S6 od przyszłego roku 
W tym tygodniu podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 o długości 19,2 km. Jest to pierwsza umowa 
na realizację drogi ekspresowej S6.  Pierwszy odcinek S6 będzie realizowała firma Budimex. Budowa drogi powinna się zakończyć w kwietniu 2019 roku.

Wartość podpisanej  umowy 
opiewa na 343 910 460,00 zło-
tych. W ramach zadania powsta-
nie dwujezdniowa droga ekspre-
sowa o długości 19,2 km. Rozbu-
dowany zostanie węzeł Goleniów 
Północ z drogą S3, powstaną wę-
zły Goleniów Wschód (Żółwia 
Błoć) i Osina (Kikorze). Wybu-
dowane zostaną wiadukty, mosty, 
przejścia dla zwierząt, przepusty, 
drogi wspomagające. Inwesty-
cja będzie realizowana w formu-
le „projektuj i buduj”. Wykonaw-
ca ma 15 miesięcy od podpisa-
nia umowy na opracowanie pro-
jektów technicznych nowej trasy i 
uzyskanie decyzji ZRID. Następ-
nie ruszą prace budowlane, które 
potrwają 22 miesiące (z czasu ich 

trwania wyłączone są okresy zi-
mowe od 15 grudnia do 15 mar-
ca).

Odcinek Goleniów – Nowo-
gard to pierwszy fragment dro-
gi S6, dla którego została podpi-
sana umowa na zaprojektowanie 
i budowę. Dla następnych 5 od-
cinków drogi S6 pomiędzy No-
wogardem, a Koszalinem rów-
nież rozstrzygnięto już przetargi 
– sukcesywnie będą podpisywane 
kolejne umowy.

Informacja ta zbiegła się z za-
kończeniem wielomiesnięcznej 
rozbudowy lotniska w Golenio-
wie. Inwestycja podzielona była 
na kilka etapów, objęła m.in. bu-
dowę drogi kołowania, rozbudo-
wę płyt postojowych i kapitalny 

remont drogi startowej. Na lot-
nisku wyznaczono zastępczą dro-
gę startową, którą była równo-
legła droga kołowania. Pozwoli-
ło to na nieprzerwaną eksploata-
cję lotniska, pomimo trwających 
prac. Całość inwestycji finanso-
wana jest m.in. ze środków kre-
dytu inwestycyjnego w wysokości 
ponad 51 mln zł i środków wła-
snych spółki -razem ponad 100 
mln zł. 

Mająca powstać droga ekspre-
sowa S6, ma bardzo duże znacze-
nie dla rozwoju pasażerskiego ru-
chu powietrznego, z wykorzysta-
niem leżącego 20 km od Nowo-
gardu portu lotniczego. 

red. 
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liderzy okręgówki i a klasy przyjadą do Nowogardu

Spacerek „Pomorzanek”?
W najbliższy weekend, na stadionie w Nowogardzie, zostaną rozegrane trzy mecze. Naj-
pierw kobieca drużyna zagra z outsiderkami III Ligi Kobiet- Hattrickiem Kołobrzeg. Na-
stępnie na murawę wybiegną piłkarze pierwszego zespołu, którzy podejmować będą lidera 
rozgrywek, wciąż niepokonaną Stal Szczecin. „Rezerwowi” z kolei, w niedzielę zagrają ze 
Światowidem 63 Łobez, który jak dotąd nie stracił jeszcze punktów. 

Weekendowe zmagania w po-
szczególnych ligach piłkarskich 
rozpoczną w sobotę (3 paździer-
nika), o godzinie 12:00, piłkar-
ki Pomorzanina. Do Nowogardu 
przyjedzie, jak dotąd, najsłabszy 
zespół III Ligi Kobiet – Hattrick 
Kołobrzeg. Rywalki w czterech 
meczach nie wywalczyły choćby 
punktu, mało tego- nie zdobyły 
nawet bramki, tracąc przy tym aż 
58 goli. Choć zawodniczki z Koło-
brzegu nie przyjadą do Nowogar-
du położyć się na boisku, to mo-
żemy spodziewać się „spacerku” 
podopiecznych Pawła Błaszczyka. 

Bardzo trudne zadanie będzie 

czekało piłkarzy prowadzonych 
przez Tomasza Surmę. Pierwszy 
zespół po meczu kobiet, o godzi-
nie 16:00, zagra ze Stalą Szcze-
cin, która szybko chce powrócić 
do IV Ligi. Stal jest liderem okrę-
gówki, mając po 7 spotkaniach 
6 zwycięstw i jeden remis (z Ar-
konią Szczecin 2:2). Szczecinia-
nie są piekielnie skuteczni i uważ-
ni w obronie, do tej pory strzeli-
li rywalom 24 gole, tracąc jedynie 
2 bramki. Nowogardzianie, któ-
rzy od 1. kolejki czekają na zwy-
cięstwo, będą musieli wzbić się 
na wyżyny aby ograć lidera, lub 
choćby zremisować.  

Równie duże wyzwanie czekać 
będzie piłkarzy drugiego zespo-
łu, którzy w niedzielę (4 paździer-
nika), o godzinie 15:00, zagrają ze 
Światowidem 63 Łobez. Goście z 
Łobza zanotowali w A Klasie re-
welacyjny start. Wygrali wszystkie 
sześć pierwszych spotkań, strzela-
jąc przy tym 31 goli i tracąc tyl-
ko 2 bramki. Czy „rezerwowi” są 
w stanie zatrzymać rozpędzony 
Światowid? Przekonamy się o tym 
już w najbliższą niedzielę. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet gier 
w poszczególnych ligach. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
8. kolejka:
Ina Ińsko – Kłos Pełczyce   (03.10; 11:00)
Polonia Płoty – Energetyk Gryfino  (03.10; 11:00)
Zorza Dobrzany – Piast Karsko   (03.10; 11:00)
Stal Lipiany – Sarmata Dobra   (03.10; 14:00)
Iskra Golczewo – Błękitni II Stargard  (03.10; 14:30)
Arkonia Szczecin – Morzycko Moryń  (03.10; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin  (03.10; 16:00)
Rega Trzebiatów – Sparta Węgorzyno  (03.10; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
7. kolejka:
Rybak Wełtyń – Vielgovia Szczecin  (03.10; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – OKS Goleniów (03.10; 16:00)
Orzeł Łożnica – Zalew Stepnica   (03.10; 16:00)
Hanza Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  (03.10; 17:00)
Kasta Majowe – Wicher Reptowo   (03.10; 17:00)
Pomorzanin II Nowogard – Światowid Łobez (04.10; 15:00)
Znicz Niedźwiedź – Aquila Szczecin  (04.10; 15:00)

III Liga Kobiet 2015/2016
5. kolejka:
Zalew Stepnica – Olimpia III Szczecin  (03.10; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Hattrick Kołobrzeg (03.10; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Orzeł 2010 Wałcz  (04.10; 13:00)
Błękitni II Stargard – Kotwica Kołobrzeg  (04.10; 13:00)
Vielgovia Szczecin – Energetyk Gryfino  10:1

Trampkarze z Nowogardu nagrodzeni przez ZZPN

Wciąż są niepokonani
W środę (30 września), tuż przed meczem Pucharu Polski Kobiet, na murawie nowogardzkiego 
stadionu, miało miejsce nagrodzenie przez ZZPN trampkarzy Pomorzanina, którzy w sezo-
nie 2014/2015 zwyciężyli w swojej lidze. Podopieczni Dawida Kurka nie przegrali żądnego 
meczu, w tym sezonie przeszli już do juniorów i póki co, wciąż pozostają niepokonani. 

 Zanim piłkarki Pomorzani-
na i Błękitnych wybiegły na bo-
isko, delegaci Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Nożnej na-
grodzili zespół trampkarzy Po-
morzanina Nowogard pucharem 
za wygranie w sezonie 2014/2015 
II Ligi Trampkarzy. Puchar został 
wręczony kapitanowi tej drużyny, 
grającemu na pozycji środkowe-
go obrońcy- Miłoszowi Rybako-
wi. Towarzyszył mu trener druży-
ny- Dawid Kurek, który od działa-
czy otrzymał piłki. Zespół prowa-
dzony przez Kurka w minionym 
sezonie nie miał sobie równych, w 
13 rozegranych meczach zremiso-
wał tylko raz, a pozostałe spotka-
nia wygrał. Obecnie podopieczni 
Dawida Kurka występują w gru-
pie pierwszej II Klasy Juniorów. 
Choć jest to liga juniorów star-
szych, Pomorzanin gra młodszym 
zespołem i … wciąż jest niepoko-
nany! Młodzi piłkarze z Nowogar-
du w pierwszych 5 spotkaniach 
zanotowali komplet zwycięstw, 
przy 21 strzelonych golach i tyl-
ko 6 straconych. Publikujemy na-
zwiska piłkarzy, którzy w sezonie 
2014/2015 wywalczyli mistrzo-
stwo w grupie trzeciej II Ligi Wo-
jewódzkiej C1 Trampkarzy: Pa-
tryk Białasiewicz, Kacper Napraw-
ca (bramkarze), Maciej Bobrowski, 
Mateusz Wojtyniak, Miłosz Rybak, 
Karol Płaczek, Hubert Malarczyk, 

Maciej Podbiegło (obrońcy), Miko-
łaj Bobrowski, Jakub Gwiazdow-
ski, Mateusz Toruński, Michał Jut-
kiewicz, Mateusz Lasocki, Adrian 
Banasewicz, Damian Wójcik (po-
mocnicy), Nikodem Woźniak, Na-
tan Jeremicz, Jakub Jarecki, Domi-
nik Żyła (napastnicy). Obecnie ze-

spół Dawida Kurka w juniorach 
rywalizuje w następującym skła-
dzie: Patryk Białasiewicz, Kornel 
Pękala, Oskar Madej (bramkarze), 
Maciej Bobrowski, Bartłomiej Ko-
zieł, Miłosz Rybak, Karol Płaczek, 
Hubert Malarczyk, Kacper Królik, 
Michał Teodorczyk (obrońcy), Mi-

Na zdjęciu zespół trampkarzy, który zwyciężył w swojej lidze w sezonie 2014-2015

II Liga Wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 3 – 2014/2015
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 13 37 81 7 12 1 0
2 Promień Mosty 14 33 61 16 11 0 3
3 Radowia Radowo Małe 14 30 66 26 10 0 4
4 Sarmata Dobra 14 18 29 62 5 3 6
5 Masovia Maszewo 14 13 27 59 4 1 9
6 Mewa Resko 14 11 22 56 3 2 9
7 Światowid Łobez 13 11 18 38 3 2 8
8 Sparta Węgorzyno 14 7 12 52 2 1 11

II Klasa Junior Grupa 1 – 2015/2016
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Prawobrzeże Świnoujście przełożony
2. kolejka:
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard  1:5
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Bizon Cerkwica  6:0
4. kolejka:
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard  2:4
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów  3:1
6. kolejka:
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Pomorzanin Nowogard 2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Polonia Płoty 6 18 29 9 6 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 5 15 21 6 5 0 0
3 Mewa Resko 5 13 19 9 4 1 0
4 Iskra Golczewo 6 12 15 6 4 0 2
5 Wicher Brojce 5 7 13 18 2 1 2
6 Prawobrzeże Świnoujście 4 6 13 7 2 0 2
7 Wybrzeże Rewalskie Rewal 3 6 10 4 2 0 1
8 Korona Stuchowo 4 4 11 14 1 1 2
9 Zalew Stepnica 4 3 11 15 1 0 3
10 Bizon Cerkwica 5 3 10 28 1 0 4
11 Błękitni Trzygłów 6 3 10 6 1 0 5
12 Jantar Dziwnów 4 1 4 9 0 1 3
13 Intermarche-Rega 

Trzebiatów
5 0 4 19 0 0 5

Miłosz Rybak i Dawid Kurek przyjmujący nagrody od delegatów z ZZPN

kołaj Bobrowski, Przemysław Bar-
tlewski, Mateusz Toruński, Mate-
usz Lasocki, Adrian Banasiewicz, 
Dawid Paradziński (pomocni-
cy), Nikodem Woźniak, Natan Je-
remicz, Kacper Kozieł, Radosław 
Masalski (napastnicy). 

Przy artykule publikujemy ta-
belę końcową ligi trampkarzy 
oraz wyniki i aktualną tabelę II 
Klasy Juniorów, w której obecnie 
występują podopieczni Dawida 
Kurka. 

KR
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PIaSek, PIaSek PrZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

reklama

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. - od 5 szt. - 20 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Zakończenie Pucharu Polski w supermaratonach 

Kubicka i Pietruszewski ze złotem!
W sobotę (19 września), w Buczku koło Łasku, organizowany był ostatni supermaraton w ko-
larstwie szosowym. Był to wyścig towarzyski, gdyż klasyfikacja końcowa Pucharu Polski w su-
permaratonach została już ustalona po 12 wyścigach. Małgorzata Kubicka zdobyła złoty medal 
w kategorii K4 – szosa, natomiast Arkadiusz Pietruszewski zwyciężył w kategorii M4 – inny. 

 Do Buczku, na finałowy wyścig 
z cyklu supermaratonów, wybrał 
się tylko Arkadiusz Pietruszewski. 
Kolarz LKK Nowogard, z przytu-
pem zakończył sezon. Piękna sło-
neczna pogoda sprzyjała zarów-
no organizatorom, jak i zawodni-
kom. Wyścig ze startu wspólnego, 
na którym startował kolarz z No-
wogardu, składał się z pięciu rund 
po 18 km, razem dystans wyniósł 
90 km.        - Na pierwszej rundzie 
razem z paroma kolegami posta-
nowiliśmy zmęczyć trochę grupę 
i podkręciliśmy tempo, co pozwo-
liło zmniejszyć liczebność peleto-
nu do około 30 osób. Każda run-
da kończyła się kombinacją kil-
ku ostrych zakrętów i opanowa-
nie ich miało decydujący wpływ 
na finisz w końcówce piątej run-
dy. Na kolejnych okrążeniach 
tempo cały czas było szaleńcze, 
prędkość grupy nie spadała poni-
żej 40km/h i trzeba było się trzy-
mać cały czas w czubie grupy, aby 
kontrolować ewentualne uciecz-
ki innych zawodników – komen-
tuje Arkadiusz Pietruszewski.  Po 
zakończeniu trzeciej rundy do-
szło do dwóch kraks tuż za ple-
cami naszego reprezentanta, czyli 
fakt, że trzymał się z przodu staw-
ki, pozwolił mu uniknąć podob-
nych przygód. Tuż po rozpoczę-
ciu piątej rundy dwóch mocnych 
zawodników z Szerszeni Trzebni-
ca, odjechało grupie na około 100 
metrów, takiej szansy nie prze-
gapił również Arkadiusz Pietru-
szewski, który stanął mocniej na 
pedałach i doszedł do tej uciecz-
ki wraz z czterema innymi zawod-
nikami. - Po kilku kilometrach 
odjechaliśmy grupie poza zasięg 
wzroku i zacząłem myśleć, jak ro-
zegrać końcówkę, dwa kilometry 
przed metą zawodnicy z Trzeb-
nicy ponownie skoczyli aby roze-
grać finisz między sobą, po chwili 
dojechałem do nich, poprawiłem 

przed ostatnim zakrętem i udało 
mi się z małą przewagą wjechać 
jako pierwszy na metę. Po zapo-
znaniu się z wynikami byłem w 
szoku, bowiem średnia prędkość, 
którą uzyskała czołówka, wyno-
siła 37.88km/h, co jest moim naj-
lepszym wynikiem w życiu – opo-
wiada Arkadiusz Pietruszewski. 
Nasz reprezentant wyścig ukoń-
czył z czasem 02:22:32.730 i był to 
najlepszy rezultat w Open na dy-
stansie 90 km. Arkadiusz Pietru-
szewski w sumie wziął udział w 7 
punktowanych supermaratonach 
i 8 finałowym, na 13 rozegranych. 
Na podium wyprzedził reprezen-
tanta Wrocławia i Świeszyna, gro-
madząc w sumie 16974 punkty. 

Złoty medal w swojej kategorii 

całego cyklu Pucharu Polski wy-
walczyła również Małgorzata Ku-
bicka, która zaliczyła 7 startów. 
Kolarka z Nowogardu walcząca 
w kategorii K4 – szosa, zgroma-
dziła w sumie 15994 punkty i na 
podium wyprzedziła zawodnicz-
ki z Trzebiatowa i Leszna. Na po-
dium znalazła się jeszcze jedna re-
prezentantka Nowogardu, startu-
jąca w kategorii K6 – inny, Iwona 
Pietruszewska, w sumie zaliczy-
ła 3 supermaratony, a liczba 2026 
punktów, sklasyfikowała ją na 2. 
miejscu. Gratulujemy kolarzom z 
Nowogardu oraz życzymy popra-
wienia swoich wyników w sezo-
nie 2016. 

KR

Zdjęcie zwycięzców poszczególnych kategorii

Arkadiusz Pietruszewski na najwyższym stopniu podium, przyjmuje nagrody za zwy-
cięstwo w całym cyklu, w swojej kategorii podczas Pucharu Polski supermaratonów
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I edycja Nowogardzkiej amatorskiej ligi Tenisa Ziemnego

Wygrali najwytrwalsi
W maju br. informowaliśmy o powstaniu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Nowogardzie. W sobotę (26 września), zakończyły się rozgrywki tej ligi, a 
towarzyszył temu turniej deblowy. W lidze zwyciężył Wojciech Kubicki, który wyprzedził Zbigniewa Cerankę oraz Łukasza Podemskiego. 

W sobotę (26 września), na kor-
cie państwa Kubickich, odbył się 
Deblowy Turniej Tenisa Ziemne-
go, któremu towarzyszyło oficjal-
ne zakończeniu I edycji Nowo-
gardzkiej Amatorskiej Ligi Teni-
sa Ziemnego. W turnieju zagrało 
10 tenisistów, którzy zostali roz-
losowani w następujące pary: Ar-
tur Janiszyn/Roman Jagodziński 
(Maszewo), Norbert Dworak/Zbi-
gniew Sałata (Nowogard/Masze-
wo), Marcin Wolny/Łukasz Pode-
mski (Nowogard), Krzysztof Ka-
miński/Zbigniew Ceranka (No-
wogard), Krzysztof Dobrowolski/
Wojciech Kubicki (Nowogard). 
Zmagania odbyły się przy pięk-
nej pogodzie i trwały od godziny 
10:00 do 17:00. Mecz odbywał się 
na dystansie jednego pełnego seta, 
a przy remisie 6:6 o zwycięstwie 
decydował tie-break do 7 punk-

tów. Nie zabrakło emocji, wido-
wiskowych akcji i towarzyszącego 
wszystkim dobrego humoru. Bez-
konkurencyjna była para utwo-
rzona przez Krzysztofa Kamiń-
skiego i Zbigniewa Cerankę, któ-
ra przekonująco pokonała wszyst-
kich przeciwników. Na 2. miej-
scu uplasowali się Norbert Dwo-
rak i Zbigniew Sałata, natomiast 3. 
miejsce wywalczyli Artur Janiszyn 
i Roman Jagodziński.

 Po turnieju deblowym odbyło 
się oficjalne zamknięcie i podsu-
mowanie I edycji Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligi tenisa Ziemnego 
w singlu. Spotkania odbywały się 
na korcie u Wojciecha Kubickiego 
w Nowogardzie oraz u pana Bła-
żewicza w Bocieńcu. Na wielkiej 
ligowej tablicy, w maju 2015 roku, 
zapisano 17 tenisistów: Błażewicz 
Władysław, Błażewicz Wojciech, 

Ceranka Zbigniew, Dobrowol-
ski Krzysztof, Dworak Norbert, 
Gwiazdowski Roman, Feńczak 
Zbigniew, Jagodziński Roman, Ja-
niszyn Artur, Kamiński Krzysztof, 
Klimaszewski Krzysztof, Kubic-
ki Wojciech, Nowicki Jerzy, Po-
demski Łukasz, Sałata Zbigniew, 
Wochna Piotr, Wolny Marcin. 

W sumie rozegranych powin-

no być 136 ligowych meczów, z 
których jednak do dnia 26 wrze-
śnia, rozegrano jedynie 50 poje-
dynków. Wszystko to na skutek 
licznych kontuzji, którym w trak-
cie trwania ligi uległa spora grupa 
zawodników. Zwycięzcami zostali 
zatem nie tylko najlepsi tenisiści, 
ale ci najbardziej wytrwali. Pierw-
sze miejsce z 27 punktami na kon-

cie, wywalczył Wojciech Kubic-
ki. Na drugim stopniu podium z 
liczbą 26 punktów, uplasował się 
Zbigniew Ceranka. Trzecia pozy-
cja została wywalczona przez zdo-
bywcę 23 punktów- Łukasza Po-
demskiego. Zwycięzcom wręczo-
no ufundowane nagrody, w posta-
ci wartościowych bonów, a każ-
dy z uczestników ligi otrzymał pa-
miątkowy kubek z własnym imie-
niem. Warto tu zaznaczyć, że fun-
datorami nagród byli sami uczest-
nicy ligi. Sobotnie spotkanie za-
kończono się wrześniowym gril-
lowaniem, nie zabrakło karkówki, 
flaczków, kiełbasek i dobrego hu-
moru do końca spotkania uczest-
ników ligi. Organizatorzy już za-
powiadają, że w przyszłym roku, z 
początkiem sezonu, wystartuje II 
edycja Nowogardzkiej ALTZ. 

KROd prawej na zdjęciu- K. Kamiński, K. Klimaszewski, K. Dobrowolski, R. Jagodziń-
ski, Z. Ceranka, A. Janiszyn, Ł. Podemski, Z. Sałata, W. Kubicki, M. Wolny, N. Dworak

Drugoligowe Błękitne wygrywają z „Pomorzankami”

Koniec pucharowej przygody
W środę (30 września), o godzinie 16:30, piłkarki Pomorzanina stoczyły bój z drugoligowymi Błękit-

nymi Stargard, w ramach finału Pucharu Polski ZZPN. Po niezwykle emocjonującym meczu, zawod-
niczki ze Stargardu ostatecznie zwyciężyły 1:2. Podopieczne Pawła Błaszczyka nie mają się jednak czego 
wstydzić, gdyż napsuły sporo krwi faworyzowanym liderkom II Ligi Kobiet. 

Pomorzanin Nowogard – Błękitni Stargard 1:2 (1:2)
`16 min. Katarzyna Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anita Piotrowska (c) , Anita 

Nowakowska, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Wołk, Małgo-
rzata Labuda, Aleksandra Mościńska (Klaudia Korgiel) – Patrycja Kozioł, Na-
talia Nowacka. 

Piłkarki Pomorzanina, w śro-
dę, stanęły przed szansą napisania 
swojej pięknej historii, jaką byłby 
awans do ogólnopolskiej fazy Pu-
charu Polski. W pierwszych mi-
nutach obydwa zespoły grały z 
dużym szacunkiem dla siebie. Błę-
kitne oddały jeden strzał zza pola 
karnego. W odpowiedzi, w 12. 
minucie, Anita Piotrowska pró-
bowała bezpośrednio z rzutu roż-
nego zaskoczyć bramkarkę przy-
jezdnych, która przeniosła piłkę 
nad poprzeczką. W 16. minucie, 
zapachniało sensacją. Wówczas 
rzut wolny z około 35 metrów od 
bramki, wykonywała Anita Pio-
trowska. Kapitan nowogardzkiego 
zespołu ładnie dograła w pole 
karne, gdzie trzy metry od bram-
ki niepilnowana znajdowała się jej 
siostra- Katarzyna. Pomocnicz-
ce Pomorzanina nie pozostało nic 
innego, jak skierować głową piłkę 
do bramki obok bezradnej bram-
karki. Wielka radość miejscowych 
kibiców i niedowierzanie na twa-
rzach piłkarek ze Stargardu, które 
przecież w półfinale wygrały 1:9, 
a w II Lidze są wciąż niepokona-

ne. W 18. minucie powinno być 
2:0. Bramkarka Błękitnych poda-
ła piłkę przed pole karne do swo-
jej koleżanki, tam skutecznie na-
ciskała ją Natalia Nowacka, któ-
ra ostatecznie odebrała rywalce 
futbolówkę i znalazła się w sytu-
acji sam na sam. Niestety, jej strzał 
trafił w bramkarkę. Po tych sytu-
acjach, dla gospodyń, mecz stracił 
na tempie, „Pomorzanki” głębo-
ko się cofnęły, a faworytki waliły 
„głową w mur”. Tak to spotkanie 
wyglądało do 32. minuty. Wów-
czas, jedna z piłkarek ze Stargar-
du dośrodkowała w pole karne z 
prawej strony boiska, do wysoko 
zawieszonej piłki nie doskoczyła 
Karolina Kowalczuk, nikt nie ase-
kurował stoperki Pomorzanina i 
futbolówka trafiła do zamykają-
cej akcję piłkarki Błękitnych, któ-
ra dopełniła formalności i strza-
łem z około 10 metrów doprowa-
dziła do wyrównania. W 37. mi-
nucie, o sporym szczęściu mogły 
mówić podopieczne Pawła Błasz-
czyka. Błękitne wykonywały rzut 
rożny z prawej strony boiska. Pił-
ka po dłuższym zamieszaniu tra-

fiła na 12 metr pod nogi zawod-
niczki przyjezdnych, która ude-
rzyła z półwoleja, a futbolówka 
trafiła w poprzeczkę, i odbijając 
się od linii bramkowej wróciła na 
plac gry. W 40. minucie, groźny 
strzał z rzutu wolnego z około 35 
metrów oddała Anita Piotrowska, 
jednak piłka poszybowała nad po-
przeczką. W 42. minucie, „Pomo-
rzanki” popełniły drugi błąd, da-
rując tym samym rywalkom dru-
giego gola... Błękitne posłały dłu-
gie podanie pod pole karne Po-
morzanina, była to niegroźna sy-
tuacja, a do wybicia tego podania 
składała się już Anita Piotrowska. 
Grająca trenerka nowogardzkiej 
drużyny kopnęła piłkę z powie-
trza, ale trafiła w biegnącą nieopo-
dal koleżankę z drużyny- Karolinę 
Kowalczuk. W efekcie piłka odbi-
ja się od defensorki Pomorzanina 
i wraca pod pole karne, gdzie czy-
hała już napastniczka ze Stargar-
du, która w sytuacji sam na sam, 
pewnym strzałem nie dała szans 
Paulinie Torun. 

Po zmianie stron, przez dłuższy 
fragment gry żaden z zespołów 

nie był w stanie stworzyć sobie 
dogodnej sytuacji. Dopiero po 18. 
minutach gry, przyjezdne oddały 
dwa groźne strzały. „Pomorzanki” 
były głęboko cofnięte i miały pro-
blemy z odebraniem piłki zawod-
niczkom ze Stargardu, które szyb-
ko i celnie wymieniały podania. 
W 77. minucie przyjezdne zmar-
nowały kolejną dogodną okazję, 
a na 3 minuty przed końcem, na-

pastniczka Błękitnych nie poko-
nała Pauliny Torun w sytuacji sam 
na sam. Piłkarki z Nowogardu w 
drugiej połowie nie miały już zbyt 
wiele do powiedzenia, jednak bar-
dzo umiejętnie się broniły i choć 
ostatecznie przegrały wojewódz-
ki finał Pucharu Polski 1:2, nie 
mają się czego wstydzić. Aby to 
bardziej zobrazować, publikuje-
my wyniki piłkarek ze Stargardu 
z II Ligi Kobiet: 1. kolejka- 0:10, 
2. kolejka- 21:0, 3. kolejka- 1:4, 4. 
kolejka- 2:0, 5. kolejka- 0:4. Doli-

czając 1:9 z Olimpią II Szczecin w 
Pucharze Polski ZZPN, piłkarki 
ze Stargardu do tej pory wygrały 
6 spotkań przy bilansie 50 strze-
lonych goli i 2 straconych! Piłkar-
ki Pomorzanina są jedynym ze-
społem w obecnym sezonie, któ-
ry z Błękitnymi przegrał różni-
cą jednego gola. Dodajmy, że Za-
chodniopomorski Związek Pił-
ki Nożnej nagrodził zawodnicz-

ki obydwóch drużyn pamiątko-
wymi medalami i pucharami oraz 
wręczył bony do sklepu sporto-
wego „Amber”, na zakup sprzę-
tu o wartości 2 000 zł dla zwy-
ciężczyń i 1 000 zł  dla pokonanej 
drużyny. Dziękujemy zespołowi 
Pawła Błaszczyka za te pucharowe 
emocje i wierzymy, że z taką grą 
w przyszłym sezonie Pomorzanin 
będzie już rywalizował w II Lidze.  

KR

Natalia Nowacka w 18. minucie meczu miała wymarzoną okazję do podwyższenia 
na 2-0
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Dla PaŃ "PrOFIlakTYka raka PIerSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 
TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 3 paź-
dziernik 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                         

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOkU ŻYCIa

Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  
badania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych 
z dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczonaPOMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

reklama

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Zarząd Kola Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzie

organizuje
w dniu 11.10.2015 r.

zawody wędkarskie 
spławikowe

w Kamieniu Pomorskim.
Wyjazd o godz. 6.30 

z ul. 5 Marca.
Zapisy di dnia 8.10.2015 

w sklepie "Wędkarz". 
Startowe 10 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” 
w Nowogardzie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na wykonanie n/w robót drogowych

•	 Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy  
ul. Poniatowskiego 22

•	 Remont chodnika przy ul. Światowida 1

Oferty należy składać w sekretariacie SM Gardno przy ul. Osiedlowej 
6.

Termin składania ofert upływa 9 października 2015 r.. o godz. 14.00

Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 
91 3910014, 91 3910010.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni nauczyciela fizyki 
w wymiarze 7/18 godzin dydaktyczno-wychowawczych 

wymagane pełne kwalifikacje. 

Tel. 91 39 193 80 

Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” w Nowogardzie
zaprasza członków i sympatyków Klubu

na spotkanie z okazji zakończenia sezonu żeglarskiego.
09 października (piątek), godz. 17 ºº, przystań klubowa.

IV runda Pucharu Polski ZZPN

Pomorzanin II zagra  
z Hutnikiem Szczecin 
W czwartek (1 października), rozlosowano pary IV oraz V Rundy Pucharu Polski ZZPN. 
Los tym razem nie oszczędzał piłkarzy drugiego zespołu, którzy tym razem zmierzą się z 
czwartoligowym Hutnikiem Szczecin. 

W czwartek, Wydział Gier i 
Ewidencji ZZPN rozlosował pary 
IV oraz V Rundy Pucharu Pol-
ski. Pomorzanin II Nowogard, bę-
dzie gospodarzem meczu z Hut-
nikiem Szczecin. Mecz odbędzie 
się 11 listopada (środa), o godzi-
nie 13:00. Rywale występują w 
IV Lidze i póki co, nie radzą so-
bie tam najlepiej. Hutnik w sied-
miu meczach wywalczył 7 punk-
tów, notując 2 zwycięstwa, 1 re-
mis i 4 porażki, a wszystko to przy 
10 strzelonych i 15 straconych go-
lach. Szczecinianie w ligowej tabe-
li zajmują 11. miejsce. Choć Hut-
nik nie zachwyca w IV Lidze, to 
jeden z najmocniejszych przeciw-
ników, na jakich mógł natrafić Po-
morzanin II. Związek rozlosował 
również pary V Rundy, jeśli no-
wogardzianie wygrają z Hutni-
kiem, to w kolejnej fazie spotka-
ją się ze zwycięzcą meczu Dąbro-
via Stara Dąbrowa – Stal Szczecin. 

Dodajmy, że w V Rundzie do ry-
walizacji przystąpią już zespoły z 
III Ligi, będą nimi: Chemik Poli-
ce, Pogoń II Szczecin, Vineta Wo-
lin i Świt Szczecin. O terminie pu-
charowego spotkania przypomni-
my jeszcze na łamach DN. 

KR
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi 

zapisy na sprzedaż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594.

• NOWOGARD - przy  NETTO do wynajęcia 
Lokal  100m.533983233

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie Osiedle radosław w bar-
dzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 m2: 
nowe okna, budynek nowo ocieplony. W 
cenie mieszkania działka pod budowę ga-
rażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam mieszkanie, 3pokojowe, I piętro, 
60m2, ul. Zamkowa. Tel. 730 315 621  

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 735 
957 563 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 57m2, 
II piętro ul. Warszawska, cena 169 tys. Tel. 
510 002 318

• Sprzedam mieszkanie 65,9m2 + garaż. 663 
565 660 

•  Sprzedam mieszkanie 50m2, parter, do-
bra lokalizacja. 506 432 616 

• Działkę budowlaną z warunkami zabudo-
wy. Sprzedam. 606 681 704 

• Sprzedam mieszkanie jednopokojowe na 
II piętrze, centrum. 665 541 960

•	 Sprzedam działki budowlane w okoli-
cach stadionu. 695 400 600

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkania-
mi. 722 300 700

• Sprzedam lub zamienię 3 pokojowe 58m2 
na 2 pokojowe. 663 695 260 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 215

• Sprzedam lokal na działalność handlową. 
517 357 653 

• Poszukuje domu do wynajęcia okolice No-
wogardu. 733 313 480 

• Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia. Tel. 
509-601-559

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. Tel. 509 
329 023 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, osie-
dle Bema, bezczynszowe + garaż. 609 371 
110 po 15.30 

• Sprzedam działkę pod zabudowę w okoli-
cach Nowogardu. 91 39 25 888

•	 Sprzedam dom okolice kościuszki. 606 
118 102 

• Kawalerka do wynajęcia. 662 258 879 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje. 609 64 
32 27

• Sprzedam działkę w Olchowie, centrum, 9 
arów. Tel. 606 312 832 

• Sprzedam bezczynszowe mieszkanie dwu-
pokojowe, 90000 zł. 729 217 196

• Do wynajęcia mieszaknie dwupokojowe 
z aneksem kuchennym 44m2, ul Racibora. 
784 056 335 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. Zie-
lona + garaż, bezczynszowe. 692 027 501 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym 
tanio. 507 045 404

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 
601 724 492 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 
ul. Bankowa. 503 626 385

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszowe, 
55m2, ul. Kościuszki, Nowogard, 505 339 
401 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 
601 724 492

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 pokoje, 
3maja 9/5, 100 000 zł. Tel. 888 313 884, 
721 157 443 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w Nowo-
gardzie. 608 853 710

• Do wynajęcia kawalerka umeblowana. 698 
548 788 

• DO wynajęcia mieszkanie okolice Nowo-
gardu. 785 150 401 po 15 

• Do wynajęcia pokój lub dwa pokoje na ul. 
Wyszyńskiego koło kościoła. 695 634 819 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 86 
m2, bezczynszowe z garażem w Nowogar-
dzie. 888 957 313 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia w 
spółdzielni dwupokojowe do 45m2, parter 
lub I piętro. 601 817 880 

• Sprzedam mieszkanie na ulicy Światowida, 
4 piętro, 46m2. 601 500 090 

• Nowogard okolice 2 ha KRUS 33 000 zł. 889 
133 882 

• Poniatowskiego Nowogard działka pod 
budowę przy lesie,501 307 666

• Goleniów – Szczecin gospodarstwo 2,5 ha 
duży bud. Mag.-produkcyjny 

• mieszkanie 90m2, dom letni, sad, Okazyj-
nie 285 000 zł. 722 041 265 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. 
698 616 348

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-

nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam Skodę Felicie rok produkcji 
1997, benzyna, ważne OC, przegląd do 
sierpień 2016. Cena do uzgodnienia. Tel, 
508 211 573, 508 309 981

• Sprzedam Forda Mondeo rok 2006, 1.6 
benzyna, 604 164 710 

• Sprzedam Opel Astra rok. Prod. 2006, 15 
000. 725 485 230 

•	 Skup samochodów stan bez znaczenia. 
Pożyczki pod zastaw wszystkiego. Do-
jazd do klienta. 888 341 347, 505 771 
769.

rOlNICTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   gęsi. 

Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belowanie 
słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086

• Sprzedam cieliczkę, Żabówko 18. tel. 605 
092 517

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, siewnik do 
nawozów 1000 kg, sortownik elektryczny 
do ziemniaków. 606 576 417 

• Sprzedam ziemniaki jadalne z dowozem, 
Żabówko. 661 633 977

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 725 806 787 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortownik 
do ziemniaków elektryczny. 606 576 417  

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

• Sprzedam ziemniaki. Tanio. 692 125 122 

• Oddam obornik. 505 405 357 

• Kupię odpady ziemniaków. 515 536 007 

• Sprzedam gorczycę. 697 610 223 

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie Nowo-
gard. Tel. 519 407 294

• Sprzedam warchlaki 6 sztuk, cena 300 zł za 
parę. 519 195 864 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWeJ Sa-
mOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIa-
ŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNO-
lINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na rente, 
emeryturę, świadczenia emerytalne i kapi-
tał początkowy. Kontakt : 512 413 563 

• Usługi koparko-ładowarką, przyłącza do 
tkan, roboty ziemne. 603 219 478 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• BLACHARSTWO POJAZDOWE. 600 182 682 

• Matematyka wszystkie poziomy profesjo-
nalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 381 

• Torty. 600 151 353

• Usługi ogólnobudowlane, docieplenie bu-
dynków,  malowanie, szpachlowanie, pa-
nele podłogowe. 607 654 692 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

•	 Język niemiecki dla OPIekUNek. 887 
372 539 

•	 Potrzebujesz pieniędzy. Pożyczki pod 
zastaw wszystkiego. Dojazd do klienta. 
888 341 347, 505 771769 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Zlecę wykonanie 55 m ogrodzeni z paneli 
wartość robót ok. 1500 zł. 502 103 432

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 
782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc ku-
chenna i do prac gospodarczych. 602 474 
266 

• Poszukuję pracownika na stanowisko do-
jarz, wysokie wynagrodzenie. 91 39 18 140 

• Zatrudnię mechanika samochodowego z 
doświadczeniem. 601 470 260 

• Przyjmę dekarza z doświadczeniem. 785 
931 513

• Zlecę docieplenie oraz przyjmę pracowni-
ków. 785 931 513

• Przyjmę do pracy w lesie pilarza i pomoc-
nika. 783 176 050 

• Zatrudnię na koparko-ładowarkę. 604 164 
710

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

•	 Producent okien i drzwi z PCV i alU po-
szukuje montażysty z doświadczeniem. 
te. 501 228 114 

•	 Dam pracę mS BIOSS maciej Sawicki 
Serwisant IT/Sprzedawca wymagania 
znajomość:komputery,telefony,nawi-
gacje,tablety, komunikatywność,chęć 
do pracy,uczciwość, szybko uczący się-
,nie palący pełny etat tel-792-228-896

• Firma zatrudni osobę z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (otwarty rynek  
 pracy) do prostych prac porządkowych i 
dozorowania. Tel. 91 39 107 04

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na trasie Nor-
wegia-Węgry-Słowacja, tel. 607 585 561

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na rente, 
emeryturę, świadczenia emerytalne i kapi-
tał początkowy. Kontakt : 512 413 563 

• Mieszkanie i wyżywienie w zamian za po-
moc w pracach przydomowych. 508 404 788 

• Do prac wykończeniowych. 513 100 901 

• Zatrudnię traktorzystę na sezon. 724 827 
779

•  Przyjmę pomocnika murarza. 501 549 756 

• Poszukuje pracowników na budowę do 
Niemiec. (płaca 1500-2000 euro). 0049 
1785588028

• Poszukuje opiekunek do osób starszych 
do Niemiec. (płaca 900 – 1500 euro). 0049 
17 855 88 028 

• Zatrudnię na stałę stolarza lub pomocni-
ka. 603 366 286 

• Zatrudnię przy murowaniu i dachów. 608 
817 214

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 89

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-

rąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, wys. 
190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, kolor ja-
sny, dużo pułek, miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan idealny, złożona w 
paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS 
- Bosch ceranorm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl tel. 691 
686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus zeliwny-
,pompa elektronik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zloraz piec ga-
zowy c.o wiszacy do mieszkania,domku-
,sklepu,zakladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta komora 
spalania wiszacy f. Vaillant dwufunkcyjny 
cena 1.200zl oraz tylko c.o. cena 1.100zl do 
mieszkania,baru,sklepu,domku oraz grzej-
niki panelowe c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wersja 
kominowa, wiszacy f.Vaillant z Niemiec 
po przegladzie serwisowym do mieszka-
nia, domu, ekonomiczny cena 1.000 zl   tel. 
691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• Sprzedam tuje. 607 580 172 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z fo-
lią na działkę ogrodową 600 cm *240 cm 
* 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

• Sprzedam dwuteownik wys, 16 cm o dł. 
4,5 cm, - 2 szt. w cenie netto. 91 39 20 016, 
663 489 736 

• Deski sosnowe, calówki, 6m3 cena 500 zł/
m3. Tel. 508 607 457 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa. 
601 553 551

• Kupię barakowóz. 693 850 197

•	 kundelek czarny zaginął. 91 39 20 624

• Sprzedam barek narożny z trzeba wysoki-
mi stołkami bardzo dobry stan, kolor czar-
ny/ciemnozielony + czarną ławę i stolik 
RTV. 602 705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 659
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197

Osina.
Sprzedam drzewka ozdobne,

5-letnie ok. 1000 szt.
700 szt.  świerk pospolity,
ok 300 szt. świerk srebrny.

Cena do uzgodnienia. 
kontakt +31647465637
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K
U

PO
N

 7
5

Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Nr 5 (2139)DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

oraz

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Nie nastawiaj budzika na ostatnią godzinę
Malwina Bryndza, Maria Machocka, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch, Janina Grudzińska, Janusz Czarnow-

ski, Alicja Wypych, Grażyna Siedlecka, Ewa Nowak, Anna Huget, Edward Bachor, Patrycja Brodnicka, An-
drzej Leszczyński, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Stanisława Pokorska

Zwycięzcy: Maria Machocka, Janusz Czarnowski, Patrycja Brodnicka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Amelka Wyczkowska, Kinga Feliksiak, Krzyś Tomczak, Miłosz Wielgus, Dominik Sulikowski
Zwycięzca: Kinga Feliksiak
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

P14.1.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

 
 

                                
 

 
                                                 Nowogard, ul. Zamkowa 7 B 

Tel. 91 39 25 570 
   Tanie obuwie sprzedaz@ppgardia.pl www.ppgardia.pl                              

                                                                                                              
                                                                W ofercie:                               Kurtka 19,90 zł brutto 

Obuwie robocze 
(m.in. wyprzedaż obuwia z końcówek serii produkcyjnych w cenie od 5 zł netto ), 

gumowce i gumofilce, odzież robocza, koszule flanelowe, 
pasty BHP, mydła, proszki, inne artykuły BHP, 

 
Zapraszamy 

    Tanie obuwie od pon. do pt. 7.00 – 15.00 
 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Tel. 91 392 14 70* Promocja dotyczy wybranych materiałów obiciowych

SOFA 
MORIS - 2 os.

SOFA 
MORIS - 1 os.

699,-

899,-

*

*

     Od 1 do 7 październik meble taniej o wartość podatku VAT
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Czytaj s. 6

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Wybrano 
ławników

II Nowogardzki 
bieg uliczny

W tym roku drożej 
za handel zniczami

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Uwaga 
bezpłatne 

porady prawne 
w środę 

10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 
7a

Czytaj s. 4

Czytaj s. 16

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Wielkie święto, 
niewielkiej parafii 

Osina - relacja z Sesji 
rady Gminy
Na dożynki wydali 
ok. 40 tys.

Liczby są 
bezwzględne, 
dlatego  nerwy 
puszczają ...

Czytaj s. 7

„Było  
sobie ucho”

Czytaj s. 3

 Ludzie nie chcą 
norek, wiatraków 
i spalarni...
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Nasza sonda kronika 
policyjna

29.09.2015 r. 
Godz. 09.15
Wybicie szyby w samochodzie 

marki Renault Scenic w miejsco-
wości Osina. 

02.10.2015 r. 
Godz. 14.30
Na ul. Dąbrowszczaków doszło 

do uszkodzenia samochodu mar-
ki Peugeot przez inny pojazd. 

03.10.2015 r. 
Godz. 09.50
Powiadomienie o uszkodze-

niu tablicy i lampy oświetleniowej 
bloku przy ul. Waryńskiego.

Godz. 13.10 
Na ul. Górnej, Dariusz S. kiero-

wał samochodem marki Fiat Se-
icento, pomimo braku uprawnień 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi.

Godz. 13.20 
Powiadomienie o  oszustwie za  

pośrednictwem portalu interne-
towego allegro, przy zakupie tele-
fonów komórkowych. 

04.10.2015 r. 
Godz. 04.30 
W miejscowości Osina kierują-

cy samochodem marki VW Pas-
sat, Damian K. uderzył w pojazd 
marki VW Passat, a następnie od-
dalił się z miejsca zdarzenia,  po-
zostawiając na miejscu pojazd. 
Podczas obsługi zdarzenia ujaw-
niono, że sprawca kolizji znajduje 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,34 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
6 października br. /wtorek/, godz. 16.30

na spotkanie z Dorotą Maślaną 
Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinar-

nego OPS Nowogard
na temat  

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

U progu nowego roku akademickiego 2015/16, zapytaliśmy naszych respondentów z gmin  Nowogard, 
czy ukończenie studiów wyższych, zagwarantuje zdobycie lepszej pracy w przyszłości? 

 

Pani Renata - Dziś, gdy ktoś ukończy studia, to i tak ma bardzo 
ciężko z pracą. Przykładom jestem ja sama, ponieważ musiałam wy-
jechać za granicę, bo zmusiła mnie, tu w kraju, sytuacja, która nie po-
zwoliła na normalne życie. Moim zdaniem, studia nie gwarantują w 
Polsce znalezienie dobrej, czy w ogóle, pracy. 

Katarzyna Bińkowska - Oczywiście, że skończenie studiów 
nie gwarantuje dobrej pracy i to nie jest tak, że po ukończeniu 
jakiegoś kierunku ta praca jest już zapewniona. Teraz, nawet 
sprzątaczka musi już mieć niejednokrotnie średnie wykształce-
nie. Dlatego pod względem pracy w naszym kraju jest bardzo 
ciężko. 

Pani Aleksandra - Ukończenie studiów nie gwarantuje 
pracy, bo w Polsce niestety tej pracy nie ma, a jeżeli jest to 
jest ona taka, jaka jest, czyli bez pieniędzy i ambicji. Dlate-
go, kto może to wyjeżdża za granicę. Osobiście uważam, że 
ta sytuacja jest taką gorzką prawdą. Co z tego, że ktoś stu-
diuje wiedzę przez 5 czy 6 lat, jak później, niestety, ląduje 
w Urzędzie Pracy. Dlatego nie wydaje mi się, że ukończenie 
studiów, w obecnych czasach, gwarantuje pracę. 

Teresa Topolska - Jak najbardziej, ukończenie dobrych stu-
diów może gwarantować dobrą pracę, ale by tak było, musi ten 
ktoś najpierw dobrze się uczyć i to wykształcenie posiąść w do-
brej uczelni. Dlatego  najważniejsza jest pilność i sumienność 
już od pierwszych dni nauki na kierunku, który wybrał sobie 
dany student. 

Zbigniew Krępa – Panie redaktorze, jak nie będzie z powro-
tem tych zawodówek i techników, to nic z tego nie będzie. Co 
z tego, że mamy dużo socjologów, politologów i ogólnie magi-
strów, jak właśnie nie mają oni pracy, a ich wiedza nie jest wy-
korzystana? Dlatego musi być kształcenie zawodowe, bo to ono 
w dużej mierze gwarantuje pracę. Tak samo myślę o kierunkach 
technicznych na studiach, gdzie tam pozyskana wiedza jest już 
bardzo konkretna. W naszym kraju ukończenie studiów, nie za-
wsze gwarantuje pracę i bywa, że po  ukończeniu wybranego 
kierunku taka młoda osoba decyduje się wyjechać do innego 
kraju, by tam dalej się kształcić i zdobywać doświadczenie za-
wodowe w ukończonym kierunku lub podjąć pracę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
Foto: Klaudia Stefańska 

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” 

w Nowogardzie,                                              
  zaprasza członków i sympatyków

 Klubu na spotkanie z okazji 
zakończenia sezonu żeglarskiego.                                          

09 października (piątek), godz. 17 ºº, 
Przystań klubowa.

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Jarosław Budziński: lat 41, zmarł 13.09.2015 r., pogrzeb odbył się 03.10.2015 r.,  na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Iwona Jakusiewicz: lat 68, zmarła 02.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 06.10.2015 r.,  o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Halina Świderek: lat 65, zmarła 02.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 07.10.2015 r., o godz. 14:00  na cmen-

tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

koncert  w kościele  pw. Wniebowzięcia 
NmP  w Nowogardzie  

Tobie Maryjo śpiewamy

13 października  1917 roku, 
w Fatimie miało miejsce  ostat-
nie objawienie się  Matki Bożej  
trójce portugalskich dzieci  Łu-
cji, Hiacyncie i Franciszkowi. Po-
cząwszy od 13 maja 1917 roku, 
Matka Najświętsza, podczas sze-

ściu objawień, przekazała świa-
tu za pośrednictwem  trojga dzie-
ci przesłanie pełne matczynej mi-
łości i troski o zbawienie grzesz-
nych dusz. W rocznicę  ostatniego 
z objawień fatimskich,  w Kościele  
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny,  dnia 13 października, 
po wieczornej Mszy świętej, od-
będzie się koncert pt. Tobie Mary-
jo śpiewamy. Szczegóły  programu 
koncertu, w kolejnym wydaniu 
DN. Organizatorzy serdecznie za-
praszają wszystkich  do udziału w 
tym  wydarzeniu. 
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NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Jakie uwagi do  „studium” zaproponowali mieszkańcy

Ludzie nie chcą norek, wiatraków i spalarni...
Zakaz budowy ferm norek, wiatraków, a także spalarni i składowisk odpadów – to główne uwagi, jakie do „studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy” proponują wnieść poszczególne sołectwa w naszej gminie.  

Przypomnijmy, że „studium 
uwarunkowań”  jest podsta-
wowym dokumentem kreu-
jącym politykę przestrzen-
ną gminy. Jest dokumentem 
wiążącym dla burmistrza, 
przy tworzonych później pla-
nach zagospodarowania prze-
strzennego. Dokument ten 
„otwiera się” co jakiś czas i 
przedkłada do konsultacji 
społecznych. Tak było i teraz. 
Latem gmina poinformowała, 
że mieszkańcy mogą wnosić 
pisemne uwagi do „studium”, 
w terminie do 17 sierpnia. 

-Do urzędu wpłynęło 41 
zmian propozycji zmian w 
„studium” – poinformował re-

dakcję Paweł Krugły, kierow-
nik Wydziału Architektury, 
Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego w UM. 

Część z nich złożyły sołec-
twa w gminie Nowogard. Pro-
pozycje uwag do „studium” 
wypłynęły dokładnie z tere-
ny dziecięciu miejscowości tj. 
Orzechowo, Sikorki, Słajsino, 
Błotno, Konarzewo, Żabowo, 
Sąpolnica, Ostrzyca, Świer-
czewo, Czermnica. Praktycz-
nie wszystkie z nich, poza 
Słajsinem i Konarzewem, 
opowiedziało się, aby do „stu-
dium” wpisać całkowity zakaz 
lokalizacji na ich terenie ferm 
zwierząt futerkowych oraz 

drobiu. Kolejnym, często po-
wtarzających się tematem, jest 
zakaz lokalizacji w danych ob-
rębach ferm wiatrowych. Za 
wpisaniem do „studium” ta-
kiego obostrzenia opowie-
działo się 9 z 10 sołectw. Jedy-
nie sołectwo Żabowo nie wpi-
sało zakazu budowy wiatra-
ków w listę swoich propozycji 
dotyczących ładu przestrzen-
nego. Trzy  sołectwa opowie-
działy się za całkowitą lokali-
zacją na ich terenie spalarni 
odpadów tj. Błotno, Sąpolnica 
i Słajsiono, wieś w której jak 
wiadomo znajduje się zakład 
gospodarki odpadami należą-
cy do Związku RXXI. Miesz-
kańcy Czermnicy, jako jedy-
ni, nie chcą również, aby w ich 
sąsiedztwie stawiano przekaź-
niki telefonii komórkowej. 

Jakie jeszcze uwagi trafiły 
do „studium”, poza tymi, któ-
re złożyły sołectwa. Niestety 
UM odmówił przekazania tej 
informacji, twierdząc, że nie 
stanowią one „informacji pu-
blicznej”. 

-Propozycje osób są doku-
mentami prywatnymi, nie do-
tyczą działalności władz pu-
blicznych, wobec tego udostęp-
nienie kserokopii lub zestawie-
nia propozycji z podaniem au-
torów poszczególnych uwag, 

byłoby nadużyciem prawa - 
twierdzi P. Krugły. Po otrzy-
maniu odpowiedzi, redak-
cja nieco przekształciła swój 
wniosek o wydanie tej infor-
macji w trybie ustawy, tak by 
UM nie musiał podawać nam 
danych autorów uwag, a jedy-
nie wpisał czy pochodzą one 
od pojedynczego obywate-
la, grupy obywateli, stowarzy-
szeń czy podmiotów gospo-
darczych. Niestety mimo tego 
przekazano nam jedynie uwa-
gi, jakie do „studium” chcą 
wnieść mieszkańcy wsi. Po-
zostałe więc propozycje, jakie 
wpływały do ratusza, pozo-
stają, przynajmniej na razie, 
wielką tajemnicą. Prędzej czy 
później jednak nad wszyst-
kimi uwagami będzie musia-
ła się pochylić rada miejska. 
To właśnie pod ocenę rad-
nych musi trafić przygoto-
wana przez UM uchwała „o 
przystąpieniu do opracowa-
nia „studium”. UM zapowia-
da, że projekt takiej uchwały 
ma zostać przygotowany jesz-
cze w tym roku. Wówczas in-
formacje, które na razie pozo-
stają owiane tajemnicą,  i tak 
trafią do wiadomości publicz-
nej. 
    
  Marcin Simiński

Nasz komentarz: 
Tego można było się spo-

dziewać. To co od laty budzi-
ło obawy mieszkańców, teraz 
uwidoczniło się w oczekiwa-
niach wpisanych jako propo-
zycje uwag do „studium zago-
spodarowania przestrzennego”. 
Nie jest bowiem żadną tajemni-
cą, że mieszkańcy naszej gminy 
w zdecydowanej większości nie 
życzą sobie w swoim sąsiedz-
twie ferm norek, spalarni śmie-
ci czy  miejsc składowania od-
padów. Tyle tylko, że jak do tej 
pory ich oczekiwania były igno-
rowane przez obecnego burmi-
strza Roberta Czaplę. Można 
powiedzieć, ludzie swoje, a wło-
darz swoje. Mimo protestów i 
wyraźnej niechęci do takich in-
westycji, za kadencji burmistrza 
Czapli ilość ferm zwierząt futer-
kowych w naszej gminie wzrasta 
(olbrzymi zakład, mimo sprze-
ciwu lokalnej społeczności, po-
wstaje chociażby koło Wyszo-
mierza), a przez Nowogard jeż-
dżą pełne śmieci tiry ze Słajsina 
i z  powrotem. Jak to jest zatem, 
że później ludzie wybierają na 
swojego gospodarza osobę, któ-
ra  przynajmniej w zakresie wy-
obrażenia o swoim najbliższym 
otoczeniu i kierunku rozwoju 
gminy, reprezentuje wizję zdaje 
się dalece odległą od tej jaką ma 
zdecydowana większość?  
   Red. 

W środę radni wznowią obrady

Skargi się rozmnożyły 
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, w najbliższą środę, o godz. 8.00, radni wznowią obrady, przerwanej 30 wrze-
śnia sesji. Niespodziewanie rozszerzono porządek zawieszonej sesji, o kolejną skargę na burmistrza Roberta Czaplę. 

Oprócz zmian do budżetu, po-
rządku obrad sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie zwołanej na 
30.09.2015 r., były też dwie skargi 
na Burmistrza Nowogardu. Tym-
czasem z nowego ogłoszenia o 
kontynuacji sesji w dniu 7.10.2015 
r. wynika, że przedmiotem rozpo-
znania mają być już nie dwie, a 
trzy skargi. 

-Trzecia skarga to skarga wnie-
siona podczas ostatniej sesji przez 
przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej, w imieniu radnego Roma-
na Kwiatkowskiego – członka tejże 
komisji – wyjaśnia Przewodniczą-
cy RM, Stanisław Saniuk. 

Rzeczywiście podczas ostatniej 
sesji RM, Marcin Nieradka, szef 
Komisji Rewizyjnej, poinformo-
wał, że radny Kwiatkowski pod-
czas ostatniego posiedzenia ko-

misji złożył skargę na burmistrza. 
Radny się poskarżył, iż od kil-
ku miesięcy, jako członek komi-
sji, zadaje burmistrzowi pytania, 
a ten mu na nie, nie odpowiada. 

Przypomnijmy, że sesja zosta-
ła przerwana wobec patowej sytu-
acja jaka powstała pomiędzy radą 
miejską, a burmistrzem Nowogar-
du. Chodziło o jedną z uchwał w 
sprawie zmian w budżecie na rok 
2015. Radni nie chcieli się zgodzić, 
aby gmina zrezygnowała z remon-
tu ul. Piłsudskiego, o co wniosko-
wał burmistrz, chcą z tych pienię-
dzy sfinansować zaproponowane 
wydatki. Jak dowiedzieliśmy się 
od St. Saniuka, w najbliższą śro-
dę większość radnych podtrzyma 
swoje stanowisko. 

MS

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 
  7 października  2015 roku (środa) o godzinie 800 

Na drugiej części XVI sesji Rady zostaną rozpatrzo-
ne niepodjęte na poprzednim posiedzeniu sesji  projek-
ty uchwał:

- zmian w budżecie gminy Nowogard na 2015 rok,
 - zmian budżetu gminy Nowogard na 2015 rok,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Nowogard na lata 2015-2023,
 - skargi na działania Burmistrza Nowogardu,
- skargi na działania Burmistrza Nowogardu,
- skargi na działania Burmistrza Nowogardu.
Zakończenie 

Osina.
Sprzedam 

drzewka ozdobne,
5-letnie ok. 1000 szt.

700 szt.  świerk pospolity,
ok 300 szt. świerk srebrny.

Cena do uzgodnienia. 
Kontakt 

+31647465637
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Sonda z Osiny
U progu nowego roku akademickiego 2015/16,  zapytaliśmy 
mieszkańców Osiny, czy ukończenie studiów wyższych, za-
gwarantuje zdobycie lepszej pracy w przyszłości? 

Jerzy Wnuk - Kiedy ja kończy-
łem studia, na wydziale weteryna-
rii, to były zupełnie inne czasy, bo-
wiem osoby studiujące, wydaje mi 
się, były bardziej przekonane do 
zdobywania wykształcenia. Nato-
miast w tej chwili, jakby to przej-
ście na stronę super demokracji, 
zniszczono kompletnie pewne po-
jęcia. Ukończenie studiów w na-

szym kraju nie gwarantuje pracy.  Proszę zobaczyć co robią dziś młodzi? 
Zwyczajnie bywa, że są zmuszeni wyjeżdżać do pracy za granicę, bo tu w 
Polsce, niestety, nie widzą szansy startu zawodowego.

Pani Teresa - Mój wnuk ukoń-
czył studia na kierunku AWF i z 
pracą jest krucho, bo w szkole nie-
stety wszystkie miejsca są już zaję-
te przez nauczycieli, którzy są już 
na emeryturze, ale pracują dalej, 
bo po prostu z tak niskiej emery-
tury nie wyżyliby.  Dlatego osobi-
ście nie bardzo rozumiem  polity-
kę, która jest bardzo krzywdząca 
dla młodych. Ci ludzie w desperacji braku pracy, wyjeżdżają za granicę, 
by tam zająć się jakąś pracą i trochę się dorobić. Ale uważam, że to nie 
rozwiązuje problemu, bo na ich miejsce przybywają nowi, więc należy coś 
z tym zrobić , bo tak nie może dalej być. 

Beata Malicka - Uważam, że 
studia powinno się skończyć, bo 
zawsze później jest lepszy start za-
wodowy w życiu. Dlatego trzeba z 
pewnością dobrze i sumiennie się 
uczyć i zdobywać wiedzę już od 
szkoły podstawowej aż do samych 
studiów, bowiem tylko sumienna 
nauka zaowocuje później dobrym 
angażem w pracy.

Pan Bronisław - Według mnie, 
to zależy jaki kierunek wybiera-
my  na tych studiach i co zdecydo-
wało, że wybraliśmy właśnie taki a 
nie inny kierunek. Jeśli wybór ten 
jest rozsądny,  będzie z tego później 
odpowiednia praca, a jeżeli pokie-
rowany było tylko przypadkiem, to 
może niewiele z tego się udać.  Dla-
tego niech młodzi studiują, ale mą-
drze wybierają kierunki, by później 
mieli z tego pożytek. 

Pani Barbara - Uważam, że 
ukończenie studiów w naszym 
kraju, nie zagwarantuje później 
odpowiedniej pracy, bo po prostu 
jej brakuje. Są osoby, które zaczę-
ły studiować i nie skończyły ich, 
bo coś po drodze im wypadło, czy 
to macierzyństwo, czy też jeszcze 
inne życiowe sprawy. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Osina - relacja z Sesji rady Gminy

Na dożynki wydali ok. 40 tys.
30 września, w środę, o godzinie 13:00 w Osinie, rozpoczęła się VII Sesja Rady Gminy.  
Miejscem obrad była wiejska świetlica przy Urzędzie Gminy w Osinie. 

Sesję otworzył Przewodniczący 
Rady,  Andrzej Łuczak, który po-
witał radnych, sołtysów  oraz za-
proszonych gości. Przewodniczą-
cy rady, na podstawie listy obecno-
ści, stwierdził, że w obradach bierze 
udział wymagana liczba radnych. 
Następnie został przedstawiony 
porządek obrad oraz dokonano 
przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji. W dalszej kolejności odbyło 
się głosowanie nad uchwałą RIO, 
w sprawie wydania opinii do infor-
macji Wójta Gminy Osina o prze-
biegu wykonania budżetu za I pół-
rocze 2015r. Uchwała została za-
twierdzona przez radnych jedno-
głośnie. Kolejnymi uchwałami, za-
twierdzonymi przez radnych były: 
uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej oraz zmiany w bu-
dżecie Gminy Osina na 2015 rok i 
uchwała w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej Gmi-
ny Osina na lata 2015-2024. Po za-
twierdzeniu uchwał, głos zabra-
ła Anna Lech-Mikołajczyk, która 
pokrótce przedstawiła analizę sta-
nu gospodarki odpadami w okre-
sie od 01.07.14r. - 30.06.15r.  Z in-
formacji, które przedstawiła wyni-
ka, że 11% ludności korzysta z opcji  
niesegregowania zbieranych odpa-
dów, a 89%  zbierane odpady segre-
guje. Dane te wynikają z deklaracji, 
które złożyli mieszkańcy z terenów 
Gminy Osina. Następnie na wykre-
sie kołowym zostały przedstawio-
ne dane na temat zebranych odpa-
dów komunalnych na terenie Gmi-
ny Osina. Gmina ta osiąga bardzo 
dobre wyniki z poziomu recyklin-
gu i przygotowania do ponownego 
użycia frakcji odpadów z wynikiem 
32,1%. Niestety nie osiąga jednak 
poziomu ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegających bio-
degradacji. Wszystkie gminy wiej-

skie posiadają dokładnie ten sam 
problem. Ciężko jest osiągnąć wy-
magane wskaźniki z racji tego, że 
region ten to tereny rolnicze. Śred-
nia ilość odpadów na mieszkańca 
w gm. Osina rocznie wynosi 0,178 
[Mg].   Po wystąpieniu  Anny Lech-
-Mikołajczyk, przedstawiono rocz-
ny wykaz poniesionych kosztów 
na obsługę systemu gospodarowa-
nia odpadami. Koszt ten wyniósł  
305 985, 13 zł.  W następnej kolej-
ności przedstawiono wpływy  ja-
kie zostały wygenerowane z dekla-
racji złożonych za okres 2014 roku 
oraz okres od 01.01.15r. - 30.06.15r. 
Wójt, po przedstawieniu zestawień 
wpłat przez   skarbnika gminy Ane-
tę Kijowską- Gach, skierował proś-
bę do miejscowości Kikorza i Przy-
pólsko, by usprawniły system po-
boru opłat, gdyż skuteczność egze-
kwowania należności odbiega tam 
od innych miejscowości należących 
do terenów Gminy Osina. W trak-
cie sesji głos został udzielony Ry-
szardowi Bulowskiemu z Celowe-
go Związku Gmin R-XXI z Nowo-
gardu, który w  imieniu przewod-
niczącego zarządu, zaprosił wszyst-
kich obecnych na sali na wizytację 
zakładu, by pochwalić się nowo po-
wstałą linią sortowniczą. - Nasz za-
kład jest jednym z najnowocześniej-
szych w Polsce. Został ostatnio wy-
posażony w nowoczesne sortery ba-
listyczne i optyczne  -  dodaje Ry-
szardowi Bulowski. Termin wyjaz-
du do zakładu  ma zostać ustalony 
podczas kolejnej sesji Rady Gmi-
ny. Następnie  reprezentant  zakła-
du  R-XXI przedstawił rolę Gminy 
Osina w całym systemie gospoda-
rowania odpadami. Po czym głos 
został udzielony panu Stanisła-
wowi Moraczewskiemu- preze-
sowi Zarządu PGK, który nie był 
przychylnie nastawiony do pro-

gramu prezentowanego przez re-
prezentanta zakładu R-XXI. Ko-
lejnym elementem sesji była in-
formacja wójta, z działań w okre-
sie między sesjami. Wójt poinfor-
mował, że: w tym okresie dokona-
no zmian w różnego rodzaju za-
rządzeniach, podpisano umowę z 
Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska na utylizację azbe-
stu i barszczu Sosnowskiego. Zor-
ganizowano spotkanie z przedsta-
wicielami Enea na temat zakupu 
energii. (Enea powiększyła swój ry-
nek o sprzedaż gazu), być może bę-
dziemy mieli jednego operatora, od 
którego zakupimy energię oraz gaz 
– mówił wójt Gminy Osina. Od-
było się również spotkanie z dy-
rektorem szpitala w Nowogardzie. 
Ponadto zaplanowano przeniesie-
nie zerówki z ZSP Osina na miej-
sce biblioteki, czytelni oraz świe-
tlicy.

 Jedynym  ostatnich punktów 
były wnioski i zapytania radnych. 
Ci pytali m. in. o koszty organiza-
cji dożynek, i o to, czy można bę-
dzie wybierać starostów dożynek 
kolegialnie.  Urząd odpowiedzia-
ł,że  koszt dożynek w tym roku 
wyniósł ok. 40 tyś. zł, natomiast 
o wyborze starostów na dożynki, 
decyzję tę dalej będzie podejmo-
wał wójt gminy Osina. Sesja rady 
gminy zakończyła się kilka minut 
po godzinie 15.  

Podczas sesji głos zabrał tak-
że radny – Łukasz Łokaj, który 
podziękował za zbiórkę publicz-
ną organizowaną na dożynkach 
gminnych w Osinie dla swojej 
córki  Mai. 

Klaudia Stefańska
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

masz problem, nie czekaj, nie 
szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 

12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji 

samorządu gminnego 
 - burmistrz czeka!  

Gmina ogłosiła przetarg 
na dzierżawę miejsc wokół 
cmentarza 

W tym roku drożej 
za handel zniczami
Do 16 października, handlowcy mogą wpłacać wadium 
umożliwiające udział w przetargu na dzierżawę miejsc 
przeznaczanych do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików 
nagrobnych. W tym roku burmistrz podniósł cenę wywo-
ławczą za jedno miejsce pod handel. 

Chodzi tradycyjnie o sprze-
daż w dniach 29 październi-
ka do 2 listopada, wzdłuż ulic 
znajdujących się przy cmen-
tarzu komunalnym.  Przetarg 
na dzierżawę tych miejsc od-
będzie się w dniu 20 paździer-
nika 2015r.,  w Urzędzie Miej-
skim w Nowogardzie, Pl. Wol-
ności 1, w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej, dokładnie o godzi-
nie 900.  Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest wpła-
cenie do 16 października wa-
dium w wysokości 160 zł (sto  
sześćdziesiąt złotych),  za każ-

de licytowane miejsce do 
sprzedaży, na konto UM. To 
o 10 zł więcej niż rok temu. 
Na taką kwotę burmistrz mia-
sta ustalił też cenę wywoław-
czą czynszu dzierżawnego za 
każde miejsce do handlu. Mi-
nimalne postąpienie przetar-
gowe wynosi natomiast 10,00 
złotych. Zgodnie z wytyczny-
mi, jedna osoba będzie mogła 
wylicytować tylko dwa miejsca 
do sprzedaży kwiatów i zniczy. 

MS

Um odpowiada  

Czy Aerator ratuje jezioro, czy 
tylko robi dobre wrażenie?
Już dwa lata po nowogardzkim  jeziorze pływa obiekt zwany aeratorem. Za jego pomo-
cą miały  się realizować procesy zapobiegające atrofizacji (w tym zarastaniu jeziora). W 
ostatnim czasie aerator otrzymał do pomocy „towarzyszkę”, czyli pływającą  fontannę ma-
jącą dodatkowo napowietrzać zbiornik wodny. Czy realizator tego kompleksowego przed-
sięwzięcia, gmina Nowogard, może określić na dzisiaj skuteczność zespołu  działań podję-
tych celem oczyszczenia wód  naszego jeziora? O to pytaliśmy w ramach dostępu do infor-
macji publicznej.

Na powyższe nasze pytanie, a 
także pytania o koszty poszcze-
gólnych elementów zastosowanej 
procedury oczyszczającej, UM 
w Nowogardzie odpowiedział w 
tych dniach. W publikacji odpo-
wiedzi pominęliśmy koszty zwią-
zane z funkcjonowaniem pływa-
jącej fontanny, ponieważ przed-
stawialiśmy go wcześniej – przy-
pomnijmy wynosi on około 
5500zł miesięcznie:    

W odpowiedzi na Pana pytania: 
Ad. 1. W grudniu 2012 r. wy-

konano pierwszy zabieg mobil-
nej aeracji pulweryzacyjnej z 
precyzyjną inaktywacją fosfo-
ru na powierzchni całego jezio-
ra nowogardzkiego za kwotę 33 
210 zł. W efekcie uzyskania za-
uważalnej poprawy jakości wody 
(wzrost przejrzystości i zmniej-
szony rozwój roślinności wodnej) 
oraz po przeprowadzeniu konsul-
tacji z WFOŚiGW w Szczecinie 
co do zastosowanej metody, pod-
jęto decyzję o przeprowadzeniu 
kompleksowej rekultywacji jezio-
ra Nowogardzkiego przy wyko-
rzystaniu wzajemnie uzupełniają-
cych się sposobów tj. natleniania 
wód naddanych, inaktywacji fos-
foru w osadach dennych i bioma-
nipulacji. 

          Program rekultywacji je-
ziora rozpoczęto w 2013 r. Obej-
mował on uruchomienie aera-
tora pulweryzacyjnego z napę-
dem wietrznym, który ma za za-
danie systematycznie rozsze-
rzać strefę  wysokiego natlenie-
nia, tzw. „strefy życia”, wykona-
nie 3 zabiegów inaktywacji fosfo-
ru na powierzchni całego jeziora 
nowogardzkiego w celu strącenia 
związków fosforu i doprowadze-
nia do przywrócenia równowagi 

biochemicznej w jeziorze oraz do-
konanie biomanipulacji tj. zary-
biania jeziora rybami drapieżny-
mi, zmierzającego do uporządko-
wania łańcucha pokarmowego w 
ekosystemie jeziora. Koszt rekul-
tywacji – w zakresie określonym 
powyżej – uzyskany w wyniku 
ogłoszonego przetargu nieogra-
niczonego wyniósł400 000 zł. Na 
to zadanie gmina pozyskała środ-
ki w postaci dotacji w wysokości 
170 700 zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. 

Ad. 2. Zgodnie z wytycznymi 
WFOŚiGW w Szczecinie w wy-
niku realizacji dotowanego zada-
nia gmina musiała zapewnić uzy-
skanie efektów ekologicznych w 
postaci: wskaźnika poziomu fos-
foru poniżej 0,1 mg/L, osiągnię-
cia w hipolimnionie zawarto-
ści tlenu powyżej 1,5 mg/L wody 
w głęboczku kumulacyjnym oraz 
wskaźnika przejrzystości wody, 
mierzonym za pomocą krąż-
ka Secchiego – 1 m.  W celu po-
twierdzenie uzyskania efektu eko-
logicznego wykonawca rekulty-
wacji tj. firma AERATOR - Sta-
nisław Podsiadłowski z Pozna-
nia w ramach zawartej umowy w 
2013 r. zobowiązany był do prze-
prowadzenia czterokrotnego mo-
nitoring wód i osadów dennych. 
Monitoring obejmował badania 
fizyko chemiczne wód i osadów 
w tym w szczególności warunki 
termiczno-tlenowe, przejrzystość 
wody oraz zawartość azotu, fosfo-
ru i materii organicznej. Badania 
prowadzone były pod kierownic-
twem dr Renaty Dondajewskiej z 
Zakładu Ochrony Wód Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Uzyskany w wyniku pro-
wadzonego monitoringu raport z 
przeprowadzonego procesu rekul-
tywacji jeziora Nowogardzkiego 
potwierdził osiągnięcie zamierzo-
nych wskaźników czyli zawarto-
ści fosforu poniżej 0,1 mg/L, pod-
wyższenia zawartości tlenu w wo-
dzie powyżej 1,5 mg/l oraz zwięk-
szenie przejrzystości wody powy-
żej 1 m. Uzyskany stan wody zo-
stał zatwierdzony przez WFO-
ŚiGW w Szczecinie. 

Ad. 3. Urządzenie natleniające 
wspomaga dotlenianie wód jezio-

ra. Tlen rozpuszczony w wodzie 
jest głównym czynnikiem mają-
cym wpływ na jakość wody a jego 
odpowiednia zawartość to pod-
stawa do utrzymania równowagi 
biologicznej w ekosystemie jezio-
ra. Dodatkowo - rozpylany stru-
mień wody uwalnia z niej niepo-
żądany dwutlenek węgla, metan 
i siarkowodór, które powstają w 
wodzie w wyniku zachodzących 
naturalnych procesów biologicz-
nych. Przy tak dużej powierzchni 
jeziora (prawie 100 ha) każde do-
datkowe źródło natleniania wpły-
wa korzystnie na stan wód. 

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ

Red.       

Nasze wątpliwości
Odpowiedź Urzędu nie roz-

wiała naszych wątpliwości w za-
kresie weryfikacji skuteczności 
metody. Chociażby samo po-
wierzenie badania i monitorin-
gu wskaźników dotyczących za-
wartości fosforu, zawartości tle-
nu i wskaźnika przejrzystości 
wody tej samej  firmie, która jest 
wykonawcą zlecenia oczyszcza-
nia wody, jest poważną  niepra-
widłowością. Firma prof. Pod-
siadłowskiego, która na zlece-
nie gminy wdraża dyskusyj-
ną (kontestowaną między in-
nymi przez prof. szczecińskie-
go ZUT)  w zakresie skuteczno-
ści metodę, jak również weryfi-
kuje efekty jej stosowania, czy-
li własną pracę. Wymieniona w 
piśmie UM dr Renata Donda-
jewska z Poznania, została wy-
brana przez tę firmę (prof. Pod-
siadłowskiego) do przeprowa-
dzenia badań potwierdzających 
skuteczność metody. Na pew-
no dr Dondajewska potwier-
dzi tę skuteczność, ponieważ 
razem z wymienionym profe-
sorem jest współautorką wie-
lu opracowań naukowych doty-
czących;… skuteczności meto-
dy. Można byłoby więc powie-
dzieć, że w tej sprawie prawie 
dosłownie „ręka rękę myje” czy-
ściutką wodą z nowogardzkiego 
jeziora i za niezłe pieniądze 
nowogardzkiego podatnika.  
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"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

Nasz felieton

Komuszego cyrku ciąg dalszy

Gdy rzecznik lewicy oświad-
czył w ostatnią sobotę, że pod-
czas niedzielnej konwencji wy-
borczej tej partii, nastąpi sym-
boliczne przekazanie władzy, 
i że dokona tego niejaki Wło-
dzimierz  (nie Illicz) Cimosze-
wicz uznałem, że warto się temu 
przyjrzeć i na własne oczy zoba-
czyć owo dziedzictwo lewicowe, 
które będzie przekazywał bia-
łostocki farmer, rzekomo bez-
partyjny (to ostatnie jest zresz-
tą bardzo ciekawe w tym kon-
tekście- przekazywania władzy).

- Jestem głęboko przekonany, 
że możemy mówić z całkowitym 
poczuciem prawdy, że lewica 
w tych niezwykłych czasach 
przysłużyła się Polsce.- rzekł  pa-
tetycznie  ze sceny przekazujący. 
Nim zaczął; przekazywać, to naj-
pierw otrzymał  i to tak jak to w 
komunie, gdzie wszystko działo 
się w rodzinie, a  wpływy, moż-
liwości  i dziedzictwo władzy 
szło z ojca na syna.  A ojciec to:   
Marian Mikołaj Cimoszewicz 
ur. w 1917 r. w Ulianowsku. Po 
ukończeniu z przerwami szkoły 
podstawowej, do przyjścia bol-
szewików, pracuje jako robot-
nik-brukarz.  W 1939-40 jest już 
poborcą dostaw obowiązkowych 
w bolszewickim „Rejonpołnam-
zakie” w Wołkowysku. W koń-
cu 40 roku  pojawia się w paro-
wozowni Białystok jako „sek-
sot”- tajny donosiciel NKWD - 

jak zezna później świadek Ułas.  
Potem w Armii Czerwonej.  W  
czerwcu 1941 r. kończy szko-
łę podoficerską radiotechnicz-
ną w Rostowie n. Donem. Także 
w 1941 r. przydzielony do Jedn. 
Spec. przy sztabie wojsk inż. Po 
dwóch latach skierowany do 
Wojska Polskiego - Armii Ber-
linga na kurs oficerów „oświa-
towych” czyli politycznych, tam 
otrzymał pierwszy stopień ofi-
cerski. „Do zakończenia wojny –
napisał sam M. M. Cimoszewicz 
- byłem więc w aparacie polit. na 
stanowiskach od z-cy d-cy bate-
rii, z-cy d-cy batalionu i z-cy d-cy 
11 pułku piech. 4 DP włącznie. 
Po zakończeniu wojny w Infor-
macji Wojskowej i WSW do stop-
nia pułkownika, w tym w latach 
1951-54 szef Informacji Wojsko-
wej w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. W 1955-57 ukończyłem 
lic. ogólnokształcące i maturę.
(to typowe dla komuchów – naj-
pierw oficer potem matura- dop. 
red.)  Kurs WKDO przy wojsk. 
Akademii Polit. im F. Dzierżyń-
skiego”. Moc odznaczeń, meda-
li i orderów. Jednym słowem je-
den z najbardziej zaufanych lu-
dzi Bolszewii na Polskę. W WAT 
bardziej wierny bolszewikom 
niż Komendant WAT-u gen. Le-
oszenia, który kilku pracowni-
ków Akademii wybronił z łap 
„Polaka” - MC, jak później ze-
znają świadkowie.   „Byłem kie-
rownikiem sekcji remontów w 
WAT- mówi jeden z tych  świad-
ków- z MC zetknąłem się wiele 
razy, min. otrzymałem od niego 
polecenie przebudowania schro-
nu przeciwlotniczego na areszt... 
wydał polecenie przystosowania 
pomieszczenia pod schodami w 
piwnicy na celę, w której nie moż-
na się było wyprostować. Dużo 
więcej można o tym poczytać 
na http://www.antyk.org.pl/oj-
czyzna/cimoszewicz.htm.

Jak przystało na syna takie-

go ojca, młody Cimoszewicz ro-
bił błyskawiczną karierę w PRL-
-u.  „... W 1972 zostałem prze-
wodniczącym ZMS na Uniwer-
sytecie, podobnie byłem przew. 
SZSP. Potem sekretarzem komite-
tu uczelnianego PZPR. 15 wrze-
śnia 1980 r. wyjechałem na sty-
pendium Fullbrighta na Uniwer-
sytet Columbia w Nowym Jor-
ku tam należałem do organizacji 
partyjnej przy konsulacie w No-
wym Jorku”.   -pisze Cimosze-
wicz junior. Należał  do organi-
zacji  także wcześniej, gdy był na 
jakiejś placówce ONZ w Gene-
wie z ramienia PRL - rok 1977. 
Jakich ludzi wysyłano na pla-
cówki zagraniczne, czy do za-
chodnich uczelni i co tam mieli 
robić dla MSW, wie dziś już nie-
mal każde dziecko. To były ja-
czejki wywiadu KGB i GRU, bo 
nawet nie PRL-u -  czytamy  w 
książce  Jana Beszty-Borowskie-
go:  Pół wieku zarazy. 1944-
2000. Moje zapiski faktów i re-
fleksji.

- Czasy się zmieniają i trzeba 
wyciągnąć wnioski. Ja odchodzę 
z polityki, by zrobić miejsce dla 
nowego pokolenia. – filozoficz-
nie  rzekł  Wł. Cimoszewicz w 
niedzielę  ze sceny lewicowo-ko-
muszej konwencji,  i wskazał na  
Barbarę Nowacką, jako depozy-
tariusza lewicowych osiągnięć. 

- Polska potrzebuje lewicy kon-
sekwentnej, ideowej, przyzwoitej. 
Lewica zawsze musi stać po stro-
nie słabszych. Lewica musi - to 
my musimy - dać nadzieję tym, 
którzy tak długo, i wciąż, czeka-
ją na sprawiedliwość społeczną. – 
zadeklarowała przejmująca wła-
dzę. Tak wciąż czekamy na spra-
wiedliwość  i społeczną i karną  
wobec tych przedstawicieli  kon-
sekwentnej, ideowej, przyzwoitej  
lewicy, którzy tak wytrwale sto-
ją po stronie słabszych już od 22 
lipca 1944 roku.

sm

Wybrano ławników 
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 
września, radni, w tajnym głosowaniu, wybrali 9 ławników 
do Sądu Rejonowego w Goleniowie. 

Na ławników sądu zgłosiło się 
11 kandydatów. Rekrutacją kan-
dydatów zajmował się specjal-
nie powołany przez Radę Miej-
ską zespół, w skład którego we-
szli: Anna Wiąz (SLD), Bogusław 
Dziura (PiR-PiS) oraz Dawid Jur-
czyk (WN). Zgłoszenia kandyda-
tów przyjmowano do 30 czerw-
ca. Następnie złożony z radnych 
zespół dokonał analizy wszyst-
kich zgłoszeń pod względem for-
malnym. Zapoznano się rów-
nież z opinią na temat kandyda-
tów przygotowaną aż przez Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji. Każdy z kandydatów mu-
siał bowiem wykazać się tzw. nie-
poszlakowaną opinią. Ostatecz-
nie wszyscy kandydaci zostali re-
komendowani na ławników Ra-
dzie Miejskiej. W głosowaniu taj-
nym radni wybrali, zgodnie z pra-
wem, jednego ławnika, który bę-
dzie orzekał w sprawach rodzin-
nych – została nim Lila Błasz-
czyk. Pozostałych 8 ławników, 
będzie sprawować swoje funkcje 
w trakcie spraw z zakresu prawa 
pracy, będą to: Celina Chłopek, 
Joanna Frasońska, Beata Ławni-

czak, Zbigniew Michalak, Joan-
na Owczarek, Urszula Pacocha, 
Monika Grzelak i Mariola Tyr-
cha.  

Ławnik to niezawodowy czło-
nek składu orzekającego sądu, 
stanowiący tzw. czynnik społecz-
ny w  wymiarze sprawiedliwości. 
Udział „społecznych sędziów” 
podczas rozpraw sądowych, gwa-
rantuje obywatelom Konstytucja 
RP.  Ławnikiem może zostać oso-
ba, która posiada polskie obywa-
telstwo, ma nie mniej niż 30 lat i 
nie więcej niż lat 70 oraz ma nie-
poszlakowaną opinię. Musi też 
posiadać co najmniej wykształ-
cenie średnie. Zgodnie z prawem, 
ławnik może być wyznaczony do 
udziału w rozprawach do dwuna-
stu dni w ciągu roku, a liczba ta 
może być zwiększona tylko z waż-
nych przyczyn.  Ławnik otrzy-
muje rekompensatę pieniężną  za 
czas wykonywania czynności w 
sądzie – obecne ok. 70 zł za jeden 
dzień. Pracodawca zatrudniający 
ławnika jest obowiązany zwolnić 
go od pracy na czas wykonywania 
czynności w sądzie. Za czas zwol-
nienia od pracy ławnik zachowu-
je prawo do świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy.

Kadencja ławników trwa czte-
ry lata. Ta, na którą radni wybrali 
podczas ostatniej sesji ławników, 
rozpocznie się w 2016, a zakończy 
w roku 2019. 

MS
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Nowogard w czołówce zadłużonych gmin w kraju

Liczby są bezwzględne, dlatego  nerwy puszczają ...
Ma skośne, zatopione w tłuszczu ślepka, obleśny uśmieszek i śliskie, spocone dłonie – a  dla zachowania pracy, zrobi wszystko czego oczekują. O żenujących skut-
kach nepotycznych relacji w nowogardzkich realiach - odcinek pierwszy.  
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Spadek zdolności kredytowej gminy Nowogard
wyrażonej miejscem w krajowym zestawieniu
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• Lata kadencji samorządowych (2010-2014) i (2014-2018)
• Rozpoczęcie kadencji R. Czapli - 2010

Spadek
zdolności

kredytowej

Miejsce
w zestawieniu

Zakończanie loterii Bambino

Klienci „Biurexu” 
nagrodzeni 
W miniony piątek, 2 października, w sklepie „Biurex” przy 
ul. 700-lecia 13, wręczono główne nagrody w loterii zorga-
nizowanej przez firmę Bambino. 

Loteria trwała od 1 czerwca do 
15 września. Udział w niej mógł 
wziąć każdy, kto w tym czasie, 
chociaż raz, dokonał w „Biurexie” 
zakupów produktów marki Bam-
bino, na przynajmniej 25 zł. Po 
dokonaniu zakupu klienci otrzy-
mywali specjalny kupon ze zdrap-
ką. Każdy kupon po wysłaniu 
sms, brał udział w grze o głów-
ne nagrody. Dodatkowo klienci 
po odsłonięciu na kuponie zdrap-
ki, otrzymywali od razu w sklepie 
„Biurex” drobne upominki od fir-
my Bambino. 

W miniony piątek, 2 paździer-
nika, w sklepie „Biurex” odby-
ło się wręczanie głównych na-
gród w loterii tj. dwóch tabletów 
i mini zestawu stereo. Nagrody te 
trafiły do trzech mieszkanek na-
szej gminy tj. pani Anety Kub-
skiej z Ostrzycy, pani Anny Cej-
man ze Świerczewa i pani Wero-
niki Rosołowskiej z Nowogardu, 
w imieniu której nagrodę odebra-
ła mama Henryka. 

Zwycięzcom gratulujemy!
MS

fot. JB 

Ma skośne, zatopione w tłuszczu 
ślepka, obleśny uśmieszek i śliskie, 
spocone dłonie. Czai się wszędzie: 
w ministerialnych gabinetach, w 
sądowych salach, szpitalach i szko-
łach. Najczęstszym gościem bywa 
w samorządach. Nepotyzm – bo o 
nim mowa – jest w Polsce śmier-
telną plagą. Większą niż bezro-
bocie i korupcja, poważniejszą w 
skutkach niż głupota i cynizm po-
lityków, boleśniejszą niźli niekom-
petencja w instytucjach publicz-
nych. Zabija talenty ludzi, niszczy 
ich marzenia, wysysa energię z ży-
cia społecznego. Psuje gospodarkę, 
demoluje praworządność i moral-
ność. Co gorsza, jest powszechnie 
akceptowany mimo, że konstruuje 
na codzień personalny układ wła-
dzy i wpływów totalnie decydują-
cy o losach tysięcy Polaków - tak 
czytamy w kompleksowym opra-

cowaniu opublikowanym w tych 
dniach w Gazecie Prawnej, doty-
czącym zjawiska, które znamy aż 
nadto dobrze ze swojego najbliż-
szego otoczenia, czyli nepotyzmu, 
a w szerszym rozumieniu tego 
terminu, roli tzw. znajomości. W 
sytuacji, kiedy praca stała się cen-
nym, rzadkim, ściśle limitowanym 
dobrem, kiedy wydaje się ludziom, 
że aby przeżyć, wszelkie chwyty 
są dozwolone, nepotyzm jest co-
raz większym problemem – dia-
gnozuje Krzysztof Korzempa, za-
łożyciel i prezes Polskiej Fundacji 
Przeciwko Nepotyzmowi. Ludzie 
dla zdobycia i utrzymania  pra-
cy, są więc w stanie zrobić wszyst-
ko, czego oczekują  tę pracę dają-
cy, zwłaszcza, gdy praca jest tak 
stabilna i relatywnie nieźle dzisiaj 
płatna, jak praca urzędnika samo-
rządowego. Nic więc dziwnego, że 
urzędnicy UM w Nowogardzie, 
zrobią wszystko na życzenie swe-
go pracodawcy (w języku używa-
nym w   cywilizowanym świecie), 

a swego najjaśniejszego wodza (w 
języku świata komuszego znie-
wolenia). Napiszą też wszystko, 
zwłaszcza, że płaci za to podatnik 
robią to bowiem w ramach obo-
wiązków służbowych i w gmin-
nym informatorze. Jak jednak 
głupotą rządzi strach, tak rozum 
słucha tylko prawdy. A ta w swo-
jej prostocie i oczywistości prze-
kazu jest bezdyskusyjna i wbrew 
temu co głoszą z naszego magi-
stratu mówi że:

- Nowogard znajduje się na 513 
na 580 gmin w kraju w swojej ka-
tegorii  tzw. zdolności kredytowej. 
Chyba każdy to rozumie, że  jest 
to miejsce  na szarym końcu.

-Sytuacja Nowogardu w tym za-
kresie w stosunku do innych gmin 
w kraju systematycznie się pogar-
sza za kadencji Roberta Czapli w 
roli burmistrza. Jeszcze w 2010 

roku byliśmy w środku stawki, 
czyli na miejscu 279.

-Nowogard znajduje się na 107 
miejscu na 580 samorządów w za-
kresie wysokości długu liczonego 
procentowo w relacji do wielkości 
budżetu, czyli w krajowej szero-
kiej czołówce zadłużonych.

– Sytuacja Nowogardu w 
tym zakresie, również  albo się 
pogarsza, albo co najwyżej istot-
nie się nie zmienia, ale w roku 
2010 (początek rządów R. Czapli) 
było znacznie lepiej - miejsce 351 
w kraju.

–Ze względu na fakt, że obydwa 
powyższe wskaźniki określają re-
alne zadłużenie gminy łącznie, to 
sytuacja gminy Nowogard w za-
kresie zadłużenia systematycznie 
się pogarsza od początków kaden-
cji burmistrza R. Czapli - co jest 
jasne jak słonce.

–Także w innej jeszcze ważnej 
klasyfikacji Nowogard zajmuje 
507 miejsce w kraju na 580... Kla-
syfikacja ta dotyczy dochodów 

per capita, które wskazują na po-
ziom rozwoju zwłaszcza gospo-
darczego gminy.

–Sytuacja Nowogardu w  tym  
zakresie systematycznie się po-
garsza za kadencji R. Czapli jako 
burmistrza. W roku 2010 byli-
śmy jeszcze na 346 miejscu, czyli 
w środku stawki.

Te  powyższe  kwalifikacje obej-
mujące wszystkie gminy w kraju 
(także powiaty i województwa),  
opracowuje i publikuje nie rze-
komo tendencyjny  Dziennik No-
wogardzki (jakby chciał wmówić 
obywatelom tej gminy R. Czapla 
piórem swego urzędnika), ale re-
nomowany instytut z Warszawy, 
na czele którego stoi znany  ba-
dacz tematu profesor Paweł  Świe-
niewicz z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Każdorazowe publika-
cje rankingów Instytutu, są sze-
roko omawiane w krajowych i re-
gionalnych mediach.  Nikomu z 
omawiajacych wyniki tych zesta-
wień nie przyszło dotąd  do gło-
wy, aby je kwestionować – liczby 
pochodzą wszak z oficjalnych ra-
portów księgowych i urzędowych 
Ministerstwa Finasów. Nikomu 
nie przyszło to do głowy,  oprócz 
urzednika nowogardzkiego magi-
stratu byłego księdza (swoją dro-
gą ciekawe, gdzie ma on swoją 
głowę chyba nie w ...). Możemy 
się domyślać, że oczekiwanie  ta-
kiego kwestionowania oczywisto-
ści  płynęło ze strony tego co pracę 
u nas daje, ponieważ przytoczone 
wyżej  zestawienia publikowane w 
branżowym czasopiśmie Wspól-
nota,    świadczą o trwałej nie-
udolności włodarza  naszej gmi-
ny. I nic nie zmieni w tym zakre-
sie wrzask lokalnych komuszków, 
pozostający w stałym zachwy-
cie  dla jego rzekomych osiągnięć 
Przypomina on  bowiem ten z po-
wiedzenia: wrzeszczy złodziej „ła-
paj złodzieja“. Nie zmieni nawet 
tego akceptujący wynik wybor-
czy, ponieważ wyborców skutki 
powierzchownej i infantylnej po-
lityki gminnego włodarza dopiero 
dotkną, a wtedy przyjdzie otrzeź-
wienie i świadomość, że dług jest 
dług, a brak dochodów jest brak 
dochodów  i że obligacje gminne 
to także dług(także z odsetkami) 
tylko w innej formie jak pożyczka 
bankowa. I także i to, że z ostat-
nich  miejsc w krajowych rankin-
gach należało wyciągać  właści-
we wnioski już wcześniej. . Warto, 
mimo wszystko, głównie we wła-
snym interesie i dzisiaj używać lo-
giki na codzień ponieważ: nepoty-
styczna korupcja normalnego Ko-
walskiego, z największą siłą dopa-

da na poziomie samorządów – to 
niewielkie, ale udzielne księstwa 
– ocenia prof. Bogdan Wojciszke 
współautor opracowania w Gaze-
cie Prawnej.

W tymże opracowaniu w Gaze-
cie Prawnej czytamy także reflek-
sje owego normalnego Kowalskie-
go, który doznaje skutków nepo-
tycznych układów: 

w gminach nieważna jest wiel-
ka polityka, tylko ta mała lokalna. 
Jak gostek (bo zwykle na ważne sa-
morządowe urzędy wybierani są 
mężczyźni) raz się załapał, to tylko 
bomba atomowa może go ruszyć z 
tego stanowiska. Jeśli nie został zła-
pany z pięcioletnią dziewczynką in 
flagranti, to nie ma się czego bać. 
Bo rządzi i dzieli, obsadza swoimi 
stanowiskami, daje przeżyć kuzy-
nom, szwagrom, szwagrom kuzy-
nów i dalszym znajomym królika. 
Nikt mu nie podskoczy - mówi pan 
Rafał, 40-letni pracownik (jesz-
cze) jednego z urzędów gminnych 
w Polsce...  Tu małe nasze uściśle-

nie, wynikające  z lokalnego do-
świadczenia – owa dziewczyn-
ka musi być co najwyżej  pięcio-
letnia, starsza nie zrobi wrażenia, 
bo sama chciała a wódz to wtedy 
tylko dobry ogier (patrz komenta-
rze z imprezy w 2012 roku).  A że 
pan Rafał ma rację w swojej dia-
gnozie dotyczącej  iluzji istnie-
nia społeczeństwa obywatelskie-
go (czyli realnej obecności w ży-
ciu publicznym rozumu krytycz-
nego), to potwierdza także nasz 
nowogardzki przykład - najpierw 
cztery kadencje 16 lat rządził go-
stek, który ponoć nic nie zmieniał 
(budował), a teraz do podobnego 
wyczynu szykuje się gostek,  któ-
ry ponoć wszystko zmienia (bu-
duje). Co więc decyduje?- strach 
decyduje a ten ma wielkie oczy i 
...  Nepotyzm i jego skutki w No-
wogardzie to jednak temat rzeka, 
dlatego zapowiadamy - ciąg dalszy 
nastąpi.

sm
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Jubileusz w Żabowie 

Wielkie święto, niewielkiej parafii 
Zgodnie z zapowiedzą, w minioną niedzielę 4 października, parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie, obchodziła 30. rocznicę powstania.  
Jubileusz połączony był z parafialnym odpustem. 

Uroczystości, którym przewod-
niczył ksiądz Arcybiskup Andrzej 
Dzięga –  rozpoczęła Msza św. 
dziękczynna, o godz. 16.00. 

-  Pragnę powitać bardo serdecz-
nie wszystkich, z wielką radością w 
sercu Ciebie ekscelencjo ks. arcybi-
skupie, w naszej niewielkiej para-
fii, która liczy niespełna 1000 wier-
nych – witał wiernych w kościele, 

proboszcz parafii w Żabowie ks. 
Marek Siedlecki. 

W trakcie Mszy św., Metropoli-
ta Szczecińsko- Kamieński prze-
kazał proboszczowi parafii w Ża-
bowie relikwie św. Jana Pawła II. 

- … Stanie się Ksiądz od tej 
chwili  kustoszem tego relikwiarza, 
nie tylko osobiście się przed nim 
modląc, ale także ucząc tej modli-

twy i udostępniając ten relikwiarz 
do uczczenia i pogłębienia ducho-
wej drogi i rozwoju parafian oraz 
pielgrzymów - powiedział w chwi-
li przekazywania relikwiarza abp. 
A. Dzięga. 

Po zakończeniu Mszy św., uro-
czystości przeniosły się na plac 
przykościelny. Tam na wiernych 
i gości, którzy tego dnia licznie 
przybyli do Żabowa, czekały sto-
ły zastawione pysznym domo-
wym jedzeniem i słodkimi wy-
piekami. Jubileusz 30. -lecia po-
łączony był z parafialnym odpu-
stem. Już w środę bowiem przy-
pada wspomnienie patronki pa-
rafii, czyli MB Różańcowej. 

Poniżej fotorelacja z przebiegu 
Jubileuszu. O historii parafii moż-
na było przeczytać w poprzed-
nim, piątkowym wydaniu DN, w 
opracowaniu przygotowanym so-
cjalnie na tę okazję przez naszą 
redakcję. 

Red. 
fot. JB
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II Nowogardzki Bieg Uliczny

180 biegaczy ukończyło wyścig
W niedzielę (4 października), Nowogard przez kilka godzin zamienił się w miasto biega-
czy. Punktualnie o godzinie 13:00, odbył się główny bieg II Nowogardzkiego Biegu Ulicz-
nego. Start dorosłych zapoczątkowały wcześniejsze zmagania dzieci. Impreza zakończyła 
się wielkim sukcesem, tym bardziej, że na starcie stanęło 50 zawodników, więcej niż w mi-
nionym roku. 

Bieg główny, który rozegrany zo-
stał o godzinie 13:00, ukończyło 180 
zawodników. Bardzo ładnie zapre-
zentowali się biegacze z Nowogar-
du. W naszym mieście na dystan-
sie 10 km najszybszy był mieszka-
niec Krosna Odrzańskiego - Mar-
cin Zagórny. Tuż za nim uplasował 
się Oleksandr Kuzmiechov z Ostro-
wa Wielkopolskiego, natomiast 
najniższy stopień podium wywal-
czył Mateusz Witkowski z Koszali-
na. Zwycięzca sprzed roku - Mate-
usz Rodewald, uplasował się na 5. 
miejscu. Pośród Mężczyzn najszyb-
szym reprezentantem Nowogardu 
był Ryszard Jarecki, który z czasem 
00:38:31 zwyciężył w kategorii M40 
oraz w Open zajął 10. miejsce. Tuż 
za nim, z czasem o 6 sekund gor-
szym uplasował się Krzysztof Gar-
bacz, który wywalczył srebro w kate-
gorii M40 oraz 11. pozycję w klasy-
fikacji Open Mężczyzn. Równie wy-
soko sklasyfikowany został Bartło-
miej Michałuszko, który co prawda 
w kategorii M30 otarł się o podium 

zajmując 4. miejsce, a w Open skla-
syfikowany został na 13. pozycji, to 
jednak jego czas 00:39:06, zapewnił 
mu 3. miejsce pośród zawodników 
z Nowogardu. 

Swoje sukcesy święciły również 
biegaczki z Nowogardu. Świetny 
wynik osiągnęła Małgorzata Pę-
dziszczak, która ukończyła bieg z 
czasem 00:47:48. Wynik ten skla-
syfikował ją na bardzo wysokim 4. 

miejscu w Open Kobiet, pozwo-
lił Małgorzacie Pędziszczak wywal-
czyć również brąz w kategorii K30 
oraz złoto w klasyfikacji mieszkanek 
Nowogardu. Na 6. miejscu w Open 
sklasyfikowana została Elżbieta 
Wrona, która uzyskała czas 00:48:25 
i w kategorii K30 zajęła 4. miejsce. 
Brązowy medal pośród biegaczek z 
Nowogardu wywalczyła Lucyna Li-
manowska, która była również naj-
starszą zawodniczką z Nowogardu, 
II Nowogardzkiego Biegu Uliczne-
go. Lucyna Limanowska pokona-
ła 10 km z czasem 00:51:20, wynik 
ten pozwolił jej cieszyć się ze srebr-
nego medalu w kategorii K40, na-

tomiast w Open Kobiet sklasyfiko-
wał ją na 14. pozycji. Dodajmy jesz-
cze, że najstarszym zawodnikiem z 
Nowogardu był urodzony w 1947 
roku Bolesław Orłowski. Przy arty-
kule publikujemy pierwsze dziesiąt-
ki klasyfikacji Open pośród Męż-
czyzn i Kobiet, z dopisanymi po-
zycjami najlepszych zawodników z 
Nowogardu.

KR

Mężczyźni Open:
1. Marcin Zagórny (Krosno Odrzańskie) – 00:32:36
2. Oleksandr Kuzmiechov (Ostrów Wielkopolskie) – 00:32:36
3. Mateusz Witkowski (Koszalin) – 00:33:33
4. Wojciech Piwowarczyk (Stargard Szczeciński) – 00:33:42
5. Mateusz Rodewald (Wronki) – 00:35:30
6. Mateusz Misiak (Szczecin) – 00:35:53
7. Grzegorz Terlikowski (Stargard Szczeciński) – 00:37:05
8. Marek Ciszewski (Szczecin) – 00:37:14
9. Andrzej Łuc (Szczecin) – 00:37:45
10. Ryszard Jarecki (Nowogard) – 00:38:31
...
11. Krzysztof Garbacz (Nowogard) – 00:38:37
13. Bartłomiej Michałuszko (Nowogard) – 00:39:06
32. Bartłomiej Stuligłowa (Nowogard) – 00:42:03
41. Darek Wacławek (Nowogard) – 00:43:13
42. Norbert Jarochowicz (Nowogard) – 00:43:14
49. Dariusz Rogala (Nowogard) – 00:44:20

Kobiety Open:
1. Julia Diatlova (Ostrów Wielkopolskie) – 00:37:20
2. Wioletta Paduszyńska (Gorzów Wielkopolski) – 00:38:53
3. Agnieszka Kostecka (Goleniów) – 00:46:35
4. Małgorzata Pędziszczak (Nowogard) – 00:47:48
5. Elżbieta Wrona (Nowogard) – 00:48:25
6. Joanna Paczyńska (Wysoka Kamieńska) – 00:49:30
7. Małgorzata Ostrowska (Gryfice) – 00:49:42
8. Agata Woryta (Dziwnów) – 00:50:00
9. Żaneta Kazimierska (Wolin) – 00:50:02
10. Anna Siedlaczek (Świnoujście) – 00:50:31
...
14. Lucyna Limanowska (Nowogard) – 00:51:20
18. Anna Szczupak (Nowogard) – 00:53:37
20. Milena Michałuszko (Nowogard) – 00:54:04
24. Karolina Kubicka (Nowogard) – 00:55:10
35. Kamila Floryskiak (Nowogard) – 00:59:33
37. Natalia Pietruszka (Nowogard) – 00:59:56
46. Dagmara Jurczyk (Nowogard) – 01:07:32

Gmina Nowogard 
Mężczyźni:
1. Ryszard Jarecki (M40)
2. Krzysztof Garbacz (M40)
3. Bartłomiej Michałuszko (M30)
Kobiety:
1. Małgorzata Pędziszczak (K30)
2. Elżbieta Wrona (K30)
3. Lucyna Limanowska (K40)

Najstarszy zawodnik z Nowogardu:
1. Bolesław Orłowski (1947 r.) - 01:02:59
Najstarsza zawodniczka z Nowogardu:
1. Lucyna Limanowska (1969 r.) - 00:51:20

W tym roku Nowogardzki Bieg Uliczny ukończyło 180 zawodników, czyli o 50 wię-
cej niż w 2014 roku

Na zdjęciu dwaj najlepsi zawodnicy II Nowogardzkiego Biegu Ulicznego, od lewej- 
Marcin Zagórny i Oleksandr Kuzmiechov

Sztafetowe Biegi Przełajowe 2015

Osina zajęła czwarte i piąte 
miejsce 
W miniony piątek, 02.10.15r., o godnie 9:00, w lesie przy Szkole Specjalnej w Golenio-
wie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców i 
dziewcząt. Udział w mistrzostwach wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjal-
nych oraz licealnych.

Uczennice Szkoły Podstawowej 
i uczniowie Publicznego Gimna-
zjum ZSP im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie, wzięli udział 
w Mistrzostwach Powiatu w szta-
fetowych biegach przełajowych, 
które odbyły  się 02.10.15r w Go-

leniowie. Uczennice szkoły podsta-
wowej w składzie: Zuzanna Bar-
backa, Wiktoria Danowska, We-
ronika Domańska, Julia Grzybow-
ska, Karolina Jakubowska, Julia 
Pałczyńska, Martyna Pomykała, 
Natalia Pośpieszyńska, Andżelika 

Sulikowska, Oliwia Talarek, Mar-
tyna Woźniak, zajęły piąte miejsce. 
Nieco lepiej wypadli uczniowie z  
publicznego gimnazjum, którzy po 
zaciętej rywalizacji zajęli czwarte 
miejsce - na dziewięć drużyn star-
tujących w zawodach. W skład ze-

społu chłopców weszli: Adrian Ba-
nasiewicz, Filip Jarota, Bartłomiej 
Kosakiewicz, Piotr Micał, Klau-
diusz Olszewski, Aleksander Pa-

kulski, Fabian Rosiak, Jakub i Ma-
ciej Smolińscy, Mikołaj Wąsik, Da-
mian Zimecki, 

Stefańska Klaudia 
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Siódmy mecz z rzędu bez zwycięstwa Pomorzanina

Stal za mocna...
W sobotę (3 października), o godzinie 16:00, przed własną publicznością Pomorzanin No-
wogard rywalizował z liderem okręgówki, zespołem Stali Szczecin. Rywale przeważali na 
stadionie przy ul. Wojska Polskiego i zasłużenie wygrali 0:2. Dla Pomorzanina to już siód-
my mecz z rzędu bez zwycięstwa...  

Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin  0:2 (0:1)
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Konrad Ada-

mek, Natan Wnuczyński (Tomasz Wąsik) – Fernando Maia Batista, Artur Lipiński, 
Kamil Lewandowski (Arkadiusz Balcer), Filip Plewiński (Patryk Marcinkowski), Gra-
cjan Wnuczyński – Dominik Wawrzyniak. 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
8. kolejka:
Ina Ińsko – Kłos Pełczyce  0:2 
Polonia Płoty – Energetyk Gryfino 0:2 
Zorza Dobrzany – Piast Karsko  1:2 
Stal Lipiany – Sarmata Dobra  7:1 
Iskra Golczewo – Błękitni II Stargard 5:1 
Arkonia Szczecin – Morzycko Moryń 0:3 
Pomorzanin Nowogard – Stal Szczecin 0:2 
Rega Trzebiatów – Sparta Węgorzyno 3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 8 22 26 2 7 1 0
2 Energetyk Gryfino 8 22 19 6 7 1 0
3 Sparta Węgorzyno 8 17 22 8 5 2 1
4 Morzycko Moryń 8 15 25 10 5 0 3
5 Intermarche-Rega Trzebiatów 8 14 18 18 4 2 2
6 Iskra Golczewo 8 13 17 13 4 1 3
7 Piast Karsko 8 13 16 13 4 1 3
8 Błękitni II Stargard 8 13 23 12 4 1 3
9 Kłos Pełczyce 8 10 12 15 3 1 4
10 Polonia Płoty 8 10 8 15 3 1 4
11 Stal Lipiany 8 9 21 19 2 3 3
12 Zorza Dobrzany 8 7 11 15 1 4 3
13 Ina Ińsko 8 7 7 17 2 1 5
14 Pomorzanin Nowogard 8 5 8 13 1 2 5
15 Arkonia Szczecin 8 3 7 16 0 3 5
16 Sarmata Dobra 8 0 4 52 0 0 8

 

Pomorzanin musi sobie radzić z 
problemami w ataku, z powodu kon-
tuzji nie gra Maciej Gołdyn i Dawid 
Kurek, dlatego trener Tomasz Sur-
ma, tym razem na szpicy wystawił 
Dominika Wawrzyniaka. Filigrano-
wy zawodnik Pomorzanina miał jed-
nak problemy z walką, z silniejszy-
mi fizycznie rywalami. Goście prze-
ważali na stadionie w Nowogardzie, 
a jedyne zagrożenie ze strony Pomo-
rzanina to strzały zza pola karne-
go. Pomorzanin umiejętnie się bro-
nił, aż do 45 minuty. Wówczas jeden 
z piłkarzy Stali, ładnie na skrzydle 

przedryblował Konrada Adamka, 
po czym dograł piłkę na drugą stro-
nę pola karnego. Tam inny zawodnik 
przyjezdnych ściął akcję z narożnika 
pola karnego do środka i precyzyj-
nie uderzył obok bezradnego Jacka 
Malanowskiego. Gol do szatni  pod-
ciął skrzydła nowogardzianom, któ-
rzy w drugiej połowie mieli już duże 
problemy ze stworzeniem sobie do-
godnej sytuacji. Druga bramka padła 
również w ostatnich minutach. Tym 
razem goście wykorzystali jedną z 
wielu kontr, które przeprowadzali 
po tym, jak nowogardzianie się od-

kryli. Napastnik ze Szczecina będąc 
w sytuacji sam na sam, minął Jacka 
Malanowskiego i posłał futbolówkę 
do pustej bramki. W takich okolicz-
nościach faworyzowana Stal Szcze-
cin wywiozła z Nowogardu 3 punk-
ty. Piłkarze Pomorzanina wciąż oku-
pują 14. miejsce w tabeli i jeśli nie za-
czną wygrywać, zespoły z bezpiecz-
nej strefy zdążą uciec nowogardzia-
nom jeszcze przed rundą wiosenną. 
Miejmy nadzieję, że ten scenariusz 
się nie sprawdzi i Pomorzanin wciąż 
pozostanie w walce o utrzymanie.  

KR

Światowid z trudem, ale wygrywa w Nowogardzie

Postraszyli lidera
W niedzielę (4 października), o godzinie 15:00, na stadionie w Nowogardzie rozpoczął się mecz Pomorzanina II Nowogard ze Światowidem Łobez. Choć 
spotkała się ostatnia drużyna z liderem, na boisku nie było widać różnicy. „Rezerwowi” napsuli gościom sporo krwi, a wynik końcowy nie odzwierciedla 
przebiegu tego spotkania. 

Pomorzanin II Nowogard – Światowid 63 Łobez 2:6 (2:2)
Gole: Sebastian Suchy x2
Skład: Marcin Wipplinger – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak (c) , Tomasz Wąsik (Patryk Marcinkowski), Karol Osakiewicz – Dawid Jurek, Adam Mań-

ka, Arkadiusz Balcer (Tomasz Szafran), Paweł Królik, Michał Fedak  (Michał Piątkowski) – Sebastian Suchy.

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
7. kolejka:
Rybak Wełtyń – Vielgovia Szczecin  1:3
Pomorzanin Przybiernów – OKS Goleniów 2:3
Orzeł Łożnica – Zalew Stepnica   4:1
Hanza Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  2:0
Kasta Majowe – Wicher Reptowo   4:1
Pomorzanin II Nowogard – Światowid Łobez 2:6
Znicz Niedźwiedź – Aquila Szczecin  2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 7 21 37 4 7 0 0
2 Orzeł Łożnica 7 19 23 4 6 1 0
3 Aquila Szczecin 7 16 18 9 5 1 1
4 Hanza Goleniów 7 15 20 7 5 0 2
5 Znicz Niedźwiedź 7 13 17 16 4 1 2
6 Vielgovia Szczecin 7 10 14 7 3 1 3
7 Pomorzanin Przybiernów 7 10 12 12 3 1 3
8 Kasta Szczecin – Majowe 7 9 14 17 3 0 4
9 OKS Center MD Goleniów 7 9 15 25 3 0 4
10 Wicher Reptowo 7 7 12 22 2 0 5
11 Zalew Stepnica 7 6 12 20 2 0 5
12 Wołczkowo – Bezrzecze 7 4 7 17 1 1 5
13 Rybak Wełtyń 7 3 10 29 1 0 6
14 Pomorzanin II Nowogard 7 1 6 28 0 1 6

Drugi zespół bardzo źle rozpoczął 
mecz ze Światowidem. Lider agre-
sywnie ruszył na okupujący ostat-
nie miejsce w tabeli Pomorzanin, i 
już po 2. minutach gry goście objęli 
prowadzenie. Jeden z piłkarzy przy-
jezdnych sprytnie zagrał ze skrzy-
dła między bramkarza, a obroń-
ców, gdzie napastnik z Łobza uprze-
dził nowogardzkiego defensora i wy-
prowadził swój zespół na prowadze-
nie. Goście byli z pewnością przeko-
nani, że kolejne bramki to tylko kwe-
stia czasu, jednak „rezerwowi” nie za-
mierzali się poddawać. Pomorzanin 
II umiejętnie wymieniał podania, a 
Światowid chyba po raz pierwszy w 

tym sezonie musiał biegać za piłką. 
Po kilkunastu minutach nowogar-
dzianie mogli doprowadzić do wy-
równania, ładnie Sebastiana Suche-
go wypatrzył Arkadiusz Balcer, któ-
ry posłał do niego prostopadłe poda-
nie, jednak napastnik Pomorzanina 
II nie pokonał bramkarza przyjezd-
nych w sytuacji sam na sam. Po 25 
minutach gry, nowogardzianie dopię-
li swego. Pomorzanin wymienił kil-
ka podań na skrzydle, następnie fut-
bolówka została dograna w pole kar-
ne, gdzie zimną krew zachował Seba-
stian Suchy i celnym strzałem dopro-
wadził do wyrównania. To jednak nie 
koniec popisów miejscowych. Kibice 

jeszcze przed przerwą oglądali piękną 
bramkę po składnej akcji. Arkadiusz 
Balcer wypatrzył na skrzydle niepil-
nowanego Tomasza Wąsika, ten ide-
alnie zacentrował w pole karne do Se-
bastiana Suchego, który efektownym 
strzałem z powietrza zdobył pięknego 
gola, wyprowadzając „rezerwowych” 
na prowadzenie. Zespół z Łobza nie 
dowierzał i wciąż nie miał recepty na 
dobrze spisujących się zawodników z 
Nowogardu. Niestety goście zdobyli 
bramkę do szatni, po błędzie debiu-
tującego bramkarza - Marcina Wip-
plingera, który przepuścił niegroźny 
strzał rywala. 

Po zmianie stron, Pomorzanin po-
nownie rozpoczyna grę od straty 
bramki... W 48. minucie, stratę piłki 
przed polem karnym nowogardzianie 
przypłacają utratą trzeciego gola. To 
jednak nie zraża miejscowych, któ-
rzy ambitnie szukali gola wyrównu-
jącego. Światowid miał sporo proble-
mów z młodymi piłkarzami Pomo-
rzanina i goście często uciekali się do 
fauli. Niestety Pomorzanin walił gło-
wą w mur. W 80. minucie, nowogar-
dzianie już bardzo mocno się odkry-
li i w ostatnich 10 minutach spotka-
nia, ponownie po stratach w środku 
pola, goście przeprowadzili trzy sku-

teczne kontry i ustalili wynik meczu 
na 2:6. Wynik ten jednak zupełnie 
nie odzwierciedla tego, jak wyglądał 
mecz. Drużyna z Łobza miała ogrom-
ne problemy z coraz lepiej dyspono-

wanymi zawodnikami drugiego ze-
społu. Jeśli „rezerwowi” nie zwolnią 
tempa, to w końcu opuszczą ostatnie 
miejsce w tabeli.

KR

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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„Pomorzanki” postrzelały sobie z Hattrickiem

Powrót na szczyt tabeli
W sobotę (3 października), o godzinie 12:00, w Nowogardzie, piłkarki Pomorzanina po-
dejmowały debiutujące w III Lidze Kobiet, zawodniczki Hattricka Kołobrzeg. Podopieczne 
Pawła Błaszczyka nie miała najmniejszych problemów z rozgromieniem rywalek. Po tym 
zwycięstwie „Pomorzanki” wróciły na 1. miejsce w ligowej tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Hattrick Kołobrzeg  17:0 (9:0)
Gole: Anita Piotrowska x5, Klaudia Korgiel x3, Aleksandra Mościńska x2, Karolina Kowalczuk, Patrycja 

Kozioł, Katarzyna Piotrowska, Natalia Nowacka, Małgorzata Labuda, samobójcze x2
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakowska (Weronika Godziszewska), 

Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, Anita Piotrowska (c) (Oliwia Czerewacz), Wiktoria Górska (Małgorzata 
Labuda) – Natalia Nowacka, Klaudia Korgiel (Aleksandra Mościńska), Patrycja Kozioł. 

III Liga Kobiet 2015/2016
5. kolejka:
Zalew Stepnica – Olimpia III Szczecin  5:2
Pomorzanin Nowogard – Hattrick Kołobrzeg 17:0
Fala Międzyzdroje – Orzeł 2010 Wałcz  2:0
Błękitni II Stargard – Kotwica Kołobrzeg  1:0
Vielgovia Szczecin – Energetyk Gryfino  10:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 5 12 31 2 4 0 1
2 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 5 12 30 4 4 0 1
3 Zalew Stepnica 5 12 24 8 4 0 1
4 Vielgovia Szczecin 5 10 30 8 3 1 1
5 Fala Międzyzdroje 4 9 25 3 3 0 1
6 Olimpia III Szczecin 5 7 8 14 2 1 2
7 Błękitni II Stargard 5 6 2 16 2 0 3
8 Energetyk Junior Gryfino 5 3 19 34 1 0 4
9 AP Kotwica Kołobrzeg 4 0 1 6 0 0 4
10 Hattrick Kołobrzeg 5 0 0 75 0 0 5

To miał być spacerek nowo-
gardzkiej drużyny i tak też było. 
Przez cały mecz rywalki nie od-
dały ani jednego strzału, dlatego 
Paulina Torun równie dobrze mo-
gła w bramce postawić sobie le-
żak. Już po pierwszych 7 minu-
tach było po meczu, po tym, jak 
klasycznego hat-tricka, zawod-
niczkom Hattricka-  zaaplikowała 
Anita Piotrowska. W sumie Ani-
ta Piotrowska zdobyła 5 goli, trzy 
bramki dorzuciła Klaudia Korgiel, 

dwa trafienia zanotowała zmien-
niczka w tym meczu Aleksandra 
Mościńska, a po jednym golu do-
rzuciły Patrycja Kozioł, Katarzy-
na Piotrowska, Natalia Nowacka, 
Małgorzata Labuda oraz Karoli-
na Kowalczuk, która dwukrotnie 
trafiła jeszcze w słupek. Dwa gole 
dla Pomorzanina padły po trafie-
niach samobójczych. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje bramka zdo-
byta bezpośrednio z rzutu rożne-
go, autorstwa Anity Piotrowskiej. 

Piękną akcję przeprowadziła rów-
nież Patrycja Kozioł, która w tym 
meczu bardziej niż na strzelaniu, 
skupiła się na dogrywaniu do ko-
leżanek. W jednej z akcji, Patrycja 
Kozioł prowadząc piłkę wzdłuż 
pola karnego, minęła jak tycz-
ki sześć rywalek i idealnie podała 
na 11 metr do Katarzyny Piotrow-
skiej, której pozostało pokonać 
bramkarkę z Kołobrzegu. Swój 
debiut zaliczyła urodzona w 2000 
roku Weronika Godziszewska. 

Grająca w obronie młoda piłkar-
ka zaprezentowała się z bardo do-
brej strony i na pewno będzie du-
żym wzmocnieniem przez kolej-
ne lata. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka wróciły na szczyt tabeli, po 
tym, jak porażkę zaliczyły piłkar-
ki z Wałcza. Wierzymy, że nowo-
gardzianki nie oddadzą już fotela 

liderek i swoją świetną dyspozy-
cję potwierdzą w najbliższym me-
czu, który będzie arcyważny, gdyż 
„Pomorzanki” zagrają w Wałczu 
z piłkarkami Orła. Przy artyku-
le publikujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR

IX kryterium kolarskie o Puchar 
Burmistrza maszewa

Medale Nowogardzian
W niedzielę (20 września), na Rynku Miejskim w Maszewie, 
rozegrane zostało IX Kryterium Kolarskie o Puchar Burmi-
strza Maszewa. W wyścigu udział wzięli kolarze prowadzeni 
przez Ryszarda Posackiego z klubu LKK Chrabąszcze No-
wogard, a także kolarze amatorzy z naszego miasta.  

Naszą relację rozpoczniemy od 
najmłodszych. W kategorii Żak i 
Młodziczka, na dystansie 6,6 km 
wystartowali Jacek Fecak i Hu-
bert Grygowski. Medal wywal-
czył Grygowski, który uplasował 
się na 2. miejscu. Jego klubowy 
kolega Jacek Fecak, musiał obejść 
się smakiem i zadowolić jedy-
nie 4. miejscem. W kategorii Ju-
nior młodszy, ze starszymi rywa-
lami na dystansie 27,5 km poje-
chało trzech zawodników Chra-
bąszczy. Najlepiej wypadł Adam 
Salamon, który wyścig ukończył 
na 10. pozycji. Niestety Damian 
Teodorczyk i Mateusz Gliwka za-
spali na starcie i mając dużą stratę 
do stawki, pod koniec wyścigu zo-
stali zdublowani i co za tym idzie 
niesklasyfikowani. 

W kategorii amatorów, na dy-
stansie 16,5 km, bardzo ładnie 
rywalizował Łukasz Janic, który 
ostatecznie zajął 4. miejsce. Na 9. 
pozycji został sklasyfikowany To-
masz Pietruszka. W tej kategorii 
startowała również Natalia Pie-
truszka. 

Na koniec pozostaje nam start 
najlepszych, czyli kategoria Open 
i dystans 23,1 km. Na starcie 
dwóch utalentowanych kolarzy 
rodem z Nowogardu - Wojciech 
Ziółkowski i Remigiusz Komisa-
rek. Wojciech Ziółkowski nie miał 
sobie równych zajmując 1. miej-
sce,  z kolei Remigiusz Komisarek 
w tej silnej stawce musiał zadowo-
lić się 6. miejscem. 

Sezon kolarski powoli dobie-
ga końca, jednak Chrabąszcze nie 
przestają ciężko pracować. Przy-
pomnijmy, że przy klubie powsta-
ła szkółka kolarska w ramach Na-
rodowego Programu Rozwo-
ju Kolarstwa. Zajęcia prowadzo-
ne będą przy współpracy ze szko-
łą Podstawową nr 1. Zachęcamy 
rodziców do zapisywania swoich 
pociech w wieku szkolnym (klasy 
4-6) w budynku klubu przy Placu 
Szarych Szeregów. 

KR

Zawody „Tęczaka”  
towarzysko i drużynowo 
Pod koniec września, na jeziorze nowogardzkim rozegrano kolejne zawody drużynowe dla 
członków Koła PZW Tęczak. Przy umiarkowanie sprzyjającej pogodzie, bo od rana zanosi-
ło na dość spory deszcz, na pomoście stanęło 11 drużyn. 

Rywalizację przewidziano na 
3 godziny, początki niemrawe, 
drobna krasnopióra, płoteczka i 
leszczyk. Jednak z upływem cza-
su rywalizacja nabrała rumień-
ców, tzn. niektórym zaczęły się 
dobre brania. Ale byli też i tacy, 
którzy nawet nie powąchali ryby 
co, jak się po podliczeniu wyni-
ków okazało, nie oznaczało prze-
granej.  I na tym polega też atrak-
cyjność zawodów drużynowych. 
Jeden ma leszcza, a drugi klesz-
cza, ale po podliczeniu okazuje 
się, że wystarcza to do premiowa-
nego miejsca. 

I tak, poza konkurencją oka-
zał się duet Kamil Paleta (2400 
pkt) i Marek Tomaszewski (1480 
pkt), co dało łącznie 3880 pkt. 

II miejsce – Robert Macełko 

(560) i Artur Szatkowski (1160) = 
1720 pkt, 

III miejsce – Cezary Sadło 
(1200) i Łukasz Rybicki (360) = 

1560 pkt 
IV miejsce – Adam Rogoś (0) 

i Wiesław Wawrzyniak (1080) = 
1080 pkt 

V miejsce – Andrzej Winczew-
ski (400) i Mieczysław Saja (500) 
– 900 pkt 

Złota odznaka dla Janka
Podczas wręczania upomin-

ków wręczono także, przyznane 
przez Zarząd Okręgu PZW, złotą 
odznakę dla Janka Lipskiego za 
zasługi dla rozwoju wędkarstwa. 

Zawody obsługiwali: Ryszard 
Patyk – komandor zawodów, 
Adam Włodek – sędzia główny, 
Jan Lipski, Ryszard Paleta i Zyg-
munt Heland. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Z. Heland 

Jan Lipski został odznaczony złotym medalem za zasługi dla rozwoju wędkarstwa.

Na zdjęciu od lewej- Jacek Fecak i Hu-
bert Grygowski, podczas wyścigu or-
ganizowanego w Maszewie
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Uczniowie ZSP na spektaklu 
pt.: „Allo Allo!”

Od 25 maja 2015 roku młodzież 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w 
Nowogardzie uczestniczy w reali-
zacji projektu „Szlakiem szczeciń-
skich teatrów- młodzieżowe przy-
gody artystyczne”. Środki finan-
sowe na realizację projektu zo-
stały pozyskane przez Stowarzy-
szenie Rozwój Oświaty Lokalnej 
- „ROL”, działające przy naszej 
szkole w ramach konkursu dota-
cyjnego „PZU z kulturą- dostęp 
do kultury dla dzieci i młodzie-
ży z obszarów wiejskich”. Dzięki 
działaniom projektowym ucznio-
wie naszej szkoły mogą zoba-
czyć  wiele spektakli teatralnych 
i filmowych, zapoznać się z róż-
nymi tekstami kultury i różny-
mi środkami artystycznego wyra-

zu. W czerwcu 2015 roku gościli-
śmy w Teatrze Polskim w Szczeci-
nie  na spektaklu „Dzień Świra” ,  
25 września 2015 roku w Nowo-

gardzkim Domu Kultury gościli 
aktorzy Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego z Koszalina ze sztu-
ką „Allo Allo!”. Młodzież naszej 
szkoły mogła obejrzeć to wido-
wisko podczas zorganizowanego, 
specjalnie dla naszej szkoły, spek-
taklu.  Było ono utrzymane w kon-
wencji kabaretowej i przedstawia-
ło w formie farsy życie we francu-
skim miasteczku podczas okupa-
cji niemieckiej, gdzie w maleńkiej 
kawiarence działa punkt opera-
cyjny Ruchu Oporu. Spektakl był 
zatem okazją do utrwalenia wie-
dzy na temat historii oraz kon-
wencji literackich i teatralnych.

Projekt współfinansowany ze 
środków Fundacji PZU.

Klasa IV TŻ na promie 
Unity Line 
2 października klasa IV TŻ wyruszyła na wycieczkę do Świ-
noujścia, Międzyzdrojów oraz Wapnicy. 

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie promu Unity Line 
w Świnoujściu, gdzie uczniowie zapoznali się z organizacją i wyposa-
żeniem części gastronomiczno-hotelowej promu. Na długo w pamięci 
uczniów pozostaną piękne widoki, jakie mogli podziwiać w Wapnicy – 
panoramę Zalewu Szczecińskiego oraz Jezioro Turkusowe. 

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Międzyzdrojów. Opie-
kunami uczniów były nauczycielki: Pani Beata Woźnica -Stanisławek 
(organizator) i Pani Katarzyna Kijana.

Samorząd Uczniowski wybrany!
1 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. 

Wyniki wyborów do Samorzą-
du Uczniowskiego w roku szkol-
nym 2015/2016:

Maciej Żbik – klasa II TH (uzy-
skał 103 głosy)

Mariusz Gwiazda – klasa III TH 
(uzyskał 93 głosy)

Bartek Urbański – klasa II TH  
(uzyskał 90 głosów)

Kornelia Gałka – klasa I TL 
(uzyskała 84 głosy)

Emilia Miłek – klasa II TL (uzy-
skała 38 głosów) 

Opiekun SU

Uczniowie ZSP na spektaklu 

Może zostanę kiedyś aktorem? 

Na mostrku kapitańskim 
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A13.4.śczb.do

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Firma ze Szczecina

zatrudni
 kierowców C+E

kraj i bliskie Niemcy

tel. 691-481-933
W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni nauczyciela fizyki 
w wymiarze 7/18 godzin dydaktyczno-wychowawczych 

wymagane pełne kwalifikacje. 

Tel. 91 39 103 80 
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz.18   do 19   15 15

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we  63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 735 957 563 

•	 Sprzedam działki budowla-
ne w okolicach stadionu. 695 
400 600

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami. 722 300 700

• Sprzedam lub zamienię 3 poko-
jowe 58m2 na 2 pokojowe. 663 
695 260 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
607 647 215

• Mieszkanie 3 pokojowe do wy-
najęcia. Tel. 509-601-559

•	 Sprzedam dom okolice ko-
ściuszki. 606 118 102 

• Mieszkanie do wynajęcia 3 po-
koje. 609 64 32 27

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe ul. Zielona + garaż, bez-
czynszowe. 692 027 501 

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym tanio. 507 045 404

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 601 724 492 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe, ul. Bankowa. 503 626 
385

• Sprzedam mieszkanie, bezczyn-
szowe, 55m2, ul. Kościuszki, No-
wogard, 505 339 401 

• Do wynajęcia mieszkanie trzy-
pokojowe. 601 724 492

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 
pokoje, 3maja 9/5, 100 000 zł. 
Tel. 888 313 884, 721 157 443 

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710

• Do wynajęcia kawalerka ume-
blowana. 698 548 788 

• DO wynajęcia mieszkanie okoli-
ce Nowogardu. 785 150 401 po 
15 

• Do wynajęcia pokój lub dwa po-
koje na ul. Wyszyńskiego koło 

kościoła. 695 634 819 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe 86 m2, bezczynszowe z ga-
rażem w Nowogardzie. 888 957 
313 

• Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia nie w  spółdzielni dwupo-
kojowe do 45m2, parter lub I pię-
tro. 601 817 880 

• Sprzedam mieszkanie na ulicy 
Światowida, 4 piętro, 46m2. 601 
500 090

•  Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe po remoncie, ul. Keśna. 
Cena 17 800 do negocjacji. 532 
595 979, 728 488 910 

• Poszukuje mieszkania do wyna-
jęcia. Tel 698 616 348

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, IV piętro, 57,8m2. Tel. 607 
540 622

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Skodę Felicie rok pro-
dukcji 1997, benzyna, ważne 
OC, przegląd do sierpień 2016. 
Cena do uzgodnienia. Tel, 508 
211 573, 508 309 981

• Sprzedam Forda Mondeo rok 
2006, 1.6 benzyna, 604 164 710 

•	 Skup samochodów stan bez 
znaczenia. Pożyczki pod za-
staw wszystkiego. Dojazd do 
klienta. 888 341 347, 505 771 
769.

rOlNICTWO
• Sprzedam kaczki  skubane i   

gęsi. Tel.796759414.

•	 koszenie, mulczowanie łąk, 
belowanie słomy i siana. 608 
01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Sprzedam ciągnik URSUS 1614, 
siewnik do nawozów 1000 kg, 
sortownik elektryczny do ziem-
niaków. 606 576 417 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417  

• Sprzedam ziemniaki. Tanio. 692 
125 122 

• Oddam obornik. 505 405 357 

• Sprzedam gorczycę. 697 610 
223 

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gmi-
nie Nowogard. Tel. 519 407 294

• Sprzedam warchlaki 6 sztuk, 
cena 300 zł za parę. 519 195 864 

• Kompletne koło tylne i obudo-
wa skrzyni biegów do ciągnika 
C-360, dwa koła i dwa resory do 
przyczepy D-46. 669 823 464 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 

rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielo-
na”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlece-
nie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, do-
cieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DY-
WaNÓW, WYkŁaDZIN, TaPI-
CerkI meBlOWeJ SamOCHO-
DOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTe-
rIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: 
CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS 
na rente, emeryturę, świadcze-
nia emerytalne i kapitał począt-
kowy. Kontakt : 512 413 563 

• Usługi koparko-ładowarką, 
przyłącza do tkan, roboty ziem-
ne. 603 219 478 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

• Matematyka wszystkie poziomy 
profesjonalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malo-
wanie, szpachlowanie, glazura, 
hydraulika, regipsy, adaptacja 
poddaszy. 600 626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 
381 

• Torty. 600 151 353

• Usługi ogólnobudowlane, do-
cieplenie budynków,  malowa-
nie, szpachlowanie, panele pod-
łogowe. 607 654 692 

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

•	 Język niemiecki dla OPIekU-
Nek. 887 372 539 

•	 Potrzebujesz pieniędzy. Po-
życzki pod zastaw wszystkie-
go. Dojazd do klienta. 888 341 

347, 505 771769 

• Regulacja, naprawa, konser-
wacja okien i drzwi. 695 181 
070

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. 601 
470 260 

• Przyjmę do pracy w lesie pilarza 
i pomocnika. 783 176 050 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Dam pracę mS BIOSS maciej 
Sawicki Serwisant IT/Sprze-
dawca wymagania znajomo-
ść:komputery,telefony,nawi-
gacje,tablety, komunikatyw-
ność,chęć do pracy,uczciwość, 
szybko uczący się,nie palący 
pełny etat tel-792-228-896

•  Wypełniam dokumenty do ZUS 
na rente, emeryturę, świadcze-
nia emerytalne i kapitał począt-
kowy. Kontakt : 512 413 563 

• Mieszkanie i wyżywienie w za-
mian za pomoc w pracach przy-
domowych. 508 404 788 

•  Przyjmę pomocnika murarza. 
501 549 756 

• Poszukuje pracowników na bu-
dowę do Niemiec. (płaca 1500-
2000 euro). 0049 1785588028

• Poszukuje opiekunek do osób 
starszych do Niemiec. (płaca 
900 – 1500 euro). 0049 17 855 
88 028 

• Zatrudnię na stałę stolarza lub 
pomocnika. 603 366 286 

• Zatrudnię przy murowaniu i da-
chów. 608 817 214

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 
49 39 89

• Zatrudnie murarza i dwóch 
pomocników. 508 290 657 

• Poszukujemy osoby do opieki 
nocnej nad kobietą. 507 547 
315, 91 39 20 550 

• Praca fizyczna w sklepie me-
blowym dla mężczyzny, wy-
magane prawo jazdy kat.B, 
wysoka kultura osobista, su-
mienność w wykonywaniu 
obowiązków oraz punktu-
alność. Tylko osoby niepalą-
ce. Wyślij swoje CV na adres 
gama77@o2.pl lub odwiedź 
nas osobiście. Kwadrat Meble 
ul. Armii Krajowej 49 w Nowo-
gardzie

• Zatrudnię sprzedawcę do Sa-
lonu Optycznego. Wykształ-
cenie minimum średnie. 
Tel.. 91 39 27 272

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Sprzedam szafę narożną 
szer. 100 cm, wys. 190 cm, 
głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, ko-
lor jasny, dużo pułek, miej-
sce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, 
złożona w paczki,   tel. 605 
522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. 
JUNKERS - Bosch ceranorm 
wiszacy elektronik,ekono-
miczny z gwarancja serwi-
sowa do mieszkania,domu 
cena 1.400 zl tel. 691 686 
772

•  PIEC GAZOWY c.o. stoja-
cy korpus zeliwny,pompa 
elektronik,z Niemiec f.Vail-
lant tylko ogrzewanie cena 
1.200zloraz piec gazowy 
c.o wiszacy do mieszkania-
,domku,sklepu,zakladu cena 
1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z za-
mknieta komora spalania 
wiszacy f. Vaillant dwufunk-
cyjny cena 1.200zl oraz tylko 
c.o. cena 1.100zl do mieszka-
nia,baru,sklepu,domku oraz 
grzejniki panelowe c.o roz-
ne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwu-
funkcyjny wersja kominowa, 
wiszacy f.Vaillant z Niemiec 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania, domu, eko-
nomiczny cena 1.000 zl   tel. 
691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam dwuteownik wys, 
16 cm o dł. 4,5 cm, - 2 szt. w 
cenie netto. 91 39 20 016, 
663 489 736 

• Deski sosnowe, calówki, 6m3 
cena 500 zł/m3. Tel. 508 607 
457 

• Sprzedam fotel do masażu 
kręgosłupa. 601 553 551

• Sprzedam barek narożny 
z trzeba wysokimi stołka-
mi bardzo dobry stan, ko-
lor czarny/ciemnozielony + 
czarną ławę i stolik RTV. 602 
705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 
880 690 659
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

reklama

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

 
 

                                
 

 
                                                 Nowogard, ul. Zamkowa 7 B 

Tel. 91 39 25 570 
   Tanie obuwie sprzedaz@ppgardia.pl www.ppgardia.pl                              

                                                                                                              
                                                                W ofercie:                               Kurtka 19,90 zł brutto 

Obuwie robocze 
(m.in. wyprzedaż obuwia z końcówek serii produkcyjnych w cenie od 5 zł netto ), 

gumowce i gumofilce, odzież robocza, koszule flanelowe, 
pasty BHP, mydła, proszki, inne artykuły BHP, 

 
Zapraszamy 

    Tanie obuwie od pon. do pt. 7.00 – 15.00 
 

 

 

 

 

Z nowogardzkich podstawówek na scenę 
filharmonii

„Było sobie ucho”
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie- Amelia Zadróżna, wzięła aktywny 
udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej 29 września 2015 r.

Amelka występowała na de-
skach filharmonii w koncercie 
„Słuchar - Było sobie ucho”. Kla-
sa IVd i VIa wraz z wychowaw-
cami mieli okazję uczestniczyć 
wraz z nią w tym bardzo ważnym 
dla niej dniu. Koncert „Było so-
bie ucho” to koncert integrują-
cy niedosłyszących małych arty-
stów z doświadczonymi muzyka-
mi Orkiestry Symfonicznej. Wy-
darzenie było efektem warsztatów 
muzycznych zorganizowanych 
dla dzieci z problemami w zakre-
sie słuchu i mowy, których umie-
jętność słuchu wspomagana jest 
przez aparaty i implanty słucho-
we. „Było sobie ucho” to muzycz-
na opowieść o jednym z najważ-
niejszych zmysłów u człowieka – 
słuchu. Mali podopieczni pełni-
li rolę muzyków m.in. Amelka, i 

aktorów, jej młodsza siostra Ka-
rinka ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Nowogardzie, którzy  aktyw-
nie uczestniczyli w fabule koncer-
tu, a towarzyszyła im specjalnie 
na tę okazję skomponowana mu-

zyka. Autorem muzyki był Jacek 
Wierzchowski – twórca muzyki 
do spektakli teatralnych, pedagog, 
perkusista Orkiestry Symfonicz-
nej szczecińskiej Filharmonii.

Inf. własna

miętno

Konkurs „Działajmy 
Razem” - zakończony 
Dnia 26.09.2015r, w Miętnie, został zrealizowany projekt 
pt: „Zieleń wokół nas”, wykonany przez „Stowarzyszenie 
Stajenka” z Miętna. Projekt ten dofinansowała firma Polda-
nor S.A, której celem jest, jak i naszym, utrzymanie otwar-
tych relacji, wspieranie i działanie zgodnie z zasadę dobre-
go człowieka.

Ideą konkursu jest wspieranie 
oddalonych inicjatyw społecz-
nych, realizowanych wspólnie 
przez lokalną społeczność i pra-
cowników firmy Poldanor S.A, 
przyczyniających się do polepsze-
nia jakości życia tych społeczno-
ści. Cieszymy się, że nasz projekt 
został wyróżniony. Chcemy bar-
dzo serdecznie podziękować Za-
rządowi Poldanor S.A oraz zespo-
łowi ds Konkursu „Działajmy Ra-

zem „ za dofinansowanie nasze-
go projektu. Chcemy również po-
dziękować firmie PUWiS, która 
wsparła nasz projekt. Bardzo miło 
było nam gościć pracowników 
w/w firm, którzy zaaranżowali 
ten projekt. Dziękujemy również 
mieszkańcom Miętna za wkład i 
wykonanie tego przedsięwzięcia.

 Stowarzyszenie Stajenka
z Miętna
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Nowogard

Bezrobocie w gminach powiatu

Osina
Przybiernów
Maszewo
Stepnica

Goleniów

sierpień 2013 sierpień 2014 sierpień 2015

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia
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 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 2

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 15.11.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Bezrobocie w powiecie

W Nowogardzie 
najgorzej

W.2-24.07. pt

s. 5
W Węgorzycach 
jak w Czernobylu

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

s.  13

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

pawelslomski24

  Paweł
Słomski 

Ostatni na liście do Sejmu RP

To Twój Czas

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

ul. 3 Maja 46 • Nowogard
www.revitalnow.pl

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl

• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii

• badanie USG narządów ruchu

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii

• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet 

• kwas hialuronowy, botox, 
   nici liftingujące

Zapraszamy pon.-pt.  8-18 sobota  9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

POLSKI WYDAWCA

reklama reklama

Czytaj s. 3

Dwa złote 
medale ewy 
Durskiej 
 w ekwadorze

Przedszkole na sprzedaż  
a dzieci do RCP-u?

Taki pomysł rzuciła nie-
oczekiwanie radna Jowita 
Pawlak, podczas komisji ds. 
funduszy unijnych i inwe-
stycji, która w zeszłą środę 
spotkała się z burmistrzem 
w celu omówienia planowa-
nych inwestycjach na kolej-
ne lata. Chodzi o Publicz-
ne Przedszkole nr 4 przy ul. 
Kościuszki, które mieści się 
jak wiadomo od lat w bara-
ku...  
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

 Policjanci z Nowogardu, odwiedzili dzieci ze Specjalistycznego 
Punktu Przedszkolnego „Promyczek”. Funkcjonariusze przekazali ma-
luchom porady, dotyczące bezpieczeństwa w domu i na ulicy oraz za-
prezentowali policyjny sprzęt. Podczas spotkania, mundurowi uczyli 
przedszkolaki prawidłowego przejścia przez ulicę. Stróże prawa opo-
wiadali o zagrożeniach na drodze, promując tym samym noszenie od-
blasków, o bezpiecznych zachowaniach w domu i na placu zabaw oraz 
o tym, jak obronić się przed atakującym psem. Najmłodsi dowiedzie-
li się również, jak wzywać pomoc gdy ktoś jej potrzebuje oraz, jak re-
agować w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń. Uwieńczeniem spotka-
nia z funkcjonariuszami była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu. 
Dzieci miały okazję usiąść na chwilę za kierownicą oraz włączyć i po-
słuchać sygnałów policyjnej syreny. asp. Julita Filipczuk

W czwartek (8 października), na Placu Wolności  w Nowogardzie, 
uczniowie pierwszej klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ppor. Emilii Gierczak, rozpoczęli przygotowania do ślubo-
wania. Uroczystość została zaplanowana na 23.10.2015 r. Przygotowa-
nia do musztry prowadzi funkcjonariusz policji – komisarz Marcin 
Kraszewski. KS 

Niedawno, na terenie 
Kościuszek przeprowa-
dzono szereg prac po-
rządkowo-remonto-
wych. W tym, odmalo-
wano przystanek auto-
busowy i przyozdobio-
no go kolorowymi ilu-
stracjami. Na nowo po-
malowany obiekt, przy-
kuwa uwagę wszyst-
kich mieszkańców  wsi 
- a szczególnie tych naj-
młodszych.  Autorem 
ilustracji jest pan Piotr 
Pachocki. Przedsię-
wzięcie to sfinansowa-
no ze środków fundu-
szu sołeckiego. KS

Bezrobocie w powiecie spada 

W Nowogardzie  
ponownie najgorzej
Na koniec wakacji w Nowogardzie było zarejestrowanych 1073 bezrobotnych, a w Osinie 
126. To mniej niż rok wcześniej, ale w przypadku Nowogardu to i tak (zarówno ilościowo, 
jak i procentowo) najwięcej w powiecie.

Bezrobocie w Polsce, według 
statystyk ministerialnych, spa-
dło  o 3 procent w ciągu dwóch 
lat.  Województwo zachodnio-
pomorskie z wynikiem około 13 
procent jest jednak na przedostat-
nim miejscu w kraju. Znacznie le-
piej  na tle województwa, sytuacja 
przedstawia się w naszym powie-
cie. Tutaj od kilku lat odnotowu-
je się systematyczny spadek bez-
robocia, ponadto jest ona na niż-
szym poziomie aniżeli w  więk-
szości powiatów województwa. 
Ta spadkowa tendencja powiatu, 
jako całości, dotyczy też  wszyst-
kich gmin powiatu,  szczegól-

nie wyraźnie gminy Osina. Wy-
nik gminy  Nowogard, 6,9 procent 
na koniec sierpnia, to jednak naj-
gorszy wynik ze wszystkich gmin 
powiatu. Ponadto, również w licz-
bach bezwzględnych, w Nowogar-
dzie po raz pierwszy w tym roku 
jest najwięcej osób zarejestrowa-
nych, czyli 1073, gdy w Golenio-
wie osób tych było 932 (dane na 
koniec sierpnia 2015). Rok wcze-
śniej w Goleniowie było 1241 bez-
robotnych, a w Nowogardzie jesz-
cze  wówczas mniej, czyli 1212.  
Procentowo zdecydowanie najle-
piej jest właśnie w  gminie Gole-
niów- poziom 4,1 procent na ko-

niec sierpnia 2015. Udział Gole-
niowa w zmniejszeniu bezrobocia 
w powiecie jest zapewne większy 
aniżeli wynika to z prostej analizy 
statystyk. Wiele osób, mieszkań-
ców gmin  ościennych, znajduje 
bowiem zatrudnienie w firmach 
goleniowskich, zwłaszcza tych z 
parku przemysłowego. Osoby te 
„znikają” wtedy ze statystyk  bez-
robotnych w gminach zamieszka-
nia. W załączonej tabeli prezentu-
jemy kształtowanie się poziomu 
bezrobocia na przestrzeni dwóch 
lat, od sierpnia 2013 do sierpnia 
2015.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

reklama

reklamareklamareklama

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Dyskusja na temat baraku przy ul. kościuszki

Przedszkole na sprzedaż a dzieci do RCP-u?
Taki pomysł rzuciła nieoczekiwanie radna Jowita Pawlak, podczas komisji ds. Funduszy Unijnych i Inwestycji, która w zeszłą środę spotkała się z burmi-
strzem w celu omówienia planowanych inwestycji na kolejne lata. Chodzi o Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. Kościuszki, które mieści się jak wiadomo 
od lat w baraku.  Zdaniem radnej, gmina mogłaby przenieść placówkę do budynku byłego Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Wojska Pol-
skiego (obecnie Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”), a działkę przy ul. Kościuszki wystawić na sprzedaż. Burmistrz uznał jednak, że to po-
mysł pozbawiony sensu, mimo tego, że jak sam zdradził do gminy zgłaszają się chętni inwestorzy na zakup działki, gdzie obecnie znajduje się przedszkole.  

O sprawie rozmawiano, ponie-
waż gmina planuje wykonać w ko-
lejnych latach parkingi przy Przed-
szkolu nr 4 mieszczącego się na ul. 
Kościuszki, za kwotę 350 tys. zł. 
Zostało to wpisane do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Radna Paw-
lak poddała pod wątpliwość ten wy-
datek, zwracają uwagę, że budynek 
w którym działa obecnie placówka 
- przedszkole, ma sporo wad. Dla-
tego jej zdaniem należy się zastano-
wić, czy nie przenieść Przedszko-
la do budynku przy ul. Wojska Pol-
skiego, potocznie zwanym „inku-
batorem przedsiębiorczości”, tym 
bardziej, że w przyszłym roku koń-
czy się umowa użyczenia obiektu, 
jaką miasto ma podpisaną ze szcze-
cińską fundacją „Talent Promocja 
Postęp” (Fundacja na mocy umowy 
z gminą, od prawie 10 lat korzysta z 
obiektu i jest zwalniania przez gmi-
nę co roku z podatku od nierucho-
mości w kwocie ok. 20 tys. zł). 

-Rodzice skarżą się, że w tym bu-
dynku panuje stęchlizna. Miał on 
przecież służyć 10 lat. Może zamiast 
planować pieniądze na budowę par-
kingów koło przedszkola, warto roz-
ważyć, czy nie lepiej przenieść pla-
cówkę do budynku RCP, tym bar-
dziej, że w przyszłym roku kończy 
się umowa z Fundacją, a teren po 
przedszkolu sprzedać  – rzuciła rad-
na Pawlak. 

Burmistrz Robert Czapla uznał 
jednak, że to pomysł pozbawio-
ny sensu. Ku zaskoczeniu radnych 
przyznał, że o teren, gdzie teraz 
mieści się przedszkole, dopytują in-
westorzy. 

- Są osoby, nie tylko świeckie że 
tak powiem, zainteresowane naby-
ciem tego ternu i budynku, pod cele 
komercyjne. Ja jednak uważam, że 
gmina nie powinna pozbywać się 
swojego majątku, tylko dlatego, że 
ktoś jest zainteresowany w tym miej-

scu, mówiąc krótko, prowadzić dzia-
łalność i zwiększać swoje przychody. 
Doprowadzimy do sytuacji, że gmi-
na prowadziłaby swoją działalność 
pod dyktando niektórych osób czy 
podmiotów. Ten budynek został rze-
czywiście postawiony jako tymcza-
sowy, ale jako taki  jest w najlepszym 
stanie spośród innych jakie posia-
da gmina. Poprzez drobne remonty, 
budynek można eksploatować jesz-
cze przez lata. Zresztą potwierdza to 
szef Wydziału Inwestycji. Poza tym 
pierwszy raz od państwa słyszę, że 
tam panuje wilgoć. Nikt z persone-
lu przedszkola mi tego nie zgłaszał - 
stwierdził R. Czapla. 

Wypowiedź burmistrza spotka-
ła się z krytyczną reakcją większo-
ści radnych, biorących udział w po-
siedzeniu komisji. 

- Dopiero przekonywał nas pan, 
że trzeba odkupić od prywatnego 
podmiotu budynek byłego przed-
szkola przy 3 Maja, chociaż jak na 
razie nie wiemy, czy to się zwróci. 
Nie rozumiem więc, dlaczego teraz 
pan uważa, że pomysł przeniesienia 
przedszkola jest niezasadny, skoro 
chce tam prowadzić działalność ja-
kaś firma. Ja odbieram to jako do-
browolną rezygnację z dochodów, 
jakie mogłaby uzyskać gmina. Poza 
tym nie mamy żadnej pewności, że 
ten budynek wytrzyma przez kolej-
ne lata, a rodzice się skarżą, że w bu-
dynku tym panuje zaduch i stęchli-
zna. Z RCP-u nie mamy żadnych 
profitów, a przecież zależy nam na 
ściąganiu nowych inwestorów. Pan 
chce chyba  jednak spowodować, aby 
od nas uciekali podatnicy - mówił R. 
Kwiatkowski. 

Wtórował mu radny Dariusz Kie-
lan. 

- Gmina osiągnie z tego wiele ko-
rzyści finansowych. Gmina zyska pie-
niądze ze sprzedaży gruntu, na któ-
rym powstaną za to nowe, prywatne 

inwestycje, które przyniosą nam ko-
rzyści w postaci podatków i nowych 
miejsc pracy – mówił Kielan. 

W podobnym tonie wypowie-
dział się radny Marcin Nieradka. 

- Czy nie byłoby fantastyczną 
sprawą, gdyby dzieci z Przedszkola 
nie musiały siedzieć w tym starym, 
zgrzybiałym budynku? W mojej oce-
nie priorytet to dbałość o przyszłość 
gminy, a tą w przyszłości są dzieci- 
mówił radny. 

Robert Czapla stwierdził jednak, 
że ma inne priorytety. 

- Jeśli rozmawiamy o inwesty-
cjach, to ja mówiłem już nie raz, co 
jest dla mnie jest priorytetem, czyli 
przebudowa Placu Wolności i budo-
wa ścieżki dokoła jeziora. Natomiast 
mam wrażenie, że za każdym razem 
kiedy próbuję to wprowadzić, poja-
wiają się inne, zastępcze  tematy – 
mówił burmistrz. 

Ostatecznie dyskusja nad przy-
szłością Przedszkola przy ul. Ko-
ściuszki i terenu na którym placów-
ka się znajduje, stanęła na niczym. 
Pytanie, czy i tym razem, jak to 
było w poprzedniej kadencji, kiedy 
o mankamentach budynku alarmo-
wał były już dziś radny Rafał Szpil-
kowski, temat znów zostanie wrzu-
cony do „szuflady”? 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Temat budynku przy ul. Ko-

ściuszki, w którym funkcjonu-
je gminne Przedszkole nr 4, wró-
cił jak bumerang. Tym razem jed-
nak, sytuacja się zmieniła. Jeśli rze-
czywiście obiektem interesują się 
potencjalni inwestorzy, to pyta-
nie, czy nie warto skorzystać i po-
zbyć się problemu do tego zysku-
jąc nowe możliwości dochodowe 
gminy? Jak widać, na razie woli ku 
temu brakuje burmistrzowi miasta, 
który w nieco inny sposób widzi 
przyszłość gminy, a także to, w jaki 
sposób miasto może osiągać eko-
nomiczne profity. Takie podejście 
może nieco dziwić, a nawet mar-

twić, zważywszy, że Robert Czapla 
ma ekonomiczne wykształcenie. 
Zdaje się jednak, że rzekoma nie-
możność zobaczenia tego co inni 
od razu dostrzegli, wynika z cał-
kiem innego dylematu, przed ja-
kim musiałby stanąć R. Czapla, go-
dząc się na rozwiązanie, za którym 
optowali na komisji radni. Otóż 
jak powszechnie wiadomo, w bu-
dynku obecnego Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości „Pro-
fit”, jako nowogardzki szef funda-
cji Talent Promocja Postęp, którą 
to użytkuje nieruchomość, fuchę 
dyrektora sprawuje nie kto inny, 
jak Jerzy Jabłoński z SLD – jeden 
z politycznych popleczników Ro-
berta Czapli, szef SLD w powiecie. 
Natomiast honorowym prezesem 
Fundacji jest Jacek Piechota, któ-
rego również przedstawiać raczej 
nie trzeba, a wiadomo, że związa-
ny jest od lat z tą samą partią co J. 
Jabłoński i R. Czapla. To sprawia, 
że opór burmistrza w temacie bu-
dynku przy ul. Wojska Polskiego, 
będącego jednym z przytułków dla 
nowogardzkiego SLD, będzie nie 
do przełamania, choćby nawet zna-
leziono tam ropę naftową…

Redakcja 

Posiedzenie Komisji ds. Funduszy Inwestycji, na której padł pomysł sprzedaży grun-
tu i przedszkola przy ul. Kościuszki
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komunikat Urzędu miasta
Burmistrz Nowogardu – Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard informuje, że w dniach 13 i 14  paździer-

nika 2015 r., w ramach ćwiczenia RENEGADE–SAREX 15/II organizowanym przez Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych w porozumieniu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w godzinach 8.00-
16.00 przeprowadzony zostanie trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności o uderzeniach z powietrza.

Elementami przedsięwzięcia treningu ogólnokrajowego są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający zagrożenie dla 
ludności cywilnej. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów ostrzegania i 
alarmowania ludności o zagrożeniach, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i proce-
dur systemu zarządzania kryzysowego. 

W związku z powyższym informuję, że podczas treningu na terenie miasta Nowogard użyte zostaną aku-
styczne sygnały generowane przez syreny alarmowe ((zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96)). Informacje o sygnałach alarmowych moż-
na znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod adresem: http://www.nowogard.pl/
index.php/obrona-cywilna  w zakładce „Pliki, druki”.

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

rada przyznała 300 tys. zł na szpital 

Zamiast remontu ulicy, będzie nowy sterylizator...
Dość zaskakującym wynikiem zakończyła się druga tura przerwanej w zeszłym tygodniu, podczas sesji, dyskusji o remoncie ulicy Piłsudskiego. Ostatecz-
nie droga nie zostanie naprawiona. W zamian za to radni zdecydowali, że przekażą szpitalowi pieniądze na zakup sterylizatora. Kwota dotacji to 300 tys. zł. 

Ten swoisty kompromis był wy-
nikiem dyskusji, która rozpoczę-
ła się już podczas sesji w dniu 30 
września. Przypomnijmy, że sesja 
ta została przerwana wobec pa-
towej sytuacja, jaka powstała po-
między radą miejską, a burmi-
strzem Nowogardu.  Robert Cza-
pla chciał bowiem, aby radni zdję-
li z budżetu pieniądze zarezerwo-
wane na remont ulicy Piłsudskie-
go, aby sfinansować z tych środ-
ków zaproponowane przez siebie 
wydatki, m.in. na budowę chod-
nika w Karsku.  R. Czapla pod-
kreślał, że ponieważ ulica ta nale-
ży do „powiatu”, koszty jej remon-
tu winny być pokryte solidarnie. 
Tymczasem powiat zadeklarował, 
że dołoży do inwestycji, mającej 
kosztować według wstępnej kal-
kulacji 400 tys. zł, zaledwie 30 tys. 
zł. Burmistrz uznał, że to stanow-
czo za mało i gmina winna od in-
westycji odstąpić, z nadzieją, że w 
kolejnej perspektywie budżetowej 
powiat wykaże się większą ”hoj-
nością”. 

Radni nie chcieli się jednak zgo-
dzić z taką koncepcją, by zrezy-
gnować z zaplanowanego remon-
tu. Zaproponowali burmistrzowi, 
aby środki na ten cel w budżecie 

jednak zostawić, a wydatki któ-
re zaakceptowali pokryć z innych 
źródeł – m.in. z odrzucanego po-
mysłu przeznaczenia 112 tys. na 
wykonanie projektu ścieżki do-
okoła jeziora. Ponieważ jednak R. 
Czapla się na to nie zgodził, sesję 
przerwano. 

Zgodnie z planem, radni wzno-
wili posiedzenie w minioną środę 
(07.10.), o godz. 8.00. Na pierw-
szy „ogień” poszła spornej spra-
wy ul. Piłsudskiego. Między bur-
mistrzem a radą, znów wywiązała 
się dość długa dyskusja. R. Czapla 
przyznał radnym, że gmina i tak 
nie posiada dokumentacji projek-
towej na remont drogi, co spra-

wia, że inwestycja ta w tym roku 
wykonana nie będzie. Wówczas 
radni zarzucili włodarzowi, że ten 
przez kilka miesięcy nic w sprawie 
remontu ulicy nie robił. R. Czapla 
odpierał zarzuty stwierdzając, że 
są nieprawdziwe i na dowód za-
czął cytować korespondencję, jaką 

prowadził w tej sprawie przez kil-
ka miesięcy ze starostwem, pro-
sząc, aby powiat wspólnie wyko-
nał z gminą to zadanie.

W końcu radny  Roman Kwiat-
kowski zaproponował, że skoro i 
tak w tym roku remontu drogi nie 
da się wykonać,  pieniądze pier-
wotnie zapisane na ten cel prze-
znaczyć na zakup nowego steryli-

zatora do szpitala, o co już przed 
rokiem zwracał się do gminy dy-
rektor placówki (o konieczności 
zakupu sprzętu pisaliśmy wcze-
śniej na łamach DN). 

-W takim razie możemy te pie-
niądze wydać na zakup steryliza-
tora do szpitala, pod warunkiem, 
że pan dołoży jeszcze 100 tys. zł 
z rezerwy – zaproponował radny 
Kwiatkowski. 

Po złożeniu tej propozycji, bur-
mistrz poprosił o kilka minut prze-
rwy, by przedyskutować ze skarb-
nikiem pomysł radnego. Po wzno-
wieniu obrad, Rober Czapla wyra-
ził zgodę na takie rozwiązanie. Ku 
zaskoczeniu pod pomysł Kwiat-
kowskiego podpięli się też szybko 
radni z SLD przyznając, że stery-
lizator jest rzeczywiście najpilniej-
szą potrzebą społeczną, mimo, iż 
jeszcze przed tygodniem klub ten 
przekonywał, iż najważniejsza dla 
miasta jest budowa ścieżki wokół 
jeziora. Ostatecznie sterylizator 
zakończył trwający od tygodnia 
pat między radą a burmistrzem. 
W głosowaniu radni jednogłośnie 
poparli zmieniony projekt uchwa-
ły w sprawie zmian do budże-
tu. Podsumowując,  radni przyję-
li pomysł o przeniesieniu wydat-

ków budżetowych na łączną kwo-
tę 835 tys., zł (suma zmniejszenia 
i zwiększenia wydatków). Dzięki 
temu, poza sterylizatorem, przy-
znano 200 tys. na budowę chod-
nika w Karsku (drugie tyle ma do-
łożyć Zachodniopomorski zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
– zarządca drogi), 20 tys. na chod-
nik w Osowie, 20 tys. dla szkoły w 
Orzechowie, która obchodziła 70. 
lecie istnienia, 138 na pomoc spo-
łeczną (usługi opiekuńcze, rodzi-
ny zastępcze), 9 tys. na uzupeł-
nienie dokumentacji projektowej 
wodociągowej i kanalizacyjnej w 
ramach przebudowy łącznika z 
dworcową, 15 tys. na budowę to-
alety w budynku przy świetlicy w 
Długołęce, 7 tys. na ogrzewanie w 
budynku gospodarczym świetli-
cy w Sikorkach, oraz ponad 7 tys. 
na drobne wydatki w ramach fun-
duszu sołeckiego w Czermnicy i 
Szczytnikach 

Co z remontem ul Piłsudskie-
go?  Pieniądze, które powiat ma 
przekazać gminie mają zostać wy-
dane na przygotowanie dokumen-
tacji projektowej pod tą inwesty-
cję, a całe zadanie ma być wpisa-
ne do przyszłorocznego budżetu. 

MS

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, otrzymał w prezencie samochód do nauki 
jazdy. Pojazd przekazali organizatorzy Mistrzostw Szkół Techniki Samochodowej Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, które od dwóch lat organizowane są właśnie w Nowogardzie. 

Szkoła otrzymała samochód, 
za zwycięstwo w ostatnich 
MSTSWZ, jakie odbyły się 30 
maja br. w Nowogardzie. 

- Ten samochód będzie prze-
kazany drużynie mistrzowskiej 
do dalszego szkolenia uczniów 
oraz wykorzystywania do akcji, 
które będą związane z  „Dniami 
otwartymi w warsztacie szkol-
nym” dla mieszkańców Nowo-
gardu i Gminy. To jest samo-
chód instruktażowy, na którym 
mają uczyć się jeździć ucznio-
wie ZSP, ale też rozpoznawać ty-
powe awarie. Samochód został 
bowiem specjalnie tak przygo-
towany, by uczniowie mogli go 
poznawać poprzez np. specjal-
ne usterki, które firma celowo 
tu zrobiła. Za jakiś czas zoba-
czymy, czy uda się im je odna-
leźć i myślę, że na pewno je zwe-
ryfikujemy.  Sama inicjatywa 
była ze strony DOMIR PARTS 
s.c., nie mniej tutaj swoją „ce-
giełkę” dołożyli: Damian Simiń-
ski, Jowita Pawlak, Michał Kra-
ta oraz Tomasz Kulinicz. W tym 
również Dziennik Nowogardzki, 

który zgodził się wraz z radiem 
ESKA być patronami medialny-
mi naszej inicjatywy – powie-
dział Dominik Wulkiewicz, or-
ganizator MSTSWZ w Nowo-
gardzie. 

Termin wręczenia samocho-
du wybrano nie przypadkowo. 
W miniony czwartek, w ZSP 
odbywało się bowiem szkole-
nie z podstaw pneumatyki ha-
mulcowej. 

- Poszerzyliśmy nasze działa-
nia. Poza konkursem MSTSWZ 
wdrożyliśmy w życie całoroczny 
cykl szkoleń, korzystając z pro-
gramu nauczania ściągniętego z 
zagranicy. Dzięki temu ucznio-
wie z całej Polski korzystają z 
najlepszych modułów, szkoląc 
swoje umiejętności, które póź-
niej z pewnością przydadzą im 
się w pracy w zawodzie – doda-
je Wulkiewicz. 

Warto też dodać, że w ra-
mach cyklu tych szkoleń, w 
dniu 5 października, Krystian 
Podgórski, uczeń z ZSP oraz 
jego nauczyciel a jednocze-
śnie  kapitan zwycięskiej dru-

żyny Mistrzów MSTSWZ, An-
drzej Osuchowski, brali udział 
w szkoleniu na temat układów 
hamulcowych w polskiej sie-
dzibie firmy Knorr Bromse, 
znajdującej się w Warszawie– 
wiodącego producenta syste-
mów hamulcowych, stosowa-
nych nie tylko w pojazdach ko-
łowych, ale i szynowych. 

MS, JB

ZSP otrzymało samochód do szkolenia uczniów 
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Burmistrz Nowogardu 
zaprasza do udziału 

w naborze na wolne kierownicze 
stanowisko urzędnicze 
– kierownik wydziału 
Rozwoju Lokalnego, 

Funduszy, Kultury i Sportu. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie 
się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowo-
gard.pl w BIP w zakładce "wolne stanowiska". Termin 
składania dokumentów upływa dnia 23 października 
2015 r. o godz. 15.00.

OGŁOSZeNIe

Photoshop powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy… 

Kto będzie rządził po wyborach…, 
czy ta Pani, czy…?    

Zawisły banery, rozbłysły mło-
dością billboardy, kampania w 
pełni. 

Zwłaszcza Panie kandydatki do-
kładają  wszelkich starań, aby ku-
sić wyborców powabną powierz-
chownością. 

A tutaj niezastąpiony jest pe-
wien komputerowy instrument. 
Efekty jego zastosowania przebiją 
każdy rewelacyjny kosmetyk od-
mładzający.  - Photoshop powiedz 
przecie, kto jest najpiękniejszy na 
świecie – powie każdej, powie to 
samo. 

Na zdjęciach z nowogardzkich 
ulic - pani Renata Zaremba PO i 
Joanna Agatowska- Lewica.

red. Joanna Agatowska rocznik 1972 (43 lata)- prawdziwa  l(e)wica z SLD

Renata Zaremba rocznik 1967 (48 lat) – słowa o rzetelności pasują, jak ulał… 

W Węgorzycach, jak w Czarnobylu…

Bloki bez życia i duszy...
Gmina Osina jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. W skład 
gminy wchodzi 10 sołectw: Bodzęcin, Kikorze, Kościuszki, Krzywice, Osina, Przypólsko, Redło, Re-
dostowo, Węgorza  oraz Węgorzyce, które gazeta DN odwiedziła, by przyjrzeć się budynkom miesz-
kalnym, dla których czas się zatrzymał. Chodzi o zdewastowane blokowisko w Węgorzycach – sta-
nowiące ilustrację przemian, jakie dotknęły polską wieś na początku lat 90-tych. Będące w katastro-
falnym stanie już ruiny bloków mieszkalnych, nie stanowią od lat żadnej użytecznej funkcji. Dlate-
go tym razem, z nieco może osobistymi odczuciami, i ja przyjrzałem się temu miejscu.

Stojące od wielu lat niszczejące 
budynki, które miały być miesz-
kalnymi w Węgorzycach w gm. 
Osina, dziś straszą mieszkańców 
swym wyglądem. Przypominając 
o dawnych czasach, kiedy dzia-
łające PGR-y były poważnym za-
kładem pracy dla ludzi mieszka-
jących na wsiach m.in. w Węgo-
rzycach. Raz w tygodniu jadąc 
na sondę do gminy Osina, czasa-
mi zastanawiam się, co kryje hi-
storia tych niedokończonych blo-
ków, i dlaczego stały się one metą 
dla osób lubiących tanie wino, a 
nie dachem nad głową dla wie-
lu zmagających się z brakiem go-
dziwych warunków mieszkalnych 
rodzin. Wyposażony w aparat po-
stanowiłem zaspokoić swoją cie-
kawość. Informacje, jakie zdoby-
łem od mojej redakcyjnej koleżan-
ki Klaudii, mieszkanki gminy Osi-
ny i mieszkańców wsi- byłych pra-
cowników PGR-u, którzy podczas 
swoich opowieści ze smutkiem, 
ale i troską opowiadają o tym, co 
kiedyś tu przeżyli.  - Panie, co tu 
mówić - tu wszystko widać! Krót-
ko mówiąc żal patrzeć, że zosta-
ły one tak zdewastowane i dziwię 
się, że właściciel tak zostawił je bez 
opieki. Dla mnie to bardzo smutna 
sprawa. . Żal patrzeć, bo to nie tak 
miało być. Mieliśmy pracę, zajęcie 

i mogły by być też tam te mieszka-
nia. Teraz nie ma nic - mówi pan 
Witold Tawaral zapraszając in-
nych kolegów do rozmowy. 

 - Wie pan, te mury to trzeba 
już tylko rozebrać, bo ściany są 
już podgniłe i jest na nich grzyb. 
Mieszkam tu w tej wsi od urodze-
nia i pamiętam, jak budowali te 
bloki. Teraz zostały tylko zgliszcza, 
które grożą w każdej chwil zawale-
niem. Gdyby zrobili dach, to wów-
czas można byłoby te budynki za-
jąć do zamieszkania - mówi pan 
Zbigniew, który nie chciał ujaw-
niać swojego nazwiska. Następnie 
rozmawiam z panem Mirosławem 
Siepką: - pamiętam jak budowali 

te bloki, wtedy myślałem, że wresz-
cie będę miał swoje mieszkanie. Te-
raz pozostały tylko te mury, które 
straszą i są miejscem, które przy-
pomina Czarnobyl. Całe życie pra-
cowałem w tu PGR-e i myślałem, 
że tak zostanie, ale niestety, nie zo-
stało.  

Po tych wypowiedziach  miesz-
kańców, wszedłem  powoli do 
obiektów, by zobaczyć co kryje się 
w środku. Okazało się, że w środ-
ku jest jeszcze gorzej. Dookoła 
pełno śmieci. Musiałem uważać, 
by nie spać też w dół ze schodów, 
bo nie było tam żadnych poręczy. 
Już pod zniszczoną klatką scho-
dową zorientowałem się, że widok 

ruin, które kiedyś były marze-
niem niejednego pracownika ów-
czesnego kombinatu rolniczego, 
nie ma szans na jakąś renowację 
- Panie ostrożnie, bo tu można po-
łamać nogi lub zrobić sobie krzyw-
dę, a pan widać, że słabo chodzi na 
nogach - słyszę po chwili uwagi od 
swoich  przedmówców „przewod-
ników”. Wchodząc na poszczegól-
ne piętra, odłamki szkła oraz gruz 
zaczynały mi skrzypieć pod no-
gami powodując. Zaczynałem się 
obawiać, czy jakiś odłamek nie 
przebije mi podeszwy buta. Jed-
nak pomimo zagrożenia, z cieka-
wości dziennikarskiej wszedłem 
na kolejne piętro budynku, by 
tam zrobić jeszcze ujęcia i posłu-
chać swoich kompanów. Pchany 
jednak swoją ciekawością, spoj-
rzenia na okolicę z najwyższe-
go punktu, skąd widać okolicę,  
wchodzę na ostatnie piętro. Tak 
kończę mój spacer po zdewasto-
wanym blokowisku…

 - Co mimo wszystko chyba ład-
ny widok z góry - prawda? Tam jest 
drga, a tam sąsiedzi, którzy nas ob-
serwują i pewnie zastanawiają się, 
co my tu robimy? - mówi po chwi-
li zadumy pan Mirosław. 

Jest temat, ale nie ma odpo-
wiedzi...

Postanowiliśmy zapytać Odział 

Terenowy Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych w Szczecinie, by od-
powiedziała nam na następujące 
pytania:

1. Jaka jest całkowita liczba 
budynków, niegdyś wchodzą-
cych w skład Państwowych Go-
spodarstw Rolnych, a teraz sta-
nowiących własność Skarby 
Państwa, będącego w admini-
stracji ANR, które ulegają dewa-
stacji na terenach gmin: Nowo-
gard i Osina ?

2. Czy jest jakiś projekt, ini-
cjatywa na racjonalne zagospo-
darowanie budynków po PGR-
-owskich?

3.Czy ANR ma jakiś pomysł, 
by  zabezpieczyć i uporządko-
wać  niszczejące budynki po by-
łych PGR, które należą do zaso-
bów Skarbu Państwa?

Niestety do dziś dnia nieste-
ty nie otrzymaliśmy jeszcze od-
powiedzi na, którą bardzo liczmy 
w najbliższym czasie. Dlatego też 
będziemy tę sprawę monitorować 
i jeżeli otrzymamy odpowiedź to 
wówczas z pewnością wrócimy 
do tego tematu.  Tym bardziej, że 
kłopot z niszczejącymi obiektami 
niegdyś należącymi do „kombi-
natów rolnych” dotyczy tez gminy 
Nowogard.                                                                                                  

      Tekst i foto: Jarek Bzowy 

Te budynki mogłyby służyć dziś jako mieszkania...

Budynki w zasadzie nadają się tylko do zburzenia
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Leon Michalski: lat 59, zmarł 05.10.2015 r., pogrzeb odbył się 

08.10.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Lesner: lat 94, zmarła 05.10.2015 r., pogrzeb odbył się 

08.10.2015 r.,  na cmentarzu w Nowogardzie.
Janina Putkowska: lat 84, zmarła 06.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

09.10.2015 r., o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Genowefa Kubus: lat 63, zmarła 06.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

09.10.2015 r., o godz. 15:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Józefa Lenartowicz: lat 89, zmarła 07.10.2015 r., pogrzeb odbędzie 

się 09.10.2015 r., o godz. 15:00  na cmentarzu w Dobrej.
Marianna Sypniewska: lat 86, zmarła 08.10.2015 r., pogrzeb odbę-

dzie się 12.10.2015 r., o godz. 15:00  na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

(Mk 10,17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, 

przybiegł pewien człowiek i upadł-
szy przed Nim na kolana, pytał Go: 
Nauczycielu dobry, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne? Jezus 
mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie do-
brym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 
Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, 
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zezna-
waj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczy-
cielu, wszystkiego tego przestrzega-
łem od mojej młodości. Wtedy Jezus 
spojrzał z miłością na niego i rzekł 
mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i odszedł za-
smucony, miał bowiem wiele posia-
dłości. Wówczas Jezus spojrzał wo-
koło i rzekł do swoich uczniów: Jak 
trudno jest bogatym wejść do kró-
lestwa Bożego. Uczniowie zdumie-
li się na Jego słowa, lecz Jezus po-
wtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trud-
no wejść do królestwa Bożego  . Ła-
twiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego. A oni tym bardziej 
się dziwili i mówili między sobą: Któż 
więc może się zbawić? Jezus spojrzał 
na nich i rzekł: U ludzi to niemożli-
we, ale nie u Boga; bo u Boga wszyst-
ko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął 

mówić do Niego: Oto my opuściliśmy 
wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus 
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powo-
du Mnie i z powodu Ewangelii, żeby 
nie otrzymał stokroć więcej teraz, w 
tym czasie, domów, braci, sióstr, ma-
tek, dzieci i pól, wśród prześladowań, 
a życia wiecznego w czasie przyszłym.

 
Wyobraź sobie scenę z dzisiej-

szej ewangelii: człowieka klęczące-
go przed Jezusem i zadającego Mu 
pytanie. Postaw teraz siebie w jego 
miejscu. Gdybyś mógł zadać Jezu-
sowi pytanie to o co byś Go zapy-
tał? O sens cierpienia? O moją przy-
szłość? Dlaczego dzieje się tak jak 
się dzieje? Dlaczego nie jest ina-
czej? Człowiek z ewangelii zadał na-
tomiast Jezusowi najważniejsze py-
tanie, które powinno nurtować ser-
ce każdego wierzącego. Co mam ro-
bić, aby osiągnąć życie wieczne? To 
pytanie z dzisiejszej ewangelii po-
winno stać się dzisiaj moim pyta-
niem. Co ja mam robić by być zba-
wionym? Pierwszym wyznaczni-
kiem są zawsze Boże przykazania. 
Jak często patrzymy na te 10 punk-
tów jako na spis zakazów i nakazów, 
a przecież to są punkty dzięki któ-
rym mam być szczęśliwym! Spójrz-
my dzisiaj na nie pozytywnie. Idź-
my od końca. Mam nie pożądać rze-
czy należących do innych. Bóg mówi 
mi w tym przykazaniu bym nie był 
zazdrosny, zachłanny. To wszystko 
niszczy moje serce. Bóg mówi: bądź 
od tego wolny! 9 przykazanie mówi 
już nie o pożądaniu rzeczy, ale oso-
by. Może być tak, że będziemy chcie-
li kogoś uprzedmiotowić, traktować 
jak rzeczy. To są nasze egoistycz-
ne zachcianki. To nie prowadzi do 
szczęścia. Bóg mówi bym i od tego 
był wolny! 8 przykazanie mówi bym 
nie kłamał. O szatanie mówimy, że 

jest ojcem kłamstwa. Czy napraw-
dę chcesz po jego stronie się opowia-
dać? Jezus o sobie mówi, że On jest 
Prawdą! Wybieraj prawdę, wybierasz 
Boga! Nie kradnij- tak brzmi kolejne 
przykazanie. Kraść możemy na róż-
ne sposoby. Bóg mówi mi bym nie 
robił tego, bo tym sposobem spra-
wiam, że ktoś zawsze ucierpi, na-
wet jeśli uważam, że ja sprawiedliwie 
odbieram swoją należność. 6 przy-
kazanie brzmi: nie cudzołóż. Wię-
cej o tym było w poprzednim roz-
ważaniu. Bóg pragnie abym był czy-
sty! Aby moja seksualność była po-
układana. Jest ona przecież darem 
od Boga, a Bóg nie mógł dać czegoś 
złego, zbrukanego. Nie zabijaj to ko-
lejny punkt Dekalogu. Bóg pragnie 
bym był obrońcą życia, nie mor-
dercą! Jeszcze wcześniej Bogu zale-
ży bym otaczał szczególnym szacun-
kiem swoich rodziców. Wyrazem 
tego może być zawsze moja modli-
twa w ich intencji, ofiarowana Msza 
święta. Pamiętaj abyś dzień święty 
święcił. Tak brzmi trzecie przykaza-
nie. Bóg chce mojego szczęścia i pra-
gnie mnie karmić swoim Słowem i 
swoim Ciałem! Pytanie czy odpo-
wiadam pozytywnie na Jego zapro-
szenie? A może wolę chodzić głodny 
po świecie gdy Pokarm Życia jest tak 
blisko! Jak to jest z wzywaniem prze-
ze mnie Boga? Czy nie mam dziw-
nej maniery wrzucania między zda-
niami Świętego Imienia? Człowiek 
z dzisiejszej ewangelii przeszedł tak 
samo z Jezusem przez te przyka-
zania. Jednak nie czuł się szczęśli-
wy. Tutaj dochodzimy do pierwsze-
go przykazania. Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede Mną. Może 
zdarzyć się tak, że dobra materialne, 
dobra ziemskie będą mnie trzymały 
daleko od Królestwa Bożego. Mimo, 
że dobra te będą przeze mnie wypra-
cowane, nawet najbardziej uczciwie 
jak tylko się da. Jednak coś nie bę-
dzie grało. Jezus chce by skarb tego 
człowieka, by skarb także i mój był w 
niebie. Jezus mówi: jak trudno wejść 
bogatemu. Nie mówi, że nie jest to 
możliwe. Jak trudno. Bóg zaprasza 
dziś mnie do wolności materialnej. 
Na ile się da bym nie był przez pie-
niądze uziemiony. Mamy być ludź-
mi ubogimi. Nie biednymi. Ubogi-
mi, czyli takimi którzy u Boga mają 
swoje skarby! 

Bóg pragnie twojego szczęścia! 
Ty także tego szczęścia zapragnij! 
Zacznij działać aby osiągnąć życie 
wieczne!

ks. Krystian Dylewski

koncert  w kościele   
pw. Wniebowzięcia NmP  w Nowogardzie  

Tobie Maryjo 
śpiewamy

13 października  1917 roku, 
w Fatimie miało miejsce  ostat-
nie objawienie się  Matki Bożej  
trójce portugalskich dzieci  Łu-
cji, Hiacyncie i Franciszkowi. Po-
cząwszy od 13 maja 1917 roku, 
Matka Najświętsza, podczas sze-
ściu objawień, przekazała świa-
tu za pośrednictwem  trojga dzie-
ci przesłanie pełne matczynej mi-
łości i troski o zbawienie grzesz-
nych dusz. W rocznicę  ostatniego 
z objawień fatimskich,  w Kościele  
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny,  dnia 13 października, 

po wieczornej Mszy świętej, od-
będzie się koncert pt. Tobie Mary-
jo śpiewamy.  W programie prze-
widziano wykonanie m.in.  takich 
pieśni jak: ”Nie można żyć bez 
światła”,  „Wysłuchaj nas”, „Do-
branoc Maryjo”,  „Maryjo śliczna 
Pani”,  czy „Ave Maryja”  M. Lo-
renza. Oprócz solowych wyko-
nań koncertowych, przewidziane 
jest też  wspólne śpiewanie. Or-
ganizatorzy serdecznie zaprasza-
ją wszystkich  do udziału w tym  
wydarzeniu. 

Po jubiluszu w Żabowie

Za wszystko dziękuję  
i mówię po staropolsku: 
Bóg zapłać.

Po uroczystości 30. lecia para-
fii w Żabowie, wyrazy wdzięczno-
ści i podziękowań na łamach DN, 
pragnę skierować do wszystkich, 
którym ta wdzięczność się nale-
ży: dziękuję Dziennikowi Nowo-
gardzkiemu, Parafianom, wszyst-
kim mieszkańcom Żabowa, Soł-
tysom Żabowa, Żabówka, Brzo-
zowa i Boguszyc oraz w szcze-
gólny sposób panu Tadeuszowi 
Banachomskiemu. Za wszystko 
dziękuję i mówię po staropolsku: 
Bóg zapłać. A dobry Bóg przez 

wstawiennictwo Matki Bożej Ró-
żańcowej, naszej Patronki, niech 
wszystkim błogosławi. Jednocze-
śnie zapraszam wszystkich do 
nawiedzenia relikwii Jana Pawła 
II (kropla krwi), w dniu 16 paź-
dziernika, w rocznicę wyboru, na  
Mszę świętą na godzinę 18:00.

W tym dniu będzie możliwość 
dotknięcia i ucałowania tych reli-
kwii.

Z wdzięcznością w sercu 
Ks. kan. Marek Siedlecki 

proboszcz par. M. B. Różańcowej
w Żabowie 

Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA”  
w Nowogardzie, 

zaprasza członków i sympatyków Klubu
na spotkanie z okazji zakończenia sezonu 

żeglarskiego.
Dnia 9 października (piątek), godz. 17 ºº, 

przystań klubowa.
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”Spotkanie w bibliotece

Kiedy jest konflikt,  
a kiedy już przemoc? 

Przemoc w rodzinie jest czy-
nem karalnym. Dlatego ofia-
ry przemocy powinny szukać 
wsparcia w placówkach zajmu-
jących się tym trudnym zagad-
nieniem, m.in. w  OPS-sie  czy  
na Policji,  podkreśliła Dorota 
Maślana - pracownik Ośrodka 
Opieki Społecznej w Nowogar-
dzie i Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego, która w 
dniu 06 października,  o godz. 
16:30,  w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Nowogardzie, mó-
wiła o przemocy w rodzinie, w 
stałym cyklu  „Spotkajmy się w 
Bibliotece”.  

Przewodnicząca Zespołu Inter-
dyscyplinarnego przedstawiła ze-
branym możliwości gminne i po-
wiatowe w postaci odpowiednich 
procedur i czynności organów, 
których celem jest ochrona rodzi-
ny przed przemocą. Goście do-
wiedzieli się m.in. na czym polega 
procedura Niebieskiej Karty. Do-
rota Maślana, mówiła też, gdzie 
należy zwrócić się z problemem 
przemocy domowej i w jakich sy-
tuacjach bezwarunkowo nale-
ży reagować. Zebrani zostali za-
poznani ze schematami rodzajów 
przemocy oraz usłyszeli pokrót-
ce ich lapidarne charakterystyki 
podparte projekcją multimedial-
ną. W kontekście omawianych 
zagadnień wiele zainteresowania 
wzbudziła przemoc wobec osób 
starszych, która coraz częściej jest 
dostrzegalna. Wszyscy na podsta-
wie wyświetlanego, przed głów-
ną rozmową, filmu instruktażo-
wego, mieli możliwość wysłu-
chania ofiary, która doświadczała 
przemocy domowej przez swoje-
go męża - oprawcę.

 - To, co państwo tu zobaczyli-
ście i usłyszeliście na telebimie jest 

tylko jedną z tych dramatycznych 
i drastycznych sytuacji, jakie mogą 
występować niestety w polskich do-
mach. Tutaj występowała ofiara 
przemocy, którą była kobieta, ale 
są jeszcze drastyczniejsze przypad-
ki, gdzie ofiarami przemocy są nie-
stety dzieci i ta przemoc jest bez 
wątpienia najgorsza. Dlatego in-
terwencyjne działania zespołu, w 
którym przewodniczę, są niemal 
natychmiastowe, jeżeli zagrożone 
jest  zdrowie lub życie dziecka. Je-
stem pracownikiem OPS od 25 lat, 
więc mam już dość dużo doświad-
czenia w tym zakresie, którego ce-
lem jest ochrona osób i dzieci przed 

przemocą w rodzinie. Nad proble-
mem przemocy w rodzinie pracu-
ję od 2007 roku, czyli od momentu, 
kiedy władze miasta powołały Ze-
spół Interdyscyplinarny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie. Co to jest przemoc?, gdzie 
należy się udać, jeżeli ona wystę-
puje oraz jak należy temu zjawi-
sku przeciwdziałać tak, by uchro-
nić m.in. małe dzieci? Dziś na tym 
spotkaniu postaram się państwu 
to wyjaśnić i zilustrować, poprzez 
przyniesione materiały i film.  
Opowiadając między innymi o 
rodzajach przemocy, przewodni-
cząca Zespołu Interdyscyplinar-
nego objaśniła o tym zjawisku, za-
chęcając również przybyłych na 
to spotkania do wspólnej dysku-
sji - przemoc to nic innego, jak wy-
korzystywanie siły fizycznej, psy-
chicznej, nad drugą osobą – mówi-
ła do zgromadzonych D. Maślana. 

Spotkanie tradycyjnie zakoń-
czyło się poczęstunkiem przygo-
towanym przez pracowników bi-
blioteki, wręczeniem kwiatów wy-
kładowcy oraz wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem.

Jarek Bzowy 

Dorota Maślana Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego OPS Nowogard

Odpowiedzialność za 
długi spadkowe

„Mam pytanie, czy wchodzące w 
życie dnia 18 października 2015r, 
nowe zasady dziedziczenia spadku 
w formie przyjęcia spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza, będą mnie 
dotyczyły. Powiem tak, zmarł mi 
brat, kawaler, 2 lipca 2015r, dziedzi-
czy mama i rodzeństwo, bojąc się o 
ewentualne długi, chcemy przyjąć 
spadek z dobrodziejstwem inwenta-
rza. Co się dowiedziałem, że wcho-
dzą nowe przepisy, że po upływie pół 
roku i tak spadek jest przejęty z do-
brodziejstwem inwentarza, ale czy ta 
zasada będzie nas obejmowała.”

 
Do dnia nowelizacji przepisów 

ustawy kodeksu cywilnego w za-
kresie prawa spadkowego, któ-
re wchodzą w życie 18 październi-
ka 2015 r., spadkobierca ma sześć 
miesięcy na złożenie oświadczenia 
w przedmiocie przyjęcia spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza, bądź 
jego odrzucenie.  Zgodnie bowiem 
z brzmieniem aktualnego jeszcze 
przepisu art. 1015 § 2 kodeksu cy-
wilnego, brak oświadczenia spad-
kobiercy w tym terminie jest jed-
noznaczny z prostym przyjęciem 
spadku, chyba, że spadkobiercą jest 
osoba nie mająca pełnej zdolności 
do czynności prawnych albo osoba, 
co do której istnieje podstawa do jej 
całkowitego ubezwłasnowolnienia. 
Powyższe oznacza, iż w sytuacji, w 
której spadkobierca nie zdążył zło-
żyć oświadczenia, przyjmuje się, że 
wybrał dziedziczenie wprost, co z 
kolei może powodować, iż w przy-
padku gdy w skład masy spadko-
wej wchodziły długi, będzie on od-
powiedzialny za ich spłatę w pełnej 
wysokości – z całego swojego ma-
jątku.

 
W dniu 20 marca 2015 r. Sejm 

uchwalił zmianę przepisów w za-
kresie prawa spadkowego, przy 
czym w głównej mierze doty-
czyć ona będzie opisanego powy-
żej przepisu. Od dnia wejścia w ży-
cie ustawy tj. od dnia 18 paździer-
nika 2015 r. zasadą stanie się dzie-
dziczenie z dobrodziejstwem in-
wentarza, tj. do wysokości warto-
ści odziedziczonego majątku. Tym 
samym brak oświadczenia spad-
kobiercy w terminie sześciu mie-
sięcy od dnia otwarcia spadku, bę-
dzie jednoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza. Należy w tym miejscu zazna-
czyć, iż w razie przyjęcia spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza, spad-
kobierca ponosić będzie odpowie-

dzialność za długi spadkowe tyl-
ko do wartości ustalonego w wyka-
zie inwentarza albo spisie inwenta-
rza stanu czynnego spadku, chyba 
że spadkobierca podstępnie pomi-
nie w wykazie inwentarza lub pod-
stępnie nie poda do spisu inwen-
tarza przedmiotów należących do 
spadku, bądź też uwzględni nieist-
niejące długi. 

 
Zgodnie z art. 6 ustawy wprowa-

dzającej powyższe zmiany do ko-
deksu cywilnego, przepisów tych 
nie stosuje się do spadków otwar-
tych przed dniem wejścia w ży-
cie przedmiotowej ustawy tj. przed 
dniem 18 października 2015 r. 
Wskazanie wymaga, iż zgodnie z 
treścią art. 924 kodeksu cywilnego, 
spadek otwiera się z chwilą śmier-
ci spadkodawcy i to właśnie ten 
dzień jest decydujący dla uznania, 
które z przepisów dotyczące zasad 
dziedziczenia znajdą zastosowanie. 
Tym samym w omawianej sprawie 
koniecznym będzie złożenie sto-
sownego oświadczenia o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza, przy uwzględnieniu, iż ter-
min do jego złożenia wynosi sześć 
miesięcy od daty śmierci spadko-
dawcy. 

 
Przyjęcie spadku z dobrodziej-

stwem inwentarza oznacza, że od-
powiedzialność spadkobierców 
ograniczona jest do wartości ustalo-
nego w inwentarzu stanu czynnego 
spadku, tj. do rzeczywistej warto-
ści majątku pozostawionego przez 
spadkodawcę. Spis inwentarza spo-
rządzany jest z inicjatywy sądu, 
przy czym wykonanie postanowie-
nia o spisie inwentarza sąd zleca 
komornikowi lub innemu organo-
wi (urzędowi skarbowemu). Wnio-
sek o sporządzenie spisu może być 
również złożony bezpośrednio ko-
mornikowi, który byłby właściwy 
do wykonania postanowienia sądu. 
Spisania majątku ruchomego doko-
nuje się w obecności dwóch świad-
ków powołanych przez komorni-
ka, a z dokonanej czynności sporzą-
dzany jest protokół, który podpisu-
ją wszyscy obecni. Do spisu wciąga 
się majątek spadkodawcy z zazna-
czeniem wartości każdego przed-
miotu, jak również długi spadku. Po 
wykonaniu postanowienia komor-
nik przesyła akta sądowi rejono-
wemu. Jak wskazano powyżej, spis 
inwentarza może być dokonany w 
toku postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku, jak również przed 
jego wszczęciem – w celu ustalenia 
majątku wchodzącego w skład masy 
spadkowej. Po dniu 18 października 
2015 r. zmianie ulegną  - poza zasa-
dami dziedziczenia – także przepi-
sy dotyczące ustalania składu masy 
spadkowej. Ustawodawca wprowa-
dza bowiem – poza dotychczaso-
wym spisem – instytucję wykazu 
inwentarza. W przeciwieństwie do 
spisu, wykaz inwentarza sporządza-
ny będzie przez spadkobiercę, zapi-
sobiercę windykacyjnego bądź wy-

konawcę testamentu, a następnie 
składany w sądzie albo przed no-
tariuszem, który sporządzi stosow-
ny protokół. W wykazie ujawnione 
powinny zostać przedmioty należą-
ce do spadku oraz przedmioty za-
pisów windykacyjnych z podaniem 
ich wartości według stanu i ceny z 
dnia otwarcia spadku, a także dłu-
gi spadkowe. Przedmiotowy wy-
kaz sporządzany będzie na formu-
larzu, którego wzór zostanie ustalo-
ny w drodze rozporządzenia przez 
Ministra Sprawiedliwości.  Spadko-
bierca, który złożył wykaz inwenta-
rza winien spłacać długi spadkowe 
zgodnie ze złożonym wykazem. W 
przypadku kwestionowania przed-
łożonego wykazu - na żądanie wie-
rzyciela spadkodawcy, spadkobier-
cy, uprawnionego do zachowku, za-
pisobiercy lub wykonawcy testa-
mentu - sąd wyda postanowienie o 
sporządzeniu spisu inwentarza. W 
przypadku jego sporządzenia, spła-
ta długów spadkowych winna na-
stępować według spisu. 

 
Wprowadzenie instytucji wykazu 

inwentarza, umożliwia spadkobier-
com uniknięcie potencjalnych wy-
sokich kosztów związanych ze spo-
rządzaniem spisu. Należy mieć bo-
wiem na uwadze, iż czynności spi-
su wiążą się z koniecznością pono-
szenia wynagrodzenia komornika 
wynoszącego obecnie 3% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia 
za każdą rozpoczętą godzinę pracy. 
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa 
GUS z dnia 16 września 2015 r., wy-
sokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw, w sierpniu 2015 r. wyno-
siła 4.024,95 zł, co oznacza że wy-
sokość wynagrodzenia komornika 
za 1 godzinę pracy wynosi 120,75 
zł. Należy mieć także na względzie, 
iż w sytuacji kiedy ocena warto-
ści schedy wymagać będzie specja-
listycznej wiedzy, np. przy wycenie 
nieruchomości czy też ruchomo-
ści będących przedmiotami o war-
tości artystycznej, historycznej lub 
naukowej, koszty te będą znacznie 
wyższe. 

 
Oświadczenie o przyjęciu spadku 

składa się w dwojaki sposób – przed 
sądem właściwym dla ostatniego 
miejsca zamieszkania spadkodaw-
cy, bądź też u notariusza. Można je 
złożyć ustnie lub na piśmie z pod-
pisem urzędowo poświadczonym. 
Przy składaniu oświadczenia przed 
sądem należy uiścić opłatę sądową 
w wysokości 50,00 zł. Oświadczenie 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
nie może być odwołane, przy czym 
w przypadku jeżeli zostało złożo-
ne pod wpływem błędu lub groź-
by, można uchylić się od skutków 
prawnych takiego oświadczenia, z 
tym że takie uchylenie powinno na-
stąpić przed sądem, a spadkobierca 
powinien jednocześnie oświadczyć 
czy i jak spadek przyjmuje czy też 
go odrzuca. 

 Agnieszka Warian 
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Życie jest jak sztuka, a prawdziwe 
dzieło wymaga czasu, cierpliwości,

odwagi i starań. Szkic można poprawić, 
ale kolor nadaje charakter stały.

Maju  z okazji 18-tych urodzin
życzymy Ci, wszystkiego najlepszego, 

połamania pióra na maturze,
optymizmu i dużo wiary we własne siły.

Rodzice i siostra Marta

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

„Święto Ziemniaka dzisiaj mamy. Bawiąc się radośnie na pieczone kartofle czekamy” 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Osinie
W dniu 1 października, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie świętowali dzień pieczonego ziemniaka. Celem obchodów było: promowanie 
aktywności dzieci w konkurencjach sportowych, zintegrowanie dzieci i rodziców poprzez aktywną zabawę oraz przybliżenie dzieciom, jak ważną rolę w naszej diecie odgrywają warzywa.

W czwartek 01października, 
uczniowie klasy I a i II b Szkoły 
Podstawowej w Osinie, wraz z wy-
chowawcami i rodzicami, obcho-
dzili Święto Pieczonego Ziemnia-
ka. Obchody rozpoczęły się o go-
dzinie 12:00, na pobliskim stadio-
nie w Osinie. Tego słonecznego 
dnia, uczniowie szkoły podstawo-
wej, zmierzyli się ze sobą w wie-
lu różnorodnych sportowych kon-
kurencjach z ziemniakiem w roli 
głównej: slalom pomiędzy ziem-
niakami, przenoszenie ziemnia-
ka na łyżce, rzuty ziemniakiem 

do celu oraz odszukanie ziemnia-
ków leżących w trawie. Konkuren-
cja -  szukanie ziemniaków w tra-
wie, przyniosła najmłodszym naj-
więcej frajdy.  

Po doskonałej rywalizacji, nad-
szedł czas na skosztowanie sma-
kowitych ziemniaków oraz kiełba-
sek upieczonych na ognisku. Pod-
czas obchodów,  każdy z uczestni-
ków pikniku otrzymał pamiątkowy 
medal. Obchody Święta Pieczone-
go Ziemniaka zakończyły się o go-
dzinie 14:25.

Podziękowania należą się szcze-
gólnie rodzicom oraz nauczyciel-
kom: pani Katarzynie Paczkow-
skiej oraz Wandzie Trojanowskiej, 
za trud włożony w  przygotowanie 
całego spotkania.  

 Klaudia Stefańska 
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rozmowa z Damianem Simińskim, kandydatem na posła PSl z naszego okręgu 

Mam dość słuchania pustych sloganów 
DN: Jest Pan związany z poli-

tyką stosunkowo od niedawna, 
prawda? 

Damian Simiński: W zasadzie 
tak. Od 2011 roku, kiedy zostałem 
wiceburmistrzem Nowogardu, 
formalnie wszedłem również do 
struktur PSL. Wcześniej pracowa-
łem w bardzo prężnym przedsię-
biorstwie budowlanym, gdzie pia-
stowałem funkcję dyrektora eko-
nomiczno-finansowego, a także w 
dużej polskiej grupie kapitałowej, 
gdzie zawiadywałem wszystki-
mi polskimi spółkami drogowymi 
holdingu, będąc jednocześnie dy-
rektorem departamentu control-
lingu i pełnomocnikiem właścicie-
li. Bezpośrednio pode mnie podle-
gało w dwudziestu jeden firmach 
blisko 2,5 tysiąca pracowników. 
Łącznie przerabialiśmy ponad bli-
sko miliard złotych. Nie było cza-
su na dodatkowe zajęcia, w tym na 
politykę.

Ogólnie mówiąc jest Pan wyso-
ko wykwalifikowanym menedże-
rem? 

Nie wiem, czy można tak po-
wiedzieć, ale z pewnością czuję 
się mocny w tym co robię. Zarzą-
dzanie średnimi i dużymi firmami 
mam opanowane w najdrobniej-
szych szczegółach. Obecnie zresztą 
nadal związany jestem z biznesem. 
Jestem wiceprezesem firmy wodo-
ciągowo – kanalizacyjnej  oraz pre-
zesem firmy doradczej. Pomagam 
w prowadzeniu biznesu również 
innym firmom. 

Skąd zatem w ogóle wziął się 
pomysł na to, aby spróbować sił 
w samorządzie? 

Ciekawe pytanie. Sam chyba ni-
gdy sobie na to nie odpowiem jed-
noznacznie. Był to zbieg wielu 
okoliczności. Przede wszystkim, 
po wielu latach pracy w dużych fir-
mach, z daleka od domu, musia-
łem chwilkę odpocząć. Złapać od-
dech, nabrać dystansu. To właśnie 
było podwaliną decyzji o rozsta-
niu z grupą kapitałową. A samo-
rząd wyszedł sam z siebie. PSL za-
proponował mi nominację na sta-
nowisko wiceburmistrza Nowo-
gardu, przemyślałem to i podjąłem 
decyzję. Nie żałuję jej. Samorząd 
to było nowe doświadczenie, któ-
re znacząco rozszerzyło moje ho-
ryzonty zawodowe i społeczne. Ta 
praca pozwoliła mi osiągnąć nowy 
poziom kontaktów z ludźmi. My-
ślę, że jestem teraz lepszym czło-
wiekiem. 

Ciekawi mnie też wybór ugru-
powania, w którym pan posta-
nowił realizować się w polity-
ce. Z tego co przeczytałem, ra-
czej nie jest pan takim typowym 
kandydatem PSL, tzn. nie był pan 
związany w żaden sposób z rol-
nictwem, chociażby biznesowo 
czy naukowo. Jednak reprezen-
tuje pan tę partię, a w ostatnich 
wyborach samorządowych, star-

tował pan nawet do Sejmiku z li-
sty PSL. Dlaczego zdecydował się 
pan wspierać własnym nazwi-
skiem właśnie to ugrupowanie? 

To nie jest tak, że nie pasuję do 
PSL ze względu na doświadcze-
nie zawodowe i wykształcenie. Ja z 
tym ugrupowaniem związany by-
łem nieformalnie, na długo przed 
wstąpieniem w jego szeregi. Pasu-
je mi strategia polityczna tej par-
tii. Wystarczy spojrzeć na mój pro-
gram wyborczy i widać w nim, że 
pomimo, iż nie jest on kopią pro-
gramu krajowego PSL, to jednak 
ideologicznie jest on powiązany z 
wartościami, jakie PSL kultywuje. 
I w drugą stronę jest dokładnie tak 
samo. Być może nie jestem typo-
wym PSL-owcem, jestem jednak 
ekonomistą, finansistą, z olbrzy-
mim, jak na mój wiek doświadcze-
niem, a ten zawód jest niezbędny 
w każdej gałęzi gospodarki. 

Teraz próbuje pan sił w walce 
o miejsce w polskim Sejmie. Dla-
czego zdecydował się pan kandy-
dować do parlamentu? 

 Męczy mnie już słuchanie, prze-
praszam za wyrażenie „gadających 
głów w telewizorze”… Siejących 
populizm i tandetę jednocześnie. 
Mam dosyć słuchania pustych slo-
ganów „zrobimy, wybudujemy, 
razem możemy więcej…”. Ja też 
mogę więcej. Czuję to i wiem, że 
mogę coś zrobić dla zachodniego 
pomorza. Czas realnie spojrzeć na 
gospodarkę, na kraj i zapropono-
wać społeczeństwu konkretne pro-
pozycje. 

 Nie jest tajemnicą, że nasz re-
gion od lat znacznie odbiega w 
różnych statystykach w porów-
naniu z innymi w kraju. Mam tu 
chociażby na myśli dane o bez-
robociu, które nadal w naszym 
województwie jest na poziomie 
ok. 13% (dane na koniec sierp-
nia 2015), gdzie w wielu regio-
nach wynosi pon. 10%. Co Da-
mian Simiński, jako poseł, może 
zaoferuje naszemu regionowi, by 
stał się on w końcu atrakcyjnym i 
modnym miejscem do życia? 

Nasz mikroregion, jak każ-
dy, potrzebuje impulsu do dalsze-
go rozwoju. Takim impulsem na 
pewno będzie budowa drogi S3 do 
Świnoujścia wraz z tunelem pod 
rzeką Świną. Przygotowanie prze-
prawy promowej dziś funkcjonu-
jącej w Świnoujściu na torze wod-
nym pomiędzy np. Świętą a Polica-
mi. Takim impulsem będzie także 
budowa kolejnych odcinków dro-
gi S6 w kierunku Gdańska, co za-
równo ułatwi dostęp do nadmor-
skich kurortów, ale przede wszyst-
kim uatrakcyjni położone wzdłuż 
tej drogi tereny inwestycyjne. Po-
zwoli ulokować tu przemysł i prze-
twórstwo. Tylko tak można stwo-
rzyć nowe miejsca pracy i wprowa-
dzić w długiej perspektywie wpły-
wy z podatków lokalnych do sa-

morządów. Chcę dostać się do sej-
mu po to, aby w sposób bezpo-
średni dyskutować na najwyższym 
stopniu władzy o problemach na-
szego regionu. Rozmawiać z Mi-
nistrem Gospodarki o propono-
waniu inwestorom lokowania no-
wych przedsięwzięć właśnie na na-
szych ziemiach. Zmniejszanie sto-
py bezrobocia można realizować 
przede wszystkim w ten sposób.

Pochodzi pan z Nowogardu. 
Miasto to jest świetnym przykła-
dem na drastyczne z punktu wi-
dzenia przyszłości całej Polski 
zjawisko, a mianowicie emigra-
cja naszych rodaków do krajów 
Europy Zachodniej. Według róż-
nych szacunków z Nowogardu w 
ostatnich latach wyjechało nawet 
2 tysiące ludzi, a miasto z roku 
na rok się wyludnia. Problem ten 
jest widoczny też, kiedy spojrzy-
my na całym region - na trzech 
czwartych obszaru wojewódz-
twa występuje przewaga odpływu 
ludności nad jej napływem. Czy 
ma pan jakiś pomysł, w jaki spo-
sób powstrzymać ten emigracyj-
ny trend, nie tylko w Nowogar-
dzie, ale i całym regionie? 

Aby młodzi ludzie nie wyjeż-
dżali do pracy za granicę, trzeba 
zmienić kilka elementów. Złote-
go środka nie ma. Machanie cza-
rodziejską przedwyborczą różdż-
ką to za mało. Tu trzeba wielu dłu-
gich lat codziennej ciężkiej pracy, 
nad poprawą infrastruktury i do-
stępności terenów inwestycyjnych. 
Trzeba mocno pracować nad alo-
kacją firm i zbudować taką strate-
gię zachęcającą firmy do inwesto-
wania w pomorze zachodnie, aby 
zechciały one lokować tutaj swo-
je oddziały i stwarzały tym samym 
miejsca pracy. I niestety to nadal 
będzie zbyt mało, gdyż relacja wy-
nagrodzeń w krajach wyżej rozwi-
niętych do zarobków w Polsce jest 
olbrzymia. Przychodzi zatem mo-
ment również na to, aby rząd, par-

lament, zainspirował pracodaw-
ców do podniesienia płac. Oczy-
wiście pośrednio można to zro-
bić, poprzez podniesienie tzw. naj-
niższej krajowej, ale to też jest tyl-
ko półśrodek. Trzeba zbudować 
system szkoleniowo – edukacyj-
ny, aby nasza młodzież kończą-
ca szkoły dopasowana była w stu 
procentach do oczekiwań i wymo-
gu funkcjonujących   na tym tere-
nie przedsiębiorstw. Prawdziwi fa-
chowcy będą bowiem zawsze w ce-
nie. Wówczas zwiększy się popyt 
na pracownika, a to dla fachow-
ców wygeneruje atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Na tyle atrakcyjne, 
aby zatrzymać w kraju emigrują-
cą młodzież. 

W pańskim programie jest też 
mowa o bezpieczeństwie pie-
szych. Wiem, że prowadził pan 
akcję społeczną na terenie po-
wiatu goleniowskiego, zwracają-
cą uwagę na ten problem. Stwo-
rzył pan nawet stowarzyszenie 
mające się tym zająć.   Czy udało 
się coś osiągnąć w tym temacie i 
jakie są pańskie plany na popra-
wę bezpieczeństwa pieszych po-
ruszających się po drogach? 

Od ubiegłego roku bezustan-
nie walczę o poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych w ruchu drogowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
przejść dla pieszych. Zainicjowa-
łem akcję społeczną, w której do-
magaliśmy się wraz z ponad tysiąc 
osobową grupą mieszkańców mo-
jej rodzimej gminy zbudowania 
przez samorząd wspólnie z zarząd-
cami dróg wieloletniego progra-
mu przebudowy przejść dla pie-
szych. Niestety inicjatywa społecz-
na trafiła do urzędniczej szufla-
dy. Zamiast zająć się bezpieczeń-
stwem na poważnie współpracując 
z fachowcami, w urzędzie podjęto 
decyzję o bawieniu się w fachow-
ców i zamiast programu przebu-
dowy stworzonego ze specjalista-
mi od ruchu drogowego, powy-

mieniano na rażąco białe oprawy 
na latarniach ulicznych w miej-
scach przejść dla pieszych, a usta-
wiając je, ze względu na dużą od-
ległość masztów od przejść, pod 
skosem  spowodowano jeszcze 
większe niebezpieczeństwo. Ce-
nię każde działanie ukierunkowa-
ne na poprawę bezpieczeństwa, ale 
jednocześnie nie cierpię półśrod-
ków, bo wiem, że one często za-
mieniają się w działania docelowe. 
Taka ignorancja zaowocowała ko-
lejnym pomysłem- powołania sto-
warzyszenia, które nie da już sa-
morządom możliwości wrzucania 
projektów społecznych do zamra-
żarki. List intencyjny powołania 
Stowarzyszenia na Rzecz Popra-
wy Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym „Bezpieczny Pieszy”, uro-
czyście podpisaliśmy na stadionie 
Pogoni Szczecin w obecności me-
diów i kibiców, podczas organizo-
wanego przeze mnie i grupę mo-
ich przyjaciół turnieju charytatyw-
nego poświęconego właśnie ofia-
rom wypadku samochodowego 
sprzed roku z Kamienia Pomor-
skiego. Pod inicjatywą obok mojej 
osoby podpisali się przedstawicie-
le Stowarzyszenia SOS dla Rodzi-
ny, Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji, sportowców, prawników, Sto-
warzyszenie Sercem dla Regionu, a 
także przedstawiciele mediów.

Wybory już za dwa tygodnie, 
jakby Pan przekonał tych, którzy 
jeszcze nie wiedzą na kogo głoso-
wać, dlaczego mieliby oddać głos 
na pańską osobę? 

Przede wszystkim zachęcam do 
oddania głosu na PSL, jako par-
tię środka. Oddając swój głos na 
nasze ugrupowanie, wyborca nie 
musi wybierać pomiędzy skrajno-
ściami. Jeśli kocha ten kraj, PSL 
jest najlepszym wyborem. Głosu-
jąc natomiast na moją osobę, wy-
borca stawia na doświadczenie, fa-
chowość i rzetelność. Każdy kto 
odda na mnie swój głos może być 
pewien, że za wszelką cenę będę 
walczył o obywateli  i sprawy Po-
morza Zachodniego. Będę starał 
się ściągać na nasz teren firmy pro-
dukcyjne i przetwórcze, aby region 
dostał dodatkowy, potrzebny mu 
impuls do rozwoju. I bynajmniej 
nie są to slogany wyborcze. Znam 
się na swojej pracy, znam się na go-
spodarce, znam się na prowadze-
niu biznesu. Te walory są niezbęd-
ne dla województwa zachodniopo-
morskiego. My musimy mieć swo-
jego pełnowartościowego przed-
stawiciela w Sejmie. I ja dla dobra 
regionu chcę nim być.

Czy zamierza być Pan zawodo-
wym posłem? 

Absolutnie nie. Mam swoją pra-
cę, firmy, którymi zarządzam, bądź 
współzarządzam. Nie zamierzam 
zmieniać absolutnie niczego w 
moim życiu zawodowym. 

Redakcja 
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Samochód na błysk!
Na założenie myjni ręcznej nie potrzeba aż tak wielkich środków finansowych, jak np. w przypadku myjni automatycznej. Myjnię ręczną, przy ul. 700-lecia 
w Nowogardzie, od ponad roku, prowadzi pan Marek Ubych. Z młodym przedsiębiorcą rozmawiamy w ramach naszego stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”. 

Wchodząc do myjni pana Mar-
ka zorientowałem się, że właśnie 
jest przygotowywany samochód 
do mycia. Na mój widok nasz 
przedsiębiorca poruszył się:  - O, 
już pan jest, w takim razie zapra-
szam do mojego biura, tam spo-
kojnie sobie porozmawiamy. Pa-
mięta pan, jak przed laty dora-
stający chłopcy myli auta przy za-
mkniętym szlabanie na przejeź-
dzie do Goleniowa. Ja też tam cza-
sami byłem i   myłem szyby, opry-
skując je z butelki po płynie do na-
czyń „Ludwik”, za które później 
dostawałem parę groszy, bądź fe-
nigów od niemieckich kierowców 
- mówi z entuzjazmem nasz roz-
mówca. Tak właśnie zaczyna się 
nasza rozmowa…

Poruszanie się brudnym i za-
błoconym samochodem nie jest 
powodem do dumy i źle świad-
czy o jego właścicielu? 

Marek Ubych: No tak, i po-
wiem więcej, że dawniej były na 
szybach samochodów takie napi-
sy, które ktoś pisał palcem do wła-
ściciela pojazdu „umyj mnie” czy „ 
brudas”  to jakby wyczerpuje moją 
wypowiedź w tym pytaniu. Dla-
tego zapraszam wszystkich posia-
daczy samochodów tu do mnie do 
myjni. Łatwo trawić bowiem na 
ścianie budynku na 700 Lecia 13, 
gdzie jest bank i sklep Biurex. 

 Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego zdecydował się pan na 
otwarcie myjni ręcznej, a nie au-
tomatycznej? Byłoby mniej pra-
cy, a efekt pewno taki sam?

Marek Ubych: Decyzja o otwar-
ciu myjni ręcznej czy automa-

tycznej, w dużej mierze zależy od 
wcześniej zgromadzonych pienię-
dzy na ten rodzaj działalności. Nie 
da się ukryć, że mająca kilka za-
let myjnia automatyczna, wymaga 
od właściciela dużo większej inwe-
stycji, bowiem jest to urządzenie 
bardzo zautomatyzowane, gdzie  
proces mycia odbywa się w spo-
sób mechaniczny. Natomiast my-
cie ręczne, choć trwa o wiele dłu-
żej, z pewnością nie wymaga aż 
takiego zaangażowania w logisty-
ce, poza odpowiednim pomieszcze-
niem z dostępem do wody, w któ-
rej ten rodzaj działalności zużywa 
dość znaczną ilość w ciągu miesią-
ca. Natomiast na same środki che-
miczne, potrzebne do profesjonal-
nego umycia samochodu, wyda-
je mi się, że nie trzeba wydać aż 
tak znacznych sum pieniężnych, 
bowiem wystarczają one na dość 
długi okres. Jeśli posiada się odpo-
wiednią halę i zakupi podstawo-
we urządzenia do spłukiwania, ta-
kie jak np. urządzenia m-ki KER-
CHER, które według mojej oceny 
są bardzo odpowiednie do tej dzia-
łalności. Pozostają jeszcze środki 
czyszczące, które również powin-
ny tu być profesjonalne i wypróbo-
wane. Wiem, że myjnia ręczna jest 
bardziej czasochłonna, ale zdecy-
dowanie bezpieczniejsza dla farby 
karoserii auta. Ale, to ostatecznie 
sam właściciel decyduje, czy chce 
sam umyć, czy ktoś ma umyć mu 
jego auto.  

Ważna jest też lokalizacja, 
prawda? 

Tak, ma bardzo duże znacze-
nie. Myjnie samochodowe, na tere-

nie gdzie jest supermarket, czy sta-
cja paliwowa, przyciągają klien-
tów non stop i to bez większej re-
klamy. Na taki ruch nie mogę jed-
nak liczyć, jako właściciel myj-
ni zlokalizowanej w dość nietypo-
wym i mało ruchliwym miejscu. 
Czasami dużym problemem może 
być przyciągnięcie klienta indywi-
dualnego, nie mniej sukcesem jest 
rzetelność i konkurencyjne ceny 
oraz zakres usług, który tu jest w 
zasadzie podobny do innych myj-
ni. Natomiast, jeśli uda się nawią-
zać współpracę z firmami, które 
zazwyczaj posiadają w swojej flo-
cie od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu samochodów, jak w przypad-
ku np. firmy ATM Fedeńczak, czy 
też kilku innych, jak choćby: PRD, 
Invest-Techno, Biurex czy Auto-
neum Poland – jest to niewątpli-
wie ogromny atut, bowiem ich czę-
stotliwość odwiedzin w myjni jest 
stała. Dlatego w celu przyciągnię-
cia takich klientów, staram się za-
proponować dodatkowe usłu-
gi nie mieszczące się standardo-
wo w ofercie innych myjni. Zresz-
tą, otwartość na potrzeby klientów 
oraz elastyczność, są w tym bizne-
sie bardzo ważne. Można też po-
łączyć różne pomysły, np. prowa-
dzenie myjni z serwisem samocho-
dowym itp. Biznes ten prowadziła 
kilka lat wcześniej moja żona, przy 
ulicy Zamkowej w Nowogardzie, a 
teraz działalność przenieśliśmy na 
ulicę 700 Lecia 14, gdzie są lepsze 
warunki. Dlatego tutaj najpierw z 
małżonką chciałabym podzięko-
wać wszystkim naszym klientom, 
za dobrą współpracę i oczywiście 
zaprosić kolejnych klientów tu do 
naszej myjni przy ul.700 Lecia, 
gdzie brud z karoserii i kokpit auta 
zostaną odczyszczone najlepiej jak 
tylko będzie to możliwe.  

Ta praca chyba jest dla zręcz-
nych i… odpornych na przezię-
bienia?

Zgadza się, bo jest prowadzona 
często w wilgotnych warunkach, 
gdzie woda leje się strumieniem. 
Zatrudniony przeze mnie pracow-
nik, oprócz mycia, musi wiedzieć 
gdzie są miejsca trudno dostępne, 
i jak do nich dotrzeć w przypad-
ku mycia kabiny wnętrza pojaz-
du. Takie czyszczenie samochodu 
powinno być wykonane dobrze i w 
określonym czasie po to, by klient 
oczekujący na swój samochód nie 
czekał zbyt długo. Dlatego w mo-
jej myjni kierowca w tym czasie 
może napić się np. kawy lub her-
baty gratis, co myślę, że znacznie 
uprzyjemni mu czas. Średnio my-
cie, odkurzanie, czyszczenie plasti-
ków, szyb oraz nabłyszczanie, po-
winno trwać nie dłużej niż 40 mi-

nut. Wbrew pozorom dobrych i 
zaufanych pracowników wcale nie 
jest łatwo znaleźć, dlatego naszym 
atutem jest pani Julia, do której 
mam zaufanie i wiemy, że powie-
rzony jej samochód po umyciu bę-
dzie lśnił. Wiele osób zgłaszają-
cych się do pracy, niestety, nie wy-
trzymuje tempa oraz odczuwa ból 
rąk i bywa że kręgosłupa. Dlatego 
wiem, że ta praca może nie wyma-
ga intensywnego myślenia, ale ob-
ciążona jest dość sporym wysił-
kiem fizycznym, gdyż dziennie jest 
do umycia kilkanaście aut o róż-
nych gabarytach i pakietach. Zda-
rza się, że w ciągu jednego tygo-
dnia przez myjnię przejeżdża kil-
kadziesiąt samochodów. Ważne 
jest, aby praca w niej była szybko 
wykona, ale i dokładnie. Mycie sa-
mochodu to czynność, wbrew po-
zorom bardzo delikatna, dlatego 
tutaj musi być zachowana czuj-
ność, bowiem uszkodzenie może 
być bardzo drogie dla moje kiesze-
ni, bo z chwilą odstawienia samo-
chodu do myjni moja firma bierze 
za niego odpowiedzialność.  Dlate-
go, by ustrzec się od ewentualnych 
uszkodzeń pojazdu w czasie wyko-
nywania jego sprzątania czy my-
cia, postanowiłem z małżonką, że 
tego typu usługi  niebawem ubez-
pieczymy w firmie ubezpieczenio-
wej. 

Czy czystość samochodu to 
kwestia tylko estetyki, czy ma 
ona wpływ na kondycję auta?

I to i to. Jeżeli nie będziemy kon-
serwować i myć samochodu, to 
nie będzie on poprawnie działał i 
cieszył nasze oko. Obecny bardzo 
nowoczesny design samochodów 
jest już tak naszpikowany wielo-
ma udogodnieniami, że tylko po-
zostaje, by auto było zwyczajnie 
czyste. W tym biznesie sporo zale-
ży od dbania klienta o estetykę sa-
mochodu, ale zdecydowanie też od 
aury pogodowej. Jeśli przez dłuż-
szy czas są deszcze, jest wietrznie 
lub utrzymuje się słoneczna pogo-
da, to mam wrażenie, że do myj-
ni przyjeżdża mniej kierowców. W 
takich sytuacjach klientom chy-
ba nie opłaca się myć swoich sa-
mochodów. Dlatego, jak już wspo-
mniałem, dobrze mieć klientów „w 
tzw. zapasie”, którzy mają samo-
chody flotowe. Kończąc ten wątek 
chcę powiedzieć, że w tym bizne-
sie jest bardzo istotna nasza sta-
ranność, jak i cena za usługę, któ-
ra powinna być konkurencyjna dla  
właścicieli pojazdów. Jak wiemy, 
w Nowogardzie jest kilka myjni, w 
tym dwie z samoczynną obsługą, 
gdzie klient sam decyduje, jaki za-
kres usług może sobie wybrać przy 
umyciu samochodu.  

Z pewnością przy tej działal-
ności wielkie znaczenie ma ro-
dzaj stosowanych środków my-
jących?

To jest chyba najważniejsza 
sprawa w tej działalności, bo de-
cydując się na prowadzenie myjni, 
nie warto oszczędzać na środkach 
chemicznych czy maszynach ci-
śnieniowych, jak również  dobrych 
jakościowo gąbkach do czyszcze-
nia karoserii. Wydaje mi się, że 
inwestycja w dobre oprzyrządo-
wanie i dodatki, szybko się zwró-
ci, bo jakość usług będzie dzię-
ki temu lepsza. Panie redakto-
rze, dobrze wyczyszczony samo-
chód zarówno w środku, jak i na 
zewnątrz, musi dobrze wyglądać i 
zwracać uwagę. Karoseria powin-
na mieć połysk, nie mogą poja-
wić się na niej żadne zacieki. Mu-
szę więc dbać o sprzęt, który posia-
dam, by zdawał egzamin ze swo-
jego przeznaczenia.  Serwis i na-
prawę tego sprzętu prowadzi nam 
pan Roman Kwiatkowski, który 
jest przedstawicielem i dostawcą 
sprzętu firmy Kerscher. Korzysta-
jąc z okazji pragnę serdecznie po-
dziękować Jemu za dotychczaso-
wą współpracę , a wszystkich na-
szych, i nie tylko, klientów zaprosić 
do swojej myjni. Zapewniamy, że 
mogą oni liczyć na sumienne wy-
konanie wszystkich naszych usług, 
m.in. takich jak: umycie samocho-
du z woskiem, odkurzanie, płuka-
nie, mycie szyb, plastików, pranie 
tapicerki, polerowanie karoserii, 
czyszczenie felg i konserwacja skór 
w samochodach. W usługach na-
szych polecamy także mycie aut te-
renowych, busów  oraz pranie dy-
waników samochodowych.

Na koniec trochę o podat-
kach..., jak pan ocenia tę kwe-
stię, biorąc pod uwagę nowo-
gardzkie warunki?

Widzę, że tego pytania mi pan 
też nie odpuści, śledzę każdy w za-
sadzie pana wywiad i widzę, że to 
pytanie jest w podstawowym pana 
pakiecie (śmiech). Co tu mówić - 
podatki w gminie są zdecydowa-
nie za duże i chciałoby się je płacić 
nieco mniejsze, bo koszty utrzyma-
nia firmy i tak są bardzo duże. Jak 
widzę, to nie tylko ja tak twierdzę, 
ale również inne osoby trudnią-
ce się działalnością gospodarczą w 
tej gminie. Niestety, czy chcemy czy 
nie musimy je płacić, czyli jest tak, 
płacz i płać nie ma zmiłuj - podsu-
mowuje naszą rozmowę pan Ma-
rek Ubych, właściciel myjni ręcz-
nej w Nowogardzie, przy ul. 700 
Lecia.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nasi przedsiębiorcy: Marek Ubych, Ręczna Myjnia, przy ul. 700 Lecia 

Marek Ubych wraz z małżonką gwarantują dobrą jakość usług
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Magdalena Zarębska-Kulesza - naszą kandydatką do Sejmu
„Zło jest krótkotrwałe Dobro wieczne”
 „Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą.
Burzy swój dom ten, kto jest przekupny
Kto nienawidzi łapówek, ten znajdzie życie, sprawiedliwość i cześć.
Dzielna kobieta gdy chce mieć własną rolę, nabywa ją pracą swoich rak.
Niegodziwy poseł sprowadzi nieszczęście,
lecz wierny posłaniec działa kojąco.
Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie. 
Prawdy chodzą ścieżkami sprawiedliwości i drogą prawa 
Synu słuchaj pouczeń ojca i nie odrzucaj nauki matki.
Gdy władca słucha kłamstw, to wszyscy jego słudzy  są bezbożni.
Gdy sprawiedliwi sprawują władzę lud się cieszy. 
Gdy nie ma umiejętnego kierowania naród upada.”
                                                          Księga Salomona-Przypowieści 

Tym artykułem chcę przybli-
żyć wyborcom, naszą Kandydat-
kę. Opowiedzieć o jej życiu, za-
wodzie, Rodzinie, środowiskach, 
z którymi się związała, światopo-
glądzie i zainteresowaniach. 

Jeżeli wyborcy zdecydują się 
oddać swój głos na Magdalenę 
Zarębską-Kuleszę niech nie pyta-
ją co zrobi, gdy zostanie posłanką? 
Z tego w przyszłości zda świadec-
two, a my wystawimy jej rachu-
nek. Niech zapytają o to, co zro-
biła i robi teraz. By czynić dobro, 
unikając zła, trzeba umieć obiek-
tywnie oceniać siebie i innych. 
Wybierać to co nie szkodzi , nie 
burzy, nie urąga, nie narusza god-
ności i czci. To co miało być, bu-
dowaniem obywatelskiego społe-
czeństwa, stało się fikcją i dlate-
go jest potrzeba szybkich zmian. 
Od polityka wymaga się więcej 
empatii. Politycy próbują zawład-
nąć naszą świadomością, często 

dla własnych celów. Kompromisy 
tak ale powtarzające się toleran-
cje-nie! Bo one stają się przyzwo-
leniem. Przysłowie mówi „Czło-
wiek potyka się o kretowiska, nie 
o góry”.

Życiowe, zawodowe, społecz-
ne Curriculum-Vitae Magdaleny 
Zarębskiej-Kuleszy

Urodziła się w 1961r. w Szczeci-
nie. Tam przeszła wszystkie szcze-
ble edukacji. W 1987r. ukończyła 
studia pedagogiczne na Uniwersy-
tecie Szczecińskim, nauczanie po-
czątkowe. W 1993r. podjęła pra-
cę w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Nowogardzie. Przez dwa lata peł-
niła funkcję zastępcy dyrektora, a 
po wygraniu konkursu została jej 
dyrektorem. Funkcje tę sprawo-
wała przez dziesięć lat. Po zmia-
nie dyrektora, przez dwa lata pra-
cowała w charakterze nauczycie-
la kl. I-IV w Szkole Podstawowej 

nr 4 w pierwszej kolejności pod-
jęła decyzję i starania, poprawie-
nia stanu technicznego. Wybudo-
wano nowy segment spełniający 
wymogi szkoły podstawowej. Dla 
wszystkich, którzy Panią Magda-
lenę  znają jest wzorem pracowi-
tości o odpowiedzialności, szcze-
gólnie wyróżniającym się pedago-
giem. Pytana jaki jest najważniej-
szy przedmiot-odpowiada wszyst-
kie są ważne, ale najważniejszym 
jest Jak Postępować w Życiu. Tego 
przedmiotu uczą wszyscy pracow-
nicy, rodzice, kościół, a także sami 
uczniowie.

Niezwykle ważnym wydarze-
niem w SP-nr 4 było ustanowie-
nie jej Patrona. Został Nim Oj-
ciec Święty Jan Paweł II. Pytana 
jak powiązać ze sobą naukę i wia-
rę odpowiada „nauka jest by zro-
zumieć, wiara by trwać”.Gdy Pani 
Magdalena zostanie wybrana do 

Sejmu, będzie ważnym ogniwem 
przy zmianach, systemu naucza-
nia i wychowania. Obiektywne 
okoliczności, dla Niej bardzo bo-
lesne powodują, że jest nauczy-
cielem w stanie nieczynnym. Pani 
Magdalena jest żoną architekta i 
matką dorosłych już dzieci-syna i 
córki. Mieszkają na wsi w Świer-
czewie Gmina Nowogard. Dom 
pokoleniowy wyremontowany, 
odnowiony, jest Ich najlepszym 
miejscem na Ziemi. W rodzinie 
odnajdują sens swojego życia. W 
Świerczewie w świetlicy wiejskiej 
w lipcu 2015r. rozpoczęła akcję, 
propagującą czytelnictwo wśród 
dzieci-”czytam bo lubię”. Trzy lata 
temu, skrzyknęła grupę członków 
Koła PiS, która pomogła prze-
prowadzić w Świerczewie impre-
zę rekreacyjno-sportową „każdy 
może, potrafi i chce” Nasza Kan-
dydatka Magdalena Zarębska-Ku-
lesza zainicjowała  budowę tablicy 
upamiętniającej tragedię smoleń-
ską. Zlokalizowana będzie na Pla-
cu Ofiar Katynia w Nowogardzie. 
Przy projekcie pracowała cała Ro-
dzina. Z wielką estymą czci i od-
daje hołd Tym, którzy oddali ży-
cie za Ojczyznę. W politycznych 
dyskursach podkreśla w szczegól-
ny sposób, że Pokój  nie zaczyna 
się, ani w Moskwie, ani w Berlinie 
czy Paryżu, lecz w sercu każdego 
człowieka. Od 1991r. Jest człon-
kiem NSZZ „Solidarność”. W tej 
związkowej organizacji była vice-
-przewodniczącą. Od 2006 roku 
jest członkiem partii „Prawo i 

Sprawiedliwość”. Współtworzyła 
Koło „Prawo i Sprawiedliwość” w 
Nowogardzie. Aktualnie jest jego 
przewodniczącą i członkiem Wo-
jewódzkiego Zarządu Partii. Pani 
Magdalena zabiegała, by w Nowo-
gardzie  utworzone zostało Biuro 
Poselskie. Dzięki temu odwiedzi-
ło  mieszkańców  Nowogard wielu 
Posłów, między innymi Andrzej 
Duda Prezydent Polski.  Członko-
wie Koła  to dobra drużyna. Zwią-
zali swój los, czas i działania, by 
służyć ludziom  i Polsce. Nasza 
Kandydatka  może pochwalić się 
sporym  spektrum zainteresowań 
: literaturą, polityką, samorządno-
ścią, internetem, jest czytelniczką 
Biblioteki Miejskiej w Nowogar-
dzie i sportem. Kiedyś uprawiała 
piłkę ręczną i występowała w re-
prezentacji szkoły. 

Konkludując…. 
„Ojczyzna to wspólny obowią-

zek”, bo wspólny w rodzinie, pra-
cy, organizacji, biedzie i pod Krzy-
żem wspólny gdy godzą w nas ka-
taklizmy, wojny i terror. Gdy sta-
niemy przed urną, by zagłoso-
wać pamiętajmy, że to my jeste-
śmy pracodawcami. Wyślijmy Pa-
nią Magdalenę, kandydatkę na ten 
ważny i odpowiedzialny  odcinek 
pracy. Nie zawiedzie, da radę!

Bo ma serce i wiarę 
Nowogard 05.10.2015 r.

W imieniu członków koła
 „Prawo i Sprawiedliwość”

Tadeusz Filipczak

maTerIaŁ WYBOrCZY

Wyjazdy w poszukiwaniu punktów...

Przerwać serię Sparty
W najbliższy weekend, pierwszy i drugi zespół Pomorzanina, swoje kolejne mecze ligowe rozegra na 
wyjazdach. Podopieczni Tomasza Surmy zagrają w Węgorzynie, z niepokonaną od 7 spotkań tamtej-
szą Spartą. „Rezerwowi” w poszukiwaniu punktów wybiorą się do Goleniowa, na mecz z OKS-em.  

Piłkarze Pomorzanina ostat-
ni raz wygrali w pierwszej kolej-
ce, to zupełnie inaczej niż ich so-
botni rywale. Sparta w pierw-
szej kolejce przegrała z Energety-
kiem, później jednak nie zaznała 
już smaku porażki, pięciokrotnie 
wygrywając i dwa razy notując re-
mis. W Węgorzynie wygrali tylko 
wspomniani wcześniej zawodni-
cy z Gryfina (1:2), później Sparta 
trzy razy wygrała nie tracąc przy 
tym gola, odpowiednio z Morzyc-
kiem Moryń (3:0), Arkonią Szcze-
cin (2:0) i Polonią Płoty (3:0). Po-
morzanin, jak dotąd, na wyjaz-
dach nie zdobył choćby jedne-
go punktu. Po trzech spotkaniach 
na terenie rywali, nowogardzianie 
mają na koncie 3 strzelone gole i 
7 straconych. Spartę można ograć, 

pokazali to piłkarze drugiego ze-
społu w II Rundzie Pucharu Pol-
ski ZZPN, wówczas „rezerwowi” 
wygrali w Nowogardzie ze Spar-
tą 2:1. Pozostaje wierzyć, że pod-
opieczni Tomasza Surmy prze-
rwą w końcu serię bez zwycięstwa 
i odbiją się od dna ligowej tabeli. 
Mecz w Węgorzynie odbędzie się 
w sobotę (10 października), o go-
dzinie 16:00. 

Piłkarze drugiego zespołu, po, 
co prawda przegranym, ale ład-
nym meczu z liderem, wybiorą się 
do Goleniowa, aby tam rywalizo-
wać z OKS-em Center MD. Ry-
wale grają w kratkę, po 7. kolej-
kach zajmują w tabeli 9. miejsce 
z 9 punktami na koncie. OKS do-
tychczas 3 razy wygrał i zanoto-
wał 4 porażki. Piłkarze z Golenio-

wa fatalnie prezentują się na wła-
snym boisku, gdzie wygrali tylko 
raz i trzy razy schodzili z mura-
wy jako przegrani, a wszystko to 
przy 9 strzelonych i 14 straconych 
golach. Ta statystyka może napa-
wać optymizmem przed sobot-
nim meczem. Drugi zespół musi 
zacząć wygrywać, jeśli chce pozo-
stać w A Klasie, póki co na wyjeź-
dzie nowogardzianie zdołali jedy-
nie zdobyć 3 gole. Mecz ten zapla-
nowano na sobotę (10 październi-
ka), o godzinie 19:00.

Dodajmy, że kobieca drużyna 
Pomorzanina, jak i cała III Liga 
Kobiet, rozegra swój mecz w śro-
dę. Więcej o tym, w następnym 
wydaniu DN. Przy artykule pre-
zentujemy komplet weekendo-
wych gier. KR 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
9. kolejka:
Stal Szczecin – Zorza Dobrzany   (10.10; 11:00)
Piast Karsko – Iskra Golczewo   (10.10; 15:00)
Energetyk Gryfino – Rega Trzebiatów  (10.10; 15:00)
Morzycko Moryń – Ina Ińsko   (10.10; 15:00)
Sarmata Dobra – Arkonia Szczecin   (10.10; 15:00)
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard  (10.10; 16:00)
Kłos Pełczyce – Polonia Płoty   (10.10; 16:00)
Błękitni II Stargard – Stal Lipiany   (11.10; 16:30)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
8. kolejka:
Aquila Szczecin – Pomorzanin Przybiernów  (10.10; 12:00)
Zalew Stepnica – Hanza Goleniów   (10.10; 14:30)
Rybak Wełtyń – Znicz Niedźwiedź   (10.10; 16:00)
OKS Goleniów – Pomorzanin II Nowogard  (10.10; 19:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Kasta Majowe  (11.10; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Wicher Reptowo  (11.10; 15:00)
Światowid Łobez – Orzeł Łożnica   przełożone

W dniu 2 września b.r., Pomorzanin II w ramach II Rundy  Pucharu Polski ZZPN, wy-
grał ze Spartą 2-1. Czy pierwszy zespół powtórzy ten wynik.
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III Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego – Bocieniec 2015

Nowogardzkie podium
W sobotę (3 października), w Białuniu, po raz trzeci rozegrany został coroczny Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego „Bocieniec”. Do rywalizacji przystą-
piło 5 par, spośród których, aż trzy utworzone były przez tenisistów z Nowogardu. Po sześciu godzinach rywalizacji, na podium znalazły się tylko nowo-
gardzkie pary. 

Jak co roku, gospodarzem tur-
nieju „Bocieniec” był Władysław 
Błażewicz, na którego zaprosze-
nie w turnieju wzięło udział 10 za-
wodników, którzy utworzyli 5 par 
deblowych. Nowogard reprezen-
towali gospodarze - Władysław 
Błażewicz i Stanisław Błażewicz 
oraz Krzysztof Kamiński, Woj-
ciech Kubicki, Norbert Dworak 
i Zbigniew Ceranka. W turnieju 
wzięło jeszcze udział czterech za-
wodników ze Szczecina: Tomasz 
Błażewicz, Bogdan Kucewicz, Ra-
fał Sidorczuk i Paula Mijas. Teni-
siści walczyli na korcie ceglastym 
w systemie „każdy z każdym”, na 
dystansie jednego pełnego seta 
(do 6 wygranych gemów). W 
przypadku remisu 6:6, rozgrywa-
ny był tie-break (do 7 wygranych 
punktów, lub na przewagi przy re-

misie w tie-breaku). Tenisistom 
towarzyszyła słoneczna jesienna 
aura. Zmagania rozpoczęły się o 
godzinie 10:00 i trwały przez sześć 
godzin. Jak burza swoje pierwsze 
trzy mecze wygrali Krzysztof Ka-
miński i Norbert Dworak, odda-
jąc rywalom jedynie 4 gemy. Rów-
nież niepokonani po pierwszych 
trzech pojedynkach byli Wojciech 
Kubicki i Zbigniew Ceranka, któ-
rzy co prawda  musieli się sporo 
napracować w meczu z gospoda-
rzami turnieju, który ostatecz-
nie wygrali 7:5. Tak więc drabin-
ka turniejowa tak się ułożyła, że 
ostatnim meczem był pojedynek 
nowogardzian - Krzysztofa Ka-
mińskiego i Norberta Dworaka z 
Wojciechem Kubickim i Zbignie-
wem Ceranką. Był to prawdzi-
wy finał turnieju i jak można było 

się spodziewać, nikt nie chciał od-
dać rywalom zwycięstwa. Żadna 
z par nie potrafiła przełamać ry-
wali i przez dwanaście partii kibi-
ce oglądali walkę gem za gem. O 
tym kto zwycięży, musiał zadecy-
dować tie-break. Większym opa-
nowaniem i zimną krwią wykaza-
li się Wojciech Kubicki i Zbigniew 
Ceranka i to oni tryumfowali w III 
Deblowym Turnieju Tenisa Ziem-
nego. Krzysztof Kamiński i  Nor-
bert Dworak cieszyli się z 2. miej-
sca, natomiast podium uzupełni-
li gospodarze - Władysław Błaże-
wicz i Stanisław Błażewicz. Wszy-
scy zawodnicy za uczestnictwo 
otrzymali piękne pamiątkowe dy-
plomy oraz po worku białuńskich 
ziemniaków, a pary grające w fi-
nale, dodatkowo zostały nagro-
dzone słoikami miodu od bocie- nieckich pszczół, nagrody te zo-

stały ufundowane przez gospoda-
rza- Władysława Błażewicza. 

Po zmaganiach sportowych 
było wiele atrakcji, przede wszyst-
kim przejazd zawodników pro-
mem, „Staś 4”, na wyspę Bocie-
niec, gdzie wykonano pamiąt-
kowe zdjęcie. Atrakcją  dla dzie-
ci uczestników i gości, były prze-
jazdy traktorkiem z wagonikami, 
a dla dorosłych zjazdy bocieniec-
kim linowym wyciągiem krzeseł-
kowym w przestworzach ponad 
wyspą i stawem z prędkością za-
pierającą dech w piersiach. Mię-
dzy tymi atrakcjami przy wielkim 
ognisku odbyło się wspólne gril-

lowanie, podczas którego nie za-
brakło kaszanek, kiełbasek i smal-
czyku. Był również pyszny chle-
buś i ogóreczki kwaszone, kiszo-
ne, konserwowe zrobione na ty-
siąc sposobów.  Turniej zakończył 
się zatem wspólnym biesiadowa-
niem i zabawą. Wielkie podzię-
kowania należą się  Gospodarzo-
wi za gościnność i tak wspania-
le zorganizowany kolejny już, bo 
III turniej tenisa ziemnego w Bia-
łuniu. Zawodnicy i goście dzięku-
ją za zaproszenie oczekując na IV 
Bocieniec 2016.

Przy artykule publikujemy wy-
niki oraz klasyfikacje turnieju. 

KR

Łucja córka Urszuli i Ma-
teusza ur.30-09-2015 z 
Kamienia Pomorskiego

Oliwia córka Patrycji ur.1-
10-2015 z Reska

Inga córka Agnieszki i 
Macieja ur.5-10-2015 z 
Nowogardu

Ignacy syn Agaty i Grze-
gorza ur. 4-10-2015 z Su-
liszewic

Brajan syn Agaty Turow-
skiej ur.25-09-2015 z 
Łobza

Wyniki Grupa:
Bogdan Kucewicz/Rafał Sidorczuk – Krzysztof Kamiński/Norbert Dworak  1:6
Wojciech Kubicki/Zbigniew Ceranka – Władysław Błażewicz/Stanisław Błażewicz 7:5
Bogdan Kucewicz/Rafał Sidorczuk – Tomasz Błażewicz/Paula Mijas   6:3
Krzysztof Kamiński/Norbert Dworak – Władysław Błażewicz/Stanisław Błażewicz 6:2
Wojciech Kubicki/Zbigniew Ceranka – Tomasz Błażewicz/Paula Mijas   6:0
Bogdan Kucewicz/Rafał Sidorczuk – Władysław Błażewicz/Stanisław Błażewicz  1:6
Krzysztof Kamiński/Norbert Dworak – Tomasz Błażewicz/Paula Mijas  6:1
Bogdan Kucewicz/Rafał Sidorczuk – Wojciech Kubicki/Zbigniew Ceranka  3:6
Tomasz Błażewicz/Paula Mijas – Władysław Błażewicz/Stanisław Błażewicz  0:6
Krzysztof Kamiński/Norbert Dworak – Wojciech Kubicki/Zbigniew Ceranka  6:7

M P Gemy
1 Wojciech Kubicki / Zbigniew Ceranka (Nowogard) 8 26 – 14 
2 Krzysztof Kamiński / Norbert Dworak (Nowogard) 6 24 – 11 
3 Władysław Błażewicz / Stanisław Błażewicz (Nowogard) 4 19 – 14 
4 Bogdan Kucewicz / Rafał Sidorczuk (Szczecin) 2 11 – 21 
5 Tomasz Błażewicz / Paula Mijas (Szczecin) 0 4 – 24 

Pamiątkowe zdjęcie wykonane na wyspie „Bocieniec”, od prawej- Krzysztof Kamiński, Władysław Błażewicz, Norbert Dworak, 
Wojciech Kubicki, Rafał Sidorczuk, Zbigniew Ceranka, Bogdan Kucewicz, Stanisław Błażewicz, Paula Mijas, Tomasz Błażewicz

Podróż promem Staś 4 na wyspę Bocieniec
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. - od 5 szt. - 20 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

A/0

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Dwa złote medale ewy Durskiej w ekwadorze

W Katarze powalczy o Igrzyska
Ewa Durska ma za sobą bardzo udany start podczas mitingu w Ekwadorze, gdzie wywalczy-
ła dwa złote medale. Teraz przed nowogardzianką bardzo ważny start w Katarze, podczas 
olimpijskich kwalifikacji. Jeśli wszystko pójdzie po myśli naszej reprezentantki, to w 2016 
roku wystartuje w Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. 

W Ekwadorze Ewa Durska star-
towała pod koniec września. Lek-
koatletka z Nowogardu, rywali-
zowała w swojej koronnej konku-
rencji pchnięcia kulą oraz w rzu-
cie dyskiem. Nie dziwi już nikogo 
fakt, że na nowogardziankę obec-
nie nie ma mocnych. W pchnięciu 
kulą w najlepszej próbie Ewa Dur-
ska uzyskała 13 metrów i 41 cen-
tymetrów. Żadna z rywalek nie 
była w stanie posłać kuli na dal-
szą odległość, przez co mieszkan-
ka Nowogardu do swojej ogrom-
nej medalowej kolekcji, dorzuciła 
złoto z Ekwadoru. To jednak nie 
był koniec jej popisów, gdyż nasza 
reprezentantka wystartowała rów-
nież w rzucie dyskiem. W swojej 
najlepszej próbie, Ewa Durska po-
słała dysk na odległość 36 metrów 
i 70 centymetrów, jak się okaza-
ło wystarczało to na złoty medal 
w dyskobolu. Zatem z Ekwadoru 
poza wspomnieniami z tego kra-
ju, do Nowogardu nasza reprezen-
tantka przywiozła również dwa 
złote krążki. 

Ewa Durska ma przed sobą 
jeszcze bardzo intensywny okres. 
Obecnie zawodniczka UKS Bar-
nim Goleniów, przebywa na zgru-
powaniu w ośrodku sportowym 

w Spale. Natomiast już 23 paź-
dziernika, przed mieszkanką No-
wogardu niezwykle ważny start w 
Katarze. Ewa Durska będzie wów-
czas walczyła o zakwalifikowanie 
się do Paraolimpiady 2016 w Rio 

de Janeiro. Kwalifikacje wywalczą 
tylko dwie najlepsze zawodnicz-
ki, które rywalizować będą w Ka-
tarze. Wierzymy w to, że nasza re-
prezentantka stanie na wysoko-
ści zadania i zapewni sobie start w 
olimpiadzie. 

Ewa Durska jest niezwykle uty-
tułowaną para-olimpijką, toteż 
nie może dziwić fakt, że przystą-
piła do akcji „Tak dla Rio”. Pro-
jekt ten jest inicjatywą czwórki 
wybitnych sportowców: Karoli-
ny Hamer (pomysłodawczyni ak-
cji, niepełnosprawna pływaczka, 
multimedalistka mistrzostw świa-
ta i Europy), Katarzyny Rogowiec 
(biegaczki narciarskiej, potrójnej 
medalistki Igrzysk Paraolimpij-
skich), Janusza Rokickiego (ku-
lomiota, medalisty Igrzysk Para-
olimpijskich) oraz Tomasza Ha-
merlaka (maratończyka na wóz-
ku, medalisty Igrzysk Paraolim-
pijskich). Celem akcji jest pro-
mocja sportu paraolimpijskiego w 
Polsce. Twórcy projektu walczą o 
obecność sportowców niepełno-
sprawnych w mediach oraz po-
magają paraolimpijczykom w po-
zyskiwaniu sponsorów.  Dokład-
nie za 20 dni, sportowcy złożą pe-
tycję poparcia, w sprawie transmi-
sji z ich zmagań w telewizji. Każ-
dy z nas może się podpisać pod tą 
petycją na oficjalnej stronie akcji 
– takdlario.pl . 

KR

Ewa Durska na najwyższym stopniu podium podczas mitingu w Ekwadorze
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POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Informuje, iż wszelkie 
umowy na wykonanie prac 

projektowych zawierane 
przez Pana roberta W. 

nie ponoszę jakiejkolwiek 
odpowiedzialność. 

Informuje również, że z Panem W. 
nie podjąłem żadnej współpracy 

    Andrzej Augustynek

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundo-
waniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest 
to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czy-
li po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 

nadzieję, że podobnie jak ja, wie-
lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 

Festynu Komandosa, odbędzie się 
Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możli-
wość swojego zdania w tak ważnej 
sprawie dla członków Stowarzysze-
nia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

II liga mężczyzn i Grand Prix Polski

Zawodnicy z Wierzbięcina rozpoczęli sezon
Za nami już pierwsze mecze II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym. Zawodnicy klubu LUKS Top Wierzbięcin, po 4 spotkaniach mają na koncie trzy zwycię-
stwa i jedną porażkę. Równie dobrze podopieczni Józefa Korkosza spisują się w indywidualnych startach, podczas Grand Prix Polski. 

Grupa północna II Ligi Męż-
czyzn tenisa stołowego rozgryw-
ki zainaugurowała 26 września. 
Zawodnicy z Wierzbięcina na po-
czątek rozegrali dwa wyjazdo-
we mecze. W pierwszym poje-
dynku, podopieczni Józefa Kor-
kosza nie pozostawili wątpliwo-
ści kto jest lepszy, w pojedynku z 
UKS-em Czarni Pieszcz. Druży-
na LUKS Top wygrała ten mecz 
2:8. W drugim spotkaniu nie było 
już tak łatwo. Rywalami byli te-
nisiści Darz Boru Karnieszewi-
ce. Po niezwykle zaciętej rywali-
zacji gospodarze z Karnieszewic 
nieznacznie wygrali 6:4. W 3. i 4. 
kolejce zespół z Wierzbięcina ry-

walizował już na własnym parkie-
cie w minioną sobotę (3 paździer-
nika). Na początek tenisiści stoło-
wi LUKS Top musieli wspiąć się 
na wyżyny umiejętności, z nie-
zwykle ambitnymi zawodnikami 
z Polic. Ostatecznie gospodarze 
wygrali z UKS-em Champion Po-
lice 6:4. Bardzo ciekawie zapowia-
dał się drugi pojedynek, z ATS-
-em Stargard. Goście przed star-
tem rozgrywek wzmocnili swój 
skład trzema nowymi zawodnika-
mi, którzy w swojej karierze wy-
stępowali już w Ekstraklasie i I 
Lidze. Zawodnicy z Wierzbięci-
na nie przestraszyli się jednak sil-
nego „na papierze” składu i pew-

nie pokonali stargardzian 7:3. Po 
4. kolejkach podopieczni Józefa 
Korkosza z 6 punktami na koncie 
zajmują 3. miejsce w tabeli. Przed 
nimi znajdują się tenisiści UKS-u 
Nałęcz Majster Ostroróg, którzy 
również mają na koncie 6 punk-
tów, jednak posiadają lepszy bi-
lans małych punktów. Na pozy-
cji lidera zadomowili się niepo-
konani zawodnicy Darz Bór Kar-
nieszewice. Mecze w ramach 5. i 6. 
kolejki II Ligi Mężczyzn, zaplano-
wano na 7 listopada, a podopiecz-
ni Józefa Korkosza będą gospoda-
rzami pojedynków z UKS-em Na-
łęcz Ostroróg oraz z tenisistami ze 
Szczecinka.  

W parze z rozgrywkami ligo-
wymi idą starty indywidualne za-
wodników z Wierzbięcina. Awans 
do  I Grand Prix Seniorów wywal-
czył Bartosz Jemilianowicz oraz 
nowy nabytek klubu z Wierz-
bięcina- Bartosz Dobrowolań-
ski. Dzień przed turniejem głów-
nym, w barażach wystartuje Seba-
stian Jemilianowicz, który miejmy 
nadzieję przebrnie przez tę prze-
szkodę i dołączy do swoich klu-
bowych kolegów. O wynikach 
zawodników z klubu LUKS Top 
Wierzbięcin, będziemy informo-
wać na bieżąco. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. północ – I Runda

1. kolejka (26.09.2015):
UKS Champion Police – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 8:2
ATS Stargard – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  4:6
UKS Czarni Pieszcz – LUKS Top Wierzbięcin  2:8
 Darz Bór Karnieszewice – UKS Chrobry Międzyzdroje 8:2

2. kolejka (26.09.2015):
UKS Champion Police – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 0:10
ATS Stargard – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek  8:2
UKS Czarni Pieszcz – UKS Chrobry Międzyzdroje  8:2 
Darz Bór Karnieszewice – LUKS Top Wierzbięcin  6:4

3. kolejka (03.10.2015):
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – Darz Bór Karnieszewice 4:6
KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek – UKS Czarni Pieszcz 4:6
UKS Chrobry Międzyzdroje – ATS Stargard   3:7
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Champion Police  6:4

4. kolejka (03.10.2015):
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – UKS Czarni Pieszcz  8:2
KS Lubczyk Dent Welim Szczecinek – Darz Bór Karnieszewice 3:7
UKS Chrobry Międzyzdroje – UKS Champion Police  3:7
LUKS Top Wierzbięcin – ATS Stargard   7:3

M M Małe pkt. P
1 Darz Bór Karnieszewice 4 27 – 13 8
2 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 4 28 – 12 6
3 LUKS Top Wierzbięcin 4 25 – 15 6
4 ATS Stargard 4 22 – 18 4
5 UKS Champion Police 4 19 – 21 4
6 UKS Czarni Pieszcz 4 18 – 22 4
7 KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 4 11 – 29 0
8 UKS Chrobry Międzyzdroje 4 10 – 30 0



9-12.10.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Zarząd Kola Miejsko-Gminnego 
PZW w Nowogardzie

organizuje
w dniu 11.10.2015 r.

zawody wędkarskie 
spławikowe

w Kamieniu Pomorskim.
Wyjazd o godz. 6.30 

z ul. 5 Marca.
Zapisy di dnia 8.10.2015 

w sklepie "Wędkarz". 
Startowe 10 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

zatrudni nauczyciela fizyki 
w wymiarze 7/18 godzin dydaktyczno-wychowawczych 

wymagane pełne kwalifikacje. 

Tel. 91 391 03 80 

ZaTrUDNIĘ 
kIerOWCĘ 

kaT C+e 
TraNSPOrT kraJOWY

Tel 509 740 304

Wydzierżawię 
miejsce do sprzedaży kwiatów 

i zniczy blisko cmentarza 
w Nowogardzie. 

Możliwość parkowania 
samochodu. Tel. 601 544 530

Hotel restauracja Przystań 

zatrudni 
rencistów 

na stanowiska kierowca 
(rozworzenie posiłków), 

konserwator, 
pomoc kuchenna, 

szatnie, 
sprzątanie. 

Tel. 91 39 20 221 

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

Osina z dofinansowaniem na infrastrukturę sportową

Powstanie profesjonalne boisko
Pod koniec września, radni województwa zachodniopomorskiego podczas sesji Sejmiku, 
przyznali fundusze w kwocie 400 tys. zł, przeznaczone na pokrycie części kosztów budo-
wy modernizacji i remontów obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wsparcie trafi do 26 jed-
nostek, a pośród nich znajduje się Osina, która planuje budowę profesjonalnego boiska do 
siatkówki plażowej. 

Kwota 400 tys. zł, została przez 
władze wojewódzkie przeznaczo-
na na poprawę stanu infrastruktu-
ry rekreacyjno-sportowej w regio-
nie. Remonty, modernizacje i do-
posażenia objęły przede wszyst-
kim hale sportowe, aule i sale gim-
nastyczne, stadiony, boiska, zaple-
cza socjalne, siłownie zewnętrzne 
oraz lodowiska. „Program pomo-
cy finansowej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego na poprawę 
infrastruktury sportowej”, w ca-
łości finansowany jest z budżetu 
województwa zachodniopomor-
skiego. To przedsięwzięcie reali-
zowane w latach 2002, 2005-2008, 

a po zakończeniu programu „Or-
lik” kontynuowane od 2014 roku. 
Wsparcie w poszczególnych edy-
cjach programu, w wysokości bli-
sko 3 milionów złotych, otrzyma-
ło już ponad 250 obiektów spor-
towych. Dziś już wiadomo, że do 
tego grona dołączy również Osi-
na. W ramach pomocy finanso-
wej dla jednostek samorządu te-
rytorialnego na poprawę infra-
struktury sportowej, gmina Osina 
otrzymała 15 tys. zł, gdzie całko-
wita wartość inwestycji wynosi 30 
tys. zł. Dokładnie tyle ma koszto-
wać profesjonalne boisko do siat-
kówki plażowej, które powstanie 

przed stadionem. Choć nie wia-
domo jeszcze, kto wygra przetarg 
na wykonanie tej inwestycji pew-
nym jest, że prace ruszą już w tym 
roku, gdyż projekt ten musi zostać 
zrealizowany jeszcze w 2015 roku. 
Urzędnicy zapewniają, że boisko 
zostanie wybudowane przez pro-
fesjonalną firmę specjalizującą się 
w takich pracach. Osina chce za-
gwarantować swoim mieszkań-
com profesjonalne boisko. O tym, 
że siatkówka jest w tej gminie bar-
dzo popularna, świadczą choć-
by rozgrywki Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. 

KR 

Na zdjęciu profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, które znajduje się w Lubczynie. Już niebawem w Osinie również po-
wstanie boisko z prawdziwego zdarzenia
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

Dom w Boguszycach
120 m2, 3 pokoje, działka 3200 m2, cena 199 tys.

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-

wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań w 
budynku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka 
pod budowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
735 957 563 

•	 Sprzedam działki budowlane w 
okolicach stadionu. 695 400 600

• Sprzedam pół domu z dwoma miesz-
kaniami. 722 300 700

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215

• Mieszkanie do wynajęcia 3 pokoje. 
609 64 32 27

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ul. Zielona + garaż, bezczynszowe. 
692 027 501 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym tanio. 507 045 404

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we, ul. Bankowa. 503 626 385

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszowe, 
55m2, ul. Kościuszki, Nowogard, 505 
339 401 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we. 601 724 492

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 po-
koje, 3maja 9/5, 100 000 zł. Tel. 888 
313 884, 721 157 443 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w 
Nowogardzie. 608 853 710

• Do wynajęcia kawalerka umeblowa-
na. 698 548 788 

• DO wynajęcia mieszkanie okolice No-
wogardu. 785 150 401 po 15 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
86 m2, bezczynszowe z garażem w 
Nowogardzie. 888 957 313 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
nie w  spółdzielni dwupokojowe do 
45m2, parter lub I piętro. 601 817 880 

• Sprzedam mieszkanie na ulicy Świa-
towida, 4 piętro, 46m2. 601 500 090

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
po remoncie, ul. Keśna. Cena 17 800 
do negocjacji. 532 595 979, 728 488 
910 

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia. 
Tel 698 616 348

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
IV piętro, 57,8m2. Tel. 607 540 622

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. 
Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedam mieszkanie 50 m2, I pię-
tro, doskonała lokalizacja. Tel. 519 
111 710 

• Goleniów – Szczecin gospodarstwo 
2,5 ha duży bud. Mag.-produkcyjny, 
mieszkanie 90m2, dom letni, sad, Oka-
zyjnie 285 000 zł. 722 041 265 

• Wydzierżawie lub sprzedam po-
wierzchnie magazynowe i biurowe w 
centrum Nowogardu. 601 544 530 

• Redostowo, 2 ha + 1 ha sprzedam 16 
tys. za ha. 889 133 882 

• KRUS – działka pod ubezpieczenie. Tel 
660 206 833 

• Działki pod budownictwo w Nowo-
gardzie. 501 307 666

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam Skodę Felicie rok produkcji 
1997, benzyna, ważne OC, przegląd 
do sierpień 2016. Cena do uzgodnie-
nia. Tel, 508 211 573, 508 309 981

•	 Skup samochodów stan bez zna-
czenia. Pożyczki pod zastaw 
wszystkiego. Dojazd do klienta. 
888 341 347, 505 771 769.

• Sprzedam Mercedes W 124. Rok. Pro-
dukcji 1990 cena 3000. Tel. 609 349 
138 

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie łąk, belo-

wanie słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Sprzedam ziemniaki. Tanio. 692 125 
122 

• Oddam obornik. 505 405 357 

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie No-
wogard. Tel. 519 407 294

• Kompletne koło tylne i obudowa 
skrzyni biegów do ciągnika C-360, 
dwa koła i dwa resory do przyczepy 
D-46. 669 823 464 

• Sprzedam ciągnik C-330 po komplet-
nym remoncie cena 16500 zł. Tel. 696 
807 922

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 39 17 334 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI me-
BlOWeJ SamOCHODOWeJ/ SkÓ-
rZaNeJ maTerIaŁOWeJ / POŚCIe-
lI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.Tel.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na 
rente, emeryturę, świadczenia eme-
rytalne i kapitał początkowy. Kontakt 
: 512 413 563 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Matematyka wszystkie poziomy pro-
fesjonalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 381 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

•	 Język niemiecki dla OPIekUNek. 
887 372 539 

•	 Potrzebujesz pieniędzy. Pożyczki 
pod zastaw wszystkiego. Dojazd do 
klienta. 888 341 347, 505 771769 

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Koszenie kosą spalinową działek, nie-
użytków, trawy, zarośli. Tel. 693 694 
747 

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. 
Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go z doświadczeniem. 601 470 260 

• Przyjmę do pracy w lesie pilarza i po-
mocnika. 783 176 050 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

•	 Dam pracę mS BIOSS maciej Sawic-
ki Serwisant IT/Sprzedawca wyma-
gania znajomość:komputery,tele-
fony,nawigacje,tablety, komunika-
tywność,chęć do pracy,uczciwość, 
szybko uczący się,nie palący pełny 
etat tel-792-228-896

• Mieszkanie i wyżywienie w zamian 
za pomoc w pracach przydomowych. 
508 404 788 

• Zatrudnię na stałę stolarza lub po-
mocnika. 603 366 286 

• Zatrudnię przy murowaniu i dachów. 
608 817 214

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 
89

• Zatrudnie murarza i dwóch pomocni-
ków. 508 290 657 

• Poszukujemy osoby do opieki noc-
nej nad kobietą. 507 547 315, 91 39 
20 550 

• Praca fizyczna w sklepie meblowym 
dla mężczyzny, wymagane prawo jaz-
dy kat.B, wysoka kultura osobista, su-
mienność w wykonywaniu obowiąz-
ków oraz punktualność. Tylko osoby 
niepalące. Wyślij swoje CV na adres 
gama77@o2.pl lub odwiedź nas oso-
biście. Kwadrat Meble ul. Armii Krajo-
wej 49 w Nowogardzie

• Zatrudnię sprzedawcę do Salonu 
Optycznego. Wykształcenie mini-
mum średnie. Tel. 91 39 27 272

• Poszukuje kierowcę z samochodem 
osobowym do pracy przy drobiu w 
wieku 20 – 45 lat. Tel kont. 606 509 
093 

• Zatrudnię do pracy w budowlance. 
(nie pijący) Tel. 660 143 113 

• Potrzebuje niani. Tel. 666 225 889 

• Zlecę zrobienie ogrodzenia 55 m6. 
Tel. 502 103 432 

• Spawacza zatrudnie – atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 503 032 234 

• Poszukuje osoby w średnim wieku do 
opieki, wykonywania prostych czyn-
ności nad starszą osobą, nie leżącą. 
Tel. 606 271 499, 91 39 22 308

•	 Zatrudnie kobiety do sortowa-
nia sadzonek truskawek. Organi-
zujemy dowóz. Tel. 505 149 049 

• Zatrudnię stolarza meblowego. 603 
666 465

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na 
wieszaki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,   tel. 605 
522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUN-
KERS - Bosch ceranorm wiszacy elek-
tronik,ekonomiczny z gwarancja ser-
wisowa do mieszkania,domu cena 
1.400 zl tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus 
zeliwny,pompa elektronik,z Nie-
miec f.Vaillant tylko ogrzewanie cena 
1.200zloraz piec gazowy c.o wiszacy 
do mieszkania,domku,sklepu,zakladu 
cena 1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant dwu-
funkcyjny cena 1.200zl oraz tylko c.o. 
cena 1.100zl do mieszkania,baru,skle-
pu,domku oraz grzejniki panelowe 
c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny 
wersja kominowa, wiszacy f.Vaillant z 
Niemiec po przegladzie serwisowym 
do mieszkania, domu, ekonomiczny 
cena 1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny 
z folią na działkę ogrodową 600 cm 
*240 cm * 200 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa. 601 553 551

• Sprzedam barek narożny z trzeba wy-
sokimi stołkami bardzo dobry stan, 
kolor czarny/ciemnozielony + czarną 
ławę i stolik RTV. 602 705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 
659

•	 Zapisy na zajęcia karate kyoku-
shin od 12.10.2015r. Treningi po-
niedziałek i środa 18.00-19.00. Sala 
gimnastyczna liceum nr 1 ul. Woj-
ska Polskiego 8. Tel. 721 027 670, 
883 737 765
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607



Nr 77 (2408)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

K
U

PO
N

 7
7

Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

oraz

Baskijski 
tenis

Palił je 
Churchil Kraina

w środkow.
WłoszechDenuncjator

Testament
W godle

Polski

3

11

30
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wędlin

CH4

Włókno
manili
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Mięso
na pilawDrobnostka

Rodzaj
alkoholu

Książę
wschodu

Grab lub
śnieg
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Legendarny
król
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Bogini
mądrości

Naczynie,
puchar

19 27 6

Tyczkarz
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Trybuna na 
wyścigach
konnych

Biskupia
lub rzymska

Ciągnący
cukierek

Słodki
ziemniakStolica

Senegalu
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Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele
Teresa Czarnecka, Stanisława Pokorska, Janina Grudzińska, Grażyna Siedelecka, Anna Huget, Barbara Bar-

tosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Barbara Orłowska, Marek Kozioł, Iwona Ko-
chelska, Grażyna Kosmalska. Alicja Wypych, Michał Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Justyna Grenda, 
Halina Stefańska, Danuta Kłosińska, Wiesława Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, Halina Salus, Aneta Tamborska, 
Andrzej Leszczyński, Janusz Czarnowski

Zwycięzcy: Maneta Tamborska, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Julia Furmańczyk, Madzia Skowrońska, Bartek Feliksiak, Natalia Wdowińska, Igor 

Grenda, Miłosz Wielgus, Martyna Grenda,Nadia Grenda, Lena Skryplonek
Zwycięzca: Natalia Chruściel
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

P14.1.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Tel. 91 392 14 70* Promocja dotyczy wybranych materiałów obiciowych

SOFA 
MORIS - 2 os.

SOFA 
MORIS - 1 os.

699,-

899,-

*

*

     Od 1 do 7 październik meble taniej o wartość podatku VAT
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

s.  9s. 5

Czytaj s. 6

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Czekałem na 
to 28 lat

 
 

 
  

 
–  

 

Informacje i zapisy:    Ul. Zielona 11, tel. 91 39 26 691 
                                                          wwwwww..zziieelloonnaa..mmoojjaasszzkkoollaa..nneett 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNAA  SSZZKKOO AA  PPOOLLIICCEEAALLNNAA  
kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 

 

Uwaga 
bezpłatne 

porady prawne 
w środę 

10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 
7a

Czytaj s. 4

Czytaj s. 7

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Jak się 
uchronić przed grypą 

Oferujemy umowę o pracę. 
Prosimy o składnie CV w siedzibie �rmy:

Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Parku Przemysłowym w Goleniowie

                     poszukuje 
- selekcjonerów (wymagany język angielski) oraz 
- pracowników produkcji 
   do pracy w sezonie 2015/2016. 

Do tragicznego wypadku doszło w minioną sobotę, w czasie wycinki drzew koło Osi-
ny – dowiedział się DN. Jeden z drwali został przygnieciony przez drzewo ścinane 
przez kolegę z pracy, który był pod wpływem alkoholu. 38-letni mężczyzna, miesz-
kaniec Węgorzy, z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do 
szpitala w Szczecinie. 

Czytaj s. 3

Groźny wypadek w lesie koło Wyszomierza

Na mężczyznę przewróciło 
się drzewo

Zawiniła 
sekretarka...

Oszczędzają 
kosztem 
bezpieczeństwa?

Społecznicy 
apelują

Czy natlenianie 
jeziora to kolejna 
fikcja…
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Nasza sonda kronika 
policyjna

0: 0 lub 1: 1 taki wynik, w niedzielnym meczu z Irlandią, już zapewniłby piłkarzom trene-
ra Adama Nawałki udział w mistrzostwach Europy. Stało się jeszcze lepiej, bowiem Pol-
ska reprezentacja wygrała mecz 2: 1, tym samym pieczętując swój udział w przyszłorocz-
nym EURO 2016, które odbędzie się we Francji. Dlatego tym razem, w cotygodniowej son-
dzie, zapytaliśmy naszych respondentów z Nowogardu, jakie wynieśli odczucia i wrażenia 
po tym meczu? 

Czesław Czuczałow - Mecz był super. Najpiękniejszy mecz jaki 
widziałem, bo zawodnicy pokazali się ze wszystkich stron jak tyl-
ko mogli. Wszyscy zawodnicy byli bardzo waleczni i naprawdę robi-
li wszystko, by zwycięstwo było po ich stronie. Teraz tylko już na bo-
iskach Francji może być lepiej. 

 
pan Andrzej - Jestem bardzo zadowolony, że Polska drużyna wy-

grała, a tym samym dostała się na Euro 2016. Obserwując drużynę 
widziałem jak z meczu na mecz ich ambicje i umiejętności coraz bar-
dziej im wychodzą, a zaangażowanie było takie, by wygrać z innymi 
drużynami, i w meczu z Irlandczykami, który był bardzo ważnym 
meczem. Pokazali klasę już od momentu, gdy wygrali z Niemcami, 
co świadczyło, że będzie bardzo dobrze i jest szansa, że nasi zawod-
nicy pajdą do Francji. Mecz ze Szkocją był już dramatyczny, ale osta-
teczny remis dał nam szansę na kolejne mecze i spowodował, że za-
angażowanie całej drużyny nie zatraciło się, co mogliśmy zobaczyć 
w meczu z Irlandią. Kończąc warto powiedzieć kilka ciepłych słów o 
trenerze, który swoim motywowaniem i sposobem trenowania może 
spowodować, że na Euro będziemy III drużyną. Czego życzę z całego 
serca naszym piłkarzom i całemu sztabowi szkoleniowemu reprezentacji Polski. 

Pani Urszula - No wiem, że wygrali nasi reprezentanci 2: 1 i bar-
dzo z tego faktu się cieszę. Mimo, że nie jestem kibicem i piłka noż-
na jest dla mnie obojętna, to wygrana naszych piłkarzy spowodowa-
ła u mnie bardzo duże zadowolenie. Dlatego bardzo serdecznie gra-
tuluję naszej drużynie. 

Wiesław Serdyński – Panie, pięknie grali. Wynik 2 do 1 dał 
nam awans na Euro 2016. Te dwa gole, w tym ten Lewandow-
skiego, były piękne. Cieszę się, że wygrali nasi zawodnicy, co 
spowodowało, że jedziemy do Francji na Euro. Co do samego 
meczu to był on bardzo zacięty, ale to „nic” w porównaniu z 
sędzią, który moim zdaniem „przegiął” z tym rzutem karnym, 
którego nie powinno być. Sędzia był stronniczy i to było  widać. 

Andrzej Skąpski - Mecz był bardzo dobry i żeby był ten po-
przedni taki jak ten to byłoby bardzo dobrze. Wszyscy piłkarze 
grali bardzo dobrze, ale Robert Lewandowski był najlepszy. Sę-
dzia z tą „11” trochę przesadził i gdybym mógł to ja sam bym go 
najpierw wyrzucił z boiska, a potem zwyczajnie „udusił”.  Faul 
był, ale nie na „11” tylko na rzut wolny. Trener, jak na razie, 
jest jak dla mnie najlepszy i mam nadzieję, że zrobi wszystko 
z chłopakami, by zająć na Euro jak najlepsze miejsce, ale i tak 
wszystko będzie zależeć od losowania. Mecz oglądałem z córką, 
bo żona nie lubi i towarzyszyło nam duże napięcie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

05.10.2015 r. 

Godz. 13.20
Pracownik ochrony sklepu 

Polo Market zatrzymał spraw-
cę kradzieży sklepowej, którym 
okazał się Henryk B. Ukarany 
został mandatem karnym.

06.10.2015 r. 

Godz. 12.45
Policjanci Referatu Kryminal-

nego KP w Nowogardzie pod-
czas wykonywania czynno-
ści służbowych ujawnili utra-
cony pojazd marki VW Golf na 
drodze leśnej za miejscowością  
Strzelewo. 

Godz. 20.50
W miejscowości Węgorza w 

mieszkaniu Marcina B. ujawnio-
no susz roślinny w postaci ma-
rihuany.

07.10.2015 r. 

Godz. 18.50
Policjanci OPP Szczecin na 

ul. Adama Mickiewicza ujawni-
li nietrzeźwego rowerzystę. Ry-
szard M. znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,70 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

08.10.2015 r. 

Godz. 13.15 
Na ul. 5 Marca doszło do koli-

zji drogowej pomiędzy pojazda-
mi Mercedes oraz Jeep. 

09.10.2015 r. 

Godz. 08.20 
Policjanci OPI podczas kon-

troli drogowej na ul. Boh. War-
szawy motoroweru marki Han-
glong ujawnili, że kierujący Da-

mian M. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,04 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto posia-
da aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.

10.10.2015 r. 

Godz. 09.40 
Policjanci Ruchu Drogowe-

go KPP w Goleniowie na ul. 700 
Lecia ujawnili kierującego po-
jazdem marki VW  Transporter, 
Mirosława G. znajdującego się w 
stanie po użyciu alkoholu z wy-
nikiem 0,32 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 10.20 
Powiadomienie o wypadku 

przy pracy w miejscowości Osi-
na podczas wycinki drzew.  

11.10.2015 r. 

Godz. 02.00
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kon-
troli pojazdu marki Skoda Fe-
licja w miejscowości Sąpolnica 
ujawnili, że kierujący Marcin C. 
znajduje się w stanie po użyciu 
środków odurzających oraz psy-
chotropowych w postaci mari-
huany i amfetaminy. 

Godz. 12.00
Powiadomienie o kolizji dro-

gowej w miejscowości Ostrzyca, 
gdzie w samochód marki BMW 
uderzył pojazd typu Van, koloru 
srebrnego, a następnie odjechał 
w kierunku miejscowości Błąd-
kowo. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI

Adam Raszka: lat 58, zmarł 08.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 13.10.2015 r., Msza św. o godz. 15:00  w 
Bienicach, pochówek na cmentarzu w Dobrej.

Wacław Sobczak: lat 77, zmarł 11.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 14.10.2015 r., o godz. 11:00  na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe
   dziecięce - tel. 667 353 578
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: 
   segment, junkers gazowy  do podgrzewania wody, taborety, 
   krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 508 413 896
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny 
   tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne  
   tel. 735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama

Wtorek ( 6.10.2015 r.) 
w okolicy ul. Żeromskiego 

w godzinach rannych 
zgubiono telefon 

Samsung Galaxy S-3 
neo (biały) charakterystycz-
nym elementem jest obudo-
wa z biało-czarnym pingwi-

nem. Dla znalazcy
 nagroda 200 zł. Prosimy o 

kontakt nr:
 510 528 681

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje członków 

Koła, że dnia 18.10.2015r. Organizuje zawody węd-
karskie spławikowe wyłącznie dla członków Koła w 
Kamieniu Pomorskim zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 16.10.15r. Star-
towe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd 

Koła PZW Tęczak

Groźny wypadek w lesie koło Wyszomierza

Na mężczyznę przewróciło się drzewo 
Do tragicznego wypadku doszło w czasie wycinki drzew koło Osiny – dowiedział się DN. Jeden z drwali został przygnieciony przez drzewo ścinane przez 
kolegę z pracy, który był pod wpływem alkoholu. 38-letni mężczyzna, mieszkaniec Węgorzy, z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem 
do szpitala w Szczecinie. 

Zdarzenie miało miejsce 
ok. godz. 10.00, na terenie le-
śnictwa Olchowo, dokładnie 
w lesie koło Wyszomierza.  

- Kiedy strażacy dojecha-
li na miejsce, mężczyzna był 
już uwolniony spod drzewa, 
przez osoby postronne. Nasze 
działania polegały na przygo-
towaniu i zabezpieczeniu te-
renu, na którym lądował we-
zwany  śmigłowiec Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. 
Strażacy pomagali też ratow-
nikom medycznym w trans-

porcie poszkodowanego z 
miejsca wypadku do helikop-
tera – informuje Marek Mi-
chalak, ze Straży Pożarnej.

Poszkodowany mężczy-
zna, z licznymi złamaniami, 
został przetransportowany 
do jednego ze szczecińskich 
szpitali. Tam podjęto się jego 
leczenia. 

Zdaniem policji do wypad-
ku mógł przyczynić się jeden 
z pracowników, który tego 
dnia przyszedł do pracy pod 
wpływem alkoholu. 

-Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że jeden z pracowni-
ków, będąc w stanie po spoży-
ciu alkoholu (0,16mg/l) przy 
wycince drzewa nie zachował 
ostrożności,  w wyniku czego 
opadające drzewo przygniotło 
38-letniego mężczyznę, który 
także wykonywał prace w le-
sie – informuje rzecznik po-
licji, asp. Julita Filipczuk. Po-
licja na razie nie informu-
je, czy zamierza postawić ko-
muś zarzuty. 

Jak się dowiedzieliśmy, po-

szkodowany mężczyzna miał 
kilkuletnie doświadczenie 
w pracy przy wyrębie lasów. 
Ostatnio pracował dla fir-
my należącej do mieszkanki 
Węgorzy. Firma świadczyła 
usługi na zlecenie Nadleśnic-
twa Nowogard. 

-O zdarzeniu zostaliśmy 
powiadomieni, jako zarząd-
ca lasów państwowych. Mogę 
jedynie potwierdzić, że wy-
padek miał miejsce w trakcie 
wycinki drzewa, prowadzo-
nej przez firmę, z którą współ-
pracujemy – przyznaje Ka-
zimierz Dekański, zastępca 
Nadleśniczego w Nowogar-
dzie. Okoliczności wypad-
ku zbada Państwowa Inspek-

cja Pracy.  -Otrzymaliśmy in-
formację o wypadku w dniu 
dzisiejszym (poniedziałek – 
dop. red.). Nasz inspektor ma 
się udać w miejsce, gdzie do-
szło do zdarzenia. Na tę chwi-
lę mogę jedynie powiedzieć, że 
wypadek został zakwalifiko-
wany jako „ciężki”  - informu-
je Iwona Pawlata-Ich rzecz-
nik PIP w Szczecinie. 

Właścicielka firmy, w któ-
rej pracował mężczyzna, od-
mówiła udzielenia komenta-
rza w sprawie wypadku, od-
syłając nas do oficjalnego ko-
munikatu policji. 

Marcin Simiński 

Rozliczenie z dożynek
Na prośbę naszych Czytelników, przedstawiamy wykaz wydatków związanych z organizacją 
dożynek gminnych, które w dniu 5 września, odbyły się w Świerczewie.

Scena – NDK, 
Plakaty + zaproszenia – 1 

599,00 zł, 
Poczęstunek dla sołtysów, ze-

społów, gości i uczestników doży-
nek – 4 250,00 zł,

Grochówka – 4 050,00 zł,
Bony konkursowe – 2 550,00 zł,

Chlebki – 367,50 zł,
Hotel – 765,00 zł,
Toi-Toi – 1 317,36 zł,
Zespół Avanti – 2 000,00 zł,
Zumba – 600,00 zł,
Andre – 12 000,00 zł, 
Kapela Rycha – 600,00 zł,
Zabawy dla dzieci – 2 000,00 zł,

Trio Mariachi – 7 692,00 zł,
Ochrona zespołów oraz sceny – 

1 222,62 zł,
Kwiaty – 30,00 zł,
Transport sceny, ławek, na-

miotu oraz barierek ochronnych 
(ze Szczecina i do Szczecina) – 2 
900,00 zł,

ZUK – 1 500,00 zł,
Utwardzenie drogi przed ko-

ściołem, na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową oraz drogę na plac do-
żynkowy – 15 694,80 zł,

Tymczasowe przyłącze energii 
elektrycznej – 9 880,81 zł 

Razem – 72 578,26 zł

Podsumowanie:
Wydatki – 72 578,26 zł (łącznie 

z energią)
Wydatki sołectwa – 4 135,84 zł
Razem – 76 714,10 zł

Oprac: Red.

OGŁOSZeNIe
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Sonda z Osiny

masz problem, nie czekaj, nie 
szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 

12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji 

samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  

0: 0 lub 1: 1 taki wynik, w niedzielnym meczu z Irlandią, 
już zapewniłby piłkarzom trenera Adama Nawałki udział w 
mistrzostwach Europy. Stało się jeszcze lepiej, bowiem Pol-
ska reprezentacja wygrała mecz 2: 1, tym samym pieczętu-
jąc swój udział w przyszłorocznym EURO 2016, które od-
będzie się we Francji. Dlatego tym razem, w cotygodniowej 
sondzie, zapytaliśmy naszych respondentów z Osiny, jakie 
wynieśli odczucia i wrażenia po tym meczu? 

Tomasz Sulikowski – Oczy-
wiście, że oglądałem mecz. Wy-
nik 2 do 1 pokazał, że nasi piłka-
rze wreszcie grali i naprawdę całą 
tę sprawę z Euro potraktowali bar-
dzo na serio. Wiele było ciekawych 
akcji, ale te najbardziej widowi-
skowe były oczywiście z Robertem 
Lewandowskim. Ale cała drużyna 

była świetna i ten sukces trzeba przypisać wszystkim. Wprawdzie nie za-
jęliśmy 1 miejsca w grupie, ale to nie ma znaczenia, bo jedziemy do Fran-
cji i to jest najważniejsze. Co do Irlandczyków, to grali dość nerwowo, 
ale najważniejsze, że to właśnie „nasi wygrali”. Wiele miałbym uwag do 
sędziego, który wydaje mi się, że bardziej trzymał stronę Irlandczyków, 
dyktując dla nich niesłuszny, uważam,  rzut karny. 

Pan Mariusz - Pnie redaktorze, 
dobrze grali chłopaki. Mimo, że na-
szego głównego zawodnika Roberta 
Lewandowskiego, tak mocno Irland-
czycy pilnowali, strzelił im piękną 
bramkę. Tego karnego nie powinno 
być, a Irlandczycy bardziej nas faulo-
wali.  Mimo to chłopaki dali radę i jak 
będą tak grać dalej, to jest szansa na 
zdobycie dobrego miejsca we Francji. 
Zawodnicy dają radę, trener daje radę i jest, jak na razie, wszystko w porządku. 
Tylko, ten arbiter, który sędziował mecz, nie był do końca w porządku. 

Pani Anita - Zaskoczę pana, bo 
ja meczu w sumie prawie nie oglą-
dałam. Ale wszystko mimo woli 
wiedziałam, bo oglądał mój mąż 
i twierdzę, że naprawdę się dzia-
ło. Bardzo się cieszę, że nasi piłka-
rze dostali się na Euro. 

Pan Jerzy - Przede wszystkim mam 
uznanie dla naszego trenera Nawałki, 
który wreszcie stworzył zespół, który 
współgra ze sobą i naprawdę się rozu-
mie podczas gry. Robert Lewandowski 
jest nieoceniony i uwielbiam jego grę.  
Co do zbliżającego się Euro 2016 to zo-
baczymy, ale wierzę, że będzie wszyst-
ko dobrze. 

Paweł Ciesielki - Oczywiście, 
że mecz obejrzałem, który był nie 
tylko dobry, ale bardzo dobry! Za-
wodnicy dobrze zagrali, chociaż 
twierdzę, że były jeszcze lepsze 
szanse na nieco lepszy wynik. Ale 
też uważam, że i tak stało się bar-
dzo dobrze, bo ostatecznie wygra-
liśmy i jedziemy na Euro do Fran-
cji. By nie było tak miło, to bardzo 
nie podobało mi się to, że Irland-

czycy bardzo faulowali, a w szczególności Roberta Lewandowskiego, któ-
rego szczególnie pilnowano. Robert jest i był najlepszy, ale tego nie mogę 
powiedzieć o sędzi, który nie był bezstronny, bo gdy tylko Polacy atako-
wali to zaraz był gwizdek.                                       Rozmawiał: Jarek Bzowy

Jak gmina radnemu pół roku 
odpowiedzi wysyłała

Zawiniła sekretarka...
Radny Roman Kwiatkowski przez pół roku nie mógł się doczekać, aż burmistrz odpowie 
mu na zadane pytania. W końcu stracił cierpliwości i postanowił złożyć skargę na opiesza-
łość włodarza do Rady Miejskiej. Dopiero gdy to zrobił, sprawa się niejako wyjaśniła. Oka-
zało się, że odpowiedzi dla R. Kwiatkowskiego przygotowano, ale jak tłumaczy Urząd Miej-
ski, sekretarka w ratuszu zapomniała je wysłać na adres radnego.  

Chodzi o pytania, a raczej 
wnioski o wydanie informacji 
publicznej, jakie radny Kwiat-
kowski złożył podczas posiedze-
nia Komisji Rewizyjnej w dniu 
24 kwietnia br. Radny doma-
gał się ujawnienia m.in. faktur 
za druk i kolportaż gminnego 
biuletynu Wiadomości Samo-
rządowe, oraz zestawienia firm 
do których urząd wysyła zapy-
tania ofertowe i listy tych pod-
miotów gospodarczych, którym 
później na tej podstawie gmi-
na zleca inwestycje. Radny wie-
lokrotnie przypominał o swo-
ich pytaniach, ale odpowiedzi 
jak nie było, tak nie było. Urząd 
milczał jak grób. Radny Kwiat-
kowski uznał, że miara cierpli-
wości się przebrała, i postanowił 
złożyć oficjalną skargę na bur-
mistrz R. Czaplę. Zrobił to tym 
bardziej, że zgodnie z prawem 
wszelkie urzędy mają czas do 
30 dni na udzielenie odpowie-
dzi w ramach dostępu do infor-
macji publicznej. W przypadku 
jego wniosków, termin ten zo-

stał wielokrotnie pogwałcony. 
Skarga Kwiatkowskiego stanę-

ła na radzie w dniu 7 październi-
ka. Wcześniej rozpatrzyła ją Ko-
misja Rewizyjna uznając, że jest 
zasadną.  Agnieszka Biegańska 
Sawicka, sekretarz gminy przy-
znała, że radny nie uzyskał w 
ustawowym terminie odpowie-
dzi, bo utknęły one w sekretaria-
cie urzędu miejskiego. 

-Skarga jest bezprzedmiotowa, 
bo tu nie ma winy burmistrza. 
Doszło do nieszczęśliwego zbie-
gu okoliczności, jakiegoś fatum. 
Okazało się, ze sekretarka,  która 
dostała podpisaną przez zastęp-
cę burmistrza odpowiedź na py-
tania radnego, nie wysłała jej na 
wskazany adres, tylko omyłko-
wo schowała do segregatora mię-
dzy inne dokumenty. W związku 
z powyższym zawinił pracownik, 
a skargi na pracowników bur-
mistrz rozpatruje jako pracodaw-
ca. Nie jest to właściwość rady – 
mówiła do radnych sekretarz 
gminy. 

Tłumaczenia sekretarz nie 
przyjął przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, radny Marcin Nie-
radka. 

-Wypowiedź pani sekretarz po-
zostawię bez komentarza, bo nie 
chcę nikogo urazić. Skarga jest 
na burmistrza, a to jak burmistrz 
układa sobie relacje z pracowni-
kami, jest jego sprawą. Tak samo 
jak to, jakie konsekwencje wycią-
gnie wobec swojego podwładne-
go. Nie ma prawa w urzędzie do-
chodzić do sytuacji, że gdzieś za-
wieruszają się dokumenty – po-
wiedział M. Nieradka. 

Burmistrz Robert Czapla 
przyznał, że sekretarka popełni-
ła błąd, ale uznał, że nie będzie 
wyciągał wobec niej żadnych 
konsekwencji. 

 -Przepraszam w imieniu UM, 
że pan radny nie otrzymał tego na 
czas. Uważam jednak, że ludz-
ką rzeczą jest się pomylić. Pani 
sekretarka ma milion obowiąz-
ków i 99,9% wykonuje prawidło-
wo i choć pomyliła się w jednej, 
aczkolwiek ważnej sprawie, nie 
upoważnia mnie abym wycią-
gał wobec niej konsekwencje. Nie 
myli się tylko ten, co nic nie robi 
– skwitował, używając znanego 
powiedzenia, burmistrz Czapla. 

Radny Kwiatkowski uznał, że 
to zbyt poważna sprawa, by mo-
gło ją załatwić jedno - przepra-
szam. 

-Złożyłem skargę i podtrzymu-
ję swoje stanowisko. Jakieś po-
uczenie musi być. Zresztą, nie 
otrzymałem pełnej odpowiedzi 
na moje pytania – dodał nie-
ugięty radny. 

Ostatecznie jednak radni skar-
gi nie rozpatrzyli, bo głosowanie 
zakończyło się remisem. Z 18 
radnych na sali (3 było nieobec-
nych), 8 było za przyjęciem skar-
gi i tyle samo było za uznaniem 
jej za bezzasadną. Jeden radny 
wstrzymał się od głosu, a jeden 
nie zagłosował wcale.  

Wobec takiego wyniku, rad-
ny Roman Kwiatkowski zapo-
wiedział, że na najbliższej sesji 
będzie wnioskował o ponowne 
poddanie pod głosowanie jego 
skargi.  

Marcin Simiński
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Ten proces potrwa 6 lat !

Czy natlenianie jeziora to kolejna fikcja…
Woda tryskająca na 14 metrów z pływającej na środku jeziora od  kilku tygodni  fontanny, stanowi atrakcyjny choć kosztowny (5500 zł na miesiąc tylko 
kosztów utrzymania) widoczek. Ale to chyba jedyna zaleta tego najnowszego pomysłu nowogardzkiego magistratu. Skuteczność oficjalnego  przeznacze-
nia wodotrysku, jako urządzenia natleniającego, należy bowiem postawić pod dużym znakiem zapytania…  

-Urządzenie natleniające wspo-
maga dotlenianie wód jeziora. 
Tlen rozpuszczony w wodzie jest 
głównym czynnikiem mającym 
wpływ na jakość wody, a jego od-
powiednia zawartość to podsta-
wa do utrzymania równowagi bio-
logicznej w ekosystemie jeziora. 
Dodatkowo - rozpylany strumień 
wody uwalnia z niej niepożądany 
dwutlenek węgla, metan i siarko-
wodór, które powstają w wodzie w 
wyniku zachodzących naturalnych 
procesów biologicznych. Przy tak 
dużej powierzchni jeziora (prawie 
100 ha) każde dodatkowe źródło 
natleniania wpływa korzystnie na 
stan wód. – tak uczenie brzmi od-
powiedź UM w Nowogardzie na 
nasze zapytania dotyczące pływa-
jącej  fontanny, zamontowanej kil-
ka tygodni temu na nowogardz-
kim jeziorze. Fontanna ta stanowi  
znacznie bardziej atrakcyjny wi-
doczek, aniżeli krążący od dwóch 
lat, także po jeziorze, tzw. aerator. 
Oficjalnie, fontanna ma za  zada-
nie  wspomaganie (poprzez napo-
wietrzanie) procesu oczyszczania 
jeziora w którym główną  funk-
cję pełni właśnie ów aerator. Już 

w naszym tekście w DN z dnia 
06.10, podnieśliśmy wątpliwo-
ści co do skuteczności, zwłaszcza 
wobec wielkości poniesionych już 
i ponoszonych stale kosztów całej 
operacji  oczyszczającej wody je-
ziora i chroniącej je przed postę-
pującą atrofizacją. Dzisiaj przybli-
żymy  pewne wyliczenia dotyczą-
ce tylko tego fragmentu działań, 
który związany jest z pracą fon-
tanny, czyli - jak twierdzi urząd -  
urządzenia napowietrzającego.

Otóż z danych technicznych 
tego urządzenia wynika, że stru-
mień wody tryska z niego na wy-
sokość około 14-stu metrów. Za-
stosowana tu pompa ma wydaj-
ność około 100 metrów sześcien-
nych wody na godzinę. Przez 
dobę nieustannej pracy, zosta-
nie więc „przepompowane” (a 
więc napowietrzone) około 2400 
m sześciennych wody jeziornej. 
Nowogardzkie jezioro ma po-
wierzchnię prawie 100 ha (95-

98ha), a średnia jego głębokość 
to 5,2 metra. Te parametry wska-
zują, że objętość wody w naszym 
zbiorniku wynosi 5  087 300 m³. 
Jeśli założyć dalej w uproszcze-
niu, że nasza fontanna miałaby, w 
celu natlenienia, przepompować 
chociażby raz wodę w jeziorze, 
to proces ten potrwa w tych wa-
runkach 2120 dni czyli prawie 6 
lat!  I to bez przerw technicznych 
i zimowych!  Chociażby z takie-
go wyliczenia wynika więc, że nie 

chodzi tutaj o skuteczne napowie-
trzanie, tylko o mało  efektywne a 
bardzo efektowne wody lanie. I to 
za ciężkie  pieniądze podatnika. 
Brawo, oby tak dalej, a Ty podat-
niku zasuwaj z kasą do gminy, bo 
jak braknie (topionej codziennie) 
forsy, to taka piękna i zachwyca-
jąca fontanna zniknie bezpowrot-
nie, jak znikają miraże…

Red.  

foto: FreeDron.com

Ciepłe ubranie, syrop z czosnku i cebuli albo szczepionka 

Jak uchronić się przed grypą i przeziębieniem? 
Wystarczyło kilka chłodniejszych dni, a w przychodniach zaroiło się od pacjentów z objawami przeziębienia. Zapytaliśmy lekarzy z nowogardzkich przy-
chodni, jak uchronić się przed przeziębieniami oraz grypą. Po dobre rady wyszliśmy też z dyktafonem na ulice miasta, by napotkanych przypadkowo prze-
chodniów spytać o sprawdzone metody na zwiększenie odporności naszego organizmu w czasie jesieni. 

- Od około trzech tygodni obser-
wujemy znacznie wzmożoną licz-
bę zachorowań, ale to są na razie 
infekcje wirusowe, przeziębienio-
we, jak na razie grypy nie obser-
wujemy - przyznaje doktor Ma-
rzena Drobińska z Przychod-
ni Rodzinnej Praxis 2, przy ul. 3 
Maja. - Pacjenci najczęściej przy-
chodzą do nas z typowymi obja-
wami tj.: katarem, kaszlem, bólem 
głowy, gorączką.

Jak ustrzec organizm przed ata-
kiem przeziębienia? Zdaniem M. 
Drobińskiej warto się zaszczepić 
przeciwko grypie lub wzmocnić 
odporność. Warto też pamiętać o 

podstawowych zasadach, czyli do-
stosowaniu ubioru do warunków 
pogodowych, które w tym okresie 
są dość zdradliwe. 

- Najważniejsze jest to, by sto-
sować szczepienie przeciw grypie. 
Od początku września dostępne są 
szczepionki i to jest najlepsze za-
bezpieczenie przed typową grypą. 
Aby uniknąć objawów przeziębie-
niowych najlepiej dostosować strój 
do warunków pogodowych, bo to 
najczęściej albo przegrzanie, albo 
wychłodzenie organizmu. Na ryn-
ku jest też dużo preparatów dostęp-
nych bez recepty, które poprawiają 
odporność organizmu, chociaż ich 
skuteczność bywa różna – dodaje 
lek. Marzena Drobińska.

Jak na razie grypa nie ataku-
je młodszych pacjentów. W Przy-
chodni Baby-Med tłoku nie ma, 
ale lekarze potwierdzając, że 
pierwsze dzieciaki zgłaszają się 
już z typowymi o tej porze roku 
objawami przeziębień. 

- Na obecną chwilę chciałabym 

powiedzieć, że nic takiego się jesz-
cze nie dzieje. Chociaż już wystę-
pują  pierwsze przypadki przezię-
bień wśród właśnie dzieci. Wido-
mym jest, że w tym kresie dzieci 
zaczynają się nawzajem zarażać, 
czy to w szkole, czy to w  przed-
szkolach. Dlatego  fala przezię-
bień wśród dzieci i zapewne wśród  
pacjentów dorosłych  jest jeszcze 
przed nami- mówi Urszula Czura, 
pediatra z przychodni Baby-Med. 

A jakie sposoby na uniknięcie 
zachorowania mają sami miesz-
kańcy Nowogardu. 

- Ja na razie nie choruję, ale naj-
lepiej zabezpieczyć się przed gry-
pą i przeziębieniem szczepionka-
mi, albo jakimiś lekarstwami, któ-
re można kupić w aptece. Warto 
wziąć też pod uwagę babcine spo-
soby domowe. Ja jak wychowywa-
łam swoje dzieci, a były przeziębio-
ne, to podawałam im sok z czar-
nego bzu, bądź z jagód, to im po-
magało. Warto też się odpowiednio 
ubierać, aby nie przegrzać się, bo 
jak dziecko, czy nawet dorosły, się 
przegrzeje, to gwarantowane, że 
będzie chory – mówi pani Elżbie-
ta, którą napotykamy na mieście. 

Podobny sposób na walkę z 

przeziębieniem i grypą ma pani 
Zofia. 

- Ważne jest to, by odpowiednio 

dopasować swój strój do warun-
ków atmosferycznych, aby się nie 
przegrzać, bo to gwarantuje choro-
bę. Warto też pić w tym okresie cie-
płe napoje. Głównie chodzi mi tu-
taj o herbatę z cytryną i miodem. 
Polecam również sok z malin. W 
okresie jesienno-zimowym, gdy do-
pada mnie grypa, czy tylko zwykłe 
przeziębienie, to zażywam witami-
nę C oraz syrop z czosnku i cebuli 
– mówi nam inna kobieta. 

Klaudia Stefańska
Jarek  Bzowy 

lek. Marzena Drobińska
Urszula Czura lek. pediatra  z Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
BABY - MED w Nowogardzie

Pani Elżbieta

Pani Zofia Pawlik
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"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 

505-073-913

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

 Halo redakcja 
Oszczędzają kosztem 
bezpieczeństwa?
W piątek (9 października), do redakcji DN zadzwoniła 
mieszkanka osiedla Bema, która poinformowała nas o tym, 
że w nocy z czwartku na piątek, lampy uliczne na osiedlu 
zostały wyłączone. To nie pierwszy taki przypadek w na-
szym mieście, lampy są regularnie wyłączane m.in. na 3 
Maja czy 700 Lecia. 

 O problemie z lampami ulicz-
nymi, które wyłączane są w nocy 
i nad ranem pisaliśmy już wie-
lokrotnie, zarówno w ubiegłym 
roku jak i bieżącym roku. O ile la-
tem problem ten nie był tak wi-
doczny, to obecnie, jesienią, szyb-
ciej robi się ciemno i noc trwa 
dłużej. W piątek otrzymaliśmy 
kolejny sygnał, od zbulwerso-
wanej mieszkanki Nowogardu. 
- Chciałabym poinformować re-
dakcję DN, że wczoraj w nocy (tj. 
w czwartek 8 października, przyp. 
red.) wracałam z pracy w total-
nych ciemnościach. Dla mnie jest 
to głupota władz miejskich, które 
najwyraźniej oszczędzają na na-
szym bezpieczeństwie. Komplet-
nie nic nie było widać, mogłam 
zostać przez kogoś zaatakowana, 
albo wpaść pod samochód. Nie po-
doba mi się ta sytuacja i apeluję za 
pośrednictwem prasy, aby urzęd-
nicy zaczęli poważnie podchodzić 
do bezpieczeństwa mieszkańców 
zwłaszcza w nocy. Proszę, aby re-
dakcja nagłośniła ten tematem – 
mówiła mieszkanka Bema, chcąca 
zachować anonimowość. 

W imieniu naszej czytelnicz-

ki skierowaliśmy pytania, doty-
czące regularnego wyłączania 
nocą lamp ulicznych, do burmi-
strza Roberta Czapli. Zapytali-
śmy m.in. czym takie czynności 
są spowodowane? Jeśli chodzi o 
oszczędność, zapytaliśmy rów-
nież, ile gmina zaoszczędza na 
wyłączeniu jednej ulicy, na jed-
ną noc? 

Trudno się nie zgodzić z ko-
bietą, która w egipskich ciem-
nościach wracała z pracy, że taki 
spacer w ciemnościach nie jest 
przyjemny. Od 2014 roku na 
przejściach dla pieszych, na tere-
nie naszej gminy, doszło przynaj-
mniej do kilku poważnych wy-
padków, niestety również i tra-
gicznych. Wówczas burmistrz za-
angażował się w akcję „bezpiecz-
ny ruch”, zatem, jak to ma się do 
sytuacji z wyłączaniem oświetle-
nia w nocy? Pozostawiamy to pod 
komentarz naszym czytelnikom... 
. Jak tylko otrzymamy z Urzędu 
Miejskiego odpowiedź na zada-
ne przez nas pytania, opublikuje-
my je na łamach DN wracając do 
tego tematu.

KR 

OGŁOSZeNIe

Konkurs na szefowe 
pielęgniarek w szpitalu
Szpital w Nowogardzie ogłosił konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, a tak-
że pielęgniarki naczelnej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do końca października. 

Konkurs został ogłoszony,  bo 
zgodnie z przepisami w tym roku 
mija kadencja pionu kierownicze-
go pielęgniarek w naszym szpita-
lu. 

- Zgodnie z przepisami, musimy 
ogłaszać konkurs co pięć lat. Kon-
kurs przeprowadzany jest w poro-
zumieniu ze Szczecińską Izbą Pie-
lęgniarek i Położnych – informuje 
Kazimierz Lembas, dyrektor szpi-
tala w Nowogardzie. 

Konkurs ogłoszono łącznie na 
osiem stanowisk tj. pielęgniarki 
naczelnej oraz pielęgniarek od-
działowych na Oddziałach: Chi-
rurgii, Bloku Operacyjnym, Pe-
diatrii, Internistycznym,  Położni-
czo-Ginekologicznym, Neonato-
logicznym oraz Izbie Przyjęć. 

CV kandydatów będzie oce-
niała specjalna komisja konkur-

sowa, w skład której wchodzić 
będą m.in. przedstawiciele dyrek-
cji szpitala i „izby pielęgniarek”. 
Jednym z najważniejszych wymo-
gów, jakie muszą spełniać kandy-
daci, to odpowiednie wykształce-
nie. Czym niższy staż w zawodzie, 
tym wyższe wymagania w tym za-
kresie. Dla przykładu pielęgniar-
ka, która pracuje w zawodzie do-
piero jeden rok musi posiadać 
wykształcenie wyższe z zakresu 
pielęgniarstwa i promocji zdro-
wia, jeśli chce objąć stanowisko 
oddziałowej. Jeśli natomiast wy-
każą się 7 letnim stażem pracy w 
służbie zdrowia, wystarczy ukoń-
czone średniej szkoły pielęgniar-
skiej. Wyższe wymagania stawia 
się przed kandydatkami na szefo-
wą wszystkich pielęgniarek (na-
czelną). Przy 3 letnim stażu pracy 

kandydat na to stanowisko oprócz 
tytułu magistra, musi posiadać 
także studia podyplomowe z za-
kresu mieszczącego się w dzie-
dzinie służby zdrowia, np. zarzą-
dzania. Jeśli natomiast przepraco-
wał już 6 lat poza szkołą średnią, 
niezbędny jest też tytuł specjalisty 
np. pielęgniarstwa. W przypad-
ku położnej wymagane jest po-
siadanie wykształcenia związane-
go konkretnie z tą specjalizacją, tj. 
np. tytuł magistra w zakresie po-
łożnictwa, lub przy niższym sta-
żu pracy poza medycznym liceum 
odpowiedni kurs kwalifikacyjny z 
tego zakresu. 

Oprócz ogłoszenia na stronie 
BIP szpitala, informacja o kon-
kursie zgodnie z przepisami zo-
stała też opublikowana w jednym 
z ogólnopolskich tytułów praso-
wych.  

Ostateczny termin składania 
aplikacji przez kandydatów zain-
teresowanych pracą w szpitalu, 
jako pielęgniarka naczelna bądź 
oddziałowa, mija 31 październi-
ka. Przewidywany termin rozpa-
trzenia, zgłoszonych kandydatur, 
jest na 15 dzień od daty zakończe-
nia terminu składania ofert, czy-
li w okolicy połowy listopada. O 
wynikach konkursu poinformu-
jemy. 

MS
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muzeum w Nowogardzie- ciąg dalszy 

Społecznicy apelują
W wydaniu DN z dnia 29 09 2015  publikowaliśmy artykuł  p. Jana Czesława Kozakowskiego byłego mieszkańca naszej gminy o konieczności organizacji 
Muzeum Ziemi Nowogardzkiej W tych dniach otrzymaliśmy od p. Jana apel w tym temacie do społeczności nowogardzkiej. Publikujemy go niżej . Jedno-
cześnie w drugiej części  rozpoczynamy publikacje fragmentów opracowania autorstwa Ignacego Skrzypka z Muzeum w Koszalinie pt. Zarys dziejów daw-
nego Muzeum Regionalnego w Nowogardzie. Tekst  ten ukazał się Koszalińskich Zeszytach Muzealnych T.23 Koszalin 2001 i dotyczy muzeum, które istnia-
ło w Nowogardzie przed wojną.  

Apel do społeczeństwa Ziemi 
Nowogardzkiej

Każde pokolenie ma swój czas, 
po każdym pokoleniu przycho-
dzi następne. Każde pokolenie jest 
bogatsze mądrością poprzednie-
go. Dobry ojciec, mądra matka, 
zawsze chcą coś przekazać swo-
im dzieciom. Chcą też, żeby ich 
dobrze wspominały. Taką więzią 
międzypokoleniową, niosącą w 
sobie nie tylko materialne ale i du-
chowe elementy, są muzea. 

Przed wojną w Nowogardzie 
istniało bogato wyposażone mu-
zeum regionalne. Eksponaty sta-
nowiły głównie dary miejscowego 
społeczeństwa, które było dum-
ne z prezentacji swoich osiągnięć. 
Każdy z darczyńców mógł z satys-
fakcją przeczytać swoje nazwisko 
przy przedmiocie przekazanym 
do muzeum. Muzeum otwarto w 
1927 r. Jego zbiory zostały znisz-
czone w marcu 1945 r. podczas 
działań wojennych. Można powie-
dzieć, że muzeum w Nowogardzie 
służyło jednemu pokoleniu. Tym-
czasem po 1945 r. w Nowogardzie 
żyje już czwarte pokolenie, a mu-
zeum – w przeciwieństwie do są-
siednich miast – nie ma. 

Od ponad 25 lat Franciszek Ka-
rolewski, dokumentujący dzieje 
Nowogardu i okolic, próbuje re-
aktywować Muzeum Ziemi No-
wogardzkiej. W tej chwili zaczyna 
pojawiać się klimat sprzyjający tej 
inicjatywie. Zwracamy się do spo-
łeczeństwa Ziemi Nowogardzkiej 
o wsparcie tej idei nie tylko przez 
jej akceptację, ale i przez czynne 
włączenie się w jej realizację.

Apelujemy do przedstawicie-
li społeczeństwa: Pana Burmi-
strza i Członków Rady Miejskiej 
o wyasygnowanie niezbędnych 
środków finansowych na dzia-
łalność przyszłego muzeum oraz 
przydzielenie lokalu, w którym ta 
działalność mogłaby być prowa-
dzona. Najlepszą lokalizacją by-
łyby okolice Urzędu Miejskiego, 
którego budynek jest pięknym i 
znanym symbolem Nowogardu.

Wszystkich mieszkańców Ziemi 
Nowogardzkiej prosimy o przeka-
zywanie panu Franciszkowi Karo-
lewskiemu (tel. 603  486  003) in-
formacji o posiadanych przed-
miotach i dokumentach wartych 
umieszczenia w przyszłym mu-
zeum. Rzeczy te, mogące stać się 
cennymi eksponatami muzeal-
nymi, mogłyby być przekazywa-
ne na stałe lub czasowo. Muzeum 

stałoby się ich depozytariuszem, 
odpowiedzialnym za ich opis, ska-
talogowanie i przechowywanie ze 
wskazaniem darczyńcy.

Częścią muzeum mógłby się 
stać skansen kultury rolnej pre-
zentujący urządzenia i sprzęt uży-
wany w gospodarstwach  wsi no-
wogardzkiej. Może jeszcze nie 
wszystkie narzędzia trafiły do 
punktów skupu złomu? Symbo-
lem skansenu mógłby stać się kul-
tywator, który kiedyś służył do 
pielęgnowania ziemi a teraz do 
kultywowania tradycji i obycza-
jów.

Ocalmy wszystko, co jeszcze da 
się ocalić. Dla siebie i dla następ-
nych pokoleń.

                 Jan Czesław Kozakowski             

Jan Czesław Kozakowski obecnie 
mieszka w  Szczecinie, pochodzi z 
Nowych Wyszomierek, absolwent 
nowogardzkiego Liceum, rocznik 
1962-66. Ukończył anglistykę na 
Uniwersytecie Poznańskim . Histo-
ryk amator- autor publikowanych 
w DN i  profesjonalnie przygotowa-
nych historii swojej rodziny. 

Zarys dziejów dawnego Mu-
zeum Regionalnego w Nowogar-
dzie.

…Pomimo, że muzeum regio-
nalne w Nowogardzie było jed-
nym z młodszych w tej części pro-
wincji pomorskiej, to jednak jego 
blisko 20-letnia działalność w 
mieście i w regionie zaznaczyła się 
dosyć istotnie w zakresie ochrony 
tradycji lokalnych i wszelkich za-
bytków przeszłości….

Tak jak prawie wszystkie dawne 
muzea regionalne (Heimatmuse) 
na Pomo rzu, które powstawały z 
inicjatywy i zamiłowania społecz-
nikowskiego niewielkie go gro-
na ludzi lub pasji zbierackiej po-
jedynczych osób, wrażliwych na 
piękno natury i różnorodne oso-
bliwości regionalne, pragnących 
ocalić od zapomnienia wszyst-
ko to co pochodzi z przeszłości, 
tak i muzeum w Nowogardzie po-
wstało z uporu i zapobiegliwo-
ści jednego człowieka. To nauczy-
ciel Herbert Notzke, rek tor szko-
ły podstawowej, człowiek niezwy-
kle energiczny i konsekwentny, 
który wiedział jak rozbudzić za-
interesowanie tym tematem spo-
łeczności lokalnej i władz powia-
towych, aby te wspierały inicja-
tywę utworzenia placówki muze-
alnej w mie ście. Starania rozpo-

czął wcześniej, po wojnie w 1918 
roku, kiedy zaistniał dobry kli-
mat do zainteresowań spuścizną 
historyczną pokoleń i różnorod-
nością zjawisk regionalnych’. Roz-
winął akcję spotkań i odczytów w 
szkołach i w mieście na temat ce-
lów, zadań i potrzeb utworzenia 
muzeum regionalnego w powie-
cie. Po czynania te padły na podat-
ny grunt, bowiem już na przeło-
mie 1925/1926 roku, Wydział Po-
wiatowy do spraw zabezpiecze-
nia zabytków przeszłości, pomni-
ków natury i kultury w starostwie, 
przeznaczył kwotę 500 marek na 
poparcie działal ności zbierackiej2. 
Latem 1926 roku Herbert Notz-
ke dostał polecenie od starosty 
von Gosslera, aby rozpoczął akcję 
zbierania zabytków w celu utwo-
rzenia w przy szłości muzeum re-

gionalnego. W międzyczasie wła-
dze powiatu i miasta zawarły po-
rozumienie w sprawie organiza-
cji muzeum co uzewnętrzniło się 
tym, że magi strat oddał do dys-
pozycji przyszłego muzeum całe 
poddasze Szkoły Miejskiej miesz-
czącej się przy ówczesnej Marien-
strasse . Nietypowo więc tworzy-
ło się to muzeum, inaczej niż w 
innych miastach powiatowych, 
gdzie najpierw były zbiory, a do-
piero później, zazwyczaj z inicja-
tywy członków regionalnych to-
warzystw historyczno-przyrod-
niczych, rozpoczy nano starania 
o przyznanie lokum na wyekspo-
nowanie zabytków. Trzeba tutaj 

podkreślić, że w okresie między-
wojennym prawie we wszystkich 
miastach powia towych istniały re-
gionalne towarzystwa historycz-
ne, tzw. Verein fur Heimatkunde 
und Heimatschutz zajmujące się 
ochroną regionalizmu. W Nowo-
gardzie natomiast nie ma odno-
towanej takiej działalności i zwią-
zanego z tym przywileju tworze-
nia przez tego typu towarzystwo 
muzeum regionalnego. Byli jed-
nak w przeszłości w Nowogardzie 
członkowie najstarszego towarzy-
stwa historycznego na Pomorzu z 
siedzibą w Szczecinie, mianowi-
cie Towarzystwa Historii Pomo-
rza i Starożytno ści (Gesellschaft 
fur Pommersche Geschichte und 
Atlerthumskunde). których licz-
ba nie była zbyt duża w stosun-
ku do innych pomorskich miast, 

bo np. w 1827 roku należała do 
tego towarzystwa l osoba, w latach 
1836-1868- 2 osoby, w 1892 roku 
- 10, a w lalach 1911 - 1912 człon-
kami było 8 osób. Byli to głów-
nie urzędnicy, bogaci właściciele 
ziemscy i nauczyciele.

W Nowogardzie więc przyszłe 
muzeum regionalne zostało za-
łożone w pu stym pomieszczeniu, 
bez zbiorów. Jednak od razu za-
mysł ten spotkał się tutaj z przy-
chylnym przyjęciem tak w mieście 
jak i we wsiach powiatu, do czego 
zresztą przyczyniła się też w dużej 
mierze akcja propagandowa pro-
wadzona głów nie przez nauczy-
cieli. Rozpoczęto wysyłanie an-

kiet do wszystkich instytucji ad-
ministracyjnych, zakładów pra-
cy i szkół, apelowano poprzez od-
czyty, aby wszystko co znalezio-
ne w ziemi, znajdujące się na stry-
chach, w komórkach czy domach, 
a uważane za niepotrzebne, trafia-
ło do muzeum. Tutaj wszyscy dar-
czyńcy będą mieli swoje imien-
ne tabliczki umieszczane w opisie 
pod „zabytkiem”. Po ukazaniu się 
po raz pierwszy w 1926 roku in-
formacji na temat tworzenia mu-
zeum, rozpoczął się napływ da-
rów od ludności z całego powia-
tu. W krótkim czasie przydzie-
lone na muzeum pomieszczenia 
okazały się już niewystarczające. 
Gazety lokalne, czy leż kalenda-
rze powiatowe, propagowały idee 
muzealnictwa regionalnego, któ-
re miało być lustrem odbijającym 
sposób życia społeczeństwa lokal-
nego w przeszłości. Bez zbiorów 
muzealnych, świadków material-
nych tych zdarzeń, bez nawiązy-
wania życia teraźniejszego do tego 
z przeszłości, każda generacja by-
łaby opuszczona, pozbawiona ko-
rzeni i nie potrafiłaby zrozumieć 
pew nych zmian, które następowa-
ły w czasie. Bowiem język i gwara 
regionalna, poezja ludowa, pieśni, 
legendy, zwyczaje i święta, style 
budownictwa wiejskiego i zało-
żenia przestrzenne całych wsi, z 
obowiązkową obecnością kościo-
ła i cmentarza, a także sztuka lu-
dowa, stroje i tańce - wszystko co 
pochodzi od naszych przod ków- 
powinno wywoływać miłość, tę-
sknotę i szacunek do przeszłości.

Obowiązek propagowania tych 
zagadnień wziął na siebie rektor 
H. Notzke, a także inny nauczy-
ciel z Nowogardu, Raschke . W 
niedługim czasie muzeum zyska-
ło sobie grono miłośników z ca-
łego regionu, którzy zrozumieli, 
że to co u nich w domu jest bez-
użyteczne i martwe, to w muzeum 
poprzez wystawianie, nabiera ży-
cia i zyskuje na wartości. Każ-
dy przedmiot przekazany do mu-
zeum otrzymywał nazwę, miejsce 
pochodzenia i swojego ofiarodaw-
cę. Tym samym muzeum od po-
czątku nie stawało się cmentarzy-
skiem starych rzeczy, ale instytu-
cją edukacyjną służącą społecz-
ności lokalnej, przede wszyst-
kim szkołom, w po znawaniu swo-
jej „małej ojczyzny regionalnej”10.. 
Cdn.

                               Ignacy Skrzypek 
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SZLACHETNA PACZKA jest to ogólnopolski projekt stowarzyszenia WIOSNA w ramach, którego od 
15 lat do osób potrzebujących dociera mądrą pomoc i impuls do zmiany życia. Tylko w zeszłym roku Pacz-
ka pomogła w całej Polsce 19 580 rodzinom i zjednoczyła ponad milion osób: potrzebujących, wolontariu-
szy, darczyńców przygotowujących pomoc i dobroczyńców finansujących organizację projektu, a to już po-

nad 2, 5% Polaków. 
W tym roku bardzo chcemy, aby pomoc w ramach Szlachetnej Paczki dotarła również do osób potrze-

bujących z naszej okolicy, dlatego tworzymy Rejon Nowogard i okolice, który obejmuje działaniem obszar 
gmin: Nowogard, Stepnica i Osina. 

To wszystko jest możliwe, dzięki SuperW, czyli wolontariuszowi.  SuperW to wyższa, jakość zaangażowa-
nia w wolontariat. SuperW Paczki przekracza swoje granice, odwiedza potrzebujących w ich domach i po-
dejmuje decyzję o włączeniu do projektu, współpracuje z Darczyńcą, pomaga tym, którzy czują się bezrad-
ni, opuszczeni i nieważni. Dzięki Wolontariuszom potrzebujące rodziny włączone do Paczki uczą się wy-

grywać.
Rekrutacja wolontariuszy dobiega końca: termin zgłoszeń do 15.10.2015 r. a w Rejonie Nowogard i okoli-

ce brakuje jeszcze kilku osób – im więcej wolontariuszy zaangażuje się w projekt, tym więcej rodzin będzie 
mogło otrzymać mądrą pomoc. Zostań wolontariuszem i zmieniaj świat na lepsze! Wejdź na www.superw.

pl i dowiedz się więcej.
Zapraszam do współpracy! 

Justyna Pastusiak  
Lider Rejonu Nowogard i okolice 

 e-mail: Justyna_pastusiak@onet.eu   
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Poznaj 
ułatwienia, 
z których 
możesz 
skorzystać

GŁOSUJ BEZ PRZESZKÓD

Szczegóły na: www.glosuj.org.pl    facebook.com/maszglos
www.niepelnosprawni.pl/wybory

Wybory parlamentarne 25.10.2015 

 GŁOSOWANIE
KORESPONDENCYJNE

UŁATWIENIA DLA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

I STARSZYCH

 GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM STAŁEGOZAMIESZKANIA

koncert  w kościele 
pw. Wniebowzięcia NmP  
w Nowogardzie  

Tobie Maryjo 
śpiewamy

13 października  1917 
roku, w Fatimie miało 
miejsce  ostatnie objawie-
nie się  Matki Bożej  trójce 
portugalskich dzieci  Łucji, 
Hiacyncie i Franciszkowi. 
Począwszy od 13 maja 1917 
roku, Matka Najświętsza, 
podczas sześciu objawień, 
przekazała światu za po-
średnictwem  trojga dzie-

ci przesłanie pełne matczy-
nej miłości i troski o zba-
wienie grzesznych dusz. W 
rocznicę  ostatniego z ob-
jawień fatimskich,  w Ko-
ściele  Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny,  dzi-
siaj dnia 13 października, 
po wieczornej Mszy świę-
tej, odbędzie się koncert 
pt. Tobie Maryjo śpiewamy.  
W programie przewidzia-
no wykonanie m.in.  ta-
kich pieśni jak ; ”Nie moż-
na żyć bez światła”,  „Wysłu-
chaj nas”,          „Dobranoc 
Maryjo”,  „Maryjo śliczna 
Pani”,  czy „ Ave Maryja”  
M. Lorenza . Oprócz solo-
wych wykonań koncerto-
wych, przewidziane jest też  
wspólne śpiewanie. Orga-
nizatorzy serdecznie zapra-
szają wszystkich  do udzia-
łu w tym  wydarzeniu.

Red. 
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Nowogardzianie na meczu Polska – Irlandia 

Cieszymy się, że tam byliśmy
W niedzielę (10 października), o godzinie 20:45, piłkarska reprezentacja Polski, na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie, rozpoczęła bój z Irlandią, którego stawką był awans na Euro 
2016 we Francji. Polacy wygrali 2:1, i po raz trzeci z rzędu wystąpią na mistrzostwach sta-
rego kontynentu. W Warszawie pośród blisko 57 tysięcy kibiców z całej Polski, nie zabrakło 
nowogardzian, którzy zagrzewali do boju biało-czerwonych. 

 Swoimi wrażeniami z meczu 
Polska – Irlandia, podzieliło się 
małżeństwo z Nowogardu - Ry-
szard i Elżbieta Horniak, dla któ-

rych był to pierwszy mecz repre-
zentacji Polski oglądany na żywo 
ze stadionu. - Bardzo chcieliśmy 
być na Stadionie Narodowym pod-

czas tak ważnego wydarzenia dla 
polskiej piłki. Był to nasz pierwszy 
mecz reprezentacji, który obejrze-
liśmy na żywo. Jesteśmy pod wiel-
kim wrażeniem, zarówno samego 
obiektu, jak i wspaniałej atmosfe-
ry. Mogliśmy na własne oczy prze-
konać się, jak piłka nożna jedno-
czy wspaniałych polskich kibiców, 
którzy pięknie dopingowali swo-
ją reprezentację – opowiada Ry-
szard Horniak. Nasi rozmówcy są 
szczęśliwi również z faktu, że mo-
gli wspólnie ze wszystkimi świę-
tować awans polskiej drużyny na 
Mistrzostwa Europy. Dodajmy, 
że tego dnia na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie była sporo 
grupa innych kibiców z Nowogar-
du, dla których ten mecz z pew-
nością również na dłużej zapisze 
się w pamięci. 

KR

Elżbieta i Ryszard Horniak tuż przed  rozpoczęciem meczu na Stadion Narodowy 
w Warszawie.

Nowogardzko- szczecińska na trasie do Warszawy

Z okazji nadchodzących 
urodzin oraz imienin

 Jadwidze Teresie
Skulskiej 

dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień 
oraz 

spełnienia najskrytszych marzeń 
życzy brat Mirek  

ŻYCZeNIa
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arkadiusz Siewior mistrzem Polski weteranów!

Czekałem na to 28 lat...
W miniony weekend -10-11 października, we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Ju-
niorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness. Swój największy życiowy sukces odniósł re-
prezentujący Pomorzanin Nowogard- Arkadiusz Siewior, który w kategorii do 80 kg wywal-
czył złoty medal. 

Arkadiusz Siewior do Wrocła-
wia pojechał po trzech miesiącach 
intensywnych przygotowań. For-
ma jaką wypracował mogła napa-
wać optymizmem, tym bardziej, 
że w ostatnich latach zawodnik 
Pomorzanina wciąż stawał na po-
dium. Arkadiusz Siewior na sce-
nie zaprezentował się w katego-
rii Weterani kulturyści do 80 kg, 
40-49 lat. Zawodnik Pomorzanina 
wreszcie został doceniony przez 
sędziów i wywalczył swój pierw-
szy złoty medal Mistrzostw Pol-
ski. Po zawodach, Arkadiusz Sie-
wior nie krył swojej radości. - Je-
stem bardzo szczęśliwy, czekałem 
na to 28 lat! W ostatnich latach 

wciąż byłem albo drugi, albo trze-
ci, tym razem jednak w końcu zo-
stałem doceniony i zdobyłem ten 
wymarzony złoty krążek – mówi 
Arkadiusz Siewior. Zawodnik Po-
morzanina we Wrocławiu wygrał 
walkę o złoto z dwoma zawodni-
kami KS Paco Lublin- Arkadiu-
szem Misiakiem (srebro) i Bog-
danem Chabrosem (brąz). Jak za-
uważa nasz reprezentant, w osią-
gnięciu tego sukcesu pomogło mu 
sporo osób, zarówno podczas tre-
ningów, jak i pod względem fi-
nansowym. - Bardzo chciałbym 
podziękować moim sponsorom, lu-
dziom dzięki którym osiągnąłem 
ten sukces. Są nimi: pani Justyna 

Ptak z firmy J.V.Z. Agro Sp z o.o., 
państwo Bogumiła i Hubertus Hell 
- firma Deut-Pol, klub LKS Pomo-
rzanin Nowogard oraz Burmistrz 
i Rada Miejska miasta Dobra – 
mówi Arkadiusz Siewior. Sukces 
kulturysty reprezentującego Po-
morzanin nie jest odosobniony, 
odkąd powstała sekcja kultury-
styki i fitness, nasi reprezentanci 
przywożą masę medali z ogólno-
polskich oraz międzynarodowych 
imprez. Wierzymy, że to nie ostat-
nie słowo zawodników Pomorza-
nina, a Arkadiuszowi Siewioro-
wi życzymy obronienia mistrzow-
skiego tytułu za rok. 

KR Arkadiusz Siewior po 28 latach został doceniony przez sędziów i zdobył złoty me-
dal Mistrzostw Polski

kolejna porażka po słabej grze

Coraz gorsza sytuacja
W sobotę (10 października), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard rywalizował w Węgorzynie z tamtejszą Spartą. Rywale przeważali, i po bramce sa-
mobójczej strzelonej w końcówce przez Macieja Dobrowolskiego, zasłużenie wywalczyli 3 punkty. Piłkarze z Nowogardu od pierwszej kolejki nie potrafią 
wygrać i znajdują się w coraz gorszej sytuacji...

Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:0 (0:0)
Skład: Jacek Malanowski – Gracjan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski, Konrad Adamek, Tomasz Wąsik – Fernando Maia Batista, Artur Lipiński, Filip Plewiński (Pa-

tryk Marcinkowski), Dominik Wawrzyniak – Dawid Kurek, Maciej Gołdyn (c) (Kamil Lewandowski). 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
9. kolejka:
Stal Szczecin – Zorza Dobrzany   4:0
Piast Karsko – Iskra Golczewo   2:3 
Energetyk Gryfino – Rega Trzebiatów  6:0
Morzycko Moryń – Ina Ińsko   1:0
Sarmata Dobra – Arkonia Szczecin  3:3
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:0
Kłos Pełczyce – Polonia Płoty   4:0
Błękitni II Stargard – Stal Lipiany   8:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Szczecin 9 25 30 2 8 1 0
2 Energetyk Gryfino 9 25 25 6 8 1 0
3 Sparta Węgorzyno 9 20 23 8 6 2 1
4 Morzycko Moryń 9 18 26 10 6 0 3
5 Iskra Golczewo 9 16 20 15 5 1 3
6 Błękitni II Stargard 9 16 31 12 5 1 3
7 Intermarche – Rega Trzebiatów 9 14 18 24 4 2 3
8 Piast Karsko 9 13 18 16 4 1 4
9 Kłos Pełczyce 9 13 16 15 4 1 4
10 Polonia Płoty 9 10 8 19 3 1 5
11 Stal Lipiany 9 9 21 27 2 3 4
12 Zorza Dobrzany 9 7 11 19 1 4 4
13 Ina Ińsko 9 7 7 18 2 1 6
14 Pomorzanin Nowogard 9 5 8 14 1 2 6
15 Arkonia Szczecin 9 4 10 19 0 4 5
16 Sarmata Dobra 9 1 7 55 0 1 8

Jak informowaliśmy przed so-
botnim meczem Pomorzanina, 
obydwie drużyny znajdują się na 
zupełnie innych biegunach. Po-
morzanin od pierwszej kolejki nie 
potrafi wygrać, Sparta natomiast 
od pierwszej kolejki nie przegry-
wa. Na trudnym terenie w Wę-
gorzynie, trener Tomasz Surma 
nie mógł skorzystać z usług Mi-
chała Soski. Do gry wrócił nato-
miast Dawid Kurek. W pierw-
szej połowie Pomorzanin grał sła-
bo... Nowogardzianie nie potrafi-
li stworzyć sobie dogodnej okazji 
strzeleckiej. Z kolei Sparta stanęła 
przed trzema sytuacjami po któ-
rych mogła zdobyć bramkę, jed-
nak bardzo dobrze między słupka-
mi spisywał się Jacek Malanowski. 
Po zmianie stron kibice ogląda-
li brzydki mecz, strzałów było jak 
na lekarstwo, a gra się zaostrzyła. 
Piłkarze Pomorzanina tylko dwa 
razy zagrozili bramce gospodarzy. 
Najpierw podopiecznym Toma-
sza Surmy zabrakło zimnej krwi i 
wykończenia przy kontrataku wy-
prowadzonym trzema piłkarzami 
na dwóch obrońców rywali. Bliski 
pokonania golkipera miejscowych 
był Dawid Kurek, który zdecydo-
wał się na bezpośredni strzał z 
rzutu rożnego, ale bramkarz Spar-

ty nie dał się zaskoczyć. W odpo-
wiedzi po jednej z akcji Sparty, 
futbolówka trafiła w słupek bram-
ki strzeżonej przez Jacka Mala-

nowskiego. Gdy wydawało się, że 
goście z Nowogardu najprawdo-
podobniej dowiozą remis do koń-
ca, Sparta wykonywała rzut rożny 
z lewej strony boiska. Wrzutka był 

niedokładna, jednak piłka wró-
ciła pod nogi piłkarza gospoda-
rzy, który zacentrował jeszcze raz 
na pierwszy słupek. Futbolówka  
skozłowała przed Malanowskim i 
toczyła się wzdłuż linii bramko-
wej. Sytuację chciał ratować Ma-
ciej Dobrowolski, uniemożliwia-
jąc rywalom wepchnięcie piłki do 
bramki, jednak tak nieszczęśliwie 
wykopywał futbolówkę z linii, że 
trafił do własnej bramki... Nowo-
gardzianie nie zdążyli już wyrów-
nać i szósta porażka w tym sezo-
nie stała się faktem. 

Pomorzanin wciąż zajmuje 14. 
miejsce w tabeli, a gorzej prezen-
tuje się tylko Arkonia Szczecin i 
Sarmata Dobra. Zawodnicy z No-
wogardu jak do tej pory uzbie-
rali tylko 5 punktów, z ligi spad-
nie najprawdopodobniej 6 dru-
żyn (grono to może być jeszcze 
powiększone, lub pomniejszone, 
wszystko zależy od liczby spadko-
wiczów w III i IV lidze), zatem już 
na tę chwilę do bezpiecznej strefy 
nowogardzki zespół traci 5 punk-
tów. Jeśli fatalna seria bez zwycię-
stwa wciąż będzie trwała w naj-
lepsze, może się okazać, że już 
po rundzie jesiennej, nowogar-
dzianie będą głównym kandyda-
tem do spadku. Wierzymy, że tak 

nie będzie i podopieczni Toma-
sza Surmy w najbliższych spotka-
niach powalczą o ucieczkę ze stre-
fy spadkowej. Przy artykule pre-

zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę.

KR    

Maciej Dobrowolski może mówić o spo-
rym pechu, chciał uratować swój zespół 
od straty gola, a efekt jego interwencji 
był zupełnie inny
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Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

„Gwiazdka” w Goleniowie- Pomorzanin II rozdawał prezenty

Hokejowy wynik z OKS-em
W sobotę (10 października), o godzinie 19:00, na stadionie w Goleniowie drugi zespół Pomorzanina w ramach 8. kolejki A Klasy, podejmował miejsco-
wy OKS. Pojedynek ten przypominał mecz ze Światowidem, nowogardzianie ładnie zaprezentowali się w pierwszej połowie, natomiast po zmianie stron 
wszystko się posypało. OKS ostatecznie rozgromił „rezerwowych” strzelając 7 bramek, które goście sami sprezentowali rywalom...

OKS Center MD Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 7:4 (2:1)
Gole: `Sebastian Suchy, `Paweł Królik, `Maciej Grzejszczak, `Krystian Kubicki
Skład: Jacek Malanowski – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak (c) , Marek Kowalski, Karol Osakiewicz (Grzegorz Skrzecz) – Dawid Jurek, Adam Mańka 

(Michał Jankowski), Arkadiusz Balcer, Paweł Królik, Michał Fedak (Krystian Kubicki) – Sebastian Suchy (Patryk Marcinkowski). 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
8. kolejka:
Aquila Szczecin – Pomorzanin Przybiernów 1:2
Zalew Stepnica – Hanza Goleniów  0:4
Rybak Wełtyń – Znicz Niedźwiedź  5:2
OKS Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 7:4
Wołczkowo-Bezrzecze – Kasta Majowe  0:1
Vielgovia Szczecin – Wicher Reptowo  3:2
Światowid Łobez – Orzeł Łożnica   przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 7 21 37 4 7 0 0
2 Orzeł Łożnica 7 19 23 4 6 1 0
3 Hanza Goleniów 8 18 24 7 6 0 2
4 Aquila Szczecin 8 16 19 11 5 1 2
5 Vielgovia Szczecin 8 13 17 9 4 1 3
6 Pomorzanin Przybiernów 8 13 14 13 4 1 3
7 Znicz Niedźwiedź 8 13 19 21 4 1 3
8 Kasta Szczecin – Majowe 8 12 15 17 4 0 4
9 OKS Center MD Goleniów 8 12 22 29 4 0 4
10 Wicher Reptowo 8 7 14 25 2 1 5
11 Zalew Stepnica 8 6 12 24 2 0 6
12 Rybak Wełtyń 8 6 15 31 2 0 6
13 Wołczkowo – Bezrzecze 8 4 7 18 1 1 6
14 Pomorzanin II Nowogard 8 1 10 35 0 1 7

Drugi zespół Pomorzanina miał 
problemy między słupkami, nie 
mogli zagrać zarówno Piątkowski 
jak i Wipplinger, dlatego prosto z 
Węgorzyna, na mecz drugiego ze-
społu wyruszył Jacek Malanow-
ski (według przepisów bramkarz 
może rozegrać pełne spotkania w 
różnych zespołach). Pomorzanin 
II po całkiem niezłym meczu z li-
derem przed tygodniem, jechał do 
Goleniowa z zamiarem wywalcze-
nia punktów. „Rezerwowi” pro-
wadzili grę i prezentowali się cał-
kiem przyzwoicie, jednak gospo-
darze bez skrupułów korzystali z 
błędów nowogardzkiego zespołu. 
Najpierw piłkę blisko pola karne-
go stracił Maciej Grzejszczak, a na-
pastnik miejscowych bez proble-
mów pokonał Jacka Malanowskie-
go. Nowogardzianie zdołali odpo-
wiedzieć na tę bramkę. Po prosto-
padłym podaniu między obroń-
ców w wykonaniu Dawida Jurka, 
do piłki wyszedł bramkarz gospo-
darzy, ale jego interwencje uprze-
dził Sebastian Suchy, który skiero-
wał piłkę pomiędzy nogami bram-
karza do bramki OKS-u. Tego dnia 
jednak nowogardzianie bawili się 
w Mikołajów... Rzut wolny na po-
łowie rywali wykonywał Marcin 

Skórniewski, który dograł do Ada-
ma Mańki. Pomocnik Pomorzani-
na stracił piłę, a gospodarze prze-
prowadzili szybką kontrę. Marek 
Kowalski walczył z napastnikiem 
z Goleniowa jednak przegrał ten 
pojedynek, a zawodnik miejsco-
wych przelobował wychodzące-
go z bramki Malanowskiego. Po 
zmianie stron kolejne prezenty go-
spodarzy były zamieniane na gole 
dla miejscowych. OKS zagrał mą-
drzej, cofnął się na własną poło-
wę i czekał na kontry. Trzeci gol to 
ładny drybling zawodnika z Gole-
niowa, który prostym zwodem po-
radził sobie z dwoma obrońcami 
z Nowogardu i idealnie zacentro-
wał wprost na głowę swojego klu-
bowego kolegi, któremu pozosta-
ło skierować futbolówkę do bram-
ki. Nowogardzianie podnieśli się 
również po tym ciosie. Ładną ak-
cję skrzydłem przeprowadził Pa-
weł Królik, który wpadł w pole 
karne i precyzyjnym strzałem po-
konał golkipera gospodarzy. Ko-
lejna bramka to błąd najbardziej 
doświadczonego piłkarza Pomo-
rzanina- Marcina Skórniewskiego. 
Prezes nowogardzkiego klubu na 
połowie rywali tak pechowo do-
środkowywał w pole karne, że tra-

fił w zawodnika z Goleniowa, to 
sprawiło, że rywale wyszli z szyb-
ką kontrą i zdobyli czwartą bram-
kę. Piąty gol to drugi prezent Mar-
cina Skórniewskiego dla zawodni-
ków OKS-u. Tym razem obrońca 
Pomorzanina zagrywał głową do 
Malanowskiego, jednak nie zauwa-
żył, że za jego plecami na taki roz-
wój sytuacji czeka napastnik go-
spodarzy, który przejął piłkę i po-
konał Malanowskiego. Bramka nu-
mer sześć, to błąd przy ustawieniu, 
który pozwolił zawodnikowi miej-
scowych spokojnie pokonać bram-
karza Pomorzanina. Nowogardzia-
nie nie spuścili jednak głów i dąży-
li do zmiany rezultatu. Do przodu 
przesunął się Maciej Grzejszczak, a 
w obronie zastąpił go Dawid Jurek. 
Pomorzanin II przeprowadził ład-
ną kombinacyjną akcję, w której 
Michał Jankowski w decydującym 
momencie wypatrzył w polu kar-
nym Macieja Grzejszczaka, któ-
remu pozostało pokonać golkipe-
ra gospodarzy.   Czwarty gol dla 
Pomorzanina II to również skład-
na akcja całego zespołu, po której 
przed dogodną okazją do strzele-
nia bramki stanął Krystian Kubic-
ki i po pewnym strzale zmniejszył 
rozmiary porażki do wyniku 6:4. 

Niestety to nie koniec strzelania, 
bo po kolejnym błędzie nowogar-
dzian OKS ustala wynik tego me-
czu na 7:4. Nowogardzianie zatem 
wciąż pozostają na ostatnim miej-
scu w tabeli, porażka w Golenio-

wie boli bardzo, głównie ze wzglę-
du na to, że Pomorzanin II strze-
lił cztery gole, ale i tak przegrał... 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabe-
lę.                                                  KR

W środę 6. kolejka III ligi kobiet

Mecz o fotel liderek
W nietypowym terminie, bo w środę (14 października), zostanie rozegrana 6. kolejka III 
Ligi Kobiet. Podopieczne Pawła Błaszczyka mają przed sobą bardzo ważny mecz, gdyż wy-
bierają się do Wałcza, gdzie powalczą z głównymi kandydatkami do awansu, piłkarkami 
tamtejszego Orła. 

„Pomorzanki”, w środę (14 paź-
dziernika), rozegrają bardzo waż-
ny mecz w kontekście awansu do 
II Ligi Kobiet. O godzinie 16:00, 
na stadionie w Wałczu, pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zagra-
ją z piłkarkami Orła. Rywalki tak 
jak Pomorzanin i Zalew Stepni-
ca, po 5. kolejkach mają na kon-
cie 12 punktów, wywalczone po 
4 zwycięstwach i jednej poraż-
ce. Orzeł Wałcz jest głównym ry-
walem „Pomorzanek” do awansu, 
dlatego pojedynek zaplanowany 
na środę, będzie niezwykle ważny 
w kontekście ewentualnego awan-
su do II Ligi. Piłkarki Orła do tej 
pory na własnym boisku rozegra-

ły 3 spotkania, wszystkie wygra-
ły, strzelając przy tym 18 bramek i 
tracąc jedynie 2 gole. Zawodnicz-
ki z Wałcza na własnym boisku są 
bardzo niewygodnymi rywalkami, 
w minionym sezonie podopieczne 
Pawła Błaszczyka wygrały u sie-
bie z Orłem 7:0, jednak w rewanżu 
przegrały z Wałczem 2:1 i była to 
jedna z dwóch porażek jakie w se-
zonie 2014/2015 zanotowały „Po-

morzanki”. Zwycięstwo w Wałczu 
byłoby bardzo cenne, choć trzeba 
przyznać, że remis również będzie 
dobrym rezultatem. Najważniej-
sze, aby zawodniczki Pomorzani-
na nie wróciła z Wałcza bez punk-
tów. Jak będzie przekonamy się już 
niebawem. Relacje z meczu kobie-
cej drużyny opublikujemy w naj-
bliższym wydaniu DN. 

KR

III Liga Kobiet 2015/2016
6. kolejka:
Hattrick Kołobrzeg – Błękitni II Stargard  (14.10; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Fala Międzyzdroje  (14.10; 15:00)
Orzeł 2010 Wałcz – Pomorzanin Nowogard (14.10; 16:00)
Kotwica Kołobrzeg – Zalew Stepnica  (14.10; 17:00)
Energetyk Gryfino – Olimpia III Szczecin  Przełożone
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

ZSP ma nowy 
samochód! 
Dnia 8.10.2015 r. (środa) w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych organizatorzy Mistrzostw Techniki Samochodo-
wej Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowa-
ni przez Pana Dominika Wulkiewicza sprawili olbrzymią 
niespodziankę zwycięskiej drużynie z naszej szkoły, przeka-
zując na ręce starosty Pana Tomasza Kulinicza samochód 
Peugeot 206, który ma służyć do praktycznej nauki zawo-
du technik pojazdów samochodowych. Pan starosta To-
masz Kulinicz przekazał samochód Zespołowi Szkół Po-
nadgimnazjalnych, którego dyrektorem jest Pan mgr inż. 
Stefan Sitkowski na ręce kierownika warsztatów Pana Zdzi-
sława Kostrzewskiego i opiekuna drużyny Pana Andrzeja 
Osuchowskiego. W uroczystości udział wzięli – amabasa-
dor  mistrzostw Pan Damian Simiński i osoby współpracu-
jące przy obsłudze Pani Jowita Pawlak i Pan Michał Krata. 

      Zdzisław Kostrzewski 

Przedsiębiorczy uczeń - 
pracujący absolwent
1 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Nowogardzie rozpoczyna 
się projekt „Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent”, realizowany przy współpracy z 
NBP.

Celem działań jest rozbudza-
nie przedsiębiorczych postaw oraz 
nabycie umiejętności zarządzania 
przedsiębiorstwem. W trakcie trwa-
nia projektu, na ośmiu tematycz-
nych warsztatach, młodzież ZSP po-
szerzy wiedzę i umiejętności doty-
czące zagadnień ekonomicznych. 
Następnie sami zorganizują warszta-
ty ekonomiczne, które będą skiero-
wane do:

1.Uczniów Szkół Podstawowych - 
„ Pieniądz - cóż to takiego?”

2.Uczniów Szkół Ponadgimna-
zjalnych „Przedsiębiorcy uczeń- 
pracujący absolwent”.

Zwieńczeniem prowadzonych 
działań będą samodzielnie zaprojek-
towane i wykonanie gry oraz puzzli.

Jowita Pawlak 

Sztafetowe biegi przełajowe 
Drużyna chłopców zajęła III 

miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Goleniowskiego w szta-
fetowych biegach przełajo-
wych w ramach licealiady – 
Goleniów 02.10.2015 r.

Skład drużyny: Kamil Sobo-
lewski, Andrzej Rusak, Kry-
stian Miłek, Szymon Szpyra, 
Maciej Żbik, Bartek Urbań-
ski, Rafał Grzybowski, Emil 
Rutkowski, Piotr Wawrzyń-
ski, Miachał Ostrowski, Bar-
tosz Żaba. 

Opiekunem drużyny jest 
Pani Małgorzata Pietruszew-
ska. 

Zdjęcie nr 4 – Drużyna 
chłopców

Pierwsze spotkanie nowego 
Samorządu Uczniowskiego 

6 października odbyło się 
pierwsze spotkanie nowego 
Samorządu Uczniowskiego , 
podczas którego został wy-
brany nowy przewodniczący – 
Mariusz Gwiazda (kl. III TH) 
oraz zastępca – Emilia Miłek 
(kl. II TL). Na spotkaniu obec-
ni byli również Tomasz Sob-
czak  i Kamila Rusnak (byli 
przewodniczący), którzy opo-
wiedzieli swoim kolegom, co 
będzie należało do ich obo-
wiązków. Opiekun SU Pani Pa-
trycja Sierżant również udzia-
liła kilku dobrych rad – mó-
wiła m.in. jakie cechy powie-
nien posiadać  przewodniczą-

Szkolenie dla uczniów szkół 
kierunków samochodowych
Dnia 8.10.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbyło się szkole-
nie dla uczniów szkół kierunków samochodowych.

Udział w szkoleniu wzięli 
uczniowie szkół samochodowych 
z Drawska Pomorskiego, Kosza-
lina, Stargardu Szczecińskiego i 
oczywiście duża grupa uczniów z 
naszej szkoły. Szkolenie przepro-
wadzone zostało przez przedsta-
wiciela firmy Hella Polska Pana 
Zenona Rudnika. Tematem była 
komputerowa diagnostyka silni-
ka. Według uczniów ZSP zakres 

i tematyka zajęć były bardzo cie-
kawe i dobrze zaprezentowane. 
Szkolenie to było pierwszym z cy-
klu, które zostaną przeprowadzo-
ne przez firmy z branży motory-
zacyjnej w ramach przygotowań 
do Mistrzostw Szkół Techniki Sa-
mochodowej województwa za-
chodniopomorskiego. Serdeczne 
podziękowania dla Pana Zenona 
Rudnika za bardzo ciekawe i wy-

czerpujące zaprezentowanie te-
matu.

Zdjęcie nr 2 -Dyrektor ZSP Pan 
Stefan Sitkowski podczas rozpo-
częcia szkolenia

Zdjęcie nr 3 – Prowadzący 
szkolenie Pan Zenon Rudnik

Zdzisław Kostrzewski 
Tomasz Sobczak 

cy (dyspozycyjność, odpowie-
dzialność, komunikatywność). 

Monika Rasowska i Angeli-
ka Sikorska kl. I TE

Zdjęcie nr 5 - „Nowi” i „Starzy” 
przewodniczący SU – Mariusz 
Gwiazda i Emilia Miłek, Kamila 
Rusnak i
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

Hotel restauracja Przystań 

zatrudni 
rencistów 

na stanowiska kierowca 
(rozworzenie posiłków), 

konserwator, 
pomoc kuchenna, 

szatnie, 
sprzątanie. 

Tel. 91 39 20 221 

ZaTrUDNIĘ 
kIerOWCĘ 

kaT C+e 
TraNSPOrT kraJOWY

Tel 509 740 304
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. infor-
muje, że prowadzi za-
pisy na sprzedaż miesz-
kań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usłu-
gami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 
594

• Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 
604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowo-
gardzie Osiedle rado-
sław w bardzo dobrym 
stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, 
ściesłe centrum, I piętro, 
parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe   63 m2: nowe 
okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania 
działka pod budowę gara-
żu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działki budow-
lane Karsk. 735 957 563 

• Sprzedam pół domu z 
dwoma mieszkaniami. 722 
300 700

• Sprzedam garaż ul. Zam-
kowa. 607 647 215

• Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe ul. Zielona 
+ garaż, bezczynszowe. 
692 027 501 

•	 Sprzedam budowę w 
stanie surowym tanio. 
507 045 404

• Sprzedam mieszkanie, 
bezczynszowe, 55m2, ul. 
Kościuszki, Nowogard, 505 
339 401 

• Do wynajęcia mieszka-
nie trzypokojowe. 601 724 
492

•	 Sprzedam mieszkanie 
57m2, 3 pokoje, 3maja 
9/5, 100 000 zł. Tel. 888 
313 884, 721 157 443 

• Sprzedam dom 110 m2 z 
garażem w Nowogardzie. 
608 853 710

• DO wynajęcia mieszkanie 
okolice Nowogardu. 785 
150 401 po 15 

• Poszukuję mieszkania do 
wynajęcia nie w  spółdziel-
ni dwupokojowe do 45m2, 
parter lub I piętro. 601 817 
880 

• Sprzedam mieszkanie na 
ulicy Światowida, 4 piętro, 
46m2. 601 500 090

•  Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe po remon-
cie, ul. Keśna. Cena 17 800 
do negocjacji. 532 595 
979, 728 488 910 

• Poszukuje mieszkania do 
wynajęcia. Tel 698 616 348

• Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe, IV piętro, 
57,8m2. Tel. 607 540 622

• Sprzedam garaż na ul. Jana 
Pawła II. Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedam mieszkanie 50 
m2, I piętro, doskonała 
lokalizacja. Tel. 519 111 
710 

• Wydzierżawie lub sprze-
dam powierzchnie maga-
zynowe i biurowe w cen-
trum Nowogardu. 601 544 
530 

•	 Wynajmę garaż 20m2 ul. 
Boh. Warszawy 21. Tel. 
91 39 20 307

•	  Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie dwupokojowe 
50m2  w Nowogardzie. Tel. 
511 099 681 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam Skodę Felicie 
rok produkcji 1997, ben-
zyna, ważne OC, przegląd 
do sierpień 2016. Cena do 
uzgodnienia. Tel, 508 211 
573, 508 309 981

•	 Skup samochodów stan 
bez znaczenia. Pożyczki 
pod zastaw wszystkiego. 
Dojazd do klienta. 888 
341 347, 505 771 769.

• Sprzedam Mercedes W 
124. Rok. Produkcji 1990 
cena 3000. Tel. 609 349 138 

rOlNICTWO
•	 koszenie, mulczowanie 

łąk, belowanie słomy i 
siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, 
siew agregatem. 608 01 
39 95

• Sprzedam siano w kost-
kach. 782 036 086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w 
gminie Nowogard. Tel. 519 
407 294

• Sprzedam ciągnik C-330 
po kompletnym remoncie 
cena 16500 zł. Tel. 696 807 
922

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 39 
17 334 

• Sprzedam owoce aronii. 
Korytowo 43. 665 785 735

•  Sprzedam ziemniaki jadal-
ne Vineta, Żabówko 18. Tel. 
605 092 517

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż pa-
neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 

szkolenia. 91 39 26 691
• AGENCJA REKLAMA VI-

ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowa-
nie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,Pra-
NIe DYWaNÓW, WYkŁa-
DZIN, TaPICerkI meBlO-
WeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTerIaŁO-
WeJ / POŚCIelI WeŁNIa-
NeJ / laNOlINĄ/SPrZĄ-
TaNIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.Tel.604 373 143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258
• Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 
600 653 124 

•  Wypełniam dokumenty 
do ZUS na rente, emery-
turę, świadczenia emery-
talne i kapitał początkowy. 
Kontakt : 512 413 563 

• Transport, przeprowadz-
ki, opróżnienie mieszkań, 
piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127 

• Matematyka wszystkie po-
ziomy profesjonalnie. 604 
124 623 

• Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 
600 626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 
532 557 381 

• Torty. 600 151 353
• Wyburzamy, budujemy i 

remontujemy. 668 343 638

•	 Język niemiecki dla 
OPIekUNek. 887 372 539 

•	 Potrzebujesz pieniędzy. 
Pożyczki pod zastaw 
wszystkiego. Dojazd do 
klienta. 888 341 347, 505 
771769 

• Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 695 

181 070
• Koszenie kosą spalinową 

działek, nieużytków, trawy, 
zarośli. Tel. 693 694 747 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spa-
wacza.Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec 
od zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – 
pomocników elektryków. 
606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do 
dociepleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną 
jako pomoc kuchenna i do 
prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Zatrudnię mechanika sa-
mochodowego z doświad-
czeniem. 601 470 260 

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594

•	 Dam pracę mS BIOSS ma-
ciej Sawicki Serwisant IT/
Sprzedawca wymagania 
znajomość:komputery-
,telefony,nawigacje,ta-
blety, komunikatywno-
ść,chęć do pracy,uczci-
wość, szybko uczący się-
,nie palący pełny etat tel-
792-228-896

• Zatrudnię na stałę stolarza 
lub pomocnika. 603 366 
286 

• Zatrudnię mechanika, tel. 
609 49 39 89

• Poszukujemy osoby do 
opieki nocnej nad kobietą. 
507 547 315, 91 39 20 550 

• Praca fizyczna w skle-
pie meblowym dla męż-
czyzny, wymagane pra-
wo jazdy kat.B, wysoka 
kultura osobista, sumien-
ność w wykonywaniu obo-
wiązków oraz punktual-
ność. Tylko osoby niepalą-
ce. Wyślij swoje CV na ad-
res gama77@o2.pl lub od-
wiedź nas osobiście. Kwa-
drat Meble ul. Armii Krajo-
wej 49 w Nowogardzie

• Zatrudnię sprzedawcę do 
Salonu Optycznego. Wy-
kształcenie minimum 
średnie.

• Tel.. 91 39 27 272
• Poszukuje kierowcę z sa-

mochodem osobowym do 
pracy przy drobiu w wie-
ku 20 – 45 lat. Tel kont. 606 
509 093 

• Zatrudnię do pracy w bu-
dowlance. (nie pijący) Tel. 
660 143 113 

• Potrzebuje niani. Tel. 666 
225 889 

• Spawacza zatrudnie – 
atrakcyjne wynagrodze-
nie. 503 032 234 

•	 Zatrudnie kobiety do 
sortowania sadzonek 
truskawek. Organizuje-
my dowóz. Tel. 505 149 
049

• 
• Zatrudnię stolarza meblo-

wego. 603 666 465

•	

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Sprzedam szafę narożną 
szer. 100 cm, wys. 190 cm, 
głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan ide-
alny, złożona w paczki,  tel. 
605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec 
f. JUNKERS - Bosch cera-
norm wiszacy elektroni-
k,ekonomiczny z gwaran-
cja serwisowa do mieszka-
nia,domu cena 1.400 zl tel. 
691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stoja-
cy korpus zeliwny,pompa 
elektronik,z Niemiec f.Vail-
lant tylko ogrzewanie cena 
1.200zloraz piec gazowy 
c.o wiszacy do mieszka-
nia,domku,sklepu,zakladu 
cena 1.000zl tel. 691 686 
772

• PIEC GAZOWY c.o. z za-
mknieta komora spala-
nia wiszacy f. Vaillant dwu-
funkcyjny cena 1.200zl 
oraz tylko c.o. cena 1.100zl 
do mieszkania,baru,skle-
pu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 
686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwu-
funkcyjny wersja komino-
wa, wiszacy f.Vaillant z Nie-
miec po przegladzie ser-
wisowym do mieszkania, 
domu, ekonomiczny cena 
1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opało-
we i kominkowe. 667 788 
820 

• sprzedam namiot stalo-
wy kompletny z folią na 
działkę ogrodową 600 cm 
*240 cm * 200 cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 
340 

• Sprzedam barek narożny 
z trzeba wysokimi stołka-
mi bardzo dobry stan, ko-
lor czarny/ciemnozielony 
+ czarną ławę i stolik RTV. 
602 705 510 

• Sprzedaż drewna, miesza-
ne. 880 690 659

•	 Zapisy na zajęcia ka-
rate kyokushin od 
12.10.2015r. Treningi po-
niedziałek i środa 18.00-
19.00. Sala gimnastycz-
na liceum nr 1 ul. Wojska 
Polskiego 8. Tel. 721 027 
670, 883 737 765
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INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

 
 

                                
 

 
                                                 Nowogard, ul. Zamkowa 7 B 

Tel. 91 39 25 570 
   Tanie obuwie sprzedaz@ppgardia.pl www.ppgardia.pl                              

                                                                                                              
                                                                W ofercie:                               Kurtka 19,90 zł brutto 

Obuwie robocze 
(m.in. wyprzedaż obuwia z końcówek serii produkcyjnych w cenie od 5 zł netto ), 

gumowce i gumofilce, odzież robocza, koszule flanelowe, 
pasty BHP, mydła, proszki, inne artykuły BHP, 

 
Zapraszamy 

    Tanie obuwie od pon. do pt. 7.00 – 15.00 
 

 

 

 

 

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

Szkoła Podstawowa w Błotnie

Z wizytą w Filharmonii Szczecińskiej
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Błotnie, odwiedzili Filharmonię Szczecińską im. Mieczysława Karłowicza. 

Przygoda z muzyką poważ-
ną rozpoczęła się interaktywnym 
koncertem pt. „DoNuta taktuje 
- Na trzy” w wykonaniu kwinte-
tu dętego, który tworzyli muzycy 
grający na: flecie, oboju, klarnecie, 
waltorni i fagocie. Dzieci zasiada-
jące na widowni w sali kameral-

nej zwanej Księżycową, z pomocą 
moderatorki prowadzącej warsz-
taty, zapoznały się z budową każ-
dego z instrumentów oraz uczyły 
się rozróżniać brzmienie każdego 
z nich. Było sporo dobrej zabawy i 
śmiechu. Filharmonicy udowod-
nili, że muzykę poważną można 

polubić, za co słuchacze odwdzię-
czyli się rzęsistymi brawami.

Po koncercie nadszedł czas na 
zwiedzanie Filharmonii. Ucznio-
wie mogli obserwować muzyków 
kończących próbę w sali symfo-
nicznej zwanej Złotą, obejrza-
ły wystawę pt. „Namiętności”, 
mieszczącą się w holu na ostat-
nim piętrze. Następnie cała gru-

pa wraz z opiekunami wybrała się 
na spacer. Z perspektywy Wałów 
Chrobrego panorama Szczecina, 
spowitego we mgle prezentowa-
ła się wyjątkowo romantycznie. 
Nadarzyła się akurat okazja przy-
glądać się pracy twórczej malarza, 
który uwieczniał na płótnie budy-
nek Muzeum Narodowego. Wizy-
ta w Szczecinie zakończyła się w 

pływającej restauracji „Targ Ryb-
ny Ładoga”.

Wyjazdy w ramach programu 
„Spotkania z kulturą”, finanso-
wane są przez FUNDACJĘ PZU, 
a koordynatorem programu jest 
Nowogardzkie Stowarzyszenie 
4x4 „ Offroad Factory”.

Info: własna

Przedszkolaki na sportowo

W-f z Klasą w ZSP w Osinie
Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, przystąpił do kolejnej 
edycji programu w-f z klasą. Program  ten wspiera nauczycieli wychowania fizycznego do 
prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji w-f.

W czwartek (8 październi-
ka), na trzeciej godzinie lekcyj-

nej, w Zespole Szkół Publicznych 
im. Bronisława Malinowskiego w 
Osinie, odbyły się zawody spor-
towe w ramach programu  „W-f 
z klasą”. W zawodach sportowych 
udział wzięli  uczniowie oddzia-
łu zerowego, którzy po emocjo-
nujących zmaganiach otrzyma-
li w nagrodę upominki w postaci 
słodyczy. Program imprezy obej-
mował: bieg z pałeczką sztafeto-
wą, bieg w parach oraz pokona-
nie sprawnościowego toru prze-
szkód. Organizatorami zawodów 
byli: Karolina Posacka, Michał Ja-
nik, Sebastian Kowalik – nauczy-
ciele wychowania fizycznego oraz 
Agnieszka Stępień, Elżbieta Cho-

dor - wychowawczynie oddziału 
przedszkolnego.

Swój udział w zawodach spor-
towych, miały również uczennice 
klasy I Gimnazjum, które poma-
gały  nauczycielom w przeprowa-
dzeniu poszczególnych konku-
rencji sportowych. 

Klaudia Stefańska 
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EntEr  II 
laptop

 sErWIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

DN: Jak się Pan czuje w roli 
posła? 

Andrzej Piątak: Oczywi-
ście jestem szczęśliwy. Dostaję 
mnóstwo gratulacji i sms-ów, 
nawet od osób, których nie 
znam. To podsumowanie mo-

jej pracy na rzecz Ruchu Pali-
kota. Pasjonuje mnie program 
tej partii i działanie w polity-
ce. Od października ubiegłego 
roku angażowałem się w Ruch 
Poparcia Palikota. 

Czy Janusz Palikot pogra-

tulował Panu sukcesu?
Tak. Przysłał mi wiadomość 

sms. 
Znacie się osobiście? 
Tak. Znamy się. Często jeż-

dżę na spotkania krajowe par-
tii, więc rozmawialiśmy wielo-
krotnie. 

Wcześniej związany był 
pan z SLD. Z list tej partii 
startował Pan nawet w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych. Dlaczego więc Ruch 
Palikota? 

To wynika z moich poglą-
dów politycznych. Wcześniej 
popierałem SLD.  W ostatnich 
wyborach głosowałem na PO, 
przeciwko PiS. Przypomnę, 
że to ja m. in. ściągałem krzyż 
w sali obrad rady Miejskiej w 
Szczecinie. Akcję tę, która była 
moim pomysłem,  pokazywał 

nawet CNN. Docenili oni, że 
w katolickim kraju dzieją się 
takie rzeczy.  Wiedziałem, że 
ludzie oczekują czegoś więcej. 
Chcą radykalnych zmian. Stąd 
mój start z listy Palikota. 

Skoro już rozmawiamy o 
tej akcji, to w programie Pa-
likota położono akcent na 
tzw. świeckość  państwa. Co 
jeszcze proponujecie? 

Chcemy budować państwo 
świeckie, społeczne i obywa-
telskie. Ale, nie tylko tym bę-
dziemy się zajmować. Chcemy 
ograniczyć ilość posłów przy-
najmniej o 100 mandatów, a 
także zlikwidować Senat. Nie 
ma potrzeby, żeby państwo 
tyle za to płaciło. 

Mieszkańcy Nowogardu 
obdarzyli Pana swoim zaufa-
niem. Zdobył Pan w gminie 
Nowogard 554 głosy, a w ca-
łym okręgu  ponad 15,5 tys. 
Czy w Pańskim programie 
znajdzie się miejsce na tema-
ty związane z naszym mia-
stem i regionem?

Ja, się pochylam nad Nowo-
gardem. W końcu tutaj miesz-
kam.  Chcę, żeby mieszkańcy 
czuli, że mają posła ze swo-
jej ziemi. Mam nadzieję, że 
w kolejnych wyborach dosta-
nę jeszcze więcej głosów.  Na-
tomiast ten wynik, to nie tyl-
ko mój, ale całej listy traktuję 
jako pewną odpowiedź na to 
,czego tak naprawdę oczekuje 
społeczeństwo.

Miał Pan wokół siebie 
groźnych rywali w walce o 
mandat poselski, którzy nie 
dostali się do Sejmu. Wśród 
nich jest wielu poważnych 
działaczy funkcjonujących w 
polityce od lat.  Czy radość z 
sukcesu jest w tym kontek-
ście jeszcze większa? 

Ja uważam, że przyszedł 
czas na zmiany. Proszę spoj-
rzeć na słaby wyniki Anto-
niego Bielidy. To też o czymś 
świadczy. Pewien etap już się 
kończy. Niektórzy zrobili też 
ogromną kampanię wizerun-
kową, ale okazało się, że to za 
mało. Znam wiele osób, które 
wydały na to dużo pieniędzy i 
nie osiągnęli żadnego rezulta-
tu. 

Wróćmy jeszcze na chwil-
kę do Pańskich przechadzek 
po różnych ugrupowaniach 

politycznych. Co takiego na-
prawdę się stało, że zrezy-
gnował Pan ze współpracy z 
SLD? 

Jak dostałem propozycję 
kandydowania z listy SLD 
od obecnego burmistrza Ro-
berta Czapli, nie było jeszcze 
idei stworzenia stowarzysze-
nia Ruchu Poparcia Palikota. 
To się zmieniło w paździer-
niku. Wtedy też zgłosiłem ak-
ces członkostwa w stowarzy-
szeniu. Chciałem od razu zre-
zygnować ze startu z list SLD, 
ale kolega Robert stwierdził, 
że mają już pełne listy i nama-
wiał mnie żebym został. Zgo-
dziłem się, ale nie prowadzi-
łem żadnej kampanii. Nawet 
nie oddałem głosu na siebie 
samego. 

Panie pośle! Czy już Pan 
wie, czym będzie się zajmo-
wał w Sejmie? 

Jest za wcześnie, żeby o tym 
mówić. 

To może niech Pan zdradzi 
w jakiej komisji chciałby Pan 
pracować? 

Pochodzę z małego miasta. 
Sądzę więc, że odpowiednia 
będzie dla mnie Komisja Rol-
nictwa. 

Czy Chciałby Pan za po-
średnictwem DN przekazać 
jakąś wiadomość mieszkań-
com naszej gminy, którzy 
wiele lat czekali, aby w Sej-
mie mieć swojego reprezen-
tanta?

Chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, które 
wzięły udział w głosowaniu, 
ale także tym, które odda-
ły głos na moją osobę. Mam 
nadzieję, że ich nie zawiodę i 
przysłużę się rozwojowi naszej 
gminy. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Andrzej Piątak z Ruchu Palikota w Sejmie!

Nowogard wybrał swojego posła
Rozmowa z Andrzejem Piątakiem z Nowogardu, który został posłem startując  z pierwszego miejsca listy Ruchu Palikota w naszym okręgu. 

Kim jest Andrzej Piątak?
Urodził się w 1969 roku  w Szczecinie. Mieszka w No-

wogardzie. Żonaty. Ma dwoje dzieci.  Jest absolwentem 
Technikum Mechanicznego i Elektrycznego w Szczeci-
nie. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Szcze-
cińskiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Już 
w trakcie studiów rozpoczął działalność gospodarczą. W 
latach 1991-2003 wraz z bratem wybudował sieć telewi-
zji kablowej m. in. w Nowogardzie, Łobzie i Myśliborzu. 
Jest także przedsiębiorcą rolnym. Od czerwca 2011 roku 
pełni funkcję przewodniczącego partii Ruchu Palikota w 
regionie.

Andrzej Piątak, fot. Facebook

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Piątek 
16 października 2015 r. 
Nr 79 (2410)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 4

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 15.11.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

W.2-24.07. pt

s. 5
Z posłem 
nie pogadasz...

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

s.  9

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:

Agnieszka 
Pawlik
Sklep HAGA

Adam
nr 20 do Sejmu RP
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FEDEŃCZAK

Postaw
na doświadczenie

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

pawelslomski24

  Paweł
Słomski 

Ostatni na liście do Sejmu RP

To Twój Czas

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

ul. 3 Maja 46 • Nowogard
www.revitalnow.pl

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl

• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii

• badanie USG narządów ruchu

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii

• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet 

• kwas hialuronowy, botox, 
   nici liftingujące

Zapraszamy pon.-pt.  8-18 sobota  9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

POLSKI WYDAWCA

reklAmA reklAmA

kiermASZ  
tAniej Płytki 

Nowa dostawa 
nordsanit, ul. młynarska 1a 

Sprzedaż od 19.10.2015 

już nie „na wnuczka”,  
ale „na wysiedleńca” 

Próbowali  
wyłudzić  
pieniądze

Plac zabaw  
ma zniknąć

Czytaj s. 3
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W skrócie

reklAmA

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

W Nowogardzie przy ul. St. Żeromskiego, między blokami mieszkalnymi 
i placem zabaw, znajduje się osiedlowa droga, z której można wyjechać sa-
mochodem z osiedla na główną drogę. Pomimo, że niedawno przeprowa-
dzono na osiedlu gruntowny remont bloków, klatek schodowych i drogi, to 
pewien jej fragment został niedokończony, bo wyraźnie widać bardzo zły 
spad na drodze, i brak wykończenia jej części, co podkreślają również zde-
nerwowani mieszkańcy osiedla. -„ Proszę tu przyjechać i zobaczyć ten frag-
ment drogi. Zauważy pan, że jest tam taki uskok w drodze osiedlowej, który 
jest dość niebezpieczny podczas jazdy samochodem tamtędy. Czy nie można 
było tego fragmentu jakoś odpowiednio wyprofilować? - mówi jeden z miesz-
kańców osiedla, który również przejeżdża w tym miejscu swoim samocho-
dem. Problem jest chyba dość poważny, bo naraża właścicieli samochodów 
na uszkodzenie zawieszenia samochodu. Dlatego firma, która przeprowa-
dzała remont, powinna jak najprędzej tę usterkę poprawić. JB

Wczoraj (tj. czwartek) redakcja DN otrzymała następujący komunikat: - 
W naszej piwnicy, w bloku osiedlowym, okociła się kotka, która pozostawiła 
pięć malutkich, ślicznych kociaków. Kotki są jeszcze małe, bo około sześcio-
tygodniowe. Prosimy ludzi dobrej woli o przygarnięcie maluchów. Zbliża się 
okres zimowy i kotki potrzebują domu i przyjaciela, który je przygarnie, da 
im ciepło i miłość. Liczymy na to, że znajdą się chętni do ich wzięcia. Osoby 
zainteresowane pomocą prosimy o kontakt pod nr tel. 692 618 185 lub pod 
nr tel. redakcji DN 91 39 22 165. KR

Trwają roboty polegające na budowie i przebudowie kanalizacji deszczo-
wej, umożliwiające rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji desz-
czowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Prace, na zle-
cenie gminy, wykonuje firma Eljot ze Szczecina, która w drodze przetargu 
zaproponowała najniższą cenę za wykonania robót tj. 239 tys. 333 zł. Do 
czasu zakończenia inwestycji ulica, na której prowadzone są prace, jest za-
mknięta dla ruchu samochodowego. MS

Sonda na Dzień edukacji narodowej 

Uczniowie składają życzenia 
nauczycielom
Minął 14 października, to Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. Dlatego postanowiliśmy zajrzeć do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olim-
pijczyków i zapytać uczniów, czego życzą swoim nauczycielom z okazji ich święta?  

Martyna Dobrowolska kl. VI 
- Życzę wszystkim nauczycielom 
z naszej szkoły i nie tylko, by byli 
zdrowi i cieszyli się z wykonywania 
swojej pracy, ale i z nas uczniów, a 
w wolnych chwilach, by miło i do-
brze spędzali czas, który szczegól-
nie w dniu ich święta  powinien być 
wesołym i z uśmiechem. 

Małgorzata Pertkiewicz kl. VI 
- Życzę wszystkim nauczycielom 
przede wszystkim zdrowia, które 
jest najważniejsze oraz tego, by za-
wsze byli radośni i szczęśliwi, co na 
pewno będzie możliwe, jeżeli my 

uczniowie nie będziemy im czasa-
mi tak  dokazywali.  

Mateusz Gnych kl. VI - A ja ży-
czę  nauczycielom zdrowia, szczę-
ścia i tego, by uczniowie nie prze-
szkadzali im w prowadzeniu lek-
cji. Życzę im również tego, by mie-
li także czas na odpoczynek od nas 
uczniów i lekcji.  Dzień Nauczycie-
la jest raz w roku. Dlatego w tym 
dniu już składaliśmy nauczycie-
lom serdeczne życzenia na apelu i 
wręczyliśmy im oczywiście ładne 
kwiaty. 

Maja Tębłowska kl. VI - Życzę 

nauczycielom wszystkiego najlep-
szego, a także by byli zawsze zdro-
wi, bo jeżeli będą zdrowi to dalej 
będą mogli nas uczyć i pomagać od-
krywać świat, m.in. poprzez swoją 
wiedzę i doświadczenie. Życzę im 
jeszcze, by spełniali swoje marze-
nia, a nam uczniom, by im nie prze-
szkadzali podczas lekcji, co z pew-
nością sprawi, że będzie jeszcze we-
selsza atmosfera podczas zajęć. 

Hubert Nowak kl. VI - Skła-
dam nauczycielom wszystkiego 
najlepszego z okazji tego ich święta 
oraz, by spełniali swoje marzenia, 
oraz byli szczęśliwi i uczyli tylko 
grzecznych uczniów i mieli radość 
z wykonywanej pracy. Korzystając 
z okazji, chciałabym również zło-
żyć życzenia mojej wychowawczy-
ni pani Kasi Kazuba, która jest na-
uczycielką języka angielskiego. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Zniszczony Opel  
porzucony przy Nadtorowej  
Policja ustala, do kogo należy zniszczony i porzucony Opel Astra. Auto stojące przy ul. 
Nadtorowej (na wysokości fabryki świeczek), zauważył jeden z naszych Czytelników. 

Samochód jest splądrowany. Nie posiada tablic re-
jestracyjnych. Ma powybijane szyby. Teraz policja 
ustala, do kogo należy zniszczone auto i dlaczego zo-
stało porzucone.  

- „Na obecną chwilę trwają czynności policjantów 
zmierzające do ustalenia właściciela oraz okoliczności 
tego zdarzenia” – informuje asp. J. Filipczuk.  

Jarek Bzowy 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklAmA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY
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masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

23.10.2015 r.
od 12.00 - 13.00 (piątek)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Radca prawny Sierocki

już nie „na wnuczka”, ale „na wysiedleńca” 

Próbowali wyłudzić pieniądze
Metoda naciągania starszych ludzi na pieniądze najwyraźniej ewoluuje. Naciągacze wymyślają coraz to nowsze metody, próbując wyłudzić pieniądze. Te-
raz już nie tylko „na wnuczka”, ale „na wysiedleńca”. Właśnie powołując się na przedwojenne pochodzenie, nieznana kobieta próbowała wyłudzić 800 zł 
od starszego mieszkańca Długołęki. Twierdziła, że pieniądze są jej potrzebne na leczenie chorego męża. 

Mężczyzna, który nam o tym 
opowiedział, dziś wstydzi się, że 
o mały włos nie dał się naciągnąć 
i dlatego prosi o zachowanie ano-
nimowości. Chciał jednak, aby 
redakcja zajęła się sprawą, żeby 
ostrzec inne potencjalne ofiary 
oszustów. 

Całe zdarzenie miało miejsce w 
minioną środę, na terenie Długo-
łęki. Kobieta weszła na teren po-
sesji. Starszy mężczyzna zaprosił 
ją do domu. 

-Weszła do środka. Zaczę-
ła opowiadać, że jej mąż pocho-
dzi z Długołęki. Pod koniec woj-
ny wyjechał na Bawarię, gdzie do 

dziś mieszka. Jak wyjeżdżał stąd 
miał 7 lat. Kobieta słabo mówi-
ła po polsku, ale mnie doskona-
le rozumiała. Napisała na kart-
ce, że potrzebuje 800 zł na lecze-
nie męża, bo on jest kulawy i jeź-
dzi na wózku – opowiada nam 
starszy mężczyzna: - powiedzia-
łem, że nie mam przy sobie pienię-
dzy, ale pójdę i pożyczę od sąsiad-
ki. Na to ona, że później wrócą, 
jak już będę miał pieniądze. Po-
wiedziała mi też, ze w tym czasie 
pojadą do sołtysa wsi, ale z tego co 
wiem, wcale się tam nie pokazali. 
Do mnie też już nie wrócili. Wte-
dy zrozumiałem, że to naciągacze, 

a ja o mały włos nie dałem się im 
nabrać – kończy mężczyzna. 

Nasz rozmówca twierdzi, że ko-
bieta przyjechała do Długołęki 
srebrnym samochodem. Jak okre-
ślił, „była zadbana, nieco przy ko-
ści”.  Towarzyszył jej mężczyzna, 
ale nie wychodził na zewnątrz z 
auta. Nie wiadomo, czy tajemni-
cza para chciała wrócić po pienią-
dze. Być może spłoszył ich samo-
chód znajomego, po którego star-
szy mężczyzna zadzwonił. Możli-
we też, że w obawie przed tym, że 
mężczyzna opowie sąsiadce na co 
chce pożyczyć pieniądze, na wsi 
zrobi się za dużo zamieszania. 

Wczoraj o sprawie poinformo-
waliśmy komendant Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, podinsp. 
Małgorzatę Figurę. 

- Muszę przyznać, że nawet nie 
przypominam sobie, aby ktoś kie-
dykolwiek zgłaszał do nas podob-
ne sytuacje. Mimo to prowadzimy 
działania profilaktyczne, mają-
ce na celu ostrzeganie ludzi przed 
oszastami, bo wiemy, że takie sy-
tuacje mogą się zdarzyć. Apeluję, 
aby każdy kto ma podejrzenie, że 
ktoś próbował go w podobny spo-
sób oszukać, bądź niestety dał się 
nabrać i przekazał  komuś niezna-
jomemu pieniądze, zgłaszał się do 

naszego komisariatu – mówi M. 
Figura. 

Warto też pamiętać o podsta-
wowej zasadzie, jaką należy się 
kierować – to zasada ograniczo-
nego zaufania, szczególnie w sto-
sunku do obcych, którzy woła-
ją od nas pieniędzy. Warto też pa-
miętać, aby za wszelką cenę nie 
godzić się na podpisywanie żad-
nych dokumentów, czy też podej-
mować zakupów produktów, któ-
re rzekomo mają nam zostać do-
starczone w późniejszym terminie 
– apeluje policja. 

 Marcin Simiński  

„Jak Pan Bóg daje życie, to trzeba żyć” 

Urodziny najstarszej mieszkanki z Osiny 
W czwartek (15 października), z życzeniami na dalsze lata, do najstarszej mieszkanki Osiny, 95 letniej Jadwigi Jakubow-
skiej, wybrali się przedstawiciele z Urzędu Gminy. 

W tym roku, a  dokładnie 14 
października, pani Jadwiga Ja-
kubowska obchodziła swoje 95 
urodziny. Z tej okazji delegacja z 
UG w Osinie,  na czele z wójtem 
Krzysztofem Szwedo, udała się do 
Domu Spokojnej Starości „ABO-
MED” w Goleniowie, gdzie obec-
nie mieszka pani Jadwiga. 

- W imieniu własnym, pana 
Przewodniczącego Rady, i wszyst-
kich mieszkańców, chciałbym zło-
żyć Pani jak najlepsze życzenia z 
okazji 95-tej rocznicy urodzin. Już 
dziś ma pani 95 lat i jeden dzień. 
Życzę Pani przede wszystkim zdro-
wia. I tego, by Pani rodzina pamię-

tała o Pani. Jeszcze raz wszystkie-
go dobrego – życzył Jubilatce K. 
Szwedo. 

Jubilatka z uśmiechem na twa-
rzy przyjmowała życzenia, kwiaty 
i drobne upominki. Nie zabrakło 
też tortu, o który zadbał syn Jubi-
latki, pan Józef, który tego dnia też 
przyjechał odwiedzić swoją mamę. 

Pytana przez redakcję o samo-
poczucie, najstarsza mieszkanka z 
gminy Osina odpowiedziała: - Dla 
mnie jest bardzo przykre takie dłu-
gie życie, różne rzeczy się przecho-
dzi i smutne i radosne, ale jak Pan 
Bóg daje życie, to trzeba żyć.

Klaudia StefańskaPani Jadwiga przyjmuje upominek i życzenia od wójta Szwedo (po lewej syn jubi-
latki  Józef)

Miejska Biblioteka 
Publiczna

im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie

z a p r a s z a

20 października 
br. /wtorek/ 
godz. 16.30

na pokaz 
multimedialny 

Pana
 Franciszka 

Karolewskiego
 „Nowogardzcy 

pedagodzy 1945 -...”  
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Zemścili się za społeczną zbiórkę podpisów?

Gruntu nie sprzedadzą, plac zabaw ma zniknąć
Lada dzień, dzieciaki z Zielonego Przedszkola mogą być pozbawione części własnego placu zabaw. Gmina chce, aby  urządzenia do zabaw zostały zdemon-
towane, bo jak się okazało po czasie, formalnie znajdują się na terenie miasta. Prywatne Przedszkole teren chciało odkupić od gminy, ale burmistrz na to 
się nie zgodził, a decyzję odmowną dostarczył w wigilię Dnia Edukacji Narodowej. Nie byłoby może w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że pozo-
stałym właścicielom nieruchomości sąsiednich,  znajdującym się w takim samym położeniu, gmina grunty sprzedaje bez problemu. 

 Przed laty, ktoś pomylił się 
przy wyznaczaniu granic dzia-
łek w tej okolicy. Okazało się, 
że przedszkole, jak i sąsiadujący 
z placówką właściciele prywat-
nych nieruchomości użytkowa-
li fizycznie większy niż w rzeczy-
wistości powinni teren. Chodzi 
dosłownie o kilkadziesiąt me-
trów kwadratowych. Po wykona-
niu  pomiarów geodezyjnych, i 
ustaleniu nowych granic działek, 
gmina poinformowała właścicie-
li nieruchomości o zaistniałej sy-
tuacji i zaproponowała im wy-
kup tych działek. Taka propozy-
cja nie padła jednak w kierunku  
Zielonego Przedszkola, mimo iż 
to zwróciło się samo do gminy 
o możliwość wykupu fragmen-
tu działki. 

-Odpowiadając na pismo w 
sprawie nabycia na własność czę-
ści działki o numerze ewidencyj-
nym 84/56 położonej w obrębie 
nr 3 m. Nowogard, uprzejmie in-
formuję, że przedmiotowa nieru-
chomość nie została wyznaczo-
na do sprzedaży w celu popra-
wienia warunków zagospodaro-

wania nieruchomość przyległej” - 
czytamy w piśmie podpisanym z 
upoważnienia burmistrza, przez 
Ewę Jakubcewicz, kierownika 
Wydziału Gospodarski Nieru-
chomościami, Geodezji i Rolnic-
twa. Dalej urzędniczka pisze, że 
przedszkole ma usunąć z terenu 
działki urządzenia do zabaw dla 
dzieci. 

-W związku z zagospodarowy-
waniem omawianej działki gmin-
nej, proszę o usunięcie urządzeń 
i doprowadzenia jej do stanu 
używalności w terminie do dnia 
31.10.2015 – czytamy w piśmie, 
które w miniony poniedziałek 
trafiło do Przedszkola. 

Jan Kopyciński, dyrektor pla-
cówki, nie ma wątpliwości, że 
decyzja gminy to odwet za wnio-
sek, jaki złożył do burmistrza 
R. Czapli w dniu 30 września. 
Wniosek ten  podpisany przez 
1077 osób, dotyczył remontu 
drogi dojazdowej do Przedszko-
la, ale i okolicznych posesji. 

- Dla mnie to logiczne. Decyzja 
burmistrza jest odwetem za zło-
żenie wniosku z podpisami, tym 

bardziej, że środki które były w 
tym roku przeznaczone na wyko-
nanie tej drogi zostały przesunię-
te  na inne cele. – mówi Jan Ko-
pyciński. 

Rzeczywiście, trudno sobie 
wyobrazić, że kawałek  gruntu 
na którym urządzono fragment 
placu zabaw z miejscem na ogni-
sko dla dzieci, będzie gminie do 
czegokolwiek potrzeby. Zresz-
tą w piśmie do dyrektora Kopy-
cińskiego, urzędniczka nie po-
dała powodów dla których gmi-
na odmawia sprzedaży kawałka 
gruntu. Pojawia się też pytanie, 
dlaczego gmina zrezygnowała 
z możliwości uzyskania docho-
du. Przecież J. Kopyciński chciał 
działkę kupić, a nie otrzymać za 
darmo. Poza tym, dlaczego jed-
nym działki sprzedano, a innym 
tego się odmawia? Czy w gmi-
nie są równi i równiejsi? Zwró-
ciliśmy się do gminy o wyjaśnie-
nie tej sytuacji. Tradycyjnie od-
powiedzi nie uzyskaliśmy, cho-
ciaż urząd jest to tego zobligo-
wany ustawą.  

Marcin Simiński
Takiej imprezy w Zielonym Przedszkolu, dzięki burmistrzowi Czapli, już nie będzie

Fragmenty działek oznaczonych 1, 2 i 3 gmina sprzedaje właścicielom głównych 
działek przyległych, natomiast działki nr 4 przedszkolu sprzedać nie chce

1
2

3
4

Osiedle Bema bez oświetlenia przez głupi żart

Stare lampy nie dają rady...
W minionym wydaniu DN, publikowaliśmy sygnał naszej czytelniczki mieszkającej na 
Bema, która informowała redakcję, że w nocy z czwartku (8-9 października) na piątek, na 
osiedlu nie świeciły lampy uliczne. W związku z tym, skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego 
nasze pytania, dotyczące tego, dlaczego w Nowogardzie wyłączane są lampy? Poniżej publi-
kujemy odpowiedzi. 

 Przypomnijmy, że nasza czy-
telniczka była poruszona tym fak-
tem, że wracając z pracy do domu 
zastała wyłączone uliczne lampy 
na osiedlu Bema, co stwarzało za-
grożenie dla niej i innych uczest-
ników ruchu. To nie pierwszy 
taki przypadek, bo oprócz Bema 
lampy często nie świecą na ul. 3 
Maja czy też 700 Lecia, jak rów-
nież w innych częściach miasta. 
Zapytaliśmy w związku z tym w 
Urzędzie Miejskim, czy wyłą-
czanie lamp w Nowogardzie jest 
spowodowane oszczędnościa-
mi? - - Oświetlenie uliczne na te-
renie miasta nie jest wyłączane ce-
lem uzyskania oszczędności, lecz 
jest wynikiem awarii spowodowa-
nych zużyciem technicznym in-
stalacji oświetleniowej, jak też ak-
tami wandalizmu. Właśnie taki 
nieodpowiedzialny żart był przy-

czyną braku oświetlenia na Osie-
dlu Bema w dniu 8 październi-
ka – wezwany konserwator poin-
formował nas, że szafka oświetle-
niowa sterująca niniejszym oświe-
tleniem była otwarta i ktoś wyłą-
czył wszystkie bezpieczniki, co spo-
wodowało brak działania całej sie-
ci w tej części miasta – informu-
je Inspektor Wydziału GKMiOŚ, 
Adam Aniuksztys. Urzędnik od-
niósł się również do awarii oświe-
tlenia, które notorycznie zdarza-
ją się w różnych częściach Nowo-
gardu. Z odpowiedzi wynika, że 
spowodowane jest to wysłużony-
mi lampami. Adam Aniuksztys 
zaprzeczył również, jakoby gmi-
na celowo wyłączała oświetlenie 
uliczne. -  Awarie oświetlenia ulicy 
3 Maja, są spowodowane złym sta-
nem technicznym sieci na której, 
dochodzi do awarii. Powtarzają-

ce się zjawisko awarii oświetlenia 
w ciągach alejek nad jeziorem spo-
wodowane jest podmokłym grun-
tem, co powoduje korozję słupów 
oświetleniowych. Koszt ewentual-
nych napraw tej instalacji okazał 
by się zbyt wysoki i nie zapewnił 
jej prawidłowego funkcjonowania. 
W związku z tym Burmistrz No-
wogardu wystąpił do Rady Miej-
skiej o zabezpieczenie środków na  

projekt i budowę nowego oświetle-
nia na terenach zielonych przy je-
ziorze, na co Rada wyraziła zgodę. 
Z uwagi na bezpieczeństwo miesz-
kańców naszej Gminy takie dzia-
łania jak celowe wyłączanie oświe-
tlenia nie mają miejsca, a ponad-
to prowadzone są działania ma-
jące za zadanie doświetlenie new-
ralgicznych punktów za pomocą 
opraw oświetleniowych typu  LED, 
które pobierają do 70% mniej ener-
gii niż stare oprawy sodowe lub rtę-
ciowe – mówi Adam Aniuksztys. 

Nasz komentarz
Słuchy o katastrofalnym stanie 

technicznym nowogardzkiej miej-
skiej  sieci oświetleniowej dociera-
ły do DN już od dawna. Tym bar-
dziej byliśmy zdziwieni, że w ko-
lejnych budżetach miejskich bur-
mistrz nie planował wydatków na 
generalny remont tej sieci. Opisa-
ny wyżej tegoroczny wydatek, na 
oświetlenie nad jeziorem, niewie-
le w tej sprawie poprawi. Wygląda 
zatem na to, że jeszcze trochę cza-
su upłynie, zanim w Nowogardzie 
przestaną występować awarie sie-
ci odpowiedzialnej za oświetlenie 
naszych ulic. Mieszkańcy muszą 
uzbroić się zatem w cierpliwość, 
albo w latarki...

KR
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Andrzej Piątak kończy kadencję w milczeniu 

Z posłem nie pogadasz...
Za przeszło tydzień wygaśnie kadencja obecnych parlamentarzystów, w tym także posła z Nowogardu Andrzeja Piątaka. Jak nasz poseł ocenia minione 
cztery lata? O to chcieliśmy zapytać go osobiście, ale poseł był nieuchwytny i ostatecznie nie udało się z nim porozmawiać.  Nie pozostało nam nic innego, 
jak samemu przeanalizować aktywność posła z Nowogardu jako parlamentarzysty. 

Przed sejmową stroną nic się 
nie ukryje. Poza podstawowy-
mi informacjami na temat po-
szczególnych posłów (wiek, 
wykształcenie, przynależ-
ność klubowa itd.) można też 
tam prześledzić ich aktywność 
w parlamencie. Są tam więc 
umieszczone szczegółowe in-
formacje dotyczącego tego, ile 
razy dany poseł zabierał głos w 
Sejmie, a także w jakich spra-
wach interpelował w czasie ca-
łej kadencji. 

Wystąpił tylko raz…
Poseł Piątak w tych zesta-

wieniach wypada dość blado. 
Przez cztery lata tylko raz za-
brał głos z sejmowej mównicy. 
Miało to miejsce na pierwszym 
posiedzeniu sejmu w dniu 18 
listopada 2011. 

  - Panie Marszałku! Wysoka 
Izbo! Dzięki relacji mediów cała 
Polska mogła zobaczyć, jak wy-
glądało w Warszawie 11 listo-
pada zapewnienie obywatelom 
bezpieczeństwa przez podległe 
panu, panie premierze, służ-
by. Spalone auta stacji telewi-
zyjnych są tego najjaskrawszym 
przykładem. Pytam więc pana, 
panie premierze, czy podobnie 
będzie wyglądało zapewnienie 
ładu i porządku podczas zbliża-
jących się Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej w 2012 r.? Czy po-
dobnie jak w dzisiejszym exposé 
zrzuci pan winę za spodziewa-
ne zamieszki na wszelkiej ma-
ści ekstremistów? Dziękuję bar-
dzo – powiedział po raz pierw-
szy i jak wynika ze strony sej-
mu ostatni raz w tej kadencji, 
poseł A. Piątak. 

Pytał niewiele, głosował w 
kratkę

Niewiele lepiej wygląda czę-
stotliwość zadawania pytań i 
składania interpelacji w przy-
padku posła A. Piątaka. Jak 
wynika z oficjalnej strony Sej-
mu, poseł z Nowogardu przez 
cztery lata interweniował 9 
razy, kierując pisma do róż-
nych ministerstw. Do ministra 
rolnictwa oraz ministra środo-
wiska pisał dwa razy w marcu 
2012, pytając o konkursy ofert 
na użytkowanie obwodów ry-
backich na jeziorach Dołgie 
(pojezierze drawskie) oraz 
Trzesiecko (w powiecie szcze-
cineckim). Kolejnych kilka in-

terpelacji poseł złożył w sierp-
niu 2012. Do ministra finan-
sów napisał w sprawie plano-
wanych zmian w Państwowej 
Inspekcji Weterynaryjnej na 
terenie woj. zachodniopomor-
skiego i zasad jej finansowania. 
W tym samym czasie poseł wy-
stąpił też do ministra sprawie-
dliwości,  „w sprawie potrzeby 
zmiany przepisów procedury 
cywilnej oraz prawa cywilne-
go, na tle narastającego proble-
mu społeczno-prawnego pole-
gającego na zasądzaniu przez 
sądy przedawnionych rosz-
czeń, nieprawidłowości w do-
ręczaniu pozwanym nakazów 
zapłaty, uniemożliwieniu pod-
jęcia obrony przez osoby po-
zwane po otrzymaniu posta-
nowienia o wszczęciu egzeku-
cji”. Kolejną interpelację poseł 
skierował tym razem do mini-
stra pracy i polityki społecznej. 
Pismo dotyczyło obowiązują-
cej regulacji ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej dotyczącej utra-
ty statusu nauczycieli, wycho-
wawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
w aspekcie derogacji upraw-
nień, wynikającej z ustawy 
Karty Nauczyciela. Do Mini-

stra transportu poseł interpe-
lował w sprawie wprowadzenia 
zmian w przepisach dotyczą-
cych transportu kołowego na 
terenie Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem niezbędności 
wprowadzenia wag samocho-
dowych na granicach kraju, 
wraz z analizą rozwiązań wzo-
rowanych na przykładzie Au-
strii. W sprawie konieczności 
wprowadzenia zmian w prze-
pisach regulujących obrót zło-
mem w celu wyeliminowania 
powtarzającego się nagmin-
nie problemu kradzieży złomu 
poseł interpelował do ministra 
gospodarki. Ostatnią interpe-
lacją jaką poseł spłodził była ta 
dotycząca „dyrektywy budyn-
kowej”, skierowana znów do 
ministra transportu. Od tam-
tego czasu posłowi Piątakowi 
najwyraźniej znudziło się pi-
sanie interpelacji – więcej żad-
nych nie złożył. 

Jak widać poseł nie pytał też 
o żadne sprawy związane bez-
pośrednio z Nowogardem. Być 
może obywatele z naszego tere-
nu do niego z żadnymi proble-
mami się nie zgłaszali. Zresztą, 
mogliby mieć z tym duży pro-
blem, bo poseł Piątak, aczkol-
wiek pochodzi z Nowogardu, 

tu mieszka i prowadzi działal-
ność gospodarczą (fermę no-
rek koło Wołowca - przyp. 
red), to jednak w naszej gmi-
nie biura poselskiego ostatecz-
nie nie otworzył. Powstały one 
za to w Szczecinie, Kamieniu 
Pomorski, Świnoujściu, Poli-
cach i Myśliborzu. 

Trochę lepiej poseł wypada w 
statystykach dotyczących ilości 
głosowań w jakich brał udział 
nasz poseł. Na  6298 głosowań 
jakie odbyły się w tej kadencji 
Sejmu, A. Piątak uczestniczył 
w 4293, co w ujęciu procento-
wym daje liczbę 68,16. 

Poza tym poseł był człon-
kiem kilku komisji stałych w 
Sejmie, m.in. komisji rolnic-
twa, a także komisji ds. kontro-
li skarbowej. 

Poseł nierozmowny
Jak poseł Piątak ocenia mi-

nione cztery lata? Próbowa-
liśmy kilka razu umówić się z 
posłem na wywiad, ale bezsku-
tecznie. Poseł nie odbiera od 
nas telefonów i nie odpisuje na 
SMS-y. Nie pomogła nawet na-
sza „interwencja” w szczeciń-
skim  biurze posła. Tam jedy-
nie usłyszeliśmy, że brak kon-
taktu z posłem może być spo-
wodowany tym, że tu cyt.: ”po-
seł jest bardzo zabiegany”. Po-
prosiliśmy, aby biuro ustali-
ło, czy poseł spotka się z nami 
na rozmowę, czy nie. Obieca-
no nam to ustalić i oddzwonić. 
Niestety tak się nie stało. Nikt z 
biura do redakcji nie zadzwo-
nił. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że poseł chce zakończyć 
epizod parlamentarzysty, bez 
zbędnego w jego ocenie za-
interesowania opinii publicz-
nej. Można też się domyślać, że 
praca parlamentarzysty A. Pią-
takowi do gustu nie przypadła. 

Jak wiadomo poseł w najbliż-
szych wyborach nie startuje.   

Jeszcze przez ponad tydzień 
posłem będzie, czy chce czy 
nie. 

Było głośno…
Warto więc przypomnieć, 

być może po raz ostatni w tym 
kontekście, jak w skrócie wy-
glądała jego polityczna karie-
ra.  Andrzej Piątak (lat 46) zo-
stał wybrany na posła 9 paź-
dziernika 2010 roku. Wszedł 
do sejmu z listy Ruchu Paliko-
ta, z pierwszego miejsca na li-
ście zarejestrowanej w naszym 
okręgu. Zagłosowało na niego 
łącznie 15,5 tys. osób, w tym w 
samym Nowogardzie dokład-
nie 554 osoby. O pośle było 
kilka razy głośno, aczkolwiek 
nie zawsze mogło mu to przy-
sporzyć popularności. Pierw-
szy raz nazwisko posła zosta-
ło rozsławione na skalę kra-
ju, kiedy członkowie Stowa-
rzyszenia „Otwarte Klatki” do-
nieśli do prokuratury, że poseł 
rzekomo przyzwala na dręcze-
nie norek trzymanych w nale-
żącej do niego fermie w Wo-
łowcu. Drugi raz o pośle było 
głośno, gdy jako jedyny po-
seł z klubu Palikota wyłamał 
się z partyjnej dyscypliny i za-
głosował „za” wotum zaufa-
nia dla rządu Donalda Tu-
ska, za co niemal od razu zo-
stał z partii wykluczony. O po-
śle Piątaku znów wiele się mó-
wiło w  styczniu tego roku, kie-
dy Sejm pozbawił go immuni-
tetu za jazdę samochodem bez 
uprawnień, które w 2011 roku 
utracił za przekroczenie do-
zwolonej liczby punktów kar-
nych. Od tamtego czasu aż do 
dziś, Andrzej Piątak pozostaje 
posłem niezrzeszonym i jak się 
przekonaliśmy... milczącym.

Marcin Simiński 
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EntEr  II 
laptop

 sErWIs - komIs

naprawiamy, 
sprzedajemy,

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tEl. 795 648 748

DN: Jak się Pan czuje w roli 
posła? 

Andrzej Piątak: Oczywi-
ście jestem szczęśliwy. Dostaję 
mnóstwo gratulacji i sms-ów, 
nawet od osób, których nie 
znam. To podsumowanie mo-

jej pracy na rzecz Ruchu Pali-
kota. Pasjonuje mnie program 
tej partii i działanie w polity-
ce. Od października ubiegłego 
roku angażowałem się w Ruch 
Poparcia Palikota. 

Czy Janusz Palikot pogra-

tulował Panu sukcesu?
Tak. Przysłał mi wiadomość 

sms. 
Znacie się osobiście? 
Tak. Znamy się. Często jeż-

dżę na spotkania krajowe par-
tii, więc rozmawialiśmy wielo-
krotnie. 

Wcześniej związany był 
pan z SLD. Z list tej partii 
startował Pan nawet w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych. Dlaczego więc Ruch 
Palikota? 

To wynika z moich poglą-
dów politycznych. Wcześniej 
popierałem SLD.  W ostatnich 
wyborach głosowałem na PO, 
przeciwko PiS. Przypomnę, 
że to ja m. in. ściągałem krzyż 
w sali obrad rady Miejskiej w 
Szczecinie. Akcję tę, która była 
moim pomysłem,  pokazywał 

nawet CNN. Docenili oni, że 
w katolickim kraju dzieją się 
takie rzeczy.  Wiedziałem, że 
ludzie oczekują czegoś więcej. 
Chcą radykalnych zmian. Stąd 
mój start z listy Palikota. 

Skoro już rozmawiamy o 
tej akcji, to w programie Pa-
likota położono akcent na 
tzw. świeckość  państwa. Co 
jeszcze proponujecie? 

Chcemy budować państwo 
świeckie, społeczne i obywa-
telskie. Ale, nie tylko tym bę-
dziemy się zajmować. Chcemy 
ograniczyć ilość posłów przy-
najmniej o 100 mandatów, a 
także zlikwidować Senat. Nie 
ma potrzeby, żeby państwo 
tyle za to płaciło. 

Mieszkańcy Nowogardu 
obdarzyli Pana swoim zaufa-
niem. Zdobył Pan w gminie 
Nowogard 554 głosy, a w ca-
łym okręgu  ponad 15,5 tys. 
Czy w Pańskim programie 
znajdzie się miejsce na tema-
ty związane z naszym mia-
stem i regionem?

Ja, się pochylam nad Nowo-
gardem. W końcu tutaj miesz-
kam.  Chcę, żeby mieszkańcy 
czuli, że mają posła ze swo-
jej ziemi. Mam nadzieję, że 
w kolejnych wyborach dosta-
nę jeszcze więcej głosów.  Na-
tomiast ten wynik, to nie tyl-
ko mój, ale całej listy traktuję 
jako pewną odpowiedź na to 
,czego tak naprawdę oczekuje 
społeczeństwo.

Miał Pan wokół siebie 
groźnych rywali w walce o 
mandat poselski, którzy nie 
dostali się do Sejmu. Wśród 
nich jest wielu poważnych 
działaczy funkcjonujących w 
polityce od lat.  Czy radość z 
sukcesu jest w tym kontek-
ście jeszcze większa? 

Ja uważam, że przyszedł 
czas na zmiany. Proszę spoj-
rzeć na słaby wyniki Anto-
niego Bielidy. To też o czymś 
świadczy. Pewien etap już się 
kończy. Niektórzy zrobili też 
ogromną kampanię wizerun-
kową, ale okazało się, że to za 
mało. Znam wiele osób, które 
wydały na to dużo pieniędzy i 
nie osiągnęli żadnego rezulta-
tu. 

Wróćmy jeszcze na chwil-
kę do Pańskich przechadzek 
po różnych ugrupowaniach 

politycznych. Co takiego na-
prawdę się stało, że zrezy-
gnował Pan ze współpracy z 
SLD? 

Jak dostałem propozycję 
kandydowania z listy SLD 
od obecnego burmistrza Ro-
berta Czapli, nie było jeszcze 
idei stworzenia stowarzysze-
nia Ruchu Poparcia Palikota. 
To się zmieniło w paździer-
niku. Wtedy też zgłosiłem ak-
ces członkostwa w stowarzy-
szeniu. Chciałem od razu zre-
zygnować ze startu z list SLD, 
ale kolega Robert stwierdził, 
że mają już pełne listy i nama-
wiał mnie żebym został. Zgo-
dziłem się, ale nie prowadzi-
łem żadnej kampanii. Nawet 
nie oddałem głosu na siebie 
samego. 

Panie pośle! Czy już Pan 
wie, czym będzie się zajmo-
wał w Sejmie? 

Jest za wcześnie, żeby o tym 
mówić. 

To może niech Pan zdradzi 
w jakiej komisji chciałby Pan 
pracować? 

Pochodzę z małego miasta. 
Sądzę więc, że odpowiednia 
będzie dla mnie Komisja Rol-
nictwa. 

Czy Chciałby Pan za po-
średnictwem DN przekazać 
jakąś wiadomość mieszkań-
com naszej gminy, którzy 
wiele lat czekali, aby w Sej-
mie mieć swojego reprezen-
tanta?

Chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, które 
wzięły udział w głosowaniu, 
ale także tym, które odda-
ły głos na moją osobę. Mam 
nadzieję, że ich nie zawiodę i 
przysłużę się rozwojowi naszej 
gminy. 

Rozmawiał Marcin Simiński

Andrzej Piątak z Ruchu Palikota w Sejmie!

Nowogard wybrał swojego posła
Rozmowa z Andrzejem Piątakiem z Nowogardu, który został posłem startując  z pierwszego miejsca listy Ruchu Palikota w naszym okręgu. 

Kim jest Andrzej Piątak?
Urodził się w 1969 roku  w Szczecinie. Mieszka w No-

wogardzie. Żonaty. Ma dwoje dzieci.  Jest absolwentem 
Technikum Mechanicznego i Elektrycznego w Szczeci-
nie. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Szcze-
cińskiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Już 
w trakcie studiów rozpoczął działalność gospodarczą. W 
latach 1991-2003 wraz z bratem wybudował sieć telewi-
zji kablowej m. in. w Nowogardzie, Łobzie i Myśliborzu. 
Jest także przedsiębiorcą rolnym. Od czerwca 2011 roku 
pełni funkcję przewodniczącego partii Ruchu Palikota w 
regionie.

Andrzej Piątak, fot. Facebook

Personelowi Poradni Stomatologicznej 
Nowo - Dental w Nowogardzie, 

za szybką i skuteczną pomoc 
w ratowaniu uśmiechu 

Mikołaja, 
podziękowania 

składają Rodzice 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jakub Milczarek: lat 13, zmarł 14.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

16.10.2015 r., Msza św. o godz. 14:00  w Olchowie, pochówek na cmen-
tarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

śp. Wacława Sobczaka 
całej rodzinie 

składają mieszkańcy 
Wspólnoty Mieszkaniowej „Jodełka” 

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w 
ostatniej drodze  

śp. Wacława  
Sobczaka 

serdecznie 
podziękowania  
składa rodzina

kOnDOlencjePODZiękOWAniA

(Mk 10,35-45)
Jakub i Jan synowie Zebede-

usza zbliżyli się do Jezusa i rze-
kli: Nauczycielu, chcemy, żebyś 
nam uczynił to, o co Cię popro-
simy. On ich zapytał: Co chce-
cie, żebym wam uczynił? Rze-
kli Mu: Daj nam, żebyśmy w 
Twojej chwale siedzieli jeden 
po prawej, drugi po lewej Twej 
stronie. Jezus im odparł: Nie 
wiecie, o co prosicie. Czy może-
cie pić kielich, który Ja mam pić, 
albo przyjąć chrzest, którym Ja 
mam być ochrzczony? Odpo-
wiedzieli Mu: Możemy. Lecz Je-
zus rzekł do nich: Kielich, któ-
ry Ja mam pić, pić będziecie; i 
chrzest, który Ja mam przyjąć, 
wy również przyjmiecie. Nie do 
Mnie jednak należy dać miejsce 
po mojej stronie prawej lub le-
wej, ale [dostanie się ono] tym, 
dla których zostało przygoto-
wane. Gdy dziesięciu [pozosta-
łych] to usłyszało, poczęli obu-
rzać się na Jakuba i Jana. A Je-
zus przywołał ich do siebie i 
rzekł do nich: Wiecie, że ci, któ-
rzy uchodzą za władców naro-
dów, uciskają je, a ich wielcy 
dają im odczuć swą władzę. Nie 
tak będzie między wami. Lecz 
kto by między wami chciał się 
stać wielkim, niech będzie słu-
gą waszym. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech 
będzie niewolnikiem wszyst-
kich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu.

 Jakub i Jan mieli chyba dziw-
ne przeświadczenie, że Jezus 
w ciemno spełni ich marzenie. 
Chcieli żeby uczynił im to, o co 
poproszą. Oj jak to jest nam bli-
skie! Czy my także nie pragnie-
my by Jezus spełniał wszyst-
kie nasze zachcianki? Czy czę-
sto nasza modlitwa nie wygląda 
jak lista życzeń, które Bóg ma 
za zadanie zrealizować? Mówi 
się, że człowiek byłby najbar-
dziej nieszczęśliwy wtedy, gdy 
Bóg spełniłby wszystkie jego 
prośby. Spowodowałyby one 
szkodę na naszej duszy. Jezus 
daje szansę Jakubowi i Janowi. 
Nie ustawia ich. Daje im się wy-
powiedzieć. Pyta co chcą by dla 
nich uczynił. Ambitna prośba. 
Siedzieć po prawej i lewej stro-
nie Jezusa w Królestwie Bożym. 
Kto by nie chciał się tym chwa-
lić. Jestem prawą ręką Jezu-
sa. Synowie Zebedeusza chcie-
li zmienić zamysł Boży. Bóg jest 
tym, który przygotowuje miej-
sca w Królestwie Bożym. Oni 
chcieli Bogu Ojcu ułatwić spra-
wę na wypadek gdyby nie wie-
dział kogo posadzić najbliżej 
Syna. Kiedy pozostali aposto-
łowie usłyszeli prośbę Jakuba 
i Jana to przeniknęło ich obu-
rzenie. Nie z powodu marze-
nia braci, ale było to oburze-
nie podyktowane zazdrością. 
Możliwe, że i oni mieli taką ci-
chą nadzieję, że zasiądą blisko 
Jezusa w Królestwie, a jedy-
nie synowie Zebedeusza mie-
li odwagę wypowiedzieć to na 
głos. Przyjrzyj się dzisiaj swo-
im prośbom kierowanym do 
Boga. O co prosisz? Jakie są 
twoje intencje w prośbach? Czy 
jest tak, że zazdrościsz komuś? 
Czego zazdrościsz? Co by mi to 
dało gdybym miał co czego za-
zdroszczę?   Apostołowie mie-
li bardzo przyziemne myśle-
nie. Królestwo Boże odbierali 
na wzór królestwa ziemskiego. 
Gdyby Jezus powiedział Jaku-

bowi i Janowi, że w niebie będą 
siedzieli po Jego prawej i lewej 
stronie to pewno chcieliby od 
razu dać odczuć innym apo-
stołom już na ziemi, że to oni 
zostali wyróżnieni. Jezus mówi 
apostołom i mi: NIE! Króle-
stwo Boże jest zupełnie inne 
niż ziemskie. Królestwo Boże 
mamy budować już tu na zie-
mi. Jego głównym zadaniem 
jest służba, nie rządzenie i wła-
dza. Im bardziej ktoś służy, tym 
bardziej jest wielkim. Prawda, 
której wielu dzisiaj z nas nie 
pojmuje. Jak wielu nie szanu-
je chociażby pracy sprzątaczek. 
Niektórzy „straszą” swoje dzie-
ci tekstem: ucz się, bo tak skoń-
czysz. Będziesz zamiatać ulice. 
To jest pogarda! Gdyby nie lu-
dzie służący społeczeństwu już 
dawno byśmy siedzieli w wiel-
kim brudzie, który spowodo-
wałby różne epidemie. Jak dzi-
siaj służenie jest niemodne, 
wyśmiewane. Chrześcijanie 
mają być naśladowcami Chry-
stusa, a On sam w dzisiejszym 
Słowie mówi, że nie przysze-
dłem by mi służono, lecz żeby 
służyć. Mamy być tymi, któ-
rzy służą, bezinteresowną służ-
bą! Pomódl się dzisiaj w inten-
cji wszystkich tych, którzy słu-
żą: wojsko, pogotowie, straż, 
policja, wszyscy zaangażowa-
ni w ochronę środowiska, wo-
lontariusze, … Dziękuj Bogu za 
wielkość tych ludzi! Jakub i Jan 
chcieli być prawą i lewą ręką Je-
zusa. Ty też chcieć być prawą i 
lewą ręką Jezusa, ale w służe-
niu! 

ks. Krystian Dylewski

Pierwszy taki koncert w nowogardzie  

Tobie Maryjo śpiewamy
Pod takim tytułem, w październikowy wtorkowy wieczór (13.10),  
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbył się I 
koncert poświęcony objawieniom Matki Bożej w Fatimie. 

Koncert odbył się po Mszy św. 
wieczornej. Wzięli w nim udział: 
Beata Krzyżanowska, Dorota Mo-
ścińska, Teresa Mikłaszewicz, Zbi-
gniew Michalak, Stanisława Wi-
cher. Schola wykonywała  pieśni 
przy akompaniamencie kościelne-
go organisty pana Andrzeja Wro-
ny. Za nagłośnienie koncertu odpo-
wiedzialny był Krzysztof Kamiński. 
Rolę konferansjera koncertu pełnił 
Piotr Słomski. Zgromadzona w ko-
ściele publiczność mogła usłyszeć 
takie pieśni jak:  „Nie można żyć 
bez Światła”,       ” Wysłuchaj Nas”, 
„Dobranoc Maryjo” czy bardzo do-
brze znana „Ave Maria”, „Czarna 
Madonna”, „Maryjo Śliczna Pani”, 
„ Z Dalekiej Fatimy”. 

Po koncercie zapytaliśmy jedne-
go z wykonawców, jakie wrażenia 
towarzyszyły mu w czasie wykony-
wania „pieśni maryjnych”. 

- Ten koncert był niesamowity i 
bardzo wzruszający. Jego  wznosiła 
atmosfera i wytworzony klimat był 
wyjątkowym przeżyciem nie tylko 

dla nas artystów, ale i chyba przy-
byłej publiczności. Uważam, że kon-
cert był wyjątkowy pod każdym 
względem. Dlatego muszę też wspo-
mnieć o panu Piotrze Słomskim, 
który bardzo profesjonalnie przy-
gotował odpowiednie deklamacje 
do każdej z pieśni, co spowodowało, 
że koncert nabrał jeszcze bardziej 
wyjątkowego znaczenia. Pomimo, 
że był to pierwszy taki koncert to 
chciałabym powiedzieć, że na pew-
no nie ostatni, bowiem już mamy w 
planach dalsze. Korzystając z oka-
zji, bardzo serdecznie chciałabym 
zaprosić w szeregi chóru kościelne-
go przyszłych chórzystów. Wszelkie 
informacje można uzyskać w każdy 
czwartek zaraz po Mszy św. – po-
wiedziała Beata Krzyżanowska. 

Data oraz tematyka koncertu zo-
stały wybrane nieprzypadkowo. 
Tego dnia Kościół Katolicki wspo-
minał objawienia Matki Bożej, ja-
kie miały miejsce w Fatimie, wła-
śnie 13 października 1917 roku. 

Jarek Bzowy 

Artyści w pieśniach oddali wiele serca, by ich głosy brzmiały wyjątkowo

Na koncert, Tobie Maryjo śpiewamy, przyszło wiele osób dorosłych, w tym również dzieci
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„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Bezpłatne 
porady prawne  
w redakcji Dn, w 
każdą środę 

W każdą środę w redakcji DN, w 
godz. 10.00-12.00, bezpłatnych po-
rad prawnych będzie udzielała rad-
ca prawna Agnieszka Warian. Dla 
tych, którzy w tym terminie nie 
będą mogli skorzystać z prawni-
czej konsultacji uruchamiamy też 
specjalny adres e-mail, za pośred-
nictwem którego można pisać do 
Pani Mecenas (porady@dziennik-
nowogardzki.pl). 

Zachęcamy do korzystania z 
bezpłatnych porad prawnych, za-
równo odwiedzając w środę naszą 
redakcję, bądź pisząc na adres: po-
rady@dzienniknowogardzki.pl. 

Umowy dotyczące spadku
„Babcia zapisała wnuczce spa-

dek w testamencie, chcąc przeka-
zać na jej rzecz mieszkanie. Poza 
rodzicami wnuczki w krąg spadko-
bierców ustawowych wchodzi tak-
że czterech synów, z których każdy 
uprawniony będzie do dochodze-
nia zachowku. Czy możliwym jest, 
aby wnuczka nie musiała spłacać 
pozostałych spadkobierców?”

 
Zasadą obowiązującym w pol-

skim prawie jest nieważność 
umów o spadek po osobie żyją-
cej. Oznacza to, że przyszły spad-
kodawca nie może umówić się z 
potencjalnymi spadkobiercami o 
to, jakie ze składników majątku 
im przekaże. Wyjątkiem jest tzw. 
umowa zrzeczenia się dziedzicze-
nia. Umowa taka może zostać za-
warta pomiędzy spadkodawcą z 

przyszłymi spadkobiercami usta-
wowymi. Warunkiem koniecz-
nym jest dochowanie formy aktu 
notarialnego umowy. W umowie 
tej spadkobierca ustawowy zrzeka 
się dziedziczenia po spadkodaw-
cy, przy czym zrzeczenie to obej-
muje także zstępnych zrzekające-
go się, chyba że strony umówiły 
się inaczej. Zrzeczenie się spadku 
uniemożliwia także dochodzenie 
od spadkobiercy zachowku. 

Zrzeczenie się dziedziczenia 
może być uchylone – za życia 
spadkodawcy - przez umowę po-
między tym, kto zrzekł się dzie-
dziczenia, a tym po kim dziedzi-
czenia się zrzeczono tj. pomię-
dzy przyszłym spadkodawcą a po-
tencjalnym spadkobiercą. Umo-
wa taka powinna zostać zawar-
ta w formie aktu notarialnego. 
Możliwe jest także uchylenie się 
od skutków umowy o zrzeczenie 
się dziedziczenia z powodu wad 
oświadczenia woli tj. błędu lub 
groźby. Sytuacja taka umożliwia 
zrzekającym się, którzy zawar-
li umowę działając pod wpływem 
błędu lub na skutek groźby, złoże-
nie jednostronnego oświadczenia 
woli na mocy którego uchylą się 
od skutków podpisanej umowy.

W omawianym przypadku 
możliwym jest zatem podpisanie 
umowy zrzeczenia się dziedzicze-
nia pomiędzy spadkodawczynią 
a jej spadkobiercami ustawowy-
mi, na skutek której spadkobier-
cy nie będą mogli domagać się za-
chowku od dziedziczącej po bab-
ci wnuczki. 

 Agnieszka Warian 
radca prawny 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać. (M. Twain)

Dzień  Edukacji Narodowej w Osinie 
W środę 14 października, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w 
Osinie, odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się 
odświętną akademią o godzinie12:00, na sali gimnastycznej szkoły. 

Na sali zebrali się wszyscy pra-
cownicy szkoły, uczniowie oraz 
zaproszeni goście. Tradycyjnie 
wprowadzono sztandar, a następ-
nie odśpiewano hymn szkoły. Na-
stępnie głos zabrała dyrektor ZSP 
w Osinie, Tatiana Olbert: - Wi-
tam wszystkich bardzo serdecznie 
na uroczystym apelu z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W tym wyjąt-
kowym dniu, szczególnie gorąco wi-
tam wszystkich nauczycieli , pra-
cowników administracji i pracow-
ników obsługujących szkołę. Witam 
zaproszonych gości pana Krzysz-
tofa Szwedo-Wójta Gminy Osi-
na, pana Andrzeja Łuczaka- Prze-
wodniczącego Rady Gminy Osina, 
pana Emiliana Pisarka sekretarza 
Gminy Osina. Witam wszystkich 
byłych pracowników szkoły, któ-
rzy kiedyś razem z nami pracowa-
li w tej szkole. Chciałabym powitać 
również wszystkich uczniów i rodzi-
ców. Przyszedł również czas na po-
dziękowania oraz życzenia ze stro-
ny pani dyrektor - W dniu Waszego 
święta chciałabym państwu podzię-
kować za współpracę, za państwa 
trud, ale i za to, że inspirujecie, do-
starczacie genialnych pomysłów 

i ukazujecie to, co czasami trud-
no zobaczyć. Życzę państwu wielu 
sukcesów osobistych, zawodowych, 
wielu marzeń, na pewno spokoju i 
takiej prawdziwej radości dnia co-
dziennego i tego, aby zawsze pań-
stwo patrzyli na świat oczami zwy-
cięzcy – zakończyła przemówienie 
dyrektor Szkoły. 

 Następnie przyznano nagro-
dy dyrektora zasłużonym nauczy-
cielom. Otrzymali je: Joanna Gór-
czewska-Rudnicka, Renata Szy-
mańska-Swoboda, Aneta Kulik, 
Ewelina Wszelaki, Wiesława Sta-
szak, Marcin Różalski, Barbara 
Micał, Renata Langner oraz  Ka-
mila Wójcik. Następie głos za-

brał Wójt Gminy Osina – Krzysz-
tof Szwedo, który po przemówie-
niu wręczył nagrodę pani dyrek-
tor- Tatianie Olbert oraz  Maria-
nowi Szymczakowi – nauczycielo-
wi z najwyższym stażem w szkole, 
matematykowi i samorządowco-
wi. Uczniowie, grono pedagogicz-
ne oraz wszyscy przybyli goście 
nagrodzili pana Mariana wielki-
mi brawami. Po części oficjalnej, 
uczniowie zaprezentowali się w 
pokazie artystyczny, składającym 
się ze śpiewów oraz  recytacji. Na-
stępnie wszyscy pracownicy szko-
ły udali się do pobliskiej świetlicy 
na poczęstunek.

Klaudia Stefańska

czego w „Dniu nauczyciela” 
życzą sobie nauczyciele? 

Z okazji, przypadającego w 
dniu 14 października, Dnia 
Edukacji Narodowej rozmawia-
my z panią Eweliną Wszelaki – 
nauczycielką języka polskiego 
oraz panią Barbarą Micał – na-
uczycielką matematyki. Obie 
panie pracują w ZSP w Osina. 

Dziennik Nowogardzki: Cze-
go mogłaby sobie pani życzyć w 
tym wyjątkowym dla nauczycie-
li dniu ? 

Ewelina Wszelaki: Życzę sobie 
przede wszystkim tego, żeby moja 
praca miała jakiś oddźwięk w po-
stępowaniu uczniów, żeby widzieć 
ich sukcesy, że realizują się i od-
krywają swoje talenty. To właśnie 
tak naprawdę jest sukcesem naszej 
pracy, kiedy widzimy jakąś zmia-
nę w naszych uczniach,  a jest to 
wpływem, jaki mamy my nauczy-
ciele na ich życie. 

DN: Co lubi pani w swojej pra-
cy najbardziej?

EW: Kontakt z ludźmi i to, że 
mogę się od innych uczyć, ponie-
waż ja uwielbiam się uczyć, a naj-
lepszym sposobem na zdobywanie 
wiedzy jest kontakt z innymi, m.in. 
z uczniami, bo od nich można się 
także wielu rzeczy nauczyć. 

DN: Z jakimi problemami, 
jako nauczyciel języka polskie-
go, zmaga się pani w swojej pra-
cy?

EW: Ze względu na swoje uspo-
sobienie staram się widzieć same 
pozytywy. Nie ukrywajmy, w  każ-
dej pracy są problemy z którymi 
trzeba sobie dawać radę, i z który-
mi trzeba się zmagać. Natomiast 
nie widzę problemu w uczniach, bo 
chodzi o to, by zawsze próbować do 
nich dotrzeć. Uda nam się to w lep-
szych lub gorszy sposób, do jedne-
go bardziej do drugiego mniej. Ale 
przede wszystkim trzeba starać się 
dotrzeć do uczniów i wyciągnąć z 
nich to, co jest w nich wartościowe. 

DN: Czy warto zachęcać 
uczniów do czytania literatury?

EW: Powiem szczerze, że warto 
zawsze zachęcać. Dzieci czy chcą 
czytać, czy nie chcą, to tak na-
prawdę to jest temat, który powin-
no się cały czas poruszać. Jeśli cho-
dzi o młodzież gimnazjalną, bo z 
taką młodzieżą mam do czynie-
nia, to ja tu widzę, że dzieci chęt-
nie czytają, no chyba już nie dzieci 
muszę tu już użyć określenia mło-
dzież, chętnie czyta. Tylko kwestia 
jest tego, że szkoła musi trafić w ich 
chęci i dobór lektur, bo nie ukry-

wajmy, kanon lektur odbiega od 
zainteresowań naszych uczniów. I 
to jest bolączka z którą się zmaga-
my. Ich nie trzeba specjalnie moty-
wować, dajmy im czytać to co oni 
chcą.

Dziennik Nowogardzki: Cze-
go mogłaby pani sobie życzy 
w tym wyjątkowym dla siebie 
dniu? 

Barbara Micał: Życzę sobie, aby 
uczniowie przekonali się do moje-
go przedmiotu, żeby zrozumieli, że 
matematyka nas otacza. My żyje-
my cały czas w świecie matema-
tyki, z czego na dobrą sprawę nie 
zdajemy sobie sprawy. Życzę też 
sobie, by uczniowie zrozumieli, że 
są w stanie nauczyć się matematy-
ki w takim stopniu, w jakim im to 
się przyda w przyszłości. Żeby wie-
dzieli, że jest to zasadne i, że to się 
przydaje w życiu. 

DN: Co sprawia najwięcej 
trudność uczniom w matematy-
ce? 

BM: Trudnością jest chyba wła-
śnie ta, jakby to powiedzieć, sa-
moocena, niska samoocena swo-
ich możliwości. Uczniowie nie wie-
dzą do końca, a nawet nie są świa-
domi tego, ile potrafią zrobić. Dla-
tego trzeba szukać różnych form i 
metod, ewoluować w tych meto-
dach, w tym kierunku, by zrozu-
mieli, że są w stanie pokonać ba-
rierę jaką jest matematyka. Mate-
matyka nadal jest piętą achilleso-
wą wszelkich dziedzin nauki i edu-
kacji. Moim życzeniem byłoby, by 
uczniowie zrozumieli, że nauka 
matematyki ich nigdy nie ominie, 
będą z nią obcować w ciągu całe-
go swojego życia, że ona się przy-
daje, że nauka jej jest zasadna. I 
jedynym jeszcze moim życzeniem 
jest to, by uczniowie zrozumieli, 
że to co osiągną na tym etapie, bę-
dzie procentowało w latach następ-
nych i uczenie się jej ułatwi im ży-
cie w przyszłości. Największą bo-
lączką natomiast jest to, że dzieci 
nie mają metod uczenia się. I oni 
nie wiedzą, jak się tego przedmio-
tu uczyć, ponieważ nie mają moż-
liwości, albo nie chcą sobie wybrać 
jakiejś metodyki działań i pracy 
nad sobą.

DN: Jak uczeń, w obecnych 
czasach, widzi w swoich oczach 
nauczyciela?

BM: Prestiż nauczyciela w 
oczach ucznia …,kiedyś był inny 
ten prestiż, nauczyciel był autory-
tetem, mentorem. Uczniowie wi-
dzieli, że nauczyciel jest takim dru-
gim rodzicem, który prowadzi go w 
dobrym kierunku. W tej chwili wy-
daje mi się, że uczniowie upatru-
ją w nauczycielu wszystko co naj-
gorsze.

DN: Dziękuję za rozmowę.
Redakcja Dziennika 

Nowogardzkiego również skła-
da wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom szkoły serdeczne ży-
czenia. 

Klaudia Stefańska
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SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Kochanym rodzicom 

Krystynie i Czesławowi Golema 
z okazji 40 rocznicy ślubu 

„Podróżą każda miłość jest” 
Dlatego Wam drodzy Jubilaci życzymy 

szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy. 
Nieustającej miłości, zgody i radości 

na dalsze wspólne dni 
córka Aneta z mężem Tomkiem, 

Dawidem, Filipem i Wiktorią 

Z okazji 50-tych urodzin 
Kochanemu Jubilatowi 

Stefanowi Kurp 
moc życzeń, dużo zdrowia, pomyślności

 w życiu codziennym i spełnienia 
najskrytszych marzeń 

życzą 
żona, dzieci i wnuczka Pola

r e k l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A BA
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Oferujemy umowę o pracę. 
Prosimy o składnie CV w siedzibie �rmy:

Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Parku Przemysłowym w Goleniowie

                     poszukuje 
- selekcjonerów (wymagany język angielski) oraz 
- pracowników produkcji 
   do pracy w sezonie 2015/2016. 



16-19.10.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Agnieszka Pawlik - Sklep „ HAGA” z odzieżą roboczą i artykułami BHP 

Nie opłaca się oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników

Sklep „HAGA” w Nowogar-
dzie od niespełna 3 lat zajmu-
je się sprzedażą odzieży roboczej, 
ubrań, obuwia, środków ochrony 
osobistej oraz wielu innych arty-
kułów BHP na terenie gminy No-
wogard i nie tylko. Dlatego tym 
razem, w ramach stałego cyklu 
„Nasi przedsiębiorcy”, postanowi-
liśmy odwiedzić jego właścicielkę 
panią Agnieszkę Pawlik.

Dziennik Nowogardzki: Nim 
zaczniemy naszą rozmowę to 
chciałabym powiedzieć, że  ochro-
na zdrowia pracowników stano-
wi chyba szczególny obszar prawa 
pracy, który musi lub powinien w 
szczególności  interesować każde-
go pracodawcę? 

Agnieszka Pawlik właściciel-
ka sklepu „Haga”: Wywiad z pa-
nem zmusił mnie do tego, by wcze-
śniej nieco  przygotować się i „coś” 
doinformować w aktach prawnych 
o tych najważniejszych zagadnie-
niach z mojej branży, którą repre-
zentuję. Co do odpowiedzi, to jak 
najbardziej przepisy Kodeksu Pracy 
nakładają na pracodawcę obowią-
zek zapewnienia pracownikom bez-
piecznych i higienicznych warun-
ków pracy. Nie spełnienie tych obo-
wiązków zagrożone jest grzywną w 
wysokości od 1000 zł do 30. 000 zł. 
Więc, jak pan widzi, są one dość re-
strykcyjne. Jednocześnie powyższy 
obowiązek związany jest z poniesie-
niem odpowiednich kosztów. W tym 
momencie zaczynają się przysłowio-
we „schody”. Pracodawcy z różnych 
powodów, np. uzyskanie większych 
zysków, zła kondycja firmy, próbu-
ją zaoszczędzić na bezpieczeństwie 
swoich pracowników. Z moich obser-
wacji wynika, że również zła polity-
ka państwa dotycząca organizowa-
nia przetargów, bo bywa, że przetarg 
wygrywa ta firma, która przedstawi 
najniższą cenę na wykonanie okre-
ślonych robót, to jest także przyczy-
ną prób zaoszczędzenia na ochronie 
zdrowia pracowników. 

Pani Agnieszko,  ja doinformo-
wałem się, że przepisy kodeksu 
pracy nakładają na pracodawcę 
obowiązek dostarczenia pracow-
nikowi nieodpłatnie np. odzież 

roboczą oraz środki ochrony in-
dywidualnej, ale czy jest tak za-
wsze?

Tutaj z pomocą powinny przyjść 
przepisy Kodeksu Pracy, które bar-
dzo  wyraźnie określają, w jakich sy-
tuacjach pracodawcy są zobowiąza-
ni dostarczyć pracownikom środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze. Obowiązkiem pra-
codawcy jest ustalenie rodzaju środ-
ków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, najczę-
ściej jest to w formie tzw. tabeli przy-
działu.  Przydzielona odzież winna 
być wpisana w kartotekę przydziału 
z podpisem pracownika, iż faktycz-
nie tą odzież oraz środki ochrony in-
dywidualnej pracownik otrzymał. 
Niespełnienie powyższego, wiąże się 
dla pracodawcy z określonymi kon-
sekwencjami w przypadku kontro-
li PIP. Nie wydanie odzieży i obuwia 
w określonych okresach używalno-
ści jest dla pracodawcy iluzoryczną 
oszczędnością. Jeżeli w trakcie kon-
troli inspektor PIP stwierdzi powyż-
szy fakt, nakaże pracodawcy w trybie 
natychmiastowym wypłacenie ekwi-
walentu pieniężnego za przekrocze-
nie terminu używalności.

Pani zdaniem, na jakich zasa-
dach pracownik korzysta z odzie-
ży roboczej i gdzie ona jest najbar-
dziej konieczna?

Bardzo ciekawe pytanie wbrew 
pozorom. Chciałabym powiedzieć, 
że wspomniany wyżej artykuł ko-
deksu pracy określa, że to pracodaw-
ca powinien zapewnić pracowniko-
wi odzież i obuwie robocze w przy-
padku, gdy odzież własna uległaby 
zniszczeniu lub znacznemu zabru-
dzeniu oraz ze względów higieniczno 
sanitarnych. Tutaj również Kodeks 
Pracy nakłada na pracownika obo-
wiązek dotyczący środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. Obowiązek ten wymaga 
od pracownika stosowania środków 
ochrony indywidualnej oraz odzie-
ży i obuwia roboczego oraz dbanie o 
przydzielone środki i odzież, bowiem 
mają one prawo się zużyć w trak-
cie wykonywanej pracy. Kończąc ten 
watek chcę jeszcze dodać, iż w przy-
padku gdy pracodawca udowod-

ni pracownikowi, że środek ochro-
ny lub odzież została przez pracow-
nika zniszczona celowo, pracodawca 
ma prawo obciążyć pracownika po-
niesionymi stratami.

Wydaje mi się, że trudno wy-
obrazić sobie pracę chociażby w 
szpitalu, czy w straży pożarnej bez 
odpowiedniej odzieży ochronnej, 
która bez wątpienia w ostatnich 
latach bardzo się ulepszała. Chy-
ba, tym samym dając nam nieco 
więcej bezpieczeństwa?

Zdecydowane tu pan ma rację. 
Tutaj chcę powiedzieć, że ciężko jest 
pracować w każdym zawodzie bez 
odpowiednich środków ochrony in-
dywidualnej, dzięki szerokiej znajo-
mości asortymentu, i zastosowania 
praktycznego odpowiednich środ-
ków, służymy każdemu pomocą w 
dobraniu odpowiednich ochron np. 
przy pracach na wysokości, jak rów-
nież przy prostych pracach ogrodo-
wych. 

W asortymencie sklepu znaj-
duje się szeroka gama artykułów 
BHP i ppoż., dlatego zapytam, ja-
kie są to artykuły i które z nich 

są najbardziej kupowane przez 
klientów?

Jest on dość duży jak na wymia-
ry sklepu. W sklepie można kupić 
w zasadzie wszystko, co związane 
jest bezpieczeństwem, higieną oraz 
ochroną przeciw pożarową, w zakła-
dzie pracy. Począwszy od rękawic ro-
boczych a skończywszy, na np. rusz-
towaniach systemowych. Nasi klienci 
i nie tylko najczęściej kupują odzież 
i obuwie robocze, które asortyment 
jest na każdą kieszeń i wymiar. Ale 
tutaj, jeżeli mogę doradzać klientom 
to proponuję by nie kupowali tych 
najtańszych. Pracownik w ubraniu 
i butach roboczych spędza większą 
część dnia. Dlatego uważam, że poza 
zadaniem, jakie spełniają na stano-
wisku pracy ubranie robocze i buty 
nie mogą być dla pracownika uciąż-
liwe bądź niewygodne, bowiem liczy 
się też właśnie funkcjonalność i kom-
fort w pracy.

Sklep „Haga” jest niewielki i pa-
miętam, że kiedyś był w tym miej-
scu również sklep sportowy? Dla-
tego jakie były jego początki i 
czy ten rodzaj działalności dziś 

się opłaca i kto jest tu u państwa 
głownie klientem?

Jak większością sytuacji w naszym 
życiu rządzą przypadki, tak również 
powstanie sklepu z artykułami BHP 
był dziełem przypadku. Mój mąż 
w trakcie studiów BHP próbował z 
czymś w życiu wystartować. Dzie-
więć lat temu kupił karton rękawic 
”wampirem” i sprzedał je przez In-
ternet. Z tego co wiem, zysk był nie-
wielki. Mimo tego, następnym razem 
kupił dwa kartony i w ten sposób wy-
startowaliśmy. Oprócz tego sklepu w 
którym jesteśmy, tu przy ul. Boh. 
Warszawy, posiadamy jeszcze drugi 
w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 
4. Dlatego pozostaje mi wszystkich 
klientów również zaprosić i do tego 
sklepu. Obecnie zaopatrujemy w na-
sze towary klientów indywidualnych 
oraz nowogardzkie firmy. Poważny-
mi odbiorcami są fermy norek, które, 
jak wiemy, są jednymi z większych 
pracodawców w naszym regionie.

Mam wrażenie, że ta praca wy-
maga chyba od Pani i Pani męża 
dużego zaangażowania i ciągłych 
wyjazdów, co zauważyłem pod-
czas próby umówienia się na wy-
wiad?

Powiem panu, że nie siedzimy z 
mężem „za ladą” w sklepie, tylko 
właśnie jeździmy do naszych odbior-
ców z towarem, oraz ciągle staramy 
się o nowych odbiorców, co pozwa-
la na utrzymanie sklepu. Dlatego 
korzystając z okazji bardzo serdecz-
nie chciałabym w imieniu  swoim i 
męża podziękować wszystkim na-
szym obecnym kontrahentom za do-
brą współpracę i zaprosić kolejnych 
klientów. 

Widomym jest, że każdy przed-
miot czy rzecz powinny spełniać 
odpowiednie wymogi bezpieczeń-
stwa i posiadać certyfikaty. A jak 
jest z odzieżą roboczą?

Ona też musi mieć taki certyfikat 
i jest on niezbędny. Dlatego podsta-
wowym certyfikatem dla odzieży ro-
boczej jest oznaczenie CE, ale rów-
nież wiele innych norm, które mu-
szą się znaleźć na odzieży, aby speł-
niała ona swoje zadania. Jako cie-
kawostkę powiem, że na rękawicach 
roboczych znajduje się pieczątka z 
symbolem młotka, pod tą pieczątka 
znajdują się cyfry, które odpowiada-
ją za informacje dotyczące rękawic, 
każda z kolejnych cyfr oznacz odpor-
ność na ścieranie, przecięcie, rozdar-
cie, przekłucie. Tak samo w obuwiu, 
poszczególne klasy opisują nam od-
powiednie parametry techniczne i do 
jakiej pracy są one przeznaczone i 
tak np. klasa S3 dotyczy obuwia wo-
doodpornego z noskiem oraz wkład-
ką antygrzybicową. W naszej ofercie 
klienci indywidualni znajdą odzież 
wysokiej jakości, i tak jak przed nad-
chodzącą zimą bogaty asortyment w 
postaci kurtek zimowych, polarów, 
bezrękawników oraz obuwia zimo-
wego. Głównym naszym celem przy 
obsłudze naszych klientów jest zado-

wolenie z zakupionego towaru i wy-
soka jakość produktu.

Widomym jest, że wypadki się 
zdarzają; a to komuś na głowę 
spadnie cegła, a to ręka wpadnie 
pod kosiarkę, czy też porazi prąd 
podczas pracy na słupie. Wyda-
je mi się, że choćby ktoś na głowie 
stawał, bez środków ochronnych 
nie ma szans wyjść bez szkody. I tu 
pojawia się najszersze pole do po-
pisu dla artykułów BHP. Dlaczego 
są one aż tak ważne?

Tutaj lekko pana zaskoczę, bo po-
deprę się myślą genialnego fizyka Al-
berta Einsteina, który powiedział, że 
„fizyka jest najważniejszą z nauk”. 
Pracując w branży BHP uważamy, 
że BHP jest bardzo ważną i istotną  
formą dbania o życie i zdrowie pra-
cownika, gdyż celem BHP jest dbanie 
o zdrowie i  życie, które tak dla pra-
codawcy jak i zatrudnionego, powin-
no być najważniejszą sprawą. Dlate-
go brak środków ochrony, choćby ka-
sków na budowie, niestety bywa że 
może zakończyć się ciężkim wypad-
kiem dla pracownika lub nawet, nie-
stety bywa, że i śmiercią. 

 W państwa ofercie jest odzież 
robocza, artykuły BHP, ale i rów-
nież szkolenia. Proszę powiedzieć, 
co się kryje pod tą nazwą i jakiego 
rodzaju są to szkolenia? 

To bardzo istotne pytanie. Dlatego 
z przyjemnością na nie odpowiem. 
Ponieważ mąż ukończył studia BHP 
to chyba logiczne było, że należało się 
również zająć drugą dziedziną, jaką 
są usługi w zakresie BHP. Każda fir-
ma ma obowiązek posiadania służby 
BHP. Tym zajmuje się mąż wraz z te-
ściem. Są to kompleksowe usługi wy-
nikające z Kodeksu Pracy. Mąż jest w 
stanie wykonać wszystko, co jest wy-
magane w stosunku od pracodaw-
cy w zakresie BHP.  Są to: szkolenia 
pracodawców oraz pracowników na 
wszystkich stanowiskach, wykonuje 
oceny ryzyka zawodowego, instruk-
cje BHP oraz w razie potrzeby proto-
koły powypadkowe.

 Reasumując naszą rozmowę. 
Co stanowiło największe wyzwa-
nie przy rozwijaniu działalności 
sklepu i jakie są jego dalsze per-
spektywy tu w Nowogardzie, któ-
ry jak wiemy niestety, nie jest kra-
iną mlekiem i miodem, m.in. pod 
względem polityki podatkowej 
stosowanej przez władze miasta, 
płynącą?

Tutaj bez wątpienia największą 
trudnością przy rozwinięciu dzia-
łalności było pozyskanie odbior-
ców, z którymi nawiązaliśmy stałą 
współpracę. W ramach rozwoju na-
szej firmy jesteśmy w trakcie otwie-
rania nowego sklepu internetowego 
pod adresem www.ehaga.pl, a cała 
nasza oferta jest dostępna pod adre-
sem www.hurtbhp.artbhp.pl. Uwa-
żam, że podatki należy płacić. Jed-
nak powinny one być w granicach 
rozsądku.

Rozmawiał: Jarek  Bzowy

Sklep specjalizuje się w sprzedaży odzieży roboczej, ale i artykułów BHP - mówi 
pani Agnieszka

Sklep ten mieści się  przy ul. Boh.War-
szawy 108
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rozmowa z Pawłem Słomskim, kandydatem do Sejmu rP z listy „kukiz 15”

Polityk musi być odpowiedzialny

Dlaczego wybrał Pan start z listy Paw-
ła Kukiza?

W inicjatywach politycznych Pawła Ku-
kiza uczestniczę od 2012 roku. Wtedy to 
w ramach ruchu zmieleni.pl zaangażowa-
łem się w sprawę wprowadzenia JOW-ów. 
Popierałem także i czynnie uczestniczy-
łem w kampanii Pawła w wyborach prezy-
denckich a także podejmowałem działania 
wspierające postulaty sformułowane przez 
P. Kukiza w trakcie kampanii referendalnej. 
Jednym słowem,  współdziałanie z Pawłem 
Kukizem wybrałem już wcześniej a zadecy-
dowały o tym zarówno postulaty polityczne 
wysunięte przez Pawła i jego otoczenie ale 
także jego osobista wiarygodność jako czło-
wieka i polityka.

Które z tych postulatów  były  najważ-
niejsze?

Najbardziej istotne wydają mi się te po-
stulaty, które zmierzają do naprawy  pol-
skiej  polityki tak aby aktywność polityków 
została ukierunkowana na dbałość o polską 
rację stanu a nie na koncentrację na  intere-
sach własnej partii. Niestety dzisiaj  ta dru-
ga, krótkowzroczna i społecznie egoistycz-
na, postawa dominuje w codziennym roz-
kładzie priorytetów naszej klasy politycz-
nej. Aby się to zmieniło na lepsze Kukiz za-
proponował fundamentalne zmiany ustro-
jowe; jedną dotyczącą ordynacji wyborczej, 
czyli sposobu wyłaniania władz różnych 

szczebli i drugą dotyczącą przeznaczania 
środków publicznych na działalność  par-
tyjną. 

Ale społeczeństwo w referendum nie 
poparło tych zmian 

Referendum było przede wszystkim nie-
przygotowane i to nie z winy Kukiza, ale 
właśnie władzy publicznej, na której spo-
czywa zadanie zarówno właściwego sfor-
mułowania zagadnienia referendalnego jak 
i przeprowadzenia powszechnej  akcji in-
formacyjnej. Jak wiemy, pytania nie były 
wystarczająco precyzyjne i jasne a władza 
publiczna zupełnie nie zadbała o to aby lu-
dzi zarówno wyczerpująco  uświadomić w 
temacie jak i zachęcić do wypowiedzenia 
się w sprawach określonych w pytaniach re-
ferendalnych. Efekt - Polacy na tak przygo-
towane referendum nie poszli, a to nie jest  
tożsame z tym, że nie popierają koniecz-
nych zmian ustrojowych.

Czy w przypadku wyboru ugrupowa-
nie Kukiza podejmie jednak w parlamen-
cie te tematy?

Jeśli nie dokonamy uzdrowienia nasze-
go życia politycznego, to nie osiągniemy re-
zultatów w naprawianiu państwa, a to wła-
śnie wydolne państwo jest w stanie rozwią-
zać główne problemy społeczne i zapewnić 
sprawne funkcjonowanie podstawowych 
segmentów instytucjonalnych odpowie-
dzialnych za nasze poczucie bezpieczeń-
stwa czyli służby zdrowia, organów bez-
pieczeństwa wewnętrznego i zewnętrzne-
go, instytucji zabezpieczenia emerytalnego. 
Dlatego zmian zmierzających do podpo-
rządkowania interesów partii politycznych 
polskiej racji stanu nie unikniemy i my  bę-
dziemy wytrwale do nich dążyć, mimo że 
jak się spodziewamy partie polityczne, 
zwłaszcza te największe, nie będą nas w tym 
popierały, ponieważ to uderza w ich party-
kularny błogostan i zagraża  nienaruszalne-
mu monopolowi na scenie politycznej.

Pojedynczy poseł  tak jak  niewielka 
grupa polityczna niewiele jednak mogą 

Mogą znacznie więcej aniżeli wynikałoby 
to  tylko z matematycznej proporcji. Często 
wystarczy, że pojedynczy poseł sformułuje i 
głośno wobec opinii publicznej domagał się 
będzie słusznego społecznie rozwiązania. 
Otwarty sprzeciw w takiej sytuacji nawet 
większości parlamentarnej jest znacznie 
utrudniony ponieważ ta większość może 
lekceważyć jednostkę ale musi się obawiać 
reakcji społeczeństwa, które to wszytko  wi-
dzi i ocenia. Dlatego sejmowa mównica 
znacznie zwiększa siłę pojedynczego głosu i 
sprawia, że można wierzyć w dobre zmiany 
nawet jeśli uderzają one w mocno ufortyfi-
kowane różne mafijne interesy.  

Od jak dawna zajmuje się Pan polityką?
Pochodzę z patriotycznej rodziny , mój 

ojciec  to były działacz solidarnościowy. 
Polityka i sprawy społeczne były obecne w 
moim domu  rodzinnym od chwili gdy je-
stem w stanie to pamiętać. Osobiście już 
w liceum angażowałem się w różne formy 
działalności publicznej. W trakcie studiów 
sam inicjowałem czy też współorganizo-
wałem akcje polityczne jak chociażby pro-
testy przed szczecińskim konsulatem Li-
twy w obronie polskiego szkolnictwa na Li-
twie, przeciwko planom wprowadzenia wa-
luty Euro w Polsce czy też  w sprawie ogra-
niczeniom wolności zgromadzeń. Kilka lat 
temu założyłem Stowarzyszenie Partner-
stwo i Rozwój, które zainicjowało między 
innymi procedurę zmiany nazwy powiatu a 
w ostatnim czasie także zebrało podpisy i 
złożyło wniosek o wprowadzenie obywatel-
skiej  inicjatywy uchwałodawczej w powie-
cie goleniowskim i w sejmiku województwa 
zachodniopomorskiego. To nasze stowa-
rzyszenie uczestniczyło także w ostatnich 
wyborach samorządowych. W gminie No-
wogard w klubie PiR-PiS działa trzech rad-
nych startujących w wyborach z rekomen-
dacji stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój. 
Mam spore już doświadczenia osobistego 
działania społecznego i wiem,  że  aby zor-
ganizować ludzi i to wokół  nawet słusznej 
sprawy to trzeba dużo umiejętności, deter-
minacji i zdolności perswazyjnych. 

Czyli polityka to Pana sposób na życie...
Raczej poważna pasja. Z wykształcenia 

jestem geografem i politologiem a obecnie 
pracuję w lokalnym wydawnictwie praso-
wym. To co studiowałem i czym obecnie się 
zajmuję pomaga mi  dodatkowo, poza do-
świadczeniem społecznym, lepiej rozumieć 
skomplikowaną materię spraw publicz-
nych. Ale polityk jeśli chce być odpowie-
dzialnym to musi się stale uczyć i pozna-
wać. Ta dziedzina życia, jak mało która, nie 
toleruje bowiem stania w miejscu.

Co szczególnie chce Pan powiedzieć  
wyborcom z naszej gminy/powiatu?

Sejm to miejsce gdzie zgodnie z usta-
wą kształtuje się prawo dotyczące wszyst-
kich obywateli. Ale poseł to także osoba, 
która ma spore możliwości lobbowania w 
sprawach należących do kompetencji in-
nych instytucji czy organów. Mogę zade-
klarować, że na ten aspekt bycia posłem 
zwróciłbym w przypadku wyboru szcze-
gólną uwagę i w moim biurze poselskim 
nikt nie zostanie odprawiony z kwitkiem 
bądź zbyty byle czym.

 Sprawy Nowogardu są mi szczególnie 
znane i bliskie ponieważ tu mieszkam. 
Niewątpliwie warto aby nowogardzki po-
seł włączył się czynnie w zainteresowanie 
tym miejscem ze strony rożnych inwesto-
rów. Proces wyludniania się miasta z po-
wodu braku perspektyw i pracy musi zo-
stać szybko zatrzymany a tendencja de-
mograficzna odwrócona.   Również  moje 
dalsze działania w sprawie   zmiany na-
zwy powiatu i zapewnienia  zrównoważo-
nych warunków rozwoju  uzyskałyby, w 
przypadku wyboru, istotne wzmocnienie.

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również. Korzystając z okazji chciał-

bym podziękować wszystkim zaangażo-
wanym w moją  kampanię wyborczą   za-
równo tym przychylnym ale także  tym 
krytycznym ponieważ od przeciwników 
można się również wiele nauczyć. 

Demoralizacja, cyberprzemoc, jak temu zaradzić?

Lekcja z kuratorem….
W miniony wtorek, uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie, mogli wziąć udział w zajęciach, które poprowadził Paweł Nowak- Ku-
rator Sądowy ds. nieletnich i rodzinnych Sądu Rejonowego w Goleniowie.

Zajęcia zorganizowano w ra-
mach projektu „Jestem na Plus-
-Szkolna Lekcja Prawa”, w któ-
rym szkoła bierze udział już po 
raz drugi. Projekt ten polega 
na przeprowadzeniu lekcji wy-
chowawczej, związanej z edu-
kacją prawną w zakresie pono-
szenia odpowiedzialności praw-
nej przez młodzież, dotyczącej 
m.in. konsekwencji prawnych 

stosowania różnych form prze-
mocy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem cyberprzemocy.  

Podczas wykładu dla uczniów, 
kurator sądowy podkreślił kil-
ka ważnych aspektów, m.in. do-
tyczących relacji między rodzi-
cem, a dzieckiem. Uświado-
mił również wszystkich uczest-
nikom zajęć, że nauczyciel jest 
funkcjonariuszem publicznym 

i naruszenie jego nietykalno-
ści i cielesności podlega karze. 
W trakcie spotkania uczniowie 
otrzymali teczkę z materiałami 
dydaktycznymi. Lekcja zakoń-
czyła się wypełnieniem przez 
gimnazjalistów  anonimowej 
ankiety, dotyczącej zakresu edu-
kacji prawnej. 

Klaudia Stefańska 
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Zawody wędkarskie spławikowe w kamieniu Pomorskim

58 wędkarzy walczyło o mistrzostwo
W niedzielę (11 października), Koło Miejsko - Gminne PZW w Nowogardzie, zorganizowało zawody wędkarskie spławikowe o mistrzostwo Koła na wo-
dach rzeki Świniec w Kamieniu Pomorskim.   

Po dość mroźnym poranku i w 
dalszej części dnia słonecznej po-
godzie, do zawodów przystąpiło w 
sumie 58 wędkarzy, w tym trzech 
juniorów. Zawodników powitał 
zastępca prezesa Koła- Kazimierz 
Ziemba, życząc wędkarzom uda-
nych połowów i zdobycia mistrzo-
stwa. Sędzia główny zawodów- Jan 
Leśniewski, omówił podstawo-
we zasady regulaminu zawodów. 
Po rozlosowaniu numerów star-
towych i zajęciu stanowisk, rozpo-
częła się rywalizacja o zwycięstwo. 

W kategorii juniorów 1. miej-
sce, kolejny już raz, zdobył Miłosz 
Kowalczyk, który uzyskał 3300 
punktów. Na 2. miejscu uplasował 
się Wadim Szproch, z liczbą 1300 
punktów na koncie. Na 3. po-

zycji sklasyfikowany został zdo-
bywca 900 punktów- Jakub Zału-
ski. W kategorii seniorów 1. miej-
sce wywalczył Bogdan Kondra-
towicz, uzyskując 5860 punktów. 
Tuż za nim na 2. pozycji znalazł 
się Łukasz Olejnik, który uzbierał 
5060 punktów. Najniższy stopień 
podium przypadł Bogusławo-
wi Rekowskiemu, który rywaliza-

cję zakończył z liczbą 4720 punk-
tów. Pierwszą dziesiątkę zawodów 
uzupełnili następujący wędkarze: 
4. miejsce - Ładysław Luberadzki, 
5. miejsce- Przemysław Leśniew-
ski, 6. miejsce- Kazimierz Ziem-
ba, 7. miejsce- Zenon Łukasik, 8. 
miejsce- Sebastian Marciniak, 9. 
miejsce- Marek Rymanowicz, 10. 
miejsce- Mariusz Przybyłek. 

W kategorii juniorów pamiąt-
kowy puchar otrzymał Miłosz Ko-
walczyk, a w kategorii seniorów 
puchary otrzymali Bogdan Kon-
dratowicz, Łukasz Olejnik i Bogu-
sław Rekowski. Nagrody rzeczo-
we w postaci upominków trafi-
ły do zawodników, którzy zdobyli 
największą liczbę punktów do 27. 
miejsca włącznie. Specjalną na-
grodę w postaci wędki, dla zwy-
cięzcy w kategorii juniorów, ufun-
dował członek Koła- Tadeusz Ko-
zieł. Z kolei dla zwycięzcy w kate-
gorii seniorów, wędkę ufundował 
właściciel sklepu „Wędkarz”- Bo-
gusław Rekowski. 

Wręczenie pucharów i upo-

minków dokonali Danuta Re-
kowska- skarbnik Koła i Jan Le-
śniewski- sędzia główny zawo-
dów. Na zakończenie rywalizacji 
wszyscy uczestnicy imprezy zo-
stali poczęstowani pieczoną kieł-
baską, przygotowaną przez Zyg-
munta Stępniewskiego. Obsługę 
zawodów pełnili: Jan Leśniewski 
(sędzia główny), Tadeusz Siembi-
da (sędzia sekretarz), Danuta Re-
kowska, Krzysztof Pędziszczak, 
Janusz Zamara, Jan Stępień, Zyg-
munt Stępniewski. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW
Oprac: KR

Sędziowie mieli sporo pracy podczas 
podsumowywania wyników.JPG

Na zdjęciu stoją od lewej- Łukasz Olejnik, Bogdan Kondratowicz, Bogusław Rekow-
ski oraz na dole Miłosz Kowalczyk.JPG

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Mistrzostw Koła MG PZW w Nowogardzie, które 
odbyły się w Kamieniu Pomorskim.JPG

Szkoła Podstawowa nr 1

Projekt - „Książka mój przyjaciel”
Rola książki w tworzeniu osobowości małego dziecka jest przeogromna. Pozwala ona prze-
nieść się dziecku w inny świat, zdobyć wiedzę, rozwinąć wyobraźnię. Niestety książka w dzi-
siejszych czasach jest wypierana przez inne media m.in. –filmy, komputery, kolorowe cza-
sopisma. Dlatego od września 2015 roku, w klasie II c Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogar-
dzie, na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez panią Beatę Biniecką, realizowany 
jest projekt edukacyjny pt. „Książka mój przyjaciel”. 

Opracowany projekt jest propo-
zycją odkrycia wartości książki na 
nowo i kontrpropozycją dla gier 
komputerowych, w których dziec-
ko jest czynnym graczem i uczest-
nikiem. Wybór lektur do projek-
tu nie jest przypadkowy. Wyko-
rzystane książki przywołują re-
fleksje na temat dobra i zła, po-
trzeby akceptacji i przyjaźni; uczą 
pozytywnych zachowań – pomo-
cy innym, uczciwości, tolerancji, 
okazywania życzliwości. Ucznio-
wie mają okazję przeżycia róż-
nych emocji towarzyszących bo-
haterom (odrzucenia, osamotnie-
nia, braku zrozumienia, bezrad-
ności itp.).

Realizacja projektu stwarza po-
nadto możliwość do samopozna-
nia dziecka, pokonania nieśmia-
łości, odkrycia jego zdolności, po-

dejmowania zgodnej współpra-
cy z rówieśnikami. Jest jednocze-
śnie dla wychowawcy i koordy-
natora okazją bliższego poznania 
uczniów w toku działania – ich 

odpowiedzialności, relacji z ko-
legami, określenia pozycji dziec-
ka w klasie. Ma ponadto duży wa-
chlarz możliwość podniesienia 
jego oceny w grupie rówieśniczej.

Pierwszą książką, którą ucznio-
wie samodzielnie przeczytali to-
,,Plastusiowy pamiętnik’’ Marii 
Kownackiej. Po wspólnej analizie 
i pracy z tekstem, uczniowie pró-
bowali, jak za dawnych czasów, 
pisać gęsim piórem i atramentem. 
Po zawarciu znajomości z psotny-
mi kleksami malowali tuszem.

Kolejnym etapem projek-
tu były odwiedziny pracowni 
pani Katarzyny Gnacińskiej –Ol-
czyk „Dwojaczek” w Nowogar-
dzie. Uczniowie poznali rodza-
je i właściwości gliny. Pani Ka-
sia zapoznała ich z zasadą działa-
nia koła garncarskiego oraz w jaki 
sposób powstają naczynia glinia-

ne. Po krótkiej części teoretycz-
nej uczniowie z ogromnym zapa-
łem ugniatały, wałkowały i kroiły 
kawałki gliny tak, aby uformować 
z nich zamierzone kształty. Efek-
tem twórczej pracy są piękne na-
czynia, które następnie zostaną 
wypalone w specjalnie przezna-
czonym do tego piecu. Warszta-
ty przeprowadzone w pracowni 
„Dwojaczek” bardzo podobały się 
dzieciom. Praca z gliną jest wspa-
niałą okazją do rozwijania zdol-
ności manualnych, ma też świet-
ne działanie relaksacyjne, kształ-
tuje wytrwałość, kreatywność i 
wrażliwość estetyczną, pobudza 
wyobraźnię. Prowadząc warsz-
taty dyskusja uczniów kl. II c to-
czyła się nie tylko wokół lepienia, 
ale wokół plastelinowego ludzika, 
czyli Plastusia. 

Projekt edukacyjny nadal bę-
dzie kontynuowany, ale już teraz 
wiele wskazuje na jego trafność 
i atrakcyjność. Realizacja jego 
sprawi, że książka stanie się wier-
nym przyjacielem dzieci.                    

Wychowawca klasy Beata Bi-
niecka wraz z uczniami bardzo 
dziękuje pani Katarzynie Gnaciń-
skiej-Olczyk za przeprowadzenie 
warsztatów dla dzieci.

Info: własna
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Patryk syn Żanety Graba-
rek ur. 8-10-2015 z Krzy-
wic

Wiktoria córka Marty 
Żeteckiej-Krugły i Pawła 
Krugły ur. 9-10-2015 z No-
wogardu

Zuzanna córka Agnieszki 
i Rafała ur.13-10-2015 z 
Mieszewa

Kornel syn Anety i Walde-
mara ur. 8-10-2015 z No-
wogardu

Malwina córka Pauliny i 
Marcina Nowak ur. 7-10-
2015 ze Świerczewa

Michałek syn Anny i Paw-
ła ur.12-10-2015 z Łobza

Eryk syn Bożeny Olejnik 
ur.6-10-2015 z Brzeźnik

Antoś syn Joanny i Toma-
sza ur.10-10-2015 z No-
wogardu

Aleksandra córka 
Agnieszki i Jarka ur. 13-
10-2015 z Nowogardu

rozmowa z kandydatem do Sejmu rP, Damianem Simińskim

Podwójna walka 
Walczy Pan o mandat posel-

ski, ale mało kto wie, że toczy 
Pan podwójną „grę”.

Damian Simiński: Walczę o 
mandat poselski przede wszyst-
kim dla naszej ziemi, ale i dla ca-
łego Pomorza Zachodniego. To 
nader ważne, aby nasz region 
miał młodego, wykształconego i 
doświadczonego posła. Z regio-
nu, a nie ze Szczecina, czy Kosza-
lina. Tylko człowiek z regionu, z 
kontaktami z najważniejszymi 
osobami w Państwie może cokol-
wiek zdziałać. Będę nieskromny, 
ja posiadam te cechy. Stąd wła-
śnie zdecydowałem się kandy-
dować. A co do podwójnej gry, 
mówi Pan rozumiem o Sejmiku?

Tak dokładnie o tym mówię…
Zgadza się. Jest to taka w moim 

przypadku podwójna gra, a w za-
sadzie podwójna walka. Walczę o 
całą pulę, czyli o mandat posel-
ski, jednak jeśli ta misja się nie 
powiedzie, liczę na to, iż man-
dat weźmie jeden z dwójki otwie-
rających listę kandydatów PSL – 
Jarosław Rzepa, albo Zygmunt 
Dziewguć. Obaj Panowie są rad-
nymi Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego i obaj we-
szli do niego z mojego okręgu 
wyborczego w wyborach samo-
rządowych. Wówczas ja miałem 
trzeci wynik, a wzięliśmy dwa 

mandaty. Zatem jeśli któryś z wy-
żej wymienionych Kolegów do-
stanie się do Sejmu, ja mówiąc 
kolokwialnie wskoczę na jego 
miejsce w Sejmiku.

 A to nie jest przypadkiem 
ważniejsze dla naszego regio-
nu, żeby taka osoba, jak Pan, z 
takim doświadczeniem, wysoko 
wykwalifikowany menedżer, sa-
morządowiec, odzyskał mandat 
w Sejmiku?

 Ważne jest i jedno i drugie. Je-
śli dostanie mandat Jarek, albo 
Zygmunt, będę bardzo zadowo-
lony i godnie reprezentował będę 
nasz region w Sejmiku, a na nich 
będę naciskał i mobilizował do 
jeszcze cięższej pracy dla regio-
nu we wrażliwych dla nas, jego 
mieszkańców aspektach. Jeśli 
mandat społeczny do Parlamentu 
dostanę ja, będzie jeszcze lepiej, 
bo pracę dla regionu wykonam 
osobiście, a każdy, kto mnie zna 
wie, że ja łatwo skóry nie sprze-
daję. Wywalczę dla Pomorza Za-
chodniego i naszych mikroregio-
nów maksymalnie dużo. Ile się 
tylko da i wykorzystam do tego 
wszystkie znajomości i kontakty! 
A mam ich sporo. Również na sa-
mej górze…

Jak zachęciłby Pan wyborców 
do zagłosowania na Damiana 
Simińskiego?

 Przede wszystkim zachęcam 
do oddania głosu na PSL, jako 
partię środka. Oddając swój głos 
na nasze ugrupowanie wybor-
ca nie musi wybierać pomię-
dzy skrajnościami. Głosując na-
tomiast na moją osobę, wyborca 
stawia na doświadczenie, facho-
wość i rzetelność. Każdy kto odda 
na mnie swój głos może być pe-
wien, że za wszelką cenę walczył 
będę o obywatela pomorza za-
chodniego. Będę starał się ściągać 
na nasz teren firmy produkcyjne 
i przetwórcze, aby region dostał 
dodatkowy, potrzebny mu im-
puls do rozwoju. I bynajmniej nie 
są to slogany wyborcze. Znam się 
na swojej pracy, znam się na go-
spodarce, zna się na prowadzeniu 
biznesu. Te walory są niezbęd-
ne dla województwa zachodnio-
pomorskiego. My musimy mieć 
swojego pełnoprawnego przed-
stawiciela w Sejmie. I ja dla dobra 
regionu chcę nim być.

 Ale podtrzymuje Pan oświad-
czenie, że zawodowym posłem 
być Pan nie zamierza?

Podtrzymuję. Absolutnie nie 
zamierzam być zawodowym po-
słem. Mam swoją pracę, firmy, 
którymi zarządzam, bądź współ-
zarządzam. Nie zamierzam zmie-
niać absolutnie niczego w moim 
życiu zawodowym. Nie będę tym 
samym obciążał budżetu państwa 
dietą poselską. Kilkanaście tysię-
cy złotych miesięcznie pozostanie 
w kasie skarbu państwa. To też da 
mi całkowitą niezależność i po-
zwoli podejmować działania, na 
które etatowi, zawodowi posło-
wie z różnych przyczyn, głównie 
zależności politycznych, nie mo-
gliby sobie pozwolić. Na pewno 
jednak utworzę maksymalną do-
zwoloną ilość biur poselskich, aby 
mieszkańcy naszej ziemi mieli 
swobodny dostęp do reprezentu-
jącego ich parlamentarzysty.

Duathlon rowerowy – Piotrówka

Kolarze z Nowogardu na podium
W niedzielę (11 października), w Piotrówce, odbył się duathlon rowerowy, podczas którego 
kolejne starty zanotowali reprezentanci Nowogardu. 

W duathlonie wystartowali: Ma-
rek Szymański, Janusz Pietruszew-
ski, Jan Baran i Iwona Pietruszew-
ska. Kolarze z Nowogardu ścigali 
się przez 23 km na szosie oraz 13 
km w warunkach przełajowych. 
Najlepiej zaprezentował się Marek 
Szymański, który rywalizował w 
kategorii M6A. Kolarz reprezen-
tujący LKK Nowogard, ukończył 
wyścig z czasem 1:26:04, który w 
jego przedziale wiekowym upla-
sował go na 2. miejscu. W Open 
pośród mężczyzn Marek Szymań-

ski zajął 37. pozycję. Nieco ponad 
6 minut później, przez metę prze-
jechał Janusz Pietruszewski. No-
wogardzianin również startował 
w kategorii M6A i uzyskał czas 
1:32:44. Wynik ten sklasyfikował 
Janusza Pietruszewskiego tuż za 
podium na 4. miejscu, natomiast 
w klasyfikacji Open na 47. pozycji. 
Na najniższym stopniu podium w 
swoich kategoriach, stanęła Iwona 
Pietruszewska oraz Jan Baran. Ko-
larz LKK Nowogard wystartował 
w kategorii M6 i wyścig zakończył 

z czasem 2:35:26, pomimo wyso-
kiego 3. miejsca w swojej katego-
rii, Jan Baran w Open został skla-
syfikowany na 67. miejscu. Iwona 
Pietruszewska jechała w kategorii 
K2 i swój start ukończyła z wyni-
kiem 2:14:27. Pozwoliło to repre-
zentantce Nowogardu wywalczyć 
3. miejsce w swojej grupie, oraz 
wysoką 4. pozycję w Open Kobiet. 
Gratulujemy naszym mieszkań-
com udanych startów oraz życzy-
my kolejnych sukcesów. KR  

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Na zdjęciu Jan Baran z medalem oraz pucharem, które otrzymał za 3. miejsce w 
duathlonie rowerowym
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Z cyklu sylwetki 
Dziś przedstawiamy kandydatkę do sejmu Platformy Obywatelskiej i aktualną parlamentarzystkę - magdalenę kochan, która mówi o sobie…

Jestem zakochaną w Pomorzu 
Zachodnim rodowitą szczecinianką. 
Tutaj zaczynałam edukacje i koń-
czyłam w wyższej szkole muzycznej. 
Przez całe zawodowe życie prowa-
dziłam klasę fortepianu w szkołach 
muzycznych w Szczecinie i Golenio-
wie. Moi uczniowie są moją dumą, 
z  większością utrzymuję kontakt 
- nawet wtedy, kiedy sami mają już 
rodziny. 

Radna Rady Gminy Goleniów 
(1994-2002) i Powiatu Goleniowskie-
go (2002-2005). Posłanka V, VI, VII 
kadencji Sejmu RP. Nieprzerwanie 
od 2007 roku wiceprzewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

Na stałe współpracuję z  organiza-
cjami pozarządowymi - uważam je za 
sól demokracji. 

Praca jest moim hobby, ale nie 
wyobrażam sobie życia bez muzy-
ki szczególnie Chopina, Mozarta, 
poezji Szymborskiej i Gałczyń-
skiego. Po lekturze tekstów ustaw 
dobrze jest uciec choć na chwilę w 
świat poezji, i ogród pełen róż.

Prywatnie: żona i mama Agaty. 

Praca parlamentarzysty:
Za najważniejsze w działalności 

poselskiej uznaję autorstwo ustaw o: 
- Rzeczniku Praw Dziecka (uzy-

skała rekomendację ONZ do wdra-
żania na świecie)

-  utworzeniu Akademii Sztuki w 
Szczecinie

-  ściganiu przestępstwa gwałtu 
z urzędu

- adopcji ze wskazaniem 

Współtworzyłam ustawy o:
- wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej
- przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie
- zatrudnieniu socjalnym
-  tzw. małą ustawę warszawską

W trakcie 101 posiedzeń Sejmu 
obecnej kadencji 92 razy wystę-
powałam na mównicy sejmowej 
jako posłanka sprawozdawczyni 
lub reprezentująca zdanie mojego 
klubu parlamentarnego. Być blisko 
ludzi, to znaczy być blisko ich naj-
trudniejszych spraw. Liczą się fakty 
j.w., nie słowa. 

Z poważaniem 
Magdalena Kochan 

PiASek, PiASek PrZeSieWAny, ŻWir, 
cZArnOZiem, POSPÓłkA 

 ŻWirOWniA DłUGOłękA
tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klientA

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl
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Red. - Dlaczego zdecydowała się pani na start w tegorocznych wyborach parlamentarnych? 
Halina Szymańska - Ponieważ wierzę w to, że można znacznie poprawić warunki życia  w naszym 

kraju. Stanie się tak, jeżeli sprawami będą zajmować się ludzie, którzy znają problemy naszych roda-
ków, mają wiedzę i wolę żeby je rozwiązywać. Sądzę, że mam niezbędne doświadczenie, aby sprostać 
tym problemom. 

Red. - Prawo i Sprawiedliwość w powiecie łobeskim – w porównaniu do innych, sąsiednich po-
wiatów nie ma swoich struktur. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje?

H. Szymańska - Struktury w powiecie łobeskim istniały wcześniej, ale decyzją Zarządu Okręgowego 
PIS zostały rozwiązane. Aktualnie budujemy je od nowa. W ostatnich miesiącach Prawo i Sprawiedli-
wość w naszym powiecie zyskało kilkunastu nowych członków. Powstał komitet PiS, a po wyborach 
parlamentarnych wybierzemy jego zarząd.   

Red. - Co sądzi pani o fali uchodźców, problemie, który dotyczy całej Europy i Polski. Czy pani 
zdaniem, Polska powinna ich przyjąć? 

H. Szymańska - Podstawowym problemem z którym musimy się zmierzyć to zapewnienie bezpie-
czeństwa Polaków. Po pierwsze - tak naprawdę nadal nie wiemy, z jakiego typu problemem mamy 
do czynienia. Po drugie sytuację znamy jedynie ze środków masowego przekazu. Po trzecie, jak już 
powiedziałam, mamy przede wszystkim obowiązek wobec naszych rodaków, a tych nadal koczuje w 
obcej ziemi (Kazachstan, Ukraina) tysiące i ślą do polskiego rządu rozpaczliwe listy z prośbą o pomoc.

Red. - Proszę powiedzieć w skrócie – jaki jest pani program wyborczy, szczególnie dla naszego 
regionu? 

H. Szymańska - Mój program wyborczy jest oczywiście programem zaproponowanym przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Natomiast problemy które zajmują mnie szczególnie – to kwestia rozwiązań wła-
snościowych dotyczących polskiej ziemi, rozwiązywanie problemów samorządowych związanych z 
brakiem środków na zadania, których katalog ciągle rośnie, uproszczenie i obniżenie obciążeń podatko-
wych i rozwiązywanie problemów rodzin – w tym tych związanych z bezrobociem. Plan w tym zakresie 
jest szeroki, należy połączyć kwestie obniżenia obciążeń związanych z pracą (głównie ZUS), podatków 
lokalnych (podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą), komunikacji lokalnej 
pomiędzy firmami (wzajemne zaspakajanie swoich potrzeb), promocji rodzimych firm, szkoleń związa-
nych z przekwalifikowaniami zawodowymi na które jest aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy itp.

KILKA PYTAŃ DO… HALINY SZYMAŃSKIEJ 
KANDYDATKI NA POSŁA RP Z LISTY 
PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

(ŁOBEZ) Ta niecodzien-
na wyprawa przedszkolaków 
z grupy Biedronek była dla 
nich nie lada wyzwaniem. 
Wspólnie z policjantami ru-
chu drogowego wybrały się 
na skrzyżowanie w centrum 
miasta, aby pokazać funk-
cjonariuszom, że doskonale 

Jak prawidłowo zachować się jako uczestnik ruchu 
drogowego uczyły się „Biedronki” z Przedszkola Miejskiego 
im. Krasnala Hałabały w Łobzie

BIEDRONKI
W ULICZNYM RUCHU

potrafią poradzić sobie na 
przejściu dla pieszych. Po 
krótkim przypomnieniu za-
sad bezpiecznego przejścia 
przez pasy, wszystkie Bie-
dronki wspaniale prezento-
wały swoje umiejętności.

Pomimo tego, że była to 
grupa 4 latków mogłyby sta-
nowić wzór do naśladowa-
nia dla niejednego dorosłe-
go w trakcie przechodzenia 

przez jezdnię.
Za tak dzielną postawę, 

jako uczestnicy ruchu, dzieci 
otrzymały pamiątkowe od-
blaski. Dużą atrakcją dla nich 
była także możliwość wcie-
lenia się w rolę policjanta, 
kiedy zasiadali za kierownicą 
policyjnego radiowozu.

Mł. asp.
Arleta Szwacińska,

KPP Łobez
o g ł o s z e n i e  w y b o r c z e

r e k l a m a

r e k l a m a

(RESKO) 8 paździer-
nika w naszym przedszko-
lu gościliśmy st. asp. Edytę 
Klepczyńską, sierż. szt. Ma-
teusza Olszewskiego i st. 
sierż. Dawida Banaszaka, 
którzy przeprowadzili pre-
lekcję z cyklu „Bezpieczny 
Przedszkolak“. Policjanci 
przybliżyli dzieciom zasady 
bezpiecznego poruszania 
się po drodze i prawidło-
wego przechodzenia przez 
jezdnię. Dzieci poznały 
także numery alarmowe 
oraz dowiedziały się, jak 
prawidłowo wezwać po-
moc. Istotne było również 
wyjaśnienie, jak należy 
zachowywać się w sto-
sunku do nieznajomych i 
wyjaśnienie dzieciom, kto 
to taki ten „nieznajomy“. 
Miłym punktem spotkania 
było przedstawienie wier-
sza o bezpieczeństwie w 
wykonaniu zaproszonych 
gości w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom“.

Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w pokazie wy-
posażenia radiowozu poli-
cyjnego oraz pod czujnym 
okiem policjantów poznać 
praktycznie zasady przecho-
dzenia po pasach.  (x)

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU

kilka pytań do…  
Haliny Szymańskiej 
kandydatki na posła rP  
z lisy Prawa i Sprawiedliwości 

Red. - Dlaczego zdecydowała 
się pani na start w tegorocznych 
wyborach parlamentarnych? 

Halina Szymańska - Ponieważ 
wierzę w to, że można znacznie 
poprawić warunki życia  w naszym 
kraju. Stanie się tak jeżeli sprawami 
będą zajmować się ludzie, którzy 
znają problemy naszych rodaków, 
mają wiedzę i wolę żeby je rozwią-
zywać. Sądzę, że mam niezbędne 
doświadczenie, aby sprostać tym 
problemom. 

Red. - Prawo i Sprawiedliwość, 
jako organizacja, w naszym 
województwie  ma niezbyt liczne 
struktury dlaczego tak się dzieje?

H. Szymańska – Na pewno jed-
ną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest długoletnie bycie w opozycji. 
Sądzę, że każdy, nie tylko polityk 
wie, że partia władzy przyciąga 
ludzi, opozycja mniej. Ale budo-
wa solidnych struktur kompetent-
nych ludzi, to także jeden z naszych 
priorytetów. Sądzę, że sytuacja ta 
po wyborach parlamentarnych 
ulegnie zdecydowanej zmianie. 

Red. - Co sądzi pani o fali 
uchodźców, problemie, który 
dotyczy całej Europy i Polski. Czy 
pani zdaniem, Polska powinna 
ich przyjąć? 

H. Szymańska - Podstawowym 
problemem z którym musimy się 
zmierzyć to zapewnienie bezpie-
czeństwa Polaków. Po pierwsze 
- tak naprawdę nadal nie wiemy 
z jakiego typu problemem mamy 
do czynienia. Po drugie sytuację 
znamy jedynie ze środków maso-
wego przekazu. Po trzecie, jak 
już powiedziałam, mamy przede 
wszystkim obowiązek wobec 
naszych rodaków, a tych nadal 
koczuje w obcej ziemi (Kazach-
stan, Ukraina) tysiące i ślą do pol-
skiego rządu rozpaczliwe listy z 
prośbą o pomoc. 

Red. - Proszę powiedzieć w 
skrócie – jaki jest pani program 
wyborczy, szczególnie dla nasze-
go regionu? 

H. Szymańska - Mój program 
wyborczy jest oczywiście pro-
gramem zaproponowanym przez 

Prawo i Sprawiedliwość. Nato-
miast problemy które zajmują 
mnie szczególnie – to kwestia roz-
wiązań własnościowych dotyczą-
cych polskiej ziemi, rozwiązywa-
nie problemów samorządowych 
związanych z brakiem środków 
na zadania, których katalog ciągle 
rośnie, uproszczenie i obniżenie 
obciążeń podatkowych i rozwią-
zywanie problemów rodzin – w 
tym tych związanych z bezrobo-
ciem. Plan w tym zakresie jest 
szeroki, należy połączyć kwestie 
obniżenia obciążeń związanych z 
pracą (głównie ZUS), podatków 
lokalnych (podatek od nierucho-
mości związanych z działalnością 
gospodarczą), komunikacji lokal-
nej pomiędzy firmami (wzajem-
ne zaspakajanie swoich potrzeb), 
promocji rodzimych firm, szkoleń 
związanych z przekwalifikowa-
niami zawodowymi na które jest 
aktualne zapotrzebowanie na ryn-
ku pracy itp.
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„Pomorzanki” przegrywają w ważnym meczu

Sędziowski kabaret w Wałczu
W środę (14 października), o godzinie 16:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard walczyły o 1. 
miejsce w grupie podczas wyjazdowego meczu z Orłem Wałcz. Rywalki miały za dwunastego 
zawodnika sędziów, którzy usilnie przeszkadzali nowogardziankom w kreowaniu akcji. Osta-
tecznie ten sędziowski kabaret nie mógł się zakończyć inaczej, jak zwycięstwem gospodyń...

Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz – Pomorzanin Nowogard 3:1 (1:0)
`75 min. Anita Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anita Nowakowska (Weroni-

ka Godziszewska), Małgorzata Labuda, Róża Misiak – Katarzyna Piotrowska, 
Małgorzata Wołk, Anita Piotrowska (c) , Aleksandra Mościńska (Wiktoria Gór-
ska), Natalia Nowacka – Weronika Rzeplińska (Klaudia Korgiel). 

Trudno jest wygrać z rywalem, któremu z każdej strony pomagają „ściany”...  . Z taką sytuacją musiały 

III Liga Kobiet 2015/2016
6. kolejka:
Hattrick Kołobrzeg – Błękitni II Stargard  0:2
Vielgovia Szczecin – Fala Międzyzdroje  1:3
Orzeł 2010 Wałcz – Pomorzanin Nowogard 3:1
Kotwica Kołobrzeg – Zalew Stepnica  0:4
Energetyk Gryfino – Olimpia III Szczecin  Przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 6 15 33 5 5 0 1
2 Zalew Stepnica 6 15 28 8 5 0 1
3 Pomorzanin Nowogard 6 12 32 5 4 0 2
4 Fala Międzyzdroje 5 12 28 4 4 0 1
5 Vielgovia Szczecin 6 10 31 11 3 1 2
6 Błękitni II Stargard 6 9 4 16 3 0 3
7 Olimpia III Szczecin 5 7 8 14 2 1 2
8 Energetyk Junior Gryfino 5 3 19 34 1 0 4
9 AP Kotwica Kołobrzeg 5 0 1 10 0 0 5
10 Hattrick Kołobrzeg 6 0 0 77 0 0 6

się zmierzyć podopieczne Pawła 
Błaszczyka. Choć piłkarki Pomo-
rzanina traciły bramki również 
po swoich błędach, to aptekarskie 
gwizdanie gdy nowogardzianki 
atakowały bramkę przeciwniczek 
i przymykanie oczu na niekie-
dy brutalną grę gospodyń, to ist-
ny piłkarski kabaret... Wszystko 
mogło się bardzo dobrze zacząć 
dla Pomorzanina. Już w 3. minu-

cie meczu „oko w oko” z bramkar-
ką miejscowych stanęła Aleksan-
dra Mościńska, która zdecydowa-
ła się na przelobowanie bramkar-
ki i niestety chybiła. Okazji bram-
kowych było bardzo mało, zarów-
no dla Orła jak i Pomorzanina. 
Najlepszą w 20. minucie meczu 
wykorzystały zawodniczki z Wał-
cza. Napastniczka Orła przejęła 
bezpańską piłkę i mocno uderzy-

ła pod poprzeczkę z okolic pola 
karnego. Paulina Torun nie zdoła-
ła sparować tego strzału i gospo-
dynie wyszły na prowadzenie. Po 
zmianie stron Pomorzanin stracił 
chyba najgłupszą bramkę w tym 
sezonie... Defensorki z Nowogar-
du zastawiały długie podanie ry-
walek, nikt się nie pokwapił z wy-
biciem futbolówki, niezdecydo-
wana była również Paulina Torun 

Piłkarki Pomorzanina muszą teraz się zmobilizować i wygrywać w kolejnych meczach, aby odzyskać 1. miejsce w tabeli

i ostatecznie po nieporozumieniu, 
piłka wtoczyła się do bramki. Po-
morzanin rzucił się do odrabiania 
strat, ale trudno było przebić się 
przez defensywę, która dosłownie 
kopała, gryzła i szczypała. Szar-
pane za koszulki piłkarki z No-
wogardu, mogły tylko ze złością 
spoglądać na sędziego, który był 
niewzruszony. Z kolei każde do-
tknięcie piłkarki z Wałcza przez 
„Pomorzankę”, było odgwizdywa-
ne jako faul. Prostym przykładem 
jest sytuacja, w której Katarzyna 
Piotrowska trafiła piłką w brzuch 
rywalki i otrzymała za to … żół-
tą kartkę. Teraz nowogardzianki 
i kibice Pomorzanina wiedzą już, 
dlaczego Orzeł Wałcz nie przegrał 
jeszcze na własnym boisku.   

Na dziesięć minut przed koń-
cem sędzia dyktuje rzut wolny z 
około 18 metrów na wprost bram-

ki Pomorzanina. Zawodniczka 
miejscowych mocno i precyzyjnie 
bezpośrednio uderza i podwyższa 
w ten sposób na 3:0. „Pomorzan-
ki” nie spuściły głów i na 5 minut 
przed końcem, gdy wynik był już 
przesądzony i nie trzeba było „po-
magać” gospodyniom, Anita Pio-
trowska przeprowadziła piękny 
rajd, mijając trzy rywalki i sku-
tecznie uderzając na bramkę Orła.

Po takim meczu, już dziś moż-
na zacierać ręce na rewanż w No-
wogardzie. Szkoda tylko, że Orzeł 
wyprzedził Pomorzanin o 3 punk-
ty i z kim by nie zagrał jeszcze w 
tym sezonie na własnym boisku, 
można obstawiać, że będzie wy-
grywał... . Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

rozgrywki ligowe zespołów Pomorzanina

Wicelider w Nowogardzie
W najbliższy weekend wszystkie zespoły seniorskie Pomorzanina Nowogard, zagrają na 
własnym boisku. Rozpoczną piłkarki, które w sobotę (17 października), o godzinie 11:00, 
zagrają z Vielgovią Szczecin. Tego samego dnia o godzinie 15:00, pierwszy zespół Pomorza-
nina powalczy o punkty z wciąż niepokonanym Energetykiem Gryfino. W niedzielę, drugi 
zespół Pomorzanina, o godzinie 15:00, podejmować będzie Aquile Szczecin. 

Podopieczni Tomasza Surmy 
mają przed sobą nie lada zadanie, 
gdyż o punkty powalczą z wice-
liderem - Energetykiem Gryfino. 
Rywale grają w tym sezonie re-
welacyjnie i wraz ze Stalą Szcze-
cin, są głównymi kandydatami do 
awansu. Energetyk dotychczas w 
9 meczach wygrał osiem razy, na-
tomiast jeden mecz zremisował, a 
miało to miejsce w 2. kolejce w Li-
pianach (2:2). Jak dotąd na wyjaz-
dach piłkarze z Gryfina, poza re-
misem ze Stalą, mają na koncie 
zwycięstwa odpowiednio ze Spar-
tą Węgorzyno (1:2), Morzyckiem 
Moryń (2:3), Arkonią Szczecin 
(0:2), Polonią Płoty (0:2). W mi-
nionej 9. kolejce, Energetyk roz-
gromił Regę Trzebiatów 6:0. Wi-
dać, że zespół ten jest w gazie i 
będzie piekielnie ciężkim rywa-

lem, dla potrzebujących punktów 
piłkarzy Pomorzanina. Począ-
tek tego meczu w sobotę (17 paź-
dziernika), o godzinie 15:00. 

Również w sobotę, ale o 11:00, 
na stadionie w Nowogardzie, o 
zwycięstwo z Vielgovią Szcze-
cin powalczą podopieczne Paw-
ła Błaszczyka. Po nieprzyjemnej 
porażce z Orłem Wałcz, piłkarki 
Pomorzanina z pewnością będą 
chciały odbudować swoją pozycję 
w ligowej tabeli. Vielgovia jednak 
nie jest łatwym przeciwnikiem. 
Szczecinianki zajmują 5. miejsce 
w tabeli z 10 punktami na kon-
cie, a to tylko o dwa punkty mniej 
niż uzbierał Pomorzanin. Viel-
govia do tej pory tylko dwa razy 
grała na wyjeździe, najpierw wy-
grywając w Kołobrzegu z Kotwi-
cą 1:2, następnie notując porażkę 

4:0, oczywiście w … Wałczu. W 
minionym sezonie „Pomorzanki” 
wygrały w Szczecinie z Vielgovią 
0:1, natomiast wiosną przed wła-
sną publicznością pokonały ry-
walki 5:0. To będzie wyjątkowy 
mecz szczególnie dla Natalii No-
wackiej, która Pomorzanin zasiliła 
przechodząc właśnie z Vielgovii.  

Na koniec piłkarskiego week-
endu w Nowogardzie, „rezerwo-
wi” zagrają z zajmującą 4. miejsce 
w tabeli- Aquilą Szczecin. Benia-
minek ze Szczecina prezentuje się 
bardzo dobrze w bieżących roz-
grywkach. Niedzielni rywale dru-
giego zespołu mają na koncie 16 
punktów, a na wyjazdach w tym 
sezonie jeszcze nie przegrali. Aqu-
ila najpierw wygrała w Stepnicy 
2:3, następnie wygrała w Golenio-
wie z OKS-em 1:2, natomiast w 7. 

kolejce zremisowała ze Zniczem 
Niedźwiedź 2:2. Piłkarze Pomo-
rzanina II jeszcze w tym sezonie 
nie wygrali, zatem nikt nie miał-
by nic przeciwko temu, aby nowo-
gardzianie przerwali serię szczeci-
nian, tym samym kończą ze swo-

ją niechlubną passą bez zwycię-
stwa. Jak będzie, przekonamy się 
już w niedzielę (18 października), 
o godzinie 15:00. Przy artykule 
prezentujemy komplet gier w po-
szczególnych ligach. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
10. kolejka:
Zorza Dobrzany – Sparta Węgorzyno  (17.10; 11:00)
Iskra Golczewo – Stal Szczecin   (17.10; 14:00)
Stal Lipiany – Arkonia Szczecin   (17.10; 15:00)
Polonia Płoty – Morzycko Moryń   (17.10; 15:00)
Rega Trzebiatów – Kłos Pełczyce   (17.10; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino (17.10; 15:00)
Ina Ińsko – Sarmata Dobra   (17.10; 16:00)
Błękitni II Stargard – Piast Karsko  (17.10; 18:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
9. kolejka:
Orzeł Łożnica – OKS Goleniów   (17.10; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Rybak Wełtyń  (17.10; 16:00)
Hanza Goleniów – Światowid Łobez  (17.10; 16:00)
Kasta Majowe – Zalew Stepnica   (17.10; 17:00)
Znicz Niedźwiedź – Vielgovia Szczecin  (18.10; 15:00)
Pomorzanin II Nowogard – Aquila Szczecin (18.10; 15:00)
Wicher Reptowo – Wołczkowo-Bezrzecze  (18.10; 15:00)
III Liga Kobiet 2015/2016
7. kolejka:
Zalew Stepnica – Hattrick Kołobrzeg  (17.10; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin (17.10; 11:00)
Olimpia III Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  (17.10; – || – )
Błękitni II Stargard – Orzeł Women Wałcz  (18.10; – || – )
Fala Międzyzdroje – Energetyk Gryfino  (18.10; 13:00)
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Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Wydzierżawię 
miejsce do sprzedaży kwiatów 

i zniczy blisko cmentarza 
w Nowogardzie. 

Możliwość parkowania 
samochodu. Tel. 601 544 530

Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundo-
waniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. Nie jest 
to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czy-
li po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-
pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 

nadzieję, że podobnie jak ja, wie-
lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 

Festynu Komandosa, odbędzie się 
Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możli-
wość swojego zdania w tak ważnej 
sprawie dla członków Stowarzysze-
nia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.  
w Nowogardzie 

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Próbobiorca Laboratorium Badawczego
Opis stanowiska:
Pobieranie próbek wody i ścieków do badań fizykochemicznych 

oraz próbek wody do badań mikrobiologicznych, zgodnie z normami 
i procedurami obowiązującymi w laboratorium.

Wymagania:
• Wykształcenie średnie lub wyższe kierunku chemicznym ochro-

na środowiska i pokrewne.
• Prawo jazdy kat. B + psychotesty
• Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicz-

nych lub gotowość do jej wyrobienia.
• Wobec kandydatów nie stawiamy wymagań co do stażu pracy
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie;
• możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego;
• możliwość awansu;

Oferty kandydaci składają do dnia 22.10.2015 r. na adres: Przed-
siębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowo-
gardzie,ui.700-Lecia 14/21ub e-mail: sekretariat@puwis.pl

Na ofercie prosimy załączyć klauzulę o następującej treści "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, 
Dz.U.Nr 133 poz 883". Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Wydzierżawie lub 
sprzedam 

powierzchnie magazynowe 
i biurowe w centrum 

Nowogardu. 601 544 530

Wtorek ( 6.10.2015 r.) 
w okolicy ul. Żeromskiego 

w godzinach rannych 
zgubiono telefon 

Samsung Galaxy S-3 neo 
(biały) charakterystycznym ele-
mentem jest obudowa z biało-

-czarnym pingwinem. 
Dla znalazcy

 nagroda 200 zł. 
Prosimy o kontakt nr:

 510 528 681

Uwaga wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak informuje członków 

Koła, że dnia 18.10.2015r. Organizuje zawody węd-
karskie spławikowe wyłącznie dla członków Koła w 
Kamieniu Pomorskim zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 16.10.15r. Star-
towe wynosi 10 zł. Wyjazd o godz. 6 z ul. 5 Marca. 

Zapraszamy 
Zarząd 

Koła PZW Tęczak

reklAmA

kącik kolekcjonera

Zwierzęta świata:  
„Pszczoła miodna”
Klub kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło swoją kolekcję o kolejną 
unikatową monetę. Tym razem pochodzi ona z nowej serii „Zwierzęta świata” i przedsta-
wia pszczołę miodną. 

Pszczoła miodna (Apis mellifera 
L.) jest gatunkiem owada błonko-
skrzydłego należącego do rodzi-
ny pszczołowatych (Apidea), ro-
dzaju pszczoła (Apis), obejmują-
cej gatunki wytwarzające miód. 
Występuje na całym świecie i jest 
najliczniejszym i najbardziej po-
wszechnym przedstawicielem ro-
dzaju Apis. Podgatunki pszczoły 
miodnej podzielono – ze względu 
na obszar występowania i zacho-
wanie – na cztery grupy: 1. Ciem-
ne pszczoły z Europy Północnej i 
Zachodniej oraz Afryki Północ-
nej. 2. Pszczoły Bałkanów i po-
krewne. 3. Pszczoły orientalne. 4. 
Pszczoły afrykańskie. 

Nominał monety to 20 zł, zo-
stała ona wykonana przy użyciu 
stempla lustrzanego, z metalu Ag 
925/1000. Projektantem awersu 
jest Ewa Tyc-Karpińska, a rewer-
su Grzegorz Pfeifer. Nakład mo-
net przewidziano do 35 000 sztuk. 

Tę jak i wiele innych monet oraz 
banknotów okolicznościowych 
można nabyć za pośrednictwem 
Koła Numizmatycznego Nowo-
gard, np. podczas cyklicznych 
giełd kolekcjonerskich, o których 
na bieżąco informujemy na ła-
mach DN.  KR  
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OGłO SZe niA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

nierUcHOmOŚci

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi 
zapisy na sprzedaż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowogar-
dzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
nowogardzie Osiedle radosław w bar-
dzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, i 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 m2: 
nowe okna, budynek nowo ocieplony. W 
cenie mieszkania działka pod budowę ga-
rażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 735 
957 563 

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkania-
mi. 722 300 700

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 215

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. 
Zielona + garaż, bezczynszowe. 692 027 
501 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym ta-
nio. 507 045 404

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszowe, 
55m2, ul. Kościuszki, Nowogard, 505 339 
401 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe. 
601 724 492

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 pokoje, 
3maja 9/5, 100 000 zł. tel. 888 313 884, 
721 157 443 

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w Nowo-
gardzie. 608 853 710

• DO wynajęcia mieszkanie okolice Nowo-
gardu. 785 150 401 po 15 

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia nie w  
spółdzielni dwupokojowe do 45m2, parter 
lub I piętro. 601 817 880 

• Sprzedam mieszkanie na ulicy Światowida, 
4 piętro, 46m2. 601 500 090

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe po re-
moncie, ul. Keśna. Cena 17 800 do negocja-
cji. 532 595 979, 728 488 910 

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia. Tel 
698 616 348

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, IV 
piętro, 57,8m2. Tel. 607 540 622

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. Tel. 607 
580 172 

•	 Sprzedam mieszkanie 50 m2, i piętro, 
doskonała lokalizacja. tel. 519 111 710 

•	  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie dwu-
pokojowe 50m2  w Nowogardzie. Tel. 511 
099 681 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum nowo-
gardu ii piętro. 665 541 960

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 m2. 609 24 
58 16 

• Sprzedam tanio mieszkanie dwupokojowe 
46 m2. Ul Światowida. 601 500 090

• Wynajmę pawilon handlowy 120m2, wol-
nostojący ul. Grota Roweckiego, róg wiej-
skiej. 91 39 20 519,

•	 Sprzedam działkę budowlaną w okoli-
cach stadionu. 695 400 600

• Gmina Maszewo – hala 500 m2 mieszka-
nie 80m2, domek letni wszystko na działce 
2, 50 ha inwestycyjnie 278 000 zł. Tel. 725 
899 426 

• Ziemię rolną 2ha gm. Osina – sprzedam. 
Tel. 889 133 882 

• KRUS – działkę rolną pod ubezpieczenie 
1,50 ha tanio. 502 103 432 

mOtOryZAcjA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

•	 Skup samochodów stan bez znaczenia. 
Pożyczki pod zastaw wszystkiego. Do-
jazd do klienta. 888 341 347, 505 771 
769.

• Sprzedam Mercedes W 124. Rok. Produkcji 
1990 cena 3000. Tel. 609 349 138 

rOlnictWO

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belowanie 
słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie Nowo-
gard. Tel. 519 407 294

• Sprzedam ciągnik C-330 po kompletnym 
remoncie cena 16500 zł. Tel. 696 807 922

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 39 17 334 

• Sprzedam owoce aronii. Korytowo 43. 665 
785 735

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam tucznika. 724 827 779 

• Sprzedam ziemniaki. 692 125 122 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortownik 
do ziemniaków elektryczny. 606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

USłUGi

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FirmA USłUGOWA „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3- 
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 

A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PrAnie-mAGiel,PrAnie DyWAnÓW, 
WykłADZin, tAPicerki meBlOWej SA-
mOcHODOWej/ SkÓrZAnej mAteriA-
łOWej / POŚcieli WełniAnej / lAnO-
linĄ/SPrZĄtAnie: cZySZcZenie FUG.
tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na rente, 
emeryturę, świadczenia emerytalne i kapi-
tał początkowy. Kontakt : 512 413 563 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• Matematyka wszystkie poziomy profesjo-
nalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 381 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 
343 638

•	 język niemiecki dla OPiekUnek. 887 
372 539 

•	 Potrzebujesz pieniędzy. Pożyczki pod 
zastaw wszystkiego. Dojazd do klienta. 
888 341 347, 505 771769 

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Koszenie kosą spalinową działek, nieużyt-
ków, trawy, zarośli. Tel. 693 694 747 

• Docieplenia budynków, malowanie , szap-
chlowanie, glazura, hydraulika, regipsy, 
adaptacje poddaszy. 600 626 268

• Korepetycje z matematyki na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjalnej. 693 
021 090

• Zlęce zrobienie ogrodzenia 60mb wartość 
robót 2000 zł. 502 103 432 

PrAcA

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 443 
643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 
005

• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 
782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc ku-
chenna i do prac gospodarczych. 602 474 
266 

• Zatrudnię mechanika samochodowego z 
doświadczeniem. 601 470 260 

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594

•	 Dam pracę mS BiOSS maciej Sawicki 
Serwisant it/Sprzedawca wymagania 
znajomość:komputery,telefony,nawi-
gacje,tablety, komunikatywność,chęć 
do pracy,uczciwość, szybko uczący się-
,nie palący pełny etat tel-792-228-896

• Zatrudnię na stałę stolarza lub pomocnika. 
603 366 286 

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 89

• Poszukujemy osoby do opieki nocnej nad 
kobietą. 507 547 315, 91 39 20 550 

• Praca fizyczna w sklepie meblowym dla 
mężczyzny, wymagane prawo jazdy kat.B, 
wysoka kultura osobista, sumienność w 
wykonywaniu obowiązków oraz punktu-
alność. Tylko osoby niepalące. Wyślij swo-
je CV na adres gama77@o2.pl lub odwiedź 
nas osobiście. Kwadrat Meble ul. Armii Kra-
jowej 49 w Nowogardzie

• Poszukuje kierowcę z samochodem oso-
bowym do pracy przy drobiu w wieku 20 
– 45 lat. Tel kont. 606 509 093 

• Zatrudnię do pracy w budowlance. (nie pi-
jący) Tel. 660 143 113 

• Potrzebuje niani. Tel. 666 225 889 

• Spawacza zatrudnie – atrakcyjne wynagro-
dzenie. 503 032 234 

•	 Zatrudnie kobiety do sortowa-
nia sadzonek truskawek. Organi-
zujemy dowóz. tel. 505 149 049 

• Zatrudnię stolarza meblowego. 603 666 
465

• Przyjmę do pracy na budowę. 603 531 989 
, 603 531 077

• Zatrudnię sprzedawcę. 660 405 062 

•	 Poszukujemy kwalifikowanych Pracow-
ników Grup interwencyjnych, wyman-
gania: wpis kPOF oraz legitymacja oso-
by dopuszczonej do posiadania broni, 
nowogard. tel 600-461-705.

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

inne

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, wys. 
190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, kolor ja-
sny, dużo pułek, miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan idealny, złożona w 
paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS - 
Bosch ceranorm wiszacy elektronik,ekono-
miczny z gwarancja serwisowa do miesz-
kania,domu cena 1.400 zl tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus zeliwny-
,pompa elektronik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zloraz piec gazo-
wy c.o wiszacy do mieszkania,domku,skle-
pu,zakladu cena 1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta komora 
spalania wiszacy f. Vaillant dwufunkcyjny 
cena 1.200zl oraz tylko c.o. cena 1.100zl do 
mieszkania,baru,sklepu,domku oraz grzej-
niki panelowe c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wersja 
kominowa, wiszacy f.Vaillant z Niemiec po 
przegladzie serwisowym do mieszkania, 
domu, ekonomiczny cena 1.000 zl   tel. 691 
686 772

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z fo-
lią na działkę ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340 

• Sprzedam barek narożny z trzeba wysoki-
mi stołkami bardzo dobry stan, kolor czar-
ny/ciemnozielony + czarną ławę i stolik 
RTV. 602 705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 659

•	 Zapisy na zajęcia karate kyokushin od 
12.10.2015r. treningi poniedziałek i 
środa 18.00-19.00. Sala gimnastyczna 
liceum nr 1 ul. Wojska Polskiego 8. tel. 
721 027 670, 883 737 765

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 541 
960

• Sprzedam stoły dębowe i komodę sosno-
wą. 609 24 58 16
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

oraz

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Nic nie robi ten kto nie robi wszystkiego
Grażyna Siedlecka, Grażyna Kosmalska, Marek Kozioł, Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Barbara Bar-

tosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Wladysława Huget, Pelagia 
Feliksiak, Halina Galus, Natalia Furmańczyk, Malwina Bryndza, Teresa Czarnecka, Krystyna Gęglawa, Boże-
na Soboleska, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek

Zwycięzcy: Urszula Kaczmarek, Bożena Sobolewska, Grażyna Siedlecka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Dla naszych najmłodszych 
Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Julia Tamborska, Kasia Wiertalak Madzia Skowrońska, Oliwia Feliksiak
Zwycięzca: Julia Furmańczyk
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlArnA liniA mi krO BU SO WA SerOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia metrO tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO mAn BiŃcZyk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZcZecin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZecin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlcZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOlcZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkłAD jAZDy BU SÓW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

inFOrmAtOr lOkAlny - nOWOGArD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

P14.1.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

W.13.2.O.7.03.do

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
W.21.08-25.09 pt

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl



Wtorek 
20 października 2015 r. 
Nr 80(2410)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

s. 4

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

s. 6s. 3

Czytaj s. 6

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia

Ratownik 
odznaczony 
przez 
Prezydenta RP

Adam
nr 20 do Sejmu RP
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FEDEŃCZAK

Postaw
na doświadczenie

Czytaj s. 2 i 4

Czytaj s. 7

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Posadzili drzewko 
od Papieża

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Msza Święta 

w intencji wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 

8 listopada 2015 r o godz. 11.00 

w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Gmina jest „do przodu” na śmieciach 

Czy zmniejszą nam 
opłaty za wywóz 
odpadów?

Czytaj s. 3

Nasze sondy

Czy słuchamy 
Chopina?

Są szanse na 
mandat do 
Sejmu dla 
Nowogardu 

Pomorzaninie 
obudź się!

Szósta porażka 
z rzędu...

Nadal królują 
chryzantemy
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Nasza sonda kronika 
policyjna

12.10.2015 r.  
Godz. 07.50 
Powiadomienie o włamaniu do 

mieszkania przy ul. Warszawskiej.
Godz. 08.00
Na ul. Poniatowskiego doszło 

do kolizji drogowej pomiędzy po-
jazdami Subaru oraz VW.

Godz. 18.30 
Powiadomienie o oszustwie po-

przez portal internetowy OLX 
przy zamówieniu usługi na mon-
taż instalacji antenowej do odbio-
ru telewizji. 

14.10.2015 r. 
Godz. 11.30
Powiadomienie o oszustwie na 

wykonaniu przyłącza wodnego. 
Godz. 16.00
Powiadomienie o oszustwie z 

pośrednictwem portalu interne-
towego OLX przy zakupie telefo-
nu komórkowego. 

Godz. 20.15
Pracownik sklepu Intermarche 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu Pa-
trol Policji wylegitymował Jaku-
ba Sz. 

Godz. 22.00
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego w trakcie kon-
troli drogowej w miejscowości 
Karsk ujawnili, że kierujący sa-
mochodem marki Citroen Saxo, 
Artur K. kierował pojazdem znaj-
dując się w stanie po użyciu alko-
holu, 0,34 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

16.10.2015 r. 
Godz. 18.10
W sklepie Polo Market, Damian 

W. dokonał kradzieży sklepowej. 
18.10.2015 r. 
Godz. 01.30
Policjanci OPI na ul. Boh. War-

szawy zatrzymali Klaudię L. kie-
rującą samochodem marki VW, 
która znajdowała się pod wpły-
wem środka odurzającego w po-
staci marihuany. 

Godz. 09.40 
Pracownik sklepu Polo Mar-

ket powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

Godz. 16.20 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej doszło do kradzie-
ży sklepowej. 

 st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

OGŁOSZENIE 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWO-

GARDZIE INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 
WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 

PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020
22.10.2015 CZWARTEK OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY   1-60
23.10.2015 PIĄTEK.  OD GODZ. 9:00-14:00                       61-140
24.10.2015 SOBOTA.         OD GODZ. 9:00-14:00.            141-239

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 

PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:

1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

 ZARZĄD 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jest jednym z najstarszych 
konkursów muzycznych na świecie , odbywa się co 5 lat.  Dlatego nie mogliśmy pominąć w 
naszej cotygodniowej sondzie tak ważnego wydarzenia kulturalnego, i postanowiliśmy  za-
pytać naszych Czytelników z Gminy Nowogard, jaka jest ich opinia na temat konkursu oraz 
czy śledzą jego przebieg w relacjach telewizyjnych?

Magdalena Koziol - Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkol-
nej i właśnie muzyki. Dlatego trwający XVII Konkurs Chopinowski, 
jak najbardziej obserwuję, a jego każdy etap dość wnikliwe analizuję 
z dziećmi w szkole na lekcjach muzyki. Myślę, że efektem moich lek-
cji będzie uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, a w szczególności 
właśnie, jeżeli chodzi o muzykę Chopina, który był naszym wielkim 
artystą i kompozytorem. Jego twórczość nie tylko jest znana w Polsce, 
ale i na całym świecie, czego dowodem są grający tę muzykę artyści z  
wielu krajów i stron świata, jak chociażby z  Japonii czy  Chin. Wraz 
z uczniami będziemy bardzo wnikliwie sprawdzać wyniki konkursu i 

słuchać w klasie tej  muzyki. Chcę, żeby uczniowie także rozmawiali na ten temat i przeżywali wielki  konkurs, 
który przecież nie tylko rozsławia muzykę Chopina, ale również nasz Kraj na cały świat. Nie mam swoich fawo-
rytów, bo każdy z tych artystów jest mistrzem, ale oczywiście bardzo bym chciała i wierzę w to, że XVII Kon-
kurs Chopinowski wygra nasz polski artysta Szymon Nehring. Dlatego spokojnie poczekajmy, ale i mocno trzy-
majmy kciuki.

Łukasz Włodek - Jest to wspaniała idea podtrzymywana pamię-
ci o Fryderyku Chopinie. Przy tej okazji możemy podziwiać  dzisiej-
szych  artystów, wykonujących najpiękniejsze dzieła fortepianowe. 
Uważam, że jest to doskonała okazja do promowania polskiej tra-
dycji muzycznej, a szczególnie gdy w konkursie biorą udział arty-
ści z zagranicy. 

Mirosław Kwiatkowski  -  Niestety nie oglądam tego konkursu, bo 
zwyczajnie nie rozumiem tej muzyki, ale czasami widzę tylko jego mi-
gawki w TV i to mi w zupełności wystarcza. Ale cieszy fakt, że Pol-
ska ma tak bardzo znaczący konkurs, który ją rozsławia na cały świat 
oraz, że oprócz innych artystów z całego świata są również i Polacy, 
którzy bardzo dzielnie dają sobie radę. 

Pan Marian - Powiem panu, że sporadycznie oglądam, choć  
sama formuła tego bardzo znaczącego konkursu w świecie 
muzyki, bardzo mi się podoba. Co do artystów, to niewątpli-
we są tu widoczni i mają przewagę artyści z Azji. I jest to dla 
mnie dość ciekawa rzecz, bowiem są to obywatele z dalekich 
kulturowo krajów, a mają takie zamiłowanie do polskiej mu-
zyki i do Chopina, która mam wrażenie, że połączyła wszyst-
kich obywateli w czasie trwającego konkursu w Warszawie. 
Wiem, że oprócz zagranicznych artystów mamy również Pola-
ków . Dlatego bardzo ich dopinguję i gratuluję, że dostali się do 
tak prestiżowego konkursu, jakim jest Konkurs Chopinowski. 

Marek Piksa – Niestety, nie oglądam tego konkursu, bo zwy-
czajnie nie mam na to czasu. Ale wiem, że właśnie się odbywa, i 
że startują w nim również Polacy. Nie mniej konkursem bardzo 
słabo się interesuję, bo raczej wolę oglądać filmy. Ale miło sły-
szeć, że jeden  Polak jest  w czołówce tego konkursu. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

masz problem, nie czekaj, nie 
szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 

12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji 

samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  

mieszkańcy Wojcieszyna 
zapraszają 

Kiermasz stroików 
nagrobnych 

W najbliższą niedzielę, 25 października, na placu przy 
Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, bę-
dzie można zakupić stroiki nagrobne przygotowane przez 
mieszkańców Wojcieszyna. Ozdoby będą sprzedawane 
od godz. 8.00 do 15.00. Dochód ze sprzedaży stroików 
zostanie przekazany na rzecz budowy kościoła w Wojcie-
szynie. 

Inf. własne 
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SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reklama
ŻyczeNia

Z okazji Imienin 
Urszuli Boratyńskiej 

dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, 
spełnienia marzeń 

wygrania w totolotka
 życzy

 mąż, córki z mężami, syn z żoną, 
wnuki oraz Mirek

Gmina jest „do przodu” na śmieciach 

Czy zmniejszą nam opłaty za wywóz odpadów?
Tylko przez pierwsze półrocze, do kasy gminy wpłynęło 1 mln 889 tys. zł z tytułu opłat za wywóz śmieci. Koszty obsługi systemu wyniosły w tym samym 
czasie 1 mln 866 tys. zł, co oznacza, że nasza gmina odnotowała zysk na śmieciach w kwocie ok. 23 tys. zł. Ale to chyba nie wszystko…..

Zgodnie z danymi, jakie przed-
stawił UM, do kasy gminy w okre-
sie od 1 stycznia do 30 czerw-
ca 2015 roku, wpłynęło dokład-
nie 1.889.405,73 zł od mieszkań-
ców opłacających za wywóz odpa-
dów tzw. opłatę śmieciową. Urząd 
informuje jednocześnie, że ścią-
galność tej opłaty wynosi 94,70%. 
Koszty obsługi całego systemu go-
spodarowania odpadami wynio-
sły natomiast 1.886.506,71 zł co 
do grosza. Na kwotę tę składa się, 
jak informuje UM, kilka pozycji- i 
tak za wywóz odpadów miasto za-
płaciło łącznie 1.532.803,11 zł, w 
tym 798.412,99 zł to kwota jaką 
pobrał ZUK, a 734.390,12 zł Ce-
lowy Związek Gmin RXXI (tzw. 
opłata na bramie za każdą przy-
wiezioną tonę do utylizacji). Resz-
tę pieniędzy pochłonęła „obsługa 
systemu”, czyli 333.703,60 zł. Co 
kryje się pod tą pozycją? Popro-
siliśmy urząd o dodatkowe wy-
jaśnienia i rozbicie rodzajowe tej 
pozycji. Jak wyjaśnił w odpowie-
dzi UM, na koszty te składają się: 
wynagrodzenia pracowników go-
spodarki łącznie z pochodnymi 
od wynagrodzeń (110.938,28zł), 
zakup materiałów biurowych, 

środków czystości, sprzątanie 
biura specjalnego - kilkuosobo-
wego wydziału jaki został wyod-
rębniony w ZBK do obsługi sys-
temu (7.251,16 zł), usługi tele-
komunikacyjne, pocztowe, ser-
wis oprogramowania (5.737,02 zł) 
oraz podatek od nieruchomości 
(510 zł). Ale gro stanowi tutaj po-
nownie zagadkowa i bardzo duża 
kwota  nazwana: koszty ogólno-
zakładowe (209.267,14 zł).  Jak 
na instytucję o charakterze biu-
rowym, zatrudniająca kilka osób, 
to wyjątkowo duża, nieoznaczo-
na precyzyjnie kwota, stanowią-
ca przecież prawie 2/3 całkowi-
tych  kosztów tzw. „obsługi syste-
mu” (patrz pierwsze główne rozli-
czenie).  Aby rozwiać rodzące się 
w związku z tym wątpliwości do-
pytamy wkrótce Urząd o ponow-
ne uzupełnienie odpowiedzi i roz-
bicie rodzajowe również tej po-
zycji (koszty ogólnozakładowe),  
ponieważ spodziewamy się że z 
kosztami realnymi związanymi  z 
celem na jaki ma być przeznaczo-
ny podatek śmieciowy, mogą mieć 
one niewiele wspólnego.       Z 
przedstawionych wyliczeń wyni-
ka,  że różnica między wpływa-

mi z tytułu opłat śmieciowych, 
a kosztami obsługi systemu, wy-
nosi dokładnie 22.899,02 zł. Tyle 
UM „zarobił” na opłatach śmie-
ciowych przez pół roku na pew-
no. Co się jednak okaże po roz-
biciu na czynniki pierwsze kwoty 
(209.267,14 zł), o tym poinformu-

jemy wkrótce… 

Zarobili, ale stawki te same ...
Przypomnijmy, że w poprzed-

nich okresach w których funk-
cjonuje nowy system, czyli za 
cały rok 2014 i połowę roku 2013,  
również wykazano poważne róż-
nice na plus, czyli znacznie wyż-
sze wpływy z opłaty śmieciowej, 
jak wydatki na system. Niestety 
w ślad za tym nie idą żadne suge-

stie, aby może obniżyć mieszkań-
com gminy stawki za wywóz od-
padów. Przypomnijmy, że w na-
szej gminie obowiązuje kilka sta-
wek, naliczanych w stosunku do 
liczby osób w danym gospodar-
stwie domowym. Stawki te zale-
żą również od tego, czy segreguje-
my czy też nie segregujemy odpa-
dów. I tak, w przypadku kiedy nie 
selekcjonujemy odpadów, staw-
ka za wywóz odpadów wyniesie 
odpowiednio: 24 zł w przypad-
ku gospodarstwa jednoosobowo, 
35 zł dwuosobowego, 53 zł kiedy 
rodzina stanowi od 3 do 5 osób i 
65 zł powyżej 6 osób w domu. W 
przypadku gdy odpady  segregu-
jemy, kwoty te stosunkowo maleją 
do 17zł (1 osoba), 25,65zł (2 oso-
by),  38,95zł (3-5 osób)  i 47,50 zł 
(6 i więcej osób w domu). Nieco 
mniej za śmieci płacą mieszkańcy 
Słajsina, gdzie znajduje się Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi RXXI, do którego zwożone 
są śmieci nie tylko z gminy No-
wogard, ale z 27 innych gmin z re-
gionu. Tam stawka wynosi kolej-
no 15,30 zł, 23 zł, 35 zł, 42,75 zł. 
Warunkiem skorzystania z „pro-
mocyjnego systemu” jest koniecz-

ność segregacji odpadów, oraz nie 
zaleganie z opłatami za wywóz 
śmieci. Inne stawki obowiązują za 
to dla nieruchomości niezamiesz-
kałych, czyli firm, instytucji pu-
blicznych, czy ogrodów działko-
wych. W tym przypadku stawkę 
opłaty za jednorazowy odbiór od-
padów komunalnych oblicza się 
na podstawie  pojemności pojem-
nika i częstotliwości jego opróż-
niania. Podobnie jak w przypadku 
domostw, tak i tu wyższe stawki 
obowiązują dla właścicieli nieru-
chomości, którzy odpady segregu-
ją, a inne dla tych, którzy nie zade-
klarowali selekcjonowania śmieci. 
I tak za jednorazowy wywóz po-
jemnika o poj. 110 i 120 litrów z 
odpadami nieposegregowanymi, 
firma zapłaci 16 zł. Za pojemnik o 
poj. 240 l, cena wzrośnie już dwu-
krotnie tj. 32 zł. Najwięcej zapła-
cić trzeba za wywóz 8 m3 odpa-
dów, bo 900 zł. Kiedy odpady są 
posegregowane, właściciel nieru-
chomości w której nie zamieszku-
ją na co dzień ludzie, zapłaci od-
powiednio 14 zł za opróżnienie 
pojemnika 110 l i 120 litrowego, 
28 zł za pojemnik 240 litrowy, a 
800 zł za kosz o poj. 8 m3. 

MS

złoty medal dla ratownika medycznego z Nowogardu 

Kazimierz Sędłak odznaczony przez Prezydenta RP 
Kazimierz Sędłak, ratownik medyczny z Nowogardu, został odznaczony przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”.  Ho-
norowe odznaczenia wręczano w miniony piątek 16 października, podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego w Drawsku Pomorskim. 

Kazimierz Sędłak pracuje w 
nowogardzkim pogotowiu od 
1988 roku. Jak sam mówi, wró-
żenie to traktuje jako docenienie 
jego wieloletniej służby. 

-Czuję się doceniony i wyróż-
niony. To dla mnie ogromny za-
szczyt – mówi K. Sędłak, pyta-
ny przez redakcję DN, co znaczy 

dla niego odznaczanie przyzna-
ne przez Prezydenta RP. 

W trakcie  uroczystości w 
Drawsku Pomorskim, prezy-
denckimi odznaczeniami zosta-
ło uhonorowanych łącznie 13 ra-
towników z całego województwa 
zachodniopomorskiego. Trzech 
kolejnych pracowników pogo-

towia zostało odznaczonych „za 
zasługi dla ochrony zdrowia”, 
przez  ministra zdrowia Maria-
na Zembalę. Przyznane ratowni-
kom medycznym odznaki, pod-
czas oficjalnej gali w Drawsku 
Pomorskim,  wręczali wicewo-
jewoda zachodniopomorski Ry-
szard Mićko i członek zarządu 
województwa zachodniopomor-
skiego Anna Mieczkowska. 

Dzień Ratownictwa Medycz-
nego, przypadający właściwe 
na dzień 13 października, ob-
chodzony jest w Polsce od 2006 
roku. Święto zostało powołane 
ustawą o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym. Jego pa-
tronem jest błogosławiony Ge-
rard Tonque, ur. ok. 1040, zm. 3 
września  1120, pochodzący we-
dług różnych wersji hagiografów 

z Francji bądź Włoch, założyciel 
zakonu szpitalników. 

Redakcja DN gratuluje panu 
Kazimierzowi przyznanego od-
znaczenia i życzy satysfakcji z 
pracy oraz wytrwałości przy wy-
konywaniu tego niełatwego za-
wodu, na kolejne lata. 

Tekst: Marcin Simiński 
fot. Marcin Łukasz, UM w Drawsku 

Pomorskim

Kazimierz Sędłak odznaczany prezydenckim medalem przez Ryszarda Mićko, wi-
cewojewodę zachodniopomorskiego
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Sonda z Osiny
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina, jest jednym z najstarszych konkursów muzycz-
nych na świecie, odbywa się co 5 lat. Dlatego nie mogliśmy 
pominąć w naszej cotygodniowej sondzie tak ważnego wy-
darzenia kulturalnego, i postanowiliśmy  zapytać naszych 
Czytelników z Gminy Osina, jaka jest ich opinia na temat 
konkursu oraz czy śledzą jego przebieg w relacjach telewi-
zyjnych?

Arkadiusz Witkowski – Z braku 
czasu, nie śledzę Konkursu Cho-
pinowskiego. Tylko tak wyrywko-
wo słyszałem o tym w wiadomo-
ściach. Wiem, że Polak do finału 
się dostał, z czego się bardzo cie-
szę. Nie widziałem jego występu i 
nie mogę tego ocenić. Ale liczę na 
to, że mu się uda, że ma szansę na 
wygraną. 

Pani Jadwiga – Nie oglą-
dam Konkursu Chopinow-
skiego. Nie interesuję się tym. 
Nawet nie wiem, kto dostał się 
do kolejnego etapu, więc cięż-
ko mi się w tym temacie wy-
powiedzieć. 

Wiesława Staszak – Zawsze by-
łam zainteresowana tym konkur-
sem, ale nigdy nie znalazłam na to 
czasu by go obejrzeć. Wiem, że Po-
lak dostał się do finału i na pewno 
ma duże szanse, by wygrać. Fryde-
ryk Chopin był Polakiem, więc Po-
lacy powinni kultywować to dzie-
ło, jako kolebkę kultury i muzyki. 
Będę trzymać kciuki, żeby mu się 
powiodło.   

Kamila Skamrot – Szczerze 
mówiąc nie śledzę Konkursu Cho-
pinowskiego, nie mam na to cza-
su, są dzieci, szkoła, obowiązki. 
Nawet nie interesuje mnie ten typ 
muzyki, ani tego rodzaju konkur-
sy. Nie  umiem powiedzieć nic na 
ten temat. Cieszę się bardzo z tego, 
że Polak dostał się do finału, ży-
czę mu wygrania konkursu i zaję-
cie pierwszego miejsca.  

Krzysztof Górecki – Wczoraj-
szy koncert bardzo mi się podobał. 
Konkurencja jest bardzo duża. Po-
lak ma w tym gronie  bardzo duże 
szanse by wygrać, tak jak i pozo-
stali uczestnicy. Nie jestem specja-
listą w tej dziedzinie i trudno jest 
mi to oceniać. Wszyscy grają na-
prawdę pięknie.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Niezwykła lekcja przyrody w Osinie 

Posadzili przed szkołą  
papieską sosnę
Uczniowie klasy II a i III b, Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w 
Osinie, posadzili przed szkołą młodą sosnę, która wyrosła z nasiona poświęconego przez 
papieża Benedykta XVI, podczas pielgrzymki do Polski w maju 2006 roku. 

Sadzonka ta została wyhodo-
wana w Nadleśnictwie Jabłonna, 
z nasiona, które w dniu 26 maja 
2006r., podczas Mszy świętej, na 
placu Piłsudskiego w Warsza-

wie, w czasie Pielgrzymki do Pol-
ski, pobłogosławił Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI. Uczniowie po-
sadzili młode drzewko w ramach 
zajęć terenowych poświęconych 

właśnie nauce o leśnej roślinno-
ści. Zajęcia z uczniami przepro-
wadziła 

Wioletta Żero z Nadleśnictwa 
Nowogard. 

Klaudia Stefańska 

Życie pisze zaskakujące scenariusze 

Zmarła najstarsza mieszkanka 
gminy Osina 
Smutna wiadomość dotarła wczoraj do redakcji DN. W  sobotę, 17 października, zmarła 
najstarsza mieszkanka z gminy Osiny, pani Jadwiga Jakubowska, o której pisaliśmy w mi-
niony piątek, relacjonując skromną uroczystość zorganizowaną z okazji jej urodzin. 

Wiadomość o śmier-
ci pani Jadwigi, przeka-
zał redakcji DN, wójt Osi-
ny, Krzysztof Szwedo, któ-
ry jeszcze w czwartek, 15 
października, odwiedził 
kobietę, by złożyć jej ży-
czenia z okazji 95 urodzin. 
Relacja z wizyty u Jubilatki 
ukazała się w poprzednim, 
piątkowym wydaniu DN. 

Przypomnijmy, że pani 
Jadwiga była najstarszą 
mieszkanką z gminy Osi-
na. Od pewnego czasu 
mieszkała w Domu Spo-
kojnej Starości „Abomed” 
w Goleniowie, gdyż wy-
magała całodobowej opie-
ki. Była lubianą i szanowa-

ną osobą wśród mieszkań-
ców całej gminy. 

Redakcja DN łączy się w 
smutku, po śmierci śp. Ja-
dwigi Jakubowskiej, z ro-
dziną i bliskimi zmarłej. 

Msza św.  pogrzebowa 
w intencji śp. Jadwigi zo-
stanie odprawiona dzisiaj, 
tj. wtorek, 20.10.2015r., 
o godz. 13.00 w koście-
le w Osinie.  Po Mszy św. 
kondukt żałobny z cia-
łem zmarłej przejedzie na 
cmentarz do Goleniowa, 
gdzie odbędzie się ceremo-
nia pochówku. 

MS
fot Klaudia Stefańska
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Nasz felieton

Dziedzictwo i dziedzice Lewicy

Włodzimierz Cimoszewicz syn 
Mariana Cimoszewicza  pułkow-
nika WSI na usługach KGB ,,prze-
kazywał  kilka dni temu dziedzic-
two polityczne   lewicy  pani Bar-
barze Nowackiej z TR Palikota – o 
pewnych aspektach tego  wieko-
pomnego  wydarzenia  związanych 
z esbecką przeszłością Cimoszewi-
czów  pisaliśmy niedawno  w DN.    
Ale dziedzictwo lewicy wytworzo-
ne głównie w PRL-u  to  spuścizna 
tak bogata i wielobranżowa,  że 
trzeba  by setek ciężkich  UAZ- ów, 
aby tomy opisujące to dobrodziej-
stwo unieść.  Mimo że wielu może 
być już  zdegustowanych tym  te-
matem  to  pisanie  o tej spuściźnie  
w  Nowogardzie ma jednak głębo-
ki sens -albowiem tutaj  w przeci-
wieństwie do 99,9 proc  miejsc w 
kraju jest ona  nie tylko kultywo-
wana w zaciszu  komuszych serc,  
ale także czynnie uprawiana  na  
co dzień.   Szczególną rolę w tej 
praktyce  odgrywa zwłaszcza pion 
propagandowy naszego magistra-
tu. Ze względu na ogólny postęp 
cywilizacyjny innego fundamen-
talnego dla socjalistycznej demo-
kracji  pionu, czyli  pionu repre-
sji czynnej   (łamania nieposłusz-
nych palców w dźwiach)  nie dało  
się na dzisiaj utrzymać. Pozosta-
je więc propaganda i  wspomaga-
jąca  ją  represja psychologiczna 
(łamanie nieposłusznych charak-
terów za drzwiami -urzędnicy nie 
wstydźcie się trzeba o tym mówić 
głośno, mimo wszytko dzięki soli-
daruchom i JP II  jesteście u sie-
bie -głowa do góry).  Jak niekiedy  
z obowiązku  zawodowego czytam 
te brednie z   nowogardzkiego  wy-
działu informacji,  to  jakbym du-
cha Urbana zobaczył. Ten co praw-
da jeszcze nie duch, ponieważ na-
dal żyje, ale ostatnio średnio czyn-
ny (także seksualnie jak sam twier-
dzi)  Ów jeden z wielu  dziedziców 
komuszych osiągnięć  .J.  Urban w 
dziedzinie plucia, chamstwa  i in-
telektualnego potworzenia, sam 
zostawił dziedzictwo  niedościgłe. 

Dziedzictwo z którego wydają  się 
czerpać w nowogardzkim  magi-
stracie  w pionie propagandy  peł-
nymi garściami.    Co zaś  z faktów  
o tym klasyku  wiadomo, i  co wia-
domo co  być  może  rzuci   nieco 
światła na lokalne uwarunkowania  
i osobowościowe  pogubienia nie-
których, o tym niżej:.  
Jerzy Urban urodził się 3 sierpnia 
1933 roku w Łodzi, w zasymilowa-
nej rodzinie żydowskiej. Syn Jana  
Urbacha i Marii Brodacz. Ojciec 
Urbana był członkiem PPS i Bun-
du, a także właścicielem dziennika 
„Głos Poranny”. Po likwidacji  po 
wojnie PPS,  Urbach  wstąpił do 
PZPR. . Ze słów Radosława Pisz-
czyka, autora wywiadu „Rzeki” z 
jedną z byłych żon Jerzego Urbana 
wynika, że: „Ojciec Urbana,  oskar-
żony został przed wojną przez en-
deków, że jest sowieckim agentem. 
Procesował się z pismem, które za-
mieściło jego fotografię jak wycho-
dzi z dużą paczką z ambasady ra-
dzieckiej. Teraz Jerzy Urban twier-
dzi, że dzięki temu udało im się je-
sienią 1939 roku niezgorzej urzą-
dzić we Lwowie, dokąd uciekli z 
Łodzi po wybuchu wojny. Urbach 
dostał tam początkowo bardzo od-
powiedzialną w każdym systemie 
totalitarnym posadę administrato-
ra domu. Kto zna realia sowieckiej 
okupacji Lwowa – wrzesień 1939 – 
czerwiec 1941 – wie, że zwłaszcza 
ta posada wiązała się z częstymi 
roboczymi kontaktami NKWD, a 
obejmujący ją musiał cieszyć się 
pełnym zaufaniem tej kryminalnej 
organizacji. Świadczy o tym zaufa-
niu, także rychły awans Urbacha 
na stanowisko urbanisty miasta 
Lwowa.” Mlody Urban  też stosun-
kowo szybko odkrył w sobie swo-
iste odziedziczone po papie  „po-
wołanie” do donoszenia. „Może 
zapragnął wówczas „dowartościo-
wać się” poprzez współpracę ze 
Służbą Bezpieczeństwa ? Pisząc o 
konfliktach i rozstaniach ze swo-
im przyjacielem Dziewanowskim, 
niedwuznacznie przyznaje się, że 
donosił o jego kontaktach z amba-
sadą USA. Przez jakiś czas Urban 
spotykał się z przedstawicielką Mi-
nisterstwa Bezpieczeństwa w Par-
ku Łazienkowskim. Chociaż – jak 
się przyznaje w innym miejscu – 
szpiegował na rzecz organizacji 
bezpieczeństwa już wcześniej jako 
aktywista ZMP w Łodzi. Donosił 
wówczas osobnikowi posługujące-
mu się kryptonimem „Zygmunt””. 
czytamy w „Czerwonych Dyna-
stiach” profesora Jerzego Roberta 
Nowaka. Sam Urban w „Trybunie” 
pisał: „Mogę zaświadczyć, że by-

łem i jestem kapusiem, i dumny z 
tego jestem.”  Nienawiść do koscio-
la ma także swoiste jak u każdego 
komucha podłoże  „Po okupowa-
niu Lwowa przez Niemców, -pisze 
autor przytoczonego na wstępie  
wywiadu- Urban musiał dla ka-
muflażu wkuwać modlitwy i bie-
gać na naukę religii. Robił to nie-
zwykle gorliwie. Sam przyznaje, że 
ćwiczył nawet w domu odprawia-
nie nabożeństw. Później– jak czę-
sto się zdarza, tak go to zniechęci-
ło, że zamiast żywić wdzięczność 
wobec Kościoła, iż dzięki temu 
ocalił życie, nienawidzi duchow-
nych do dzisiaj. Po latach kariery 
w PRL-owskich mediach J Urban 
osiągnął swoje szczyty zawodowe 
w stanie wojennym jako rzecznik 
rządu.
 Jaruzelski, by zwiększyć swoje małe 
ego
Na rzecznika stworzył Urbana Je-
rzego.
To tylko jeden z wierszyków jakie 
krążyły w latach 80-tych na temat  
Urbana, i które ukazywały   oso-
bowość o  randze   realnej kre-
atury.  Wierszyk ten pokazuje też  
psychologiczne  podłoże na jakim 
rozkwita  chamski, a kolejnej fa-
zie rozwoju  też obsceniczny  styl 
Urbana – niedowartościowanie.  
Niedowartościowanie  i  jego sa-
mego i jego mocodawcy. Jak groź-
ne są   w  życiu społecznym   takie 
osobowości drążone obsesją małe-
go ego to już wiadomo – to mię-
dzy innymi  retoryka  nienawiści 
Urbana przyczyniła  się do  two-
rzenia atmosfery wokół wolno-
ściowej działalności  księdza J Po-
piełuszki  i  ostatecznie do  mor-
derstwa  i męczeńskiej śmierci   w 
1983 roku tego kapłana (  19 paź-
dziernika przypadła  kolejna rocz-
nica śmierci błogosławionego). 
Można o takich groźnych dla  ja-
kości  życia społecznego  osobo-
wościach  z obsesją  małego ego  
mówić i pisać  uczenie ale moż-
na też tak jak Jan Pietrzak, któ-
ry u Wojewódzkiego powiedział o 
Urbanie: „Wie pan, kto to Urban? 
To taki mężczyzna, który zasypia 
w krawacie, żeby rano odróżnić 
dupę od twarzy.”
Taka  też różnica jak jest  miedzy 
Pietrzakową dupą a twarzą  jest też 
między produkowanym w gmin-
nym wydziale   propagandy  biu-
letynem dla  naiwnych biedaków  
a  wolną prasą dla myślących ludzi.   
Niestety niektórym nawet krawat 
nie pomoże aby tę różnicę dojrzeć.

Marek Słomski

Wybory do parlamentu już w 
niedzielę 

Komisje przeszkolone 
na przyjęcie wyborców 
Wczoraj, tj. poniedziałek 19 października, w sali kinowej 
NDK, odbyło się szkolenie dla członków Obwodowych Komi-
sji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia niedziel-
nych wyborów parlamentarnych na terenie naszej gminy. 

Szkolenie przeprowadził sę-
dzia Sądu Apelacyjnego w Szcze-
cinie, Piotr Brodniak. Zanim roz-
poczęło się szkolenie, członkowie 
poszczególnych Komisji, wybrali 
spośród siebie przewodniczących 
i wiceprzewodniczących. 

W trakcie wyborów do parla-
mentu, które odbędą się już w 
najbliższą niedzielę, 25 paździer-
nika, na terenie naszej gminy, 
otwartych będzie 19 lokali wybor-
czych.  Z tego, 12 na terenie mia-
sta, w tym 4 zamknięte (DPS x2, 
ZK, Szpital) i 8 otwartych oraz 7 
na terenie wiejskim. Łącznie we 
wszystkich lokalach pracować bę-
dzie 137 osób. Każda z nich otrzy-
ma za pracę w komisji dietę, w 
kwocie od 160 zł (członek) do 
200 zł (przewodniczący komisji). 
Głosować będzie można od godz. 
7.00 do godz. 21.00. 

Przypomnijmy, że każdy z wy-
borców, który przyjdzie do wła-
ściwej ze względu na miejsce za-
meldowania komisji, otrzyma 

dwie karty do głosowania. 
Na jednej, pojedynczej karcie, 

w kolorze żółtym, znajdować się 
będą nazwiska sześciu kandyda-
tów do Senatu z naszego okręgu. 
Aby oddać ważny głos, należy po-
stawić znak X w kratce tylko przy 
jednym nazwisku. 

Na drugiej karcie, w formie 
zszytej książeczki w kolorze bia-
łym, znajdować się będą listy po-
szczególnych komitetów (łącz-
nie 8), a na nich nazwiska kan-
dydatów z tych komitetów star-
tujących z naszego okręgu (łącz-
nie 183 osoby). W tym przypad-
ku, podobnie jak przy głosowa-
niu na senatorów, aby oddać waż-
ny głos, trzeba postawić znak X 
tylko przy jednym nazwisku, spo-
śród wszystkich nazwisk umiesz-
czonych w całej książeczce. 

Należy pamiętać, aby na głoso-
wanie zabrać ze sobą dowód oso-
bisty. 

MS

W odpowiedzi na nasz artykuł 
w sprawie drogi 
Poniżej publikujemy informację, jaką po naszym sygnale 
w piątkowej rubryce „W skrócie” przesłał do redakcji Jan 
Smolira, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno”. 

 „ W związku z informacją, któ-
ra ukazała się w piątkowym wy-
daniu DN, dotyczącą stanu dro-
gi osiedlowej, pragnę poinformo-
wać, że w bieżącym roku przebu-
dowaliśmy cały odcinek układu 
komunikacyjnego od wjazdu na 
osiedle aż do ul. Zacisznej. Dal-
sza modernizacja dróg osiedlo-
wych możliwa będzie po wyko-
naniu przez Gminę Nowogard re-
montu ul. Zacisznej (działka 254 
- odcinek od kotłowni, SKR do 

ul. Żeromskiego). Remont po-
zostałej części drogi osiedlowej, 
przebiegającej wzdłuż budynku 
przy ul. Żeromskiego18, planuje-
my wykonać w przyszłym roku” - 
wyjaśnia i jednocześnie uspakaja 
prezes Smolira.  

Pozostaje czekać, zgodnie z za-
powiedzią prezesa SM „Gardno”, 
na zapowiadany remont drogi. 

 
Jarek Bzowy 
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Sondaż wyborczy dla Pr Szczecin…

Słomski z największymi szansami na mandat!
Wśród  5-ciu nowogardzkich kandydatów, w najbliższych wyborach do Sejmu, największe szanse uzyskania mandatu ma Paweł Słomski startujący z listy 
Kukiz 15 – tak wynika z opublikowanego wczoraj sondażu wyborczego, który dla PR  Szczecin wykonali socjologowie z Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Szczecinie. 
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Razem Nie wiem

Sondaż preferencji wyborczych
w województwie zachodniopomorskim 

Sondaż Radia Szczecin

Opublikowany wczoraj son-
daż, dokonany metodą ankieto-
wą na próbie 1500 osób wyka-
zał, że w naszym województwie 
chęć głosowania na PO dekla-
ruje 23,3 proc. pytanych, na PiS 
- 22,4 proc. Na trzecim miejscu 
znajduje się lista Kukiz 15 z wy-
nikiem 12,3 proc. Na  Zjednoczo-
ną Lewicę ma zamiar głosować 
niecałe 10 proc, a na partię Kor-
win około 8 procent. Nieco ponad 
5 procent uzyskuje  według son-
dażu jeszcze PSL. Listy pozosta-
łych komitetów cieszą się popar-
ciem znacznie poniżej 5-ciu pro-
cent. W podziale na mandaty po-
selskie oznacza to dla PO i PiS po 
cztery miejsca w sejmie, dla Ku-
kiz 15 dwa miejsca, i po jednym 
dla Lewicy i partii Korwin. Gdy-
by wybory w niedzielę potwier-
dziły te preferencje, to najwięk-
sze szanse na zdobycie mandatu 
z nowogardzkich kandydatów do 
parlamentu, ma startujący z ostat-
niego miejsca listy Kukiza, Paweł 
Słomski. Jak wiadomo z dotych-
czasowych doświadczeń, miejsce 
na liście wpływa istotnie na uzy-
skiwane później  w wyborach wy-

niki. Ten swoisty handicap doty-
czy głównie miejsca pierwszego, 
ale i … ostatniego. Nikt z nowo-
gardzkich kandydatów do parla-
mentu nie ma „jedynki” na swo-
ich listach: Kazimierz Lembas 
jest  ósmy na liście Lewicy, dzie-
siątka na liście PiS jest Magdalena 
Zarembska – Kulesza, a z 20-ste-
go  miejsca na liście PO, startu-
je Adam Fedeńczak. Preferowa-
ne wyborczo ostatnie miejsca zaj-
mują natomiast: Damian Simiń-
ski na liście PSL i Paweł Słomski 
na liście Kukiz 15. Ci dwaj znaj-
dują się więc potencjalnie najbli-
żej mandatu tyle, że PSL Damia-
na Simińskiego, według sondażu, 
nie otrzymuje żadnego mandatu, 
a lista Kukiza może ich otrzymać 
nawet dwa. Jest wielce prawdopo-
dobne, że ten drugi mandat, po „ 
jedynce”  z listy, otrzyma właśnie 
ostatni na liście, czyli Paweł Słom-
ski. Nowogard ma więc coraz bar-
dziej realną szansę na posiadanie 
posła, dzisiaj ta szansa wiąże się z 
osobą Pawła Słomskiego z listy nr 
7, Kukiz 15.

Red.

W gospodarstwach ogrodniczych ruch 

Nadal królują chryzantemy...
Wielkimi krokami zbliża się Święto Wszystkich Świętych, dla wielu kwiaciarni oraz gospodarstw ogrodniczych,  to jeden z najważniejszych dni w roku. 
Czas poprzedzający święto jest wypełniony intensywnymi przygotowaniami do sprzedaży hodowanych przez wiele miesięcy kwiatów. My w tym gorącym 
okresie odwiedziliśmy Gospodarstwo Ogrodnicze państwa Wiśniewskich w Nowogardzie, by zapytać, jak wyglądają ich przygotowania do zbliżających się 
świąt obchodzonych 1 i 2 listopada. 

Pan Dawid Wiśniewski wraz z 
żoną, prowadzi swoje Gospodar-
stwo Ogrodnicze od 1991r. Znaj-
duje się ono przy ul. Boh. War-
szawy. Właściciele sami zajmu-
ją się hodowlą i pielęgnacją kwia-
tów.  Przyznają, że okres zbliżają-
cych się świąt jest dla nich dużym 
wyzwaniem, szczególnie, że  pro-
dukcja chryzantem jest trudna, a 
i niestety coraz mniej opłacalna. 

-W tym okresie, przed święta-
mi zmarłych, najczęściej sprzeda-
jemy chryzantemy drobnokwiato-
we. Niestety z roku na rok jest to 
coraz mniej opłacalne. Społeczeń-
stwo nasze także ubożeje i oszczę-
dza. Wolą kupić chlebek, jak kwia-
tek. Może mi pani tylko życzyć po-
wodzenia w sprzedaży, bo to jest 
bardzo stresujący okres dla ogrod-
nika. Chryzantema jest kwiatem 
stresującym, z racji tego, że sprze-
daż kwiatu jest bardzo krótka. To 
specyficzny kwiat na tę szczególną 

okazję. W tydzień trzeba upłyn-
nić cały towar. Klienci nauczyli 
się, żeby kupować chryzantemy na 
ostatni moment, tj. ostatniego dnia 
miesiąca października lub pierw-
szego listopada, wtedy kupują naj-
więcej tych kwiatów, z racji tego, że 
liczą na to, iż ceny kwiatów będą 
najniższe. Chryzantema drobno-
kwiatowa na ten dzień Wszyst-
kich Świętych uprawiana jest od 
maja, a sprzedawana w szczegól-
ności tylko 1 listopada. A to prze-
cież pół roku pracy przy tym kwie-
cie – mówi pan Dawid. 

-Od bardzo dawna przygoto-
wujemy się do Święta Wszystkich 
Świętych. To najbardziej popytny 
kwiatek. Przed okresem Wszyst-
kich Świętych, trzeba wydać dużo 
pieniędzy. Najpierw musimy zain-
westować w kwiat, aby później, jak 
to się mówi, odpracować go, jeże-
li oczywiście się uda.. – dodaje pan 
Dawid.

W tym sezonie państwo Wi-
śniewscy oferują  swoim klientom 
bogaty asortyment oraz szeroką 
gammę kolorów chryzantem, któ-
ra na pewno zaspokoi wymagania 
każdego.

- W tym sezonie mamy masę cie-
kawych kolorów. Żółte, ceglaste, ró-
żowe, wpadające w zieleń. Każdy 
klient  znajdzie coś wg swojego gu-
stu. Wiemy, że klienci szukają te-
raz nowości, a my staramy się im 
wyjść naprzeciw – zapewnia pan 
Dawid.

Poza chryzantemami, któ-
re będą królować w tym okre-
sie, państwo Wiśniewscy posia-
dają również wiele innych kwia-
tów zdobiących przydomowe ra-
baty, ogrody działkowe balkony i 
tarasy. 

Klaudia Stefańska 

Pan Dawid Wiśniewski w swoim kwiatowym królestwie 
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muzeum w Nowogardzie - ciąg dalszy 

Historia przedwojennego muzeum
W wydaniu DN  z dnia 29. 09. 2015r.,  publikowaliśmy artykuł p. Jana Czesława Kozakowskiego, byłego mieszkańca naszej gminy, o konieczności organizacji Muzeum Ziemi 
Nowogardzkiej. Tydzień temu rozpoczeliśmy natomiast publikację fragmentów opracowania autorstwa Ignacego Skrzypka z Muzeum w Koszalinie, pt. Zarys dziejów daw-
nego Muzeum Regionalnego w Nowogardzie. Tekst ten ukazał  się Koszalińskich Zeszytach Muzealnych  T.23 Koszalin 2001 i dotyczy muzeum, które istniało w Nowogardzie 
przed wojną.  Dzisiaj cześć druga tej publikacji  

 Zarys dziejów dawnego Mu-
zeum Regionalnego w Nowogar-
dzie.

Część druga
Jednym z pierwszych darczyń-

ców stał się magistrat w Nowogar-
dzie, który przekazał dwie dzidy 
dawnych, nocnych stróżów miej-
skich.” Natomiast admini stracja są-
dowa przekazała starą ławę, na któ-
rej jeszcze w końcu XIX wieku wy-
mierzano karę chłosty. W niedługim 
czasie muzeum nabyło obraz z 1860 
roku, „Nowogard 1844” oraz ko-
pię mapy Eilharda Lubinusa z 1618 
roku12. Wielu rol ników przekazy-
wało zabytki archeologiczne; krze-
mienne i brązowe narzędzia, czy też 
naczynia z grobów wydobywane w 
czasie orki lub przy innych pracach 
ziem nych. Takim ważnym znalezi-
skiem archeologicznym odnotowa-
nym w prasie w 1927 roku było od-
krycie, przez właściciela ziemskie-
go Boldta z Żabowa (Gross Sabow), 
grobu kamiennego ludności kultury 
ceramiki sznurowej z późnego okre-
su neolitu (ok. 2500 p.n.e.) z do-
brze zachowanym pucharkiem gli-
nianym, bogato zdobionym, który 
obecnie znajduje się na ekspozycji w 
Muzeum w Koszalinie13. Dzięki ta-
kim ofiarodawcom jak Nikłaś z Dłu-
gołęki (Lanskafef), Schroder z miej-
scowości Kikorze (Kickcr), panowie: 
Stuffke, Kath, Zoll i pani Hamann z 
Nowogardu (Naugard), Furstenow 
i pani Bom z Wojcieszyna (Eberste-
in} czy von Puttkammer z Żabówka 
(Klein Sabow), muzeum wzbogaci-
ło się o liczne siekierki, toporki, dłu-
ta, wióry i skrobacze krzemienne z 
młodszej epoki kamienia. Przy ul. 
Ogrodowej (Gartenstrasse), obec-
nie Wojska Polskiego, podczas na-
prawy chodnika znaleziono toporek 
kamienny, prawdopodobnie przy-
wieziony z piaskiem z jakiejś nie-
dalekiej żwirowni, który przekazał 
do muzeum niejaki Schultz z No-
wogardu. Duży zbiór przęślików gli-
nianych (18 sztuk), groty krzemien-
ne, 3 topor ki kamienne, 2 kawał-
ki bursztynu, przekazał kominiarz 
Jasch z Maszewa ( Massow). Jeden 
duży fragment bursztynu kopalnego 
z Dabrownicy (Damerfifz) oraz cię-
żarek gliniany do sieci z Bienic (Gros 
Benz) podarował nauczyciel Beher, 
natomiast l siekierkę tulejkowatą z 
brązu kultury łużyckiej z Kikorza i 
2 fragmenty sprzączki do pasa z Re-
dła (Pflugrade) przekazał nauczy-
ciel Gauger, natomiast kilka kamie-
ni żarnowych z Maszewa, Wojtaszyc 
(Yoigthagen) i Długołęki przy wiózł 
do muzeum Kannenberg i wspo-
mniany już wcześniej Nicklas14.

To tylko niewielki procent ofia-
rodawców zabytków archeologicz-
nych. Nie które wymienione oso-

by, jak kominiarz Jasch z Masze-
wa, pani Hamann z Nowo gardu, czy 
Furstenow z Wojcieszyna, przyno-
sili także obiekty kultury ludowej i 
rzemiosła mieszczańskiego. Dzięki 
takiemu właścicielowi ziemskiemu 
jak Wendorff z Żabowa czy Groth z 
Ostrzycy (Bernhagen) muzeum no-
wogardzkie mogło później urządzić 
izbę chłopską, w której wystawiono 
olbrzymie łoże z 1709 roku, kołyskę 
z 1780, stół i zydle. Skrzynię rzeź-
bioną z 1768 roku podarowała pani 
Moede z Nowogardu, natomiast ko-
łowrotek, grzebień do czesania lnu i 
inne na rzędzia tkackie, a także rzeź-

bioną tabakierkę ofiarował wymie-
niany wcześniej Furstenow z Woj-
cieszyna.

Życie gospodarcze, handel i rze-
miosło cechowe w dawnych cza-
sach można było odtworzyć dzięki 
zabytkom, które przekazali spraw-
dzeni już miłośnicy mu zeum, jak 
Wendorff z Żabowa - darczyńca do-
brze zachowanej żelaznej miary łok-
ciowej i korca drewnianego. Chłop-
ską torbę na pieniądze dla kobiet z 
1800 roku, z miejscowości Dębica 
(Sichenwalde) przyniosła pani Ha-
mann 2 Nowogar du, a starą sakiew-
kę ze skóry kominiarz Jasch z Ma-
szewa, który przekazał rów nież tro-
chę dokumentów miejskich z XVII 
i XVIII wieku. Dwie formy do pier-
ników z 1768 roku, z wizerunkiem 
Żołnierza epoki fryderycjańskiej, 
ofiarował piekarz Hermann Schenk 
z Nowogardu, który wspólnie z pa-
nami Gartnerem i Hankę - też z No-
wogardu, przynieśli kilka kutych, 
starych zamków do drzwi15, Zabyt-
ki ze starej gazowni oraz 3 tkani-
ny drukarskie przekazał miejscowy 
właści ciel farbiami Becker. O dzia-
łalności dawnych cechów rzemieśl-
niczych świadczą dokumenty ce-

chowe z 1763 i 1798 roku podaro-
wane przez miejscowego ślusarza 
Helle. Rzymską wagę szalkową i ze-
staw dawnych ciężarków przyniósł 
Bosch z Dobrej, Banknoty inflacyj-
ne ( Notgeldy). 3 kasetki ze starymi 
monetami, skrzy neczkę ze współ-
czesnymi monetami, podarowa-
li panowie: Zimmer z Maszewa, H, 
Schenk, Thurk. Lange i pani Maasch 
z Nowogardu16. Wielu z tych dar-
czyńców pozbywało się swoich pry-
watnych kolekcji, które z pasją gro-
madzili przez lata zdając sobie spra-
wę, że teraz najwłaściwsze ich miej-
sce jest w powiatowym muzeum re-

gionalnym. Również gminy kościel-
ne przekazywały do muzeum swoje 
zabytki z dziedziny kultu religijnego. 
Z Orzechowa (Diisterbeck) przywie-
ziono 12 drew nianych figur świę-
tych, z Długołęki dzwonek kościel-
ny z woreczkiem do zbiera nia da-
rów ofiarował Nicklas, stare książ-
ki kościelne z 1702 i 1722 roku oraz 
tablice nagrobne z Żabowa przeka-
zał mieszkaniec tej wsi - Kruger, a 2 
amulety przeciwko cholerze wdowa 
Rohloss z Nowogardu17.

Zgromadzone zabytki musiały 
zostać opisane i podzielone robo-
czo według określonych dziedzin. 
W pierwszym okresie uporządko-
wano oczywiście prehisto rię, kultu-
rę ludową, historię miasta i gminy, 
gdzie rozdzielono zabytki związane 
z życiem gospodarczym i sądownic-
twem18. Później dopiero, po urzą-
dzeniu mu zeum, utworzono nastę-
pujące działy: a) historia miasta i 
rzemiosła, b) prehistoria, c) przyro-
da, d) kultura ludowa, e) zbiory ko-
ścielne19.

Po intensywnym okresie zbierac-
twa i pracach przygotowawczych, 
trwających krótko, bo tylko pół 
roku, można było uroczyście otwo-

rzy i udostępnić zwiedza jącym Po-
wiatowe Muzeum Regionalne w No-
wogardzie (Das Naugarder Kreishe-
imatmuseum). Nastąpiło to w pią-
tek 7 stycznia 1927 roku, w obec-
ności władz powiatowych, przedsta-
wicieli magistratu i oczywiście za-
proszonych gości20. Powitalne prze-
mówienie wygłosił kierownik mu-
zeum rektor Herbert Notzke, dzię-
kując przede wszystkim przedstawi-
cielom powiatu za przyznane fun-
dusze i popieranie działalności zbie-
rackiej, zwrócił się równocześnie do 
przybyłych gości o dalsze wspiera-
nie, dary i przekazywanie zabytków. 

Mówił o idei gromadzenia pamiątek 
z przeszłości, wskazując na cel i sens 
istnienia placówki muzealnej w po-
wiecie. Ponieważ muzea nie powsta-
ją w ciągu roku, a przez dziesięciole-
cia, apelował aby nie ustawać w po-
większaniu zbiorów,

Zgromadzeni goście byli zasko-
czeni tym co zostało na otwar-
ciu pokazane. Pracz pół roku zgro-
madzono pokaźną ilość zabytków i 
wyeksponowano je z du żym znaw-
stwem tematów. Sam starosta von 
Gossler wyraził zdumienie, że w tak 
krótkim czasie, tak wiele zrobiono 
i przyznane środki finansowe rze-
telnie wyko rzystano. Tym samym 
na przyszłość Wydział Powiatowy 
ds. placówek kultury w starostwie 
nie będzie miał żadnych oporów w 
przyznawaniu subwencji na utrzy-
manie muzeum21.

Zwiedzający mogli podziwiać bo-
gate zbiory archeologiczne, etno-
graficzne, rzemiosło miejskie i do-
kumenty historyczne. Uwagę zwra-
cał także model więzienia sądowego 
wykonany przez więźniów w 1916 
roku, przy którym umieszczono 
także litografię G. Kleinego przed-
stawiającą widok zakładu karnego z 

1830 roku oraz obraz „Ostatni straż-
nicy z Nowogardu” (ryć. 2). Wyeks-
ponowano ponadto w tym dziale ka-
ftan bezpieczeństwa, kajdany, dyby, 
dyscyplinę skórzaną i inne urządze-
nia do wykonywania kary, stosowa-
ne do roku 1890 oraz narzędzia tor-
tur od czasów średniowiecza22.

Uwagę przykuwało również 
200-letnie łoże z baldachimem, 
zbiór monet od czasów rzymskich 
do średniowiecza, m.in. talar św. 
Grzegorza z 1608 roku, a także pie-
niądze zastępcze z czasów inflacji23. 
Wystawiano dobrze zachowane do-
kumenty księcia Bogusława XIV z 
1632 roku, Fryderyka Wilhelma z 
1661 i Fryderyka I z roku 1709, von 
Schwerina z 1797 roku i inne. God-
ny uwagi przy wejściu był kuty szyld 
ślusarza goleniowskiego. Na ścia-
nach wisiały akwarele starych bu-
dynków z Nowogardu, m.in. budy-
nek starej poczty i apteki oraz wi-
doki innych miejscowości24. W od-
dzielnym pokoju zebrano grupę wy-
preparowanych drapieżnych ptaków 
miejscowych, ptasich jaj i różne wy-
pchane zwierzęta leśne, a także naj-
nowszy nabytek przekazany przed 
otwarciem muzeum, mianowicie 
zbiór motyli pomorskich, które po-
darował kominiarz Jasch z Masze-
wa”. Otwarte muzeum mogło więc 
zacząć normalną działalność.

W tym miejscu trzeba zazna-
czyć, że istnieją pewne rozbieżno-
ści w dacie otwarcia pierwszej eks-
pozycji muzealnej i początkach roz-
poczęcia działalności muzeum w 
Nowogardzie. Periodyki pomor-
skie informujące o tym fakcie po-
dają datę 7 stycznia 1927 roku26. Tę 
samą również datę wymienia na-
uczyciel z Nowo gardu Raschke, w 
artykule o muzeum zamieszczo-
nym w „Heimatblatter” z 1927-1928 
roku”. Natomiast w „Pommersche 
Heimatpflege” z 1930 roku sam Her-
bert Notzke podaje datę 27 stycz-
nia 1927 roku”. Dyrektor Muzeum 
Prowin cjonalnego w Szczecinie - 
Otto Kunkel, w artykule o muzeach 
pomorskich, w tym samym czasopi-
śmie , tylko z roku 1933, podaje li-
piec 1926 roku za datę rozpo częcia 
działalności muzeum29. Margrit 
Schlegel, w notatce zamieszczonej w 
„Pom mersche Zeitung” z 1998 roku, 
podaje l stycznia 1926 roku jako 
dzień otwarcia muzeum regional-
nego na poddaszu szkoły miejskiej 
w Nowogardzie30. Nic dziw nego, że 
jest tyle rozbieżności w ustaleniu tej 
daty, skoro sam kierownik muzeum 
Herbert Notzke nie mógł się zdecy-
dować co do konkretnego terminu. 

cdn
                                                                                        

Ignacy Skrzypek 

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – powstała w latach 1610-1618 na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II. Autorem 
mapy Pomorza Zachodniego był niemiecki kartograf  Eilhardus Lubinus  Kopia tej mapy została nabyta przez nowogardzkie 
muzeum Obecnie w Polsce znajduje się kilka oryginalnych egzemplarzy z I bądź II wydania mapy w tym w muzeum w Szczecinie  
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Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

zielone Przedszkole

Pomogli Natalce
Jak co roku w Zielonym Przedszkolu, w dniu Edukacji Na-
rodowej odbyła się akcja charytatywna na rzecz kogoś po-
trzebującego. 

W tym roku wspólnie z rodzica-
mi dzieci przedszkolnych zdecy-
dowaliśmy, że fundusze zebrane w 
naszej akcji przeznaczone zosta-
ną na rzecz Natalki Wawryczuk, 
na zakup pionizatora. W akcję 
zaangażowały się dzieci i ich ro-
dzice oraz pracownicy Zielonego 
Przedszkola. Przedszkolaki wła-
snoręcznie zrobiły piękne, wielo-
barwne lampiony i kwiaty, wyko-
nane ozdoby zastąpiły tradycyjne 
prezenty wręczane nauczycielom. 

Zebrane pieniądze przeliczono w 
obecności rodziców i przekaza-
no na ręce taty Natalki w kwocie 
1761,33 zł. Obustronne wzrusze-
nie umocniło uczestników zor-
ganizowanej akcji w przekonaniu 
o poprawności i potrzebie nasze-
go działania. Serdeczne podzięko-
wania składamy rodzicom zaan-
gażowanym w zbiórkę funduszy. 
A są to: Pani Kinga Fedak, Edy-
ta Grabara, Izabela Gizińska, Ka-
rolina Łokaj, Agata Mańkowska, 

Edyta Orłowska – które osobiście 
wspierały wszelkie dobroczynne 
działania. Za szczery akt serca i 
wspólne działanie otrzymaliśmy 
od rodziców Natalki piękne po-
dziękowanie. 

Karolina Grygowska

Gimnazjum nr 3 i nr 1 w Nowogardzie

Niedziela w teatrze…
Uczniowie Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, ponownie gościli w Teatrze 
Polskim w Szczecinie.

Już po raz kolejny uczniowie Gim-
nazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie, wraz z nauczycielka-
mi: Magdaleną Dawidowską, Anną 
Ochocką i Pauliną Żabecką, spędzi-
li swój wolny czas w Teatrze Polskim 
w Szczecinie. Tym razem obejrzeli 
spektakl pt. „Prywatna klinika”. 

Sztuka Johna Chapmana i Da-
ve’a Freeman’a to zabawna 
opowieść o perypetiach mło-
dej kobiety, w której mieszkaniu 
powstaje niezwykłe zamieszanie z 
udziałem jej kochanków, ich żon, 
jej najlepszej przyjaciółki i ... byłe-

go męża.  Spektakl wszystkim bar-
dzo się podobał. Zawrotne tempo, 
splot dowcipnych sytuacji sprawiły, 
że sztuka na długo pozostanie w pa-

mięci. Przed nami kolejny wyjazd… 
już w styczniu. 

Info: własna

MGMW_Wybory2015_Ulotka_297x210+5_OK4.indd   1 26/08/15   11:23

Poznaj 
ułatwienia, 
z których 
możesz 
skorzystać

GŁOSUJ BEZ PRZESZKÓD

Szczegóły na: www.glosuj.org.pl    facebook.com/maszglos
www.niepelnosprawni.pl/wybory

Wybory parlamentarne 25.10.2015 

 GŁOSOWANIE
KORESPONDENCYJNE

UŁATWIENIA DLA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
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 GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM STAŁEGOZAMIESZKANIA
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"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 

505-073-913

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

O G Ł O S Z E N I E
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Nowogard, ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard
tel. 913920640, fax 913920982

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.) §2 ust. 1 pkt 1 i §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji ce-
nowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów, innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532), ogłasza drugi przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal użytkowy – świetlica, położony w części podpiwniczonej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard.
  

I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy numer 19 – świetlica, o powierzchni użytkowej 136,10 m2 z udziałem w gruncie i częściach wspólnych bu-
dynków 222/10000, obejmujący 4 pomieszczenia świetlicy i wc. Nieruchomość położona jest w budynku przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Nowogardzie, na działce nr 75/4, obręb ewi-
dencyjny nr 2 miasta Nowogard, o powierzchni 12.610 m2 (rodzaj użytku - B). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-

czystą nr SZ10/00032467/3.
W odniesieniu do nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego Miasta i Gminy Nowogard – działka nr 75/4 położona w obrębie 2 miasta Nowogard oznaczona jest w studium symbolem graficznym – tereny zabudowy mieszkaniowej z do-
puszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja).

Nieruchomość wybudowana została w 1982 roku, jako budynek mieszkalny 18 rodzinny, 4 -kondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt wybudowany został w technologii mieszanej. 
Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Nieruchomość położona jest w granicach miasta Nowogard w związku z czym zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 38 września 1991 r. o lasach Gminie Nowogard przysługuje 
prawo pierwokupu.

Obecny sposób zagospodarowania nieruchomości – nieużytkowana, pustostan.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, zobowiązaniami, ograniczeniami i hipotekami.

Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 92058,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również w sprawie postępowania przetargowego, można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard, ul. Ra-
dosława 11 –  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400. Osoby upoważnione do kontaktu: Henryk Wojnowski lub Jan Masłowski, tel. 91 39 20 640 wew. 22. Oględzin nieru-

chomości można dokonać po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą upoważnioną do kontaktu.
 

II. Termin i miejsce przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2015 r. o godz. 1000  w świetlicy Nadleśnictwa Nowogard przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wysokości 9206,00 zł, przy czym:
wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej;

dowód wniesienia wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej należy przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji ustnej; w przypadku wniesienia wa-
dium w pieniądzu, środki pieniężne należy wpłacić na rachunek bankowy Nadleśnictwa Nowogard prowadzony w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział Szczecin, numer rachun-
ku bankowego: 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001, wpisując  tytułem: „Wadium –  zakup nieruchomości świetlica przy ul. Gen. Józefa Bema 17/19 w Nowogardzie”; w przypadku wa-
dium w formie gwarancji bankowej, oryginał gwarancji bankowej należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa najpóźniej do dnia 23.11.2015r. do godz. 14.00. Złożenie w tym dniu 

oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie.  przez wniesienie w terminie wadium w pieniądzu rozumie się potwierdzenie przez bank ww. kwoty 
na rachunku bankowym Nadleśnictwa najpóźniej w dniu 23.11.2015r. wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-

chomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu i którą zobowiązany jest zapłacić oferent;
wadium wniesione w formie gwarancji bankowej podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23.11.2015 r. do godz. 1400, 
przy czym o wpłacie decyduje data faktycznego wpływu ww. kwoty na rachunek bankowy Nadleśnictwa Nowogard.

IV. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, opłat sądowych, skarbowych oraz inne koszty związane z umową sprzedaży.
V. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym przez 

sprzedającego, to sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

VI. Nadleśnictwu Nowogard przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Nadleńsnictwo 
Nowogard

Sprostowanie
W artykule pt. „Zawody węd-

karskie spławikowe w Kamieniu 
Pomorskim” z dnia 16 paździer-
nika br.,z powodu „literówki” 
błędnie podaliśmy jedno z na-
zwisk. Fundatorem nagrody spe-
cjalnej w postaci wędki, dla naj-
lepszego zawodnika w kategorii 
Junior, był Tadeusz Kozioł, a nie 
jak podaliśmy w tekście Tadeusz 
Kozieł. Za błąd przepraszamy. 

Red. 
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energetyk po zwycięstwie w Nowogardzie jest nowym liderem

Szósta porażka z rzędu...
W sobotę (17 października), o godzinie 15:00, Na stadionie w Nowogardzie, Pomorzanin podejmował piłkarzy Energetyka Gryfino. Niespodzianki nie 
było i goście wywieźli z Nowogardu 3 punkty, dzięki czemu są samotnym liderem w okręgówce. Dla Pomorzanina był to 9 mecz z rzędu bez zwycięstwa 
oraz 6 pojedynek z rzędu, w którym podopieczni Tomasza Surmy przegrali. 

Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 1:3 (1:1)
Gol: `Filip Plewiński
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska (c) , Fernando Maia Batista, Paweł Królik, Tomasz Wąsik – Dawid Kurek, Dominik Wawrzyniak, Artur Lipiński, 
Filip Plewiński, Gracjan Wnuczyński – Kamil Lewandowski (Patryk Marcinkowski).  

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
10. kolejka:
Zorza Dobrzany – Sparta Węgorzyno  0:2
Iskra Golczewo – Stal Szczecin   1:0
Stal Lipiany – Arkonia Szczecin   1:2
Polonia Płoty – Morzycko Moryń   2:3
Rega Trzebiatów – Kłos Pełczyce   3:2
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 1:3
Ina Ińsko – Sarmata Dobra   3:0
Błękitni II Stargard – Piast Karsko  5:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 10 28 28 7 9 1 0
2 Stal Szczecin 10 25 30 3 8 1 1
3 Sparta Węgorzyno 10 23 25 8 7 2 1
4 Morzycko Moryń 10 21 29 12 7 0 3
5 Iskra Golczewo 10 19 21 15 6 1 3
6 Błękitni II Stargard 10 18 36 14 6 1 3
7 Intermarche – Rega Trzebiatów 10 17 21 26 5 2 3
8 Kłos Pełczyce 10 13 18 18 4 1 5
9 Piast Karsko 10 13 20 21 4 1 5
10 Ina Ińsko 10 10 10 18 3 1 6
11 Polonia Płoty 10 10 10 22 3 1 6
12 Stal Lipiany 10 9 22 29 2 3 5
13 Arkonia Szczecin 10 7 12 20 1 4 5
14 Zorza Dobrzany 10 7 11 21 1 4 5
15 Pomorzanin Nowogard 10 5 9 17 1 2 7
16 Sarmata Dobra 10 1 7 58 0 1 9

Energetyk przed meczem z Po-
morzaninem miał na swoim kon-
cie tyle samo punktów co Stal 
Szczecin, i również serię bez pora-
żek. Już przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego pewnym było, że 
wygrać z gośćmi z Gryfina wca-
le nie będzie łatwo. Te obawy po-
twierdziła pierwsza bramka przy-
jezdnych, zdobyta po oskrzydlają-
cej akcji. Piłkarz Energetyka ide-
alnie dośrodkował w pole karne, 
futbolówka minęła obronę gospo-
darzy, a napastnik z Gryfina tylko 
przystawił głowę i bez problemów 
pokonał Jacka Malanowskiego. 
Zawodnicy z Gryfina zdecydowa-
nie przeważali i kontrolowali wy-
darzenia na boisku, jednak nowo-
gardzianie zdołali doprowadzić 
do wyrównania, za sprawą pięk-
nego uderzenia Filipa Plewińskie-
go. Na skrzydle futbolówkę pro-
wadził Dawid Kurek, po czym za-
grał do niepilnowanego przed po-
lem karnym Plewińskiego. Po-
mocnik Pomorzanina długo nie 
zastanawiając się, pięknie uderzył 
po długim słupku z około 20 me-
trów i doprowadził do wyrówna-
nia. To było tyle, jeśli chodzi o za-
grożenie ze strony podopiecznych 
Tomasza Surmy. Po zmianie stron 

na boisku dominowali już tylko 
przyjezdni. Niedługo po wzno-
wieniu gry Energetyk wykonywał 
rzut rożny, a ładne dośrodkowa-
nie, strzałem głową na bramkę za-
mienił jeden z piłkarzy z Gryfina. 
Goście nie zwalniali tempa i dąży-
li do trzeciego gola, którego strze-
lili po składnej akcji zespołu. Dla 
Pomorzanina to szósta porażka z 
rzędu i dziewiąty mecz bez zwy-
cięstwa... Ta fatalna seria spycha 
nowogardzian na przedostatnią 
pozycję w tabeli. Gorzej grają tyl-

ko zawodnicy Sarmaty Dobra. Dla 
Energetyka zwycięstwo to pozwo-
liło zawodnikom z Gryfina zo-
stać samotnym liderem, gdyż Stal 
Szczecin po raz pierwszy w tym 
sezonie przegrała, a stało się to w 
Golczewie. Teraz Pomorzanin w 
poszukiwaniu punktów wybierze 
się do Pełczyc, na mecz z zajmu-
jącym 8. miejsce w tabeli, tamtej-
szym Kłosem. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Filip Plewiński strzelił z Energetykiem bardzo ładną bramkę, jednak to było za ma-
ło na silny zespół z Gryfina

Pomorzanin ii kontynuuje serię porażek

Wygrają w tej rundzie?
W niedzielę (18 października), o godzinie 15:00, drugi zespół Pomorzanina na własnym 
boisku rywalizował z Aquilą Szczecin. Beniaminek A Klasy był skuteczniejszy od gospo-
darzy i wywiózł z Nowogardu 3 punkty, po zwycięstwie 0:2. Dla Pomorzanina II, to 9 mecz 
bez zwycięstwa. Powoli można zadawać sobie pytanie, czy „rezerwowi” w ogóle wygrają w 
tej rundzie?

Pomorzanin II Nowogard – Aquila Szczecin  0:2 (0:0)
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Konrad Adamek, Patryk Marcin-

kowski (Grzegorz Skrzecz), Karol Osakiewicz – Dawid Jurek, Michał Jankowski (c), Ja-
kub Bruździński (Krystian Kubicki), Michał Fedak, Paweł Jeziorski – Sebastian Suchy.

Aquila Szczecin to beniaminek 
A-Klasy, który zajmuje wysokie 4. 
miejsce w tabeli i nie zaznał jeszcze 
porażki na boiskach rywali. Pomo-
rzanin II z kolei, nie zaznał jeszcze 
smaku zwycięstwa... Pierwsza poło-
wa zakończyła się bez goli, choć były 
ku temu okazje. Goście trzykrot-
nie groźnie uderzali na bramkę Po-
morzanina, jednak pewnie między 
słupkami spisywał się Michał Piąt-
kowski. Nowogardzianie najgroź-
niejsi byli po stałych fragmentach 
gry. „Rezerwowi” po pierwszej czę-

ści gry powinni prowadzić po tym, 
jak Sebastian Suchy znalazł się sam 
na sam z bramkarzem gości, nieste-
ty napastnik gospodarzy nie zdo-
łał skierować futbolówki do bram-
ki rywali. W drugiej części gry Aqu-
ila wykorzystała dwie sytuacje, przy 
pierwszym golu bez winy nie byli 
obrońcy z Nowogardu. Zawodnik 
gości zabrał piłkę defensorowi Po-
morzanina i będąc w okolicy pola 
karnego przy linii końcowej, wyło-
żył futbolówkę swojemu klubowemu 
koledze na 10 metr. Michał Piątkow-

ski nie miał szans na skuteczną in-
terwencję i przyjezdni objęli prowa-
dzenie. Nowogardzianie nie zdoła-
li się już podnieść, na domiar złego, 
w doliczonym czasie gry piłkę nie-
opodal własnego pola karnego stra-
cił Sebastian Suchy, a rywale skorzy-
stali z prezentu i ustalili wynik me-
czu na 0:2. Sytuacja w tabeli dla Po-
morzanina II wygląda już tragicznie. 
Po 9 spotkaniach zarówno z silnymi 
jak i słabymi drużynami, drugi ze-
spół wywalczył zaledwie 1 punkt. Za 
tydzień „rezerwowi” zagrają z dru-

gim najsłabszym zespołem w 3 gru-
pie A Klasy- Rybakiem Wełtyń. Je-
śli na terenie w Gryfinie (tam mecze 
rozgrywa Rybak Wełtyń), Pomorza-
nin II nie odniesie zwycięstwa, to w 
rundzie jesiennej możemy się tych 

3 punktów już nie doczekać... Wie-
rzymy, że tak nie będzie i zawodnicy 
drugiego zespołu wreszcie odbiją się 
od dna. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktualną ta-
belę.                                         KR   

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
9. kolejka:
Orzeł Łożnica – OKS Goleniów   3:1
Pomorzanin Przybiernów – Rybak Wełtyń  6:1
Hanza Goleniów – Światowid Łobez  2:1
Kasta Majowe – Zalew Stepnica   3:2
Znicz Niedźwiedź – Vielgovia Szczecin  1:3
Pomorzanin II Nowogard – Aquila Szczecin 0:2
Wicher Reptowo – Wołczkowo-Bezrzecze  2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 8 22 26 5 7 1 0
2 Hanza Goleniów 9 21 26 8 7 0 2
3 Światowid 63 Łobez 8 21 38 6 7 0 1
4 Aquila Szczecin 9 19 21 11 6 1 2
5 Vielgovia Szczecin 9 16 20 10 5 1 3
6 Pomorzanin Przybiernów 9 16 20 14 5 1 3
7 Kasta Szczecin – Majowe 9 15 18 19 5 0 4
8 Znicz Niedźwiedź 9 13 20 24 4 1 4
9 OKS Center MD Goleniów 9 12 23 32 4 0 5
10 Wołczkowo – Bezrzecze 9 7 10 20 2 1 6
11 Wicher Reptowo 9 7 16 28 2 1 6
12 Zalew Stepnica 9 6 14 27 2 0 7
13 Rybak Wełtyń 9 6 16 37 2 0 7
14 Pomorzanin II Nowogard 9 1 10 37 0 1 8
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

 

 
 

 

 

 

 
Warsztaty przeznaczone dla dzieci 
z klas 0-3 o tematyce związanej z 
pieniądzem / nominały pieniężnie, 

formy zabezpieczeń pieniądza/ 
 

Każda szkoła biorąca udział w 
warsztatach otrzyma komplet 

puzzli związanych z pieniądzem 

Warsztaty prezentujące zastosowanie 
fiszek ekonomicznych w nauce 

przedsiębiorczości  
 

Każda szkoła biorąca udział 
 w warsztatach otrzyma komplet fiszek 
do wykorzystania na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości 
 
 
 

Puzzle ekonomiczne -  
konkurs dla dzieci z klas 0-3  

Szkół Podstawowych – 
DWUOSOBOWE DRUŻYNY 

NAGDODY DLA WSZYSTKICH 
UCZESTNIKÓW 

 
 
 

Gra ekonomiczna  
dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 
PO 3 OSOBY Z KAŻDEJ SZKOŁY 

DLA UCZESTNIKÓW 
PRZEWIDZIANE NAGRODY 

 

Przedsiębiorczy uczeń 
- pracujący absolwent
1 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Nowogardzie rozpoczyna 
się projekt „Przedsiębiorczy uczeń – pracujący absolwent”, realizowany przy współpracy z 
NBP.

Celem działań jest rozbudzanie 
przedsiębiorczych postaw oraz 
nabycie umiejętności zarządza-
nia przedsiębiorstwem. W trakcie 
trwania projektu, na ośmiu tema-
tycznych warsztatach, młodzież 
ZSP poszerzy wiedzę i umiejęt-
ności dotyczące zagadnień eko-

nomicznych. Następnie sami zor-
ganizują warsztaty ekonomiczne, 
które będą skierowane do:

1.Uczniów Szkół Podstawo-
wych - „ Pieniądz - cóż to takie-
go?”

2.Uczniów Szkół Ponadgimna-
zjalnych „Przedsiębiorcy uczeń- 

pracujący absolwent”.
Zwieńczeniem prowadzonych 

działań będą samodzielnie zapro-
jektowane i wykonanie gry oraz 
puzzli.

Jowita Pawlak 

Sztafetowe biegi 
przełajowe 
Drużyna chłopców zajęła III miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Goleniowskiego w sztafetowych biegach przełajo-
wych w ramach licealiady – Goleniów 02.10.2015 r.

Skład drużyny: Kamil Sobolew-
ski, Andrzej Rusak, Krystian Mi-
łek, Szymon Szpyra, Maciej Żbik, 
Bartek Urbański, Rafał Grzybow-
ski, Emil Rutkowski, Piotr Waw-

rzyński, Miachał Ostrowski, Bar-
tosz Żaba. 

Opiekunem drużyny jest Pani 
Małgorzata Pietruszewska. 

Pierwsze spotkanie nowego 
samorządu uczniowskiego 

6 października odbyło się 
pierwsze spotkanie nowego 

Samorządu Uczniowskiego 
, podczas którego został wy-

brany nowy przewodniczący – 
Mariusz Gwiazda (kl. III TH) 
oraz zastępca – Emilia Mi-
łek (kl. II TL). Na spotkaniu 
obecni byli również Tomasz 
Sobczak  i Kamila Rusnak 
(byli przewodniczący), któ-
rzy opowiedzieli swoim ko-
legom, co będzie należało do 
ich obowiązków. Opiekun SU 
Pani Patrycja Sierżant również 
udzialiła kilku dobrych rad – 
mówiła m.in. jakie cechy po-
wienien posiadać  przewodni-
czący (dyspozycyjność, odpo-
wiedzialność, komunikatyw-
ność). 

Monika Rasowska i Angelika 
Sikorska kl. I TE

Szkolenie dla uczniów szkół 
kierunków samochodowych
Dnia 8.10.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbyło się szkole-
nie dla uczniów szkół kierunków samochodowych.
Udział w szkoleniu wzięli 
uczniowie szkół samochodo-
wych z Drawska Pomorskiego, 
Koszalina, Stargardu Szczeciń-
skiego i oczywiście duża grupa 
uczniów z naszej szkoły. Szko-
lenie przeprowadzone zosta-
ło przez przedstawiciela fir-
my Hella Polska Pana Zenona 

Rudnika. Tematem była kom-
puterowa diagnostyka silni-
ka. Według uczniów ZSP za-
kres i tematyka zajęć były bar-
dzo ciekawe i dobrze zapre-
zentowane. Szkolenie to było 
pierwszym z cyklu, które zo-
staną przeprowadzone przez 
firmy z branży motoryzacyj-

nej w ramach przygotowań 
do Mistrzostw Szkół Techni-
ki Samochodowej wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Serdeczne podziękowania dla 
Pana Zenona Rudnika za bar-
dzo ciekawe i wyczerpujące 
zaprezentowanie tematu.

Nowi” i „Starzy” przewodniczący SU – Mariusz Gwiazda i Emilia Miłek, Kamila 
Rusnak i Tomasz Sobczak 

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski podczas rozpoczęcia szkolenia
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 
1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów

Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 9900 2000 0010

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a
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OGŁO Sze Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NierUcHOmOŚci

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie mieszka-
nia działka pod budowę garażu.Tel. 
604 422 221

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
735 957 563 

• Sprzedam pół domu z dwoma miesz-
kaniami. 722 300 700

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
ul. Zielona + garaż, bezczynszowe. 
692 027 501 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym tanio. 507 045 404

• Sprzedam mieszkanie, bezczynszo-
we, 55m2, ul. Kościuszki, Nowogard, 
505 339 401 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypoko-
jowe. 601 724 492

•	 Sprzedam	mieszkanie	57m2,	3	po-
koje,	3maja	9/5,	100	000	zł.	Tel.	888	
313	884,	721	157	443	

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w 
Nowogardzie. 608 853 710

• DO wynajęcia mieszkanie okolice 
Nowogardu. 785 150 401 po 15 

• Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia nie w  spółdzielni dwupokojo-
we do 45m2, parter lub I piętro. 601 
817 880 

• Sprzedam mieszkanie na ulicy Świa-
towida, 4 piętro, 46m2. 601 500 090

•  Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we po remoncie, ul. Keśna. Cena 17 
800 do negocjacji. 532 595 979, 728 
488 910 

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia. 
Tel 698 616 348

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 
IV piętro, 57,8m2. Tel. 607 540 622

• Sprzedam garaż na ul. Jana Pawła II. 
Tel. 607 580 172 

•	 Sprzedam	mieszkanie	50	m2,	I	pię-
tro,	doskonała	lokalizacja.	Tel.	519	
111	710	

•	 	 Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe 50m2  w Nowogar-
dzie. Tel. 511 099 681 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu ii piętro. 665 541 960

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 
39 25 888

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 m2. 
609 24 58 16 

• Sprzedam tanio mieszkanie dwupo-
kojowe 46 m2. Ul Światowida. 601 
500 090

• Wynajmę pawilon handlowy 120m2, 
wolnostojący ul. Grota Roweckiego, 
róg wiejskiej. 91 39 20 519,

•	 Sprzedam	 działkę	 budowlaną	 w	
okolicach	stadionu.	695	400	600

• Sprzedam lub zamienie mieszkanie 
trzypokojowe na dwupokojowe do 
II piętra. 663 695 260 

• Wynajmę tanio mieszkanie dwupo-
kojowe okolica ul. Zamkowej. Tel. 
501 717 293 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 86m2, bezczynszowe z garażem 
w Nowogardzie. 888 957 313 

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lu-
tego. 783 484 836

mOTOryzacJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 
i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

•	 Skup	samochodów	stan	bez	znacze-
nia.	 Pożyczki	 pod	 zastaw	 wszyst-
kiego.	 Dojazd	 do	 klienta.	 888	 341	
347,	505	771	769.

• Sprzedam Mercedes W 124. Rok. 
Produkcji 1990 cena 3000. Tel. 609 
349 138 

rOlNicTWO

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belo-
wanie słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie 
Nowogard. Tel. 519 407 294

• Sprzedam ciągnik C-330 po kom-
pletnym remoncie cena 16500 zł. 
Tel. 696 807 922

• Sprzedam kaczki. Tel. 91 39 17 334 

• Sprzedam owoce aronii. Korytowo 
43. 665 785 735

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, 
Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam tucznika. 724 827 779 

• Sprzedam ziemniaki. 692 125 122 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sor-
townik do ziemniaków elektryczny. 
606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 
• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Orka, talerzówka, siew agregatem. 
781 744 340 

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 
• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 

759 414 

USŁUGi

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 

783, 784 79 22 70

•	 Firma USŁUGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DyWa-
NÓW, WykŁaDziN, TaPicerki 
meBlOWeJ SamOcHODOWeJ/ 
SkÓrzaNeJ maTeriaŁOWeJ / PO-
Ścieli WeŁNiaNeJ / laNOliNĄ/
SPrzĄTaNie: czySzczeNie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

•  Wypełniam dokumenty do ZUS na 
rente, emeryturę, świadczenia emery-
talne i kapitał początkowy. Kontakt : 
512 413 563 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	 669	
123	127	

• Matematyka wszystkie poziomy 
profesjonalnie. 604 124 623 

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

• Matematyka – SP, G. Tel. 532 557 
381 

• Torty. 600 151 353
• Wyburzamy, budujemy i remontuje-

my. 668 343 638

•	 Język niemiecki dla OPiekUNek. 
887 372 539 

•	 Potrzebujesz	 pieniędzy.	 Pożyczki	
pod	zastaw	wszystkiego.	Dojazd	do	
klienta.	888	341	347,	505	771769	

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Koszenie kosą spalinową działek, 
nieużytków, trawy, zarośli. Tel. 693 
694 747 

• Docieplenia budynków, malowanie 
, szapchlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy, adaptacje poddaszy. 600 
626 268

• Korepetycje z matematyki na pozio-
mie szkoły podstawowej i gimnazjal-
nej. 693 021 090

• Zlęce zrobienie ogrodzenia 60mb 
wartość robót 2000 zł. 502 103 432 

Praca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego z doświadczeniem. 601 470 
260 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

•	 Dam	pracę	MS	BIOSS	Maciej	Sa-
wicki	 Serwisant	 IT/Sprzedawca	
wymagania	 znajomość:kompute-
ry,telefony,nawigacje,tablety,	 ko-
munikatywność,chęć	do	pracy,ucz-
ciwość,	szybko	uczący	się,nie	palą-
cy	pełny	etat	tel-792-228-896

• Zatrudnię na stałę stolarza lub po-
mocnika. 603 366 286 

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 
89

• Poszukujemy osoby do opieki noc-
nej nad kobietą. 507 547 315, 91 39 
20 550 

• Praca fizyczna w sklepie meblo-
wym dla mężczyzny, wymagane pra-
wo jazdy kat.B, wysoka kultura oso-
bista, sumienność w wykonywaniu 
obowiązków oraz punktualność. Tyl-
ko osoby niepalące. Wyślij swoje CV 
na adres gama77@o2.pl lub odwiedź 
nas osobiście. Kwadrat Meble ul. Ar-
mii Krajowej 49 w Nowogardzie

• Poszukuje kierowcę z samochodem 
osobowym do pracy przy drobiu w 
wieku 20 – 45 lat. Tel kont. 606 509 
093 

• Zatrudnię do pracy w budowlance. 
(nie pijący) Tel. 660 143 113 

• Potrzebuje niani. Tel. 666 225 889 
• Spawacza zatrudnie – atrakcyjne wy-

nagrodzenie. 503 032 234 
•	 Zatrudnie	 kobiety	 do	 sortowa-
nia	 sadzonek	 truskawek.	 Orga-
nizujemy	dowóz.	Tel.	 505	 149	 049	

• Zatrudnię stolarza meblowego. 603 
666 465

• Przyjmę do pracy na budowę. 603 
531 989 , 603 531 077

• Zatrudnię sprzedawcę. 660 405 062 
•	 Poszukujemy	 Kwalifikowanych	
Pracowników	 Grup	 Interwencyj-
nych,	 wymangania:	 wpis	 KPOF	
oraz	 legitymacja	 osoby	 dopusz-
czonej	do	posiadania	broni,	Nowo-
gard.	Tel	600-461-705.

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 
• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 

doświadczeniem. 782 860 130
•  Zatrudnię pomocnika stolarza. 603 

666 465
•	 Firma	 ogólnobudowlana	 za-
trudni	 pracowników	 do	 docie-
pleń,	 prac	 wykończeniowych,	 po-
kryć	papowych,	Tel.	 602	 15	 90	 15 

iNNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, złożona w pacz-
ki,  tel. 605 522 340,

•	PIEC	gazowy	c.o.	z	Niemiec	f.	
JUNKERS	 -	 Bosch	 ceranorm	
wiszacy	 elektronik,ekono-
miczny	 z	 gwarancja serwiso-
wa	do	mieszkania,domu	cena	
1.400	zl	tel.	691	686	772

•		 PIEC	 GAZOWY	 c.o.	 stojacy	
korpus	 zeliwny,pompa	 elek-
tronik,z	Niemiec	f.Vaillant	tyl-
ko	ogrzewanie	cena	1.200zlo-
raz	 piec	 gazowy	 c.o	 wiszacy	
do	 mieszkania,domku,skle-
pu,zakladu	 cena	 1.000zl	 tel.	
691	686	772

•	PIEC	 GAZOWY	 c.o.	 z	 za-
mknieta	komora	spalania	wi-
szacy	 f.	 Vaillant	 dwufunkcyj-
ny	 cena	 1.200zl	 oraz	 tylko	
c.o.	cena	1.100zl	do	mieszka-
nia,baru,sklepu,domku	 oraz	
grzejniki	 panelowe	 c.o	 rozne	
tel	691	686	772

•	PIEC	GAZOWY	c.	o.	dwufunk-
cyjny	 wersja	 kominowa,	 wi-
szacy	 f.Vaillant	 z	Niemiec	po	
przegladzie	 serwisowym	 do	
mieszkania,	 domu,	 ekono-
miczny	 cena	 1.000	 zl	 	 	 tel.	
691	686	772

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny 
z folią na działkę ogrodową 600 cm 
*240 cm * 200 cm, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340 

• Sprzedam barek narożny z trzeba wy-
sokimi stołkami bardzo dobry stan, 
kolor czarny/ciemnozielony + czarną 
ławę i stolik RTV. 602 705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 
659

•	 Zapisy	 na	 zajęcia	 karate	 kyoku-
shin	 od	 12.10.2015r.	 Treningi	 po-
niedziałek	i	środa	18.00-19.00.	Sala	
gimnastyczna	Liceum	nr	1	ul.	Woj-
ska	Polskiego	 8.	Tel.	 721	 027	 670,	
883	737	765

•	 Sprzedam	 wózek	 inwalidzki.	 665	
541	960

• Sprzedam stoły dębowe i komodę so-
snową. 609 24 58 16 

• Sprzedam biurko i zamrażarkę. 796 
965 432 

• Sprzedam dwa rowery górskie uży-
wane, niedrogo. 661 811 611

• Sprzedam teownik hutniczy 30/30 dł. 
7 m, kątownik 45 zimnogięty, szkło 
w taflach 60/120 3mm. 600 155 342, 
788 685 194 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

iNFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGarD

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO maN BiŃczyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzczeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzczeciN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlczeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlczeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁaD JazDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle	Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec	PKS
ul. 3 Maja
Dworzec	PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul.	Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec	PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle	Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:



Nr 80 (2311)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

reklama

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

„Pomorzanki” pewnie wygrywają z Vielgovią

Rozklepały defensywę rywalek
W sobotę (17 października), o godzinie 11:00, piłkarki Pomorzanina, przed własną publicz-
nością rywalizowały z Vielgovią Szczecin. Po niezwykle ciężkim pojedynku w Wałczu, tym 
razem nowogardzianki już przed przerwą ustaliły wynik tego meczu i spokojnie dowiozły 
zwycięstwo do końca. Pomorzanin zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli, jednak na czele jest 
bardzo ciasno i jedna wpadka rywalek, może spowodować awans na pozycję lidera. 

Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin  2:0 (2:0)
Gole: `Natalia Nowacka, Anita Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Weronika Godzi-

szewska (Anita Nowakowska), Róża Misiak (Wiktoria Góska) – Małgorzata Wołk, 
Katarzyna Piotrowska, Anita Piotrowska (c) , Małgorzata Labuda (Aleksandra Mo-
ścińska) – Natalia Nowacka (Klaudia Korgiel), Patrycja Kozioł (Oliwia Czerewacz). 

III Liga Kobiet 2015/2016
7. kolejka:
Zalew Stepnica – Hattrick Kołobrzeg  19:0
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 2:0
Olimpia III Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  Brak danych
Błękitni II Stargard – Orzeł Women Wałcz  Przełożone
Fala Międzyzdroje – Energetyk Gryfino  9:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Zalew Stepnica 7 18 47 8 6 0 1
2 Fala Międzyzdroje 6 15 37 5 5 0 1
3 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 6 15 33 5 5 0 1
4 Pomorzanin Nowogard 7 15 34 5 5 0 2
5 Olimpia III Szczecin 6 10 10 14 3 1 2
6 Vielgovia Szczecin 7 10 31 13 3 1 3
7 Błękitni II Stargard 6 9 4 16 3 0 3
8 Energetyk Junior Gryfino 7 3 20 45 1 0 6
9 AP Kotwica Kołobrzeg 5 0 1 10 0 0 5
10 Hattrick Kołobrzeg 7 0 0 96 0 0 7Po porażce w Wałczu, pił-

karki Pomorzanina przystąpiły 
do meczu z Vielgovią mocno 
zmobilizowane. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Ani-
ta Piotrowska przeprowadzi-
ła akcję prawą stroną boiska, 
ładnie dograła futbolówkę do 
Natalii Nowackiej, która pew-
nym strzałem zdobyła pierw-
szą bramkę w tym meczu, ku 
rozpaczy swoich byłych klubo-
wych koleżanek. Szczecinian-
ki miały chyba za złe Nowac-
kiej to, że nie oszczędziła ich 
w tym meczu i zaczęły „polo-
wanie” na nogi swojej byłej za-
wodniczki. Tylko ze względu 
na to, trener Paweł Błaszczyk 

postanowił po przerwie zdjąć z 
boiska dobrze spisującą się na-
pastniczkę Pomorzanina, za-

nim jednak do tego doszło, ta 
zdążyła jeszcze asystować przy 
drugim golu. Ale po kolei...  
Nowogardzianki panowa-
ły na grząskiej tego dnia mu-
rawie i jeszcze przed przerwą 
przeprowadziły piękną, skład-
ną akcję. Wszystko rozpoczę-
ła Róża Misiak, która 30 me-
trów od własnej bramki ode-
brała piłkę rywalce i natych-
miast uruchomiła podaniem 
Małgorzatę Labudę, będącą 
przed połową boiska. Labuda 
przyjęła futbolówkę i zagrała 
na środek boiska do Katarzyny 
Piotrowskiej, która z pierwszej 
piłki wycofała do Natalii No-
wackiej, a była piłkarka Viel-

Natalia Nowacka nie oszczędziła swoich 
koleżanek z Vielgovii, najpierw zdobyła 
pierwszą bramkę w meczu, następnie 
asystowała przy drugim golu

govii, również z pierwszej pił-
ki zagrała prostopadłe podanie 
do Anity Piotrowskiej. Grająca 
trenerka Pomorzanina dzięki 
tej „klepce” znalazła się w sy-
tuacji sam na sam z bramkarką 
ze Szczecina, podholowała pił-
kę do szesnastki, minęła bram-
karkę przyjezdnych i ustali-
ła wynik meczu na 2:0. Pięk-
na akcja na jeden kontakt tyl-
ko potwierdza, że kobiecą dru-
żynę z Nowogardu stać na wi-
dowiskową grę. Po przerwie 
trener Paweł Błaszczyk dał od-
począć swoim piłkarkom, któ-

re czuły jeszcze w nogach cięż-
ki mecz z Orłem Wałcz i prze-
prowadził pięć zmian. Wynik 
już się nie zmienił, i „Pomo-
rzanki” dopisały sobie w peł-
ni zasłużone trzy punkty. W li-
gowej tabeli zrobiło się ciasno 
na pierwszych miejscach. Li-
derkami pozostają piłkarki z 
Wałcza, a trzy punkty tracą do 
nich trzy zespoły, pośród któ-
rych jest Pomorzanin. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę.                                                 

KR

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Dzień Nauczyciela
W dniu 14 października, w Szkole Podstawowej w Strzelewie, odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

„Kto ma silną wolę i silną chęć 
służby ludziom, Temu życie pięk-
nym będzie snem, Choćby droga 
do celu była poplątana, A myśli 
niespokojne...” Janusz Korczak. 

Apel rozpoczął się o godzinie 
8.00, występem dzieci z klasy O 
i II, przygotowanym przez pa-
nie Katarzynę Szafran i Małgo-
rzatę Burzyńską. Dzieci śpiewa-
ły piosenki i recytowały wiersze 
dedykowane wszystkim pracow-

nikom oświaty w szkole. Po czę-
ści artystycznej dyrektor szko-
ły pani Agnieszka Forgiel zabra-
ła głos, gdzie serdecznie przywi-
tała wszystkich przybyłych gości 
oraz wręczyła nauczycielom na-
grody i złożyła piękne życzenia, 
m.in. życząc - dużo radości, spo-
koju, pogody ducha i słońca, któ-
re rozjaśni każdy dzień, pozwo-
li zapomnieć o troskach i kło-
potach. Następnie głos zabrali 

przedstawiciele Rady Rodziców, 
którzy również życzyli wszystkim 
pracownikom szkoły wszystkie-
go, co najlepsze.

Inf. własna



ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 15.11.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

Adam
nr 20 do Sejmu RP
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FEDEŃCZAK

Postaw
na doświadczenie

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

pawelslomski24

  Paweł
Słomski 

Ostatni na liście do Sejmu RP

To Twój Czas

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

ul. 3 Maja 46 • Nowogard
www.revitalnow.pl

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl

• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii

• badanie USG narządów ruchu

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii

• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet 

• kwas hialuronowy, botox, 
   nici liftingujące

Zapraszamy pon.-pt.  8-18 sobota  9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

POLSKI WYDAWCA

reklama reklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Uwaga gryzonie atakują!

Szczur wszedł do wózka 
z dzieckiem
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

radio ZeT – kukiz wysoko, lewica(SlD) poza 
parlamentem 

Słomski coraz bliżej mandatu 
poselskiego
10, 4 procent poparcia uzyskuje lista Kukiz 15, według jednego z ostatnich przed wyborami 
sondaży podanych wczoraj przez radio ZET. Sondaż został sporządzony dla GW. Oznacza to, 
że lokalny nowogardzki kandydat startujący z partii Kukiz, a Paweł Słomski jest coraz bliżej 
mandatu poselskiego.

Sondaż przeprowadzony dla 
Gazety Wyborczej, o którym 
wczoraj mówiono w radiu ZET, 
daje pewne zwycięstwo wybor-
cze PiS-owi – 32,5 %. Na drugim 
miejscu jest rządząca obecnie 
PO – 26,3%. Bardzo dobrze fini-

szuje Paweł Kukiz. Na kandyda-
tów z listy Kukiz 15, chce głoso-
wać 10,4 % wyborców. Zjedno-
czona Lewica z wynikiem 7,4% 
zajmuje czwartą pozycje. Jed-
nak w przypadku tej listy, któ-
rą utworzyła koalicja na cze-

le z SLD, oznacza to wypadnię-
cie ugrupowania poza parlament 
ponieważ próg wyborczy dla ko-
alicji jest wyższy i wynosi 8 pro-
cent. Kolejne miejsca według 
sondażu GW zajmują: Nowo-
czesna - 6,1 %, partia Korwin- 
5,3 % i prawie na progu wybor-
czym PSL- 4,8 %. Zgodnie z tym 
co pisaliśmy we wtorek, podając 
sondaż regionalny sporządzony 
dla PR Szczecin, prognoza wzra-
stających wyników partii Kukiza 
oznacza również wzrost szans na 
mandat nowogardzkiego kandy-
data tej partii Pawła Słomskiego. 
Te szanse są tym większe, że li-
sta Kukiz 15 uzyskuje w naszym 
województwie wyniki wyższe 
aniżeli średnio krajowe, ma więc 
szanse na dwa mandaty, a wte-
dy także szanse P. Słomskiego na 
drugi mandat po „jedynce” z li-
sty są bardzo duże. Nowogard 
może więc mieć posła i w aktu-
alnej sytuacji możliwość ta wią-
że się realnie z kandydatem z li-
sty Kukiz 5, Pawłem Słomskim.

red.
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POPiS Kukiz Lewica Korwin PSLNowo-
czesna

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

Znaleziono 
klucze

W dniu 22.10 .2015,  na chodniku przy ul. Ponia-
towskiego, znaleziono klucz. Jest on na zielonej ta-
siemce z napisem CALLME. Klucz można odebrać 
w redakcji DN.  

red.

W czwartek (22 października), w godzinach od 9.00 do 14.00, z inicja-
tywy Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowogardzie, odbyła się 
zbiórka krwi. Akcja była możliwa dzięki współpracy z Wojskowym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W specjalnie przy-
stosowanym autokarze ze stanowiskami, osoby z całej gminy mogły odda-
wać krew. Słowa uznania należą się dawcom, którzy z entuzjazmem, nie-
wymuszoną wolą i  ze świadomością pomocy drugiemu człowiekowi odda-
wali krew. - To miłe, że znowu pan tu jest. Do tej chwili krew oddało 18 osób, 
w tym kilka osób młodych, czego przykładem jest oto ta młoda dama na fo-
telu. Miejmy nadzieję, że do godz. 14:00 przyjdzie jeszcze więcej osób - mó-
wiła jedna z pielęgniarek obsługujących pobór krwi w tym autobusie.  JB 

Na ulicy 700 Lecia w Nowogardzie, przed śmietnikiem, piętrzy się góra 
różnego rodzaju śmieci oraz starych, zużytych mebli. - Proszę zobaczyć, ile 
jest tu śmieci i tych już bezużytecznych mebli. Może redakcja DN  nam po-
możecie, opisując to w gazecie, by ten bałagan w końcu zniknął z tego miej-
sca?  - mówi mieszkaniec z bloku przy ul. 700 Lecia. Rzeczywiście, leżą tam 
stosy odpadów wielkogabarytowych, które  oczekują na wywózkę, a któ-
re stały się chyba zmorą na terenie Nowogardu. Wierzymy, że służby po-
rządkowe szybko sprzątną bałagan, opisywany przez jednego z mieszkań-
ców tej ulicy. JB 

Od 20 października, rozpoczęto wymianę instalacji gazowej  przy ul. 
Warszawskiej w Nowogardzie. Podjęte prace spowodowane są względami 
bezpieczeństwa i koniecznością wymiany starej, wysłużonej już instalacji 
na nową. Prace zostały zlecone przez PGNiG-e  firmie TESGAS, której sie-
dziba  znajduje się w Dąbrowie koło Poznania. Firma ta, w celu wykona-
nia wymiany instalacji, przywiozła do Nowogardu specjalistyczny sprzęt 
do prowadzenia prac ziemnych. JB 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklamareklama reklama reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Uwaga gryzonie atakują!

Szczur wszedł do wózka z dzieckiem 
Przy ulicy Kowalskiej, do wózka, w którym spało dziecko, wszedł szczur. O sprawie poinformowała redakcję zaniepokojona matka. Okazuje się, że w No-
wogardzie gryzonie na dobre się zadomowiły. Administratorzy budynków nie dają jednak za wygraną. 

Kobieta zadzwoniła do redakcji, 
aby przestrzec inne matki przed 
zostawianiem wózków na klat-
kach czy przed blokami. 

- Wczoraj do wózka, w którym 
spało moje dziecko, wszedł szczur. 
Dopiero, gdy wróciliśmy do domy 
gryzoń wyskoczył. Dzwonię do 
państwa, aby ostrzec inne mamy 
przed taką sytuacją. Niech nie zo-
stawiają wózków na klatkach i 
zwracają uwagę jak wychodzą na 
spacer – mówiła wyraźnie zanie-
pokojona młoda kobieta. 

Po telefonie naszej czytelnicz-
ki udaliśmy się na osiedle przy 
ul. Kowalskiej, by zapytać miesz-
kańców, czy wcześniej widywa-
li szczury w piwnicach i na klat-
kach. 

- Osobiście nie widziałem i nie 
słyszałem o takiej sytuacji. Dbamy 
o to, aby w naszych piwnicach roz-
kładać regularnie trutki na szczu-
ry, więc myślę, że to je odstrasza - 
mówi nam jeden z napotkanych 
mężczyzn, mieszkaniec bloku 
przy Kowalskiej. 

Ale już kolejny rozmówca mówi 
nam, że widuje szczury w tej oko-
licy. 

- Może nie ma ich w samych blo-
kach, ale nie raz, szczególnie nad 
ranem, spaceruję z psem, to wi-
dywałem jak pojedyncze osobni-
ki biegają po okolicy – mówi nam 
starszy mężczyzna. 

To, że szczury żyją wokół nas 
dziwić nie powinno. Gryzonie od 
dawna przyzwyczaiły się do ży-

cia „wśród ludzi”. Wabi ich też z 
pewnością łatwość w zdobywa-
niu pokarmu. Wszak nie jest żad-

ną tajemnicą, że w naszych śmiet-
nikach nie brakuje resztek jedze-
nia, które z pewnością przyciąga 
te gryzonie. 

Regularna walka przynosi 
efekty…

Jan Smolira, prezes Spółdziel-
ni SM Gardno przyznaje, że w 
Nowogardzie, podobnie jak we 
wszystkich większych miastach, 
jest problem ze szczurami. 

-Dwa razy do roku, tj. wiosną 
i jesienią, robimy konkretne ak-
cje deratyzacyjne nie tylko w bu-
dynkach, ale też przylegających 
do nich studzienkach. Wykonu-
je to dla nas profesjonalna fir-
ma. Dodatkowo wzywamy spe-
cjalistów, kiedy otrzymujemy od 
mieszkańców pojedyncze sygnały 
o pojawieniu się szczurów. Oczy-
wiście niezależnie od tego stale 
wysypujemy trutkę – mówi Jan 
Smolira. 

- W ciągu roku, na walkę z gry-
zoniami Spółdzielnia wydaje 7 tys., 
zł. Koszty nie duże, a prewencja 
popłaca – twierdzi prezes Smolira.  

- Dzięki regularnym działaniom 
od pewnego czasu mamy spokój z 
tym tematem. Zgłoszenia o szczy-
rach należą do incydentalnych. 
Wydajemy na to stosunkowo nie 
duże pieniądze, biorąc pod uwagę, 
że posiadamy 53 budynki wieloro-
dzinne. Sytuacje, gdy ktoś zgłasza, 
że widział na terenie osiedla szczu-

ra należą do incydentalnych – do-
daje J. Smolira. 

Od szczura lepiej z daleka...
Jeśli już spotkamy szczura na 

swojej drodze, warto jednak za-
chować ostrożność. Jak wiado-
mo szczur to sprytne zwierząt-
ko, ale też niestety niebezpiecz-
ne. Ze względu na swój tryb życia, 
roznoszą salmonellę, gronkow-
ce, paciorkowce czy włosienie. W 
skrajnych przypadkach mogą na-
wet zaatakować człowieka. Walka 
z tymi gryzoniami nie należy do 
łatwych. Szczury szybko się roz-
mnażają. Jedna samica może uro-
dzić rocznie nawet około 70 mło-
dych. Te bardzo szybko osiągają 
biologiczną dojrzałość i zakładają 
własne rodziny.  

Na szczęście w małych miastach 
plagi szczurów nam nie grożą. 
Zwierzęta te, ze względu na do-
stęp do pokarmu, a także mno-
gość bezpiecznych miejsc do byto-
wania, chętniej osiedlają się w du-
żych aglomeracjach. Dla przykła-
du, w mieście Łodzi, według roż-
nych szacunków, żyje nawet około 
700 tys. osobników. Z plagą tych 
zwierząt walczą też światowe me-
tropolie, jak np. Londyn czy Nowy 
Jork, gdzie populacja szczurów li-
czona jest w milionach sztuk. 

Marcin Simiński
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W niedzielę wybieramy posłów i senatorów 

Jak oddać ważny głos
W najbliższą niedzielę odbędą się kolejne wybory w trakcie których wybierzemy 460 po-
słów i 100 senatorów na czteroletnie kadencje. Sposób wyboru przedstawicieli do Sejmu 
różni się od sposobu wyboru zasiadających w Senacie.

1. Wyborca otrzyma w lokalu 
żółtą kartkę z kandydatami do 
Senatu z ich nazwiskami wypisa-
nymi alfabetycznie i białą ksią-
żeczkę zawierającą na poszcze-
gólnych stronach nazwiska kan-
dydatów ośmiu startujących w 
wyborach komitetów wybor-
czych. Listy poszczególnych ko-
mitetów zaczynają się od strony 3 
książeczki na stronie pierwszej i 
drugiej znajdują się informacje 
ogólne i spis treści. 

2. Na kartce z kandydatami do 
Senatu stawiamy krzyżyk w krat-
ce przy wybranym nazwisku.

3. Wybierając osobę do Sejmu 
znajdujemy w książeczce naj-
pierw stronę z komitetem wybor-
czym który tę osobę wystawił a 
potem stawiamy krzyżyk w kratce 
przy nazwisku wybranej osoby. 
Można postawić tylko jeden 
krzyżyk i tylko na jednej liście. W 
innym przypadku głos będzie 
nieważny.

4. Tylko jedno nazwisko wy-
brane zarówno na kartce do Se-
natu jak i tylko jedno nazwisko 
na tylko jednej liście wybrane w 
książeczce do Sejmu gwarantuje 
ważność głosu i dokonanie wybo-
ru. Jeśli nie oddamy głosu na żad-
nego z kandydatów, głos będzie 
nieważny. Także aby nasz głos był 
ważny, należy w kratce z lewej 

strony nazwiska naszego kandy-
data postawić znak X (dwie prze-
cinające się linie w obrębie krat-
ki). Nie mają natomiast znaczenia 
dopiski, np. dopisanie dodatko-
wych nazwisk poza kratką. Nie-
ważność głosu spowodują np. za-

kreślenia w kratce (inne niż jeden 
znak X) lub jej zamazanie. 

5. Lokale wyborcze będą otwar-
te w godzinach 7-21. - Idąc do lo-
kalu zabieramy ze sobą dokument 
ze zdjęciem, może to być dowód 
osobisty, paszport lub legityma-
cja. 

6. Kolejność umieszczenia ksią-
żeczce list komitetów wyborczych 
w wyborach do Sejmu wylosowa-
ła na miesiąc przed wyborami 
Państwowa Komisja Wyborcza. 

Z numerem 
1 startuje PiS, 
2 - PO, 
3 - Razem, 
4 - KORWiN, 
5 - PSL, 
6 - Zjednoczona Lewica 

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, 
7 - Kukiz'15, 
8 - Nowoczesna Ryszarda Petru.

Z cyklu: republika kolesia 

Skandal! Przyjechali wszyscy, oprócz Nowogardu
 W związku z napływającymi z wielu nowogardzkich środowisk sygnałami, dotyczącymi  wybiórczego traktowania potrzeb i problemów  różnych grup 
społecznych przez  nowogardzki Ratusz, i szkodliwe społecznie preferowanie postaw serwilistycznych, rozpoczynamy nowy cykl tematyczny, w którym na 
bieżąco będziemy podawać przykłady sytuacji, których nie można akceptować z powodu zagrożenia dla zdrowego interesu wspólnoty gminnej.  

W środę, w świetlicy gminnej 
w Osinie, Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 
z Nowogardu, zorganizowało spo-
tkanie z ochotniczymi strażami 
pożarnymi z powiatu goleniow-
skiego dla Gmin, które nowo-
gardzkie Przedsiębiorstwo na tym 
terenie obsługuje.

Celem spotkania było omówie-
nie zagadnień zapewnienia ciśnie-
nia w sieciach wodociągowych, 
sprawności i identyfikacji hydran-
tów naziemnych i podziemnych 
oraz ich dostępności na wypadek 
działań przeciwpożarowych.

Wymiana poglądów, wiedzy i 
doświadczenia, ale przede wszyst-
kim uwag pomiędzy przedstawi-
cielami Przedsiębiorstwa, a człon-
kami Ochotniczych Straży Pożar-
nych, pozwoliła na utworzenie li-
sty mankamentów, które uczestni-
cy spotkania zauważyli w ramach 
wspólnej działalności, i które po-
stanowiono jak najszybciej rozwią-
zać, aby istotnie poprawić w tym 
zakresie bezpieczeństwo pożarowe.

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Starostwa Powia-
towego, w osobie Członka Zarzą-
du, Andrzeja Siwego, przedsta-
wiciele władz samorządowych w 

osobach Wójta Osiny, Krzysztofa 
Szwedo oraz Wójta Przybiernowa 
Liliany Ławickiej.

Ku ogromnemu zdziwieniu  or-
ganizatorów, nie było na tym spo-
tkaniu strażaków z Gminy Nowo-
gard.  Pomimo pisemnego zapro-
szenia ze strony PUWiS, ani stra-
żacy, ani włodarze Gminy Nowo-
gard nie raczyli pojawić się na tak 
ważnym dla bezpieczeństwa pu-
blicznego, dla bezpieczeństwa 
obywateli spotkaniu.

Braku strażaków z Nowogardu 
na spotkaniu nie chcieli komento-
wać przedstawiciele PUWiS: „Nie 
będę tego komentował.” – mówi 
Damian Simiński, Wiceprezes Za-
rządu PUWiS, wyjaśniając jedno-
cześnie –  wystosowaliśmy pisem-
ne zaproszenie do Gminy Nowo-
gard, podobnie jak do wszystkich 
innych gmin, które obsługujemy. 
Osobiście rozmawiałem na ten te-
mat z wiceburmistrzem i zachęca-
łem, żeby puścili nie tylko straża-
ków, ale żeby puścili na to spotka-
nie wszystkich strażaków. Przyje-
chały wszystkie obsługiwane przez 
nas gminy powiatu goleniowskie-
go, poza Nowogardem. Cóż zro-
bić… To seminarium jest dla nich 
i dla nas, jako dla przedsiębior-

stwa wodociągowego, nader waż-
ne. Nie chcemy dowiadywać się 
po fakcie, że system niedomaga, 
że w którymś miejscu ciśnienie jest 
zbyt słabe, że utrudnia to działa-
nia przeciwpożarowe… Ale cóż ja 
mogę. Widocznie ktoś zdecydował 
inaczej. Żal i szkoda. Jak Pan wi-
dzi, wszyscy z obecnych są zado-
woleni, wymieniają uwagi, rozma-
wiają o problemach dla nich klu-
czowych. Dzisiejsze wnioski dla 
Gmin Przybiernów i Osina zosta-
ną wdrożone w życie niezwłocznie. 
Następne takie spotkanie odbędzie 

się w najbliższym czasie w kolej-
nych powiatach, gdzie obsługuje-
my sieć wod-kan.

Trudno nie zadać w tej sytuacji 
następujących pytań: co w tym 
czasie robili włodarze Nowogar-
du, że nikt, nawet w zastępstwie, 
nie pojawił się na spotkaniu o tak 
ważnej tematyce?  Co robili nasi 
strażacy, czyżby  zamiast zajmo-
wać się sprawami bezpieczeństwa 
pożarowego, dostarczali kolej-
ną dawkę wody do fontanny (jak 
wiadomo, nie ma  ona własne-
go zasilania).  Czy przyczyną ab-

sencji i jednych i drugich nie była 
przypadkiem, uprawiana  od daw-
na przez burmistrza Czaplę, urzę-
dowa niechęć do PUWiS  bronią-
cego z determinacją nowogardz-
kiej sieci  wod –kan. przed przeję-
ciem przez kapitał niemiecki, ewi-
dentnie ciągniony do Nowogar-
du przez tutejszy ratusz ? I ostat-
nie pytanie: czy to wszystko jest 
poważne, czy jak zwykle infantyl-
nie groźne? My jesteśmy zgodnie 
z prawem prasowym od stawiania 
pytań, co niniejszym czynimy. 

Red. 

Jeleń zderzył się  
z Toyotą

We środę, ok. godz. 21, na dro-
dze krajowej nr 6, w pobliżu wsi 
Bodzęcin, doszło do niebezpiecz-
nego wypadku. Pod koła jadą-
cej od strony Szczecina Toyoty 
Yaris, wpadł wybiegający z lasu 
na jezdnię jeleń. Zwierzę zginę-
ło na miejscu. Na szczęście pasa-
żerom nic się nie stało, mimo że 
cały przód samochodu został ska-
sowany w wyniku zderzenia z do-
rosłym samcem. - Uratowały nas 
poduszki powietrzne. Jesteśmy w 
prawdziwym szoku. Dzielił nas 
krok od tragedii - stwierdziła pa-
sażerka Toyoty. - To były ułam-
ki sekund. Kiedy jeleń wbiegał na 

jezdnię, z przeciwka nadjeżdżał 
też inny samochód. Jeleń uległ 
nagłej dezorientacji i ... stało się. 
Cały czas jestem oszołomiony 
tym całym zdarzeniem - stwier-
dził kierowca Yarisa.

Na miejscu pojawiła się w cią-
gu kilku minut policja i dokona-
ła niezbędnych oględzin. 

W związku z tym, apelujemy do 
kierowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności zwłaszcza w 
czasie jazdy po trasach przebiega-
jących na wysokości lasu. Jak wi-
dać, o mogące skończyć się tra-
gicznie zdarzenie, nie jest trudno. 

tekst i foto (ps)
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Polski Komitet Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie

Informuje: o dniach i godzinach 
wydawania żywności unijnej 

program - p.o.p.ż 2014-2020
29.10.2015 czwartek     od godz. 9:00-14:00 numery   1-60
30.10.2015 piątek.         od godz. 9:00-14:00                61-140
31.10.2015 sobota.     od godz. 9:00-12:00.              141-240
Projekt współfinansowany przez gminę Nowogard 

potrzebne dokumenty:
1. dowód osobisty     2. nadany numer porządkowy 

Prawie jak w las Vegas 

Fontanny świecą, a na alejkach ciemno...
Jeden z naszych Czytelników, zwrócił uwagę na brak oświetlenia przy alejkach nad jeziorem. Jak słusznie zauważył, gmina dba o to, aby właściwie wyeks-
ponować oświetlenie fontann, kosztem bezpieczeństwa przechodniów. 

- Witam, nad naszym jeziorem, 
mniej więcej w miejscu, gdzie koń-
czy się drewniany pomost a zaczy-
na betonowy murek, jest strasznie 
ciemno po zmroku, dokładnie w 
tym miejscu brakuje już od kilku 
lat lampy, która kiedyś tam stała, 
ale i obok nie ma lamp lub są znisz-
czone. Moje dzieci boją się wracać 

po zmroku ze szkoły z zajęć poza-
lekcyjnych, bo jest ciemno. Dlacze-
go fontanna na jeziorze   jest pod-
świetlona (proszę zerknąć po zmro-
ku), a w opisanych przeze mnie 
miejscach brakuje światła. (...)
Może ktoś z naszych włodarzy za-
uważy ten problem – pisze do nas 
Czytelnik. 

Na dowód swoich słów miesz-
kaniec przesyła kilka zdjęć, jakie 
wykonał po zmroku nad jezio-
rem. Widać na nich dokładnie, że 
w tym miejscu panują ciemności 
egipskie. Oświetlone są za to dwie 
fontanny, w tym ta na jeziorze, o 
której DN informował już kilku-
krotnie. Przypomnijmy, że nowa 

tryskająca wodą błyskotka, zda-
niem urzędu, ma mieć zbawienny 
wpływ na napowietrzenie jeziora i 
jest elementem prowadzonych od 
kilku lat działań mających zrekul-
tywować wodę w akwenie. 

 Ciemno na alejkach jest, co 

każdy widzi, ale za to na jeziorze 
mamy prawie Las Vegas. Miej-
sce na refleksje pozostawiamy na-
szym Czytelnikom...

MS

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”  Stefan Żeromski

Piąty rok działalności uniwersytetu III wieku
W środę 21 października, o godzinie 17:00,  w Nowogardzkim Domu Kultury, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16, Uniwersy-
tetu III Wieku w Nowogardzie.  Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrała pani Wanda Obrębska – prezes Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.  - Dobry wieczór Państwu, dostojni goście, drodzy studenci. W dniu dzisiejszym inaugurujemy kolejny, piąty, rok akademicki - 
rok 2015/16, naszej uczelni nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przed nami kolejny pracowi-
ty rok  realizacji programu eduka-
cyjnego. Konsekwentnie realizuje-
my założenia programowe przyję-
te w lutym 2011r, w momencie po-
wołania do życia w naszym mie-
ście Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Podstawowym celem naszego 
UTW jest tworzenie warunków i 
możliwości do poszerzania wiedzy, 
dążenie do zachowania  i rozwija-
nia aktywności umysłowej i rucho-
wej. Wprawdzie nie mamy wpły-
wu na czas, gdyż nie możemy go 
cofnąć, ani zatrzymać, ale może-
my go dobrze wykorzystać. Wyko-
rzystujemy to poprzez wprowadze-
nie w minionych semestrach róż-

norakich tematycznych zajęć m.in. 
z dziedziny psychologii, zdrowia, 
bezpieczeństwa seniorów, lektora-
tów, zajęć warsztatowych, wycie-
czek pieszych i rowerowych, wy-
jazdów edukacyjno-turystycznych 
krajowych jak i zagranicznych... Po 
dokonaniu podsumowania dzia-
łalności UTW oraz po zapozna-
niu studentów z nowymi planami 
na rok akademicki 2015/16, pani 
prezes UTW - powitała wszyst-
kich uczestników spotkania. Jak 
co roku tradycyjnie odśpiewa-
no uroczysty hymn uniwersytec-
ki - „Gaudeamus igitur”. Tego wie-
czoru nie zabrakło  przemówie-
nia ze  strony  burmistrza Nowo-

gardu - Roberta Czapli, Przewod-
niczącego Rady Powiatu - Kazi-
mierza Ziemby oraz przedsta-
wicieli UTW z Golczewa, Gole-
niowa, Gryfic, którzy skierowali 
mnóstwo ciepłych słów w kierun-
ku studentów i całego zarządu. Na 
zakończenie uroczystości dr Be-
ata Bugajska wygłosiła tegorocz-
ny wykład inauguracyjny pt. Czas, 
jako źródło radości”.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na część artystyczną. Artyści 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry zaprezentowali się w śpiewach 
oraz pokazach tanecznych.

Przed rozpoczęciem uroczy-
stości  udaliśmy się na rozmowę 
ze studentami przybyłymi na In-
augurację Roku Uniwersytetu III 
Wieku.

 Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego warto rozpocząć naukę na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku? 
Jakie ma pani z tego korzyści? 

Józefa Pabiś:  Rozpoczęcie nauki 
pozwala mi pogłębić swoją wiedzę. 
Organizowane są dla nas różnego 
rodzaju zajęcia: mamy informaty-
kę, j. angielski i niemiecki, w tym 
roku dojdzie również  j. rosyjski. 
Organizowane są dla nas wyciecz-
ki, które są naprawdę bardzo fajne. 

Mamy również gimnastykę, dzię-
ki której człowiek czuje się spraw-
niejszy. Więc warto brać udział we 
wszelkiego rodzaju zajęciach.   

DN: Jak zachęciłaby pani przy-
szłych studentów, którzy zamie-
rzają rozpocząć naukę na  Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku?

J.P.: Przystąpcie, działajcie - tak 
jak my. Bo naprawdę warto. 

DN: Dlaczego warto rozpo-
cząć naukę na  Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku ? Jakie ma pan 
z tego korzyści ? 

Jan Olesiński: Po to żeby długo 
i zdrowo żyć, trzeba pracować do 
ostatniej chwili, należy dawać z sie-
bie wszystko, być potrzebnym, uży-
tecznym  i cieszyć się tym, co jest. 
Ja osobiście bardzo lubię wykłady 
i wycieczki, które często są dla nas 
organizowane tu w obrębie nasze-
go kraju, jak i za granicę. Ostatnio 

byliśmy w Międzyzdrojach. Jeżeli 
ktoś będzie chodził na wszystko to 
naprawdę trzeba się będzie poświę-
cić. Ja najlepiej lubię posłuchać mą-
drych ludzi, bo zawsze się czegoś od 
nich dowiem. Jestem o to wszyst-
ko bogatszy. Mniej błędów dzię-
ki temu będę popełniał. Cieszę się, 
że mamy ten uniwersytet, że jest on  
częściowo współfinansowany. My-
ślę, że warto należeć do Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Nie można  

zamykać się  w sobie, w domu, bo to 
wtedy co?, piasecki. Ja chcę zdrowo 
umrzeć, dlatego mam zajęty cały 
mój czas. Zachęcam wszystkich, by 
do nas dołączyli. Każdy coś ulubio-
nego dla siebie znajdzie: tańce, kij-
ki czy też  gotowanie. Trzeba dużo 
się ruszać, wychodzić do ludzi. Psy-
chika człowieka jest bardzo słaba, 
szybko można się zdołować. Trzeba 
walczyć o siebie. 

Klaudia Stefańska 

Józefa Pabiś

Jan Olesiński
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Vox Ecclesiae...

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Jadwiga Miszczuk: lat 71, zmarła 17.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

23.10.2015 r., o godz. 15:00  na cmentarzu w Dobrej.

Karolina Gabrysiak: lat 84, zmarła 22.10.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 24.10.2015 r., o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

(Mk 10,46-52)
Gdy Jezus wraz z uczniami i spo-

rym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak, Bartymeusz, 
syn Tymeusza, siedział przy dro-
dze. Ten słysząc, że to jest Jezus z 
Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną! 
Wielu nastawało na niego, żeby 
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wo-
łał: Synu Dawida, ulituj się nade 
mną! Jezus przystanął i rzekł: Za-
wołajcie go! I przywołali niewido-
mego, mówiąc mu: Bądź dobrej 
myśli, wstań, woła cię. On zrzucił 
z siebie płaszcz, zerwał się i przy-
szedł do Jezusa. A Jezus przemó-
wił do niego: Co chcesz, abym ci 
uczynił? Powiedział Mu niewido-
my: Rabbuni, żebym przejrzał. Je-
zus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i 
szedł za Nim drogą.

Misja związana z Jerychem za-
kończona sukcesem. Takie można 
mieć wrażenie wypływające z po-
czątku tego fragmentu Ewangelii. 
Jezus, uczniowie, spory tłum wy-
chodzą już z Jerycha. Misja zamy-
ka się wraz z wyjściem poza mury 
miasta. Takie myślenie jest typo-
wo ludzkie. Bóg myśli jednak ina-
czej! Dla Niego nie ma granic, ram 
geograficznych, czasowych, kultu-
rowych. Jezus jest nieustannie w 
misji. Nie ma „od- do”. Jezus wy-
chodząc z Jerycha mija Bartyme-
usza. Człowiek, który nie dość, że 
był niewidomy to pewno i z tej ra-
cji był również żebrakiem. Bóg ni-
gdy nie odbiera człowiekowi wol-
ności. To nie Jezus, wychodząc z 
Jerycha, podszedł do Bartyme-
usza i powiedział: a może chciał-
byś zostać uzdrowiony? Prośba 
musi wypływać z serca potrzebu-
jącego, nie darczyńcy. Bartymeusz 
był synem Tymeusza. Dla ewan-
gelisty Marka była to znana osoba, 
jak i jej ojciec. To zdanie ukazuje 
nam prawdę, że Bóg zna każdego 
z nas po imieniu. Wie kto jest two-
im ojcem i twoją matką. On zna 
Cię! Pytanie, które się rodzi to czy 
ze swojej strony daję się poznać 
Jezusowi? Czy mówię Mu kim ja 
tak naprawdę jestem? Czy mówię 
Mu o swoich bliskich? O moich i 
ich troskach, kłopotach? Barty-
meusz kiedy tylko usłyszał, że ten, 

który go minął to Jezus z Nazare-
tu zaczął za Nim wołać. Niewido-
my żebrak musiał wiele słyszeć o 
Jezusie skoro taka była reakcja na 
Niego. Kiedy krzyczy za Jezusem 
pierwszym razem tłum zaczyna 
go uciszać. „Wielu nastawało na 
niego, żeby umilkł”. We współcze-
snym świecie „tłum” także często 
krzyczy byś umilkł. „Tłum” pra-
gnie uciszyć nas, nasze sumienie. 
To jest bardzo szatańskie. Byśmy 
tylko nie wołali Jezusa! Wielu nie-
stety daje się dziś uciszyć, daje się 
zagłuszyć. Nie taki był Bartyme-
usz. Postawił wszystko na „jedną 
kartę”. Krzyczał jeszcze głośniej, 
usilniej i to zaowocowało pozy-
tywnym skutkiem. Jezus usłyszał 
wołanie Bartymeusza! Kiedy w 
moim życiu pojawiają się trudno-
ści, poczucie beznadziejności, po-
winienem jak Bartymeusz wołać 
coraz usilniej: Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną! Bartyme-
usz był niewidomym żebrakiem. 
Ty także zamykaj oczy i proś Je-
zusa o ulitowanie się nad Tobą i 
twoją sytuacją. Bartymeusz zrzu-
cił z siebie płaszcz. Płaszcz, któ-
ry był jego jedynym zabezpie-
czeniem. Był dla żebraka niczym 
dom, który chronił go przed desz-
czem, zimnem. Bartymeusz ogo-
łocił się przed Jezusem, zrzucił z 
siebie jedyne co miał- płaszcz da-
jący mu poczucie bezpieczeństwa. 
My także powinniśmy zrzucać z 
siebie nasze zabezpieczenia, na-
sze „płaszcze”, bo one przeszka-
dzają nam w otwarciu się na Boga. 
Można stwierdzić, że dziwny ten 
Jezus. Widzi niewidomego żebra-
ka i pyta: co chcesz abym ci uczy-
nił? Przecież jest Synem Bożym. 
Doskonale wie czego potrzebował 
Bartymeusz i doskonale wie czego 
potrzebuję ja. Bóg pragnie byśmy 
przed Nim nazywali swoje proś-
by. Pragnienie, które noszę w swo-
im sercu, by było wypowiedzia-
ne! Jezus dokonuje uzdrowienia 
Bartymeusza i mówi mu by szedł. 
Uzdrowiony niewidomy wybiera 
najlepszą drogę: idzie za Jezusem! 
Pragnij w swoim sercu uzdrowie-
nia. Niech Bóg uleczy twoją duszę, 
a jeśli taka Jego wola to i twoje cia-
ło! Ale ze swojej strony odrzucić 
wszystko co sprawia, że jesteś nie-
widomym na sprawy Boże i idź za 
Nim. Wybieraj Niego, bo On wy-
brał Ciebie na swoje Dziecko! 

ks. Krystian Dylewski

Msza Święta 

w intencji wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 

8 listopada 2015 r o godz. 11.00 

w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Szkoła Podstawowa nr 1

Ojcu Świętemu 
śpiewamy  
i o nim pamiętamy
W Szkole Podstawowej nr 1, z okazji „Dnia Papieskiego”, 
odbył się uroczysty apel, podczas którego dzieci uczciły pa-
mięć Jana Pawła II. 

Październik, to miesiąc, gdzie 
warto i powinno się chociaż na 
chwilę uświadomić sobie, jakie 
mieliśmy szczęście, że do pante-
onu wielkich tego świata, wielkich 
polskiego narodu, dołączył na 
pewno Jan Paweł II. Nie muszę się 
poprawiać!  W każdym dniu po-
winniśmy być mu wdzięczni, ale 
może właśnie październik skłania 
nas do głębszej refleksji związanej 
z Janem Pawłem II. W dniu 16. X. 
1978r., świat usłyszał te historycz-
ne słowa „Habemus Papapm… 
Zwiastuję wam radość wielką – 
Mamy Papieża – Karol, Święte-
go Rzymskiego Kościoła kardyna-
ła Wojtyła, który przyjął imię Jan 
Paweł II”.

 W październiku też, od 15 lat 
obchodzony jest „Dzień Papie-
ski”. Każdy pod innym hasłem, z 
inną myślą przewodnią związaną 
z działalnością papieża, bo zawsze 
w swoim nauczaniu, nie pomijał 
żadnego aspektu codzienności, 
żadnej grupy społecznej, żadne-
go człowieka. Każdy był dla nie-
go ważny, jedyny, niepowtarzalny. 
Tegoroczne hasło dotyczyło tego, 
co jest podwaliną każdego pań-
stwa, czyli rodziny –„Jan Paweł II 
patron rodziny”.

Z tej to właśnie okazji 21. X. 
2015., odbyło się w naszej szkole SP 
nr 1 – spotkanie uczniów klas 0-3, 
podczas którego słowami i piosen-
ką w wykonaniu uczniów klasy 3a i 
3b mogliśmy uczcić Jana Pawła II.  
W programie oprócz krótkich fak-
tów z życiorysu papieża, jego dzia-
łalności i posługi Bogu, a przede 
wszystkim ludziom, chcieliśmy po-
kazać, iż to nie tylko postać, której 
należy się nasza część i pamięć, ale 
to także człowiek, który tak jak my, 
był dzieckiem i miał swoje chwi-
le słabości. Ważnym akcentem w 
przedstawieniu było uświadomie-
nie słuchającym, iż był to także 
człowiek nie tylko mądry, dobry, 
sprawiedliwy, ale również z du-
żym poczucie humoru, uwielbia-
jącym życie, sport, teatr. To także 
człowiek, który doświadczył wielu 
cierpień i chorób.

Napisał i powiedział tyle mą-
drych słów, potwierdził je swoją 
posługą Bogu i ludziom, a teraz 
patrzy, czuwa nad nami i może 
czasami nie dowierza, że tak mało 
bierzemy sobie do serca i życia 
jego nauk, i cały czas przypomina 
„Nie lękajcie się…”.

Opr. Wych. Klas 3 a i 3 b:
Anna Tracz, Róża Górczewska
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Z okazji urodzin 

Pani Barbarze 
Gontarskiej 

dużo zdrowia 
oraz Bożego 

Błogosławieństwa 
przesyłają 
przyjaciele

Dużo zdrowia i pomyślności 
z Okazji Urodzin 

dla Józefy Owczarek 
życzą 

syn, córki, zięciowie, 
wnuczki i prawnuczki

ŻyCZeniaŻyCZenia

Separacja czy rozwód?
 „W związku z tym, że rozstałam 

się z mężem, zamierzam wystąpić do 
Sądu z pozwem, przy czym chciała-
bym wiedzieć, jakie roszczenia przy-
sługiwać mi będą w przypadku se-
paracji, a jakie w przypadku rozwo-
du. Czym różnią się obie instytucje? 
Czy będę mogła wystąpić o alimen-
ty od męża? Czy w przypadku sepa-
racji możliwym jest ustalenie winy 
męża?”

Podstawową różnicą pomiędzy 
rozwodem a separacją jest skutek 
w postaci ustania małżeństwa. Na 
skutek bowiem orzeczenia przez 
sąd rozwodu, małżeństwo usta-

je, a co za tym idzie małżonkowie 
mają prawo do zawarcia kolejnych 
związków małżeńskich, nadto ten z 
małżonków który przyjął nazwisko 
drugiego z nich, ma prawo wrócić 
do swojego nazwiska. W przypad-
ku orzeczenia separacji małżeństwo 
trwa nadal. 

Przesłanką orzeczenia rozwodu 
jest trwały i zupełny rozkład po-
życia, przy czym warunki te mu-
szą być spełnione łącznie. Ozna-
cza to, że istnieją realne możliwo-
ści dla utrzymania danego związ-
ku małżeńskiego. W przypadku se-
paracji wystarczy, że spełniona zo-
stania przesłanka zupełnego roz-
kładu pożycia. Wydając orzeczenie 
Sąd – w obu – przypadkach władny 
jest do rozstrzygnięcia o winie jed-
nego z małżonków, co z kolei pozo-
staje istotne w przypadku ewentual-
nych roszczeń alimentacyjnych. Jak 
wynika przy tym z treści art. 57 § 2 
kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go, na zgodne żądanie małżonków 
sąd zaniecha orzekania o winie. W 
takim przypadku następują skutki 

takie, jak gdyby żaden z małżonków 
nie ponosił winy. Także przy orze-
kaniu separacji na podstawie zgod-
nego żądania małżonków, sąd nie 
orzeka o winie. 

W przypadku orzekania – zarów-
no rozwodu jak i separacji – Sąd 
rozstrzyga także kwestie związane 
z władzą rodzicielską nad wspól-
nymi małoletnimi dziećmi stron, 
ustala ewentualne kontakty rodzi-
ców, rozstrzyga o zobowiązaniu do 
świadczeń na rzecz dzieci, jak rów-
nież może zadecydować o sposo-
bie korzystania z mieszkania przez 
małżonków, o ile zamieszkują oni 
wspólnie. Strony mogą także żądać, 
w postępowaniu o rozwód bądź se-
parację, jak również występując 
z odrębnym wnioskiem, podzia-
łu wspólnego majątku dorobkowe-
go, bowiem z dniem orzeczenia za-
równo rozwodu jak i separacji usta-
je ustawowa wspólność majątko-
wa małżeńska. W przypadku znie-
sienia separacji wspólność ta ulega 
przywróceniu. Istotnym pozostaje, 
iż w przypadku orzeczenia separa-
cji – jeżeli wymagają tego względy 
słuszności – małżonkowie obowią-
zani są do wzajemnej pomocy, nad-
to podobnie jak w przypadku roz-
wodu jeden z małżonków, który nie 
został uznany za wyłącznie winne-
go rozkładu pożycia i który znaj-
duje się w niedostatku może żądać 
od drugiego z małżonków dostar-
czania środków utrzymania w za-
kresie odpowiadającym usprawie-
dliwionym potrzebom uprawnio-
nego oraz możliwościom zarobko-
wym i majątkowym zobowiązane-
go. Alimentów można żądać także 
w sytuacji, gdy jeden z małżonków 
został uznany za wyłącznie winne-
go, a rozwód czy separacja pocią-
ga za sobą istotne pogorszenie sytu-
acji materialnej małżonka niewin-
nego (nawet gdyby ten nie znajdo-
wał się w niedostatku). W przypad-
ku rozwodu przepis art. 60 § 3 ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego 
określa granicę, w jakiej małżonko-
wie mogą żądać środków utrzyma-
nia, a mianowicie zawarcie nowego 
związku małżeńskiego, jak również 
upływ pięciu lat od orzeczenia roz-
wodu, chyba, że ze względu na wy-
jątkowe okoliczności sąd, na żąda-
nie uprawnionego przedłuży wska-
zany okres pięcioletni. Sytuacja taka 
nie ma natomiast zastosowania w 
przypadku separacji, co oznacza, że 

małżonek jest zobowiązany bezter-
minowo dostarczać środki utrzy-
mania na rzecz uprawnionego. 

Skutkiem tożsamym w obydwu 
sytuacjach jest brak domniema-
nia ojcostwa, jeżeli dziecko urodzi 
się po upływie trzystu dni od dnia 
orzeczenia rozwodu lub separacji, 
pomimo tego, że w przypadku sepa-
racji małżeństwo trwa nadal. Mał-
żonkowie wobec których orzeczo-
na została separacja nie dziedzi-
czą po sobie (poza dziedziczeniem 
testamentowym), nadto orzecze-
nie separacji wyklucza prawo wdo-
wy do renty rodzinnej na podstawie 
art. 70 ust. 3 ustawy z Dia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, chyba że miała ona w dniu 
śmierci męża prawo do alimentów 
z jego strony ustalone wyrokiem są-
dowym lub ugodą sądową. 

Postępowanie w sprawie o roz-
wód i separację rozstrzygane jest 
w trybie procesowym, na pod-
stawie wniesionego pozwu. Stro-
na składająca taki pozew zobo-
wiązana jest do uiszczenia stosow-
nej opłaty, która zgodnie z ustawą z 
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych wy-
nosi 600,00 zł. W przypadku wnio-
sku o separację na zgodne żądanie 
małżonków opłata ta wynosi 100,00 
zł, przy czym warunkiem koniecz-
nym orzekania separacji, jest zgo-
da obu stron, nadto brak wspólnych 
małoletnich dzieci. Zgoda na sepa-
rację nie musi być wyrażona przez 
strony na jednym piśmie, wystarczy 
że drugi z małżonków złoży pismo, 
w którym poprze wniosek pierw-
szego z nich. Orzekanie na zgody 
wniosek, odbywa się w trybie nie-
procesowym i kończy się postano-
wieniem. Oznacza to, iż w przypad-
ku zmiany decyzji w trakcie trwa-
nia postępowania co do zgodnego 
wniosku oraz wola jednego z mał-
żonków orzekania o winie, skutko-
wać będzie oddaleniem wniosku i 
koniecznością wytoczenia odręb-
nego powództwa o separację. Od-
nośnie opłat za postępowanie nale-
ży pamiętać, że w przypadku orze-
czenia rozwodu lub separacji bez 
orzekania o winie, Sąd Okręgowy 
zwraca połowę uiszczonej opłaty po 
uprawomocnieniu się orzeczenia, 
natomiast w przypadku cofnięcia 
pozwu lub pojednania się stron w 

pierwszej instancji Sąd zwraca całą 
uiszczoną opłatę. 

Orzeczenie rozwodu i separa-
cji pozostaje w myśl art. 56 § 2 i 3 
oraz art. 611 § 2 kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego niedopuszczalne, 
jeżeli wskutek niego miałoby ucier-
pieć dobro wspólnych małoletnich 
dzieci, albo orzeczenie takie miało-
by być z innych względów sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego. 
Jeżeli mowa o zasadach współżycia 
społecznego, ustawodawca pozwa-
la na odmowę orzeczenia rozwodu 
w sytuacjach, w których cierpiało-
by na tym – w sposób istotny – do-
bro drugiego z małżonków, np. w 
sytuacji w której małżonek niewin-
ny jest chory, niepełnosprawny, wy-
maga pomocy osób trzecich. Orze-
czenie rozwodu jest także niedo-
puszczalne w sytuacji, gdy żąda tego 
małżonek wyłącznie winny rozpadu 
pożycia, chyba że drugi z małżon-
ków wyrazi zgodę na rozwód, bądź 
odmowa zgody byłaby sprzecz-
na z zasadami współżycia społecz-
nego. Sam brak zgody na rozwód 
– w przypadku gdy obie strony po-
noszą winę za rozpad małżeństwa 
– nie jest wystarczającą przesłanką 
dla oddalenia przez Sąd powódz-
twa, także w sytuacji gdy małżonko-
wie mają wspólne małoletnie dzieci. 

Zaznaczenia wymaga także, iż w 
sytuacji w której jeden z małżon-
ków żąda orzeczenia separacji, a 
drugi orzeczenia rozwodu i żądanie 
to jest uzasadnione, sąd orzeka roz-
wód. Jeżeli jednak orzeczenie roz-
wodu nie jest dopuszczalne, a żąda-
nie orzeczenia separacji jest uzasad-
nione, sąd orzeka separację. Ozna-
cza to, że jeżeli jeden z małżonków 
chcąc mimo wszystko pozostawać 
w związku małżeńskim wniesie po-
zew o orzeczenie separacji, nato-
miast drugi z nich zażąda rozwodu, 
sąd będzie rozstrzygał o rozwiąza-
niu małżeństwa przez rozwód. 

W przeciwieństwie do rozwodu, 
małżonkowie mają prawo do po-
wrotu do stanu sprzed orzeczenia 
separacji, na zgodne bowiem żą-
danie obojga małżonków sąd orze-
ka o zniesieniu separacji. Z chwilą 
jej zniesienia ustają skutki separacji, 
sąd rozstrzyga także o władzy rodzi-
cielskiej nad wspólnymi małoletni-
mi dziećmi stron. 

Agnieszka Warian

mieszkańcy Wojcieszyna 
zapraszają 

Kiermasz stroików 
nagrobnych 

W najbliższą niedzielę, 25 października, na placu 
przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogar-
dzie, będzie można zakupić stroiki nagrobne przygo-
towane przez mieszkańców Wojcieszyna. 

Ozdoby będą sprzedawane od godz. 8.00 do 15.00. 
Dochód ze sprzedaży stroików zostanie przekazany 
na rzecz budowy kościoła w Wojcieszynie. 

Inf. własne 

- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - 

tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: seg-

ment, junkers gazowy  do    podgrzewania wody, taborety, krzesła do 
pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 508 413 896

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne  tel. 

735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                                                         

- Sześciotygodniowe kotki czekają na właścicieli i ciepłą strawę Tel. 
kont. 692 618 185 lub pod nr tel. redakcji DN 91 39 22 165. 
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

Oferujemy umowę o pracę. 
Prosimy o składnie CV w siedzibie �rmy:

Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Parku Przemysłowym w Goleniowie

poszukuje 
pani do sprzątania 

w sezonie 2015/2016 
Oferujemy umowę o pracę. 

Prosimy o składnie CV w siedzibie �rmy:
Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów

tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Parku Przemysłowym w Goleniowie

poszukuje 
pracowników produkcji 
do pracy w sezonie 2015/2016 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

kiermaSZ  
TanieJ PłyTki 

Nowa dostawa 
nordsanit, ul. młynarska 1a 

Sprzedaż od 19.10.2015 

Jak dwie papużki jesteście, 
co żyć bez siebie nie mogą.
Niech Wam kochani dalej
 szczęśliwie życie się toczy, 

a amorek każdego dnia
spojrzenie Wasze miłością zauroczy.

Z okazji 45  
rocznicy ślubu 

– szafirowych godów 

Marii i Stefana  
Pierzchała

 Zdrowia, radości i miłości 
 życzą córki, zięciowie i wnuczęta

W.13.2.O.7.03.do
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„Noworim”  sp. z o.o. 

Woda, gaz, jelita...ale, nie flaki! 
Przedmiotem działalności firmy Noworim Sp. z o.o.  jest przetwarzanie w zakresie konfekcjonowania, kalibrowania, sortowania jelit wieprzowych oraz 
baranich. Oprócz produktów gotowych, realizowane są również specjalne zamówienia klientów dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Nowocze-
sna linia technologiczna wykonana z materiałów nierdzewnych daje dodatkową gwarancję, dla jakości ich produktu. Firma pracuje zgodnie z systemem 
HACCP, co zapewnia stałą kontrolę i sprawia, że odbiorcy wyrobów wędliniarskich mogą kupować materiał o najwyższej jakości. Dlatego w kolejnej od-
słonie z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” zaprezentujemy firmę , którą od 1995 roku jest spółka „ NOWORIM”.

Dziennik Nowogardzka: Ta-
kie słowo jak „flak” kojarzone 
jest od dawna z tą firmą i samym 
miejscem. Dlatego szanowni 
państwo, jest okazja, by ten mit 
zwyczajnie na łamach gazety DN 
wyjaśnić, w ramach kolejnej od-
słony z cyklu „ Nasi przedsię-
biorcy”. 

Dacjan Kijowski - pełnomoc-
nik zarządu Firmy - By, przeko-
nać się, co tu robimy, po rozmo-
wie zapraszamy na halę produk-
cyjną państwa i tam przekona-
cie się, jakie tu panują warunki i 
to, że nie jest to ubojnia dla zwie-
rząt, czy zwyczajne czyszczenie fla-
ków z treści żołądka, a jedynie już 
oczyszczony produkt, który przez 
nas jest kalibrowany. Dlatego  nie 
ma mowy tu o uboju zwierząt, bo-
wiem jest to wysoce wyspecjalizo-
wana, wysublimowana selekcja 
dość rzadkiego towaru, jakim są 
owe jelita naturalne, które tak na-
prawdę wszyscy konsumujemy w 
postaci np. kabanosów, i to one,  z 
tego co mi jest wiadomo, w Nowo-
gardzie mają bardzo dobrą reputa-
cję, a są zrobione właśnie między 
innymi z jelita naturalnego, które 
spożywamy w całości.

Dorota Cardinali - pełnomoc-
nik zarządu firmy „Noworim - 
Ażeby, uzupełnić jeszcze wypo-
wiedź Dacjana, to chciałabym po-
wiedzieć, iż w ostatnim czasie zo-
stała zorganizowana do firmy wy-
cieczka uczniów, którzy na wła-
sne oczy przekonali się, jaki ma 

charakter firma i co w niej się tu 
produkuje. Dlatego zaskoczenie i 
samo wrażenie, widząc po minach 
uczniów było niesamowite i bardzo 
życzliwe. Dlatego legenda o „ubo-
ju”, czy „nieestetycznych flakach” 
ostatecznie została wyjaśniona, co 
potwierdzimy jeszcze raz z przy-
jemnością w rozmowie dla Czytel-
ników DN. 

Sądząc po wykonanym tele-
fonie do pana, spodziewałem 
się, że usłyszę...”Przykro mi nie 
mam czasu lub nie jestem zain-
teresowany”. Ale przyznam, że 
pana profesjonalne podejście i 
życzliwość mnie zaskoczyła? 

D.C.: Jesteśmy mocno tu zapra-
cowani, ale pozytywna atmosfe-
ra daje dobrą energię, dlatego np. 
w firmie staramy się to sobie oka-
zywać nawet, gdy jest duże ciśnie-
nie. Tutaj w firmie każdy dzień 
jest dniem bardzo mocno zaplano-
wanym, gdzie każda czynność ma 
przemyślaną inicjatywę ze strony 
pionu administracyjnego i bez wąt-
pienia działu produkcji, w którym 
skoncentrowana jest bardzo po-
trzebna część załogi. Firma prze-
szła reorganizację systemu dwu-
zmianowego na system jednozmia-
nowy, który zaczyna się od godz. 
06:00 oraz 09:00 i trwa nie wię-
cej, niż do godz.17: 00. Zmiany te 
podyktowane były dobrem i wygo-
dą dla naszych pracowników, któ-
rzy przyjeżdżają do pracy również 
z oddalonych od Nowogardu są-
siednich miejscowości. Pragnę jesz-

cze wtrącić, że zarząd firmy mie-
ści się na terenie Niemiec. Dlatego 
to My wraz z Dacjanem będziemy 
reprezentować zarząd firmy w roz-
mowie.

D.K.: Dodam, że każdy z na-
szych pracowników jest bardzo 
istotnym i ważnym ogniwem dzia-
łalności firmy „Noworim”. Dlatego 
osobiście postrzegam to na zasa-
dzie mówiąc metaforycznie spraw-
nie bijącego ludzkiego serca, które 
oprócz tego, że musi miarowo bić, 
to jeszcze wykonywać ciężką pracę, 
ale to nie oznacza, że jest ona po-
zbawiona prawidłowego tętna, któ-
re w odniesieniu do filozofii naszej 
firmy ma właśnie dobry rytm, któ-
ry nadają pracownicy. Jest to nie-
wątpliwe jedna z większych firm w 
Nowogardzie, która zatrudnia taką 
liczbę osób, obecnie wynoszącą 150 
zatrudnionych pracowników, któ-
rych część, bo 130 to pracownicy 
zatrudnieni przy selekcji jelit wie-
przowych i baranich. Sama pra-
ca polega na wyłapaniu szeroko-
ści jelita poprzez jego kalibrowanie 
w postaci nalania wody do środka 
jelita i następnie zakwalifikowa-
nie do odpowiedniej grubości, któ-
ra jest podyktowana przez określo-
ny rozmiar. Wbrew pozorom jest to 
czynność skomplikowana. Dlatego 
tutaj najważniejsza jest precyzja i 
to ta już niemal zegarmistrzowska. 
Kolejną informacją jest to, że fir-
ma swoją aktywność opiera na cią-
głej dostawie wody i gazu. Dlatego 
zapotrzebowanie tych dwóch me-

diów jest ciągle bardzo duże i wy-
nosi około np. 15 tys. metrów sze-
ściennych w miesiącu.

D.C.: Woda jest niezbędna i 
musi być w ciągłym dostępie, gdyż 
jej brak uniemożliwiłby np. wypłu-
kiwanie jelit. Woda jest sprawdzo-
na pod względem mikrobiologicz-
nym, toteż nie może być mowy o 
jakichś nieczystościach. Kończąc 
jeszcze jednym ważnym warun-
kiem jest to, że woda musi być cie-
pła, co łączy się z dużym poborem 
gazu ziemnego, który służy do pod-
grzania. 

Dowiedziałem się, że działal-
ność firmy oparta jest tylko na 
udziale kapitałowym niemiec-
kiej firmy Rudolf Marth Inh. 
C. J. Kerstinge K. z siedzibą w 
Braunschweigu. Dlaczego? 

D.K.: By wyjaśnić to bardzo do-
kładnie, zacznę od samej etymo-
logii nazwy firmy. Noworim - to 
dwuczłonowa nazwa własna fir-
my, której znaczenie pochodzi od 
nazwy naszego miasta Nowogard 
i imion od pierwszych i głównych 
założycieli z Niemiec Richard i Ir-
mina Metzke, którzy sprzedali fir-
mę obecnym i innym właścicie-
lom, także niemieckim, co zaowo-
cowało, że jesteśmy pod banderą 
firmy Rudolf Marth. Wybór i se-
lekcja oparta jest niewątpliwie na 
współpracy z tą firmą, a także z lo-
kalnymi firmami i oczywiście euro-
pejskimi. Noworim to baza typowo 
produkcyjna. Natomiast bazą lo-
gistyczną są Niemcy. W Nowogar-
dzie odbywa się ¾ produkcji, któ-
ra w Niemczech jest już rozprowa-
dzana do poszczególnych zaintere-
sowanych, którzy dzielą się na han-
dlujących i świadczących usługi.

D.C.: Pragnę jeszcze dodać, iż 
firma Noworim jest głównym im-
porterem oraz dostawcą materia-
łów do państw takich jak: Anglia, 
Niemcy, Irlandia i jeszcze innych 
krajów europejskie. Ale, by od razu 
wyprzedzić pana ciekawość po-
wiem, że firma oprócz zbytu zagra-
nicznego ma bardzo poważne pla-
ny z rynkiem stricte lokalnym. Dla-
tego wkrótce podejmiemy działa-
nia marketingowe w kierunku firm 
zajmujących się produkcją wyro-
bów wędliniarskich. Jak np. Agro-
firma czy firma Ozimek, z którymi 
już współpracujemy,  które to mają 
swoje sklepy tu w Nowogardzie, by 
zainteresowały się naszą ofertą. 

Proszę powiedzieć, jakie argu-

menty przemawiają za tym, aby 
stosować jelita naturalne w pro-
dukcji np. kiełbas? 

D.C.: Odpowiedź jest banalnie 
prosta, bo naturalne produkty za-
wsze i wszędzie są lepiej postrzega-
ne, a w szczególności jeżeli chodzi 
o żywność. Natomiast, jeżeli mia-
łabym już tutaj dokładnie to ana-
lizować, niewątpliwie różnica sma-
kowa pomiędzy jelitem natural-
nym, do którego włożono taką kieł-
basę, a sztucznym, jest bez wątpie-
nia widoczna.

D.K.:  Jelita naturalne są zdecy-
dowanie cięższe, co ma znaczenie 
w obróbce w stosunku do jelit kola-
genowych, inaczej mówiąc  sztucz-
nych, które są zdecydowanie ła-
twiejsze do wyprodukowania i za-
stosowania ich w masarni. Ale ry-
nek pokazuje, że, mimo że jelita 
sztuczne weszły do produkcji parę 
lat temu, to i tak przegrywają one z 
jelitami naturalnymi, na które jest 
wciąż zapotrzebowanie. To znaczy, 
że klienci bardziej cenią sobie i pre-
ferują jednak rozwiązania nawią-
zujące do zdrowego jedzenia z na-
turalnych składników. Dlatego pa-
miętajmy, że chrupiąca skórka z 
kiełbaski, to na pewno kiełbaska 
powleczona w jelito naturalne, któ-
re jest delikatne i bardziej smacz-
niejsze w konsumpcji.  W naszej 
firmie zajmujemy się tylko produk-
cją i realizacją zamówień na jelita 
naturalne. Kończąc dodam, że we 
własnym asortymencie posiadamy 
jelita wieprzowe, baranie, pęche-
rze wieprzowe. Dlatego korzystając 
z okazji, bardzo serdecznie zapra-
szamy wszystkich lokalnych produ-
centów wyrobów wędliniarskich do 
współpracy. Warunki, jakie jeste-
śmy w stanie zaproponować, będą 
z przestrzeganiem wszelkich norm, 
które mamy wdrożone w firmie. 
Selekcja jelit jest pod bardzo do-
brym okiem pracowników, a tak-
że ich doświadczenia, bowiem ta 
praca to przede wszystkim spraw-
ne oko i trafna ocena produktu.  
Zapewniamy państwa, że przysło-
wiowe falki nic nie mają wspólne-
go z jelitami, które tu selekcjonu-
jemy. Produkt nasz jest całkowicie 
czysty i jest bardzo mocno i to wie-
le razy płukany w ciepłej wodzie. 
Dlatego tutaj nie może być nic za-
niechane w kwestii schludności i 
czystości. Każdy pracownik musi 
być zdrowy, posiadać aktualną 
książeczkę zdrowia i mieć chę-

Dorota Cardinali i Dacjan Kijowski odpowiadali w imieniu Zarządu Firmy NOWORIM
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ci do pracy. Bez tych warun-
ków  praca tutaj jest w zasa-
dzie niemożliwa.

Firma Noworim zajmuje się 
produkcją i obróbką jelit natu-
ralnych, ale dowiedziałem się, że 
nie tylko, albowiem macie jesz-
cze cały asortyment przypraw?

D.C.: Zgadza się. By być firmą 
kompletną jednocześnie prowadzi-
my i mamy w ofercie przyprawy, 
które są po atrakcyjnych cenach. I 
tak w ciągłej sprzedaży są do na-
bycia: pieprz kolorowy, jałowiec, 
majeranek, kolendra, kminek, roz-
maryn oraz jeszcze wiele innych, w 
dużych ekonomicznych opakowa-
niach, których to próbki mamy w 
holu firmy, i tu możemy w specjal-
nej gablocie wszystkie je sobie wy-
brać, a następnie już tylko kupić.

Kończąc serię pytań na temat 
specyfiki firmy i oferowanych 
usług, chciałabym jeszcze zapy-
tać, jak wygląda procedura oce-
ny jakości jelit? 

D.K.: Tutaj podstawą oceny jako-
ści osłonek naturalnych jest badanie 
tzw. poznawcze, które uwzględnia 
miano wyglądu oraz zapachu takie-
go jelita. Co więcej ocenie podlega 
wytrzymałość jego osłonek.  Wybór 
metodologii kontroli wytrzymałości 
jelit zależy od ich rodzaju. Do testo-
wania jelit w naszej firmie stosowa-
na jest ciepła woda, którą wypełnia 
się wnętrze takiego jelita. 

Noworim” Sp. z o.o. jest firmą 
działającą na rynku jeliciarskim 
od 1995 roku. Proszę powie-
dzieć, co zadecydowało o tego 
rodzaju działalności tu w Nowo-
gardzie, i jakie były początki fir-
my?

D.K.: Tutaj zostałem upoważ-
niony, by mówić w imieniu głów-
nego zarządu naszej firmy. Otóż 
w 1995 roku pierwsi założyciele, 
o których wspominałem, zdecydo-
wali się założyć tu oddział firmy, a 
było to spowodowane tym, że jest 
niewielka odległość do granicy pol-
sko-niemieckiej, a także odpowied-

nią infrastrukturą budowlaną. Na 
początku działalności firma liczy-
ła jedynie 20 osób, poprzez pewne 
personalne zmiany ze strony nie-
mieckiej ostatecznie została odku-
piona przez innych właścicieli, któ-
rzy to wprowadzili inne standardy, 
które nastawione były na jeszcze 
lepszą jakość usług, a tym samym 
większy obrót. Od tego czasu syste-
matycznie prowadzone były dzia-
łania inwestycyjne związane z tym 
pomieszczeniem, gdzie jak pamię-
tamy była tu kiedyś hala targowa, 
w której było bardzo wiele punk-
tów sprzedaży. Największy skok 
pod względem zatrudnienia w No-
worimie był w roku 2003. Wówczas 
było zatrudnionych bardzo  dużo 
osób i wtedy firma jeszcze bardziej 
otworzyła swoje podwoje poprzez 
zwiększoną produkcję i selekcję.

Oprócz złożonej technologii, 
rygorów procesu produkcji oraz 
bardzo specjalistycznych urzą-
dzeń są jeszcze pracownicy i to 
chyba oni tutaj odgrywają naj-
ważniejszą rolę przy procesie 
produkcji?

D.K.: Zdecydowanie tak, bo-
wiem to dzięki nim firma jest na 
bardzo dobrym poziomie i ma na-

dal asocjację wytwórczą. Dlatego 
w imieniu głównego zarządu fir-
my oraz pionu menagerów, chcieli-
byśmy bardzo serdecznie podzięko-
wać każdej z osób i wyrazić szacu-
nek za wkład w wykonywaną pra-
cę, która z pewnością nie jest ła-
twa, szczególnie na produkcji.

Ciekawi mnie, jakie firma 
świadczy zakresy swojej działal-
ności i jaka jest forma sprzedaży 
dla kontrahentów i producentów 
np. wyrobów wędliniarskich?

D.K.: Wachlarz naszej oferty jest 
dość wieloraki, bowiem dotyczy ta-
kich zakresów działalności jak: ob-
róbkę (sortowanie, kalibrowanie) 
jelit naturalnych, obróbkę pęche-
rzy wieprzowych, sprzedaż jelit 
naturalnych dla odbiorców hurto-
wych i detalicznych, ponadto usłu-
gi na rynku lokalnym, który tak 
jak wspomnieliśmy będzie dla nas 
priorytetem, krajowym i oczywi-
ście międzynarodowym, który wy-
maga transportu, który świadczą 
dla nas firmy przewozowe i kurier-
skie. Dlatego tutaj też chętnie na-
wiązalibyśmy współpracę na do-
starczanie naszych produktów, bo-
wiem niestety nie mamy własnej 
floty transportowej.

Poza standardowymi pytania-
mi, czasami muszą przyjść rów-
nież te nieco trudniejsze i kłopo-
tliwe. Dlatego proszę odpowie-
dzieć, jak państwo wyjaśnią je-
den z wpisów internauty - domy-
ślam się, że byłego pracownika, 
mówiący o tym, że  „Firma No-
worim jest jedną z gorszych firm, 
jakie można sobie wyobrazić, 
miesza im w głowach najpierw 
karząc odrabiać dni między świę-
tami, a po odrobieniu twierdzą, 
że wolnego nie będzie, innym ra-
zem zamawia towar, a którego 
nie da się wyrobić normy...”. Czy 
te zarzuty to złośliwość byłego 
pracownika? 

D.K.: W rzeczywistości najpierw 
powinniśmy cofnąć się do daty tego 
wpisu, który został umieszczony, 
domyślam się, że już byłego pra-
cownika naszej firmy, który był 
jeszcze zatrudniony w czasie na-
szej nieobecności, która związana 
była z zatrudnieniem w innych fir-
mach. Dlatego tu trudno jest mi to 
wyjaśniać, ale może zaważył jakiś 
konflikt personalny, który objawił 
się tym, że ta osoba została jakoś 
skrzywdzona tu w pracy. Co u nas, 
jako pionu menagerskiego wywo-
łuje z pewnością smutek, bowiem 

nie chcemy takich opinii, staramy 
się z całą mocą, by takie zdania się 
nie pojawiały. Dla mnie, nasz pra-
cownik jest priorytetowym ogni-
wem w tej firmie, bez którego ta 
firma zwyczajnie by nie przynosiła 
określonych zysków.  Mamy świa-
domość, że czy to w dziale marke-
tingu czy na produkcji, jest to pra-
ca wymagająca, która musi być 
dobrze wykonywana, a tym sa-
mym sprawiedliwe wynagradza-
na. Oskarżenia wobec Sanepidu 
tej osoby są niedorzeczne, bowiem, 
domyślam się, że chodziło tej oso-
bie o kontrolę weterynaryjną, bo 
tylko taka tu jest. Kończąc, wetery-
naria ma obowiązek nas poinfor-
mować o jakichś nieprawidłowo-
ściach, gdyż nakazuje to ustawa.

D.C.: Nasza firma przeszła bar-
dzo gruntowne zmiany w kwietniu 
tego roku, gdzie zmienił się całko-
wicie nadzór, co z pewnością wnio-
sło wiele korzystnych zmian, któ-
re naprawdę są wyraźne. Wprowa-
dziliśmy standardy, których celem 
jest motywowanie pracowników do 
podnoszenia ich kwalifikacji, a tak-
że organizowanie im odpowiednich 
szkoleń jak również przeświadcze-
nie, że są tu w firmie niezastąpieni.

Jaka jest przyszłość firmy No-
worim tu w Nowogardzie, któ-
ry niestety nie jest krainą wiecz-
nej szczęśliwości dla lokalnych 
przedsiębiorców pod względem 
inwestycji... 

D.K.: Chcemy dalej się rozwijać 
i mieć pewność, że to co robimy, to 
robimy dobrze, bowiem nie sztuką 
jest pracować, ale pracować i mieć 
z tego satysfakcję, zadowolenie 
pracowników i dobry wynik finan-
sowy. Natomiast kwestia podatków 
jest jak dla nas sprawą niepodwa-
żalną, z której musimy się wywią-
zywać, co z resztą robimy wpłaca-
jąc należne podatki do kasy gmin-
nej.                    

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
Foto: Klaudia Stefańska   

Pracownicy hali produkcyjnej firmy Noworim

Damian Simiński zakończył swoją kampanię wyborczą

Konferencja na stadionie Pogoni
W środę (21 października) nowogardzki kandydat PSL do Sejmu RP- Damian Simiński, oficjalnie zakończył swoją kampanię wyborczą, konferencją pra-
sową z organizowaną na stadionie Pogoni Szczecin. Konferencje poprzedziło spotkanie z dziennikarzami w jednej z goleniowskich restauracji.

Zarówno podczas spotkania z dzienni-
karzami w Goleniowie, jak i w sali kon-
ferencyjnej budynku klubu Pogoni Szcze-
cin, znaleźli się przedstawiciele prasy, ra-
dia oraz telewizji z województwa zachod-
niopomorskiego. Nie zabrakło również 
Dziennika Nowogardzkiego. Konferencje 
prasowe były oficjalnym zakończeniem 
kampanii wyborczej Damiana Simińskie-
go. Kandydat do Sejmu RP podsumował 
ten okres oraz przypomniał najważniej-
sze punkty w swoim programie. Rozma-
wiał z dziennikarzami również o finanso-
waniu sportów niszowych deklarując, że 

jako pasjonat sportu walczył będzie w par-
lamencie o zdecydowane zwiększenie fi-
nansowania na niszowe dyscypliny sportu, 
a w szczególności na szkolenie młodzie-
ży. Ponadto nie zabrakło rozmów o rozwo-
ju gospodarczym regionu, edukacji, walki 
z bezrobociem oraz tym, że nie możemy 
pozwolić na prywatyzację Lasów Państwo-
wych. Dziennikarze poznali również zda-
nie kandydata na temat nowego stadionu 
dla Pogoni oraz jego odczucia po wtorko-
wej  debacie liderów. 

KR
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mają już mistrza Polski- teraz czekają na mistrza Świata! 

Prezentacja kolarzy klubu LKK Chrabąszcze Nowogard 
Kolarze obecnie mają przerwę od rywalizacji, jednak już niebawem powrócą do ciężkiej pracy w okresie zimowym, aby jak najlepiej przygotować się do 
nadchodzącego sezonu. W związku z tym postanowiliśmy odwiedzić nowogardzki klub kolarski LKK Chrabąszcze, aby zaprezentować naszym czytelni-
kom sylwetki młodych kolarzy, a także porozmawiać z nimi oraz ich trenerem, na temat najbliższych planów. 

 Ludowy Klub Kolarski Chra-
bąszcze Nowogard mieści się przy 
Placu Szarych Szeregów, na tyłach 
Świetlicy Środowiskowej „Pro-
myk”. To właśnie tam kolarze przed 
zajęciami spotykają się na zbiór-
ce, a następnie wraz z trenerem 
Ryszardem Posackim rozpoczy-
nają swoje zajęcia. Obecnie mło-
dzi kolarze mają przerwę w tre-
ningach, jednak już niebawem cze-
kać ich będzie ciężki okres przygo-
towawczy do sezonu 2016. - Obec-
nie mamy okres przerwy, który po-
trwa do połowy listopada. Dzię-
ki temu chłopcy nałapią sobie do-
brych stopni w szkole, choć to są do-
brzy uczniowie, to kładziemy na-
cisk na to aby byli jeszcze lepsi. Te-
raz mają przerwę, a od 15 listopada 
zaczynamy ciężką prace i nie będzie 
dnia bez treningu. Zaczynamy zaję-
ciami ogólnorozwojowymi, poprzez 
basen, różne marszobiegi, zawody 
rowerowe w lesie oraz na stadionie 
– opowiada Ryszard Posacki. Klub 
w tym roku przyłączył się do  Na-
rodowego Programu Rozwoju Ko-
larstwa Rio 2016 – Tokio 2020. Po-
lega on na tworzeniu szkółek ko-
larskich, poprzez które w naszym 
kraju wyłapywani będą potencjal-
ni następcy wielkich polskich ko-
larzy. Chrabąszcze w tym celu roz-
poczęli współprace ze Szkołą Pod-
stawową nr 1 w Nowogardzie oraz 
ze wszystkimi nauczycielami wy-
chowania fizycznego na terenie na-
szej gminy. - Powstał projekt Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki dotyczą-
cy powstawania Szkółek Kolarskich. 
Taką utworzyliśmy w Nowogar-
dzie przy współpracy Chrabąszczy 
ze Szkołą Podstawową nr 1 w No-
wogardzie. Staramy się najlepszych 
uczniów podstawówek werbować 
do klubu. Naborem zajmuje się In-
struktor Łukasz Janic. Są na to fun-
dusze, mamy stroje i kaski, zapowie-
dzianych jest również już 8 rowe-
rów. Na tę chwilę mamy już grupę 
zapisanych 14 uczniów, którzy chcą 
trenować kolarstwo. Teraz trzeba 
ich zmobilizować również przy po-
mocy rodziców – mówi trener Ry-
szard Posacki. W Chrabąszczach 
od niedawna trenuje jeden z chłop-
ców zwerbowanych do Szkółki Ko-
larskiej - Gracjan Maknia, który 
ma 11 lat.  Podczas naszej rozmo-
wy miał na sobie strój nowogardz-
kiej szkółki. - Z Chrabąszczami tre-
nuje dopiero półtora miesiąca i bar-
dzo mi odpowiada atmosfera panu-
jąca w klubie. Lubię jeździć na ro-
werze, chciałem być po prostu coraz 
lepszy, spróbować się w rywalizacji i 
dlatego zdecydowałem się trenować. 

Póki co nie mam za sobą poważniej-
szych startów w moich kategoriach 
wiekowych, przyjdą w nadchodzą-
cym sezonie – opowiada Gracjan 
Maknia. Nieco starszy od Gracja-
na jest Hubert Grygowski, który 

w styczniu skończy 12 lat. Mimo 
młodego wieku Hubert ma za sobą 
już spore sukcesy i jak zapowiada, 
stawia przed sobą tylko najwyższe 
cele. - Trenuję od ponad dwóch lat. 
Do reprezentowania Chrabąszczy 
namówił mnie kolega- Jacek Fecak. 
Gdy przyjeżdżał do mnie, to ciągle 
mi pokazywał puchary które wygry-
wał, to mnie zmobilizowało do tego 
aby również spróbować swoich sił. 
W innych dyscyplinach sportu mi to 
aż tak dobrze nie wychodziło, a ra-
czej wychodziło, tylko nikt nie zwra-
cał na mnie uwagi. W mojej kolar-

skiej przygodzie, miałem dwa waż-
ne starty: zdobyłem Mistrzostwo 
Polski Szkółek Kolarskich w kolar-
stwie szosowym i w czasówce. Na-
tomiast podczas mini Tour de Po-
logne organizowanym przez Nutel-
lę, wygrałem jeden etap, a w drugim 
zająłem 3. miejsce. Najbardziej lu-

bię jeździć na szosie, choć rywali-
zacja na torze też jest bardzo fajna. 
Jeśli chodzi o cele na przyszłość, to 
chciałbym zostać Mistrzem Świata. 
W przyszłym sezonie chcę powtó-
rzyć swój sukces z Mistrzostw Polski 
oraz chcę jak najlepiej wypaść na 
makroregionie z młodzikami – pod-
sumowuje swoją kolarską przygo-
dę Hubert Grygowski. W sezonie 
2015 z Żakami startował również 
wspomniany przez Huberta Gry-
gowskiego- Jacek Fecak. Nieste-
ty podczas naszej wizyty w klubie 
Jacek nie mógł być obecny, a szko-

da bo również jest to utalentowany 
młody kolarz, który ma na swoim 
koncie liczne sukcesy. 

Spora grupa Chrabąszczy rywali-
zuje w kategorii wiekowej Młodzik. 
Pośród nich znajdują się m.in.: Da-

mian Teodorczyk, Mateusz Gliwka 
i Adam Salamon. - Mam 16 lat, a w 
klubie jestem dzięki trenerowi, który 
wypatrzył mnie podczas sprawdzia-
nu rowerowego organizowanego w 
szkole. Wciąż czekam na swoje naj-
lepsze starty na zawodach wyższej 
rangi. Do tej pory brałem udział 
m.in. w Pucharze Polski w Pruszko-
wie, w kolarstwie torowym. W nad-
chodzącym sezonie najbardziej na-
stawiam się na swoje starty na szo-
sie – mówi Damian Teodorczyk.  
- Mam 15 lat i trenuje z Chrabąsz-
czami od ponad trzech lat. Dołą-
czyłem do klubu głównie dla zdro-
wia, ale z czasem spodobało mi się 

i polubiłem rywalizacje. Cieszę się 
z efektów mojej pracy, gdyż notu-
je coraz lepsze starty. Na razie cie-
szę się głównie z 2. miejsca w wy-
ścigu scratch, podczas rywalizacji 
na torze. Pomimo tego lepiej czuję 

się na szosie – opowiada Mateusz 
Gliwka. Spośród wszystkich mło-
dych kolarzy trenujących w Chra-
bąszczach, tylko jeden przyznał, że 
jego „konikiem” jest kolarstwo to-
rowe. - Ja mam 16 lat i  trenuję od 
4 sezonów. Moje początki w klubie 
były takie, że trener organizował dla 
uczniów zawody, wystartowałem 
w nich i uzyskałem wówczas dru-
gi czas. Po tym trener zaczął mnie 
namawiać do tego, abym jeździł w 
Chrabąszczach. Świetnie czuję się 
na torze kolarskim, czego potwier-
dzeniem jest mój najlepszy wynik, 
czyli brązowy medal po całym cyklu 
zwodów „Środy na Torze”, w kate-
gorii Młodzik. Podczas imprez wy-
sokiej rangi w ogólnopolskiej staw-
ce, na szosie plasowałem się w oko-

licach pierwszej dwudziestki. Z kolei 
podczas Pucharu Polski rozgrywa-
nym na torze kolarskim w Pruszko-

wie, wywalczyłem 4. miejsce w gru-
pie B – mówi Adam Salamon. 

Trener Ryszard Posacki wy-
chował już wielu świetnych kola-
rzy, którzy rozsławiają nasze mia-
sto na ogólnopolskiej arenie. Jed-
nym  nich jest kolarz z grupy Car-
tusia Kartuzy- Remigiusz Komi-
sarek, który na swoim koncie ma 
m.in. drużynowe Mistrzostwo Pol-
ski w kolarstwie torowym. Remi-
giusz powrócił do Nowogardu, aby 
w rodzinnym mieście kontynu-
ować swoją edukację, choć wciąż 
jest kolarzem klubu Cartusia, to 
bierze również udział w zajęciach 
Chrabąszczy, co z pewnością jest 
bardzo korzystne dla młodych ko-
larzy prowadzonych przez Ryszar-
da Posackiego. - Zrobili nam w 
Kartuzach grupę Orlikowską i two-
rzą obecnie godne warunki, abyśmy 
się spokojnie rozwijali. Choć trenu-
ję z Chrabąszczami, to wciąż jestem 
zawodnikiem Cartusii, to właśnie w 
Kartuzach odbywam zgrupowania i 
w barwach tamtejszego klubu rywa-
lizuję na zawodach – informuje Re-
migiusz Komisarek. Dodajmy jesz-
cze, że pod szyldem LKK Nowo-
gard startuje również liczna gru-
pa Mastersów, kolarzy amatorów o 
których regularnie piszemy na ła-
mach DN. 

Na koniec naszej prezentacji po-
prosiliśmy jeszcze trenera Ryszarda 
Posackiego o to, aby powiedział do 
których zawodów w szczególności 
przygotowuje swoich podopiecz-
nych? - Najważniejszą dla nas im-
prezą jest Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, na którą można się za-
kwalifikować jedynie poprzez uda-
ne starty w Pucharach Polski.  Dla 
tej grupy młodzieży są to najważ-
niejsze imprezy. Tam normy są ta-
kie, że trzeba zdobywać punkty, któ-
re pozwolą się zakwalifikować do 
OOM. Na szosie trzeba znajdować 
się w grupie 120 najlepszych kolarzy 
z Polski, a w jeździe na czas oraz na 
torze- w grupie 50 najlepszych. Aby 
myśleć o uzbieraniu odpowiedniej 
liczby punktów kwalifikujących do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży, nasi kolarze muszą wziąć udział 
w pięciu wyścigach rangi Pucharu 
Polski – kończy Ryszard Posacki. 

Wierzymy, że podopieczni Ry-
szarda Posackiego w 2016 roku 
osiągać będą jeszcze więcej sukce-
sów i wciąż będą się rozwijać w do-
brym kierunku. W tym roku Chra-
bąszcze zaliczą jeszcze jeden start, 
mianowicie Wyścig Mikołajkowy, 
o którym będziemy informować na 
bieżąco. 

KR

Na zdjęciu od lewej- Adam Salamon, Mateusz Gliwka, Gracjan Maknia, Damian Teodorczyk, Marek Miśkiewicz- LKK Nowo-
gard, Adam Salamon, Remigiusz Komisarek, Ryszard Posacki

Adam Salamon

Mateusz Gliwka

Damian Teodorczyk

Hubert Grygowski

Gracjan Maknia
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Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Syn Barbary i Grzegorza 
ur. 17-10-2015 z Dąbrowy

Pola córka Izabeli Piłka ur. 
19-10-2015 z Kalisza

Martynka córka Sylwi i 
Krzysztofa ur. 15-10-2015 
z Dobropola

Malwina córka Dagmary i 
Marcina ur. 15-10-2015 z 
Nowogardu

mistrzostwa Strefy Polski 
Zachodniej – iX runda, mirocin

Starty Mateckiego  
i Jamrożego
W niedzielę (18 października), na torze motocrossowym 
w Mirocinie, rozegrano IX Rundę Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej. W zawodach wystartowało dwóch reprezentan-
tów KM Cisy Nowogard - Kacper Matecki i Tomasz Jamroży. 

Sezon motocrossowy zbliża się 
ku końcowi, a żaden z zawodni-
ków Klubu Motorowego Cisy No-
wogard nie ma już szans na suk-
ces w klasyfikacji generalnej. Po-
mimo tego, na torze w Miroci-
nie wystartowało dwóch repre-
zentantów nowogardzkiego klu-
bu. W kategorii MX Quad Open 
pojechał Tomasz Jamro-
ży, z kolei w MX2 Junior 
wystartował Kacper Ma-
tecki. 

W rywalizacji quadów 
Tomasz Jamroży pod-
czas treningu kwalifika-
cyjnego przejechał dwa okrąże-
nia, a swój najlepszy czas uzyskał 
podczas pierwszego z nich. Wy-
nik sklasyfikował go na 7. pozy-
cji. W pierwszym wyścigu nasz 
reprezentant ukończył 9 okrążeń 
i zajął 8. miejsce, na 18 startują-
cych zawodników. O wiele lepiej 
Jamroży wypadł podczas dru-
giego biegu. W nim lepsi od za-
wodnika KM Cisy byli tylko Ro-
man Gwiazda z Automobilklubu 
Gorzowskiego oraz Paweł Bart-
kowiak z WKM Wschowa. Czas 
po 10 okrążeniach 21:48.824 za-
pewnił Tomaszowi Jamrożemu 3. 
miejsce. W klasyfikacji zawodów 
reprezentant KM Cisy uzbierał w 

sumie 51 punktów i został sklasy-
fikowany na 5. miejscu, ze stratą 
zaledwie 5 punktów do najniższe-
go stopnia podium. 

Gorzej zaprezentował się Kac-
per Matecki, który za każdym 
razem plasował się poza pierw-
szą dziesiątką. Startujący w kate-
gorii MX2 Junior zawodnik KM 

Cisy, najpierw w trenin-
gu kwalifikacyjnym zo-
stał sklasyfikowany na 
11. miejscu, uzyskując 
swój najlepszy czas pod-
czas drugiego z trzech 
okrążeń. Wyścig pierw-

szy nie był zbyt udany dla Ma-
teckiego, który 9 okrążeń poko-
nał w czasie 21:44.608. Wynik ten 
pozwolił mu zająć 15. pozycję na 
22 sklasyfikowanych zawodni-
ków. W drugim biegu Mateckie-
mu poszło już lepiej. Reprezen-
tant KM Cisy poprawił swój czas 
o ponad półtorej minuty, uzy-
skując po 9 okrążeniach wynik 
20:07.996 i zajmując 12. miejsce. 
W sumie Kacper Matecki uzbie-
rał w dwóch wyścigach 55 punk-
tów i zajął w klasyfikacji zawo-
dów 14. miejsce, tracąc do pierw-
szej dziesiątki 8 punktów. 

KR

W weekend zespoły Pomorzanina zagrają na wyjeździe

Kto przerwie niechlubną serię?
W najbliższy weekend pierwszy i drugi zespół Pomorzanina zagra na wyjeździe. W sobotę 
podopieczni Tomasza Surmy zagrają w Pełczycach, z tamtejszym Kłosem. Piłkarzy rezerw 
również w sobotę czekać będzie mecz z Rybakiem Wełtyń. W III Lidze Kobiet w ten week-
end nastąpi pauza. 

Przed sobotnimi spotkaniami 
drużyn Pomorzanina, stawiamy 
jedno pytanie: Który zespół prze-
rwie serię porażek? W Pełczycach 
piłkarze prowadzeni przez Toma-
sza Surmę, powalczą o pierwsze 
zwycięstwo od 10 spotkań! Do-
dajmy, że Pomorzanin od sze-
ściu meczów nie zdołał wywal-
czyć choćby punktu. Kłos Pełczy-
ce plasuje się w środku ligowej ta-
beli, na 8. miejscu. Sobotni rywale 
nowogardzian w meczach na wła-
snym boisku wygrali dwukrotnie 
oraz raz przegrali i zremisowali, 
a wszystko to przy 8 strzelonych 
i 6 straconych bramkach. Pomo-
rzanin w swoich czterech dotych-
czasowych wyjazdach nie zdobył 
choćby jednego punktu, oprócz 
Pomorzanina bez wyjazdowe-
go zwycięstwa pozostaje jeszcze 
tylko Sarmata Dobra. Jeśli pod-
opieczni Tomasza Surmy chcą się 
utrzymać w wojewódzkiej okrę-
gówce, muszą zacząć wygrywać i 
najlepiej już w Pełczycach. Mecz 
z Kłosem rozpocznie się o godzi-
nie 15:00. 

Również w sobotę na wyjeździe 
zagrają zawodnicy drugiego ze-
społu. Rywalami „rezerwowych” 
będą piłkarze Rybaka Wełtyń. Go-
spodarze zajmują przedostatnie 
miejsce w tabeli i mają na swoim 
koncie o 5 punktów więcej niż no-
wogardzianie. Rybak w tym sezo-
nie wygrał dwa spotkania, jedno 
na własnym boisku oraz na wy-
jeździe. Mecz z Rybakiem wyda-
je się być niezwykle ważny w kon-
tekście ewentualnego utrzymania 
w A Klasie, dlatego wierzymy, że 

nowogardzianie zrobią wszystko 
aby wywieźć z boiska w Gryfinie 
3 punkty. Początek tego meczu o 
godzinie 14:00. 

W ten weekend pauzują roz-

grywki w III Lidze Kobiet, odbędą 
się jedynie dwa przełożone mecze. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier w poszczególnych ligach. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
11. kolejka:
Stal Szczecin – Błękitni II Stargard (24.10; 11:00)
Piast Karsko – Stal Lipiany (24.10; 15:00)
Sparta Węgorzyno – Iskra Golczewo (24.10; 15:00)
Energetyk Gryfino – Zorza Dobrzany (24.10; 15:00)
Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard (24.10; 15:00)
Morzycko Moryń – Rega Trzebiatów (24.10; 15:00)
Sarmata Dobra – Polonia Płoty (24.10; 15:00)
Arkonia Szczecin – Ina Ińsko (24.10; 15:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
10. kolejka:
Zalew Stepnica – Wicher Reptowo  (24.10; 14:00)
Aquila Szczecin – Orzeł Łożnica   (24.10; 14:00)
Rybak Wełtyń – Pomorzanin II Nowogard  (24.10; 14:00)
Światowid Łobez – Kasta Majowe   (25.10; 13:00)
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin Przybiernów (25.10; 14:00)
Vielgovia Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze (25.10; 14:30)
OKS Goleniów – Hanza Goleniów  (25.10; 19:00)
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OGłOSZenie

Przedstawiamy sylwetkę Haliny Szymańskiej - 
kandydatki na posłankę z listy Prawa i Sprawiedliwości 

Halina Szymańska - mężat-
ka, matka trzech córek i dwojga 
wnucząt. 

Z wykształcenia lekarz wete-
rynarii, higieny i epidemiologii, 
studia podyplomowe z prawa 
samorządowego i administra-
cyjnego, studia doktoranckie 
z nauk ekonomicznych, egza-
min w Ministerstwie Finansów 
– uprawienia audytora, egza-
min w Ministerstwie Skarbu – 
uprawnienia do pracy w radach 
nadzorczych spółek skarbu pań-
stwa.

W samorządach od 1998r. 
W początkach pracy samorzą-
dowej całą energie skupiała 
na poprawie warunków życia 
mieszkańców w gminie Łobez. 
A trzeba pamiętać, że był to 
bardzo trudny okres dla gospo-
darki w Polsce, a szczególnie w 
regionach o wysokim bezrobo-
ciu. Skutecznie też walczyła o 
powiat łobeski. Wówczas zosta-
ła radną gminy Łobez i wybrano 
ją na Burmistrza Miasta i Gminy 
Łobez. W kolejnej kadencji wal-
czyła o mandat w odzyskanym 

powiecie Łobeskim. Uzyskała 
go i została powołana na stano-
wisko Starosty Powiatu Łobe-
skiego. Kolejna kadencja 2006-
2010 to praca radnej w Sejmiku 
Województwa Zachodniopo-
morskiego. Następne cztery 
lata to powrót jako radnej do 
powiatu łobeskiego. W ostat-
nich wyborach samorządowych 
ponownie została wybrana 
na radną sejmiku. Pracuje w 
trzech komisjach: Budżetu i 
Spraw Samorządowych (wice-
przewodnicząca), Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich oraz Zdro-
wia, Opieki Społecznej i Bezpie-
czeństwa Publicznego.

Aktualnie zawodowo pracuje 
jako audytor. Obsługuje głów-
nie jednostki samorządu tery-
torialnego – gminy i powiaty. 
Zatem można powiedzieć, że 
zna na bieżąco wszystkie spra-

wy i problemy występujące w 
samorządzie i regionie. Ta wie-
dza i doświadczenie na pewno 
pozwolą Halinie Szymańskiej na 
sprawne i merytoryczne dzia-
łanie na rzecz naszych spraw 
lokalnych. Daj głos praktyce i 
doświadczeniu! 

kilka pytań do magdaleny kochan  
posłanki obecnej kadencji sejmu oraz kandydatki na  posłankę z listy Platformy Obywatelskiej

Red. - Magdalena Kochan, to do-
świadczona parlamentarzystka. Co 
z rzeczy ważnych udało się zrobić w 
mijającej kadencji? 

Magdalena Kochan - Szczegól-
ną satysfakcję czerpię z faktu, iż 
moja autorska Ustawa o Rzeczni-
ku Praw Dziecka jest przetłuma-
czona na pięć języków i rekomen-
dowana przez ONZ do wdrażania 
we wszystkich krajach świata. Za 
swój sukces uważam także jedno-
myślne przyjęcie przez Sejm rów-
nież autorskiej ustawy o ściganiu 

przestępstwa gwałtu z urzędu oraz 
zmian do ustawy o zatrudnieniu so-
cjalnym. A stały kontakt z PCPRa-
mi i organizacjami pozarządowy-
mi zaowocował uchwaleniem pro-
ponowanych przez nich zmian 
do ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.  Nie 
skromnie powiem, że mam spory 
udział w całym pakiecie ustaw „ro-
dzinnych”: 12 – m-cy płatny urlop 
macierzyński, zmiany w  świadcze-
niach rodzinnych, zwolnienia po-

datkowe na każde dziecko w rodzi-
nie, Karta Dużej Rodziny, także w 
ustawie o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie.  W nowej kaden-
cji, jeśli tak wyborcy zdecydują, 
chciałabym m.in. dokończyć rozpo-
częte prace nad systemem resocja-
lizacji dzieci i młodzieży, rozwiązać 
prawnie sytuacje dzieci z rozbitych 
rodzin wielonarodowych (mama 
Polka, tata innej narodowości). 

Red. – Co dalej z polska powia-
tową ? 

M.K. - Trudno nie doceniać pra-
cy starostw, jeśli się mieszka w po-
wiecie goleniowskim. Chwalę mo-
ich „samorządowców”, bo 10% 
swojego budżetu, który, co po-
wszechnie wiadomo jest właści-
wie z góry „znaczony” na inwesty-
cje. Wybudowano nową szkołę dla 
dzieci niepełnosprawnych, cztery 
domki jednorodzinne dla potrzeb 
domu dziecka, realizują swój po-
wiatowy program drogowy, w któ-
rym współpraca z gminami i sej-
mikiem daje wymierne efekty po-
prawy kolejnych kilometrów dróg.  
Takich przykładów ze swojego po-
dwórka mogę mnożyć bez liku, a 
one powielają się w skali makro, 
więc ucinam wszelkie dyskusje na 
temat sensu istnienia powiatów. Je-
stem ich zwolenniczką. Uważam, 
że trzeba je doposażyć w większy 

udział w podatkach i majątek admi-
nistrowany dzisiaj przez ANR. Je-
stem przekonana, że samorządowcy 
zarządzaliby ziemią o wiele lepiej. 
Warto też rozważyć bezpośredni 
wybór starosty i, na wzór gmin, 
wprowadzenie jednomandatowych 
okręgów wyborczych.

Red. - Jaki jest pani pogląd ws. 
zalewającej nas fali uchodźców z 
Syrii? 

M.K. - Mój pogląd na ten temat 
jest bardzo prosty – głodnego na-
karmić, bezdomnemu dać dach nad 
głową. Dzisiaj przed wojną ucie-
kają syryjskie i erytrejskie rodziny. 
Czy arabska matka cierpi inaczej 
niż polska? Czy dziecko arabskie 
płacze inaczej niż polskie? Kilka lat 
temu przyjęliśmy 86 tys. uchodź-
ców z Czeczeni. To muzułmanie. 
Żyją wśród nas. W niczym nam nie 
zagrażali i nie zagrażają. Straszenie 
Polaków szariatem i zarazą uwa-
żam za haniebne. To język faszy-
zmu. Nie dopuszczalny! My Pola-
cy – doświadczeni emigracją 123 lat 
zaborów, wojenną, powojenną, sta-
nu wojennego, jak mało który na-
ród powinniśmy rozumieć co zna-
czy braterstwo. Tak rozumiem so-
lidarność i tak rozumiem chrześci-
jaństwo. 

Red. - Niemal wszyscy narzeka-
ją na nadmierny rozrost biurokra-

cji, czy w programie PO jest punkt 
dotyczący zmian w tym segmencie 
naszego życia społecznego? 

To temat, o którym mówią wszy-
scy i nikt nie wynalazł lekarstwa na 
tę chorobę. Narzekamy na biuro-
krację brukselską, ale zdarza nam 
się dokładać do niej swoją. Półto-
ra roku zajęło mi przekonywanie 
urzędników o potrzebie uproszcze-
nia formularza (6 bitych stron A4), 
który miesiąc w miesiąc, wypełnia-
li przedsiębiorcy korzystający z do-
płat z PFRONu. Efekt jest podobnie 
jak w przypadku zmniejszenia „pa-
pierologii” w pomocy społecznej. 
Ale półtora roku minęło. Przypo-
mnę jednak, że wprowadziliśmy – 
myślę o koalicji rządzącej – zasadę 
oświadczeń zamiast zaświadczeń. I 
wydawało się, że wszyscy, łączni z 
narzekającymi na biurokrację pra-
cownikami urzędów, odetchniemy 
z ulgą. Tymczasem … Nawet Pań-
stwo nie wiecie jaką radosną twór-
czość można uprawiać bez względu 
na obowiązujące przepisy. Prawo 
to jedno, a stosowanie go to zupeł-
nie inna sprawa. Z tym zjawiskiem 
trzeba bezwzględnie walczyć. Po-
draża koszta administracji, a co naj-
ważniejsze utrudnia życie obywate-
lom. Władza powinna je uławiać. 
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TOYOTA KOZŁOWSKI 
NOWOGARD

zatrudni osoby 
na stanowiska

- doradca  serwisowy 
- blacharz 
- lakiernik 

Oferty proszę kierować 
na adres e-mail: 

r.kozlowska@toyotaszczecin.pl

W najbliższą sobotę, 
24 października,  

w Ostrzycy odbędzie się 
Hubertus 2015 
Program imprezy:
Godz. 11.00 zbiórka w Folwarku „U Furmana”
Godz. 12.00 wyjazd w teren 
Godz. 14.00 „gonitwa za lisem”. 
          Miejsce: teren za wiejską świetlicą w Ostrzycy.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w imprezie. 

aUmiX ii 
eugeniusz kozera 

Sklep motoryzacyjny 
ul. Bohaterów Warszawy 22 

Nowogard

ZimOWa PrOmOCJa
akumulatorów 

60 Ah BOSCH - 235 zł
44 Ah BOSCH - 180 zł 

Zimowy płyn spryskiwaczy 
20°C 5 litrów – 10 zł

*promocja ważna do wyczerpania zapasów

ZAGINął KOTEK 
11.10.2015 r. (niedziela) 

charakterystyczne wysokie uszka. 
Dla znalazcy nagroda. 

Tel 508 504 310 

Biblioteka miejska w nowogardzie

„Myślę, więc czytam”
W piątek (9 października), o godzinie 16:30, w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, odbyło 
się podsumowanie konkursu czytelniczego „Myślę, więc czytam”. 

Stały kontakt z literaturą i jej 
czytanie pomaga w nauce, pisa-
niu czy opanowaniu reguł orto-
grafii. Książki bez wątpienia posia-
dają wielką siłę, wpływają na na-
sze myślenie, wyobraźnię, przeży-
cia estetyczne. Stały kontakt z lite-
raturą i jej czytanie pomaga w na-
uce, pisaniu czy opanowaniu re-
guł ortografii. Książka jest też za-
wsze okazją do rozmów, kształ-
tuje nasz światopogląd. Czytel-
nik utożsamiając się z bohaterem 
lepiej poznaje siebie i otaczający 
świat. Warto więc małymi krocz-
kami rozwijać zamiłowania czytel-
nicze. Służą ku temu na pewno od-
wiedziny w bibliotece czy konkur-
sy czytelnicze. W piątek, tj. 9 paź-
dziernika, o godz. 16.30, w Dzia-
le Dziecięco-Młodzieżowym na-
szej Biblioteki odbyła się miła, ka-
meralna uroczystość podsumo-
wania III edycji maratonu czytel-
niczego pn. „Myślę, więc czytam”. 
Konkurs rozpoczął się tradycyjnie 
2 kwietnia /jest to Międzynarodo-
wy Dzień Książki Dziecięcej/, a za-
kończył 30 września. W tym czasie 
uczestnicy czytali i odpowiadali na 
pytania załączone do wybranych 
książek, w tej edycji było to 6 ksią-

żek dla każdej z grup wiekowych. 
Wśród propozycji  konkursowych 
znalazły się m.in.: dla szk. podst. 
– M. Widmark „Antykwariat pod 
Błękitnym Lustrem”, D. Kassja-
nowicz „Cześć wilki!, M. Musie-
rowicz „Wnuczka do orzechów”, 
dla gimnazjum – A. Piwkowska 
„Franciszka”, A. Creagh „Never-
more”, „Kruk”, K. Szymeczko „Wy-
wrotka”. Aktywnie uczestniczyło w 
konkursie 22 uczestników, z któ-
rych wyłonieni zostali ostatecznie 
zwycięzcy (klasyfikacje w poszcze-

gólnych kategoriach prezentujemy 
przy artykule). Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali dyplomy, 
nagrody książkowe wraz z załą-
czonymi do nich zakładkami świe-
cącymi w ciemności oraz firmo-
we reklamówki  Biblioteki. Podsu-
mowanie konkursu było też oka-
zją do rozmowy z uczestnikami  i 
rodzicami na temat  konkursowej 
literatury, którą poprowadziła st. 
kustosz Wiesława Parzybut – ko-
ordynatorka konkursu. Zwycięz-
com jeszcze raz gratulujemy. War-

W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce – Laura Gorczyca
II miejsce – Ola Więzowska
III miejsce – Julia Kaczmarek i Piotr Klimczak
IV miejsce – Krystian Włodek, Martyna Woźniak
V miejsce – Karolina Sawicka
VI miejsce – Hadi Yahfouf
VII miejsce – Klara Kraszewska
wyróżnienia – Daria Durma, Jakub Jakubowski, 
                        Wiktoria Jurczyk, Agata Marczuk 
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Wiktoria Mieczkowska i Pola Iwanowska
II miejsce – Dominika Damas, Agata Wypart i Sara Yahfouf
III miejsce – Katarzyna Młynarska
IV miejsce – Sandra Klonowska
wyróżnienia – Wiktoria Gławenda, Weronika Laskowska

to podkreślić, że udział w kon-
kursie wymagał od uczestników 
troszkę samodyscypliny, ale jak 
widać świetnie sobie poradzili, bo 
wielu z uczestników brało udział 

w konkursie już po raz trzeci. Za-
praszamy wszystkich chętnych do 
udziału w IV edycji, która roz-
pocznie się 2 kwietnia 2016 roku.

Info: własna

reklama

W dalszym ciągu trwa zbiórka pieniędzy dla mai Błońskiej

Licytacja płyty Enej 
Maja Błońska z Węgorzyc, to podopieczna fundacji Polsat. Dziewczynka każdego dnia walczy o swoje życie i zdrowie. Od 17 sierpnia do 31 grudnia trwa 
zbiórka pieniężna dla chorej dziewczynki na leczenie i rehabilitację. 

Przypomnijmy, że Maja Błońska choru-
je na stwardnienie guzowate, wielotorbie-
lowatość nerek, nadciśnienie tętnicze, pa-
daczkę lekooporną, ma kilka guzów na mó-
zgu, guzki Pringle’a, włókniaki, liczne ubyt-
ki w szkliwie, FAS. Duże koszty leczenia i 
rehabilitacji dziewczynki przerastają moż-
liwości finansowe jej rodziców. Dlatego 
tym razem do akcji w zbiórce publicznej 
dla Mai przyłączył się zespół Enej. Człon-
kowie zespołu przekazali rodzicom dziew-
czynki  swoją najnowszą płytę „PAPARA-

NOJA”. Na  jednej ze stron okładki widnie-
ją podpisy członków zespołu. Płyta została 
wystawiona na licytację na portalu społecz-
nościowym Facebook - na profilu Łukasza 
Łokaja. Każdy z nas może nabyć płytę do 25 
października  do godz 20:00. Pieniądze z li-
cytacji zostaną przekazane na leczenie i re-
habilitację dla dziewczynki. Na dzień dzi-
siejszy, cena płyty z podpisami zespołu wy-
nosi 365 zł. 

Klaudia Stefańska 
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Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 listopad 2015 r. organizuje wyjazd na bada-

nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na 

cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! OFERTA DLA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania mammograficzne finansowa-

nych  ze środków pozyskanych z dotacji urzędu miejskiego - ilość miejsc ograniczona
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

reklama

„ Spotkania z kulturą”
Dnia 16 października br.  w ramach projektu  „Spotkania z kul-

turą” wraz z  dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Błotnie odwiedzili-
śmy Teatr Lalek „ Pleciuga”. Obejrzeliśmy z zaciekawieniem przed-
stawienie pt. „ Przygody Sindbada Żeglarza”  a następnie w jednej z 
sal edukacyjnych uczestniczyliśmy w warsztatach teatralnych. Roz-
mawialiśmy o tym , jakimi predyspozycjami powinien się wykazać 
każdy , kto chce zostać aktorem. Następnie dzieci podzielone na gru-
py odgrywały etiudy , wcielając się w  role postaci z bajek , które  zna-
ją. Bardzo dobrze poradziły sobie z tym zadaniem , ujawniając przy 
tym ogrom zdolności do improwizacji i pracy w grupie. Z zacieka-
wieniem wysłuchaliśmy mini wykładu o lalkach i sposobach ich ani-
macji. Niektórym mogliśmy przyjrzeć się  z bliska a także przymie-
rzyć kilka masek. Pełni entuzjazmu i pozytywnych emocji udaliśmy 
się do Cafe Pleciuga na obiad. Dobry humor towarzyszył nam rów-
nież w drodze powrotnej do domu. Cieszymy się na następne  spo-
tkanie , które już niebawem.

Projekt realizowany przez Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 „ Of-
froad Factory” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Błotnie w ra-
mach programu  „PZU z kulturą” edycja 2015 dofinansowany przez  
Fundację PZU i Gminę Nowogard.

                                                                              

PiaSek, PiaSek PrZeSieWany, ŻWir, 
CZarnOZiem, POSPÓłka 

 ŻWirOWnia DłUGOłĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klienTa

kolejne spotkanie w bibliotece 

„Nowogardzcy pedagodzy od 1945 roku” 
Pod takim tytułem odbyło się 

następne spotkanie, które przy-
wołało dobre wspomnienia, a ich 
dobrym sprawcą był pan Franci-
szek Karolewski.

Po spotkaniach z psychologiem 
i pracownikiem Opieki Społecz-
nej, przyszedł czas na fotografa i 
popularyzatora Nowogardu i zie-
mi nowogardzkiej.  Otóż, 20 paź-
dziernika, o godz. 16.30, odby-
ło się kolejne już spotkanie w ra-
mach stałego cyklu „Spotkajmy 
się w Bibliotece”, tym razem było 
to spotkanie z panem Francisz-
kiem Karolewskim - fotografem 
i znawcą Ziemi Nowogardzkiej. 
Pan Franciszek, tym razem nawią-
zał do obchodzonego niedawno 
Święta Edukacji Narodowej, które 
obchodzone jest każdego roku w 
dniu  14 października. Tym razem 
zaproszony gość przygotował, ze 
swojej ogromnej kolekcji, zdjęcia 
nowogardzkich pedagogów przy-
wołując pamięć o Nich od roku 
1945 - Zajmuję się faktografią, jak 

również kolekcjonowaniem róż-
nych ciekawych przedmiotów, w 
tym zegarków. Dzisiejsze spotka-
nie jest takim moim ukłonem dla 
pierwszych nauczycieli, którzy się 
tu w Nowogardzie osiedlili i rozpo-
częli różne formy nauczania, wów-
czas dostępne. Samych zdjęć o na-
uczycielach posiadam kilkana-
ście tysięcy, toteż trudno było mi 
pokazać je wszystkie. Na dzisiej-
szym pokazie jest wielu nauczycie-
li i ich uczniów. Dlatego mam na-

dzieję, że ktoś z przybyłych osób się 
na nich rozpozna i zwyczajnie od-
świeży pamięć o tamtych czasach - 
powiedział pan Franciszek repor-
terowi DN, tuż przed pokazem. 
Spotkanie było bardzo interesują-
ce. Potwierdzeniem tego była licz-
nie zebrana i żywo reagująca, na 
co prezentował pan Karolewski, 
publiczność, wśród której znajdo-
wali się również byli nauczyciele. 

Jarek Bzowy  
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OGłO SZe nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

nierUCHOmOŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-

dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w nowogardzie Osiedle radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocieplo-
ny. W cenie mieszkania działka pod bu-
dowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 735 
957 563 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe ul. 
Zielona + garaż, bezczynszowe. 692 027 
501

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie. 608 853 710

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia. Tel 
698 616 348

•	 Sprzedam mieszkanie 50 m2, i pię-
tro, doskonała lokalizacja. Tel. 519 
111 710 

•	  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
dwupokojowe 50m2  w Nowogardzie. 
Tel. 511 099 681 

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum no-
wogardu ii piętro. 665 541 960

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 m2. 609 
24 58 16 

• Sprzedam tanio mieszkanie dwupoko-
jowe 46 m2. Ul Światowida. 601 500 090

• Wynajmę pawilon handlowy 120m2, 
wolnostojący ul. Grota Roweckiego, róg 
wiejskiej. 91 39 20 519,

•	 Sprzedam działkę budowlaną w oko-
licach stadionu. 695 400 600

• Sprzedam lub zamienie mieszkanie 
trzypokojowe na dwupokojowe do II 
piętra. 663 695 260 

• Wynajmę tanio mieszkanie dwupoko-
jowe okolica ul. Zamkowej. Tel. 501 717 
293 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
86m2, bezczynszowe z garażem w No-
wogardzie. 888 957 313 

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lute-
go. 783 484 836

• Do wynajęcia mieszkanie na os. Gryfi-
tów (3 pokoje, parter) – 800 zł + opłaty 
ok. 600 zł. 608 622 920 

• Do wynajęcia domek w Nowogardzie, 
60m2, z dużym zapleczem socjalnym, z 
ogrodem, Wynajem 1200 zł+ media. Ta-
nie  w utrzymaniu. 606 143 252

•  Do wynajecia mieszkanie kaucja 1000 
zł, wynajem 600 zł + opłaty. Tel. 880 132 
032 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe w cen-
trum. 606 64 69 68

• Srzedam mieszkanie trzypokojowe, IV 
piętro, 57,80 m2.. Tel. 607 540 622 

• Wynajmę mieszkanie w Goleniowie ccz-
teropokojowe. 601 927 982 

mOTOryZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam motocykle wska i włefemke 
do remontu. 669 823 464 

rOlniCTWO
• Ziemię rolna 2 albo 3 HA sprzedam. Tel. 

889 133 882 

• KRUS – działkę rolną pod ubezpieczenie 
ok 1,5 ha sprzedam. 502 103 432 

•	 koszenie, mulczowanie łąk, belowa-
nie słomy i siana. 608 01 39 95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-
tem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie No-
wogard. Tel. 519 407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam tucznika. 724 827 779 

• Sprzedam ziemniaki. 692 125 122 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortownik 
do ziemniaków elektryczny. 606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam prosięta. 785 590 138

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Orka, talerzówka, siew agregatem. 781 
744 340 

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 
414 

• Sprzedam silnik do ciągnika C 4011 oraz 
inne części. 669 823 464 

• Sprzedam do ciągnika C360 skrzynie 
biegów i tylny most z dokumentami. 
669 823 464 

• Sprzedam przednią oś z wspornikiem i 
kolumne kierwoniczą do ciągnika c-360 
. 669 823 464 

• Sprzedam dwa resory i jedno koło do 
przyczepy D-46. 669 823 464 

USłUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 Firma USłUGOWa „Zielona”. Wy-

najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 Pranie-maGiel,Pranie DyWanÓW, 
WykłaDZin, TaPiCerki meBlOWeJ 
SamOCHODOWeJ/ SkÓrZaneJ maTe-
riałOWeJ / POŚCieli WełnianeJ / la-
nOlinĄ/SPrZĄTanie: CZySZCZenie 
FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Koszenie kosą spalinową działek, nie-
użytków, trawy, zarośli. Tel. 693 694 747 

• Docieplenia budynków, malowanie , 
szapchlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 268

• Korepetycje z matematyki na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjalnej. 693 
021 090

• Układanie -kostka granitowa, kamien 
polny, ;polbruk, ogrodzenia, tarasy, 
schody, altany, grille. 695 909 603 

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 
005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 
782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. 601 470 260 

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

•	 Dam pracę mS BiOSS maciej Sawicki 
Serwisant iT/Sprzedawca wymaga-
nia znajomość:komputery,telefony-
,nawigacje,tablety, komunikatywno-
ść,chęć do pracy,uczciwość, szybko 
uczący się,nie palący pełny etat tel-
792-228-896

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 89

• Praca fizyczna w sklepie meblowym 
dla mężczyzny, wymagane prawo jazdy 
kat.B, wysoka kultura osobista, sumien-
ność w wykonywaniu obowiązków oraz 
punktualność. Tylko osoby niepalące. 
Wyślij swoje CV na adres gama77@o2.pl 
lub odwiedź nas osobiście. Kwadrat Me-
ble ul. Armii Krajowej 49 w Nowogardzie

• Spawacza zatrudnie – atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Przyjmę do pracy na budowę. 603 531 
989 , 603 531 077

•	 Poszukujemy kwalifikowanych Pra-
cowników Grup interwencyjnych, 
wymangania: wpis kPOF oraz legity-
macja osoby dopuszczonej do posia-
dania broni, nowogard. Tel 600-461-
705.

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•  Zatrudnię pomocnika stolarza. 603 666 
465

•	 Firma ogólnobudowlana zatrudni 
pracowników do dociepleń, prac wy-
kończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni spedytora/
dyspozytora - transport samochodowy, 
tel. 607 585 561

• Pracownia Przyrodnicza SOSENKA po-
szukuje pracowników do przeprowa-
dzenia inwerteryzacji drzew. Więcej in-
formacji pod numerem 665 602 630 

inne
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na wie-
szaki, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS 
- Bosch ceranorm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl tel. 691 
686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus ze-
liwny,pompa elektronik,z Niemiec f.Vail-
lant tylko ogrzewanie cena 1.200zloraz 
piec gazowy c.o wiszacy do mieszkania-
,domku,sklepu,zakladu cena 1.000zl tel. 
691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta komo-
ra spalania wiszacy f. Vaillant dwufunk-
cyjny cena 1.200zl oraz tylko c.o. cena 
1.100zl do mieszkania,baru,sklepu-
,domku oraz grzejniki panelowe c.o roz-
ne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wersja 
kominowa, wiszacy f.Vaillant z Niemiec 
po przegladzie serwisowym do miesz-
kania, domu, ekonomiczny cena 1.000 zl   
tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

• Sprzedam barek narożny z trzeba wy-
sokimi stołkami bardzo dobry stan, ko-
lor czarny/ciemnozielony + czarną ławę 
i stolik RTV. 602 705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 
659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 541 
960

• Sprzedam stoły dębowe i komodę so-
snową. 609 24 58 16 

• Sprzedam biurko i zamrażarkę. 796 965 
432 

• Sprzedam dwa rowery górskie używa-
ne, niedrogo. 661 811 611

• Sprzedam teownik hutniczy 30/30 dł. 7 
m, kątownik 45 zimnogięty, szkło w ta-
flach 60/120 3mm. 600 155 342, 788 685 
194
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię 
mechanika 

samochodowego 
tel. 505-073-913

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  5

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.

tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

oraz

Kojarzył
pary

Grążel Członek franc.
zakonu

z XI wieku
Stan  gotow.
harcerskiej

Moneta
z Algieru

Unia,
związek
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Wilczyca Wilczyca

Bazar

Kananejska
bogini

Małpa
szerokonosa

Mata
judoki

Ratunek

Ukochany
Afrodyty

Lot
próbny

samolotu

Tkanina
wełniana

Na maszcie

Galilejska

Imię
Hayworth

Zabawka
Ali

Złotawy
kolor włosów

Hiszpańska
rzeka

Śnieg
lub deszcz

Hinduski
asceta

Gorący
wafel

Typ wybrzeża morskiego

Pora 
wakacji

Ciecz przewod.
prąd elektryc.

Ciasto
z piany

Pierwszy
lotniarz

Pracownik
portowy

Pieprz
betelowy

Statek
żaglowy
z XVIII w.

Jalu,
poeta

1904-1983

Uczeń
szkoły

podo�cerskiej

Reżyser
„Straconych

złudzeń”

Mównica 
na Forum Romanum

Ostatnia faza lotu

Kuryzana
z powieści

Podanie,
legenda

Odmiana
hodowlana

Król
futbolu

Rosyjski
port

Wał
pomorski

Histor. czynsz
dzierżawny
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4

13

20 21 22 23 24

5

Bylina
wodna

Imię
żeńskie

Naczelny 
organ, władzy
państwowej

Krajobraz,
pejzaż

Do osadzania
wioseł
Cztery
beczki

Ślad

Bielizna
damska

Rzeka na Ukrainie
i na Węgrzech

Surowy
stek

Zbiorek wierszy
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Post nad
Cisną

Model
opla

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Jesień idzie przez park
Halina Stefańska, Krystyna Gęglawa, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Kowalska, Zofia Górecka, 

Pelagia Feliksiak, Maria Kloch, Teresa Czarnecka, Teresa Januszonek, Lucyna Karbowiak, Justyna Grenda, 
Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Grażyna Kosmalska, Klaudia Gniewisz, Wiesława Huget, Iwona 
Kochelska, Janina Grudzińska, Alicja Wypych, Ewa Nowak, Marek Kozioł, Edward Bachor

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Iwona Kochelska, Pelagia Feliksiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych Julia Tamborska, Kasia Wiertalak, Daria Feliksiak, Miłosz Wielgus, Oliwia 
Feliksiak, Madzia Skowrońska, Bartek Feliksiak, Igor Grenda

Zwycięzca: Julia Tamborska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO man BiŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-Dobra now.-łobez 7.40
łobez-Dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nD - SZCZeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCin - nD 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nD - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nD 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - nD 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nD - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkłaD JaZDy BU SÓW

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

inFOrmaTOr lOkalny - nOWOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

P14.1.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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www.dzienniknowogardzki.pl

P7.4.O.d/o

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

SPÓłDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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kierunki medyczne: 

 opiekun medyczny (1 rok) 
  (2 lata) - NOWY KIERUNEK ! 
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w środę 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

M. Kargul odznaczona

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli
w Wyborach 

Parlamentarnych 2015
i oddali na mnie swój głos

bardzo serdecznie 
dziękuję.

Oferujemy umowę o pracę. 
Prosimy o składnie CV w siedzibie �rmy:

Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Parku Przemysłowym w Goleniowie

poszukuje 
pracowników produkcji 
do pracy w sezonie 2015/2016 

Oferujemy umowę o pracę. 
Prosimy o składnie CV w siedzibie �rmy:

Nafa Polska Sp. z o.o., ul. Granitowa 10, Łozienica, 72-100 Goleniów
tel. 91 350 95 20

Nafa Polska Sp. z o.o. 
mieszcząca się 

w Parku Przemysłowym w Goleniowie

poszukuje 
pani do sprzątania 

w sezonie 2015/2016 
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Nowogardzkie wybory:

Kto nie chce słuchać 
ojca matki (prawdy)
Będzie słuchał psiej 
jatki (propagandy)

Czytaj s. 3

Wyniki  wyborcze w Nowo-
gardzie potwierdziły, że za-
służenie zajmujemy w roz-
woju, mierzonym zamoż-
nością, 507 miejsce w kraju 
na 580 gmin, i że nie przy-
padkiem rocznie opuszcza 
tę gminę na stałe ponad 200 
osób. Poniżej grafy pokazu-
jące, jak wybieraliśmy w No-
wogardzie na tle krajowych 
preferencji wyborczych.  

Kolejne awarie 
w Nowogardzie
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych Czytelników na temat uczest-
niczenia w wyborach i odczuciach, jakie towarzyszyły wyborcom z gminy Nowogard,  pod-
czas niedzielnej elekcji.

Marian Sudomierski - Nie ukrywam, że ten wynik mnie nie cieszy 
na 100%,  lecz na 200%. Wygrana partii PiS jest dla mnie dużą rado-
ścią i powiem wprost, że teraz czuję się jak w dobrej rodzinie. Wierzę, 
że wszystkie postulaty wyborcze zostaną spełnione, toteż po świętowa-
niu teraz wygrani muszą wziąć się do pracy i realizować swoje obiet-
nice.  Moje uczestnictwo w wyborach było sprawą oczywistą, a samo 
oczekiwanie na wstępne wyniki było dość nerwowym oczekiwaniem, 
ale w konsekwencji wygrana PiS dała mi wielkie zadowolenie. Teraz 
nowy premier musi skupić się na wielu sprawach, ale tą najważniej-
szą jest polityka zagraniczna, bo z sąsiadami Polska musi żyć soli-
darnie. 

Wacław Kret - Myślę, że teraz będzie chyba lepiej? Ale czas po-
każe jeszcze czy ta wygrana PiS jest słuszną wygraną. Sam oczy-
wiście w wyborach brałem udział i powiem, że przebiegały one 
w stosunku do poprzednich bardzo sprawnie. Co do PiS to spo-
dziewałem się, że ta partia raczej wygra, ale ich wynik napraw-
dę jest imponujący. Sam głosowałem na kandydatów z PiS. Dla-
tego jestem bardzo zadowolony z rezultatu. Teraz chodzi o to, by 
wygrani dotrzymali składane obietnice, o których mówili w kam-
panii wyborczej. 

Łukasz Gęsik - Zadał mi pan trudne pytanie, bo ocena 
tego jest bardzo właśnie niełatwa. Bo są nazwiska, ale nie 
wiadomo, co to są za osoby i jakie wartości wniosą do par-
lamentu i polskiej polityki. Dlatego poczekajmy aż wszyst-
ko dokładnie zostanie zliczone i oficjalnie ogłoszone wkrót-
ce. Wybory, wyborami, ale dla nas normalnych ludzi jest ta-
kie pragnienie, by „coś” się tu w Polsce poprawiło. Co do wy-
granej partii PiS to spodziewałem się właściwie takiego wy-
niku, ale sam na kandydatów tej parii nie głosowałem i nie 
jestem do końca zadowolony z takiego wyniku, w tych już, 
można powiedzieć, minionych wyborach parlamentarnych. 

Pani Ewa z synem Gracjanem – No cóż, nie uczestniczy-
łam w tych wyborach, z racji tego, że zatrzymały mnie ważne 
sprawy rodzinne i opieka nad dziećmi. Co do oceny, to jest mi 
to obojętne kto wygra, bo wygrani  co mają zrobić to i tak zro-
bią. Polityką się zupełnie nie interesuję.  

Pani Iwona - W wyborach nie uczestniczyłam, bo zwyczajnie 
jestem chora i bardziej skupiam się na swoim zdrowiu. Co do 
wyników wyborczych, to nie wiem, bo nie znam się na polityce i 
nie interesuję się nią. Dlatego też trudno jest mi zarówno polity-
kę, jak i same wybory ocenić. Wygrał PiS to będzie rządził PiS. 
Ale, jak będzie? Czas pokarze niebawem. 

 Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Zygmunt Reichert: lat 71, zmarł 22.10.2015 r., pogrzeb odbył się 26.10.2015 r.,  na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Halina Paszkowska: lat 64, zmarła 23.10.2015 r., pogrzeb odbył się 26.10.2015 r.,  na cmentarzu w Nowo-

gardzie.
Zenobiusz Kujawa: lat 67, zmarł 25.10.2015 r., pogrzeb odbędzie się 27.10.2015 r., o godz. 14:00  na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

19.10.2015 r. 
Godz. 15.20
Pracownik sklepu Biedronka przy 

ul. Boh. Warszawy, powiadomił o 
zatrzymaniu nieletniego sprawcy 
kradzieży sklepowej. 

20.10.2015 r. 
Godz. 12.30
Policjanci Ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego podczas kontro-
li drogowej samochodu marki Mer-
cedes ujawnili, że kierujący Patryk 
Z. znajduje się pod wpływem środ-
ków odurzających oraz psychotro-
powych. 

Godz. 20.30 
Pracownik sklepu Polo Market 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej, Łukasz Z. ukarany 
został mandatem karnym. 

22.10.2015 r. 
Godz. 10.30
Powiadomienie o zbiciu lustra w 

altance ogrodowej przy ul. 15 Lute-
go. 

Godz. 15.45
Policjanci Ogniwa Patrolowo In-

terwencyjnego na ul. 700 Lecia za-
trzymali do kontroli drogowej kie-
rującego pojazdem marki BMW, 
który nie posiadał przy sobie wyma-
ganych dokumentów. Pojazd odho-
lowano na parking strzeżony. 

23.10.2015 r. 
Godz. 14.40 
Na ul. 5 Marca doszło do kolizji 

drogowej pomiędzy pojazdami VW 
Passat oraz Opel Vectra. 

Godz. 14.45
Dokonano kradzieży z włama-

niem do kwiaciarni Kaprys przy ul. 
15 Lutego. 

24.10.2015 r. 
Godz. 03.20 
Przy ul. Zielonej, Policjanci Ogni-

wa Patrolowo Interwencyjnego za-
trzymali Patryka J., który poprzez 
wybicie szyby usiłował dokonać 
włamania do samochodu dostaw-
czego marki Renault Mascott. 

Godz. 15.00
Powiadomienie o kradzieży tele-

fonu marki Huawei na ul. Wojska 
Polskiego. 

Godz. 20.50 
W sklepie Lidl, Zbigniew B. doko-

nał kradzieży sklepowej. 
25.10.2015 r. 
Na ul. Gen. Bema, Waldemar W. 

kierował samochodem marki Ford 
Mondeo znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 3,02 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 19.00
W miejscowości Karsk doszło do 

potrącenia pieszego, gdzie Jan K. 
znajdując się w stanie nietrzeźwości 
wtargnął pod nadjeżdżający samo-
chód marki Fiat. 

Godz. 22.50 
Na ul. Wojska Polskiego, Piotr S. 

kierował rowerem znajdując się pod 
wpływem środków odurzających. 
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

28.10 Sesja Rady Miejskiej
W porządku obrad kolejnej sesji, 

poza stałymi punktami procedural-
nymi, przewidziano między innymi 
podjęcie uchwał: 

- o zabraniu 13 tys. zł dla klubu abs-
tynenta Hania i przeznaczeniu ich na 
zajęcia dla dzieci z  rodzin dysfunk-
cyjnych w świetlicach przy szkołach 
w Błotnie, Długołęce, Strzelewie i SP 
nr2 w Nowogardzie (3000 zł), oraz na 
remont dachu na świetlicy środowi-
skowej Promyk (10 000zł)

- zmian w budżetach dotyczących 
przesunięć rzeczowych w wydatkach 
funduszy soleckich Orzesza, Glicka, 
Lestkowa i Orzechowa.

- zabranie środków przeznacza-
nych na „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” (173 235 zł) i przezna-
czenie  ich na częściowe sfinansowa-
nie  budowy parkingów przy Przed-
szkolu nr 4 przy ulicy Kościuszki.

- wskazania lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego przy 
zjeździe z głównej drogi na drogę do-
jazdową do Gardna.

W materiałach sesyjnych mamy 
też swoiste kuriozum, czyli wezwa-
nie wystosowane w imieniu burmi-
strza Czapli  do Rady Miejskiej w No-
wogardzie, przez kancelarię prawną z 
Poznania, aby radni usunęli narusze-
nie prawa, którego według kancela-
rii (czyli Czapli) rzekomo się dopu-

ścili, przyjmując 27 lutego tego roku 
uchwałę obywatelską dotyczącą nie-
prawidłowości, jakich z kolei dopu-
ścił się organ wykonawczy (czyli bur-
mistrz Czapla) w trakcie realizacji 
przetargu na administrowanie sie-
cią wod- kan. Owo naruszenie prawa 
przez radę miałoby polegać, według 
wezwania, na nieuprawnionym prze-
kroczeniu kompetencji. Przypomnij-
my że kancelaria  poznańska  dzia-
łająca na zlecenie burmistrza Czapli, 
skasowała już gminę w ramach ak-
cji „antypuwisowskiej” na kwotę po-
nad 250 tys.  złotych. Jednym z praw-
ników współpracujących z kancelarią 
w tej sprawie jest m.in. syn przewod-
niczącego nowogardzkiej Rady, Sta-
nisława Saniuka - Rafał Saniuk. Za-
sygnalizowanym kuriozum w spra-
wie jest fakt, że zgodność z prawem 
postępowania Rad Miejskich ocenia 
nie burmistrz, i wykładnia jakiejś na-
wet najdroższej na świecie kancelarii 
prawnej, ale organ nadzoru czyli Wo-
jewoda. Wojewoda zaś do przedmio-
towej uchwały obywatelskiej przyjętej 
w lutym tego roku, żadnych zastrze-
żeń nie wniósł. Oczywiście zapytamy: 
ile kancelaria skasowała nas podatni-
ków za ten ostatni kilkustronicowy 
dokument, zawierający wystosowane 
w imieniu burmistrza w stronę rady 
miejskiej połajanki?...   
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Wybory – wyniki nowogardzkich kandydatów

Słomski był najbliżej mandatu
Żaden z nowogardzkich kandydatów, startujących w niedzielnych wyborach, nie zdobył 
mandatu, jednak zgodnie z tym co pisaliśmy jeszcze w piątek, najbliżej zdobycia dla Nowo-
gardu miejsca w Sejmie, był Paweł Słomski z listy Kukiz 15. 

Zgodnie z komunikatem Okrę-
gowej Komisji Wyborczej w 
Szczecinie, Kandydaci z Nowo-
gardu w całym okręgu uzyska-
li (według kolejności zdobytych 
głosów): 

Jeszcze przedwyborcza anali-
za prognozowanych wyników po-
szczególnych ugrupowań i moż-
liwych wyników nowogardzkich 
kandydatów wskazywała na to, 
że największe szanse na nowo-
gardzki mandat ma Paweł Słom-
ski. Potwierdziły to przedstawio-
ne wyżej wyniki już z wyborów. 
Kazimierz Lembas aczkolwiek 
osiągnął nieznacznie więcej gło-
sów od Pawła Słomskiego, to na 
jego liście był to dopiero 6 wynik z 
dużą różnicą do pierwszego, a na-
wet kolejnych. Nawet gdyby Lewi-
ca przekroczyła próg i uzyskała ja-
kikolwiek mandat, to przed Lem-
basem było aż pięciu lepszych. 
Histeria propagandowa lokalnych 
komuchów połączona ze zwy-

kłym oszustwem przypisującym 
Lembasowi realne szanse na man-
dat, spowodowały jednak istot-
ne obniżenie w samym Nowo-
gardzie wyniku Pawła Słomskie-
go (280 głosów), i wywindowanie 
zarazem nowogardzkiego wyniku 
Lembasa (978 głosów), emeryta i 
dyrektora szpitala zarazem. Zde-
sperowane nowogardzkie SLD 
dało również popis niewyobrażal-
nej arogancji i chamstwa, dopusz-
czając się w ubiegłym tygodniu 
publikacji oszczerstw i pomówień 
w stosunku do Pawła Słomskiego. 
Stosowne zawiadomienie do sądu 
zostało złożone jeszcze w piątek. 
Ponieważ komuszki to zarazem 
tchórze i nikt nie chciał się przy-
znać do autorstwa umieszczonych 
w biuletynie SLD oszczerstw, peł-
nomocnik pana Pawła Słomskie-
go skierował do organów ściga-
nia zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstw oraz skargę po-
krzywdzonego w trybie art. 488 
kodeksu postępowania karnego, 
wraz z wnioskiem o zabezpie-
czenie dowodów. O innych zasłu-
gach naszych lokalnych „społecz-
ników”, czyli nowogardzkiej kliki 
trzymającej władzę, w piątek. 

red

Nowogardzkie wybory:

Kto nie chce słuchać 
ojca matki (prawdy)
Będzie słuchał psiej 
jatki (propagandy)
Wyniki  wyborcze w Nowogardzie potwierdziły, że zasłu-
żenie zajmujemy w rozwoju, mierzonym zamożnością, 507 
miejsce w kraju na 580 gmin, i że nie przypadkiem rocznie 
opuszcza tę gminę na stałe ponad 200 osób. Poniżej grafy 
pokazujące, jak wybieraliśmy w Nowogardzie na tle krajo-
wych preferencji wyborczych.  

- Kazimierz Lembas- 1583 
głosy, (ZL)

-  Paweł Słomski- 1456 
głosów, (Kukiz15)   

-  Adam Fedeńczak- 1454 
głosy, (PO) 

-  Magdalena Zarębska- 
Kulesza 1382 głosy, (PiS)

-  Damian Simiński- 917 
głosów, (PSL)
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W Nowogardzie o dziwo mają się dobrze

W sobotę i niedzielę nowogardzianie  
zostali bez wody

Awaria wodociągu  
przy ul. 700 Lecia
W sobotę (24 października), mieszkańcy aż sześciu ulic pozostali bez wody od godziny 
16:00 do wczesnego niedzielnego popołudnia. To kolejny przykład na to, jak wysłużona jest 
nowogardzka sieć wodociągowa.  

W sobotę (24.10.2015), 
około godziny 16:00, do-
szło do awarii wodociągu 
przy ul. 700 Lecia. - Przy-
czyną powstania awarii było 
uszkodzenie rurociągu fi 200 
AC przy ul.700-lecia. W wy-
niku dużego problemu z usu-
nięciem tej awarii, zaistniała 
potrzeba wymiany 2 mb ru-
rociągu. Czas usuwania awa-
rii od godz.16:30 (24.10.2015 
r.) do 14:00 (25.10.2015 r.) 
- informuje Jakub Sobieral-
ski z PUWiS. Na skutek tej 
awarii, bez wody pozostali 
mieszkańcy aż sześciu ulic: 
700 Lecia, Dąbrowszczaków, 
Górnej, Bankowej, 3 Maja i 

Kazimierza Wielkiego. Nie-
stety to kolejny przykład na 
to, że sieć wodociągowa w 
Nowogardzie jest w bardzo 
złym stanie, a takie awa-
rie z pewnością wciąż będą 
się powtarzały, tym bar-
dziej, że zbliża się zima, a z 
nią z pewnością spore mro-
zy, które wielokrotnie już 
przyczyniały się do pękania 
nowogardzkiego rurociągu. 

KRPrzy ulicy 700 Lecia, po awarii wodociągu naprawy trwały całą sobotnią noc, a tak-
że do wczesnego niedzielnego popołudnia 



Nr 82 (2313)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sonda z Osiny
Tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych 
Czytelników na temat uczestniczenia w wyborach i odczu-
ciach, jakie towarzyszyły wyborcom z gminy Osina  pod-
czas niedzielnej elekcji.

Pani Janina – Tak, brałam 
udział w wyborach, poszłam za-
głosować  dość późno bo wieczo-
rem, akurat już prawie nikogo z 
głosujących nie było. Co do wy-
borów to jeszcze nic nie wiadomo. 
PiS wygrał, ale czy to będzie praw-
da to nie wiem, jeszcze w to nie 
wierzę. Czekam na oficjalne wyni-
ki w telewizji. Również nie wierzę 

w to, że będzie zmiana na lepsze dla takich zwykłych ludzi jak my. Nie 
wierzę, że PiS może ten nasz kraj odbudować. 

Pan Piotr - Brałem udział w 
wyborach. Komisja w razie ja-
kichkolwiek pytań wyjaśniła co 
należy zrobić. Wyniki te są bardzo 
dobre, takich też się spodziewa-
łem. PiS na pewno zrobi więcej, 
jak PO. Ludzie poszli głosować po 
to, by zmienić coś na lepsze.

Piotr Grzybowski –  Ja osobi-
ście głosowałem na PSL. Nie je-
stem zadowolony z wyników wy-
borów, ponieważ prawdopodob-
nie jedna partia będzie tylko rzą-
dziła. Były rządy za komuny jed-
nej partii i było to złe. Wybór PiS-
-u spowoduje zwiększenie wydat-
ków publicznych i ograniczy wpły-
wy. Gdybym miał wybierać pomię-

dzy  PO, a PiS-em wybrałbym PO. Uważam, że ta partia  lepiej rządziła, 
przynajmniej nasz kraj teraz ładniej wygląda, odnowili stare miasta, ka-
mieniczki, chodniki, jak również drogi zostały wybudowane.

Jadwiga Kulka – Ja osobiście nie 
byłam na wyborach, więc nie gło-
sowałam. Nie interesuję się polity-
ką, nie wiem na kogo można było-
by zagłosować. Widziałam różne 
kampanie wyborcze, ale i tak nie 
mogłabym stwierdzić komu dać 
szanse. Co do rządów PO, to raz 
byłam z ich rządzenia zadowolo-
na, raz nie, było tak różnie.

Mieczysław Machocki - Oczy-
wiście, że byłem wczoraj na wy-
borach. Niestety nie wygrała par-
tia, na którą głosowałem. PiS dużo 
obiecuje, boję się, że ich obietnice 
nie zostaną zrealizowane, że nie 
podołają. No tak, ale mimo to daj-
my im szanse, zobaczmy co potra-
fią i co pokażą.

Wysłuchała: Klaudia Stefańska

Podpisano umowę na odcinek Nowogard – Płoty

Wzdłuż nowej S „szóstki” 
powstanie droga wspomagająca
W piątek (23 października), podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka No-
wogard – Płoty drogi ekspresowej S6, o długości 20 km. Zadanie będzie realizowała firma 
Mosty Łódź S. A., wartość podpisanego kontraktu wynosi 390 246 867,54 złotych. Realiza-
cja odcinka Nowogard – Płoty będzie trwała 34 miesiące, w tym 15 miesięcy jest przewi-
dziane na prace projektowe, budowa drogi zakończy się w kwietniu 2019 roku.

Jest to już czwarty odcinek dro-
gi S6, dla którego w przeciągu 
ostatnich 30 dni podpisano umo-
wę. Tym samym w realizacji jest 
już odcinek S6 od Goleniowa do 
Kołobrzegu o łącznej długości 
78 km. Pozostały do podpisania 
umowy na dwa odcinki od Koło-
brzegu do Koszalina, a rozstrzy-
gnięcia wymaga jeszcze przetarg 
na obwodnicę Koszalina i Siano-
wa. Odcinek Nowogard – Płoty 
rozpoczyna się od istniejącej ob-
wodnicy Nowogardu. Trasa bie-
gnie w zbliżeniu do istniejącej 
Drogi Krajowej nr 6, omija miej-
scowości Żabowo i Lisowo. Dro-
ga ekspresowa będzie stanowiła 
północną – zachodnią obwodnicę 
miejscowości Płoty, gdzie na DW 
109 zlokalizowano węzeł drogo-
wy Płoty Północ. Następnie tra-

sa przechodzi przez dolinę rze-
ki Rega (gdzie zaplanowano dłu-
gą na około 600 metrów estaka-
dę) i wchodzi w korytarz istnieją-
cej DK nr 6, gdzie łączy się z ko-
lejnym odcinkiem drogi ekspre-
sowej. W ramach zadania przewi-
dziano budowę Obwodu Utrzy-
mania Drogi przy węźle Nowo-
gard Wschód i pary Miejsc Ob-
sługi Podróżnych Wyszogóra. Jak 
zauważyliśmy, na planie orien-
tacyjnym nie ma węzła komuni-
kacyjnego, który zapewniłby np. 
mieszkańcom Żabowa wjecha-
nie na nową S „szóstkę” i dojecha-
nie nią np. do Nowogardu. Wyja-
śnił nam to Mateusz Grzeszczuk- 
specjalista ds. Komunikacji Spo-
łecznej w GDDKiA, uspokaja-
jąc mieszkańców wsi pozbawio-
nych na mapce połączenia z nową 

drogą. - Generalnie jeżeli chodzi o 
miejscowość Żabowo, to tam wę-
zła drogowego nie będzie, co praw-
da we wcześniejszych opracowa-
niach była rozważana tam lokali-
zacja węzła, natomiast ze względu 
na  mały ruch zrezygnowaliśmy z 
tego pomysłu. Wzdłuż nowej dro-
gi ekspresowej będą poprowadzo-
ne drogi wspomagające i naszym 
zamierzeniem przy realizacji dro-
gi S6 na tych odcinkach, gdzie jak-
by wchodzimy nową drogą w ko-
rytarz obecnej S6 jest to, aby były 
takie drogi wspomagające, zapew-
niające dojazd mieszkańcom wsi 
znajdujących się na wysokościach 
dawnej drogi S6. Będzie po prostu 
poprowadzona droga wzdłuż no-
wej ekspresówki. Dodam, że jest 
to kontrakt na zasadzie „projektuj 
i buduj, także tu pewne szczegóły, 
jeżeli chodzi o drogi wspomagają-
ce, będą określane na etapie opra-
cowywania projektu budowlane-
go i wykonawczego– mówi Mate-
usz Grzeszczuk. Teraz przez naj-
bliższych 15 miesięcy, będą trwa-
ły prace projektowe, następnie re-
alizowana będzie budowa odcin-
ka Nowogard – Płoty. Według ob-
liczeń GDDKiA, nową S „szóstką 
h pojedziemy najszybciej w kwiet-
niu 2019 roku. 

KR 

Wizualizacja S6 węzeł Płoty

plan orientacyjny
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Z okazji imienin 
Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich 

Tadeuszy 
od

 Tadeusza i kolegów Kolekcjonerów 
oraz Spadochroniarzy 

marzena kargul ze Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego

Robię to, co lubię...
W sobotę (24 października), podczas uroczystych wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbyły się w Świdwinie, Srebrną 
Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, odznaczona została dr Marzena Kargul, która od 2009 roku społecznie prowadzi „Szkołę Cukrzycy”.  

Pani dr Marzena Kargul, od 
2009 roku rozpoczęła działalność 
społeczną na rzecz osób z cu-
krzycą i ich rodzin z terenu Gmi-
ny Nowogard oraz gmin ościen-
nych powiatu goleniowskiego, od 
nawiązania bliskiej współpracy 

z Kołem Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków w Nowogardzie. 
Bierze czynny udział z wykładami 
obejmującymi zagadnienia powi-
kłań neurologicznych w cukrzy-
cy adresowanymi dla diabetyków 
z terenu Gminy Nowogard orga-

nizowanych przez PSD Koło No-
wogard. Uczestniczy z wykładami 
na obchodach Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą ogólnie dostęp-
nych dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Nowogard, w których bio-
rą również udział diabetycy z te-
renu województwa zachodniopo-
morskiego. Jedną z form leczenia 
cukrzycy jest edukacja chorych 
i ich rodzin. W minioną sobotę, 
Marzena Kargul została nagro-
dzona za swoją wieloletnią spo-
łeczną pracę. Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, za 
zasługi dla rozwoju Pomorza Za-
chodniego, nadał mieszkance No-
wogardu srebrną Odznakę Ho-
norową Gryfa Zachodniopomor-
skiego. Odznaczenie zostało wrę-
czone przez wicewojewodę za-
chodniopomorskiego pana Ry-
szarda Mićko, podczas wojewódz-
kich uroczystych obchodów Świa-
towego Dnia Walki z Cukrzycą w 
Świdwinie. - Jestem zaskoczona, 
że ktoś chciał mnie za moją dzia-
łalność w jakiś sposób wyróżnić. 
Cieszę się, że zostałam doceniona 
za to co robię od 2009 roku i faj-
nie, że mogłam otrzymać tę od-

znakę, jednak prawdę mówiąc, nie 
spodziewałam się tego i nie czeka-
łam na takie nagrody, gdyż wyko-
nuję swoją pracę społeczną bezin-
teresownie. Myślę, że jest dużo lu-
dzi, którzy zasługują na taką na-
grodę, a ja po prostu robię to, co 
lubię i to dla mnie jest najwięk-
sza nagroda – komentuje dr Ma-
rzena Kargul. Dodajmy, że miesz-
kanka Nowogard od 2011 r. pro-
wadzi „Szkołę Cukrzycy” w No-
wogardzie, w której uczestniczą 
słuchacze z powiatu goleniow-
skiego. Z inicjatywy dr Marzeny 
Kargul w 2013 r. nastąpiło otwar-
cie „Szkoły Cukrzycy” w Gryfinie.  
Na dzień dzisiejszy, w zachodnio-
pomorskim działa 6 „Szkół Cu-
krzycy”. Nowogard za pośrednic-
twem dr Marzeny Kargul stał się 
wskazówką dla wielu z naszego 
województwa, jak dotrzeć z infor-
macją i włączyć się bezinteresow-
nie w pomoc chorym z cukrzy-
cą poprzez profesjonalną eduka-
cję. Jak przyznała Marzena Kar-
gul, najbardziej cieszy ją fakt, że 
ma możliwość prowadzenia zajęć, 
które cieszą się zainteresowaniem. 
- Ja w swojej pracy społecznej nie 

dążę do przeróżnych wyróżnień. To 
naprawdę dla mnie nie ma większe-
go znaczenia, i prawdę mówiąc to 
bardziej cieszy mnie fakt, że ludzie 
chcą uczestniczyć w tej mojej takiej 
edukacyjnej przygodzie z cukrzycą, 
że chcą przychodzić i słuchać tego 
co mam do powiedzenia. To jest 
dla mnie ważniejsze od tej nagro-
dy – kończy dr Marzena Kargul. 
My w imieniu wyróżnionej pani 
doktor, zachęcamy wszystkich do 
brania udziału w zajęciach „Szko-
ły Cukrzycy”. W dniu 20 listopa-
da br., rusza V Edycja nowogardz-
kiej „Szkoły Cukrzycy”, w związ-
ku z tym rozpoczął się już nabór 
osób chętnych do brania udziału 
w zajęciach. Wszyscy zaintereso-
wani potrzebne informacje, na te-
mat naboru, znajdą na stronie in-
ternetowej „Cukrzyca Nowogard”.  
Redakcja DN składa dr Marze-
nie Kargul serdeczne gratulacje za 
otrzymane wyróżnienie, dziękuje 
za dotychczasową pracę społecz-
ną oraz życzy kolejnych aktyw-
nych lat m.in. w swojej edukacyj-
nej przygodzie z cukrzycą. 

Oprac: KR 

mieszkańcy ul. armii krajowej alarmują! 

Uszkodzono rurociąg 
W środę (21 października), około godziny 15:00, doszło do awarii wodociągu. Uszkodzeniu mechanicznemu uległ rurociąg fi 150 AC przy ul. Zamkowej. 
Na skutek tego, przez dwa dni bez wody pozostawali mieszkańcy ulic: Armii Krajowej, Zamkowej, Osiedla Bema oraz wsi Wojcieszyn. 

Przypomnijmy, że wymianę in-
stalacji gazowej dokonuje firma 
TESGAS z siedzibą w Dąbrowie 
koło Poznania, na zlecenie firmy 
Segus ze Szczecina. Podjęte prace 
spowodowane są względami bez-
pieczeństwa i koniecznością wy-
miany instalacji gazowej na nową.  

W piątek (23 października), na-
sza redakcja otrzymała niepokoją-
cy telefon od jednej z mieszkanek 
ul. Armii Krajowej.  - Przez dwa 

dni nie miałam wody, z racji wy-
miany instalacji gazowej przez fir-
mę z Poznania, która uszkodziła 
rurę. Co gorsza, teren budowy jest 
niezabezpieczony, nie ma żadnych 
oznakowań, podejrzewam też, że 
nikt tym nie nadzoruje. Przed wy-
mianą instalacji gazowej należało 
poinformować mieszkańców o za-
planowanych działaniach. Nieste-
ty, nikt z nas o tym nie wiedział. 
Takie sytuacje są niedopuszczalne. 

Rury na wierzchu, utrudnienia na 
drodze. Nie chcę nawet myśleć co 
by było, gdyby zamiast uszkodze-
nia rury z wodą, uszkodzono rurę z 
gazem. Proszę zajmijcie się tą spra-
wą, bo tak dalej być nie może – ko-
mentuje zaistniałą sytuację kobie-
ta.

Po rozmowie telefonicznej z na-
szą Czytelniczką, udaliśmy się na 
ul. Armii Krajowej, aby sprawdzić 
podane przez Nią informacje. Po 
przybyciu na miejsce, żaden z pra-
cowników wykonujących swoją 
pracę, nie był w stanie odpowie-
dzieć nam na zadawane pytania, 
dlatego postanowiliśmy skontak-
tować się z panem Łukaszem He-
neczkowskim, pracownikiem fir-
my Tesgas z Działu Przewiertów, 
który wyjaśnił nam powód awarii, 
która miała właśnie miejsce przy 
ul. Armii Krajowej. - Firma Tes-
gas, na zlecenie firmy Segus, wy-
konuje tylko część prac związanych 
z modernizacją sieci gazowej. Jest 
to część związana z wykonaniem 
prac metodą przewiertu sterowa-
nego. My wykonując tę pracę, ko-

rzystamy z dokumentacji dostar-
czonej przez zleceniodawcę. Rze-
czywiste położenie rurociągu, nie 
zgadzało się z położeniem na ma-
pie, stąd też doszło do tej awarii. 
Co do kwestii organizacji robót, to 
tą działką zajmuje się firma Segus 
ze Szczecina, która może udzie-
lić w tej sprawie więcej informacji 

-  dodaje pan Łukasz Heneczkow-
ski. PUWiS awarię usuwał od go-
dziny 15:30 do 3:00 rano. To jed-
nak nie koniec napraw, gdyż pra-
ce wykonywane przez firmę Tes-
gas, wciąż trwają. 

Klaudia Stefańska 
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Będą bić radnych ?
W trakcie ubiegłotygodniowego spotkania z nowogardzkim  zwiazkiem emertytów i rencistów, burmistrz R. Czapla musiał według własnej relacji uspakajać 
zgrpmadzonych tam rencistów wzburzonych do głębi brakiem  ścieżki rowerowej wokół jeziora i remontu pl. Wolności, na wzór zabetonowanej starówki 
w Gryficach.  Oto fragmenty tego iście urbanowskiego opisu, pisownia oryginalna.  

...burmistrz pytany o 
przebudowę placu Wolności i w 
sprawie ścieżki dookoła jeziora. 

Zgromadzeni   głośno wyrazili 
swoje opinie w sprawie poruszo-
nych spraw twierdząc, że to wstyd, 

aby w naszym mieście plac w cent-
rum miasta wyglądał tak, jak teraz 
wygląda. Wystarczy pojechać np. 

do Gryfic ... mogą się  (tam- dop 
red.) pochwalić pięknym placem 
w centrum miasta. ...Podobnie 
sprawa ścieżki, którą w innych 
miastach budują bez problemów, 
widząc w tym sens, a u nas, jak 
zwykle - nie bo nie...(na co bur-
mistrz odpowiedział- dop red. 
) ...obie inwestycje, leżą w gestii 
radnych, którzy na dziś twierdzą, 
że «są ważniejsze sprawy». Obec-
ni wyrazili swe niezadowo-
lenie i zaproponowali, aby 
zorganizować na placu Wolności 
spotkanie mieszkańców z radny-
mi Rady Miejskiej w Nowogard-
zie (wszystkimi) w sprawie placu 
Wolności i ścieżki dookoła jezio-
ra, a oni (mieszkańcy) wyjaśnią 
wszystko radnym i przedstawią 
swoje zdanie: «Oni mają nam 
służyć, a nie my mieszkańcy im. 
Niech usłyszą co mamy do po-
wiedzenia w tych sprawach“.  
Włodarz gminy stwierdził, że to 
dobry pomysł i warty rozważenia. 
...

Z cytowanej relacji wynika 
także, że burmistrz poinformował 
zbulwersowanych emerytów 
i rencisów, że dyscyplinowa-
nie radnych przez referendum 
odwoławcze to ostatecznosć ... 
(łaska Pana jest jednak bez dna). 

My zabierając  głos w spra-
wie poruszonych spraw  propo-
nujemy jednak,  w tej sytuacji  
społecznego wrzenia, rozpocząć  
remont  pl. Wolności, a zacząć  
od ustawienia, wzorem daw-
nych czasów, w jego centrum 
dyb i pręgierza przy pomocy któ-
rego to urządzenia wzburzeni 
mieszkańcy  będą mogli skute-
cznie dyscyplinować niesfornych 
radnych nie słuchajacych  swoje-
go umiłowanego burmistrza. Wy-
rok wykonywać będzie, jak sama 
nazwa wskazuje, organ wykonaw-
czy czyli burmistrz Czapla, a opis-
ze  dybowanie,  ku przestrodze 
pokoleń,  skryba ratuszowy. 

Red.   

Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie 

Lekcja wychowania obywatelskiego - Prawybory 
Parlamentarne
19 października 2015r., Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, po raz kolejny wzięło udział w akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  
„MŁODZI GŁOSUJĄ”.  

Przed  wyborami, w szkole zo-
stała przeprowadzona akcja in-
formacyjna. Uczennice klasy III 
A przygotowały plakaty zachęca-
jące do głosowania, które zosta-
ły umieszczone na terenie szkoły.  
 Zostały przeprowadzone lekcje 
na temat znaczenia wyborów. W 
dniu prawyborów  panowała pod-
niosła atmosfera. Rano, komisja 

wyborcza  przygotowała  lokal wy-
borczy i w tym celu zaadaptowa-
ła forum szkolne. Każda karta do 
głosowania została opieczętowa-
na, a urna zaplombowana. Komi-
sja podzieliła między siebie karty 
wyborcze oraz listy klas z nazwi-
skami uczniów  uprawnionych do 
głosowania i zapraszała młodzież, 
by oddawała swoje głosy. W tym 
niecodziennym zdarzeniu  wzięło 
udział 206 uczniów naszej szko-
ły. Frekwencja okazała się wysoka 
i wyniosła 60,4%. Młodzi ludzie z 
chęcią korzystali ze swoich  praw, 
oddając głos zgodnie ze swoimi 
poglądami politycznymi. Ucznio-
wie prowadzili również działa-
nia zachęcające dorosłych miesz-
kańców Nowogardu  do udziału w 
wyborach w dniu  25 październi-
ka. Na ulicach wywieszano plaka-
ty i rozdawano ulotki z CEO. Do-
rosłym zadawano pytania: Czy 
uczestniczyli w poprzednich wy-
borach i czy mają zamiar skorzy-
stać  z tego prawa w obecnych wy-
borach parlamentarnych. Lokalne 
kampanie młodych na rzecz wy-

sokiej frekwencji były prowadzo-
ne w oparciu o zasadę neutral-
ności politycznej i bezstronności. 
Działania poza szkołą polegały na 
informowaniu dorosłych o uła-
twieniach, z których mogą sko-
rzystać: łosowanie koresponden-
cyjne, głosowanie poza miejscem 
stałego zamieszkania, ułatwienia 
dla osób z niepełnosprawnością 
i osób starszych. Program „Mło-
dzi głosują” jest narzędziem wyra-

biania nawyku głosowania i może 
przyczynić się do kształtowania 
postaw obywatelskich wśród mło-
dych obywateli, a co za tym idzie 
zwiększania frekwencji. „Aby nie 
zostać biernym dorosłym, trze-
ba doświadczyć własnej aktyw-
ności obywatelskiej już w młodo-
ści” – mówi dr Jacek Strzemiecz-
ny, prezes Fundacji Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. Głos oddany 
do szkolnej urny przez młodych 

ludzi, jest dla nich często pierwszą 
szansą wyrażania własnego zda-
nia w sprawach ważnych dla kra-
ju. Uczniom podoba się to, że są 
traktowani poważnie oraz mają 
możliwość podejmowania własnej 
decyzji w tak istotnej sprawie. Ak-
cja zyskała wysoką aprobatę spo-
łeczności uczniowskiej.

tekst: Edyta Bosiacka 
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To już piąty raz w Nowogardzie 

Uroczyste ślubowanie klas o profilu policyjnym 
W  policyjnym uniformie, z czapką na głowie, w piątek 23.10.2015r., na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło się już V uroczyste ślubowanie 32 uczniów 
klasy o profilu policyjnym z I Liceum  Ogólnokształcącego im. podporucznik E. Gierczak w Nowogardzie. Oprócz oficjeli, Komendanta Powiatowego Po-
licji z Goleniowa, Komendant Komisariatu w Nowogardzie, a także Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, swoją obecnością na ślubowaniu zaszczy-
cili po raz  pierwszy  przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji z miasta Oranienburg w Niemczech.

Uroczystość tradycyjnie roz-
poczęła się od przemarszu spod 
gmachu I LO, na Plac Wolno-
ści, gdzie w towarzystwie ro-
dziców, a także innych uczniów, 
również  z tego samego LO, kla-
sy Ratowniczo-Medycznej, 32 
uczniów klasy policyjnej złożyło 
uroczyste ślubowanie.  Wszyst-
ko odbywało się w podniosłej  
atmosferze,  na twarzach  przy-
byłych rodziców malowało się 
wzruszenie. Rodzice   aparata-
mi i kamerami rejestrowali tę 
doniosłą  uroczystość, z głów-
nym udziałem ich pociech. Po 
złożeniu ślubowania  głos zabie-
rali kolejno oficjele, jako pierw-
sza głos  zabrała dyrektor  I LO 
w Nowogardzie  Karina Sur-
ma, witając wszystkich przy-
byłych i gratulując uczniom. 
Po czym oddała głos kolej-
nym przemawiającym osobom.                                                                                                                     
- Bardzo miło, że już po raz pią-
ty możemy spotkać się tu na Pla-
cu Wolności w Nowogardzie i 
podziwiać, a także obchodzić tę 
wspaniałą uroczystość ślubowa-
nia kolejnego rocznika klasy po-
licyjnej. Przyznam szczerze, że 
pięć lat temu, kiedy rozpoczyna-
liśmy, niewielu było wśród człon-
ków Rady Powiatu i Zarządu, a 

także innych osób, które wierzyły, 
że tak długo ta klasa, jako inno-
wacja pedagogiczna, będzie mo-
gła funkcjonować. Ja osobiście 

nie miałem wątpliwości, że na-
dal dzięki Wam uczniom ta kla-
sa może funkcjonować i wpływać 
poprzez naukę na szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo, za któ-
re w powiecie goleniowskim je-
stem odpowiedzialny wraz z Po-
licją. Kończąc życzę abyście tak 
jak wasi koledzy z poprzednich 
roczników, zdali maturę i te naj-
bliższe lata w szkole były czasem 

spędzonym z pożytkiem  - powie-
dział starosta  Tomasz Kulinicz.  
Jako kolejny zabrał głos Komen-
dant Powiatowy Policji w Gole-
niowie,  inspektor Krzysztof Tar-
goński  - Po raz piąty możemy się 
spotykać tu w Nowogardzie, na 
tym Placu i wspólnie świętować, 
ale i słuchać tych szczególnych 
słów ślubowania, które każdemu 
z nas dają wiele do myślenia, a w 
szczególności Wam młodym lu-
dziom, bo pewne zobowiązania 
nakładają. Obserwując przez te 
pięć lat widzę, że bierzecie sobie 
do serca te słowa przysięgi i po-
stępujecie zgodnie z nimi. Dlatego 
myślę sobie, że nikt sobie nie wy-
obraża panie starosto i pani dy-

rektor, że takiej klasy tu w Nowo-
gardzie może już nie być - powie-
dział  Komendant Policji Powia-
towej z Goleniowa. Do ślubowa-
nia oraz defilady młodzież zo-
stała przygotowana przez kom. 
Marcina Kraszewskiego, który 
swoją stanowczą postawą i za-
angażowaniem bardzo dobrze 
przygotował młodzież do pro-
cedury uroczystości  i musz-
try. Po ślubowaniu i przemówie-
niach okolicznościowych, wszy-
scy udali się do Nowogardzkiego 
Domu Kultury, a tam z rąk Sta-
rosty goleniowskiego, Komen-
danta Powiatowego Policji i 
Przedstawicieli Niemieckiej Po-
licji, uczniowie z klasy policyj-
nej otrzymali dyplomy i stanęli 
do pamiątkowego zdjęcia.  Uro-
czystość uświetniła część recyta-
torsko – wokalna, przygotowana 
przez nowogardzką młodzież.  
Na koniec naturalnie zapytali-
śmy również nowych adeptów 

klasy policyjnej, dlaczego wy-
brali ten profil i jak się przygo-
towywali to tej jakże wyjątkowej 
uroczystości:

Piotr Klein - uczeń I kl. poli-
cyjnej - Jest to dla nas i dla mnie 
wielkie święto, ponieważ przygo-
towywaliśmy się do tej uroczysto-
ści bardzo długo i w sposób szcze-
gólny. Mam nadzieję, że dzisiej-
sza uroczystość wypadnie nam 
bardzo dobrze i wszystko będzie 
w jak najlepszym porządku. Wy-
bór tego profilu nie jest przypad-
kowy, bo w przyszłości chciałbym 
zostać oczywiście funkcjonariu-
szem Policji. Dlatego będę wy-
trwale dążył do tego, by mi się to 
udało.

Weronika Stawirej uczenni-
ca kl. o profilu policyjnym - Ta 
uroczystość i ślubowanie, wywo-
łała u mnie dość duży stres, ale 
wierzę i mam nadzieję, że wszyst-
ko wypadnie bardzo dobrze. Jest 
to bardzo miłe, że dziś w czasie 
tej uroczystości na placu będzie 
mnóstwo gości, w tym także i moi 
rodzice, którzy bardzo mi poma-
gali, aby wszystko było tak jak 

trzeba. 
 Baner  wyborczy  w świetle 

zaprzysiężenia
Niestety, w tle tej wzniosłej 

uroczystości -  w szczególności 
chyba  dla uczniów, zaistniał nie-
miły incydent, powtórzyła  się  
scenka z ubiegłorocznych  wy-
borów na burmistrza Nowogar-
du. Jeden z pięciu kandydatów 
na posła, pan Kazimierz Lembas 
z SLD, umiejscowił swój okazały 
baner  wyborczy na przyczepie 
samochodowej  w miejscu, które 
w tym dniu było miejscem mło-
dzieży,  która chciała mieć swo-
je święto bez akcentów politycz-
nych, a tym samym również wy-
borczych agitacji.  Czy Plac Wol-
ności  w tym momencie to wła-
ściwe miejsce do takiej agitacji 
wyborczej?  Baner wyborczy za-
wieszony na platformie, zachę-
cał wszystkich do zagłosowania, 
nawet tych, którzy jeszcze nie 
mają chyba 18 lat i mają zupeł-
nie inne priorytety życiowe…   - 
Proszę pana, to jest skandal, by 
ten baner wyborczy tu stał. Prze-
cież to jest święto tej młodzieży, a 
nie wiec wyborczy, w którym li-
czy się każdy głos. Ja rozumiem, 
że jest kampania, ale na Boga, 
niech będzie ona miała swoje 
miejsce i czas. Dlatego polityka 
lokalna, czy też ta krajowa, po-
winny zależeć od umiejętności, 
zaangażowania  owego kandy-
data na wspólnym, czy własnym  
polu, które wymaga często  szu-
kania tego, co jest w niej możli-
we do zrobienia, niż  wyraźnego 
miejsca, w którym będzie dum-
nie widoczny. Przykład zdrowej 
pokory dla młodzieży,  to nie był 
na pewno.

Jarek Bzowy 

Opiekun klasy o profilu policyjnym Marcin Kraszewski wraz z uczniami

Uroczyste ślubowanie odbyło się na Placu Wolności

Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dypolom
32 uczniów wraz z przedstawicelami policji polskiej i niemieckiej oraz  starostą go-
leniowskim
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Pałac w Wierzbięcinie najpiękniejszą ruiną w Gminie Nowogard

Zapomniane w Zachodniopomorskim
Paweł Nowak, to rodowity nowogardzianin. Na co dzień pracuje, jako Kurator Sądowy ds. nieletnich i rodzinnych Sądu Rejonowego w Goleniowie. Jego 
życiową pasją są podróże po zakątkach Województwa Zachodniopomorskiego. W podróż w nieznane wyrusza ze swoją koleżanką Aleksandrą Krupą, z 
którą opisuje i fotografuje ruiny opuszczonych miejsc. 

Urodził się pan w Nowo-
gardzie, przez dłuższy czas 
pan tu mieszkał, więc dlacze-
go przeprowadził się pan do 
Goleniowa? Jaki był powód 
zmiany miejsca zamieszka-
nia?

Powód przeprowadzki do 
Goleniowa był bardzo proza-
iczny. Otrzymałem tam pra-
cę i naturalnym dla mnie było 
to, że to w tym mieście będę 
chciał się osiedlić, aczkolwiek 
jako rodowity nowogardzia-
nin bywam w rodzinnym mie-

ście nawet po kilka razy w ty-
godniu, nie tylko z powodu 
spraw rodzinnych, ale i zawo-
dowych. Ponadto udzielam się 
w nowogardzkim stowarzy-
szeniu Akademia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych, więc 
śmiało mogę powiedzieć, że z 
Nowogardem wciąż jestem sil-
nie związany.

Ma pan bardzo interesujące 
hobby, podróżuje pan po wie-
lu zakątkach woj. Zachodnio-
pomorskiego. Skąd wziął się 
u pana pomysł, by zająć się 
tak nietypowym zajęciem? 

Na początku chciałem za-
znaczyć, że to nie był tylko mój 
pomysł. Moja współpomysło-

dawczyni projektu Ola Kru-
pa, zajmuje się fotografią se-
syjną i zaraziła mnie tą pasją. 
W poszukiwaniu plenerów, 
które mogliśmy fotografować, 
trafiliśmy do wsi Węgorzyce 
w gminie Osina, gdzie sfoto-
grafowaliśmy i opisaliśmy nie-
dokończone bloki mieszkalne 
oraz popadający wtedy w ru-
inę PGR. Cały materiał zamie-
ściliśmy w Internecie i okaza-
ło się, że wielu osobom bardzo 
się to spodobało. Tak zaczęła 
się nasza wspólna przygoda w 

odwiedzaniu zapomnianych i 
opuszczonych miejsc. 

Czy podróżuje pan  po woj, 
Zachodniopomorskim sam ?

Jak już wcześniej wspomnia-
łem, pomysł prowadzenia blo-
ga oraz funpagu na facebo-
oku jest pomysłem moim i 
Oli. Główny ciężar wykonywa-
nia zdjęć i ich późniejszej ob-
róbki spoczywa na mojej part-
nerce, która ma o wiele więk-
sze doświadczenie w tym za-
kresie, aczkolwiek doskonale 
się uzupełniamy. Ale nie po-
dróżujemy sami. Na początku 
tego roku wraz z dzieciakami 
z Domu Dziecka w Golenio-
wie, wybraliśmy się do Bor-

nego Sulinowa, gdzie zwiedza-
liśmy opuszczoną jednostkę 
wojskową. Dzięki poznanym 
przez naszego bloga osobom 
mieliśmy, jako jedni z nielicz-
nych, możliwość obejrzenia od 
środka nieczynną wtedy fabry-
kę papieru w Szczecinie Skol-
winie. Jak widać, staramy się 
swoją pasją zarażać innych. 

Które z tych opuszczonych 
miejsc na ternie Gminy Osina 
i Nowogard, urzekło państwa 
swoją wyjątkowością najbar-
dziej i dlaczego ?

Każde miejsce jest wyjąt-
kowe na swój sposób, ale naj-
bardziej przerażające wrażenie 
zrobił na nas pałac w Wierz-
bięcinie. Wtedy też doznali-
śmy, jak niebezpieczne jest to 
co robimy. Podczas zwiedza-
nia wnętrza zrujnowanego pa-
łacu na chwilę straciliśmy sie-
bie z oczu. Muszę zaznaczyć, 
że zwiedzając takie miejsca 
czuje się bardzo dużą adrena-
linę i momentami traci się in-
stynkt samozachowawczy. 
Tak bardzo chce się zobaczyć 
nowe pomieszczenie, czy sfo-
tografować kolejną zrujnowa-
ną część budynku. W momen-
cie, gdy się rozłączyliśmy Ola 
stanęła na strop, który pod nią 
się zarwał. Całe szczęście dru-
gą nogę miała opartą na gru-
bej belce i nie straciła równo-
wagi, inaczej spadłaby w kil-
kumetrową jamę. To nauczyło 
nas, że musimy bardzo na sie-
bie uważać i nie podejmować 
zbyt dużego ryzyka w celu zro-
bienia dobrego zdjęcia. Inna 
sprawa, że obok tego pałacu 
bawią się małe dzieci i nie jest 
on w żaden sposób zabezpie-

czony. Zabrzmi to bardzo iro-
nicznie, ale według mnie pałac 
w Wierzbięcinie jest najpięk-
niejszą ze wszystkich ruin w 
gminie Nowogard.

Zastanawiam się nad tym, 
jak wiele miejsc na terenie 
woj. Zachodniopomorskiego 
państwo już odwiedzili, i czy 
w najbliższym czasie planuje-
cie kolejną podróż w niezna-
ne ?

Przyznam szczerze, że nie li-
czyliśmy już chyba w ilu miej-
scach byliśmy. Nie wszyst-
kie też miejsca, które zwie-
dziliśmy i sfotografowaliśmy, 
umieściliśmy na naszej stro-
nie. Wybieramy raczej takie, 
które mają „duszę”, które są 
świadectwem historii i które 
wzbudzają emocje i uczucia. 
Pamiętam, jak pojechaliśmy 
kiedyś sfotografować ruiny fa-
bryki po byłej odlewni w No-
wogardzie. Na miejscu zastali-
śmy kilka gołych ścian i dzikie 
wysypisko śmieci. Nie wzbu-
dziło to naszego zainteresowa-

nia i emocji. Wtedy nie robi-
my zdjęć. Każda nasza relacja 
fotograficzna poprzedzona jest 
tekstem. Ale nie jest to tekst 
historyczny, ale tekst który jest 
naszym wspólnym przeżywa-
niem danego miejsca. Może 
dlatego tak wielu osobom się 
to podoba.

Jakie mają państwo pla-
ny na przyszłość związane z 
tym, co wspólnie robicie?

Zwiedzać, fotografować, sta-
rać się ocalić od zapomnienia, 
bo każdego roku takich miejsc 
jest coraz mniej. Jako że Ola 
zajmuje się fotografią sesyj-
ną, chcemy w tych opuszczo-
nych miejscach robić bajko-
we sesje, gdzie dzieci przebra-
ne za księżniczki będą łączyć 
przeszłość z przyszłością. Dla-
tego chętnie zapraszamy zain-
teresowane osoby do kontak-
tu z nami.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy  do    podgrzewa-

nia wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 508 413 896
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne  tel. 735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                                                         
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Sześciotygodniowe śliczne kotki – pięć,  czekają na właścicieli i ciepłą strawę Tel. kont. 692 618 185 lub 

pod nr tel. redakcji DN 91 39 22 165.
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  
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Uczniowie z ZSP w Osinie, zwiedzili Okręty marynarki Wojennej

Wyprawa do Muzeum Oręża Polskiego
Uczniowie szkoły, w ramach lekcji historii, odwiedzili Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz zwiedzili dwa okręty marynarki wojennej. Muzeum 
to posiada różnego rodzaju uzbrojenie, osprzęt, mundury żołnierzy polskich z I i II Wojny Światowej, samochody, samoloty, broń pancerną i artyleryjską, 
która eksponowana jest w sali techniki wojskowej oraz w plenerze.

We wtorek  20 październi-
ka, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie, wraz z 
uczniami ze Szkoły Podsta-
wowej z Chlebówka, wzię-
li udział w wycieczce edu-
kacyjnej do Muzeum Orę-
ża Polskiego w Kołobrze-
gu. Opiekunami, sprawu-

jącymi opiekę nad ucznia-
mi, byli pani Renata Lan-
gner oraz pan Andrzej Kró-
lewicz. Tego dnia  wszyscy 
uczestnicy wycieczki wzięli 
udział w lekcji techniki mili-
tarnej, podczas której można 
było obejrzeć przedmioty ta-
kie jak: groty, strzały, ostrogi, 
włócznie i topory pochodzą-

ce z wykopalisk archeologicz-
nych, średniowieczną broń 
drzewcową, kolną, sieczną i 
miotającą, czy też bogato re-
prezentowane eksponaty do-
tyczące walk na morzu (kom-
pasy, kotwice, modele okrę-
tów);  XVIII wieczne szable, 
karabele, lance.  Kolejnym 
ważnym elementem wyciecz-
ki była możliwość zwiedze-
nia Kołobrzeskiego Skansenu 
Morskiego, którego najwięk-
szą atrakcją są dwa okręty, 
które  są usadowione na na-
brzeżu. Mowa jest tu o okręcie 
patrolowym 912 ORP FALA 
oraz kutrze rakietowym 205 
ORP Władysławowo.

Uczniowie z zapałem zwie-
dzali też pokład okrętu, jak i 
jego wnętrze. Zainteresowa-
nie lekcją histrioni było ze 
strony uczniów ogromne.  

Klaudia Stefańska 

Reklama
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muzeum w Nowogardzie - ciąg dalszy 

Historia przedwojennego muzeum
W wydaniu DN  z dnia 29. 09. 2015r.,  publikowaliśmy artykuł p. Jana Czesława Kozakowskiego, byłego mieszkańca naszej gminy, o konieczności organi-
zacji Muzeum Ziemi Nowogardzkiej. Także opublikowaliśmy już dwa odcinki  fragmentów opracowania autorstwa Ignacego Skrzypka z Muzeum w Ko-
szalinie, pt. Zarys dziejów dawnego Muzeum Regionalnego w Nowogardzie. Tekst ten ukazał  się Koszalińskich Zeszytach Muzealnych T.23 Koszalin 2001 i 
dotyczy muzeum, które istniało w Nowogardzie przed wojną. Dzisiaj część trzecia tej publikacji.   

Zarys dziejów dawnego Mu-
zeum Regionalnego w Nowo-
gardzie.

W ankiecie muzealnej wy-
pełnianej dnia 14 październi-
ka 1926 roku, przezna czonej na 
potrzeby Muzeum Prowincjo-
nalnego w Szczecinie, wymie-
nia (Herbert Notzke)  w jednym 
miejscu l lipca 1926 za datę po-
wstania muzeum, uznając wi-
docznie czas rozpoczęcia dzia-
łalności zbierackiej również za 
początek istnienia muzeum, na-
tomiast w innej rubryce tej sa-
mej ankiety, przy zapytaniu 
„czy istnieje konieczność gro-
madzenia zbiorów”, odpowia-
da: „tak, istnieje potrzeba i ży-
czenie władz aby z tych zbiorów 
powstało kiedyś muzeum”. Tę 
ankietową informację wykorzy-
stał widocznie Otto Kunkel - dy-
rektor Provinzialmuseum Pom-
merscher Altertumer w Szcze-
cinie, zamieszczając, w tekście 
i na mapie w „Pommersche He-
imatpflege” muzeum w Nowo-
gardzie pod rokiem 1926, wraz 
z powołaniem muzeów: w Gry-
finie, Miastku i Łobzie32. O nie-
konsekwencji w ustalaniu daty 
powołania muzeum niech jesz-
cze świadczy artykuł H. Notz-
ke w czasopiśmie „Unser Pom-
merland” za 1936 rok, gdzie pi-
sze na początku, że „w styczniu 
1937 roku minie 10 lat od uj-
rzenia światła dziennego nasze-
go muzeum”33. Tym samym jed-
noznacznie opo wiada się za wła-
ściwą dalą 7 stycznia 1927 roku, 
jako początku działania mu-
zeum.

Nie jest to jednak odosob-
niony fakt rozbieżności w po-
dawaniu różnych ter minów po-
czątków działalności dawnych 
Heimatmuseów na Pomorzu, 
W jednym miejscu brano pod 
uwagę akt urzędowego powoła-
nia placówki, w innym otwarcie 
stałej ekspozycji i udostępnie-
nie muzeum publiczności. Tak 
zresztą było również po wojnie z 
polskimi muzeami na Pomorzu 
Zachodnim-.

Udostępnienie muzeum re-
gionalnego zrobiło dobre wra-
żenie nic tylko na władzach po-
wiatu, ale również na mieszkań-
cach Nowogardu i okolic. Każ-
dy bowiem darczyńca mógł z sa-
tysfakcją odczytać swoje nazwi-
sko przy określonym zabytku. 
W ten sposób ludność od razu 

zaakceptowała tę placówkę, co 
zresztą zaowocowało wzro-
stem darów. Najbardziej z ist-
nienia muzeum cieszyło się na-
uczycielstwo, które zyskało dużą 
pomoc przy prowadzeniu lek-
cji z wielu zagad nień życia daw-
nych mieszkańców stron ro-
dzinnych.

Muzeum było zawsze otwar-
te na życzenie, tylko trzeba było 
najpierw zgłosić się u woźne-
go. Do l lipca 1927 roku mu-
zeum w Nowogardzie odwiedzi-
ło 908 osób. Z chwilą zaistnie-

nia muzeum darowizny zabyt-
ków były tak liczne, że kierow-
nik H. Notzke zastanawiał się 
jakby te pomieszczenia powięk-
szyć, ponie waż przejrzystość sal 
wystawowych była coraz bar-
dziej ograniczona, zwłaszcza 
kiedy muzeum odwiedzały całe 
klasy szkolne. Pomimo to nie 
ustawano w zbie ractwie zabyt-
ków. Zarząd Powiatowy w sta-
rostwie, jako opiekun i spon-
sor, przekonał się w niedługim 
czasie, że przestrzeń tego mu-
zeum jest niewystarczająca. 
Dzięki zapobiegliwości kierow-
nika muzeum i niewyczerpa-
nej inicjatywie starosty dr von 
Gosslera, przydzielono w 1929 
roku kilka pomieszczeń na mu-
zeum na parterze nowo zbudo-
wanego budynku Powiatowej 
Kasy Oszczędności przy zbiegu 
ul. Goleniowskiej i Stargardz-
kiej ( dzisiaj ul. 3 Maja i 700-Ie-
cia), W budynku mieściła się też 

giełda, stąd też miał on dwa wej-
ścia od każdej z wymienionych 
ulic. Dlatego też w informacjach 
raz wymienia się siedzibę Kre-
isheimatmuseum przy Gollno-
wer Strasse 2/3, a drugi raz przy 
Stargarder Strasse 38”,

Starostwo powiatowe przy-
dzieliło środki finansowe na 
dzierżawę pomiesz czeń oraz na 
przebudowę wnętrz i zaadop-
towanie ich na cele muzealne. 
Już W styczniu 1930 roku moż-
na było przystąpić do remontu, 
po którym nastąpiło sukcesyw-

ne przenoszenie zbiorów. Dzię-
ki dobrej współpracy z Muzeum 
Prowin cjonalnym w Szczeci-
nie i osobistemu zaangażowaniu 
się kustosza tegoż muzeum dr 
Franza Balke, wszystkie rozwią-
zania techniczne przyszłych sal 
muzealnych, projekty ekspozy-
cji i urządzenie wystawy mogły 
być zrealizowane fachowo. Sale 
zostały kolorowo pomalowane, 
a eksponaty rozmieszczone gu-
stownie i czy telnie dla prostego 
widza. Zakładano, że poprzez 
przystępność ekspozycji, zwie-
dzający ma czuć się zachęco-
ny do ponownego przyjścia do 
muzeum. Wystawy miały mieć 
charakter edukacyjny, aby widz 
wyniósł z tej wizyty jak najwię-
cej wiadomości. Odstąpiono od 
stricte naukowego sposobu eks-
ponowania zabytków, a starano 
się stworzyć wrażenie, że wśród 
zabytków porusza się żywy czło-
wiek, dawny mieszkaniec tych 

terenów. Zdawano sobie sprawę, 
że muzeum nie istnieje samo 
dla siebie, ale jest do dyspozycji 
zwiedzających i z ich zdaniem 
należy się liczyć.

Po dość szybkim urządze-
niu wystaw, już 25 maja 1930 
roku mogło nastąpić poświęce-
nie i otwarcie nowych pomiesz-
czeń muzealnych w budynku 
Kreissparkassy (patrz zdjęcie). 
Skromna uroczystość w ratu-
szu zgromadziła zaproszonych 
gości, przedstawicieli urzędów: 
powiatowego i komunalnych, 

rzemiosła, handlu, rolnic twa i 
szkolnictwa. Obecny starosta dr 
von Gossler, burmistrz Nowo-
gardu - Winkler, dyrektor Mu-
zeum Prowincjonalnego - dr 
Otto Kunkel i nauczyciel Schu-
mann, złożyli muzeum życzenia 
pomyślności i dobrego rozwoju. 
Po oficjalnej uroczystości wszy-
scy przeszli do pobliskiego mu-
zeum, gdzie pod kierunkiem H. 
Notzke odbyło się zwiedzanie i 
tym samym nastąpiło faktyczne 
otwarcie nowej placówki.

W pierwszym okresie zago-
spodarowano 5 sal wystawo-
wych, ale już w 1933 roku do-
szło na tyle zbiorów, że wysta-
wy urządzono w 7 salach, by w 
roku 1938 posiadać już 8 po-
mieszczeń. Dwa jednak były 
wykorzystane inaczej; w jednym 
znalazło swoje miejsce biuro, w 
drugim urządzono pracownię 
preparatorską. Całość zbiorów 
w nowogardzkim. nowym mu-

zeum, podzielono na poszcze-
gólne działy: a) historia miasta 
i rozwój organizacji cechowych, 
b) sztuka sakralna, c) dział przy-
rodniczy, d) dział archeologicz-
ny, e) kultura ludowa, f) kultu-
ra miesz czańska - pokój bieder-
meierowski, g) wymiar sprawie-
dliwości. Sala wejściowa do mu-
zeum poświęcona była dziejom 
miasta i rzemiosła, gdzie wisia-
ły obrazy i zdjęcia Nowogardu, 
okazale prezentowały się pu-
chary rze mieślników, willkomy 
cechowe, kielichy i kufle cyno-
we świadczące o złotym okresie 
tutejszego rzemiosła. Wzdłuż 
ścian stało 5 skrzyń cechowych, 
w gablotach świadectwa czelad-
nicze, dokumenty cechowe i hi-
storyczne, o których już wcze-
śniej wspominaliśmy, a także 
jako ciekawostka - list obywa-
telski do kanclerza Ottona von 
Bismacka. Ponadto moździerz 
bractwa strzeleckiego, fo remki 
do pieczenia placków z cha-
rakterystycznymi ozdobami fi-
guralnymi oraz broń łowiec-
ka i wojskowa z różnych okre-
sów historycznych, najczęściej 
z wojny trzydziestoletniej i wo-
jen napoleońskich. Na ścianach 
wisiały plany miasta i jego pa-
noramy świadczące o zmianach 
dziejowych, oraz obrazy lokal-
nych malarzy Nowogardu. Cie-
kawym znaleziskiem wyekspo-
nowanym w tym pomieszcze-
niu w 1933 roku byt skarb mo-
net srebrnych z lat 1551-1697, li-
czący 178 egzempla rzy.

Nastrojowym pomieszcze-
niem była sala poświęcona sztu-
ce kościelnej. Wystrój wnętrza 
utrzymany w tonacji czerwieni i 
złota doskonale współ grał z eks-
ponatami sakralnymi. Według 
oceny ówczesnych znawców 
było to po mieszczenie jednym z 
najpiękniejszych w pomorskich 
muzeach regionalnych i zrobi-
ło głębokie wrażenie na zwie-
dzających gościach w trakcie, 
otwarcia placów ki. Wśród wy-
stawianych zabytków wyróżniał 
się krucyfiks z 1525 roku z ko-
ścioła we wsi Bagna, ołtarz szaf-
kowy, chrzcielnica, naczynia li-
turgiczne (kielichy, pate ry) listy 
chrzestnych i wspominany już 
wcześniej woreczek z dzwon-
kiem do zbierania ofiar i inne 
sakralne przedmioty

             cdn                                                                               
Ignacy Skrzypek 

 

Część pomieszczeń Nowogardzkiego muzeum znajdowała się w budynku Kasy Oszczędnościowej. Na zdjęciu z prawej budynek 
Kasy przy  końcu dzisiejszej ulicy 3 go Maja. Z Lewej drzewa na skarpie nad jeziorem. Na wprost budynek zamykający dzisiejsze 
skrzyżowanie 700-lecia i 3-go Maja
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"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197
Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 

gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

OGŁOSZeNIe

W Pełczycach (tylko) remis Pomorzanina

Trenerowi brakuje piłkarzy...
W sobotę (24 października), o godzinie 15:00, w Pełczycach pierwszy zespół Pomorzanina 
walczył o ligowe punkty z tamtejszym Kłosem. Nowogardzianie przerwali serię 6 porażek z 
rzędu i wywieźli z Pełczyc jeden punkt. Mogło być o wiele lepiej, gdyby przy stanie 2:2 rzut 
karny wykorzystał Fernando. Niepokojący jest natomiast fakt, że złe wyniki Pomorzanina 
sprawiły, iż wielu piłkarzy przestało trenować, a do Pełczyc Tomasz Surma pojechał tylko 
dzięki wzmocnieniom z drużyny rezerw...

Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 2:2 (2:2)
Gole: `Arkadiusz Balcer, `Gracjan Wnuczyński
Skład: Jacek Malanowski – Arkadiusz Balcer, Fernando Maia Batista, Paweł Kró-

lik, Tomasz Wąsik – Gracjan Wnuczyński (c) , Dawid Kurek (Jakub Bruździński), 
Patryk Marcinkowski (Konrad Adamek), Adam Mańka – Filip Plewiński, Kamil Le-
wandowski. 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
11. kolejka:
Stal Szczecin – Błękitni II Stargard 6:0
Piast Karsko – Stal Lipiany  3:1
Sparta Węgorzyno – Iskra Golczewo 1:0
Energetyk Gryfino – Zorza Dobrzany 4:2
Kłos Pełczyce – Pomorzanin Nowogard 2:2
Morzycko Moryń – Rega Trzebiatów 3:0
Sarmata Dobra – Polonia Płoty  0:6
Arkonia Szczecin – Ina Ińsko  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 11 31 32 9 10 1 0
2 Stal Szczecin 11 28 36 3 9 1 1
3 Sparta Węgorzyno 11 26 26 8 8 2 1
4 Morzycko Moryń 11 24 32 12 8 0 3
5 Iskra Golczewo 11 19 21 16 6 1 4
6 Błękitni II Stargard 11 19 36 20 6 1 4
7 Intermarche – Rega Trzebiatów 11 17 21 29 5 2 4
8 Piast Karsko 11 16 23 22 5 1 5
9 Kłos Pełczyce 11 14 20 20 4 2 5
10 Polonia Płoty 11 13 16 22 4 1 6
11 Arkonia Szczecin 11 10 14 21 2 4 5
12 Ina Ińsko 11 10 11 20 3 1 7
13 Stal Lipiany 11 9 23 32 2 3 6
14 Zorza Dobrzany 11 7 13 25 1 4 6
15 Pomorzanin Nowogard 11 6 11 19 1 3 7
16 Sarmata Dobra 11 1 7 64 0 1 10

Złe wyniki Pomorzanina są 
głównym powodem absencji 
poszczególnych zawodników, 
na treningach występuje mar-
na frekwencja, natomiast w so-
botę przed wyjazdem do Peł-
czyc, Pomorzanin nie miał me-
czowej jedenastki! O tej samej 
porze na swój mecz wyjeżdżał 
drugi zespół Pomorzanina, 
dlatego kilku piłkarzy z rezerw 
wzmocniło drużynę Tomasza 
Surmy, z kolei „rezerwowi” na 
mecz z Rybakiem pojechali tyl-
ko w jedenastu piłkarzy. 

Pojedynek z Kłosem od po-
czątku nie układał się po my-
śli przyjezdnych. Gospodarze 
wyszli na prowadzenie, następ-
nie podwyższyli wynik. Pierw-
szy gol padł po rzucie roż-
nym. Fernando próbując wy-
bijać piłkę zderzył się z rywa-
lem, nowogardzianie sygnali-
zowali jeszcze faul na bramka-
rzu, nic z tego nie robił sobie 
sędzia, a jeden z piłkarzy Kło-
sa okazał się najsprytniejszym 
w polu karnym i z najbliższej 
odległości skierował futbolów-
kę do bramki. Gol na 2:0 padł 
po pięknym uderzeniu piłka-
rza z Pełczyc. Jeden z zawod-
ników gospodarzy dośrodko-
wał z lewej strony boiska przed 
pole karne Pomorzanina, gdzie 
z powietrza, z około 18 me-
trów, uderzył piłkarz Kłosa. 
Piłka po jego strzale odbiła się 

jeszcze od słupka i wpadła do 
bramki obok bezradnego Jacka 
Malanowskiego. Nowogardzia-
nie nie składali jednak broni i 
to się opłaciło. Najpierw indy-
widualną akcję przeprowadził 
Kamil Lewandowski, które-
go strzał z dystansu minimal-
nie minął bramkę gospodarzy. 
Następnie Kamil Lewandowski 
przejął piłkę, którą stracił fau-
lowany Dawid Kurek. Napast-
nik Pomorzanina dośrodkował 
w pole karne, gdzie po sporym 
zamieszaniu futbolówka trafiła 
do Arkadiusza Balcera, który 
kolanem skierował ją z najbliż-
szej odległości do bramki. No-
wogardzianie poszli za ciosem, 

i drugi gol dla gości był od-
powiedzią na piękne trafienie 
Kłosa na 2:0. Po szybkiej wy-
mianie podań piłka trafiła do 
Arkadiusza Balcera, który bę-
dąc przy linii końcowej odegrał 
ją przed pole karne do nadbie-
gającego Gracjana Wnuczyń-
skiego. Pełniący w tym meczu 
funkcję kapitana - Wnuczyń-
ski, bez zastanowienia ude-
rzył z pierwszej piłki z około 18 
metrów, a futbolówka po jego 
strzale odbiła się od słupka i 
wpadła do bramki gospodarzy. 

Po godzinie gry, Pomorzanin 
stanął przed wymarzoną oka-
zją do wywalczenia 3 punktów. 
W polu karnym nieprzepiso-
wo powstrzymywany był Gra-
cjan Wnuczyński i sędzia po-
dyktował rzut karny. Do pił-
ki podszedł najbardziej do-
świadczony zawodnik Pomo-
rzanina - Fernando Maia Ba-
tista. Niestety golkiper gospo-
darzy wyczuł intencje strzelca 
i obronił „jedenastkę” wykony-
waną przez Brazylijczyka. Wy-
nik mógł jeszcze zmienić ak-
tywny tego dnia Kamil Lewan-
dowski, który ponownie prze-
prowadził indywidualną akcję, 
po której mocno uderzył z 25 
metrów, ale piłka trafiła jedynie 
w poprzeczkę. Do ostatniego 
gwizdka sędziego, żaden z ze-
społów nie pokonał już bram-
karza rywali i mecz zakończył 

Fernando Maia Batista nie zdołał po-
konać z rzutu karnego bramkarza go-
spodarzy, przez co Pomorzanin w Peł-
czycach wywalczył tylko 1 punkt

Gracjan Wnuczyński w Pełczycach był kapitanem Pomorzanina. Pomocnik nowo-
gardzkiej drużyny doprowadził do wyrównania po pięknym uderzeniu zza pola 
karnego

się remisem 2:2. Cieszy jeden 
punkt i przerwanie serii 6 po-
rażek z rzędu. Był to również 
pierwszy punkt w tym sezo-
nie wywalczony na boisku ry-
wala. Można jednak czuć mały 
niedosyt, bo Pomorzanin miał 
okazję ku temu, aby wygrać 
w Pełczycach. Niepokoi nato-
miast atmosfera panująca w 
pierwszym zespole i fakt, że 

powoli zaczyna brakować ludzi 
do gry... W najbliższy week-
end nowogardzianie zagra-
ją na własnym boisku z czwar-
tym w tabeli Morzyckiem Mo-
ryń. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Dzień Chłopaka w klasie II TI 
Z okazji Dnia Chłopaka Pan 

Rafał Wasyluk zorganizował dla 
swojej klasy 2 TI  wyjazd do Re-
dostowa na paintballa. Po dotar-
ciu na miejsce uczniowie i opie-
kunowie zaczęli świętować. Na 
początku odbyło się ognisko, któ-
re zapoczątkowało dzień pełen 
wrażeń. Następnie nadszedł czas 
na największą atrakcję tego dnia - 
grę w paintballa. Wszyscy byli za-
chwyceni wyjazdem. Podczas gry 
klasa nie tylko dobrze się bawi-
ła, ale i mogła się zintergrować ze 
sobą. Było to ciekawe urozmaice-
nie codzienności i oderwanie od 
nauki.  

Angelika Sikorska

Jaka jest Twoja 
ulubiona książka? 
Dla wielu czytelników i miłośników książek październik to 
wyjątkowy miesiąc – w październiku obchodzimy bowiem 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W naszej 
szkole również organizowane są różne działania mające na 
celu promowanie biblioteki i czytelnictwa – wszyscy chętni 
uczniowie i nauczyciele mogą wziąć udział w akcji „Uwol-
nij Książki” i konkursie na hasło promujące bibliotekę i czy-
tanie książek. Organizatorem akcji jest nauczyciel bibliote-
karz Pani Katarzyna Kijana.  

Z okazji  święta biblioteki szkolnej przeprowadziłyśmy krótkie roze-
znanie w naszej szkole, jakie książki lubią nasi rówieśnicy i nauczyciele.   

   
  Ksiądz Robert - Ostatnią prze-

czytaną ksiażką był wywiad z Ra-
binem Abrahamem Skórką pt. „ 
W niebie i na ziemi”. Nowy papież 
Franciszek odpowiada na pyta-
nia, które dziś Kościołowi  zada-
je cały świat dotyczące m.in. celi-
batu, eutanazji, rozwodów,  abor-
cji i in vitro. W swojej książce pa-
pież przedstawił świadectwo gło-
wy Kościoła, które prowokuje i 
zmusza do  głębokiego namysłu.                                        

                                                   
Pani Alicja Jaklińska - Mam 

wiele ulubionych  książek – te 
z dzieciństwa to wszystkie czę-
ści „ Ani z Zielonego Wzgórza” 
. Tak bardzo je lubię,  że wra-
cam do nich w każde wakacje.Te-
raz jako dojrzała czytelniczka lu-
bię czytać wszystko oprócz litera-
tury fantasy. Ostatnio zachwyci-
ła mnie seria szwedzkich  krymi-
nałów i wiem, że nie tylko mnie, 
bo nauczyciele w  pokoju nauczy-
cielskim wymieniaja się tymi ty-
tułami. Natomiast wszystkim 
uczniom polecam czytanie lektur 
- są naprawdę fascynujące.  

Pani Dorota Bondarowicz - 
Najbardziej lubię czytać książki 
obyczajowe i kobiece, np. Moniki 
Szwai i Marii Ulatowskiej. Przed-
stawiają one sytuacje dnia co-
dziennego. Czytam takie książki, 
które przynoszą uśmiech na twa-
rzy, ale i takie, które wzruszają i 
opowiadają o trudnościach ży-
cia każdego człowieka. Lubię tak-
że dobre kryminały np.  Camilli 
Läckberg. 

Karolina Winowska (klasa I TE) -  Moją ulubioną książką jest  „ Pięk-
na ZŁAlicja”. Uwielbiam ją czytać, ponieważ emocje w niej płynące są 
fantastyczne. Mogę ją czytać w kółko.

   
Agata Ptaszek (klasa I TE) -  Moją ulubioną książką jest „Dom sióstr”. 

Jest bardzo ciekawa, ponieważ uwielbiam książki o charakterze drama-
tycznym. Polecam. 

Gabriela Wdowczyk (klasa I TE)-  Moją ulubioną książką jest „ Har-
ry Potter”Autorem tych serii jest J.K Rowling. Są to w zasadzie wszyst-
kie części. Podoba mi się ta książka, ponieważ zawiera bardzo dużo ele-
mentów fantastycznych. 

Z czytelnikami rozmawiały Monika Rasowska i Angelika Sikorska

ks Robert Dąbrowski

wicedyrektor szkoły Pani Alicja Jakiń-
ska

Pani Dorota Bondarowicz - nauczyciel-
ka  matematyki

Nocny Maraton gier komputerowych
W nocy z soboty na niedzielę (17-18 października) uczniowie klasy 2 TI w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz ich wychowawca Pan Rafał Wasyluk spotkali się na nocnym ma-
ratonie gier, który odbył się w jednej z klas informatycznych. Uczniowie grali w gry stra-
tegiczne. Głównym celem spotkania była współpraca między uczniami i wychowawcą oraz 
intergracja klasy. Zadowoleni uczniowie wytrwali aż do 6 rano. Maraton cieszy się dobrymi 
opiniami i planowane jest już kolejne spotkanie. 

Angelika Sikorska

... to prawdziwi pasjonaci gier kompu-
terowych :)

Uczniowie II TI...
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

– umowa o pracę
tel. 501 615 614 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

• Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe  63 m2: nowe okna, budy-
nek nowo ocieplony. W cenie 
mieszkania działka pod budo-
wę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 735 957 563 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe ul. Zielona + garaż, 
bezczynszowe. 692 027 501

• Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710

• Poszukuje mieszkania do wy-
najęcia. Tel 698 616 348

• Sprzedam mieszkanie 50 m2, 
I piętro, doskonała lokalizacja. 
Tel. 519 111 710 

•  Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie dwupokojowe 50m2  w 
Nowogardzie. Tel. 511 099 681 

• Sprzedam kawalerkę w cen-
trum Nowogardu II piętro. 665 
541 960

• Sprzedam działkę pod zabudo-
wę. 91 39 25 888

• Do wynajęcia pomieszczenie 
60 m2. 609 24 58 16 

• Sprzedam tanio mieszkanie 
dwupokojowe 46 m2. Ul Świa-
towida. 601 500 090

• Wynajmę pawilon handlowy 
120m2, wolnostojący ul. Grota 
Roweckiego, róg wiejskiej. 91 
39 20 519,

• Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicach stadionu. 695 400 
600

• Sprzedam lub zamienie miesz-
kanie trzypokojowe na dwu-
pokojowe do II piętra. 663 695 
260 

• Wynajmę tanio mieszkanie 
dwupokojowe okolica ul. Zam-
kowej. Tel. 501 717 293 

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 86m2, bezczynszowe z 
garażem w Nowogardzie. 888 
957 313 

• Szukam garażu w okolicach 15 
lutego. 783 484 836

• Do wynajęcia mieszkanie na 
os. Gryfitów (3 pokoje, parter) 

– 800 zł + opłaty ok. 600 zł. 608 
622 920 

• Do wynajęcia domek w Nowo-
gardzie, 60m2, z dużym zaple-
czem socjalnym, z ogrodem, 
Wynajem 1200 zł+ media. Ta-
nie  w utrzymaniu. 606 143 252

•  Do wynajecia mieszkanie kau-
cja 1000 zł, wynajem 600 zł + 
opłaty. Tel. 880 132 032 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojo-
we w centrum. 606 64 69 68

• Srzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, IV piętro, 57,80 m2.. Tel. 
607 540 622 

• Wynajmę mieszkanie w Gole-
niowie cczteropokojowe. 601 
927 982 

• Wynajmę 2 powierzchnnie koło 
Polo 20 i 28 m2 w cenie 600 – 
700 zł + opłaty. Tel. 607 810 806 

• Wynajmę mieszkane 2 poko-
jowe na ulicy Racibora o po-
wierzchni 56 m2. Tel. 693 128 
117 

• Do wynajęcia kawalerka w Mo-
stach na dłuższy czas. Cena 800 
zł + kaucja. 501 832 458 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam motocykle wska i 
włefemke do remontu. 669 823 
464 

• Sprzedam Nissan Terrano 2.7, 
TDI, elektryczne szyby, komplet 
zapasowych opon, centralny 
zamek, hak, rocznik 2000 ; Opel 
Corsa 1.4, rocznik 98, automa-
tyczny zamek. Tel. 668 137 231

rOlNICTWO
• Koszenie, mulczowanie łąk, be-

lowanie słomy i siana. 608 01 
39 95  

• Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 
782 036 086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gmi-
nie Nowogard. Tel. 519 407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. Tel. 605 
092 517

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779 

• Sprzedam ziemniaki. 692 125 
122 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 
417 

• Sprzedam prosięta. 785 590 
138

• Sprzedam skubane gęsi. 507 
724 964

• Orka, talerzówka, siew agrega-
tem. 781 744 340 

• Sprzedam gęsi skubane. 665 
267 797 

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414 

• Sprzedam silnik do ciągnika C 
4011 oraz inne części. 669 823 
464 

• Sprzedam do ciągnika C360 

skrzynie biegów i tylny most z 
dokumentami. 669 823 464 

• Sprzedam przednią oś z wspor-
nikiem i kolumne kierwoniczą 
do ciągnika c-360 . 669 823 464 

• Sprzedam dwa resory i jedno 
koło do przyczepy D-46. 669 
823 464 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839

• Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rączka”. 
91 39 22 783, 784 79 22 70

• FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 
600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Transport, przeprowadzki, 
opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

• Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i re-
montujemy. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwa-
cja okien i drzwi. 695 181 070

• Koszenie kosą spalinową dzia-
łek, nieużytków, trawy, zarośli. 
Tel. 693 694 747 

• Docieplenia budynków, malo-
wanie , szapchlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cje poddaszy. 600 626 268

• Korepetycje z matematyki na 
poziomie szkoły podstawowej i 
gimnazjalnej. 693 021 090

• Układanie -kostka granitowa, 
kamien polny, ;polbruk, ogro-

dzenia, tarasy, schody, altany, 
grille. 695 909 603 

• Pożyczki, kredyty na co chcesz, 
na oświadczenie dla firm i osób 
fizycznych. 607 09 25 09, 697 
08 25 09

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawa-

cza.Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 824 
461

•  Zatrudnię pomocnika do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Zatrudnię mechanika samo-
chodowego z doświadcze-
niem. 601 470 260 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

• Dam pracę MS BIOSS Maciej Sa-
wicki Serwisant IT/Sprzedawca 
wymagania znajomość:kom-
putery,telefony,nawigacje,ta-
blety, komunikatywność,chęć 
do pracy,uczciwość, szybko 
uczący się,nie palący pełny etat 
tel-792-228-896

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 
49 39 89

• Praca fizyczna w sklepie meblo-
wym dla mężczyzny, wymaga-
ne prawo jazdy kat.B, wysoka 
kultura osobista, sumienność 
w wykonywaniu obowiązków 
oraz punktualność. Tylko osoby 
niepalące. Wyślij swoje CV na 
adres gama77@o2.pl lub od-
wiedź nas osobiście. Kwadrat 
Meble ul. Armii Krajowej 49 w 
Nowogardzie

• Spawacza zatrudnie – atrak-
cyjne wynagrodzenie. 503 032 
234 

• Przyjmę do pracy na budowę. 
603 531 989 , 603 531 077

• Poszukujemy Kwalifikowanych 
Pracowników Grup Interwen-
cyjnych, wymangania: wpis 
KPOF oraz legitymacja osoby 
dopuszczonej do posiadania 
broni, Nowogard. Tel 600-461-
705.

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i ele-
wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•  Zatrudnię pomocnika stolarza. 
603 666 465

• Firma ogólnobudowlana za-
trudni pracowników do docie-
pleń, prac wykończeniowych, 
pokryć papowych, Tel. 602 15 
90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni 
spedytora/dyspozytora - trans-
port samochodowy, tel. 607 
585 561

• Pracownia Przyrodnicza SO-
SENKA poszukuje pracowni-
ków do przeprowadzenia in-
werteryzacji drzew. Więcej in-
formacji pod numerem 665 
602 630 

• Zatrudnię na budowie i przy 
dachach. 608 817 214 

• Zatrudnie szwaczkę w godzi-

nach od 15-22. 691 708 768 

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015 

INNe
• Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wiesza-
ki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,   tel. 
605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. 
JUNKERS - Bosch ceranorm wi-
szacy elektronik,ekonomicz-
ny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl 
tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy kor-
pus zeliwny,pompa elektro-
nik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy do 
mieszkania,domku,sklepu,za-
kladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta 
komora spalania wiszacy f. Vail-
lant dwufunkcyjny cena 1.200zl 
oraz tylko c.o. cena 1.100zl do 
mieszkania,baru,sklepu,dom-
ku oraz grzejniki panelowe c.o 
rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunk-
cyjny wersja kominowa, wisza-
cy f.Vaillant z Niemiec po prze-
gladzie serwisowym do miesz-
kania, domu, ekonomiczny 
cena 1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340 

• Sprzedam barek narożny z trze-
ba wysokimi stołkami bardzo 
dobry stan, kolor czarny/ciem-
nozielony + czarną ławę i stolik 
RTV. 602 705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 
880 690 659

• Sprzedam wózek inwalidzki. 
665 541 960

• Sprzedam stoły dębowe i ko-
modę sosnową. 609 24 58 16 

• Sprzedam biurko i zamrażarkę. 
796 965 432 

• Sprzedam dwa rowery górskie 
używane, niedrogo. 661 811 
611

• Sprzedam teownik hutniczy 
30/30 dł. 7 m, kątownik 45 zim-
nogięty, szkło w taflach 60/120 
3mm. 600 155 342, 788 685 194 

• W sprzedaży drewno rozpał-
kowe mieszane – duża wiązka. 
Stolarnia Olchowo (przy dro-
dze na Wojcieszyn). Tel. 601 
864 739 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól, ul. Zielona 2  - 666 135 133

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

Wszystko z drewna
• więźby dachowe
• meble ogrodowe
• krokwie sosnowe
• impregnacja drewna
• deski podłogowe
• drewno opałowe

Zapraszamy - mamy najniższe ceny w regionie

91 382 20 10
604 501 599

www.tartak-stolarnia.pl



W.06.DO

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

W.27-13.11

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

Pierwsze zwycięstwo Pomorzanina II w a klasie

Piękny gol Michała Jankowskiego
W sobotę (24 października), o godzinie 14:00, na stadionie w Gryfinie spotkały się dwa najsłabsze zespoły w 3 grupie szczecińskiej A Klasy- Rybak Wełtyń 
i Pomorzanin II Nowogard. „Rezerwowi” w końcu odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo i to w bardzo ładnym stylu. Nowogardzianie przez 90 minut pano-
wali na boisku, pomimo tego, że z przymusu na mecz z Rybakiem udali się tylko w jedenastoosobowej kadrze, a między słupkami stanął piłkarz z pola...

Rybak Wełtyń – Pomorzanin II Nowogard  1:3 (0:2)
Gole: `Rafał Mendyk, `Paweł Jeziorski, `Michał Jankowski 
Skład: Karol Osakiewicz – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak (c), Marek Kowalski, Grzegorz Skrzecz – Rafał Mendyk, Michał Jankowski, Michał Teo-

dorczyk, Michał Fedak – Paweł Jeziorski, Krystian Kubicki. 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
10. kolejka:
Zalew Stepnica – Wicher Reptowo  4:0
Aquila Szczecin – Orzeł Łożnica   2:3
Rybak Wełtyń – Pomorzanin II Nowogard  1:3
Światowid Łobez – Kasta Majowe   0:0
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin Przybiernów 4:2
Vielgovia Szczecin – Wołczkowo-Bezrzecze 3:2
OKS Goleniów – Hanza Goleniów  1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł Łożnica 9 25 29 7 8 1 0
2 Hanza Goleniów 10 24 29 9 8 0 2
3 Światowid 63 Łobez 9 22 38 6 7 1 1
4 Aquila Szczecin 10 19 23 14 6 1 3
5 Vielgovia Szczecin 10 19 23 12 6 1 3
6 Znicz Niedźwiedź 10 16 24 26 5 1 4
7 Kasta Szczecin – Majowe 10 16 18 19 5 1 4
8 Pomorzanin Przybiernów 10 16 22 18 5 1 4
9 OKS Center MD Goleniów 10 12 26 35 4 0 6
10 Zalew Stepnica 10 9 18 27 3 0 7
11 Wołczkowo – Bezrzecze 10 7 12 23 2 1 7
12 Wicher Reptowo 10 7 16 32 2 1 7
13 Rybak Wełtyń 10 6 17 40 2 0 8
14 Pomorzanin II Nowogard 10 4 13 38 1 1 8

Jak informowaliśmy już w rela-
cji z meczu pierwszego zespołu, kil-
ku podstawowych piłkarzy „rezer-
wowych” musiało zasilić drużynę z 
okręgówki. Na domiar złego, pozo-
stali podstawowi piłkarze pauzowa-
li za żółte kartki. Zatem Pomorzanin 
II na mecz z Rybakiem pojechał w 
jedenastu piłkarzy z Pawłem Jezior-
skim i Krystianem Kubickim, którzy 
nie byli w pełni sił, ale ambitnie po-
stanowili pomóc kolegom. Ze skła-
du wypadł również bramkarz Michał 
Piątkowski, w związku z tym mię-
dzy słupkami z przymusu stanął za-

wodnik z pola - Karol Osakiewicz. 
Na szczęście nowogardzianie w me-
czu z Rybakiem zaprezentowali się 
bardo dobrze, nie pozwalając rywa-
lom zbliżyć się do bramki Pomorza-
nina. Po 25 minutach gry goście ob-
jęli prowadzenie. Michał Teodor-
czyk i Krystian Kubicki powalczyli 
o odbiór futbolówki na połowie ry-
wali, następnie podanie w pole kar-
ne otrzymał Rafał Mendyk, który bę-
dąc 10 metrów od bramki, spokojnie 
przyjął piłkę i uderzył na bramkę go-
spodarzy. Futbolówka po drodze od-
biła się jeszcze od nogi rywala i wpa-
dła między słupki obok bezradnego 

bramkarza. Następnie na 10 minut 
przed końcem pierwszej części, Ra-
fał Mendyk idealnym podaniem ob-
służył Pawła Jeziorskiego, który zna-
lazł się sam na sam z bramkarzem. 
Napastnik Pomorzanina strzelił po-
między nogami golkipera i podwyż-
szył tym samym na 0:2. 

Po zmianie stron nowogardzianie 
wciąż atakowali, sytuację sam na sam 
zmarnował najpierw Michał Fedak, 
następnie Michał Teodorczyk. „Re-
zerwowi” podwyższyli po pięknym 
golu Michała Jankowskiego. Bram-
karz Rybaka Wełtyń będąc poza wła-
snym polem karnym był naciska-

ny przez wysoki pres-
sing Pomorzanina i źle wykopał fut-
bolówkę, która trafiła na 40 metr do 
Michała Jankowskiego. Pomocnik 
Pomorzanina długo się nie zastana-
wiał i uderzył na bramkę z 40 me-
trów efektownie lobując bramkarza 
gospodarzy. Czystego konta nie uda-
ło się zachować Karolowi Osakiewi-
czowi. Wynik na 1:3 ustalili gospo-
darze, po tym jak jeden z piłkarzy 
miejscowych przejął bezpańską piłę 
przed polem karnym i precyzyjnie 
uderzył z 16 metrów. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. KR

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547



ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA - zdobądź kwali�kacje
- montaż i eksploatacja komputerów
- projektowanie i administrowanie sieciami
- aplikacje internetowe i bazy danych
FLORYSTA (1 rok), 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO), tel. 91 392 54 94, kom.  606 477 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE przez cały cykl kształcenia
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16s. 4

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 15.11.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 9
Ewa Durska 
Mistrzynią Świata

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH

SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

KELLY- 
BRONY ŁAŃCUCHOWO TALERZOWEJ

WYNAJEM:

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

W.4-25.09

s.  14

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:

Ryszard 
Sobieralski

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

ul. 3 Maja 46 • Nowogard
www.revitalnow.pl

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl

• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii

• badanie USG narządów ruchu

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii

• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet 

• kwas hialuronowy, botox, 
   nici liftingujące

Zapraszamy pon.-pt.  8-18 sobota  9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

POLSKI WYDAWCA

Przedszkole nr 4: 
Zamiast parkingu 
remont?

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl
 

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży. 

 
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 
goleniowskim”  

współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 
 

Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

  
Nabór prowadzony jest do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację 

 Staży 
 Dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

 ukończyły 30 r. ż., 
 są objęte I lub II profilem pomocy. 

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 są osobami po 50 roku życia, 
 są długotrwale bezrobotne  
 są osobami niepełnosprawnymi, 
 są osobami niskowykwalifikowanymi  

 
Umowy  na organizację stażu  dla osób bezrobotnych  będą  realizowane  

na okres do 3 miesięcy. 
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski organizatorów, w których 
pracodawca po zakończeniu okresu odbywania stażu w projekcie zadeklaruje 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu w ramach stosunku pracy  na jak 
najdłuższy okres. 

 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Nie będzie fermy  
norek  k. Glicka?

Zatrzymana  została, budząca 
sprzeciwy okolicznych miesz-
kańców, procedura zmierzają-
ca  do  budowy kolejnej w na-
szej gminie (7) fermy norek, 
tym razem w obrębie Glicka. 

Czytaj s. 3
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W skrócie

W sobotę (24 października), o godzinie 16:00, w Wiejskiej Świetlicy w 
Osinie, odbył się Dzień Seniora. Dla przybył gości przygotowano poczę-
stunek oraz wiele atrakcji m.in. występy  artystyczne, pokaz fryzjerski, ma-
kijaż dla pań, porady kosmetyczne, pokaz kulinarny oraz gimnastyka dla 
Seniora. Całemu spotkaniu towarzyszyła odświętna  atmosfera. Organiza-
torami spotkania  była Wiejska Świetlica w Osinie oraz Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Osinie. KS

Z uwagi na zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych, i w związ-
ku z tym na bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego, w obrę-
bie nowogardzkiego cmentarza ustawiono już zapory zakazu tam wjazdu. 
Poczucie bezpieczeństwa jest sprawą priorytetową, ale mamy wrażenie, że 
ustawianie zapór już w dniu 28 października jest nazbyt wczesne.  Czyż-
by służby porządkowe wykazały się zbytnią nadgorliwością w tej  sprawie 
- „Panie redaktorze, czy te zapory nie zostały ustawione nazbyt wcześnie? 
Mamy dopiero 28 październik, a te zapory już tu stoją od paru dni  i bloku-
ją drogę, która powinna być zamknięta, ale chyba dopiero  od  31.10  do 01 i 
02.11 - mówi w rozmowie telefonicznej czytelnik, który ma problem z do-
jazdem do własnej posesji. JB

Przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych

Będziemy składać  kwiaty, zapalać 
znicze i wspominać pamięć o bliskich... 
W Nowogardzie od kilku dni trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych .Z tym 
świętem związany jest także Dzień Zaduszny , w którym wspominamy naszych najbliż-
szych. Tradycyjnie wspominanie zmarłych zaczyna się już 1 listopada. Dla wielu z nas bę-
dzie to czas zadumy i refleksji. W ostatnim czasie coraz więcej osób przychodzi na cmen-
tarz, by uporządkować i przyozdobić groby swoich bliskich. 

Dlatego udaliśmy się na nowogardzki cmentarz, by 
porozmawiać z mieszkańcami miasta  o przygotowa-
niach związanymi z Dniem Wszystkim Świętych. 

Marianna i Helmut Wierzbiccy - 1 listopada, w 
niedzielę przyjeżdżamy do kościoła w Żabowie na  
Mszę Świętą. Po Mszy św. idziemy  na cmentarz, a 
później jedziemy do Nowogardu. Tak jak pani widzi, 
na obecną chwilę sprzątamy, myjemy pomnik, zbiera-
my liście. W Dniu Wszystkich Świętych zapalimy zni-
cze i położymy kwiaty na gromach naszych bliskich.  
Kwiaty już kupiliśmy, znicze dopiero zamierzamy  ku-
pić. Co do cen, to w tym roku, jak i w roku ubiegłym, 
są takie same, więc nic się tu nie zmieniło.

Pan Zdzisław- Jest akurat ładna pogoda. Na cmen-
tarzu ludzi jest sporo. Tak jak widzę, groby są zadba-

ne. Pogoda na Dzień  
Wszystkich Świętych 
zapowiada się bardzo 
dobrze, bo inne lata 
było zimno, nawet pa-
dał śnieg. Wraz z rodzi-
ną odwidzimy  naszych 
bliskich na cmentarzu 
w Nowogardzie, Strze-
lewie, Węgorzy, Szcze-
cinie. Właśnie wybie-
ram się kupić kwiaty na groby. Ceny kwiatów są podob-
ne  jak w zeszłym roku. Znicze są w rożnych cenach, im 
ładniejszy i większy tym droższy od 25 do 30 zł i więcej. 
Każdy więc kupuje w miarę swoich możliwości.

Uwaga na kieszonkowców!
Warto pamiętać również o tym, że okres Wszyst-

kich Świętych  jest czasem kiedy kieszonkowcy zbie-
rają swoje żniwa. Zachowajmy ostrożność i miejmy 
oczy dookoła głowy. Policjanci radzą, aby w ten dzień 
nie nosić przy sobie dużej ilości pieniędzy, ani war-
tościowych przedmiotów. Jeżeli jednak jakieś cenne 
rzeczy posiadamy, trzeba je ukryć w miejscach trud-
no dostępnych.  Przebywając na cmentarzu warto 
więc zwracać uwagę na osoby w naszym otoczeniu. 

Klaudia Stefańska 
foto: Jarek Bzowy 

Kościół  Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy No-
wogard  Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

NASTĘPNA DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
W ramach programu POPŻ 2014-2020 Dla podopiecznych OPS z Gminy Nowogard
Wtorek 03.11.2015       9:00 - 15:00
o 9:00-11:00 warsztaty kulinarne        
Środa 04.11.2015       9:00 - 15:00           Czwartek 05.11.2015       9:00 - 15:00
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  z nadanym numerem porządkowym oraz do-

kumentem tożsamości.
w imieniu Zboru pastor Cezary Komisarz

Uroczystości liturgii w dniu 1 i 2 listopada 2015 roku
W niedzielę, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich 

Świętych. Na Cmentarzu w Nowogardzie zostaną 
odprawione Msze święte w kaplicy o godz. 9.00, 
10.00 i 11.00.

  Około godz. 12.30 gromadzimy się przy Bramie głów-
nej, aby włączyć się do procesji i modlić za zmarłych, le-
żących na naszym cmentarzu. 

Ok. godz. 13.00 (po dojściu procesji z Kościoła pw. 
WNMP na cmentarz), w kaplicy cmentarnej Msza św. 
w intencji wszystkich zmarłych. 

  W tym roku  również Parafia pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie jest odpowiedzialna 
za oprawę liturgiczną na cmentarzu. Taca zbierana na 
cmentarzu będzie przeznaczona na świetlicę środowi-
skową przy Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. Wypominki, które w tym roku będą złożone 
na cmentarzu, zostaną odczytane w Kościele Parafial-
nym pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.

Msze św. w Parafiach w Nowogardzie 
- W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-

gardzie oraz w Kościołach filialnych Parafii, Msze 
św. w dniu 1 listopada 2015 r.- niedziela, tak jak w 
każdą niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. o godz. 12.30 
w kościele parafialnym, której nie będzie. 

 - W poniedziałek, 2 listopada 2015 r., w Dzień Za-
duszny, Msze św. w Kościele  Parafii pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie o godz. 9.00 i 18.00. 
Na cmentarzu Różaniec w intencji zmarłych o godz. 
16.00, gromadzimy się przy Bramie głównej.

W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowo-
gardzie i Kościołach filialnych, w niedzielę – 1 listo-
pada 2015 r., w uroczystość Wszystkich Świętych, 
Msze św. tak jak w każdą niedzielę, za wyjątkiem Mięt-
na, tam Msza św. odprawiona będzie o godz. 8.00.  

- W poniedziałek - 2 listopada 2015r., w Parafii pw. 

Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie, Msza św. 
o godz. 17.00 

W Parafii pw. WNMP w Nowogardzie, Msze świę-
te w dniu 1 listopada 2015 r., - niedziela, o godz.: 7.00; 
o godz. 9.30; o godz. 11.00 i o 12,00 (po tej Mszy Św. 
z kościoła wyruszy procesja na cmentarz w Nowogar-
dzie),  kolejna Msza św. w tym dniu, w kościele, o godz. 
18.00. 

- W poniedziałek – 2 listopada 2015 r., w Parafii 
pw. WNMP w Nowogardzie, Msza św. o godz. 7.00 i 
18.00. 

W Parafiach wiejskich i ich Kościołach filialnych 
1-listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, 
Msze św. tak jak w każdą niedzielę, procesje na 
cmentarz po Mszach św.

opr. MR
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

REKlAMA REKlAMA REKlAMA

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96
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Kolegium w Szczecinie uchyla decyzję burmistrza

Nie będzie fermy norek  k. Glicka?
Zatrzymana  została, budząca sprzeciwy okolicznych mieszkańców, procedura zmierzająca  do  budowy kolejnej w naszej gminie (7) fermy norek, tym ra-
zem w obrębie Glicka. Wynika to z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, zapadłej w dniu 26 października 2015 i uchylającej de-
cyzję burmistrza Nowogardu, z dnia 24 marca 2015 roku ustalającej na rzecz inwestora warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę fermy no-
rek  amerykańskich w obsadzie 59 DJP.

Zarzucili  niedopełnienie  for-
malności

Decyzję burmistrza Nowogar-
du, o wydaniu na rzecz Andrzeja 
Piątaka warunków zabudowy, za-
skarżyli Zbigniew Luter, Grażyna 
Luter i  Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Środowiska w Golenio-
wie  rep. przez Eugeniusza Kor-
neluka. Skarżący w odwołaniu za-
rzucili błąd w ustaleniach faktycz-
nych, wynikający z błędnego za-
kreślenia obszaru analizowane-
go, naruszenie interesu osób trze-
cich, nie zawiadomienie stron po-
stępowania w trybie art. l O k.p.a. 
Uzasadniając zarzuty odwołujący 
wyjaśnili, że prowadząc postępo-
wanie w sprawie ustalenia warun-
ków zabudowy, organ ma obo-
wiązek wyznaczyć na właściwej 
mapie granice obszaru analizy i 
sprawdzić w tym obszarze speł-
nienie warunków określonych 
w art. 61 ust. l pkt 1-3 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Uzasadniając zarzut naruszenia 
interesu osób trzecich odwołują-
cy obszernie zacytowali rozważa-
nia, piśmiennictwa w przedmio-
cie prawa własności, zakresu jego 
wykonywania i obowiązku posza-
nowania przez podmioty trzecie, 
w szczególności w procesie inwe-
stycyjnym. Z kolei uzasadniając 
ostatni zarzut odwołania wskaza-
li, że za strony postępowania or-
gan pierwszej instancji nie uznał 
współwłaścicieli działki nr 132, 
po zmarłym Aleksandrze Witcza-
ku. Działka ta bezpośrednio są-
siaduje z terenem inwestycyjnym. 
Natomiast Stowarzyszenie repre-
zentowane przez E. Korneluka  
wskazało, że przed wydaniem de-
cyzji inwestor nie dopełnił obo-
wiązku przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych w okolicznych 
wioskach.  Zarzut obejmował tak-
że niedokonanie oceny oddziały-
wania na środowisko, a to z uwagi 
na istniejącą pobliską fermę norek 
w miejscowości Sikorki i kumula-
cję oddziaływania tych inwestycji 
na środowisko, co powinno skut-
kować nieważnością decyzji. Po-
nadto Stowarzyszenie wskazało, 
że w toku postępowania wnosiło o 
wyjaśnienie przez inwestora spo-
sobu odprowadzenia gnojowicy z  
fermy, bo jak wynika z dokumen-
tacji miałby on nastąpić wprost do 
gruntu. 

Kolegium potwierdziło więk-
szość zarzutów

Kolegium rozpatrując sprawę, 

potwierdziło część podniesionych 
przez skarżących zarzutów.

- W toku postępowania organ 
prowadzący - czytamy w posta-
nowieniu Kolegium - zobowią-
zany jest przede wszystkim usta-
lić wszystkie strony,  a zatem poza 
inwestorem również te podmio-
ty, które dysponują jako właści-
ciele (współwłaściciele, użytkow-
nicy wieczyści) nieruchomościa-
mi graniczącymi z terenem inwe-
stycji oraz nieruchomościami na 
które rozciąga się oddziaływanie 
inwestycji….. Z akt postępowa-
nia nie wynika jednak, że organ 
pierwszej instancji ustalił właści-
cieli działki nr 132, chociaż doty-
czą ich takie same uwarunkowa-
nia jak uznanych za stronę postę-
powania małżonków Luter. Za-
tem zarzut odwołania dotyczący 
nienależytego ustalenia stron ni-
niejszego postępowania jest  za-
sadny Według Kolegium również  
nieprawidłowo wyznaczono ob-
szar analizy;

- Zasadnie zarzucono w odwo-
łaniu nieprawidłowe wyznaczenie 
obszaru analizy - oświadcza Ko-
legium. W aktach postępowania 
brak jest dokumentu analizy gra-
ficznej (mapy z zakreślonym ob-
szarem analizy, zgodne z wymo-
giem § 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie sposobu ustala-
nia wymagań dotyczących nowej 
zabudowy i zagospodarowania te-
renu w przypadku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego), w sytuacji gdy 
analiza urbanistyczna jest wyma-
gana. To tylko fragmenty obszer-
nego uzasadnienia podstaw uchy-
lenia  bubla, jakim była decyzja 
burmistrza Nowogardu Roberta 
Czapli. 

Kolegium znalazło też inne nie-
prawidłowości

Poza potwierdzeniem większo-
ści  zarzutów podnoszonych przez 
skarżących, Kolegium dopatrzy-
ło się  w decyzji burmistrza Cza-
pli też  innych nieprawidłowości. 
Czytamy w decyzji SKO:

- Żaden z dwóch wniosków (in-
westor składał wniosek o warunki 
zabudowy  dwa razy – dop. red.) 
nie zawiera wszystkich obligato-
ryjnych elementów. Inwestycja 
ma obejmować kompleks zabu-
dowy: wiaty hodowlane, budynek 
magazynowy, budynek socjal-
ny, budynek mieszkalny. Zatem 
również charakterystyka inwesty-
cji powinna obejmować poszcze-

gólne elementy inwestycji - w for-
mie opisowej i graficznej. Rów-
nież żaden z wniosków nie zawie-
rał mapy z zakreślonym terenem 
inwestycji (obszaru wszystkich 
wskazanych działek), natomiast 
obszar oddziaływania inwesty-
cji nie jest zakreślony prawidłowo 
(inwestycja ma być realizowana 
na 9, a nie na części działki, obszar 
oddziaływania powinien obejmo-
wać co najmniej teren inwestycji). 
Uznać zatem należy, iż wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy 
zawierał braki formalne, do uzu-

pełnienia których wnioskodawca 
nie został jednak wezwany przez 
organ pierwszej instancji (art. 64 
§ 2 k.p.a.).

W podsumowaniu postano-
wienia uchylającego decyzję bur-
mistrz Nowogardu Roberta Cza-
pli  o wydaniu warunków zabudo-
wy i przekazującego ją do ponow-
nego rozpatrzenia SKO stwierdza: 

- Na końcu należy wytknąć, iż 
zaskarżona decyzja posiada istot-
ne braki. W decyzji nie ustalono: 

- wskaźnika wielkości po-
wierzchni nowej zabudowy w sto-

sunku do powierzchni terenu in-
westycji, szerokości elewacji fron-
towej, wysokości górnej krawędzi 
elewacji frontowej, pełnej geome-
trii dachu.

Przy czym należy mieć na uwa-
dze, że inwestycja dotyczy kilku 
obiektów, a zatem wskazane pa-
rametry powinny odnieść się do 
każdego z obiektów z osobna.

Resume
Na cóż komentować. Profesjona-

lizm burmistrza Czapli znany jest 
już w całej okolicy. Podobnie jak 
jego „boski” wizerunek, który tyl-
ko w tym roku prezentowany był 
w formie zdjęcia sylwetki w Wia-
domościach Samorządowych po-
nad 150 razy. Za wydanie tylko te-
gorocznych biuletynów gminnych  
zapłacono z kasy gminy około 80 
tys.  złotych. Za wynagrodzenie 
przez 10 miesięcy tego roku, bur-
mistrz skasował już dobrze ponad 
100 tys. złotych... Na prawników 
posilających się na  burmistrzo-
wych pomysłach -  zastąpienie PU-
WiS  niemiecką firmą, gmina wy-
dała już ponad 250 tys. złotych  itd. 
itd. itd. …   A Ty podatniku płać! 
Płać i głosuj na Roberta Czaplę!... 
Tym zaś, którzy skutecznie zawal-
czyli o swoje prawa przed szczeciń-
skim SKO - gratulujemy. 
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Rodzice i kadra z Przedszkola nr 4 nie chcą przenosić placówki

Zamiast parkingu będzie remont?
W środę (28 października) podczas obrad XVII Rady Miejskiej w Nowogardzie, na sali pojawili się rodzice oraz kadra pedagogiczna z Przedszkola nr 4. 
Spowodowane to było doniesieniami o pomyśle przeniesienia przedszkola do budynku RCP-u. Przedstawiciele Przedszkola zjawili się, aby uzmysłowić 
Radzie, że kategorycznie się na to nie zgadzają. Jednak, czy aby słusznie?

 Podczas XVII Sesji Rady Miej-
skiej miało odbyć się głosowa-
nie dotyczące zwiększenia wydat-
ków w budżecie gminy. Jednym 
z podpunktów mówiącym na co 
pieniądze zostaną przeznaczo-
ne, była budowa parkingów przy 
Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie. 
Na ten cel wygenerowano 230 tys. 
zł. Jednak to nie w tej sprawie w 
sali obrad licznie zgromadzili się 
rodzice dzieci uczęszczających do 
Przedszkola nr 4 oraz kadra peda-
gogiczna. Ich obecność była spo-
wodowana głosami o przenosi-
nach placówki do innego budyn-
ku. Choć podczas środowej se-
sji w porządku obrad nie wid-
niał zapisek o dyskusji na ten te-
mat, to jednak radny Marcin Nie-
radka poprosił przewodniczącego 
Rady Miejskiej, aby ten pozwolił 
rodzicom zabrać głos, skoro już 
w godzinach swojej pracy znaleź-
li chwilę, aby porozmawiać na te-
mat Przedszkola i zjawili się na 
sesji. - Chciałem powitać nauczy-
cieli i rodziców dzieci uczęszczają-
cych do Przedszkola nr 4. Pojawia-
ją się pomysły i głosy, że budynek w 
którym przebywają państwa dzie-
ci, nie nadaje się do użytkowania, 
jest starej konstrukcji i zawilgot-
niały, zatem jak państwo oceniacie 
stan tego budynku i czy widzicie 
państwo możliwość do ewentual-
nego przeniesienia tego przedszko-
la do innego, nowoczesnego bu-
dynku?  Chciałbym żebyście pań-
stwo przedyskutowali ten temat 
może w większym gronie, szczegól-
nie rodziców. Chciałem uprzedzić, 
że potencjalne przenosiny dla pań-
stwa na pewno niczym nie grożą, a 
oczywiście wszystko zależy od pań-
stwa woli. Moim zdaniem war-
to jest się zastanowić czy państwu 
dobrze się pracuje w budynku, któ-
ry jest przykryty eternitem – mó-
wił Marcin Nieradka. Głos zabra-
ła przedstawicielka rodziców. - Je-
stem przedstawicielem rodziców, 
na dzień dzisiejszy chcieliśmy tyl-
ko złożyć podpisy, które zebraliśmy 
za tym, by naszego przedszkola nie 
przenosić. Nadmienię, że znajdu-
ją się tutaj podpisy wszystkich ro-
dziców i nie ma żadnego podpisu 
za tym, aby Przedszkole przenosić.  
Chcielibyśmy się z państwem spo-
tkać i porozmawiać, chcemy aby 
państwo nas jako przedstawicie-
li Przedszkola zaprosili do wspól-
nych rozmów, umówili się u nas 
w Przedszkolu, bo chcielibyśmy 
podyskutować o tym, że absolut-
nie nie chcemy się przenosić do in-

nego miejsca, bo zarówno samo 
miejsce, jak i budynek nam odpo-
wiada. Zarzuty, że jest tam jakaś 
wilgoć, grzyb i cokolwiek innego, 
na dzień dzisiejszy dla mnie jako 
matki są wyssane z palca – powie-
działa kobieta wyznaczona do re-
prezentowania rodziców.  Zrobiło 
się bardzo nerwowo i rozpoczę-
ła się dyskusja pomiędzy radny-
mi. Przypomnijmy, że pomysł o 
ewentualnych przenosinach pla-
cówki pojawił się podczas komisji 
ds. funduszy unijnych i inwesty-
cji, wówczas radna Jowita Pawlak 
zasugerowała, że można by prze-
nieść placówkę do budynku byłe-
go Regionalnego Centrum Przed-
siębiorczości przy ul. Wojska Pol-
skiego (obecnie Centrum Eduka-
cji i Przedsiębiorczości „Profit”), 
a działkę przy ul. Kościuszki wy-
stawić na sprzedaż. Jak pokazała 
sesja, nie chcą o tym słyszeć oso-
by najbardziej tym tematem zain-

teresowane, czyli rodzice. Głos w 
tej sprawie zabrał radny Michał 
Wiatr. - Podpisy za przenoszeniem 
Przedszkola? Czy w porządku ob-
rad jest dzisiaj jakaś kwestia do-
tycząca przenoszenia Przedszko-
la?  Została wywołana burza, po 
której naprawdę jest szereg plotek i 
szereg niedociągnięć, o których my 
nie wiemy. Mi jest też nie zręcznie 
o tym mówić, bo moja córka cho-
dziła do tego Przedszkola i oso-
biście powiem, że za taką opiekę 
pedagogiczną jaką miała w tym 
Przedszkolu, to ja panie przed-
szkolanki i panią dyrektor to mógł-
bym po rękach całować. Natomiast 
szanowni rodzice, nie zapominaj-
cie o jednej rzeczy, niestety odno-
śnie tego budynku jest wiele za-
strzeżeń, ja sam osobiście mógł-
bym wam wiele wskazać, ale to nie 
chodzi o to żebyśmy się przekrzy-
kiwali, bo dzisiaj nie ma dyskusji 
na temat przenosin Przedszkola, 

padł tylko temat, padła propozy-
cja, a nikt nie chce przecież zwal-
niać przedszkolanek, nikt nie chcę 
likwidować Przedszkoli – oznaj-
mił radny Michał Wiatr. Zarów-
no radny M. Wiatr jak i M. Nie-
radka, poruszyli kwestię materia-
łu z jakiego jest wykonane przed-
szkole, czyli eternitu. Nie trze-
ba nikomu wyjaśniać, że jest on 
szkodliwy i zakazano jego stoso-
wanie, natomiast istniejące po-
krycia eternitowe są usuwane. 
Dyrektor przedszkola nr 4- Elż-
bieta Majchrzak, obaliła plotki o 
pleśni i wilgoci, gdyż jak mówiła 
zjawił się w Przedszkolu Sanepid, 
który wszystko sprawdzał. Dyrek-
tor jednak sama przyznała, że nie-
przyjemny zapach o którym się 
mówi, może brać się z materia-
łów budowlanych... - Jeszcze wra-
cając do sprawy, że u nas jest wil-
goć i pleśń, zaraz po notatce, która 
ukazała się w mediach, mieliśmy u 
nas interwencję Sanepidu z Gole-
niowa. Panie przyjechały i spraw-
dziły wszystko dokładnie, mam tu 
kopię protokołu z którego wyni-
ka, że pleśni i wilgoci nie stwier-
dzono. Co do zapachu, bo niektó-
rzy mówią, że jest w przedszkolu  
jakiś dziwny zapach- myślę, że to 
jest właśnie od materiału budow-
lanego z którego przedszkole jest 
wykonane. Nie jest to jednak aż 
taki mocny zapach. U nas jest bar-
dzo czysto, u nas jest wszystko wy-
mienione, nowe okna, nowe pod-
łogi, także naprawdę kto nie był 
w tym przedszkolu to zapraszam 
i sam zobaczy, naprawdę pachnie 
świeżością. Zatem jesteśmy za tym 

aby nasze przedszkole pozostało i 
żeby był piękny parking zbudowa-
ny, żeby wyglądało to wszystko na-
prawdę przyjemnie – mówiła Elż-
bieta Majchrzak.  Zarówno radni 
jak i obecni na sali rodzice i na-
uczyciele, wspólnie stwierdzili, że 
zaraz po świętach spotkają się w 
Przedszkolu i będą rozmawiać na 
temat przyszłości placówki. Spo-
tkanie ustaloną na wtorek (3 li-
stopada), o godzinie 16:00. Szyb-
ko kwestię materiału budowla-
nego, o którym mówiła pani dy-
rektor wyłapał radny M. Wiatr. 
- Dzisiaj przy okazji głosowania 
nad parkingiem, wywołano temat 
przenosin Przedszkola, przy okazji 
wypowiedzi rodziców i pani dyrek-
tor, dostaliśmy kolejne informacje, 
że jednak owszem nie ma wilgoci i 
nie ma nieprzyjemnych zapachów, 
natomiast pani dyrektor sama po-
wiedziała z jakich elementów to 
Przedszkole jest zbudowane i do-
skonale o tym wiemy. Nie jest do 
końca tak wspaniale jak państwo 
mówią, dlatego skoro spotkamy 
się we wtorek o 16:00 i porozma-
wiamy o remoncie, o parkingach, 
proponowałbym abyśmy tego te-
matu parkingu dzisiaj w ogóle nie 
„podnosili” – zaproponował rad-
ny M. Wiatr. Natychmiast ożywił 
się burmistrz Robert Czapla, któ-
remu najwyraźniej bardzo zależy 
na wybudowaniu parkingu. - Dla-
czego nie chcę pan dzisiaj głoso-
wać tego parkingu, widzicie pań-
stwo? - wykrzykiwał burmistrz, 
na co radny odparł, że chce naj-
pierw usłyszeć opinie rodziców, 
a dzisiaj ich wszystkich nie ma. - 
Mam jedno pytanie, jeżeli dzisiaj 
przegłosujemy kwestię parkingu, 
a we wtorek dojdziemy z rodzica-
mi do porozumienia, że jednak ro-
dzice chcą przenieść to przedszko-
le, to co potem będzie? - pytał Mi-
chał Wiatr. Do dyskusji podłączył 
się radny Andrzej Kania, który 
posiadając spore doświadczenie 
w branży budowlanej przyznał, 
że w trosce o zdrowie dzieci może 
być tak, że w pierwszej kolejno-
ści będzie trzeba zrobić remont 
budynku, a dopiero później my-
śleć o parkingu. Tak więc, radni 
ostatecznie nie głosowali w spra-
wie przyznania środków na re-
mont parkingu i poczekają z tym 
zagadnieniem, aż odbędzie się za-
planowane na najbliższy wtorek 
spotkanie w Przedszkolu. 

KR 

Od lewej przedstawicielka rodziców oraz dyrektor Elżbieta Majchrzak, przekonujące radnych do swoich racji

Od wielu lat w tym budynku mieści się Przedszkole nr 4
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Mieszkańcy Wojcieszyna 
i ks. proboszcz Grzegorz Legutko 
serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy nabyli stróżki na groby 

i złożyli ofiary na budowę kościoła 
w Wojcieszynie 

pw. św. Jana Pawła II 
     Bóg Zapłać

Serdeczne 
podziękowania 

dla Tadeusza oraz 
kolegów 

Kolekcjonerów 
i Spadachroniarzy 

za życzenia 
imieninowe 

składa 
Tadeusz Kozioł 

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA

Zuchy, druhy

Nie dali się wciągnąć w kampanię
Pisaliśmy, w ubiegły piątek, o niezrozumiałej absencji nowogardzkich strażaków i władz gminy na spotkaniu zorganizowanym przez administratora sie-
ci  wod -kan., a zarazem administratora awaryjnych przeciwpożarowych ujęć wody PUWiS, a dotyczyło ważnych zagadnień dla bezpieczeństwa p-poż. 
na terenie naszej gminy. Gmina opublikowała  właśnie własne  wyjaśnienie tej absencji,  po którego przeczytaniu można spaść z przysłowiowego krzesła.

- komendant Gminny Ochot-
niczych Straży Pożarnych:  „Gdy-
by to spotkanie było zorganizowa-
ne po wyborach, to nie byłoby żad-
nych wątpliwości. Jednak to spo-
tkanie miało dla nas zabarwienie 
polityczne, dlatego decyzją druhów 
nie wzięliśmy udziału w tym spo-
tkaniu, aby nikt nas nie mógł wy-
korzystywać w kampanii wybor-
czej. Po wyborach proszę bardzo, 
jesteśmy gotowi brać udział w ta-
kich spotkaniach. O czym poinfor-

mowaliśmy również organizato-
rów.”

Tamże znajdujemy  również  
akapity wyjaśniające, dlaczego 
owo przedmiotowe szkolenie zo-
stało sklasyfikowane w gminie 
jako mające -„zabarwienie poli-
tyczne“.

… „Dziwnym zrządzeniem losu 
w szkoleniu udział brali przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego w 
osobie Członka Zarządu Andrze-
ja Siwego, tylko przez przypadek 

członka Zarządu PSL w gminie No-
wogard oraz członkowie i sympaty-
cy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. Dziwnym też trafem organiza-
torem tegoż spotkania był Damian 
Simiński, Wiceprezes Zarządu PU-
WiSu, który tylko przez przypadek 
startuje do Sejmu RP z listy PSL...

No i wszystko jasne. Chodzi o 
kolor tego politycznego zabarwie-
nia, bo przecież nie o fakt uczest-
niczenia w czyjejś kampanii wy-
borczej. Sama bowiem  gmina No-
wogard, jak powszechnie wiado-
mo, w „czerwonej“  kampanii  Ka-
zimierza Lembasa zanurzała się 
przecież po szyję (i tylko niezata-
pialna głowa Czapli wystawała z 
tej ożywczej ideologicznej kapie-
li). K. Lembasa, jako oficjela prze-
mawiającego do ludu pracujące-
go miast i wsi, wożono gdzie się 
da, a to po zebraniach wiejskich, 
a to do Sybiraków, a to do związ-
ków Emerytów i Rencistów, nawet 
wygłosił przedmowę do nauczy-
cieli zgromadzonych w NDK w 
ramach obchodów Dnia Nauczy-
ciela, na spektaklu Konopielka. I 
co? I pstro – K. Lembas, jak każ-

dy nieco rozumny w polityce wie-
dział jeszcze przed wyborami, po-
słem zostać szans nie miał żad-
nych, a i jego formacja pożegnała 
się tym razem z parlamentem na 
całą kadencję. I warto było szlajać 
oszczerstwami dobre imię innych 
panowie komuszki?… Pytanie re-
toryczne, żeby na nie odpowie-
dzieć, trzeba mieć wstyd, a tego ta 
formacja (PZPR, SLD, Lewica itd) 
nigdy nie miała… Więcej, na stro-
nie internetowej miasta, K. Lem-
bas zamieszcza sobie oświadcze-
nie  polemizujace. Pytamy: 

- Jakim prawem i za czyje pie-
niądze K. Lembas używa tej stro-
ny do polemiki politycznej  z oso-
bami,  ktore postawiły mu za-
rzut przynajmniej „niesmaczne-
go“  korzystania z wpływów w cza-
sie kampanii wyborczej (choćby 
wielki baner K. Lembasa na przy-
czepce na placu Wolności w trak-
cie ślubowania klasy policyjnej, w 
piątek przed wyborami).

- Czyż takie oświadczenie na 
stronie miasta nie jest ewidentnym 
potwierdzeniem zaangażowania 
gminy i jej środków w promowa-

nie K. Lembasa, tym razem  tłuma-
czenie, że nikt mu biedaczkowi nie 
pomagał w kampanii wyborczej.   

  
Przypomnijmy jeszcze wyniki 

wyborcze nowogardzkich kan-
dydatów na posłów osiągnięte w 
całym okręgu: 

-  Kazimierz  Lembas - 1583 
głosy, (SLD)

-  Paweł Słomski - 1456 gło-
sów, (Kukiz15)     

- Adam Fedeńczak- 1454 (PO)
-  Magdalena Zarębska-Kule-

sza -1382 głosy, (PiS)
-  Damian Simiński- 917 gło-

sów, (PSL)

Mimo zmasowanych oszczerstw  
nowogardzkich komuszków, mło-
dy działacz samorządowy, magi-
ster  politologii i licencjat geografii 
US, Paweł Słomski, nie odstaje od 
lansowanego od lat w Nowogar-
dzie emeryta z funkcją dyr. szpita-
la  K. Lembasa. (oczywiście poza 
samym Nowogardem uraczonym 
komuszym oszczerstwem – ale 
tym zajmuje się już prokurator).  

Red.

Lembas oświadcza - nikt mi nie pomagał w kampanii wyborczej. Na zdjęciu zamieszczonym na stronie miasta: podczas spo-
tkania w Związku Emerytów i Rencistów

Naprawili drogę do Zielonego 
Przedszkola

Problem zniknął... 
na chwilę
W poniedziałek (26 października), na krótkim odcinku 
drogi, który prowadzi do Zielonego Przedszkola mieszczą-
cego się przy ul. Zielonej, trwały prace mające na celu po-
prawę stanu wysłużonej jezdni. 

Przypomnijmy, że dyrektor pla-
cówki - Jan Kopyciński, wraz z ka-
drą przedszkola oraz rodzicami 
uczęszczających tam dzieci, w dniu 
30 września, złożył do burmistrza 
Roberta Czapli wniosek, podpisa-
ny przez 1077 osób, dotyczący re-
montu drogi dojazdowej do Przed-
szkola oraz do okolicznych posesji. 
Wczoraj (tj. w poniedziałek) nasz 
obiektyw udokumentował prace 
remontowe, które ruszyły na opi-
sywanej drodze. Odcinek jezdni 
został „załatany” przy pomocy fre-
zu, i przynajmniej na chwilę pro-
blem zniknął. Trudno stwierdzić, 
na jak długo tak naprawiona droga 
będzie służyć jej użytkownikom, 
gdyż w tym miejscu jest duży pro-
blem z kanalizacją, która po obfi-
tych opadach deszczu zalewa dro-
gę. Może się okazać, że problem 
powróci już niebawem, po zimie, 
gdy stopnieją śniegi odkrywając 

kolejne zniszczenia... Dodajmy, że 
Przedszkole może zawsze otwo-
rzyć główną bramę, ale wiązało by 
się to z dużymi utrudnieniami w 
ruchu.  Mianowicie, wówczas ro-
dzice przywozili by swoje dzieci do 
placówki wjeżdżając w ulicę Zie-
loną, która i bez tego po południu 
jest często uczęszczana. Jeśli do 
osób wracających z pracy, dodać 
rodziców odbierających swoje po-
ciechy z Przedszkola, okaże się, że 
momentalnie ul. Zielona została-
by zakorkowana. Być może dobre 
chęci gminy i tymczasowe napra-
wienie drogi prowadzącej do pla-
cówki od strony „Przystani”, wyni-
kają z planowanych remontów ka-
nalizacji w tej części miasta. Wów-
czas kapitalny remont tej drogi mi-
jałby się z celem, bo i tak została by 
ona rozkopana na poczet remontu 
kanalizacji. 

KR
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Vox Ecclesiae...

Msza Święta 

w intencji wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 

8 listopada 2015 r o godz. 11.00 

w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł 

na górę. A gdy usiadł, przystą-
pili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i na-
uczał ich tymi słowami: Błogo-
sławieni ubodzy w duchu, al-
bowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie. Błogosławie-
ni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosła-
wieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. Bło-
gosławieni, którzy łakną i pra-
gną sprawiedliwości, albowiem 
oni będą nasyceni. Błogosławie-
ni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią. Błogosła-
wieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą. Błogo-
sławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą na-
zwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześla-
dowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy /ludzie/ wam urą-
gają i prześladują was, i gdy z 
mego powodu mówią kłamliwie 
wszystko złe na was. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wielka jest 
wasza nagroda w niebie.

Chrześcijaństwo jest religią 
nieustannego wchodzenia pod 
górę. Jezus wychodził bardzo 
często na górę i wychodzi tak-
że w dzisiejszym fragmen-
cie. Za Nim przychodzą Jego 
uczniowie. Za Nim powinien 
wchodzić na górę każdy z nas. 
Wchodzenie na górę związane 
jest z wysiłkiem, pokonaniem 
pewnego, nieuniknionego tru-
du. Takie jest, a przynamniej 
powinno być, nasze życie du-
chowe. Nieustanne wspinanie 
się na szczyt, na którym cze-
ka na nas Bóg. Tam, na górze 
czeka na nas nagroda jeśli tyl-
ko nasza wspinaczka będzie 
przebiegała pomyślnie. Nagro-
da nie jest żadną niespodzian-
ką. Jezus wielokrotnie podaje 
nam nagrodę. Jest nią radość 
życia wiecznego. Zaznanie 
prawdziwego szczęścia. Komu 
przysługuje nagroda? Jest ona 
rozpatrywana w różnych ka-
tegoriach. Kategoria pierw-
sza to ubodzy w duchu. Na-
groda należy się tym, którzy w 
Bogu pokładają swoją ufność. 
W Bogu upatrują swój naj-
większy skarb, będąc wolny-
mi od przywiązania do wszel-
kich dóbr ziemskich. Drugą 
kategorią są wierzący, którzy 
doznają za życia smutku z po-
wodu różnorodnych doświad-
czeń, bolejący nad istniejącym 
złem na świecie oraz ci, którzy 

mają świadomość swojej nę-
dzy. Bóg obiecuje im radość w 
życiu wiecznym. Nagroda dla 
ludzi określanych jako cisi. W 
tym gronie znajdują się ludzie 
prawdziwie pokorni, żyjący 
w prawdzie o sobie. Pokorny 
człowiek to ten, który ma świa-
domość, że jest stworzeniem, 
nie Stwórcą. Jest dzieckiem 
Bożym, nie Bogiem. Kolej-
ną kategorią są ludzie łaknący, 
pragnący sprawiedliwości. Oni 
zostaną nasyceni przez same-
go Boga. Wszelka niesprawie-
dliwość, wyzysk w ich kierun-
ku, jak również ich docenianie 
sprawiedliwości, będą wyna-
grodzone w życiu wiecznym. 
Błogosławieni, którzy za życia 
okazywali innym miłosierdzie. 
Ludzie, którzy zawsze byli go-
towi nieść pomoc bliźniemu, 
przebaczenie. Odrzucając chęć 
zemsty, odpowiadając miłością 
na jakikolwiek przejaw niena-
wiści. Szczęście wieczne osią-
gnie każdy kto miał czyste ser-
ce. Serce oddane tylko Bogu, 
serce odrzucające złe skłonno-
ści. Nagrodę od Boga otrzyma-
ją ludzie pokoju. Pokój w świe-
cie jest wolą Bożą, aby między 
wszystkimi panowała jedność. 
Inną wyróżnioną grupą wie-
rzących są prześladowani za 
sprawiedliwość. To wszyscy ci, 
którzy łączą się w cierpieniu z 
samym Jezusem.

W Jezusie wszystkie wymie-
nione kategorie są wypełnione. 
Jest to zachęta dla ludzi wszyst-
kich czasów. Wielu wybra-
ło w swoim życiu drogę bło-
gosławieństw i dziś w Koście-
le Świętym noszą miano świę-
tych i błogosławionych. Oni 
wybrali tę drogą i otrzyma-
li nagrodę. Wybierz tę drogę i 
Ty! Świętość jest dla każdego! 
Niech twoje serce przenika za-
wsze perspektywa wieczności. 
Szukaj tego co w górze! Szukaj 
Boga i Jego Królestwo. Podej-
mij to ryzyko! 

ks. Krystian Dylewski

Polecamy Miłosierdziu 
Bożemu zmarłych nauczycieli 
nowogardzkich szkół:
l. Śp. Andrzejewski Konrad
2. Śp. Banuch Elżbieta
3. Śp. Barg Stanisława
4. Śp. Babiarz Wanda
5. Śp. Błażyńska Maria
6. Śp. Borczyk Krystyna
7. Śp. Brodniak Józef
8. Śp. Brzost Renata
9. Śp. Chodakowska-Ignasiak Halina
10. Śp. Chomińska Zuzanna
11. Śp. Chmielewska Maria
12. Śp. Chomiński Wojciech
13. Śp. Chudyk Teresa
14. Śp. Chudziński Edward
15. Śp. Czausz Antoni-  zm. 2015
16. Śp. Czemikiewicz Teresa
17. Śp. Dajczak-Macikowska Józefa
18. Śp. Domnick Jadwiga
19. Śp. Doroba Tadeusz
20. Śp. Drabik Władysław
21. Śp. Dreling Stanisława
22. Śp. Fijałkowski Ryszard
23. Śp. Galińska Maria
24. Śp. Gałecki Andrzej
25. Śp. Garliński Stanisław
26. Śp. Gawłowski Henryk
27. Śp. Giedgowt Bożena
28. Śp. Gołębiowski Mieczysław
29. Śp. Gust Zbigniew
30. Śp. Górczewski Grzegorz
31. Śp. Gómicz Marianna
32. Śp. Grad Elżbieta
33. Śp. Gruchała Roman
34. Śp. Horyń Genowefa
35. Śp. Ilnicka Maria
36. Śp. Unicki Eugeniusz
37. Śp. Jaguś Stanisława
38. Śp. Jakubowiak Jan
39. Śp. Jaszczuk Anna
40. Śp. Jawtoszuk Stanisław
41. Śp. Jeż Świetlana
42. Śp. Kamionka Stanisława
43. Śp. Karman Maria Magdalena
44. Śp. Kazimierowska Maria
45. Śp. Kępa Stanisława
46. Śp. Kondraciuk Aurelia
47. Śp. Kopyciński Ryszard
48. Śp. Kopyłowicz Aleksander
49. Śp. Korowaj Aneta
50. Śp. Kosman Jan
51. Śp. Kowalczyk Józef
52. Śp. Krzysztoszek Maryla
53. Śp. Kubaszewska Maria Barbara
54. Śp. Kuźnicka Maria
55. Śp. Kwiatkowski Jan
56. Śp. Laboń Marceli
57. Śp. Laboń Leokadia
58. Śp. Lembas Janina
59. Śp. Litwin Janina
60. Śp. Litwin Władysław

61. Śp. Majewska Zenobia
62. Śp. Makowski Albin
63. Śp. Marcinkowski Krzysztof
64. Śp. Martyniuk Jan
65. Śp. Matysiak Ryszard
66. Śp. Mordzak Walentyna
67. Śp. Nanowska Nadzieja Elżbieta
68. Śp. Narewska Zofia
69. Śp. Nastawny Władysław
70. Śp. Nowak Anastazja
71. Śp. Ochman Alina
72. Śp. Pągowski Jan
73. Śp. Piątkowski Zenon
74. Śp. Pluskota Irena
75. Śp. Podemski Stanisław
76. Śp. Prawdzie Alicja
77.Śp. Piórowska Salomea
78. Śp. Rembacz Danuta
79. Śp. Reszka Jadwiga
80. Śp. Rożek Janina
81. Śp. Rudawski Antoni
82. Śp. Rymarczyk Anna
83. Śp. Rzeszowska Marzenna
84. Śp. Rzeszowski Stanisław
85. Śp. Sawicki Wiesław
86. Śp. Seweryniak Jan
87. Śp. Sędłak Antoni
88. Śp. Sowa Stanisław
89. Śp. Spurgiasz Konstanty
90. Śp. Staniewska Janina
91. Śp. Stec Halina
92. Śp. Stec Piotr
93. Śp. Steczek Stanisław
94. Śp. Suprynowicz Adolf
95. Śp. Susitko Alina
96. Śp. Szałkiewicz Antoni
97. Śp. Szczur Teresa
98. Śp. Szpytman Irena
99. Śp. Sztengiert Mirosława
100. Śp. Tabin-Białencka Regina
101. Śp. Urbański Tadeusz
102. Śp. Walczak Jan
103. Śp. Waleryszak Hanna
104. Śp. Wiercioch Stefania
105. Śp. Wierna Teresa
106. Śp. Wierszko Jan
107. Śp. Wróbel Weronika
108. Śp. ks. Zaklika Grzegorz
109. Śp. Zborowska Teresa
110. Śp. Zgieb Zofia
111. Śp. Ziemińska Romana
112. Śp. Siostra Zygmunta
113. Śp. Siostra Róża

Msza święta w intencji zmar-
łych nowogardzkich nauczycie-
li odprawiona zostanie w kościele 
p.w. WNMP w dniu 08 11 2015 r.
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zygmunta Reicherta 
serdeczne podziękowania 

składa 
żona z dziećmi i wnukami oraz cała rodzina

PODZIĘKOWANIA

Bogusławowi Grodziowi
Radnemu Rady Powiatu w Goleniowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają 

Starosta Goleniowski, Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego,
Przewodniczący Rady Powiatu oraz 

Radni Powiatu Goleniowskiego 
i pracownicy Starostwa Powiatowego w Goleniowie

Władza rodzicielska a rozwód
„w wyroku rozwodowym Sąd po-

wierzył władzę rodzicielską matce, 
z jednoczesnym jej ograniczeniem 
ojcu z zastrzeżeniem współdecydo-
wania o istotnych sprawach dziec-
ka. Co to oznacza w praktyce? Ja-
kie uprawnienia przysługują ojcu?

W czasie trwania małżeństwa 
władza rodzicielska przysługuje 
obojgu rodzicom w takim samym 
stopniu i każdy z nich jest obo-
wiązany i uprawniony do jej wy-
konywania. Władza rodzicielska, 
zgodnie z treścią art. 95 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, obej-
muje w szczególności obowiązek 
i prawo rodziców do wykonywa-
nia pieczy nad osobą i majątkiem 
dziecka oraz do wychowywania 
dziecka, z poszanowaniem jego 
godności i praw. 

Co jednak z władzą rodziciel-
ską w przypadku rozstania rodzi-
ców i orzeczenia rozwodu?  Do-
tychczasowe przepisy kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego naka-
zywały sądowi orzekającemu roz-
wód, rozstrzygnięcie o władzy ro-
dzicielskiej nad wspólnym ma-
łoletnim dzieckiem obojga mał-
żonków i o kontaktach rodziców 

z dzieckiem. Jak wynikało z do-
tychczasowej treści art. 58 § 1a 
kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, sąd mógł powierzyć wy-
konywanie władzy rodzicielskiej 
jednemu z rodziców, ogranicza-
jąc władzę rodzicielską drugie-
go do określonych obowiązków i 
uprawnień w stosunku do dziec-
ka. Sąd mógł także pozostawić 
władzę rodzicielską obojgu rodzi-
com na ich zgodny wniosek, jeżeli 
przedstawili porozumienie o spo-
sobie jej wykonywania. Ustawą 
z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. 
z dnia 29 lipca 2015 r.) dokona-
no nowelizacji przepisów doty-
czących orzekania o władzy ro-
dzicielskiej o tyle, że sąd winien 
uwzględnić pisemne porozumie-
nie małżonków o sposobie wy-
konywania władzy rodzicielskiej i 
utrzymywaniu kontaktów z dziec-
kiem po rozwodzie, jeżeli jest ono 
zgodne z dobrem dziecka. Do-
piero w przypadku braku takiego 
porozumienia, sąd uwzględniając 
prawo dziecka do wychowywania 
przez oboje rodziców, rozstrzy-
gać będzie o sposobie wspólnego 
wykonywania władzy rodziciel-
skiej i utrzymywaniu kontaktów 
z dzieckiem po rozwodzie. Sąd w 
dalszym ciągu jednak może po-
wierzyć wykonywanie władzy ro-
dzicielskiej jednemu z rodziców, 
ograniczając władzę rodziciel-
ską drugiego do określonych obo-
wiązków i uprawnień w stosun-
ku do osoby dziecka, jeżeli dobro 
dziecka za tym przemawia. 

Jakie uprawnienia posiada ro-
dzic, któremu w wyroku rozwo-
dowym nie powierzono wykony-

wania władzy rodzicielskiej? Sąd 
Najwyższy w uchwale Pełnego 
Składu Izby z dnia 18 marca 1968 
r., w sprawie III CZP 70/66 wska-
zał, że w takim wypadku sąd obo-
wiązany jest określić w wyroku w 
sposób konkretny, do jakich obo-
wiązków i uprawnień w stosun-
ku do dziecka ogranicza władzę 
rodzicielską drugiego rodzica. W 
praktyce Sądy orzekające rozwo-
dy ograniczając władzę rodziciel-
ską jednemu z rodziców, zastrze-
gają jej pozostawienie do współ-
decydowania o istotnych spra-
wach dziecka. Zakres istotnych 
spraw dziecka nie został określo-
ny w przepisach prawa, a wyni-
ka on przede wszystkim z orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego, przy 
czym jest to katalog otwarty. Do 
istotnych spraw dziecka zatem 
można zaliczyć sprawy dotyczą-
ce czasowego powierzenia pie-
czy nad dzieckiem, decyzje doty-
czące sposobu leczenia dziecka, 
wyboru lekarza zajmującego się 
dzieckiem wraz z prawem wglą-
du w dokumentację medyczną, 
dokonywania zabiegów operacyj-
nych, zapewnienia dziecku odpo-
wiednich warunków mieszkanio-
wych, decyzje o wyborze szkoły, 
o uczęszczaniu dziecka na lekcje 
religii, decydowanie o wyjeździe 
dziecka za granicę, o wyjazdach 
na wakacje poza granice kraju, a 
także inne sprawy istotne z uwa-
gi na ich doniosłość w konkret-
nej sprawie.  Rodzic, co do które-
go ograniczono władzę rodziciel-
ską, może mieć także prawo decy-
dowania o sprawach dotyczących 
życia codziennego dziecka, np. na 
jakie zajęcia dodatkowe dziecko 
będzie uczęszczało. 

Ograniczenia władzy rodziciel-
skiej dokonywane przez Sąd w 
związku z orzeczeniem rozwodu, 
nie można przy tym żadną mia-
rą utożsamiać z jej ograniczeniem 
wynikającym z zagrożenia dobra 
dziecka. Celem bowiem ograni-
czenia władzy w przypadku roz-

wodu jest umożliwienie podejmo-
wania przez tego z rodziców z któ-
rym dziecko stale przebywa po-
dejmowania decyzji w zwykłych 
codziennych sprawach dziecka, 
zwłaszcza w przypadku braku po-
rozumienia pomiędzy rodzica-
mi co do sposobu wychowywa-
nia dzieci, kiedy podjęcie wspól-
nej decyzji byłoby utrudnione. 

Jakie roszczenia przysługują ro-
dzicowi? W przypadku braku po-
rozumienia co do decyzji doty-
czących istotnych spraw dziecka, 
każde z rodziców uprawnione jest 
do wystąpienia do Sądu Rodzin-
nego z wnioskiem o rozstrzygnię-
cie. W takiej sytuacji to Sąd po-
dejmuje decyzje biorąc pod uwa-
gę dobro małoletniego dziecka. 

Ubezwłasnowolnienie
„pełnoletnia córka przeby-

wa z powodu choroby psychicznej 
w szpitalu psychiatrycznym, czy 
mogę ją ubezwłasnowolnić”

Zgodnie z treścią art. 13 § 1 
kodeksu cywilnego, osoba któ-
ra ukończyła lat trzynaście, może 
być ubezwłasnowolniona całko-
wicie, jeżeli wskutek choroby psy-
chicznej, niedorozwoju umysło-
wego albo innego rodzaju zabu-
rzeń psychicznych, w szczególno-
ści pijaństwa lub narkomanii nie 
jest w stanie kierować swym po-
stępowaniem. Ponadto zgodnie z 
treścią art. 16 § 1 osoba pełnolet-
nia może być ubezwłasnowolnio-
na częściowo z powodu choroby 
psychicznej, niedorozwoju umy-
słowego lub innego rodzaju zabu-
rzeń psychicznych, w szczególno-
ści pijaństwa lub narkomanii, je-
żeli stan tej osoby nie uzasadnia 
ubezwłasnowolnienia całkowite-
go, lecz potrzebna jest pomoc do 
prowadzenia jej spraw.

Właściwym do rozpoznawa-
nia wniosku o ubezwłasnowolnie-
nie całkowite lub częściowe jest 
Sąd Okręgowy właściwy dla miej-
sca zamieszkania osoby ubezwła-

snowolnianej. Z wnioskiem takim 
może wystąpić małżonek, krewny 
w linii prostej oraz rodzeństwo, 
a także przedstawiciel ustawowy. 
Postępowanie takie zawsze toczy 
się z udziałem prokuratora, Sąd 
wysłuchuje także osoby, której 
dotyczy wniosek o ubezwłasno-
wolnienie. Jeżeli wniosek ma być 
orzeczony z powodu choroby psy-
chicznej lub niedorozwoju umy-
słowego, sąd żąda od wniosko-
dawcy przedstawienia świadectwa 
lekarskiego wydanego przez leka-
rza psychiatrę o stanie psychicz-
nym osoby, której dotyczy wnio-
sek lub opinii psychologa o stop-
niu niepełnosprawności umysło-
wej. Jeżeli ubezwłasnowolnienie 
ma nastąpić z powodu pijaństwa, 
niezbędnym jest przedstawienie 
zaświadczenia poradni przeciwal-
koholowej, natomiast w przypad-
ku narkomanii, zaświadczenia z 
poradni leczenia uzależnień. 

W trakcie postępowania Sąd ma 
za zadanie ustalenie stanu zdro-
wia, sytuacji majątkowej, zawodo-
wej i osobistej osoby której doty-
czy wniosek. Osoba, której doty-
czy wniosek musi być także zba-
dana przez biegłego lekarza psy-
chiatrę lub neurologa, a także psy-
chologa. Orzeczenie w przedmio-
cie ubezwłasnowolnienia zapada 
po przeprowadzeniu rozprawy. W 
postanowieniu o ubezwłasnowol-
nieniu sąd orzeka czy ubezwła-
snowolnienie jest całkowite, czy 
też częściowe i z jakiego powodu 
zostaje orzeczone, nadto zarządza 
z urzędu przesłanie sądowi opie-
kuńczemu odpis prawomocnego 
orzeczenia. Dla osoby ubezwła-
snowolnionej całkowicie ustana-
wia się opiekę, w przypadku na-
tomiast ubezwłasnowolnienia 
częściowego kuratelę. Sąd uchyla 
ubezwłasnowolnienie, gdy usta-
ną przyczyny, dla których je orze-
czono.

 Agnieszka Warian

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w 

Nowogardzie
z a p r a s z a 

3 listopada br. /wtorek/ 
godz. 16.30

na wieczór wspomnień  
o księdzu Grzegorzu Zaklice 

oraz pokaz multimedialny 
przygotowany przez 

pana Franciszka 
Karolewskiego
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W.13.2.O.7.03.do

Firma Rhenus logistics S.A. Oddział w Goleniowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
lokalizacja: Łozienica/Goleniów

 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów za pomocą wózka ręcznego lub mechanicznego,
- obsługa skanera, komputera.

Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole,
- podstawowej  znajomości obsługi komputera,
- zaangażowania i motywacji do pracy,
- sumienności w wykonywaniu obowiązków,

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres  
e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 09.11.2015.

Zapraszamy na Giełdę Pracy, która odbędzie się w Urzędzie Pracy w Nowogardzie  
dnia 10.11.2015r. o godz. 10.00.

W temacie wiadomości należy wpisać „PRACOWNIK MAGAZYNOWY”

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 
2002r. nr 101, poz. 926). POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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Liczy się wola! - Wola dialogu 
Nowogardzkie Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. zostało założone w 1992 r. Jego  najistotniejszą  siłą  są nie wyspecjalizowane urzą-
dzenia czy maszyny lecz pracownicy, którzy na wszystkich szczeblach, czy to administracji, czy robót technicznych,  posiadają wysokie kwalifikacje, które 
są niezbędne przy wykonywaniu tak ważnych obowiązków na rzecz społeczności.

Nowogardzkie Przedsiębior-
stwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych Sp. z o.o. zostało założo-
ne w 1992 r. Jego  najistotniej-
szą  siłą  są nie tylko  wyspecja-
lizowane urządzenia czy maszy-
ny lecz zwłaszcza pracownicy, 
którzy czy to administracji, czy 
dziale robót technicznych,  po-
siadają  wysokie kwalifikacje wy-
nikające i wykształcenia i  też 
często z wieloletniego doświad-
czenia .

Dziennik Nowogardzki: Panie  
Dyrektorze ostatnią rozmowę z 
panem przeprowadziłem mniej 
więcej 3 lata temu, lecz widzę, że 
nie opuścił pana dobry nastrój, 
a także nie zmienił pan swojej 
słynnej, skórzanej marynarki na 
nieco inną?

Ryszard Sobieralski -  Dyrek-
tor Generalny PUWiS: Wraz z 
synem zastanawialiśmy się, kiedy 
pan i nas tu odwiedzi  ponownie , 
dlatego cieszymy się, że tym razem  
udało się nam porozmawiać. Co 
do odpowiedzi na pana pytanie, 
to trudno się nie cieszyć, skoro po-
mimo końca października pogoda 
dopisuje. To pozwala PUWiS, nie-
zależnie od jesiennych awarii, spo-
kojnie kontynuować inwestycje, w 
tym tę związaną z budową kana-
lizacji w Warnkowie. Dzięki temu, 
że nawet pogoda nam sprzyja za-
kładam, że uda się wykonać szer-
szy zakres robót niż początkowo 
było planowane i wydawało się re-
alne w tym roku kalendarzowym. 
Co do stroju to myślę, że stałe cho-
dzenie pod krawatem, o ile real-
nie chce się czuwać nad realiza-
cją zadań i planów gospodarczych 
w naszej branży, wyglądałoby dość 
dziwnie i nienaturalnie. Jeżeli pan 
pozwoli, to na pana pytania będę 
odpowiadał wspólnie z moim sy-
nem Jakubem, który jest również 
pracownikiem firmy PUWiS.

 DN: Na początek naszej roz-
mowy, muszę zacząć od sprawy 

związanej z ostatnimi awariami 
z dostawą wody w Nowogardzie, 
gdzie mieszkańcy kilku ulic bar-
dzo zdenerwowani zawiadamia-
li redakcję DN o braku wody w 
swoich domach. Przyzna pan, że 
to kolejny dowód na to, jak bar-
dzo wysłużona jest nowogardzka 
sieć wodociągowa w naszej gmi-
nie?

Jakub Sobieralski - Dyrek-
tor Organizacyjny PUWiS.  To 
może przy tym pytaniu to ja od-
powiem, bowiem jest to po części 
moją  „działką” w zakresie obo-
wiązków. Awarie są przez nas usu-
wane na bieżąco. Pragnę przypo-
mnieć, że wiosna i jesień zawsze 
charakteryzuję się większą wrażli-
wością sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych na awarie. Te urzą-
dzenia leżą w ziemi, głównie w cią-
gach ulicznych i podlegają nie tylko 
ciśnieniu wewnętrznemu, ale także 
oddziaływaniu gruntu, ulicy oraz 
w pewnym zakresie zmieniających 

się warunków atmosferycznych. 
Nasze sieci, jak w większości miast, 
są różne, z racji odległych lat ich 
budowy, jak i budowy z różnych, 
nie najlepszych  materiałów. I jak 
wszędzie, ciągle wymagają sta-
łych nakładów na ich utrzymanie 
w stanie ciągłej sprawności, umoż-
liwiającej realizację usług wodo-
ciągowo–kanalizacyjnych.. Każ-
da użytkowana stale rzecz się zu-
żywa i ma prawo się popsuć. My-
ślę, że obecnie problemem jest to, że 
nie uwzględniamy tychże uwarun-
kowań,w praktyce  a to wynik  bra-
ku  obecnie atmosfery do rzeczowe-
go i kompleksowego dialogu o tego 
typu sprawach, w ramach naszej 
społeczności, choć PUWiS od mie-
sięcy deklaruje wolę jego podjęcia.  

 DN: Jedne  ze składników tego 
braku atmosfery tworzą   zapew-
ne okoliczności słynnego prze-

targu na wodę. Czy zatem,  bur-
mistrz mógł i miał takie prawo, 
by przeprowadzić ów  przetarg 
na wieloletnia dostawę wody bez 
zgody Rady Miejskiej?  Jak wie-
my, w sondażu który przepro-
wadził DN, społeczność nowo-
gardzka negatywnie wypowie-
działa się na temat nowego do-
stawcy wody, jaką miała być fir-
ma niemiecka.

R.S.: Nie chcę się na ten temat 
wypowiadać, gdyż czegokolwiek 
bym publicznie i rzeczowo nie po-
wiedział, to i tak będzie to odebra-
ne, jako stanowisko jednej strony. 
Argumenty PUWiS przedstawili-
śmy w Sądach, uzyskując szereg 
orzeczeń potwierdzających nasze 
racje. Powyższe orzeczenia wraz z 
uzasadnieniami są znane zarów-
no panu Burmistrzowi, jak i Rad-
nym, a myślę, iż nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby poznali je także 
mieszkańcy, gdyż część z nich jest 
powszechnie dostępna np. w ba-

zie orzeczeń Sądów administracyj-
nych, dostępnej w sieci interneto-
wej. W tym zakresie mogę przypo-
mnieć, że jednym z tych orzeczeń 
jest wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie 
z dnia 17.06.2015 r. - sygn. akt I 
SA/Sz 544/15. Wydaje mi się, że 
w szczególności ten wyrok zawiera 
obszerne uzasadnienie niewyma-
gające z mojej strony dodatkowego 
komentarza. W poniedziałek uzy-
skaliśmy kolejne korzystne orzecze-
nie, tym razem z Sądu Okręgowe-
go w Szczecinie. Natomiast, co da-
lej zrobi Urząd Miejski, nie wiem, 
gdyż nie chce pan Burmistrz na ra-
zie podejmować żadnych rozmów 
na ten temat, choć wielokrotnie w 
imieniu PUWiS deklarowaliśmy 
taką wolę.

DN: Kończąc już temat prze-
targu, powiedział pan w jednym 

z wywiadów, że „Robimy obec-
nie za królika doświadczalnego, 
bo procedura przetargowa cią-
gnie się od ponad dwóch lat i jak 
się okazuje, ma wiele wad praw-
nych. Taki tryb w branży wodno-
-kanalizacyjnej to nowość” - Po-
trafiłby pan precyzyjniej to wy-
jaśnić Czytelnikom? 

R.S.: To są moje słowa sprzed 
wielu miesięcy, ale myślę, że czas 
potwierdził słuszność mojej wypo-
wiedzi. Boleję tylko nad tym, że do 
takiej sytuacji doszło w Nowogar-
dzie, mieście które zawsze było ko-
lebką PUWiS, który jest i był ko-
jarzony właśnie z tym miastem, 
choć działa przecież w wielu gmi-
nach na Pomorzu Zachodnim. Z 
perspektywy czasu mogę tylko po-
wiedzieć, że miałem już wówczas 
wrażenie, że żyjemy w jakimś ma-
trixie i bierzemy udział w dziw-
nym przetargu. To właściwie były 
dwa różne przetargi, bo inny był 
dla firm zewnętrznych, a inny dla 

PUWiS-u. Obserwując kolejne eta-
py tego przetargu nie rozumiemy, 
jak doradcy pana Burmistrza mo-
gli wprowadzić do niego kilka trud-
nych do racjonalnego wyjaśnienia 
rozwiązań. Przykładowo było to 
wprowadzenie w ramy transak-
cji, już po rozstrzygnięciu przetar-
gu, tzw. spółki - córki, choć na stro-
nie jednego z ministerstw można 
było już wtedy przeczytać, że jest 
to prawnie niedopuszczalne i trwa-
ją jakieś prace nad ewentualnym 
wprowadzeniem takich rozwiązań 
w przyszłości. Na pewnym etapie 
postępowania tego typu błędne za-
łożenia spowodowały to, że realnie 
istniały dwa różne projekty umów, 
a oferty obiektywnie stały się nie-
porównywalne cenowo. Prowadzi-
ło to do tego, w naszej ocenie przy-
kładowo, nie wyłączenie z kalkula-
cji kosztów amortyzacji urządzeń, 

o których było od początku wia-
domo, że tylko PUWiS  je posiada, 
więc tylko on będzie musiał je do-
liczyć do proponowanych cen. Ale 
mam świadomość, że większość 
Czytelników takie szczegóły mogą 
nie interesować, odsyłam zatem 
do zapadłych już orzeczeń nieza-
wisłych Sądów, które mówią same 
za siebie.

DN: Przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. 
w Nowogardzie, po jego założe-
niu w 1992 r., rozpoczęło swoją 
własną działalność od 1 stycznia 
1993r. Proszę powiedzieć, dla-
czego akurat ten rodzaj działal-
ności pana zainteresował i jakie 
były początki działalności, która 
mam wrażenie, że nie jest pro-
sta?

R.S.:  Były to czasy początków 
samorządności i nikt nam nie da-
wał specjalnego wyboru. Tyle, że 
byliśmy o 24 lata młodsi oraz peł-
ni zapału i dobrych intencji. Ów-
czesna Rada Gminy zdecydowa-
ła, w formie uchwały, o likwida-
cji swojego zakładu budżetowe-
go i powierzeniu działalności tego 
zakładu spółce pracowniczej, po-
wstałej na bazie likwidowane-
go zakładu gminy. Jeszcze w 1992 
roku, 36 ówczesnych pracowników 
nowogardzkiego ZWiK założyło 
PUWiS, a od 1 stycznia 1993 roku 
płynnie i bez efektów ubocznych, 
zarówno dla mieszkańców, jak i 
pracowników, przejęliśmy działal-
ność. Obecnie, co chyba warto pod-
kreślić, PUWiS z Nowogardu pro-
wadzi działalność na terenie kilku-
nastu gmin na Pomorzu Zachod-
nim, można chyba zatem powie-
dzieć, że jesteśmy, z nowogardz-
kich marek, która zyskała wymiar 
regionalny. Dlatego w mieniu wła-
snym i Zarządu chciałabym rów-
nież bardzo serdecznie podzięko-
wać całej załodze PUWiS,  czy to z 
pionu administracyjnego czy tech-
nicznego, za bardzo dobrą współ-
pracę, która jest utrzymywana na 
bardzo dobrym, wysokim pozio-
mie. Praca, jaką wykonują tu oso-
by zacząwszy ode mnie, jako preze-
sa, a zakończywszy na pracowniku 
technicznym jest pracą bardzo po-
trzebą, której celem jest niezawod-
ność urządzeń, jak i satysfakcja 
wspólna i ludności z Gmin korzy-
stających z naszych usług.

J.S.: Dodam jeszcze do wypo-
wiedzi taty, że ta działalność jak  
każda w swojej odmienno-
ści  nie jest prosta. A dla osób 

PUWiS - Nasi przedsiębiorcy

Część załogi PUWiS, na której spoczywa obsługa administracyjna

Ryszard Sobieralski
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nieznających jej specyfiki, lub 
niechcących się stale uczyć, 

uwzględniając nieuniknione zmia-
ny cywilizacyjne jej wykonywa-
nie byłoby niemożliwe . Muszę 
też podkreślić, że branża, w jakiej 
działamy i działa PUWiS, ma  do-
datkowo wyjątkowo wrażliwy cha-
rakter czyli usługi z zakresu uży-
teczności publicznej, co powoduje, 
że firma realnie musi mieć całodo-
bową służbę mieszkańcom obsługi-
wanych gmin.

DN: PUWiS jest kojarzony 
bez wątpienia z pana osobą, ale i 
pana synem Jakubem, który jest 
dyrektorem organizacyjnym i 
członkiem Zarządu. To sugeru-
je, że firma w przyszłości będzie 
miała status firmy rodzinnej?

R.S.: Może tak to wygląda, gdy 
przygląda się strukturze organiza-
cyjnej PUWiS z zewnętrz. Po czę-
ści być może jest to konsekwencja, 
że ja oraz Jakub bierzemy na sie-
bie rolę falochronu, aby zapew-
nić pozostałym pracownikom PU-
WiS możliwość spokojnej, mery-
torycznej pracy. PUWiS to od po-
czątku spółka wieloosobowa, i tak 
jest wciąż. Aktualnie jest 24 wspól-
ników. Oczywiście, wraz z jej roz-
wojem, na inne gminy i działalno-
ści, następowały zmiany w kapita-
le, w gronie wspólników a także za-
łodze. Ale wspólnikami PUWiS są 

niejednokrotnie nadal byli pracow-
nicy, którzy przykładowo w prze-
ciągu tych 24 lat odeszli na emery-
turę. Doszli też nowi, którzy się u 
nas zatrudnili. Tu wszyscy są waż-
ni, bez względu na hierarchię służ-
bową i zajmowane stanowisko pra-
cy. Liczy się fachowość, zaangażo-
wanie, ale przede wszystkim zrozu-
mienie, że powierzone nam urzą-
dzenia muszą funkcjonować nieza-
wodnie i w pełnej gotowości przez 
24 godziny, a zatem nie zawsze 8 
godzin dziennie.

DN: Oczyszczania ścieków i 
pozyskiwanie wody, to proce-
sy bardzo skomplikowane. Dla-
tego proszę powiedzieć w naj-
prostszych słowach, jak zacho-
dzi proces oczyszczania ścieków 
i czy woda, którą używamy, jest 
wodą zdrową? 

R.S.:  Pana pytanie wbrew po-
zorom nie jest dla nas proste, bo 
tego się nie da przekazać w skró-
cie, bowiem zarówno uzdatnia-
nie wody do picia, jak i oczyszcza-
nie ścieków to najczęściej złożone, 
ale i zróżnicowane procesy techno-
logiczne. Myślę, że ważniejsza jest 
odpowiedź, jakie te procesy dają 
efekty. Jeśli chodzi o Nowogard, to 
stacja wodociągowa przy ul. Woj-
ska Polskiego posiada jeden z naj-
lepszych, stosowanych w kraju, sys-
tem uzdatniania wody, oparty na 

filtrach pośpiesznych, co daje dobre 
efekty i gwarantuje wysoką jakość 
wody. Na wioskach w zdecydowa-
nej większości stosowane tam, choć 
mniej zaawansowane technolo-
gicznie, urządzenia dają podobne 
efekty uzdatniania. Jeśli występują 
jakieś problemy, to nie z ich funk-
cjonowaniem, ale z przyczyn za-
nieczyszczenia wód, w tym i pod-
ziemnych, ściekami beztrosko wy-
lewanymi do rowów, rozlewisk lub 
bezpośrednio do ziemi. Natomiast 
oczyszczanie ścieków to szereg róż-
nych procesów zarówno mecha-
nicznych, jak i biologicznych pro-
wadzących do usunięcia z nich za-
nieczyszczeń i doprowadzenie do 
stanu umożliwiającego ponowne 

zwrócenie do środowiska wodnego. 
Ich wymagany stan i skład określa 
pozwolenie wodno – prawne. PU-
WiS jest firmą, która świadczy wie-
le usług. 

J.S.:   Dodam do wypowiedzi 
jeszcze taty, że wszystkie świad-
czone przez nas usługi dodatkowe 
związane są z naszą specjalizacją, 
czyli z gospodarką wodno – ścieko-
wą. Dysponujemy dobrze wyposa-
żonym, profesjonalnym i posiada-
jącym wszelkie wymagane certyfi-
kacje i zezwolenia Laboratorium 
Badawczym oraz niezłym poten-
cjałem Bazy Techniczno – Logi-
stycznej. To pozwala nam w szer-
szym niż na potrzeby własne za-
kresie świadczyć usługi badania, 

jakości wody i ścieków, budowy czy 
remontów urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych oraz usług 
sprzętem i transportem specjalnym 
związanym z czyszczeniem kana-
lizacji czy wywozem nieczystości 
płynnych.

DN: Kończąc już pomału na-
sze spotkanie, priorytetową rolą 
PUWiS jest świadczenie usług 
lokalnych na dobrym poziomie, 
czego dowodem są liczne przy-
znane wyróżnienia i nagrody, 
czy to oznacza , że nowogardzka 
woda jest naprawdę zdrowa i 
czysta?

J.S.:  Od dłuższego czasu, co roku 
organizujemy tak zwane drzwi 
otwarte. Oczywiście nie wszędzie 
każdy może wejść ze względów 
sanitarnych. Prowadzimy stronę 
www.puwis.pl, gdzie bieżąco po-
dajemy interesujące odbiorców in-
formacje, w tym, o jakości wody. 
Jej jakość jest na bieżąco bada-
na przez laboratorium. Zarówno 
pod względem fizyko – chemicz-
nym, jak i bakteriologicznym. Pod-
legamy także stałej, systematycznej 
kontroli Sanepidu. Wyniki badań, 
zarówno naszego, akredytowane-
go laboratorium, jak i Sanepidu są 
dostępne. Zapraszam do zapozna-
nia się z nimi. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Panowie Jakub i Ryszard Sobieralscy tak  jak i w życiu prywatnym tak i ineresach 
spółki patrzą z optymozmem

Przyleciał na ratunek śmigłowiec lPR 

Zasłabł gwałtownie...
Konieczne było wezwanie na pomoc Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wóz strażacki, policja i śmigłowiec ratownictwa medycznego, zaangażowane 
były w akcję pomocy mężczyźnie - mieszańcowi Nowogardu, który w godzinach popołudniowych, odczuł ogromny ból w klatce piersiowej, co mogło tyl-
ko oznaczać problemy z sercem. 

We wtorek 27.10.2015r., w go-
dzinach popołudniowych, w jed-
nym z marketów w Nowogardzie, 
miało miejsce zasłabnięcie jed-
nego z pracowników ochrony - 
mieszkańca gminy Nowogard, co 
sugerowało  podejrzenie zawału 
serca. Po przybyciu na miejsce Ze-
społu Ratownictwa Medycznego, 
nowogardzcy ratownicy przystą-
pili do udzielania pacjentowi po-
mocy. W wyniku przeprowadzo-
nego badania, popartego zebra-
nym wywiadem od chorego, pod-
jęto decyzję o zadysponowaniu 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który po kilkuna-
stu minutach wylądował na bo-
isku przy ul. Bohaterów Warsza-
wy w Nowogardzie (okolice Pie-
karni państwa Pędziszczak). Miej-
sce lądowania zabezpieczała Straż 
Pożarna z Nowogardu.  - „Niewie-

le mogę powiedzieć na temat cho-
rego. Na tę chwilę wiem jedynie 
tylko to, że chory musi jak najszyb-
ciej zostać przetransportowany na 
specjalistyczne badania do Klini-
ki przy ul. Arkońskiej w Szczeci-
nie. Dlatego tutaj pilnie potrzebny 
był śmigłowiec, który bardzo szyb-
ko przetransportuje chorego. - po-
wiedział jeden z ratowników me-
dycznych z Nowogardu. Chory 
mężczyzna został przewieziony 
do śmigłowca karetką Pogotowia 
Ratunkowego w Nowogardzie, a 
przejęty przez śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego ze 
Szczecina, a następnie  przetrans-
portowany  do Klinki przy ul. Ar-
końskiej w Szczecnie, by tam le-
karze specjaliści postawili  odpo-
wiednią  diagnozę i podjęli lecze-
nie. 

Lądowiska jak nie było, tak nie 
ma w Nowogardzie! 

W takich jw. opisana sytuacjach 
jasno widać, że znowu powrócił 
w naszym mieście problem miej-
sca wydzielonego i odpowiednio 
przygotowanego na  lądowisko 
dla helikoptera LPR, którego w 
Nowogardzie jak nie było, tak da-

lej nie ma. W takich właśnie sytu-
acjach jak ta opisana, nie raz zało-
ga LPR musiała podejmować dra-
styczne decyzje, gdzie wylądować, 
aby było bezpiecznie dla załogi 
śmigłowca i odbieranego chorego. 

Choć nowogardzki szpital nie jest 
władny, aby ustalić miejsce do lą-
dowania śmigłowca, to chyba już 
władze miasta wraz burmistrzem 
na czele, powinny być zaintereso-
wane tym, żeby lądowisko  wresz-

cie powstało w Nowogardzie, bo-
wiem chodzi tu o ludzkie zdro-
wie i częstokroć życie, które dzię-
ki powietrznemu transportowi 
może zostać uratowane. 

Jarek Bzowy 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Osinie, zaprasza na spotkanie z pisarką Dorotą Schrammek

To przypadek sprawił, że jestem bibliotekarzem
Krzysztof Górecki, od 1984 r. prowadzi Bibliotekę Publiczną w Osinie. Biblioteka stała się instytucją, która gromadzi i wypożycza książki, ale też oferuje szereg innych 
usług, wychodzi  do swoich Czytelników na zewnątrz. Biblioteka organizuje i współorganizuje różnego rodzaju imprezy, propagujące szczególnie czytelnictwo. Aby uzy-
skać więcej informacji na temat Publicznej Biblioteki w Osinie, udaliśmy się na rozmowę z panem Krzysztofem Góreckim – bibliotekarzem z Osiny. 

Dziennik Nowogardzki: Dla-
czego podjął pan pracę w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Osi-
nie, skąd wziął się u Pana pomysł, 
by zostać bibliotekarzem ?

Krzysztof Górecki: Powiem 
szczerze, że nigdy nie myślałem, że 
zostanę bibliotekarzem, przypadek 
sprawił, że tak się stało. Kiedy do-
wiedziałem się, że  pojawił się wol-
ny etat w bibliotece stwierdziłem, że 
chętnie podejmę tę pracę. Do dziś 
tej decyzji nie żałuję. Od zawsze 
dużo czytałem 

i interesowałem się książkami i 
różnymi wydawnictwami, wyda-
wało mi się, że się do tego nada-
ję. Swoją pracę w bibliotece rozpo-
cząłem w 1984 roku, po powrocie z 
wojska. Muszę powiedzieć, że pra-
ca w bibliotece wcale nie jest łatwa, 
ale ciągle pokutuje stereotyp, że w 
bibliotece się siedzi i czyta książki; 
tak niestety nie było i nie jest. Przy-
gotowanie zbiorów do udostępnie-
nia oraz praca z użytkownikami w 
przekroju od najmłodszych do naj-
starszych, pochłania wiele czasu i 
energii.

Od jak dawna funkcjonuje w 
Osinie biblioteka?

Biblioteka Publiczna w Osi-
nie rozpoczęła swoją działalność 
w 1956 roku, kiedy to pojawiły się 
pierwsze wpisy w księgach inwen-
tarzowych. Niestety nie ma w księ-
gach zapisu dotyczącego pierwszej 
osoby prowadzącej bibliotekę. Sam 
pamiętam pierwszą bibliotekarkę, z 
którą miałem kontakt w tej bibliote-
ce, a była to pani Alicja Ilczyszyn, a 
był to rok 1970.

Jakiego rodzaju księgozbiór 
znajduje się w bibliotece oraz jaki 
na dzień dzisiejszy jest stan li-
czebny książek ?

Z racji tego, że jest to biblioteka 
publiczna, to księgozbiór dla Czy-
telników musi być zróżnicowany, 
mamy książki beletrystyczne, popu-

larnonaukowe i naukowe, a także 
audiobooki, filmy oraz czasopisma. 
Z biblioteki korzystają różne osoby, 
dzieci, młodzież gimnazjalna, lice-
aliści, osoby w sile wieku, oraz oso-
by starsze. Dla każdej grupy wieko-
wej znajdzie się coś odpowiednie-
go. np. seniorzy potrzebują hobby-
stycznej literatury na tematy ich in-
teresujące np. pszczelarstwa, upra-
wiania działki czy malowania na 
płótnie, biblioteka jest im w stanie 
to zapewnić. Młodzież sięga po lek-
tury szkolne, podręczniki oraz inne 
książki, które poszerzają ich wiedzę. 
Obecnie  mamy 18 tyś. woluminów. 
Jak na gminną bibliotekę to nie 
dużo, ale też i nie mało. Istota bi-
blioteki, to nie ilość, ale jakość zbio-
rów i oczywiście nowości. To przy-
ciąga nowych Czytelników.

Po jaki rodzaj książki najczę-
ściej sięgają mieszkańcy Osiny ?

Mieszkańcy Osiny najczęściej się-
gają po beletrystykę, czyli książkę 
z gatunku rozrywki. Dlatego stara-
my się taką literaturę tu gromadzić. 
Czytanie książek powinno sprawić 
Czytelnikom przyjemność, albo po-
szerzyć ich wiedzę na poszczególne 
tematy.

Kto częściej odwiedza to miej-
sce dzieci i młodzież, dorośli, czy 
może seniorzy. Z czego to wyni-
ka ? 

Najczęściej naszą bibliotekę od-
wiedzają dzieci, które sięgają po 
lektury szkolne. Natomiast  coraz 
większą grupę Czytelników stano-
wią seniorzy, co mnie bardzo cieszy. 
W tym okresie życia  mają Oni dużo 
więcej czasu, i mogą go poświęcić 
czytaniu książek dla przyjemności. 
Niestety, najmniej jest młodzieży i 
osób powyżej 20 roku życia. Spadek 
czytelnictwa wśród tych osób wyni-
ka z podejmowania nauki w miej-
scach oddalonych od Osiny. Wyjeż-
dżają do szkoły m.in. do  Szczeci-
na, Gorzowa Wielkopolskiego, Ko-

szalina i innych miejscowości. Do 
biblioteki zaglądają raczej rzadko, 
w weekendy, wtedy,  kiedy wracają 
do domów. W bibliotece nie groma-
dzimy specjalistycznego księgozbio-
ru dla studentów, dlatego jest ich 
tu mniej, aczkolwiek zdarza się, że 
znajdują u nas książki niedostępne 
w dużych bibliotekach. 

Jaką książkę mógłby pan pole-
cić mieszkańcom Osiny na te je-
sienne wieczory ?

Trudno polecić jakąkolwiek 
książkę. Zbiory biblioteki i oferta 
wydawnicza jest tak szeroka, że dla 
każdego coś się znajdzie. Można po-
lecać książki rozrywkowe, krymina-
ły, książki dla umilenia czasu, które 
sprawiają przyjemność przy czyta-
niu.  Staramy się mieć w bibliotece 
nowości i wznowienia, szczególnie 
te, o które pytają Czytelnicy. Rad-
ni Gminy oraz Wójt Gminy zapew-
niają środki na zakup coraz to no-
wych księgozbiorów. Zawsze mogło-
by ich być więcej, my też staramy się 
pozyskiwać środki z zewnątrz, np. z 
Biblioteki Narodowej  z programu 
„Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”. Codziennie proponuje-
my książki dnia, które pojawiły się 
w naszych zbiorach, nowości, hity 
czytelnicze, nagrodzone w konkur-
sach literackich. Polecamy te, które 
nie są zbyt trudne do czytania. Po 
trudniejsze sięgną po jakimś czasie. 
Czytanie wymaga nabycia umie-
jętności czytelniczych przychodzą-
cych z czasem i ilością przeczyta-

nych książek. Dziś mogę zachęcić do 
przeczytania kryminałów K. Bondy 
i wzbudzającej kontrowersje „Księgi 
Jakubowe” O. Tokarczuk albo książ-
ki E. Cherezińskiej, zawsze warto 
sięgać po klasykę polską i obcą.

Jakie warunki należy spełnić, 
by otrzymać kartę czytelnika?

Aby otrzymać kartę czytelnika 
wystarczy mieć dowód osobisty oraz 
dobre chęci by przyjść do bibliote-
ki. W przypadku dzieci, sytuacja 
wygląda nieco inaczej. Jeżeli dziec-
ko chce korzystać z oferty, którą  
proponuje biblioteka, musi przyjść 
na pierwsze spotkanie z rodzicem, 
bądź opiekunem prawnym, któ-
ry przyjmuje odpowiedzialność za 
wypełnienie obowiązków względem 
biblioteki. Później dziecko może 
przychodzić samodzielnie do biblio-
teki i wypożyczać książki, ale dzie-
ci już zapisane przychodzą do bi-
blioteki nawet kilka razy dziennie. 
Osoby zwlekające z oddaniem ksią-
żek zapraszamy do ponownego od-
wiedzenia biblioteki, zapraszamy e-
-mailem, telefonicznie lub powia-
damiamy drogą pocztową. 

Czy biblioteka, poza wypo-
życzaniem oraz gromadzeniem 
książek, zajmuje się czymś jesz-
cze ? 

Biblioteka w tej chwili stała się 
instytucją, która nie tylko wypoży-
cza i gromadzi książki, ale wycho-
dzi do swoich czytelników na ze-
wnątrz. U nas można skorzystać 
bezpłatnie z komputerów i z do-

stępu do Internetu, wysłać fax., czy 
zrobić odbitki ksero. Ponadto orga-
nizowane są różnego rodzaju im-
prezy, m.in. takie jak: Dzień Senio-
ra, Dzień Niezapominajki, uczest-
niczymy w Tygodniu Biblioteki, or-
ganizujemy czytanie w ramach ak-
cji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
lekcje biblioteczne oraz spotka-
nia z autorami książek. Zaprasza-
my grupy teatralne z przedstawie-
niami propagującymi czytelnictwo 
i aktywny udział w życiu kultu-
ralnym środowiska. Podejmujemy 
działania rozwijające czytelnictwo 
wśród dzieci. Współpracujemy z so-
łectwem w Osinie, stowarzyszeniem 
SKOs, zapraszamy do współdziała-
nia wszystkich mieszkańców. Orga-
nizujemy i współorganizujemy róż-
ne imprezy. Dynamiczna sytuacja 
społeczna, odchodzenie od czytania 
w kierunku nowych mediów (Inter-
net, telewizja), powoduje, że biblio-
teka z propagowaniem czytelnic-
twa, a to jest niezwykle istotne w ro-
zumieniu tego świata, musi wycho-
dzić na zewnątrz, zachęcać, kusić 
ludzi do czytania, np. organizując 
kiermasze książki za grosze, albo 
zapraszając na spotkania z pisa-
rzami. Już dziś zapraszam wszyst-
kich  na spotkanie z pisarką Dorotą 
Schrammek, autorką „Horyzontów 
uczuć” i „Stojąc pod tęczą”, 12 listo-
pada 2015 roku, o godz.17:00 w Bi-
bliotece Publicznej w Osinie. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Krzysztof Górecki, od 1984 r. prowadzi Bibliotekę Publiczną w Osinie

Policja informuje:

Rozpoczyna się „Akcja Znicz”
Nadchodzący czas wiąże się, ze zwiększeniem ruchu pojazdów i pieszych na drogach. Stróże 
prawa będą dbać o bezpieczeństwo, służyć radą i pomocą, jednak wobec uczestników ruchu, 
którzy w rażący sposób naruszą obowiązujące przepisy, nie będzie taryfy ulgowej.

Zbliżające się Święto Zmarłych 
wiąże się nierozerwalnie ze wzmo-
żonym ruchem na drogach. W 
ostatnich dniach października i 
pierwszych listopada, szczególnie 
wzrośnie natężenie ruchu pojazdów 
na głównych szlakach komunika-
cyjnych, ale również na dojazdach 
do nekropolii.

W celu usprawnienia komunika-
cji, nastąpią zmiany organizacji ru-
chu w okolicach cmentarzy, dlatego 
prosimy o szczególną ostrożność i 
zwiększoną uwagę na znaki drogo-
we pionowe i poziome. Pieszych na-
tomiast prosimy o poruszanie się po 
chodnikach i przechodzenie przez 
jezdnię w miejscach do tego wyzna-
czonych.

Aby dojazd do cmentarza odbył 
się bezpiecznie i w miarę możliwo-

ści jak najsprawniej, stosujmy się 
do poleceń funkcjonariuszy, którzy 
podczas święta będą we wszystkich 
newralgicznych dla ruchu miej-
scach.

Podczas wzmożonych kontroli 
policjanci będą zwracać szczególną 
uwagę na prędkość, wyprzedzanie, 
brawurową jazdę kierowców oraz 
ich trzeźwość. Sprawdzony również 
zostanie stan techniczny pojazdów, 
a także to, czy dzieci są przewożo-
ne w fotelikach, a kierowcy i pozo-
stali pasażerowie mają zapięte pasy 
bezpieczeństwa. Stróże prawa egze-
kwować będą również obowiązek 
używania przez pieszych porusza-
jących się po drodze po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym, ele-
mentów odblaskowych.

Ponadto informujemy, iż zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie okre-
sowych ograniczeń oraz zakazu ru-
chu niektórych rodzajów pojazdów 
na drogach w dniu: 31 października 
od godziny 18:00 do godziny 22:00, 
1 listopada od godziny 8:00 do go-
dziny 22:00, obowiązywał będzie 
zakaz ruchu pojazdów i zespołów 
pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 12 ton, z 
wyłączeniem autobusów.

W zeszłym roku, w trakcie kilku-
dniowej „Akcji Znicz”, nad bezpie-
czeństwem w powiecie goleniow-
skim czuwało 197 policjantów. Na 
drogach doszło do 9 kolizji drogo-
wych, zatrzymano 6 nietrzeźwych 
kierujących pojazdami mechanicz-
nymi i 2 pijanych rowerzystów.

asp. Julita Filipczuk
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Zielone Przedszkole 

Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka              
Począwszy od dnia 15 października, a kończąc na dniu 28 października, w ośmiu grupach w Zielonym Przedszkolu, odbywały się niecodzienne uroczystości. 

Przedszkolaki z grup najstar-
szych tj. Zielonych Groszków, 
Zielonych Żółwików, Zielonych 
Jabłuszek, Zielonych Motylków 
zostały pasowane na Starszaka. 
Dzieci z grup młodszych: Zielone 
Żabki, Zielone Fasolki, oraz naj-
młodsza grupa Zielone Koniczyn-
ki zostały ślubowane na prawdzi-
wych przedszkolaków. Grupa  4 – 
latków - Zielone Elfy, także mia-

ła swój dzień przedszkolaka. Pa-
sowanie na Starszaka w grupach 
starszych, jak też pasowanie na 
Przedszkolaka w grupach młod-
szych, było sporym wydarzeniem 
w Zielonym Przedszkolu, w któ-
rym uczestniczyła cała społecz-
ność przedszkola i rodzice. Dzieci 
witały gości wierszykami: „Z ni-
ziutkim ukłonem, z uśmiechem 
radości, serdecznie witamy zebra-

nych tu gości. Chcemy wam za-
śpiewać i zatańczyć ładnie, pro-
szę się nie gniewać jeśli źle wy-
padnie. Teraz pora na występy, 
każdy dzieciak dziś przejęty. Mili 
państwo posłuchajcie, oklaska-
mi nagradzajcie.” Przedszkolaki 
w galowych strojach, z biretem na 
głowie, z dumą recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki, a także z 
uśmiechem na buzi odpowiadały 

na trudne „egzaminacyjne” pyta-
nia. Wzruszeni rodzice nagradza-
li gromkimi brawami swoje po-
ciechy. Kulminacyjnym punktem 
pasowania we wszystkich gru-
pach, było złożenie przyrzecze-
nia przez naszych podopiecznych 
oraz chwila pasowania symbo-
liczną kredką, które przypieczę-
towało wcześniej złożoną przysię-
gę. Każdemu nowemu członkowi 

naszej małej społeczności, został 
wręczony dyplom. Wychowanko-
wie poczęstowali gości ciasteczka-
mi, które same upiekły specjalnie 
na tę okazję. Dla wszystkich dzieci 
były to na pewno niezapomniane 
chwile, pełne emocji i pozytyw-
nych wrażeń.

 A.Z.

Szkoła Podstawowa nr 4

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
Kolejny raz reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, wzięła 
udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów szkół podstawowych. 

Finał odbył się 23.10.2015 r. w 
Katolickiej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szczecinie. 
Szkołę Podstawową nr 4 reprezen-
towali: Kacper Kosiński, Miłosz 
Orpel, Julia Piesyk, Aleksandra 
Borkowska, Kacper Dudek oraz 
Oliwier Dudek. Wszyscy prze-
szli wcześniej eliminacje szkolne.  
W pierwszej części konkursu 
uczniowie rozwiązywali test indy-
widualny w dwóch grupach wie-
kowych. Słodki poczęstunek był 

przerwą przed drugą częścią. W 
rywalizacji drużynowej ucznio-
wie odpowiadali na pytania z ży-
cia swojego patrona. Były też ka-
lambury, praca graficzna i ukła-
danie rymowanki. Poziom wie-
dzy prezentowany przez wszyst-
kich uczniów był bardzo wyso-
ki i wyrównany. W efekcie dru-
żyna zajęła trzecie miejsce. 
Dopiero na zakończenie konkur-
su ogłoszono wyniki klasyfika-
cji indywidualnej i wręczono na-

grody. Okazało się, że Julia Pie-
syk napisała najlepiej test w swo-
jej grupie wiekowej (klasy II-
-III) zdobywając pierwsze miej-
sce. Natomiast Aleksandra Bor-
kowska zajęła drugie miejsce 
wśród uczniów klas IV-VI. Sukces 
dziewcząt pięknie wpisuje się w 
dziesiątą rocznicę nadania imie-
nia szkole, którą „czwórka” ob-
chodziła 16 października br. pod-
czas Święta Szkoły. 

Info: własna
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Zapraszamy do placówki w NOWOGARDZIE
ul. Bankowa 3F,   tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-17:30

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Dzień Seniora w NDK
We wtorek, 20 października, w holu Nowogardzkiego Domu Kultury, odbył się wieczorek muzyczno-taneczny. Impreza ta, była formą podziękowania za 
dotychczasową współpracę dla członków zespołu śpiewaczego „Wesoła Ferajna”. 

Impreza ta odbyła się 20 paź-
dziernika. Jest to data nieprzy-
padkowa, gdyż tego dnia ob-
chodzony jest właśnie Europej-
ski Dzień Seniora. Na wydarze-
nie, zorganizowane przez pra-
cowników NDK, zostali zapro-
szeni wszyscy członkowie ze-

społu śpiewaczego „Wesoła Fe-
rajna” wraz z osobami towarzy-
szącymi.  

Dzień Seniora był okazją do 
podziękowania członkom ze-
społu za dotychczasową pracę i 
współpracę, a dziękować jest za 
co, gdyż początku działalności 

zespołu należy szukać ok. 1994 
roku. Od wielu już lat zespół 
uczestniczy w różnych impre-
zach, organizowanych nie tylko 
przez Nowogardzki Dom Kul-
tury. Repertuar pieśni patrio-
tycznych oraz ludowych z po-
wodzeniem prezentowali m.in. 

w Szczecinie, Ińsku, Połczynie 
Zdroju czy Bydgoszczy.  

Cechą wyróżniającą zespół 
jest pasja i temperament, który 
w pozytywny sposób elektryzu-
je publiczność podczas każde-
go występu. Kierownikiem ze-
społu od 1996 r. jest instruk-

tor z NDK, pani Barbara Źró-
bek. Członkowie zespołu „We-
soła Ferajna” serdeczne dzięku-
ją dyrekcji oraz pracownikom 
Nowogardzkiego Domu Kultu-
ry, za zorganizowanie taneczne-
go Dnia Seniora.

Red.
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Ewa Durska ze złotem i kwalifikacją olimpijską

Rekordowy rzut w Katarze
W dniach od 21 do 31 października, w katarskiej stolicy Doha, odbywają się Mistrzostwa 
Świata IPC w Lekkiej Atletyce, w których wystartowała Ewa Durska. Mieszkanka Nowogar-
du po raz kolejny nie pozostawiła złudzeń, kto króluje w pchnięciu kulą i wywalczyła złoty 
medal oraz kwalifikację olimpijską. 

Zawody Mistrzostw Świata IPC 
w lekkiej Atletyce miały podwój-
ną rangę, gdyż oprócz walki o zło-
to Mistrzostw Świata, nasza repre-
zentantka udanym startem mo-
gła zagwarantować sobie udział 
w Igrzyskach Paraolimpijskich w 
Rio de Janeiro w 2016 roku. Ewa 

Durska do Kataru przyleciała z re-
kordem życiowym 13.80 m i ry-
walizowała z reprezentantkami 
takich krajów jak: Australia, Esto-
nia, Wielka Brytania, Grecja, Por-
tugalia, Rosja i Ukraina. 38-letnia 
reprezentantka Polski, finał swo-
jej koronnej konkurencji jaką jest 
pchnięcie kulą, rozegrała w piątek 
23 października. Mieszkanka No-
wogardu ponownie nie pozosta-
wiła złudzeń kto panuje w pchnię-
ciu kulą i zdobyła złoty medal, po-
syłając kulę na odległość 13 me-
trów i 92 centymetry, co oznacza, 
że pobiła swój życiowy rekord, aż 
o 12 cm! Najbliżej Polki znalazła 
się Rosjanka Antonina Barano-
va, która w najlepszej próbie od-
dała rzut o 51 cm krótszy. Podium 
uzupełniła Ukrainka Anastasi-

ja Mysnyk osiągając wynik 12,89 
m. Dodajmy, że to czwarty tytuł 
Mistrzyni Świata, który wywal-
czyła Ewa Durska, do tego trze-
ci wywalczony z rzędu. Złoto Mi-
strzostw Świata oznacza również, 
że Ewa Durska w 2016 roku pole-
ci do Brazylii, gdzie w Rio de Ja-
neiro rywalizować będzie podczas 
Paraolimpiady. Gratulujemy na-
szej sportsmence kolejnego wspa-
niałego występu i złotego medalu 
oraz życzymy, aby jej forma wciąż 
rosła i w efekcie przyniosła kolej-
ne złoto olimpijskie. 

KR

Jeszcze niespełna trzy tygodnie na wypełnienie ankiety 
zgłoszeniowej, mają osoby chcące zostać sędzią piłkarskim. 
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, właśnie ogłosił 
nabór kandydatów i kandydatek na arbitrów. 

Komisja Szkoleniowa Kolegium 
Sędziów ZZPN, ogłasza nabór 
kandydatek i kandydatów na sę-
dziów piłkarskich. Wymagania to 
ukończone 16 lat (osoby niepeł-
noletnie – pisemna zgoda rodzi-
ców), wykształcenie średnie (lub 
uczeń szkoły średniej), niekaral-
ność, dobry stan zdrowia, ogól-
ne zainteresowanie futbolem oraz 
posiadanie dostępu do interne-
tu. Ankietę należy pobrać ze stro-
ny www.sedzia.net i po wypełnie-
niu przesłać na adres nabor@se-
dzia.net do dnia 18 listopada 2015 
roku. Zajęcia odbywać się będą 
w Szczecinie, dodatkowo istnie-
je możliwość przeprowadzenia 

szkolenia w regionie w zależności 
od zainteresowania. Kurs sędzie-
go piłki nożnej trwa około 4 mie-
sięcy, zajęcia będą odbywały się 
popołudniami, dwa razy w tygo-
dniu. Koszt kursu to 200 zł (osoby 
uczące się na studiach dziennych 
oraz uczniowie szkół średnich 
150 zł), w cenę kursu wliczona 
jest książka „Przepisy gry w piłkę 
nożną” oraz podstawowe atrybu-
ty sędziego (gwizdek i kartki). Na 
stronie www.sedzia.net umiesz-
czane będą dalsze informacje dla 
kandydatów. 

Info: ZZPN
Oprac: KR 

Udane zawody „Tęczaka” w Kamieniu Pomorskim 

Marek Tomaszewski 
znokautował rywali
Jak wszyscy wiemy, z rybami bywa różnie, raz kuliście, raz podłużnie. Tym razem jednak 
podczas zawodów wędkarzy z Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie, rzec by można przysło-
wiowo „gołąbki same wpływały do gąbki”. 

Przy spokojnym wietrzyku, do-
datniej temperaturze i stabilnym 
ciśnieniu, ryba brała każdemu kto 
kija na Świńcu moczył. A w za-
wodach wzięło udział 37 zawod-
ników. Brała przeważnie ukleja i 
leszczyk, zdarzała się też płotecz-
ka lecz z rzadka. 

Prawdziwym kunsztem „dusze-
nia” drobnicy wykazał się Marek 
Tomaszewski, który zdystansował 
rywali i zgromadził aż 9800 pkt i 
wygrał zawody. 

II m – Ireneusz Wybrzak - 7400, 
III m – Adam Rogoś – 7200, IV 

– Kamil Paleta – 6300, V – Wie-
sław Wawrzyniak - 4520, VI – Jan 
Bartoszczyk, VII – Mariusz Mar-
cinek, VIII – Hubert Gwizdała, 
IX Rafał Marczyński, X – Leszek 
Frąckiewicz, XI – Zdzisław Bo-
rowiecki, XII – Mieczysław Saja, 
XIII – Łukasz Rybicki, XIV – Je-
rzy Żytko, XV – Wiesław Sawicki. 

Wszyscy zawodnicy od 1 do 15 
miejsca otrzymali atrakcyjne upo-
minki. Zawody obsługiwali: Ry-
szard Patyk – komandor zawo-
dów, Jan Lipski, Ryszard Paleta, 
Stanisława Leciejewska. 

Nagrody specjalne dla wszyst-
kich uczestników zawodów ufun-
dowali Marzena i Wojtek Kaź-
mierczak. Były to świetnie wyko-
nane pamiątkowe odznaki na 65 
lecie istnienia Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Oczywiście trady-
cyjnie koniec wieńczy działo, czy-
li smakowita kiełbasa i kaszanka z 
grilla i powrót w dobrych humo-
rach do grodu zwanego Nowo-
gard. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes 

W sobotę Morzycko przyjedzie 
do Nowogardu

Czas wygrać...
W najbliższy weekend pauzują rozgrywki Kobiet oraz A 
Klasy, a na boisku w Nowogardzie zagrają tylko podopiecz-
ni Tomasza Surmy. W sobotę (31 października), o godzinie 
13:00, Pomorzanin podejmować będzie Morzycko Moryń. 

To już dwunasta seria gier w 
wojewódzkiej okręgówce, a na 
koncie Pomorzanina wciąż wid-
nieje tylko jedno zwycięstwo z 1. 
kolejki... Najwyższy czas przerwać 
tę serię i dopisać do swojego kon-
ta te jakże upragnione przez kibi-
ców 3 punkty. To jednak nie bę-
dzie takie łatwe... Sobotni rywale 
nowogardzkich piłkarzy grają w 
tym sezonie bardzo dobrze. Mo-
rzycko zajmuje 4. miejsce w ta-
beli z 24 punktami na koncie. Za-
wodnicy z Morynia są skuteczni 
na wyjazdach, do tej pory roze-
grali 5 spotkań na boiskach rywa-
li, wygrali 4 mecze, a ulegli tylko 
w Węgorzynie z tamtejszą Spar-
tą 3:0. Morzycko na obcym te-

renie strzeliło11goli, tracąc przy 
tym 6 bramek. W minionym se-
zonie Morzycko dwa razy wygra-
ło z piłkarzami z Nowogardu, naj-
pierw na własnym boisku 2:1, na-
stępnie wywiozło 3 punkty z No-
wogardu, po wygranej 0:1. Tre-
ner Tomasz Surma przed meczem 
będzie miał jeden problem z gło-
wy, a chodzi tutaj o meczową ka-
drę. Pauzuje A Klasa, dlatego pił-
karze drugiego zespołu będą mo-
gli wesprzeć drużynę z okręgów-
ki. Mecz z Morzyckiem zaplano-
wano na sobotę (31 październi-
ka), o godzinie 13:00. Przy arty-
kule prezentujemy komplet gier w 
grupie Pomorzanina. 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
12. kolejka:
Rega Trzebiatów – Sarmata Dobra (31.10; 11:00)
Zorza Dobrzany – Kłos Pełczyce (31.10; 11:00)
Polonia Płoty – Arkonia Szczecin (31.10; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń (31.10; 13:00)
Stal Lipiany – Ina Ińsko (31.10; 14:00)
Iskra Golczewo – Energetyk Gryfino (31.10; 14:00)
Piast Karsko – Stal Szczecin (31.10; 14:00)
Błękitni II Stargard – Sparta Węgorzyno (31.10; 15:00)
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Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

TOYOTA KOZŁOWSKI 
NOWOGARD

zatrudni osoby 
na stanowiska

- doradca  serwisowy 
- blacharz 
- lakiernik 

Oferty proszę kierować 
na adres e-mail: 

r.kozlowska@toyotaszczecin.pl

DlA PAŃ "PROFIlAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 7 listopad 2015 r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                   

OFERTA DlA PAŃ PO 69 ROKU ŻYCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

                                          Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji 
Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

UWAGA WĘDKARZE

Zarząd Koła PZW Tęczak
informuje członków Koła, że dnia 8.11.2015

organizujemy 
na zakończenie sezonu wędkarskiego 

wyjazd na ryby przy grillu 
do Kamienia Pomorskiego

zapisy do dnia 6.11.2015.
 Wpisowe 10 zł.  Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca

Zapraszamy Zarząd Koła

AUMIX II 
Eugeniusz Kozera 

Sklep motoryzacyjny 
ul. Bohaterów Warszawy 22 
Nowogard, tel. 91 392 21 80

ZIMOWA PROMOCJA
Akumulatorów 

60 Ah BOSCH - 235 zł
44 Ah BOSCH - 180 zł 

Zimowy płyn spryskiwaczy 
20°C 5 litrów – 10 zł

*promocja ważna do wyczerpania zapasów

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEM DO KlIENTA

Oddam w dobre ręce 
zdrowego i zadbanego 

pieska rasy: 
Jack RUSSEL Tarier. 

Piesek jest bardzo przyjazny 
dla dzieci i dorosłych. 

Nie toleruje innych piesków 
w swoim otoczeniu. 

Informacje nr 
tel.: 91 39 20 676 

Zatrudnię osobę 
do biura

transport-spedycja
wymagania:
dobra znajomość 
jęz. niemieckiego 
lub angielskiego
miejsce pracy:  Goleniów

Informacje: tel. 606 651 290
oferty proszę wysyłać 

na e-maila: kigar@kigar.com

Zatrudnię
kierowcę z kat. B

informacje: tel. 606 651 290
oferty proszę wysyłać na 
e-maila: kigar@kigar.com

REKlAMA

Mechanik 
- ślusarz - 

Niemcy 
- 790729755

DOPAlACZE?  
TO MNIE NIE KRĘCI !!!

Pod takim hasłem odbyły 
się pierwsze zajęcia w ramach 
Kampanii antydopalaczowej 
zorganizowanej przez Nowo-
gardzką Policję oraz Zespół In-
terdyscyplinarny w Nowogar-
dzie. Zajęcia prowadzi p. Klau-
dia Gieryń, st. insp. Ref. Pre-
wencji oraz P. Artur Pietrzycki, 
Ratownik Medyczny. 

Założeniem działań profilak-
tycznych jest przeprowadzenie 
zajęć edukacyjnych na terenie 
szkół gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych. 

Nowatorskim pomysłem jest 
fakt, że zajęcia z uczniami pod 
okiem dorosłych przeprowadza-
ją również uczniowie, tj. mło-
dzież z Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 1 i nr 2 w Nowogar-
dzie. Celem przedsięwzięcia jest 
dotarcie do szerokiej liczby od-
biorców oraz przeciwdziałanie 
stosowania środków psychoak-
tywnych w postaci dopalaczy. 

W miesiącu grudniu 2015 r. 
podczas zebrań otwartych w 
placówkach odbędą się rów-
nież spotkania z rodzicami z 
powyższej problematyki. Na za-
kończenie kampanii, każda    ze 
szkół biorących udział w dzia-
łaniach otrzyma certyfikat po-
twierdzający aktywne uczest-
nictwo  w kampanii. 

Info: własna
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

NIERUCHOMOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam mieszkanie 2 pok. 41,7 
m.kw. wraz z ogródkiem działko-
wym na os. Bema. tel. 513 236 499

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ścisłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę garażu.
Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem 
w Nowogardzie. 608 853 710

•	  Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe 50m2  w Nowo-
gardzie. Tel. 511 099 681 

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 
m2. 609 24 58 16 

• Sprzedam tanio mieszkanie dwu-
pokojowe 46 m2. Ul Światowida. 
601 500 090

• Wynajmę pawilon handlowy 
120m2, wolnostojący ul. Grota Ro-
weckiego, róg wiejskiej. 91 39 20 
519,

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicach stadionu. 695 400 
600

• Sprzedam lub zamienie mieszka-
nie trzypokojowe na dwupokojo-
we do II piętra. 663 695 260 

• Wynajmę tanio mieszkanie dwu-
pokojowe okolica ul. Zamkowej. 
Tel. 501 717 293 

•	 Szukam garażu w okolicach 15 
lutego. 783 484 836

• Do wynajęcia mieszkanie na os. 
Gryfitów (3 pokoje, parter) – 800 
zł + opłaty ok. 600 zł. 608 622 920 

• Do wynajęcia domek w Nowogar-
dzie, 60m2, z dużym zapleczem 
socjalnym, z ogrodem, Wynajem 
1200 zł+ media. Tanie  w utrzyma-
niu. 606 143 252

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe 
w centrum. 606 64 69 68

• Srzedam mieszkanie trzypokojo-
we, IV piętro, 57,80 m2.. Tel. 607 
540 622 

• Wynajmę 2 powierzchnnie koło 
Polo 20 i 28 m2 w cenie 600 – 700 
zł + opłaty. Tel. 607 810 806 

• Wynajmę mieszkane 2 pokojowe 
na ulicy Racibora o powierzchni 
56 m2. Tel. 693 128 117 

• Do wynajęcia kawalerka w Mo-
stach na dłuższy czas. Cena 800 zł 
+ kaucja. 501 832 458 

MOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, spręży-

ny i chłodnice (do przodu) do Jet-
ta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Nissan Terrano 2.7, TDI, 
elektryczne szyby, komplet zapa-
sowych opon, centralny zamek, 
hak, rocznik 2000 ; Opel Corsa 1.4, 
rocznik 98, automatyczny zamek. 
Tel. 668 137 231

ROlNICTWO
•	 Koszenie, mulczowanie łąk, be-

lowanie słomy i siana. 608 01 39 
95  

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 
agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie 
Nowogard. Tel. 519 407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta, Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam ziemniaki. 692 125 122 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Orka, talerzówka, siew agrega-
tem. 781 744 340 

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 
797 

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414 

• Sprzedam gołębie pawiki. 783 484 
829

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEl,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBlOWEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIElI WEŁNIANEJ / lANOlINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEl.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remon-
tujemy. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Koszenie kosą spalinową działek, 
nieużytków, trawy, zarośli. Tel. 693 
694 747 

• Docieplenia budynków, malowa-
nie , szapchlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacje pod-
daszy. 600 626 268

• Układanie -kostka granitowa, ka-
mien polny, polbruk, ogrodzenia, 
tarasy, schody, altany, grille. 695 
909 603 

• Pożyczki, kredyty na co chcesz, 
na oświadczenie dla firm i osób 
fizycznych. 607 09 25 09, 697 08 
25 09

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty laptopy 
tablety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700-le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le, docieplenie. Tel. 607 654 692 

PRACA
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac gospo-
darczych. 602 474 266 

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. 601 
470 260 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 
39 89

• Spawacza zatrudnie – atrakcyjne 
wynagrodzenie. 503 032 234 

•	 Poszukujemy Kwalifikowanych 
Pracowników Grup Interwen-
cyjnych, wymagania: wpis KPOF 
oraz legitymacja osoby dopusz-
czonej do posiadania broni, No-
wogard. Tel 600-461-705.

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracowni-
ków do dociepleń, prac wykoń-
czeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni spe-
dytora/dyspozytora - transport 
samochodowy, tel. 607 585 561

• Zatrudnię na budowie i przy da-
chach. 608 817 214 

• Zatrudnie szwaczkę w godzinach 
od 15-22. 691 708 768 

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Zatrudnię osobę do sprzątania 
gabinetów w przychodni. Tel.. 91 
39 27 272. Kom. 604422221

• Zatrudnię kierowcę kat. B na busa 
do 3,5 tony międzynarodowe. Tel. 
665 544 868 

• Zatrudnię murarzy i pomocników. 
608 817 214 

• Firma zatrudni   pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
do dozorowana i prac porządko-
wych. Tel. 91 39 25 275

• PRACA-OPIEKUNKI-NIEMCY, tel. 
519 649 047, e-mail kontakt@
medcare24.pl. Wysokie zarobki, 
wysokie składki ZUS

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pu-

łek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożo-
na w paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUN-
KERS - Bosch ceranorm wiszacy 
elektronik,ekonomiczny z gwa-
rancja serwisowa do mieszkania, 
domu cena 1.400 zl tel. 691 686 
772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus 
zeliwny,pompa elektronik,z Nie-
miec f.Vaillant tylko ogrzewanie 
cena 1.200zloraz piec gazowy c.o 
wiszacy do mieszkania,domku-
,sklepu,zakladu cena 1.000zl tel. 
691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknię-
ta komora spalania wiszący f. Va-
illant dwufunkcyjny cena 1.200 
zl oraz tylko c.o. cena 1.100 zl do 
mieszkania,baru,sklepu,domku 
oraz grzejniki panelowe c.o rożne 
tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny 
wersja kominowa, wiszacy f.Vail-
lant z Niemiec po przegladzie ser-
wisowym do mieszkania, domu, 
ekonomiczny cena 1.000 zl    tel. 
691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodo-
wą 600 cm *240 cm * 200 cm, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340 

• Sprzedam barek narożny z trzeba 
wysokimi stołkami bardzo dobry 
stan, kolor czarny/ciemnozielo-
ny + czarną ławę i stolik RTV. 602 
705 510 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 
690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 
665 541 960

• Sprzedam stoły dębowe i komo-
dę sosnową. 609 24 58 16 

• Sprzedam biurko i zamrażarkę. 
796 965 432 

•	 W sprzedaży drewno rozpał-
kowe mieszane – duża wiązka. 
Stolarnia Olchowo (przy dro-
dze na Wyszomierz). Tel. 601 
864 739 

•	 Odstąpię 2 bilety VIP na kon-
cert 10.11.2015, Szczecin 
Dance Azoty Arena, Tel. 605 
522 340
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.15.05 co 2 pt

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

"Danfarm 94" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łagiewnikach, 

gm. Resko, 

poszukuje osoby 
(najlepiej kobiety) na zastępstwo 

Praca biurowa
Wymagania m.in.:
- dobra znajomość j. angielskiego 
w mowie i piśmie,
- znajomość obsługi sprzętu biurowego,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Telefon do kontaktu: 602 585 197

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

– umowa o pracę
tel. 501 615 614 
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Do wygrania KSIążKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, 
którzy szukają kalendarzy 

dobrej jakości w konkurencyjnych cenach.

Najlepsze poleca

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Mnie obiecano drugiemu dano
Renata Wiertalak, Halina Galus, Teresa Kowalska, Danuta Wdowińska, Andrzej Leszczyński, Krystyna Gę-

glawa, Alicja Wypych, Władysława Huget, Janina Grudzińska, Grażyna Siedlecka, Teresa Czarnecka, Chri-
stiana Syfert, Marek Kozioł, Grażyna Kosmalska, Stanisława Pokorska, Natalia Furmańczyk, Halina Stefań-
ska, Zdzisława Chociarz, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik

Zwycięzcy: Marek Kozioł, Zdzisława Chociarz, Wiesław Borowik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Miłosz Wielgus, Bartek Feliksiak, Madzia Skowrońska, Basia Kloch
Zwycięzca: Miłosz Wielgus
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZEWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

INFORMATOR lOKAlNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do

Szukasz Pracy ? 
Firma AAS Sp. Z o.o. poszukuje 

kandydatów na stanowisko: 
Pracownik wsparcia produkcji.

Wszelkie informacje 
tel: 517 201 627, lub 

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl
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P7.4.O.d/o

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

W.27-13.11

NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY
- Oferujemy pełen asortyment części i akcesoriów 
  do samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli
- Umożliwiamy zakupy w atrakcyjnych cenach
- Oferujemy pomoc specjalistów w doborze części
- Realizujemy zamówienia indywidualne
- Współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami
- Oferujemy montaż zakupionych części na miejscu
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

reklama

s.  6s. 4

Czytaj s. 6

Stypendystki 
premiera z 
Nowogardu

Czytaj s. 5

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

Prokurator sam 
policzy głosy

Czytaj s. 12

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tak się to robi 
w gminie Osina

Zgubiono 
pilota

dla uczciwego znalazcy 
przewidziana nagroda

tel. 510 105 357

Uwaga 
bezpłatne 

porady prawne  
w środę 

10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7a

Budowa drogi na radosławiu 
wstrzymana. mieszkańcy 
są wściekli. 

Najpierw 
odtrąbił sukces, 
a później odwalił 
fuszerkę 
„Stop nieudolnym inwestycjom. Burmistrzu ogarnij swój 
Urząd” - transparent z takim hasłem zawisł na jednym z 
bloków na osiedlu Radosław. Ku zdziwieniu mieszkań-
ców, praktycznie przed samym końcem, przerwano budo-
wę drogi na osiedlu. Ludzie są wściekli i oburzeni. Jeden 
z lokatorów złożył nawet na burmistrza skargę do Rady 
Miasta w tej sprawie. 

Czytaj s. 3

Przedszkole nr 1 
Pasowanie  
na starszaka

Czytaj s. 16

Będzie jeszcze 
gorzej?

Dodatkowe 
patrole  
na ulicach

Jeszcze  
o wyborach...
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Nasza sonda kronika 
policyjna

Msza Święta 

w intencji wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 

8 listopada 2015 r, o godz. 11.00 

w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Miejska Biblioteka 
Publiczna

im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie

z a p r a s z a 
3 listopada br. /

wtorek/ godz. 16.30
na wieczór wspomnień  
o księdzu Grzegorzu 

Zaklice 
oraz pokaz 

multimedialny 
przygotowany przez 

pana Franciszka 
Karolewskiego

Z okazji minionych uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych zapytaliśmy na-
szych respondentów z Gminy Nowogard, w cotygodniowej sondzie, o to jak wspominają bli-
skich, znajomych oraz przyjaciół, którzy odeszli do wieczności?

Dariusz Sobczyk - Z pewnością w dniu Wszystkich Świętych wspo-
minam najbardziej mojego ojca, który zmarł, ale także krewnych i 
dziadków. To święto przywołuje szczególne refleksje wobec mojego 
właśnie ojca, który odszedł już dość dawno, bo 24 lata temu. 

Henryk Maknia - Niestety już poumierali moi rodzice, któ-
rych pochowałem w Dobrej na tamtejszym cmentarzu. Pamięć o 
moich rodzicach jest tą szczególną dla mnie. To święto, mimo że 
należy do smutnych, to jest okazją, by pojechać na groby ze swo-
ją rodziną i wnuczętami. Oprócz rodziców na cmentarzu pocho-
wani są też niektórzy moi krewni, których odwiedziłem i zapali-
łem im świecę.

Tadeusz Banachomski - Tutaj muszę koniecznie wspo-
mnieć o swoim ojcu, który umarł. Jego wśród nas, już nie 
ma, ale pamięć o nim w moim sercu pozostała na zawsze. 
Obok tej szczególnej dla mnie osoby są także moi znajomi 
i przyjaciele, którzy również już odeszli. Były to osoby, wy-
jątkowe i w sposób szczególny pamięć o nich powinna być 
zachowana i przypominana każdego roku z okazji dnia 
Wszystkich Świętych. Dlatego wraz z rodziną udaliśmy się 
na cmentarzu w Nowogardzie, czy też w Płotach, by zapalić 
naszym bliskim znicz oraz postawić kwiatka.

Marcel Marchewka - Jak co roku byłem z wizytą ze swo-
imi rodzicami na nowogardzkim cmentarzu, który w tym dniu 
wygląda wyjątkowo, szczególnie wieczorem. Paliło się tysią-
ce świec i lampionów. Będąc tam odwiedziłem mogiły mojego 
dziadka i wujka. Ale szczególnie ważnym dla mnie był mój św. 
pamięci dziadek Marian, który odszedł niespełna 5 lat temu, 
we wrześniu. Wspomnienie o nim przywołuje dobre chwile, 
bowiem nikt tak jak on nie rozwiązywał np. krzyżówek i tak 
pięknie rysował. 

Pani Danuta - Niestety nie mam już obojga rodziców, jak 
również swoich dziadków. Ale pamięć o nich dla mnie będzie tą 
zawsze żywą, do której będę wracała. Nie zgodzę się z faktem, 
że dzień Wszystkich Świętych jest dniem smutnym, bowiem to 
nie jest czas, by się smucić z powodu odejścia najbliższych. Oso-
biście wierzę, że tam w niebie mają już tylko lepiej. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

26.10.2015 r. 
Godz. 13.00
Powiadomienie o kradzieży ta-

blic rejestracyjnych z samochodu 
marki VW Golf zaparkowanego 
przy ul. Dworcowej. 

Godz. 18.30
Na ul. Luboszan doszło do ko-

lizji drogowej, gdzie rowerzysta 
uderzył w bok samochodu mar-
ki VW Passat. Kierujący rowerem 
Piotr G. znajdował się pod wpły-
wem alkoholu z wynikiem 2,26 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 23.15
Na ul. Bankowej, Piotr Ł. prze-

chodząc obok zaparkowanego sa-
mochodu marki Ford Mondeo 
dokonał jego uszkodzenia po-
przez wybicie tylnej szyby. 

29.10.2015 r. 
Godz. 17.00
Powiadomieni o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-
towego Allegro przy zakupie obu-
wia. 

Godz. 20.30 
Powiadomienie o kradzieży ka-

bla linii napowietrznej w pobliżu 
miejscowości Błotno. 

30.10.2015 r. 
Godz. 16.50
W miejscowości Osowo doszło 

do zdarzenia ogniowego, gdzie w 

piwnicy budynku wielorodzinne-
go doszło do zaprószenia ognia.  

Godz. 19.50
Na ul. Adama Mickiewicza, Ro-

bert S. kierował samochodem 
marki Ford Focus pomimo bra-
ku uprawnień go kierowania po-
jazdami mechanicznymi. 

31.10.2015 r. 
Godz. 13.20
W sklepie Pepco przy ul. 15 Lu-

tego zatrzymano sprawcę kradzie-
ży sklepowej. 

Godz. 14.10 
Na ul. Wyszyńskiego doszło do 

kolizji drogowej pomiędzy trze-
ma pojazdami, tj. Mercedes, Re-
nault oraz Suzuki. 

Godz. 17.10
Na ul. Kościuszki, Mieczysław 

K. kierował rowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 2, 12 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 19.00
Na Placu Wolności doszło do 

uszkodzenia powłoki lakierniczej 
pojazdu marki BMW. 

01.11.2015r .
Godz. 13.20
Na ul. Gen. Bema w kolizji 

uczestniczyły dwa pojazdy: Mer-
cedes i VW Golf.    
        st. insp. Ref. Prewencji 

                                   Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIaCH ODeSZlI DO WIeCZNOŚCI
Ryszard Poliński: lat 64, zmarł 24.10.2015 R., pogrzeb odbył się 28.10.2015 r., na cmentarzu w Mieszewie.
Eugeniusz Wyborski: lat 85, zmarł 02.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 05.11.2015 r., o godz. 14: 00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Kazimierz Ćwiek: lat 71, zmarł 01.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 05.11.2015 r., o godz. 13: 00 Msz św. w 

Maszewie, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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Budowa drogi na radosławiu wstrzymana. mieszkańcy są wściekli. 

Najpierw odtrąbił sukces, a później odwalił fuszerkę 
„Stop nieudolnym inwestycjom. Burmistrzu ogarnij swój Urząd” - transparent z takim hasłem zawisł na jednym z bloków na osiedlu Radosław. Ku zdzi-
wieniu mieszkańców, praktycznie przed samym końcem, przerwano budowę drogi na osiedlu. Ludzie są wściekli i oburzeni. Jeden z lokatorów złożył na-
wet na burmistrza skargę do Rady Miasta w tej sprawie. 

Chodzi o budowę dróg we-
wnętrznych na osiedlu Radosław. 
O sprawie pisaliśmy już w połowie 
września. Przypomnijmy, że re-
mont drogi rozpoczął się 6 sierp-
nia. Wykonawcą robót, wyłonio-
nym w przetargu, została firma 
Walbud, która wyceniła inwesty-
cję na 238 tys. zł. Wcześniej bur-
mistrz w otoczeniu wykonawcy 
i prezesa SM „Cisy” odtrąbił po-
czątek remontu w gminnych pro-
pagatorach, w znanym powszech-
nie dla siebie stylu –  łopata i bur-
mistrz z szerokim uśmiechem na 
twarzy. 

Mieszkańcom już tak do śmie-
chu nie było jak włodarzowi mia-
sta. Na samym początku okazało 
się, że inwestycja jest mówiąc deli-
katnie „nieprzemyślana”. Pierwszy 
problem dotyczył parkingu, jaki 
według przedstawianej koncepcji 
miał powstać przy bloku o nr 36. 
Ku zdziwieniu mieszkańców gmi-
na nie ujęła budowy miejsc po-
stojowych, publikując szczegóło-
wy zakres inwestycji w ogłoszeniu 
przetargowym. Już wtedy miesz-
kańcy osiedla nie kryli swoje-
go rozczarowania takim obrotem 
sprawy. Na łamach DN mówili, że 
czują się oszukani przez gminę. 
To nie jedyny problem, jaki poja-
wił się w trakcie prowadzonej in-
westycji. Prawdziwe „schody”, a 
raczej wysokie krawężniki, zaczę-
ły się później. Otóż okazało się, że 
projektując inwestycję nie wzięto 
pod uwagę różnicy w poziomach, 
jaka wystąpi pomiędzy nową na-
wierzchnią drogi a starym parkin-
giem przy bloku nr 44 (budynek i 
teren administrowany przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Cisy”). 
Wykonawca inwestycji, wyko-
nawca, czyli Walbud, twierdził już 
przed rozpoczęciem robót,  infor-
mował urzędników o błędzie, jaki 
popełniono przy projektowaniu. 

- Zanim rozpoczęliśmy roboty 
odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami gminy, SM „Cisy” i projek-
tantami, podczas którego zwraca-
łem uwagę na to, że podczas pro-
jektowania drogi nie uwzględniono 
poziomu, na którym znajduje się 
obecny parking – mówi Waldemar 
Puszcz, właściciel firmy Walbud. 

Przedsiębiorca twierdzi, że 
mimo jego monitów urząd nie 

podjął żadnej decyzji, która po-
zwoliłaby mu na wykonanie inwe-
stycji w taki sposób, aby nie spo-
wodować utrudnień dla korzysta-
jących z parkingu. Ponieważ był 
związany z gminą umową, musiał 
realizować roboty według projek-
tu i harmonogramu. 

- Zgodnie z umową musiałem 
się trzymać harmonogramu robót, 
aby uniknąć ewentualnego zarzutu 
o niedotrzymywanie terminu. Nie 
mogłem też sam podjąć decyzji o 
tym, aby nową nawierzchnię drogi 
wykonać inaczej niż zakłada pro-
jekt – przyznaje Wykonawca. 

Walbud wykonywał, więc pra-
ce zgodnie ze zleceniem gminy. W 

trakcie robót gmina poprosiła, aby 
firma wyceniła ile by kosztowało 
położenie nowej nawierzchni na 
parkingu, tak by zrównać miejsca 
postojowe z biegnącą wzdłuż dro-
gą. Jak twierdzi W. Puszcz, gmina 
jednak na jego wycenę zgodzić się 
nie chciała. 

- Sprawa stanęła w martwym 
punkcie. Kiedy zostało mi dwa, 
trzy dni do zakończenia inwesty-
cji, otrzymałem wtedy pismo z UM 
nakazujące mi wstrzymanie robót i 
zejście z placu budowy – mówi W. 
Puszcz. 

Taki obrót sprawy rozwścieczył 
mieszkańców Radosławia, którym 
pod oknami pozostawiono roz-
grzebaną inwestycję. Miarka się 
przebrała i jeden z mieszkańców 
osiedla, po rozmowach z sąsiada-
mi, postanowił złożyć skargę na 
burmistrza R. Czaplę, który zgod-
nie z prawem nadzoruje gminne 
inwestycje. Na jednym z bloków 
znajdującym się na osiedlu Rado-
sław powieszono również transpa-
rent z napisem: „Stop nieudolnym 
inwestycjom. Burmistrzu ogarnij 

swój Urząd”. 
- Burmistrz, jako osoba, która 

bezpośrednio sprawuje nadzór nad 
inwestycją, bo to wynika z zakresu 
jego obowiązków, ale też deklaracji, 
jaką złożył umieszczając stosowne 
tablice na osiedlu (informujące, że 
roboty wykonuje gmina z podpisem 
burmistrza Czapli – dop. Red.) nie 
dopilnował, aby inwestycja była 
wykonana we właściwy sposób i w 
odpowiednim terminie. Skazano 
nas za to na dwa i pół miesiąca ba-
łaganu, zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia mieszkańców, braku do-
jazdu pod bloki. Jako mieszkań-
cy Radosława jesteśmy zmęczeni 
całą tą sytuacją a zarazem wście-

kli, że tak nas się traktuje. Dlatego 
w imieniu nas wszystkich zwróci-
łem się do rady, by ta zobligowała 
pana Burmistrza, by dokończył in-
westycję zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym, a przede 
wszystkim oczekiwaniom miesz-
kańców – mówi pan Jacek Gralak, 
jeden z mieszkańców osiedla Ra-
dosław, który oficjalnie zwrócił się 
do radnych o pomoc w rozwiąza-
niu sytuacji. 

Sprawa drogi była poruszana  na 
ostatniej sesji Rady Miasta, w dniu 
28 października. O problemach, 
jakie wystąpiły w trakcie remontu 
a także dalsze losy inwestycji za-
pytywał radny Michał Wiatr, po-
chodzący z Radosławia. Przedsta-
wiciele UM  miali trudności z za-
jęciem konkretnego stanowiska w 
sprawie, stwierdzając jedynie, że 
„wykonawca opuścił plac budowy” 
i tym samym sugerując, jako że to 
firma prowadząca roboty na zlece-
nie UM miała być za wszystko od-
powiedzialna. 

- Oczywiście, że nie czuję się 
winny całej sytuacji. Od samego 

początku kierowałem swoje wąt-
pliwości odnośnie projektu drogi – 
mówi Waldemar Puszcz. 

Przedsiębiorca ma jednak na-
dzieję, że sprawa wkrótce zostanie 
wyjaśniona. - Na razie nie wiem, 
co dalej w sprawie. Zgodnie z na-
kazem zszedłem z placu budowy 
i czekam na dalsze kroki ze stro-
ny Urzędu. Mam nadzieję, że będę 
mógł dokończyć inwestycję. Zosta-
ło nam praktycznie kilka metrów. 
Nie mogę jednak robić niczego na 
przysłowiową „gębę”. Na wszystko 
muszą być papiery – dodaje wła-
ściciel firmy Walbud. 

Marian Jeż, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Cisy, która nie 

tylko jest właścicielem parkingu, 
ale też partycypowała w budowie 
drogi, którą przerwano, przyzna-
je, że przygląda się całej sytuacji 
z niepokojem. Wierzy jednak, że 
wkrótce sprawa zostanie zakoń-
czona pomyślnie. 

-Spółdzielnia z dużym niepo-
kojem przygląda się całej tej spra-
wie. Solidaryzujemy się z miesz-
kańcami, którzy oczywiście mają 
słuszne pretensje. To jasne, że je-
śli projektuje się przestrzeń na osie-
dlu, trzeba myśleć o tym by zapew-
nić mieszkańcom swobodny do-
stęp do parkingów, a nie odcinać 
ich od miejsca gdzie można po-
zostawić samochód. Mam wraże-
nie, że w tym przypadku zabra-
kło trochę elastyczności zarówno 
po stronie inwestora jak i wyko-
nawcy i nie osiągnięto porozumie-
nia.  Ponieważ jednak spółdziel-
nia jest również tej sprawie stroną, 
angażujemy się w działania mają-
ce doprowadzić do jak najszybsze-
go rozwiązania powstałego proble-
mu, który ze zrozumiałych wzglę-
dów wywołuje u mieszkańców dys-
komfort – mówi M. Jeż, prezes SM 
„Cisy”. 

Co dalej z remontem długo wy-
czekiwanej drogi na osiedlu Ra-
dosław? Kto dokończy przerwa-
ne roboty? Czy są pomysły jak 
przywrócić mieszkańcom możli-
wość swobodnego korzystania z 
centralnego parkingu na osiedlu? 
Z takimi pytaniami zwróciliśmy 
się do UM, ale tradycyjnie do za-
mknięcia bieżącego nr gazety ża-
den z przedstawicieli gminy, a tym 
bardziej, R. Czapla, odpowiedzial-
ny za przebieg inwestycji, odpo-
wiedzi nam nie udzielił. Tej odpo-
wiedzi nie oczekuje tylko gazeta, 
ale zwłaszcza mieszkańcy o czym 
świadczy napis na banerze wiszą-
cym na osiedlu Radosław

"…Burmistrzu ogarnij swój 
Urząd".

Marcin Simiński

6 sierpnia 2015 roku. Burmistrz otwiera plac budowy na Radosławiu w znanym dla 
siebie stylu. Szybko jednak okaże się, że zatwierdzony przez włodarza projekt re-
montu osiedlowej drogi to zwykła fuszerka.

Taki oto próg zafundowano mieszkańcom korzystającym z osiedlowego parkingu
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Sonda z Osiny
Tak się to robi w gminie Osina

Nowa droga w Kościuszkach
W czwartek (29 października), zakończyła się modernizacja drogi w miejscowości Ko-
ściuszki. Poprawiono stan jezdni na długości 500 metrów oraz wykonano zjazdy do posesji. 
Całkowity koszt wyniósł 114.575,61 zł.

 Chciałoby się rzec: tak się to 
robi w gminie Osina... Przed kil-
koma dniami do użytku zosta-
ła oddana wyremontowana dro-
ga w miejscowości Kościuszki. In-
westycja polegała na nałożeniu 5 
cm asfaltowej warstwy ścieralnej 
na odcinku długości ponad 500 
metrów i szerokości 5 metrów, na 
całej długości wykonano również 
zjazdy do posesji. Przed moder-
nizacją droga pozostawiała wie-
le do życzenia, zwłaszcza po opa-
dach deszczu, obecnie mieszkań-
cy tej części Kościuszek uzyska-
li komfortowy dojazd do swoich 
posesji. Wykonawcą inwestycji 
była firma PRD Nowogard, całko-
wity koszt to 114.575,61 zł. W po-
równaniu do remontu dróg gmin-
nych, o które proszą sołectwa z 
gminy Nowogard, mieszkańcy 
tych miejscowości mogą patrzeć 

z zazdrością na to, co się robi w 
Osinie. Burmistrz Nowogardu za-
miast zdecydować się na porząd-
ną modernizację drogi, woli za-
łatać ją półśrodkami- przy uży-
ciu np. frezu, a w zasadzie zaanga-
żować do pracy mieszkańców da-
nej wsi, coś na zasadzie- chcecie 

drogę? Macie materiał i róbcie... 
Co z tego, że droga zostanie za-
łatana, skoro za rok problem po-
wróci? Kolejne koszty, kolejna na-
prawa i tak w kółko, a w Kościusz-
kach zmodernizowana droga słu-
żyć będzie latami...

KR

Piłkarze z Gimnazjum z Osiny mistrzami Powiatu

Najlepsi z najlepszych 
W czwartek (29 października), odbył się Finał Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej 
chłopców z gimnazjum w Nowogardzie. W zawodach wzięły udział cztery drużyny z: 
Osiny, Nowogardu, Mostów i Maszewa.  Rywalizacja między zawodnikami była zawzię-
ta. Zwycięzcami spotkania okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Bro-
nisława Malinowskiego w Osinie, którzy zdobyli tytuł Mistrza Powiatu. 

W czwartek (29 października), 
uczniowie z Publicznego Gimna-
zjum w Osinie zmierzyli się w wal-
ce o tytuł Mistrza Powiatu z trze-
ma najlepszymi drużynami z No-
wogardu (Gimnazjum nr 2), Mo-
stów i Maszewa. Turniej rozpo-
czął się o godzinie 9: 30 na pobli-
skim boisku „Orlik” w Nowogar-
dzie. Uczniowie Publicznego gim-
nazjum w Osinie w składzie: Ma-
ciej Smoliński, Jakub Smoliński, 
Aleksander Pakulski, Adrian Ba-
nasiewicz, Filip Jarota, Gracjan 
Makosz, Piotr Micał, Kacper Rol-
ka, Damian Zimecki po wygranym 
meczu 5: 1 nad gimnazjum w Mo-
stach awansowali do ścisłego fina-
łu, gdzie spotkali się z Gimnazjum 
nr 2 w Nowogardzie. Turniej był 
emocjonujący i obfitował w wie-
le dobrych akcji. Dzięki zwycię-
skim rzutom karnym zawodnicy z 
Publicznego Gimnazjum w Osinie 
uzyskali tytuł Mistrzów Powiatu. 
Uczniowie na zakończenie spotka-
nia otrzymali dyplom, puchar oraz 
medale. Z informacji, jakich udzie-
lił nam trener zwycięskiej drużyny 
pan Michał Janik, wynika, że Osi-
na już na wiosnę będzie reprezen-
towała Powiat Goleniowski w roz-
grywkach Wojewódzkich. 

Po triumfalnym meczu udaliśmy 
się na rozmowę z jednym z zawod-

ników zwycięskiej drużyny, by za-
pytać, jak ocenia finałowy mecz i 
rozgrywający się wcześniej półfi-
nał?

Adrian Banasiewicz – 29 paź-
dziernika, nasza drużyna wzięła 
udział w Finale Mistrzostw Powia-
tu w Nowogardzie. Mecz był emo-
cjonujący powiem nawet, że trzy-
mał wszystkich w napięciu. Wszy-
scy zawodnicy współpracowali 

ze sobą. Gdy przeciwna drużyna 
strzeliła nam bramkę, to nie pod-
dawaliśmy się, graliśmy dalej wy-
trwale. Naszym trenerem był pan 
Michał Janik, który podczas me-
czu był dla nas dużym wsparciem, 
dopingował nas z całych sił. A je-
śli chodzi o półfinał to po wygra-
nych dwóch meczach i jednym re-
misie zajęliśmy pierwsze miejsce, 
co doprowadziło nas do Finału 
Mistrzostw Powiatu. Zdominowa-
liśmy naszych przeciwników. Poza 
tym ciężko pracowaliśmy na ten 
sukces. Spotykaliśmy się na zaję-
ciach pozalekcyjnych, aby stać się 
jeszcze lepszym w tym, co robimy.

Klaudia Stefańska

Z okazji minionych uroczystości Wszystkich Świętych i 
Dnia Zadusznych zapytaliśmy naszych respondentów z 
Gminy Osina, w cotygodniowej sondzie, o to jak wspomi-
nają bliskich, znajomych oraz przyjaciół, którzy odeszli do 
wieczności?

Grzegorz Margas - Oczywi-
ście były takie osoby, o których do 
tej pory się pamięta. Np. mile i z 
uśmiechem na twarzy wypomi-
nam rodziców mojego taty, zwłasz-
cza dziadka, który był osobą bar-
dzo otwartą i zabawną. Często o 
nich rozmawiam z najbliższymi. 
Zdarza mi się również oglądać ich 
zdjęcia. Jak mam możliwość udaję 
się również na cmentarz, by posta-
wić znicza oraz kwiaty. 

Patryk Ziemkowski – W ostat-
nim czasie odeszła do wieczności 
najbliższa mi osoba, czyli mój dzia-
dek. Będę mile go wspominał, za-
wsze troszczył się o mnie, zawsze za-
pewniał mi różnego rodzaju atrak-
cje, jak byłem dzieckiem. Również 
ważną osobą, o której nie da się za-
pomnieć jest mój wujek. Był on Pre-
zesem Straży Pożarnej. Dzięki nie-
mu zafascynowałem się tą pracą i 
dołączyłem do Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspomnienia po najbliższych 
pozostaną w moim sercu na zawsze.

Pani Bożena – 1 Listopada, to 
taki szczególny dzień, ale mimo to 
ja i tak codziennie myślę o moich 
rodzicach, siostrzyczkach, kocha-
nych dziadkach oraz o innych bli-
skich mi osobach z rodziny, któ-
rzy odeszli do wieczności. Owszem 
Wszystkich Świętych jest bardzo 
ważnym dniem, ale uważam, że 
każdego dnia trzeba pamiętać o 

naszych zmarłych. To nasz obowiązek.  Lubię, kiedy dzieci do mnie przy-
jeżdżają, wtedy rozkładamy albumy, oglądamy zdjęcia i wspominamy. 

Bogumiła Kobus z córką Anią 
– Oczywiście są takie osoby, w 
szczególności mówię tu o moim 
mężu. Zawsze ciepło go wspomi-
nam, same dobre myśli przychodzą 
mi na myśl, kiedy jest mowa o nim. 
Powiem szczerze, że częściej teraz 
o nim myślę, jak kiedyś. Brakuje mi 
go. Mama i tata też już odeszli, pa-
miętam również i o nich. W mia-
rę swoich możliwości chodzę na 
cmentarz, by zapalić świeczkę.

Zbigniew Grabowski – W 
moim życiu, najważniejszą osobą 
była moja mamusia, która odeszła 
od nas w wieku 64 lat. Później od-
szedł tato, mój brat najbliższy oraz 
siostrzeniec. To były najbliższe mi 
osoby. Powiem szczerze, że ciężko 
się wspomina ich. Nie raz łza się w 
oku pojawi. Ale trzeba z tym żyć, 
trzeba się pogodzić z utratą naj-
bliższych. Zawsze wyciągam zdję-

cia, biorę swoje dzieci i wnuki, pokazuję im babcię, dziadka. Chcę, by o 
nich pamiętali.

Wysłuchała: Klaudia Stefańska
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Msza Św. żałobna odbędzie się we wtorek (3.11.2015r) 
o godz. 15.00 w Kościele pw. WNMP w Nowogardzie, 

natomiast pożegnanie odbędzie się w środę (4.11.2015r) 
o godz. 14.00 na nowogardzkim cmentarzu. 

Pogrążona w smutku rodzina

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 1.11.2015  zmarł 

śp. Józef Szczeciński 

Sprawa zakazu budowy ferm –ciąg dalszy 

Prokurator policzy głosy sam…
Prokurator zajął się sprawą błędnego policzenia liczby głosów podczas kwietniowej sesji rady miejskiej w trakcie głosowania nad uchwałą obywatelską 
wprowadzającą zakaz budowy kolejnych ferm norek na terenie gminy Nowogard.

Przypomnijmy: w kwietniu w 
trakcie sesji Rady Miejskiej od-
było się głosowanie nad uchwa-
łą wniesioną pod obrady w try-
bie wniosku obywatelskiego, (co 
najmniej 250 podpisów popar-
cia). Uchwała dotyczyła wprowa-
dzenia zakazu budowy nowych 
ferm norek amerykańskich na te-
renie naszej gminy. Aktualnie w 
gminie Nowogard znajduje się 6 
ferm norczych z 11 w całym po-
wiecie. W protokole z sesji zapisa-
no następujący wynik głosowania: 
8 radnych przeciw zakazowi, 7 za 
zakazem i pozostali odnotowani 
są, jako wstrzymujący się.  Już po 

sesji, grupa 8- miu radnych pod-
pisała się pod wnioskiem do prze-
wodniczącego Rady o anulowanie 
takich wyników głosowania, jako 
źle policzonych. Wszyscy podpi-
sani pod pismem, (czyli 8-miu) 
twierdzili w nim, że głosowali za 
zakazem i tym samym uchwa-
ła powinna była przejść. Nieste-
ty przewodniczący rady Stanisław 
Saniuk nic z tym fantem nie zro-
bił i sprawa pewnie by się rozmy-
ła, gdyby nie społeczni inicjatorzy 
wniesienia uchwały, z Tadeuszem 
Soroką na czele. Ponieważ w gmi-
nie nikt ich słuchać nie zamierzał 
nieprawidłowości dotyczące gło-

sowania, a zwłaszcza liczenia gło-
sów zgłosili oni do prokuratury. 
Zgłosili również podejrzenie sfał-
szowania listy obecności. 

26 października, prokurator 
powiadomił p. Tadeusza Soro-
kę o wszczęciu śledztwa w spra-
wie przekroczenia uprawnień 
przez funkcjonariusza publiczne-
go podczas liczenia głosów oraz 
sfałszowania listy obecności rad-
nych. Wreszcie nastało Prawo, po-
zostaje mieć nadzieję, że będzie z 
tego i Sprawiedliwość.   
                                                                                                                                                   

ms Słynne głosowanie w sprawie zakazu budowy ferm norek, którego domagali się 
mieszkańcy Sikorek

 Jeszcze o wyborach

Aktorzy prowincjonalni 
Klęska ZL-ewek w wyborach 

parlamentarnych potwierdza 
pewną dziejową prawidłowość - 
osąd historii, nawet po wielu la-
tach, ale ostatecznie bezbłędnie, 
klasyfikuje fałsz, zbrodnię i pro-
stactwo, jako fałsz zbrodnię i 
prostactwo.  Niemniej w Nowo-
gardzie zaraz po ostatnich wybo-
rach lokalne komuszki   jak zwy-
kle rozpoczęły swoistą reinter-
pretację wyborczego wyniku za-
równo listy ZL-ewu, jak i ich lo-
kalnego kandydata, próbując w 
swoim stylu udowadniać, że bia-
łe to czarne (a raczej, że czerwo-
ne), a czarne(czerwone) to bia-
łe. Wynik ZL-ewu w Nowogar-
dzie jest oczywiście lepszy aniżeli 
gdziekolwiek, ale na tym koniec i 
wybiórcza wiwisekcja nic tu nie 
pomoże.  A oto „naga” praw-
da dotycząca rezultatów wybor-
czych (ciąg dalszy - bowiem wy-
niki nowogardzkie i okręgowe 
wraz z wnioskami już prezento-
waliśmy).

Wyniki osiągnięte przez no-
wogardzkich kandydatów w ca-

łym okręgu, 41 (czyli z obszaru, 
na którym byli wybierani) z wy-
łączeniem gminy Nowogard.

Paweł Słomski - 1176 (Kukiz 
15)

Magdalena Zarębska Kulesza- 
881 (PiS)

Adam Fedeńczak- 780 (PO)
 Kazimierz Lembas- 605 (ZL)
Wyniki osiągnięte przez no-

wogardzkich kandydatów w 
mieście Szczecinie

 Paweł Słomski - 431 (Kukiz 
15)

Magdalena Zarębska Kulesza- 
402 (PiS)

Adam Fedeńczak- 254 (PO)
 Kazimierz Lembas- 181 (ZL)
Tak, więc wnioski są jasne – 

kandydat ZL-ewek (K. Lembas) 
robi wrażenie tylko wśród kum-
pli, czyli w czerwonej gminie 
Nowogard( a i ta też już nie tak 
czerwona jak bywało wcześniej 
– coż, bowiem znaczy ponad 900 
głosów na prawie 20 tys. upraw-
nionych).

Red.

Setki osób modliły się  
na cmentarzu 
Wielu nowogardzian uczestniczyło w procesji i nabożeństwie, które odbyły się na cmenta-
rzu w Nowogardzie, w dniu 1 listopada. Mszę celebrowali kapłani z nowogardzkich świą-
tyń pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i Parafii oraz św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie

Dzień Wszystkich Świętych był 
i jest dniem, który  w terminarzu 
Kościoła katolickiego ma szcze-
gólne miejsce. Tradycyjnie w tym 
dniu na wszystkich nekropoliach 
odbywają się nabożeństwa i pro-
cesje. 

-  W dniu oraz miejscu, jakim 
jest cmentarz przypominamy sobie 
o zmarłych i modlimy się za nich 
w sposób szczególny – mówił Kazi-
mierz Łukjaniuk.

We Mszy uczestniczyło wielu 
wiernych wraz z całymi rodzina-
mi. 

Jarek Bzowy 

akcja „Znicz 2015” zakończona 

235 policjantów na ulicach powiatu
Od 30 października do 2 listopada, podobnie jak w całym kraju, również na terenie powiatu 
goleniowskiego trwała policyjna akcja „Znicz 2015”. Działania ukierunkowane były głów-
nie na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno podróżnych, jak i osób odwiedzających gro-
by swoich bliskich. 

W ciągu trzech dni, porząd-
ku na drogach oraz w oko-
licach cmentarzy pilnowa-
ło łącznie 235 policjantów. 
Wzmożony wysiłek i sumienna 
praca funkcjonariuszy w trakcie 
obchodów Święta Zmarłych przy-
niosły efekty. Podczas trwania akcji 
„Znicz 2015” było spokojnie i bez-
piecznie. W trosce o bezpieczeń-

stwo mieszkańców oraz osób od-
wiedzających groby najbliższych, na 
terenie powiatu pojawiła się więk-
sza liczba patroli. Porządku na dro-
gach oraz w okolicach cmentarzy 
pilnowało łącznie 235 policjantów. 
Na terenie powiatu goleniowskiego, 
w czasie trwania akcji „Znicz 2015”, 
doszło do 7 kolizji drogowych. Po-
licjanci zatrzymali 3 pijanych rowe-

rzystów oraz 1 kierowcę motoro-
weru, który naruszył sądowy zakaz 
kierowania pojazdami mechanicz-
nymi, znajdując się jednocześnie w 
stanie po użyciu alkoholu. Ponad-
to w ręce mundurowych wpadło 6 
osób poszukiwanych przez wymiar 
sprawiedliwości.

 
sp. Julita Filipczuk

kONDOleNCJe
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Trzy uczennice docenione za wysokie wyniki w nauce 

Stypendystki Premiera z Nowogardu 
Trzy uczennice nowogardzkich szkół średnich otrzymały w czwartek 29 października, stypendia Premiera RP. Uroczystość 
odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

Stypendia Premiera otrzy-
mały: Katarzyna Kozłowska – 
uczennica klasy IV Technikum 
nr 1 w ZSP Nowogard (tech-
nik hotelarstwa), Lucyna Kacz-
marek uczennica klasy III A 
II Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowogardzie oraz Domi-
nika Kaczmarek, klasa III B z I 

Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie. 

Wszystkie trzy uczennice w 
ubiegłym roku szkolnym osią-
gnęły średnią ocen powyżej 5. Są 
też laureatkami wielu konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych. 
Jako wzorowe uczennice anga-
żują się w życie swoich szkół. 

Spotkanie, w trakcie, którego 
wręczano uczniom z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego sty-
pendia Premiera uświetnili Ma-
rek Tałasiewicz Wojewoda Za-
chodniopomorski i Krzysztof 
Rembowski Zachodniopomor-
ski Wicekurator Oświaty.

Redakcja DN gratuluje na-
szym uczennicom otrzymane-
go wyróżnienia i życzy dalszych 
sukcesów w nauce. 

Dla kogo stypendium? 
Stypendium Premiera przy-

znawane jest uczniom szkół, któ-
rych ukończenie umożliwia uzy-
skanie świadectwa dojrzałości. 

Takie stypendium może otrzy-
mać uczeń, który otrzymał pro-
mocję z wyróżnieniem, uzysku-
jąc przy tym najwyższą w danej 
szkole średnią ocen lub wykazu-
je szczególne uzdolnienia, w co 
najmniej jednej dziedzinie wie-

dzy, uzyskując w niej najwyższe 
wyniki, a w pozostałych dzie-
dzinach wiedzy wyniki, co naj-
mniej dobre. Wnioski o przy-
znanie stypendium są sporzą-
dzane przez samorząd uczniow-
ski, a jeżeli samorząd uczniow-

ski nie został utworzony – przez 
komisję, w skład, której wchodzi 
od 3 do 5 uczniów wybranych 
przez ogół uczniów danej szko-
ły. Stypendium jest przyznawa-
ne na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów i wyno-
si 2 tys. 580 zł. Stypendium wy-
płaca wojewoda w dwóch rów-
nych ratach: do dnia 30 listopa-
da i do dnia 30 kwietnia.

Marcin Simiński 
Katrzyna Kozłowska wspólnie z dyrektorem ZSP Stefanem Sidkowskim (po lewej) i 
wicekuratorem oświaty w Zachodniopomorskiem, K. Rembowskim.

Dominika Kaczmarek, stypendystka 
premiera z I LO w Nowogardzie

Lucyna Kaczmarek po otrzymaniu sty-
pendium od Premiera. Obok niej dyrek-
tor ZSO w Nowogardzie, Leszek Becela

Niezwykłe spotkanie w ZSP 

Dyrektor 
rosyjskiego liceum 

odwiedzi Nowogard 
Dnia 05 listopada 2015 r. (czwartek), o godzinie 10.40, na 
forum szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy 
ulicy Boh. Warszawy 78, odbędzie się spotkanie z dyrek-
torem Średniej Szkoły Ogólnokształcącej w Objaczewie, 
Republika Komi (Rosja), powiat Priluzskiy panem Ma-

salcew Wieczesław Michaiłowiczem. 

Spotkanie odbędzie się w ramach „Młodzi wobec histo-
rii”, na którym będzie przedstawiona historia Polaków 
deportowanych do dzielnicy Priluzsky, Republiki Komi 
(zachodnia Syberia). W okresie istnienia ZSRR funkcjo-

nowały tam obozy pracy, Gułagi. 

Warto dodać, że p. Wieczesław Michaiłowicz, odnalazł na 
Syberii, grób pradziadka jednej z rodzin, która obecnie 

zamieszkuje gminę Nowogard. Właśnie u tej rodziny po-
zostanie w trakcie kilkudniowego pobytu w Polsce. Wię-
cej szczegółów na temat tej niezwykle ciekawej historii, 

ale także pobytu gościa z Rosji w Nowogardzie, w następ-
nych wydaniach DN. 

Red. 

Służba w ramach stażu adaptacyjnego

Dodatkowe patrole  
na ulicach Nowogardu
Tak jak to bywało w minionych latach, i tym razem policjanci odbywający służbę w ramach 
stażu adaptacyjnego, patrolować będą ulice Nowogardu. Młodzi funkcjonariusze pomagali 
już w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Dnia Wszystkich Świętych.  

Po raz kolejny szeregi policjan-
tów z Goleniowa oraz Nowogardu 
zasilą mundurowi pełniący służ-
bę w ramach stażu adaptacyjne-
go, co oznacza, że na ulicach obu 
miast ponownie pojawi się więk-
sza liczba patroli pieszych i zmo-
toryzowanych. - Do służby w ra-
mach stażu adaptacyjnego skiero-
wanych zostało 12 policjantów, po 
pozytywnie zakończonym szkole-

niu podstawowym oraz 4 policjan-
tów Oddziału Prewencji ze Szcze-
cina. Przez najbliższych 6 tygodni, 
pod okiem doświadczonych funk-
cjonariuszy, młodzi stróże prawa 
będą poznawać tajniki pracy poli-
cyjnej. Jednym z ich podstawowych 
zadań będzie patrolowanie miejsc 
szczególnie zagrożonych oraz za-
pobieganie i ujawnianie sprawców 
wykroczeń uciążliwych dla miesz-

kańców – informuje rzecznik po-
licji asp. Julita Filipczuk. Podczas 
Dnia Wszystkich Świętych, mło-
dzi funkcjonariusze pełnili służbę 
w rejonach cmentarzy oraz wszę-
dzie tam, gdzie było to niezbędne 
dla utrzymania porządku i zapew-
nienia bezpieczeństwa osób od-
wiedzających groby najbliższych.

Oprac: KR 



3-5.11.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnię
kierowcę z kat. B

informacje: tel. 606 651 290
oferty proszę wysyłać na 
e-maila: kigar@kigar.com

Dla PaŃ "PrOFIlakTYka raka PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 7 listopad 2015 r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                   

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOkU ŻYCIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

                                          Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji 
Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - 

tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: seg-

ment, junkers gazowy  do    podgrzewania wody, taborety, krzesła do 
pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 508 413 896

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne  tel. 

735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                                                         
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Sześciotygodniowe śliczne kotki – pięć,  czekają na właścicieli i cie-

płą strawę Tel. kont. 692  618  185 lub pod nr tel. redakcji DN 91 39 
22 165.

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również prze-
syłać na 

adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

                                                                           Nowogard 02.11.2015
OGŁOSZENIE

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE

INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 
WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 

                              PROGRAM -P.O.P.Ż 2014-2020

13.11.2015 PIĄTEK   OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY  1-60

14.11.2015 SOBOTA  OD GODZ.9:00-14:00   61_140

16.11.2015 PONIEDZIAŁEK, OD GODZ.9:00-14:00.   141-250

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
 PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:

1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

                                                                                         
   ZARZĄD 

młodzież z wizytą w eSO 

Kombinezony ochronne made in Osajda
W dniu 29.10.2015 r., o godz. 10: 00, w siedzibie nowogardzkiej firmy ESO, odbyło się bardzo interesujące spotkanie młodzieży z klasy III C Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie, ze Stanisławem Osajdą, wieloletnim przedsiębiorcą i wynalazcą kombinezonu ochronnego do 
pracy w polach elektromagnetycznych.

 Stanisław Osajda prowadzi 
od 1997 roku firmę ESO w No-
wogardzie (artykuły fryzjer-
skie).  Jest również producen-
tem kombinezonu ochronnego 
ESO 3 ALEKSANDER, który 
jest wykorzystywany do pracy w 
polach elektromagnetycznych, 
czy przy urządzeniach nadaw-
czych, radiostacjach, nadajni-
kach stacji bazowych, telefonii 
komórkowych, stacji radioloka-
cyjnych, radarowych, radiona-
wigacyjnych, satelitarnych sys-
temów łączności.  O tym, co 
to jest pole elektromagnetycz-
ne, gdzie najczęściej występuje, 
mogli wysłuchać uczniowie, kl. 
III Gimnazjum w Nowogardzie 
na spotkaniu w siedzibie firmy 

ESO.  Stanisław Osajda opowie-
dział historię powstania jego 
firmy, ale i kombinezonów.

 - Pragnę wszystkich powi-
tać bardzo serdecznie w mojej 
firmie, która dziś jest dla Was 
miejscem, w którym poznacie 
nie tylko mnie, ale i to, co tu ro-
bię, na co dzień wraz z moją za-
łogą. Dlatego proszę wysłuchaj-
cie tego, co mam Wam do po-
wiedzenia. Prelekcja, wyjątko-
wo tym razem, nie będzie o pie-
lęgnacji włosów i kosmetyków, co 
jest przecież specjalnością tego 
miejsca, lecz o kombinezonach, 
które są moją drugą formą mo-
jej aktywności biznesowej. PHU 
ESO, jak dotychczas, jest jedy-
nym producentem w Polsce oraz 

w Europie południowo-wschod-
niej kombinezonu chroniącego 
przed falami elektromagnetycz-
nymi, które emitowane są przez 
np. stacje telefonii komórkowej, 
czy też kuchenki mikrofalowe w 
naszych domach. Dlatego spo-
tykając się z Wami, chciałbym 
opowiedzieć Wam, jak należy się 
przed nimi chronić oraz pokazo-
wo zdemontować mój kombine-
zon, który ma wersję cywilną i 
wojskową. Kombinezon jest lek-
ki i spełnia wymagania zasadni-
cze dla norm specjalnego ubra-
nia ochronnego oraz dodatkowo 
określone w wytycznych przez 
Ministerstwo Obrony Narodo-
wej - powiedział przedsiębiorca. 
W czasie prelekcji uczniowie z 

zaciekawieniem słuchali wykła-
dowcy, który oprócz informa-
cji związanej z kombinezonami 
opowiadał również o swoim ży-
ciu i perypetiach, które spotkały 
go na przestrzeni ostatnich lat. 
Opowiadał o pasji tworzenia, 
ale i o przebytej nie tak dawno 
chorobie i zwycięstwie nad nią. 
Finał spotkania nie mógł być 
inny niż wspólne, młodzieży i 
pana Stanisława, pamiątkowe 
zdjęcie przed budynkiem firmy 
ESO.  
                          Jarek Bzowy, Klaudia 

Stefańska 

Po prelekcji przyszła chwila na podziękowania od uczniów i pani nauczycielki

Uczniowe gimnazjum na wspólnym zdjęciu z panem Stanisławem

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe
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ReklaMa

Warsztaty kulinarno-żywieniowe w Osinie 

Jak gotować, żeby nie marnować 
W czwartek (29 października), o godzinie 12: 00, w Wiejskiej Świetlicy w Osinie, odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe dla osób zakwalifikowanych 
do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Program współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty rozpoczęły się 
o godzinie 12: 00, w Wiej-

skiej Świetlicy w Osinie. Na 
spotkanie przybyła liczna 

grupa osób, która z zacie-
kawieniem słuchała wykła-

du na temat zasad zdrowe-
go żywienia i przeciwdzia-
łania marnowaniu żywno-
ści, wygłoszonego przez pa-
nią Zofię Jabłońską. 

Spotkanie połączone było 
z dydaktycznymi grami i 
zabawami oraz teoretyczną 
wiedzą na temat: przyczyn 
marnowania żywności, 
sposobu uniknięcia marno-
wania produktów spożyw-
czych oraz ich przechowy-
waniem. Na zakończenie 
pierwszego wykładu uczest-
nicy spotkania wypełni-
li anonimową ankietę. Po 
tym wykładzie głos zabra-
ła następnie pani Katarzy-
na Fusiarz, która poprowa-
dziła dalej zajęcia kulinarne 
dotyczące przygotowania 
zdrowych posiłków, które 
będą spożywane z produk-
tów otrzymanych od Ban-
ku Żywności. Dodatkowo 
uczestnicy warsztatów zo-

stali zapoznani z piramidą 
zdrowego żywienia. Przed 
rozpoczęciem gotowania 
wszyscy otrzymali fartuszki 
i rękawiczki. Następnie po-
dzielono warsztatowiczów 
na trzy grupy, z których ko-
lejno mieli za zadanie przy-
gotować: zupę z serków to-
pionych, sałatkę z makaro-
nem i warzywami, pastę z 
mielonki. Gdy gotowania 
czas dobiegł końca, wszy-
scy przystąpili do degustacji 
przyrządzonych przez sie-
bie potraw. Na zakończanie 
pani Zofia Jabłońska i pani 
Katarzyna Fusiarz wręczy-
ły każdemu uczestnikowi 
warsztatów materiały szko-
leniowe i promocyjne. 

Organizatorem spotkania 
był Bank Żywności w No-
wych Bielicach.

Klaudia Stefańska
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Juniorzy Pomorzanina odnoszą kolejne zwycięstwa

Przezimują na fotelu lidera?
Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że drużyna juniorów Pomorzanina, występująca w II Klasie Juniorów, jest wciąż niepokonana. Choć podopieczni 
Dawida Kurka zaznali już jedną porażkę, to są na najlepszej drodze, aby wygrać rundę jesienną.  

O drużynie juniorów prowa-
dzonej przez Dawida Kurka in-
formowaliśmy na początku paź-
dziernika. Wówczas przed fina-
łem wojewódzkim Pucharu Pol-
ski Kobiet, delegaci ZZPN na-
grodzili podopiecznych Dawi-
da Kurka pucharem za wygra-
nie ligi trampkarzy. Młodzi pił-
karze Pomorzanina w tym sezo-
nie występują już w 1. grupie II 
Klasy Juniorów i radzą tam sobie 
bardzo dobrze. Przypomnijmy, że 
po przełożonym meczu z 1. kolej-
ki, nowogardzianie następnie wy-
grali odpowiednio: w Trzygłowie 
z Błękitnymi (1:5), u siebie z Bi-
zonem Cerkwica (6:0), w Trzebia-
towie z Regą (2:4), u siebie z Jan-
tarem Dziwnów (3:1) oraz w Re-
walu z Wybrzeżem Rewalskim 
(2:3). Dziś prezentujemy kolejne 

wyniki juniorów z Nowogardu. 
W 7. kolejce bez większych pro-
blemów nowogardzianie ograli 
na własnym boisku Wicher Broj-
ce 4:2. Serię zwycięstw przerwała 
dopiero Iskra Golczewo, po sza-
lonym meczu zakończonym wy-
nikiem 5:4 dla gospodarzy. Po-
morzanin w tym pojedynku prze-
ważał i choć podopieczni Dawida 
Kurka stworzyli sobie w pierwszej 
połowie co najmniej 5 stuprocen-
towych okazji, to do szatni scho-
dzili przegrywając 2:0. Po zmianie 
stron Pomorzanin znów atako-
wał, a Iskra podwyższyła na 3:0. 
Następnie na gola nowogardzian, 
dwukrotnie odpowiedziała Iskra 
prowadząc już 5:1. Na domiar złe-
go Pomorzanin od 60 minut grał 
w „dziesiątkę” i ambitnie nie pod-
dawał się. Zawodnicy z Nowogar-

du strzelili trzy bramki doprowa-
dzając do stanu 5:4 i gdyby mecz 
potrwał 5 minut dłużej, to mogli-
by zremisować. Tak się nie stało i 
w 8. kolejce przyszła pierwsza po-
rażka nowogardzian. W 9. kolejce 
Pomorzanin pauzował, natomiast 
w 10. kolejce wszystko wróciło do 
normy i zawodnicy z Nowogar-
du wygrali u siebie z Polonią Pło-
ty 4:1. W ostatnim meczu junio-
rów Pomorzanina, w Resku tam-
tejsza Mewa uległa nowogardzia-
nom 2:4. Do końca rozgrywek 
Pomorzaninowi pozostaje mecz 
z Koroną Stuchowo i Zalewem 
Stepnica oraz zaległe spotkanie z 
1. kolejki  z Prawobrzeżem Świ-
noujście. Patrząc na tabelę, pod-
opieczni Dawida Kurka powinni 
nie mieć problemów z odniesie-
niem kompletu zwycięstw i utrzy-

maniem pozycji lidera na koniec 
rundy jesiennej. Przypomnijmy 
jeszcze jacy piłkarze występu-
ją w drużynie juniorów prowa-
dzonej przez Dawida Kurka: Pa-
tryk Białasiewicz, Kornel Pękala, 

Oskar Madej (bramkarze), Maciej 
Bobrowski, Bartłomiej Kozieł, Mi-
łosz Rybak, Karol Płaczek, Kacper 
Królik, Michał Teodorczyk (obroń-
cy), Mikołaj Bobrowski, Przemy-
sław Bartlewski, Mateusz Toruń-
ski, Mateusz Lasocki, Adrian Ba-
nasiewicz, Dawid Paradziński (po-
mocnicy), Nikodem Woźniak, Na-

tan Jeremicz, Kacper Kozioł, Rado-
sław Masalski (napastnicy). Po za-
kończeniu rundy jesiennej opu-
blikujemy ostatnie wyniki Pomo-
rzanina oraz aktualną tabelę roz-
grywek.                                        KR

II Klasa Junior Grupa 1 – 2015/2016
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Wicher Brojce  4:2
8. kolejka:
Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard  5:4
9. kolejka:     Pauza
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  4:1
11. kolejka:
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard  2:4
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Korona Stuchowo (07.11.)
13. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard  (14.11.) 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 9 24 37 16 8 0 1
2 Wybrzeże Rewalskie Rewal 8 21 42 9 7 0 1
3 Polonia Płoty 10 21 35 22 7 0 3
4 Iskra Golczewo 10 21 34 13 7 0 3
5 Prawobrzeże Świnoujście 9 18 31 15 6 0 3
6 Mewa Resko 10 16 30 30 5 1 4
7 Korona Stuchowo 10 13 29 40 4 1 5
8 Wicher Brojce 10 13 28 37 4 1 5
9 Zalew Stepnica 8 10 22 26 3 1 4
10 Błękitni Trzygłów 10 7 18 34 2 1 7
11 Jantar Dziwnów 8 5 11 20 1 2 5
12 Bizon Cerkwica 9 4 15 46 1 1 7
13 Intermarche – Rega Trzebiatów 9 3 7 31 1 0 8

Nowogardzki Dom kultury

„Niepełnosprawność – 
nieoczekiwany gość”
W poniedziałek (16 listopada) o godzinie 11:00, w Nowogardzkim Domu Kultury odbędzie 
się  spotkanie „Niepełnosprawność – nieoczekiwany gość”. Impreza ma na celu przybliże-
nie życia osób niepełnosprawnych w domu i w społeczeństwie.  

 Organizatorem spotkania jest 
Polskie Stowarzyszenie Osób z 
Upośledzenie Umysłowym – Koło 
w Wolinie. Odbędzie się ono w sali 
widowiskowej Nowogardzkiego 
Domu Kultury. Wydarzenie jest 
skierowane do osób, których do-
tyczy problem życia z niepełno-
sprawnością oraz do wszystkich 
zainteresowanych. W ramach 

spotkania odbędą się projekcje 
filmów oraz prelekcje prowadzo-
ne przez osoby związane z tema-
tem niepełnosprawności: Boże-
nę Daniluk, Magdalenę Gniadek 
oraz Marka Deję. Uczestnicy będą 
mogli zobaczyć premierę spekta-
klu „Dożywocie”, którego autor-
ką jest Bożena Daniluk. Dodajmy, 
że NDK poprzez przeróżne im-

prezy charytatywne stara się po-
magać tym najbardziej potrzebu-
jącym. Najbliższa planowana ak-
cja to „NDK i przyjaciele dla Aru-
sia”, podczas której zbierane będą 
środki na rehabilitację Arkadiusza 
Trzcińskiego. 

Info: NDK
Oprac: KR
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muzeum w Nowogardzie - ciąg dalszy 

Historia przedwojennego muzeum
W wydaniu DN z dnia 29. 09. 2015r., publikowaliśmy artykuł p. Jana Czesława Kozakowskiego, byłego mieszkańca naszej gminy, o konieczności organiza-
cji Muzeum Ziemi Nowogardzkiej. Także opublikowaliśmy już trzy odcinki fragmentów opracowania autorstwa Ignacego Skrzypka z Muzeum w Koszali-
nie, pt. Zarys dziejów dawnego Muzeum Regionalnego w Nowogardzie. Tekst ten ukazał się Koszalińskich Zeszytach Muzealnych T.23 Koszalin 2001 i do-
tyczy muzeum, które istniało w Nowogardzie przed wojną. Dzisiaj część czwarta, ostatnia tej publikacji.   

Zarys dziejów dawnego Mu-
zeum Regionalnego w Nowogar-
dzie.

Nastrojowym pomieszczeniem 
była sala poświęcona sztuce ko-
ścielnej. Wystrój wnętrza utrzy-
many w tonacji czerwieni i zło-
ta doskonale współ grał z ekspo-
natami sakralnymi. Według oceny 
ówczesnych znawców było to po-
mieszczenie jednym z najpiękniej-
szych w pomorskich muzeach re-
gionalnych i zrobiło głębokie wra-
żenie na zwiedzających gościach w 
trakcie, otwarcia placów ki. Wśród 
wystawianych zabytków wyróż-
niał się krucyfiks z 1525 roku z ko-
ścioła we wsi Bagna, ołtarz szafko-
wy, chrzcielnica, naczynia liturgicz-
ne (kielichy, pate ry) listy chrzest-
nych i wspominany już wcześniej 
woreczek z dzwonkiem do zbiera-
nia ofiar i inne sakralne przedmioty. 

Największa sala w muzeum po-
dzielona została na trzy części przez 
umiejętne przegrodzenie szafa-
mi. Tutaj znalazły się liczne zabyt-
ki archeologiczne; krze mienne i ka-
mienne narzędzia z neolitu, przed-
mioty z epoki brązu, m.in. skarb 
ozdób brązowych z Węgorzy k. No-
wogardu (Fanger) lub też naczy-
nie sitowate („kadzielnica”) ze wsi 
Żdżary (Eichberg) k. Goleniowa, za-
pinki (fibule) z okresu rzymskiego 
i l moneta z 553 roku n.e. Były za-
bytki luźne z okresu słowiańskie go 
(wczesnośredniowiecznego) uzu-
pełnione modelem grodu, osady 
palowej i warsz tatu tkackiego. To 
tylko te najważniejsze, odnotowa-
ne w skąpych źródłach. W celu bar-
dziej przystępnego zobrazowania 
życia dawnych mieszkańców tych 
ziem, obok zabytków umieszczano 
rysunkowe przedstawienie sposo-
bów posługi wania się różnymi na-
rzędziami, wyobrażenia osiedli pre-
historycznych lub niektó rych zajęć 
codziennych ludności.

W części przyrodniczej wyeks-

ponowano zbiory geologiczne w 
postaci różno rodnych skamielin, 
oraz przekroje gleby ukazujące po-
wstawanie miejscowych form tere-
nowych, a także zbiory botaniczne, 
okazy zoologiczne, ornitologicz-
ne i kolek cje różnorodnych moty-
li. W zrekonstruowanej izbie chłop-
skiej poczesne miejsce zajmowało 
łóżko z baldachimem, kołyska, stół 
chłopski, zydle, skrzynia oraz sprzęt 
domowy, m.in. kotły żelazne (gra-
py) do gotowania nad paleniskiem 
łącznie z hakiem, żelazka do pra-
sowania (mosiężne i żeliwne), ożóg 
mosiężny, lampka olejna, nożyce do 
knotów, miski i kubki żelazne, kute 
zamki drzwiowe i bramne, zabyt-
ki tkackie i robótki ręczne z wełny, 
jedwabiu i rybich łusek, deseczki 
tkackie do wstążek, ręcznik wyszy-
wany z 1712 roku i inne. Na ścianie 
wisiał też portret Ferdinanda Schil-
la, znanego dowódcy z czasów wo-
jen napoleońskich, który w 1807 
roku walczył z Francuzami pod No-
wogardem. W kąciku etnograficz-
nym byty jeszcze wystawiane daw-
ne karty do gry z nutami, pamięt-
niki i inne bibeloty. Izba chłopska 
urządzona przytulnie zachęcała do 
zatrzymania się i zwiedzania. 

W pokoju urządzonym w sty-
lu biedermeierowskim, w otocze-
niu zabytków rzemiosła miejskie-
go, wspominać można „stare do-
bre czasy i życie sprzed 100 lat”. Tak 
zatytułowana była ta mieszczańska 
ekspozycja. Tutaj stare obrazy, me-
ble stylowe i inne zabytki sztuki 
dawnej wzbudzały podziw nad pra-
cą dawnych rze mieślników, emano-
wały spokojem i zmuszały do re-
fleksji nad minionymi czasa mi. 

Nie byłoby przeglądu całości eks-
pozycji muzealnej w nowogardz-
kim mu zeum, gdyby nie wspo-
mnieć o wystawie prezentują-
cej wymiar sprawiedliwości. Od 
1824 roku miasto miało więzie-
nie w dawnym zamku Ebersteinów, 
pobudowa nym zresztą na dawnym 

grodzie słowiańskim i przez tak 
długi czas działalności uzbierało 
się różnorodnych zbiorów związa-
nych z tą, konieczną zresztą w każ-
dej społeczności, instytucją (ryć. 2). 
Zabytki „sprawiedliwości” były już 
w większości wystawiane w pierw-
szym budynku muzeum i o nich już 
pisałem.

Muzeum powiatowe w Nowo-
gardzie urządzone w 1930 roku 
w Powiatowej Kasie Oszczędno-
ści, otwarte było w niedzielę od go-
dziny 11, oo-12, oo i od 16, oo-17, 
oo, lub w innym terminie, ale po 
uprzednim zgłoszeniu się u kie-
rownika H. Notzke, mieszkające-
go przy Pestalozzistrasse 3 (dzisiaj 

J. Piłsudskiego), lub pod telefonem 
nr 308 w Szkole Miejskiej. Swoją 
funkcję rektor H. Notzke pełnił ho-
norowo, oprowadzając na życzenie 
również wycieczki szkolne lub inne 
grupy zwiedzają cych. Wstęp do 
muzeum byt wolny. Muzeum po-
siadało książkowy inwentarz zbio-
rów, a zabytki archeologiczne mia-
ły nawet założone karty katalogowe. 
W końcu lal 30. XX wieku w mu-
zeum znajdowało się 2500 zabyt-
ków. Istniała leż biblioteka podręcz-
na licząca 150 tomów udostępniana 
na życzenie49. Kierownik H. Notz-
ke prowadził także szeroką współ-
pracę z nauczycielami poprzez gło-
szenie różnych prelekcji w szko-
łach i oprowadzaniu klas. Muzeum 
nowogardzkie nale żało do stowa-
rzyszenia muzealnego pod nazwą 
„Wspólnota Robocza Muzeów Re-
gionalnych” (Arheitsgemeinschaft 
Pommerscher Heimatmuseen). W 
związku z tym muzeum to było go-
spodarzem i współorganizatorem 
zjazdu przedstawicieli pomorskich 

muzeów regionalnych, który od-
był się w Nowogardzie w dniach 
od 30 września do 1 październi-
ka 1933 roku. Zjazd rozpoczął się 
właściwie 29 września późnym po-
południem przyjazdem gości, któ-
rzy w hotelu mieli wieczorek powi-
talny ze wspólną kolacją i krótkimi 
odczytami o powiecie nowogardz-
kim. Właściwe posiedzenie rozpo-
częło się natomiast 30 września o 
godzinie 9 rano referatem Prowin-
cjonalnego Konserwatora Ochro-
ny Zabytków Przyrody w Szcze-
cinie, niejakiego Holzfussa, który 
mówił nie tylko o ochronie przy-
rody, ale także o znaleziskach geo-
logicznych. Następnie wystąpił dy-

rektor Muzeum Prowincjonalnego 
w Szczecinie, dr Otto Kunkel z refe-
ratem o problematyce ochrony za-
bytków prehistorycznych na Pomo-
rzu. Po nim wykład miał dr Franz 
Balkc z muzeum w Szczecinie, peł-
niący również funk cję Konserwato-
ra Prowincjonalnego, który refero-
wał zagadnienie ochrony zabyt ków 
sztuki i budownictwa ludowego. Po 
południu nastąpiło zwiedzanie mu-
zeum w Nowogardzie pod prze-
wodnictwem rektora H. Notzke, a 
następnie debata na temat zagad-
nień muzealnych i rozwiązań tech-
nicznych ekspozycji. Na l paździer-
nika zaplanowano wycieczkę na-
ukową autobusem po terenie po-
wiatu nowogardzkiego trasą przez 
Goleniów, Maszewo, Dobrą, gdzie 
zwiedzano zamek i jezioro Woświn, 
następnie przez Chociwel do Runo-
wa Pomorskiego, gdzie na dworcu 
nastąpiło rozwiązanie konferencji i 
odjazd gości różnymi połączeniami 
kolejowy mi.

Trzeba podkreślić, że uhono-

rowanie niewielkiego miasteczka 
i młodego muzeum zjazdem po-
morskich muzealników, było zna-
czącym wydarzeniem w działalno-
ści tej placówki muzealnej, liczącej 
się w prowincji pomorskiej i mają-
cej już osiągnięcia w ochronie tra-
dycji regionalnej.

W roku 1939 zbiory 
nowogardzkiego muzeum zostały 
zmagazynowane poza terenem mu-
zeum, z uwagi na wynikłe potrzeby 
wykorzystania dotychczasowych sal 
w Powiatowej Kasie Oszczędności. 
Muzeum to nie mogło nawet udo-
stępnić zabytków na wystawę oko-
licznościową pt. „Duchowe Pomo-
rze - wielkie osobi stości Pomorza”, 

organizowaną przez Muzeum Kra-
jowe w Szczecinie z okazji dni kul-
tury niemieckiej przypadające w 
maju 1939 roku.

Przy tej okazji trzeba przytoczyć 
wiadomości podane przez Marga-
rit Schlegel z Heide, która pisze, że 
muzeum działało do marca 1945 
roku, do czasu wkrocze nia Rosjan 
do Nowogardu, kiedy zostało znisz-
czone. Wobec faktu pierwszego, po-
danego przez dr Otto Kunkla - dy-
rektora Muzeum Krajowego, któ-
ry sprawo wał nadzór merytorycz-
ny nad Heimatmuseami, wersja M. 
Schlegel wydaje się wątpliwa. Oczy-
wiście zabytki muzealne wraz z pla-
cówkami były niszczone i rozgra-
biane w czasie wkraczania „zwy-
cięzców” do wszystkich miast po-
morskich, ale tutaj w Nowogardzie 
mogło to nastąpić poza właściwym 
budynkiem muzeum. To zresztą nie 
ma znaczenia dla tych przepadłych 
bezpowrotnie zbiorów. 
                                                                                           

Ignacy Skrzypek 

Nowogardzka gazownia znajdowała się w pobliżu budynku kasy oszczędnościo-
wej w której miało siedzibę nowogardzkiego muzeum. Na zdjęciu obiekt widoczny 
po prawej stronie istnieje do dzisiaj

Widok od strony jeziora na budynek w którym mieściła się siedziba nowogardzkiego muzeum (dzisiaj ulica 3 Maja w pobliżu 
skrzyżowania z ulicą 700 lecia
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

OGŁOSZeNIe

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

morzycko bez problemów wygrywa w Nowogardzie

Będzie jeszcze gorzej?
Fatalna seria Pomorzanina wciąż trwa. W sobotę (31 października), podopieczni Tomasza Surmy przegrali na własnym boisku z Morzyckiem Moryń, tym 
razem w jedenastym meczu z rzędu nie odnieśli zwycięstwa. Tak źle już dawno nie było, a może być jeszcze gorzej, gdyż za tydzień nowogardzianie zagra-
ją z najsłabszym zespołem w okręgówce- Sarmatą Dobra. Jeśli Pomorzanin nie wygra w Dobrej, to dosłownie sięgnie dna...

Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń  1:3 (0:1)
Gol: `Filip Plewiński
Skład: Jacek Malanowski – Michał Soska, Arkadiusz Balcer, Paweł Królik, Tomasz Wąsik (Maciej Grzejszczak) – Gracjan Wnuczyński (c), Adam Mańka, 

Dawid Kurek, Fernando Maia Batista (Karol Osakiewicz), Filip Plewiński – Kamil Lewandowski (Patryk Marcinkowski). 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
12. kolejka:
Rega Trzebiatów – Sarmata Dobra  5:0
Zorza Dobrzany – Kłos Pełczyce   0:3
Polonia Płoty – Arkonia Szczecin   1:4
Pomorzanin Nowogard – Morzycko Moryń 1:3
Stal Lipiany – Ina Ińsko    1:0
Iskra Golczewo – Energetyk Gryfino  0:2
Piast Karsko – Stal Szczecin   0:0
Błękitni II Stargard – Sparta Węgorzyno  8:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 12 34 34 9 11 1 0
2 Stal Szczecin 12 29 36 3 9 2 1
3 Morzycko Moryń 12 27 35 13 9 0 3
4 Sparta Węgorzyno 12 26 27 16 8 2 2
5 Błękitni II Stargard 12 22 44 21 7 1 4
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 12 20 26 29 6 2 4
7 Iskra Golczewo 12 19 21 18 6 1 5
8 Kłos Pełczyce 12 17 23 20 5 2 5
9 Piast Karsko 12 17 23 22 5 2 5
10 Arkonia Szczecin 12 13 18 22 3 4 5
11 Polonia Płoty 12 13 17 26 4 1 7
12 Stal Lipiany 12 12 24 32 3 3 6
13 Ina Ińsko 12 10 11 21 3 1 8
14 Zorza Dobrzany 12 7 13 28 1 4 7
15 Pomorzanin Nowogard 12 6 12 22 1 3 8
16 Sarmata Dobra 12 1 7 69 0 1 11

Pomorzanin na dobre zadomo-
wił się w strefie spadkowej i kon-
tynuuje fatalną serię już jedenastu 
spotkań z rzędu bez zwycięstwa. 
Pojedynek z Morzyckiem Moryń 
wyglądał tak jak większość me-
czów Pomorzanina, czyli bezbarw-
nie po stronie nowogardzian i wy-
korzystywanie wszystkich błędów 
przez rywali. W pierwszej części 
gry goście wykorzystali jedną sy-
tuację, tuż przed końcem pierwszej 
połowy. Po długim podaniu z głę-
bi pola napastnik z Morynia wygrał 
pojedynek biegowy z Arkadiuszem 
Balcerem i stanął „oko w oko” z 

Jackiem Malanowskim. Piłkarz go-
ści nie dał szans na skuteczną in-
terwencję golkiperowi z Nowogar-
du i Morzycko na przerwę scho-
dził z jednobramkową zaliczką. Po 
zmianie stron goście wyprowadzi-
li drugi cios, a w zasadzie skorzy-
stali z błędu w defensywie Pomo-
rzanina i było już 0:2. Nowogar-
dzianie nie byli w stanie zmienić 
wyniku, a rywale jeszcze raz sko-
rzystali z „prezentu” miejscowych. 
Tym razem nieporozumienie po-
między Maciejem Grzejszczakiem 
i Jackiem Malanowskim, sprawiło, 
że piłkarz przyjezdnych bez pro-

blemów strzelił trzecią bramkę. 
Na otarcie łez kibice z Nowogar-
du obejrzeli ładne trafienie autor-
stwa Filipa Plewińskiego. Morzyc-
ko przerwało akcję Pomorzanina, a 
jeden z piłkarzy gości wykopał fut-
bolówkę przed własne pole karne. 
Na taki obrót sprawy czekał na 25 
metrze Filip Plewiński, który ład-
nym strzałem pod poprzeczkę zdo-
był honorową bramkę dla gospo-
darzy. Nowogardzianie w tym se-
zonie nie tracą nadzwyczajnie dużo 
goli, niestety jeszcze mniej strzela-
ją, dlatego na trzy kolejki przed 
końcem rundy jesiennej zajmu-
ją przedostatnie miejsce w tabeli, 
a do bezpiecznej strefy tracą już 7 
punktów. Tak to wygląda, gdy pił-
karze nie chodzą na treningi i brak 
im ambicji aby się podnieść z kolan 
i walczyć na całego o utrzymanie. 
Jest źle, a może być jeszcze gorzej, 
gdyż za tydzień Pomorzanin zagra 
w Dobrej, z pogodzoną już chy-
ba ze spadkiem tamtejszą Sarma-
tą. Piłkarze z Dobrej tracą średnio 
ponad 5 goli w meczu, jeśli z nimi 
nie wygrają zawodnicy z Nowogar-
du, to sami pokażą wszystkim, że 
nie zasługują na utrzymanie w wo-
jewódzkiej okręgówce... Wierzy-
my, że tak nie będzie. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyników 
i aktualną tabelę. 

KR

Tomasza Surma w rozmowie z piłkarzami podczas przerwy sparingowego meczu 
z Doberaner FC. Wówczas mało kto się spodziewał, że Pomorzanin nię będzie po-
trafił wygrywać

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Kolejne przeżycie  artystyczne i 
wstrząsająca historia XXI wieku
22 października uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich  wydarzeniu 
kulturalno-historycznym połączonym z pokazem filmu „Karbala”.

Można powiedzieć, że spotka-
nie było prawdziwą lekcją historii, 
w trakcie której uczniowie pozna-
li kulisy największej bitwy, jaką 
stoczyli Polacy od czasów II woj-
ny światowej. Film pt. „Karbala” 
w reżyserii Krzysztofa Łukasiewi-
cza oparty jest na faktach – uka-
zuje 4 dni walki polskich i bułgar-
skich żołnierzy w irackim mieście 
Karbala przeciwko przedstawicie-
lom Al-Kaidy, które miały miejsce 
w 2004 roku. Ciężka walka, obez-
władniający strach, rozłąka z ro-

dziną i brak pomocy -  wszyst-
ko to ukazane zostało bardzo re-
alistycznie. Po seansie ucznio-
wie bardzo pozytywnie wyrażali 
swoje opinie na temat filmu. Po-
dobał im się sposób realizacji fil-
mu, ukazanie historii i zapierające 
dech w piersiach akcje. 

Uczniowie naszej szkoły obej-
rzeli ten film w ramach realiza-
cji projektu przez działające przy 
szkole Stowarzyszenie Rozwój 
Oświaty Lokalnej-ROL „PZU z 
kulturą”, przy wsparciu finanso-

wym Fundacji PZU oraz Gminy 
Nowogard.

Natalia Ropińska kl. II TI
Projekt współfinansowany ze 

środków Fundacji PZU 
ZADANIE WSPÓŁFINAN-

SOWANE  PRZEZ GMINĘ NO-
WOGARD

Uczniowie przed projekcją filmu pt.: „Karbala”

Wszystkim uczniom dopisywał dobry humor:)

 Halloween w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
30 października w ZSP królowały nietoperze, czarownice, duchy i upiorne dynie a to za 
sprawą amerykańskiego zwyczaju zwanego Halloween. 

Nauczyciele podczas oglądania ekspozycji 

CISCO-KURS CCNA I 
KURS ESSENTIAL
Od zeszłego roku w naszej szkole działa Akademia CISCO – 
uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach obej-
mujących m.in. obsługę komputera i sieci komputerowych 
oraz zdobycie certyfikatów, które są bardzo cenione przez 
pracodawców branży informatycznej. 

Firma CISCO jest jedną z naj-
większych producentów sprzępu 
sieciowego na świecie. Daje możli-
wość stworzenia Akademii CISCO 
w szkołach, jak i na studiach. Jedną z 
niewielu takich placówek w naszym 
województwie jest Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. St. Staszica  
w Nowogardzie. Instruktorem tam 
jest Pan Rafał Wasyluk. W ubie-
głym roku w ZSP została otwar-
ta akademia, gdzie można zdobyć 
certyfikaty CISCO essential, CI-
SCO CCNA semestr 1 i 2, który 
jest międzynarodowym dokumen-
tem potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe. Kurs ten obejmuje za-
gadnienia związane z obsługą kom-
putera, sieci komputerowych oraz z 
oprogramowaniem switchy i route-
rów zarządzalnych CISCO. Główną 

korzyścią ukończenia kursu CCNA 
jest przygotowanie do egzaminu 
certyfikacyjnego Cisco, studiów 
oraz umiejętność tworzenia i konfi-
gurowanie protokołów sieciowych 
bazujących na sprzęcie CISCO, co 
pozwoli w przyszłości na znalezie-
nie lepszej pracy. Ceryfikat essen-
tial, jak i kurs CCNA, są honoro-
wymi dokumentami potwierdzają-
cymi wysoki poziom wiedzy na ca-
łym świecie. Kurs jest bardzo cie-
kawie prowadzony ze względu na 
posiadane narzędzia szkoleniowe 
switche, routery, oprogramowanie 
symulujące pracę sieci komputero-
wej, co jest ciekawym urozmaice-
niem w nauce i nabywaniu wiedzy. 
Jest to nie tylko sama teoria, ale w 
zdecydowanej większości są to za-
jęcia praktyczne.W zajęciach biorą 

udział uczniowie z naszej szkoły 
oraz od tego roku są prowadzo-
ne zajęcia dla uczniów ze szkoły 
z Goleniowa. W ubiegłym roku 
ośmioro uczniów z klasy 3TI 
(obecnie) zdobyło certyfikat CI-
SCO essential. Obecnie na kurs 
uczęszcza 14 osób liczymy, że uda 

im się zdobyć certyfikat ukończe-
nia kursu CCNA semestr 1. 

Angelika Sikorska kl. I TE

 Halloween jest to zwyczaj zwią-
zany z maskaradą i odnoszący się do 
święta zmarłych, obchodzony w wie-
lu krajach w wieczór 31 października, 
czyli przed dniem Wszystkich Świę-
tych. Głównym symbolem święta jest 
wydrążona  i podświetlona od środ-
ka dynia z wyszczerbionymi zębami. 
Inne popularne motywy to duchy, de-
mony, zombie, wampiry, czarownice, 
trupie czaszki itp. W Polsce to nadal 
czas smutku i zadumy. Dla wielu Po-
laków to bardzokontrowersyjna tra-

dycja. Z jednej strony lubimy się ba-
wić, ale z drugiej strony Halloween 
poprzedza dzień Wszystkich Świętych 
i Zaduszki. Te dni są w Polsce trady-
cyjnie czasem zadumy i szacunku dla 
tych, którzy odeszli, co z trudem po-
łączyć z korowodem wesołych prze-
bierańców.    

Z tej okazji 30 października  w 
naszej szkole został zorganizowa-
ny konkurs na najstraszniejszą dy-
nię – uczniowie mogli wykazać się 
więc inwencją twórczą i pomysłowo-

ścią. Udział w tym konkursie wzięło 
19 osób. Są to:

 Kacper Figas – kl. I TE
Aneta Lewandowska –kl.  I TE
Agata Ptaszek –kl.  I TE
Aleksandra Szcześniak –kl.  I TE
Michał Teodorczyk –kl.  I TE
Gabriela Wdowczyk –kl. I TE
Krystian Włodarczyk –kl. I TE
Patryk Widłak –kl. I TE
Patryk Olesiński –kl. I TL
Piotr Patyk – kl. I TL 
 Bartosz Sasin– kl.I TL
Kornelia Wróbel –kl. I TŻ
Natalia Orpel –kl. II TŻ
Dagmara Balasińska –kl. III THE
Weronika Daćkowska – kl. IV  TH
 PatrycjaDwórzyńska – kl. IV TH
Julita Józefiak –kl.  IV TH
 Żaneta Muszyńska– kl. IV TE
 JustynaŚwierszcz –kl.  IV TE
Ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród odbędzie się 3 listopada (in-
formację o tym zamieścimy w nastep-
nym numerze „WBREW”).

 Kolejnymi działaniami w ramach 
Halloween  było przygotowanie 
„strasznych ozdób” w klasach, któ-
re zostały wykorzystane później do 
przyozdobienia korytarzy szkolnych, 
ale i także poszczególnych sal lekcyj-
nych. 

Monika Rasowska kl. I TE
Opiekun merytoryczny: Katarzyna Kijana 
Zespół redakcyjny: Monika Rasowska, Angelika Sikorska, Aleksan-

dra Szcześniak, Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A13.4.śczb.do

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:57, 
Szczecin Zdroje 06:01, Szczecin Port Centralny 06:09 Szczecin Główny 06:13 
~ 1-5;

05:56 II
1

PR - R
88725

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:01, Osina 06:04, Mosty 06:09, Goleniów 06:18, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 1-5;

05:58 II
1

PR - R
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:03, Osina 06:06, Mosty 06:11, Goleniów 06:19, Kliniska 06:28, Szczecin Dąbie 06:38, 
Szczecin Zdroje 06:41, Szczecin Port Centralny 06:48 Szczecin Główny 06:53 
~ 6;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:37, Szczecin Zdroje 08:41, Szczecin Port Centralny 08:49

Szczecin Główny 08:53 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:50, Płoty 07:59, Baszewice 08:06, Gryfice 08:13, Gąbin 08:23, Trzebiatów 08:29, Bieczyno 
Pomorskie 08:35, Karcino 08:38, Głowaczewo 08:43, Stary Borek 08:47, Kołobrzeg Stadion 08:53

Kołobrzeg 08:59 ~ 1-6;

09:25 II
1

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:40, Gryfice 09:52, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:32 Kołobrzeg 10:38 

~ 67;

10:28 II
1

PR - R
88737
88745

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:33, Osina 10:37, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:00, Szczecin Dąbie 11:10, 
Szczecin Zdroje 11:15, Szczecin Port Centralny 11:23 Szczecin Główny 11:27 

11:47 II
1

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:54, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:39, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:47, Stary Borek 12:51, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:27 II
1

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:35, Płoty 13:44, Baszewice 13:51, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:32, Kołobrzeg Stadion 14:39

Kołobrzeg 14:44 ~ 1-5;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:29, Szczecin Dąbie 15:40, Szczecin Zdroje 15:47, Szczecin Port Centralny 15:55

Szczecin Główny 15:59 

16:04 II
1

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 16:12, Płoty 16:21, Baszewice 16:28, Gryfice 16:34, Gąbin 16:44, Trzebiatów 16:50, Bieczyno 
Pomorskie 16:56, Karcino 17:00, Głowaczewo 17:04, Stary Borek 17:08, Kołobrzeg Stadion 17:15

Kołobrzeg 17:20 

16:40 II
1

PR - R
s 88731

REGA
j  a  b  S

n  y

Wyszomierz 16:46, Osina 16:50, Mosty 16:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:01, Goleniów 17:17, 
Kliniska 17:26, Szczecin Dąbie 17:35, Szczecin Zdroje 17:39 Szczecin Główny 17:51 

17:46 II
1

PR - R
88880

j  a  b  S
n  y

Żabowo 17:54, Płoty 18:03, Baszewice 18:10, Gryfice 18:16, Gąbin 18:26, Trzebiatów 18:32, Bieczyno 
Pomorskie 18:38, Karcino 18:42, Głowaczewo 18:47, Stary Borek 18:51, Kołobrzeg Stadion 18:57

Kołobrzeg 19:02 

18:49 II
1

PR - R
88743

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 18:55, Osina 18:59, Mosty 19:04, Goleniów 19:12, Kliniska 19:21, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:35, Szczecin Port Centralny 19:43 Szczecin Główny 19:47 

19:35 II
1

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:43, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:53, Goleniów 20:09, Kliniska 20:18, Szczecin 
Dąbie 20:28, Szczecin Zdroje 20:31 Szczecin Główny 20:43 

20:52 II
1

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:00, Płoty 21:09, Baszewice 21:17, Gryfice 21:23, Gąbin 21:33, Trzebiatów 21:38, Bieczyno 
Pomorskie 21:45, Karcino 21:48, Głowaczewo 21:53, Stary Borek 21:57, Kołobrzeg Stadion 22:03

Kołobrzeg 22:08 ~ 1-6;
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^
Odjazdy / Departures

Nowogard 1 IX – 17 X 2015
Aktualizacja wg stanu na 28 VIII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

22:09 II
1

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:25, Gryfice 22:36, Trzebiatów 22:51, Kołobrzeg Stadion 23:10 Kołobrzeg 23:15 

~ 1-57;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy

a - dostępny dla osób poruszających
się na wózkach

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

inne znaki / other symbols
s - połączenie z lotniskiem

n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

– umowa o pracę
tel. 501 615 614 

UWAGA WĘDKARZE

Zarząd Koła PZW Tęczak
informuje członków Koła, że dnia 8.11.2015

organizujemy 
na zakończenie sezonu wędkarskiego 

wyjazd na ryby przy grillu 
do Kamienia Pomorskiego

zapisy do dnia 6.11.2015.
 Wpisowe 10 zł.  Wyjazd o godz. 6.00 z ul. 5 Marca

Zapraszamy Zarząd Koła

Oddam w dobre ręce 
zdrowego i zadbanego 

pieska rasy: 
Jack RUSSEL Tarier. 

Piesek jest bardzo przyjazny 
dla dzieci i dorosłych. 

Nie toleruje innych piesków 
w swoim otoczeniu. 

Informacje nr 
tel.: 91 39 20 676 

Zatrudnię osobę 
do biura

transport-spedycja
wymagania:
dobra znajomość 
jęz. niemieckiego 
lub angielskiego
miejsce pracy:  Goleniów

Informacje: tel. 606 651 290
oferty proszę wysyłać 

na e-maila: kigar@kigar.com
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIerUCHOmOŚCI
•	 PIB “PRO-BUD” s.c. infor-

muje, że prowadzi zapisy na 
sprzedaż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 
783 570 056, 695 264 594

•	 Sprzedam garaż na Zamkowej 
w Nowogardzie. 604 702 817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe  63 m2: nowe okna, budy-
nek nowo ocieplony. W cenie 
mieszkania działka pod budo-
wę garażu.Tel. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710

•	  Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie dwupokojowe 50m2  w 
Nowogardzie. Tel. 511 099 681 

•	 Do wynajęcia pomieszczenie 
60 m2. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną w okolicach stadionu. 695 
400 600

•	 Szukam garażu w okolicach 
15 lutego. 783 484 836

•	 Do wynajęcia mieszkanie na 
os. Gryfitów (3 pokoje, parter) 
– 800 zł + opłaty ok. 600 zł. 608 
622 920 

•	 Srzedam mieszkanie trzypoko-
jowe, IV piętro, 57,80 m2.. Tel. 
607 540 622 

•	 Wynajmę mieszkane 2 poko-
jowe na ulicy Racibora o po-
wierzchni 56 m2. Tel. 693 128 
117 

•	 Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 
607 647 215

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 
3 pokoje, 100 000 zł. Tel. 721 
157 443

•	  Wynajmę kawalerkę. 691 88 
75 33 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam Nissan Terrano 2.7, 
TDI, elektryczne szyby, kom-
plet zapasowych opon, central-
ny zamek, hak, rocznik 2000 ; 
Opel Corsa 1.4, rocznik 98, au-
tomatyczny zamek. Tel. 668 
137 231

•	 Sprzedam motocykl weska do 
remontu, bez dokumentów. 
669 823 464 

•	 Sprzedam samochód Opel 
Astra 1,7 TD, rok 85, zareje-
strowany, ubezpieczony. Cena 

do uzgodnienia. 669 823 464 

ROLNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95
•	 Sprzedam siano w kostkach. 

782 036 086
•	 Kupię do 5h ziemi rolnej w 

gminie Nowogard. Tel. 519 407 
294

•	  Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. Tel. 605 
092 517

•	 Sprzedam ziemniaki. 692 125 
122 

•	 Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417 
•	 Sprzedam skubane gęsi. 507 

724 964
•	 Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 

796 759 414 
•	 Sprzedam gołębie pawiki. 783 

484 829
•	 Sprzedam mieszankę. 795 989 

918 
•	 Sprzedam ciągnik URSUS 

C-380 niekompletny z doku-
mentami. 669 823 464 

•	 Sprzedan kury, kaczki, gęsi. 782 
429 405

•	 Sprzedam jaja od kur z własnej 
zagrody, cena -  0.70 zł/szt.. Tel. 
883 957 678

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 Malowanie, montaż pane-

li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zielo-
na”. Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 91 39 
26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty, bindowanie, wydru-
ki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 P R A N I E - M AG I E L , P R A-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPRZĄTA-

NIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 
083.

•	 Mycie okien. 513 409 258
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 Transport, przeprowadzki, 

opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

•	 Torty. 600 151 353
•	 Wyburzamy, budujemy i re-

montujemy. 668 343 638
•	 Regulacja, naprawa, konserwa-

cja okien i drzwi. 695 181 070
•	 Docieplenia budynków, malo-

wanie , szapchlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cje poddaszy. 600 626 268

•	 Pożyczki, kredyty na co chcesz, 
na oświadczenie dla firm i osób 
fizycznych. 607 09 25 09, 697 
08 25 09

•	 MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

•	 Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, docieplenie. Tel. 607 654 
692 

PRACA
•	 Zatrudnię   ślusarza – spawa-

cza.Tel.696 443 643.
•	 Opiekunki do Niemiec od za-

raz. 533 848 005
•	 Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 824 
461

•	  Zatrudnię pomocnika do do-
ciepleń. Tel. 782 860 130 

•	 Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię mechanika, tel. 609 
49 39 89

•	 Spawacza zatrudnie – atrakcyj-

ne wynagrodzenie. 503 032 234 
•	 Zatrudnię pilarza. 603 541 286 
•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-

wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Firma ogólnobudowlana 
“PTASZYŃSKI” zatrudni 
pracowników do dociepleń, 
prac wykończeniowych, po-
kryć papowych, Tel. 602 15 90 
15

•	 Firma z Nowogardu zatrudni 
spedytora/dyspozytora - trans-
port samochodowy, tel. 607 585 
561

•	 Zatrudnię na budowie i przy 
dachach. 608 817 214 

•	 Zatrudnie szwaczkę w godzi-
nach od 15-22. 691 708 768 

•	 Aktivmed24 Opiekun-
ki Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 Zatrudnię osobę do sprzątania 
gabinetów w przychodni. Tel.. 
91 39 27 272. Kom. 604422221

•	 Zatrudnię murarzy i pomocni-
ków. 608 817 214 

•	 Firma zatrudni   pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

•	 Potrzebny kierowca. Praca w 
lesie. 531 950 488 

•	 Zatrudnię pracownika na 
kuchnie. 530 395 368

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wiesza-
ki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,   tel. 
605 522 340,

•	 PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. 
JUNKERS - Bosch ceranorm 
wiszacy elektronik,ekonomicz-
ny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl 
tel. 691 686 772

•	  PIEC GAZOWY c.o. stoja-
cy korpus zeliwny,pompa elek-
tronik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy do 
mieszkania,domku,sklepu,za-
kladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

•	 PIEC GAZOWY c.o. z za-
mknieta komora spalania wi-
szacy f. Vaillant dwufunkcyj-
ny cena 1.200zl oraz tylko c.o. 
cena 1.100zl do mieszkania,ba-
ru,sklepu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 686 
772

•	 PIEC GAZOWY c. o. dwufunk-
cyjny wersja kominowa, wisza-
cy f.Vaillant z Niemiec po prze-
gladzie serwisowym do miesz-
kania, domu, ekonomiczny 
cena 1.000 zl   tel. 691 686 772

•	 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

•	 sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodo-
wą 600 cm *240 cm * 200 cm, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedaż drewna, mieszane. 
880 690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 
665 541 960

•	 Sprzedam stoły dębowe i komo-
dę sosnową. 609 24 58 16 

•	W sprzedaży drewno roz-
pałkowe mieszane – duża 
wiązka. Stolarnia Olcho-
wo (przy drodze na Wy-
szomierz). Tel. 601 864 739 

•	Odstąpię 2 bilety VIP na 
koncert 10.11.2015, Szcze-
cin Dance Azoty Arena, 
Tel. 605 522 340

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWóZ OSóB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

W.27-13.11

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Bal „Jesieni”
Dnia 27 października, w naszym przedszkolu odbył się bal „Jesieni”. W uroczystości wzięły 
udział wszystkie przedszkolaki. 

Podczas balu pojawiła się pani 
Jesień wspólnie z leśną koleżan-
ką wiewiórką. Dzieci powitały pa-

nią Jesień piosenkami i wierszem 
o tematyce jesiennej. Podczas 
tej imprezy przedszkolnej dzieci 

utrwalały wiadomości przyrodni-
cze. Uczestniczyły w konkursach 
oraz rozwiązywały zagadki. W za-
bawie wzięły udział także panie 
z naszego przedszkola. Ich zada-
niem było obranie jabłka z naj-
dłuższą skórką. Wspólne tańce z 
panią Jesień były powodem do ra-
dości. Przedszkolaki w nagrodę za 
udział w balu otrzymały dyplo-
my- listki. 

                                     Organizatorzy: 
Adriana Rutkowska, Marzena 

Wiśniewska

Wieści z Przedszkola nr 1 w Nowogardzie

Pasowanie na starszaka 
Dnia 21.10.2015roku, w Przedszkolu nr 1 im. „Niezapominajka”  w Nowogardzie, odbyły się uroczystości  „Pasowania na starszaka” w grupie „Mucho-
morków” i  „Misiów”.  Pani dyrektor Jolanta Bielska powitała przybyłych rodziców i przedszkolaków.

Przedszkolaki nim przystąpiły do 
uroczystego pasowania, zaprezento-
wały swój talent artystyczny, recytu-
jąc wiersze, śpiewając piosenki oraz 
prezentując taniec. Przygotowaniem 
dzieci do części artystycznej zaję-
ły się wychowawczynie: gr. III „Mu-
chomorków” p. Karolina Grygow-
ska i gr. IV „Misiów” p. Alina Klima-
szewska i Anna Piotrowska. Każdy 
przedszkolak stał się starszakiem po 
złożeniu przysięgi oraz dokonaniu 
pasowania przez panią dyrektor Jo-
lantę Bielską. Na pamiątkę pasowa-

nia dzieci otrzymały dyplomy. 
Uroczystość zakończyła się wspól-

nym poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców.                             Gorące 
podziękowania składamy Rodzicom, 
za tak liczne przybycie i współudział                                                                         
w przygotowaniu uroczystości pa-
sowania na starszaka. Dziękujemy 
również pani dyrektor oraz koleżan-
kom za pracę włożoną w przygoto-
wanie uroczystości.

 Karolina Grygowska i Alina 
Klimaszewska
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 5

Marcin 
Skórniewski 
poda się 
do dymisji?

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  11

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

IMPLANTY ZĘBOWE 
cyfrowy pantomogram

ul. 3 Maja 46 • Nowogard
www.revitalnow.pl

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl

• lekarz specjalista 
   ortopedii i traumatologii

• badanie USG narządów ruchu

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii

• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet 

• kwas hialuronowy, botox, 
   nici liftingujące

Zapraszamy pon.-pt.  8-18 sobota  9-12

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

POLSKI WYDAWCA

reklaMa reklaMa

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015  

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży. 

 
Projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 
goleniowskim”  

współfinansowany z EFS w ramach RPO WZ 
 

Działanie 6.5 – Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i 
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

  
Nabór prowadzony jest do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację 

 Staży 
 Dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
 Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 

 ukończyły 30 r. ż., 
 są objęte I lub II profilem pomocy. 

w tym w szczególności spełniające dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 są osobami po 50 roku życia, 
 są długotrwale bezrobotne  
 są osobami niepełnosprawnymi, 
 są osobami niskowykwalifikowanymi  

 
Umowy  na organizację stażu  dla osób bezrobotnych  będą  realizowane  

na okres do 3 miesięcy. 
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski organizatorów, w których 
pracodawca po zakończeniu okresu odbywania stażu w projekcie zadeklaruje 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu w ramach stosunku pracy  na jak 
najdłuższy okres. 

 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY
- Oferujemy pełen asortyment części i akcesoriów 
  do samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli
- Umożliwiamy zakupy w atrakcyjnych cenach
- Oferujemy pomoc specjalistów w doborze części
- Realizujemy zamówienia indywidualne
- Współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami
- Oferujemy montaż zakupionych części na miejscu

kierMaSz  
taniej Płytki 

Nowa dostawa 
nordsanit 

ul. Młynarska 1a 

Zgubiono 
pilota

dla uczciwego znalazcy 
przewidziana nagroda

tel. 510 105 357

Osowo tonie  
w ściekach! 

Czytaj s. 3

Burmistrz nie pozwoli, 
aby dzieci z przedszkola 
skrzywdziły  
przedsiębiorców z rCP Odnalazł grób ich 

pra pra dziadka...
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W skrócie

reklaMa

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego 

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Od kilku dni, na skrzyżowaniu ulic 
3 Maja oraz Batalionów Chłopskich, 
trwały prace przy lampie ulicznej. Jak 
widać na załączonym zdjęciu, prze-
niosły się one kilkadziesiąt metrów 
dalej. Jak udało nam się ustalić, było 
to spowodowane tym, że nie świeci-
ła jedna z lamp (ta przy ul. Batalio-
nów Chłopskich), dlatego odpowied-
nie służby przystąpiły do prac mają-
cych na celu konserwację lamp. Z ra-
cji, że instalacja elektryczna jest w 
naszym mieście delikatnie mówiąc 
mocno „zakręcona”, prace przeniosły 
się w dalszą część ulicy...  KR

Strażacy z OSP w Osowie, postawili przy remizie kapliczkę z figurką, św. Flo-
riana. Figurka została wykonana w Krakowie, a jej zakup sfinansowali sami 
strażacy. Druhowie wykonali też z własnych środków i własnymi siłami ka-
pliczkę, w której umieszczono figurkę. Jak dowiedziała się redakcja DN, ka-
pliczka ma być poświęcona. Strażacy z Osowa planują też zamontować w jej 
wnętrzu oświetlenie. Natomiast na budynku remizy, w przyszłości pojawi się 
jeszcze herb OSP, który ma zostać wykonany przez lokalnego artystę. MS

Kilka dni temu spłonęło poszycie dachowe jednego z domków na plaży miej-
skiej. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie, wadliwie zamontowana insta-
lacja kominkowa, którą zakładała zewnętrzna firma. Jak poinformował redak-
cję dzierżawca obiektu, Piotr Obracianko, straty nie są duże. Ucierpiało jedynie 
część dachu, a w wyniku akcji gaśniczej, w niewielkim stopniu zalane zostały 
pomieszczenia na piętrze budynku. MS

Gmina ogłosiła przetarg na komunikację miejską 

Będzie większy autobus 
Od 1 grudnia, na trasę komunikacji miejskiej wyjedzie większy autobus. Gmina zmieni-
ła bowiem wymagania dotyczące ilości pasażerów, ogłaszając kilka dni temu przetarg na 
świadczenia usług przewozowych transportu zbiorowego w mieście. 

Dotychczas przewoźnik miał 
obowiązek podstawić na przysta-
nek autobus, który może zabrać 
łącznie 50 osób (w tym 25 miejsc 
siedzących i tyle samo stojących). 
Zgodnie z nowymi wytycznymi, 
autobus będzie musiał pomieścić 
72 osoby (27 miejsc siedzących i 
47 stojących). 

O tym, że maksymalna licz-
ba miejsc w autobusie musi być 
podniesiona, mówił Adam, Fe-
deńczak, którego firma w zeszłym 
roku wygrała przetarg na komu-
nikację miejską. Przypomnijmy, 
że z chwilą, kiedy przejazdy ko-
munikacją miejską stały się bez-
płatne, to o ok. 30% wzrosła ilość 
osób korzystających z tego przy-
wileju, w porównaniu, gdy była 
płatna. To też sprawiło, że część 
pasażerów zaczęła narzekać na 
ciasnotę.  Najgorzej jest w trak-
cie roku szkolnego, szczególnie 
w godzinach, kiedy młodzież je-
dzie do szkół i z nich wraca. Dzia-
ło się tak, mimo iż przewoźnik od 
samego początku podstawił na li-
nię autobus, który mógł zabrać o 
kilka osób więcej niż wynikało to 
z warunków postawionych przez 
gminę. Dlatego też firma bardzo 
często musiała podstawiać dodat-
kowego busa na przystanki, by 
wszyscy mogli skorzystać z pu-
blicznej komunikacji.  Pisaliśmy 
o tym pod koniec września. 

Utrzymanie bezpłatnej linii ko-
munikacji miejskiej za ostatni rok 
kosztowało gminę prawie 178 tys. 
zł. Na tyle świadczenie tych usług 
wyceniła firma A. Fedeńczaka. 
Umowa z firmą wygasa z końcem 
listopada. Lokalny przewoźnik 
zapowiedział w rozmowie z DN, 
że tym razem również stanie do 
przetargu. Z pewnością nie bę-
dzie jedynym oferentem. Należy 
się spodziewać, że do konkursu 
stanie również gryficki PKS, któ-
ry w zeszłym roku przegrał prze-
targ z nowogardzkim przewoź-
nikiem składając droższą ofer-
tę. Firma ta z pewnością będzie 
próbowała wrócić na nasz rynek. 
Tym bardziej, że w przeszłości to 
właśnie PKS Gryfice woziło pa-
sażerów miejskim autobusem po 
naszym mieście. 

Ogłoszenie przetargu na świad-
czenie usług w ramach komuni-

kacji miejskiej ukazało się kilka 
dni temu. Przewoźnicy mają czas 
do 10 listopada na złożenie swoich 
ofert. Z firmą, która złoży najtań-
szą ofertę i spełni wszystkie wy-
magane kryteria, gmina zwiąże się 

umową na rok czasu tj. od 1 grud-
nia br. do 30 listopada 2016 r. W 
tym czasie miasto chce wydać na 
ten cel nie więcej niż 180 tys. zł. 
Tyle zarezerwowano w budżecie. 

MS 

zaproszenie  
na Marsz niepodległości 

W dniu 11 listopada, obchodzi-
my Narodowe Święto Niepodległo-
ści.  Od 27 lutego 2013 roku w wy-
niku decyzji - uchwały Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, pomnik na 
skwerze przy ulicy 3 Maja uzy-
skał nazwę pomnika Niepodległo-
ści. Nie ma więc u nas, od tamte-
go momentu, godniejszego miejsca 
dla obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości jak właśnie plac 
przy ulicy 3 Maja z pomnikiem, na 
którego cokole umieszczono oka-
zały wizerunek, zrywającego się do 
lotu, orła. Dlatego też, w tym roku, 
11 listopada spotkamy się właśnie w 
tym miejscu, aby uczcić tak ważny 
dla narodowej wspólnoty Polaków, 
dzień.  Pod pomnik Niepodległości 
udamy się w zorganizowanym po 
raz pierwszy Nowogardzkim Mar-
szu Niepodległości, który wyruszy 
z pod głazu Niepodległości znaj-
dującego się na placu kościoła, pw. 
Wniebowzięcia NMP. 

A oto szczegółowy program 
obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. 

- Godz. 11.00 - Msza święta w 

kościele pw. WNMP w Nowo-
gardzie pod przewodnictwem ks. 
dziekana Kazimierza Łukjaniuka. 
Słowo Boże wygłosi ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko. 

- Około godz. 12.00 - Formo-
wanie się Marszu Niepodległości 
pod głazem na placu kościelnym 
i następnie przemarsz ulicą War-
szawską, 700-lecia i 3 Maja. 

- Około godz. 12.30 - Uroczyste 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Niepodległości 

- Około godz. 13.00 - Spotkanie 
przy gorącej grochówce na placu 
w pobliżu pomnika.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy 
do udziału w tej uroczystości!

Informujemy ponadto, że marsz 
i zgromadzenie zostało zgłoszone 
do gminy w trybie ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r „Prawo o Zgromadze-
niach”, a więc zgodnie z tym pra-
wem, jest zabezpieczone przez służ-
by publiczne.   

W imieniu organizatorów 
Mirosław Berezowski
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Jeszcze za czasów PGR, Osowo 
miało swoją oczyszczalnię ście-
ków. Obiekt położony był 200-300 
metrów od wsi. Później oczysz-
czalnię zamknięto, a budynek 
przekazano gminie. Ścieki zaczę-
to odprowadzać do kanału, poło-
żonego za byłą oczyszczalnią, któ-
ry wpada do pobliskiego rozlewi-
ska. I tak przez laty tykała ekolo-
giczna bomba, sporadycznie tylko 
o sobie przypominając. Raz po raz 
zdarzało się, że sieć trzeba było 
udrażniać. W końcu jednak sta-
re rury całkiem się zapchały. Od 
kilku miesięcy mieszkańcy Osowa 
walczą z potokami ścieków, które 
wylewają się ze studzienek i pły-
ną pod ich domami, podtapiając 
piwnice. 

- Najgorzej jest po południu, tak 
koło 16.00, kiedy ludzie wracają z 
pracy. Wówczas kanaliza tak wybi-
ja, że włazy od studzienek się uno-
szą, a fekalia tryskają jak fontanna 
– mówi nam napotkamy we wsi 
mężczyzna. 

Tuż za jego płotem kilka kobiet 
próbuje porządkować teren po 
ostatniej „kanalizacyjnej powo-
dzi”, do jakiej doszło koło bloków. 

-Mąż musiał wczoraj rów wyko-
pać, żeby ścieki nie zalały piwnic. 
Od rana sprzątamy. Czuje pan jak 
tu śmierdzi? – mówi nam jedna z 
mieszkanek Osowa. 

W bloku po drugiej stronie uli-
cy mieszkańcy mieli mniej szczę-

ścia. Ich piwnice pływają w ście-
kach. 

- Proszę iść za mną – mówi do 
nas kobieta, którą akurat spotyka-
my jak sprząta klatę, żeby chociaż 
trochę zminimalizować zapach 
kanalizy wydobywający się z piw-
nicy - wszystko stoi po kostki. Do-
brze, że niektórzy wybudowali so-
bie progi przed wejściem, bo ina-
czej dawno straciliby swoje zapasy 
na zimę – dodaje kobieta.  

Po wsi spacerujemy w towarzy-
stwie radnej z Osowa Mirosła-
wy Cwajdy. Jesteśmy wyposaże-
ni w gumowce, którymi uraczyła 
nas radna. - Musimy założyć gu-
mowce, bo tam nie wejdziemy. Jest 
tak grząsko – mówi do nas rad-
na.  Idziemy przez pole do miej-

sca, gdzie ścieki kończą swój bieg. 
Rzeczywiście jest miękko. Po dro-
dze sprawdzamy, w jakim stanie 
jest jedna z ostatnich, głównych 
studzienek kanalizacyjnych. To tu 
spływają ścieki praktycznie z po-
łowy wsi. Niestety widać, że jest 
kompletnie niedrożna, a ścieki się 
z niej wylewają na pobliskie zaro-
śla i ogródki działkowe. 

M. Cwajda o problemie, z ja-
kim boryka się Osowo, mówi-
ła w ostrych słowach już pod-
czas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej. Wówczas Tadeusz Fiejdasz 
poinformował, że PUWiS udraż-
nia studzienki we wsi, ale do 
tych, znajdujących się przy sta-

P2.1.ś-czb.do

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklaMa reklaMa reklaMa

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

Pracownikom Gminy Osina, 
Radzie Sołeckiej  oraz koleżankom 

i kolegom z miejscowości Osina  
za okazane wyrazy współczucia 
i życzliwe słowa w związku ze 

śmiercią mojej mamy 
składam serdeczne podziękowanie

Bogusław Grodź z rodziną

Osowo tonie w ściekach! 
Od kilku miesięcy w Osowie wybija kanaliza. Mieszkańcy muszą sami radzić sobie z płynącymi po wsi fekaliami. Sprzątają piwnice, wietrzą klatki, a na 
podwórzach kopią mini rowy, by ścieki nie podmywały ich domów. 

kOndOlenCje

rej oczyszczalni nie może się do-
stać ze względu na grząski teren. 
Gmina rzekomo zleciła to zadanie 
innej firmie, która ma sprzęt po-
zwalający na pracę w takich wa-
runkach. Niestety, mimo iż od se-
sji minął już przeszło tydzień, nic 
się nie zmieniło. Wieś nadal pływa 
w ściekach. 

- Wielokrotnie już zgłaszam ten 
problem do gminy. Wciąż tylko sły-
szę, że nie ma pieniędzy, żeby to 
rozwiązać raz a porządnie. Wi-
dzę jednak, że na inne, mniej po-
trzebne rzeczy, jak np. fontanna 
nad jeziorem, czy parkingi w mie-
ście, pieniądze się znajdują. My 
za to mamy żyć w smrodzie i to-
nąć w ściekach. To nieprawdopo-
dobne, aby ludzie żyli w XXI wie-
ku w takich warunkach – mówi 
radna Cwajda i zapowiada, że bez 
względu na to, czy ktoś ją przesta-
nie lubić w Urzędzie, będzie wal-
czyć o to, aby w Osowie przywró-
cić odpowiednie standardy w za-

kresie infrastruktury. - Nie obcho-
dzi mnie, co pomyśli sobie o mnie 
burmistrz. Wybrano mnie radną 
z tego okręgu i jestem w pewnym 
sensie odpowiedzialna przed ludź-

mi za to, co się tutaj dzieje. Będę 
upominać się o to do skutku- mówi 
stanowczo radna, licząc, że wkrót-
ce władze zaradzą sytuacji. 

Marcin Simiński

Rzeczka fekaliów płynąca tuż pod oknami mieszkańców.

Mieszkańcy sami muszą się bronić, aby fekalia nie zalały ich piwnic. W środku rad-
na Mirosława Cwajda.

Zalane piwnice w jednym z bloków w 
Osowie.

Nasz komentarz 
To, że gmina Nowogard jest daleko z tyłu, jeśli chodzi o rozwój in-

frastrukturalny, wiadomo od dawna. Wystarczy tylko przypomnieć, 
że największe wsie naszej gminy nie są skanalizowane (np. Długołę-
ka), a są i takie, do których nadal nie płynie bieżąca woda (Ptaszko-
wo, Bochlin). Dokładając do tego dramatyczny stan dróg, brak oświe-
tlenia, a także chodników na wsiach (chociażby w Osowie czy Ostrzy-
cy), mamy pełen obraz tego, jak przez lata (również te ostatnie) wła-
dze traktują rozwój obszarów wiejskich. Bo co mieszkańcom po nowej 
świetlicy, jak woda w kranie nie leci, a zamiast kanalizacji, ścieki pły-
ną do szamba, albo w pole – jak w Osowie. I nie jest do końca praw-
dą, że tych pieniędzy nie ma. Gdyby tak było burmistrz Robert Czapla 
nie forowałby pomysłu budowy ścieżki wokół jeziora, czy przebudo-
wy Placu Wolności, inwestycji liczonych w milionach. Nie wydawał-
by też przez lata setek tysięcy złotych na gminną propagandę. Ktoś po-
wie: kwestia priorytetów...Właśnie tak- priorytetów, a nie bzdetów...

MS
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Burmistrz nie pozwoli, aby dzieci z przedszkola 
skrzywdziły przedsiębiorców z RCP
O co chodzi w zamieszaniu, które w ostatnich tygodniach dzieje się wokół gminnego obiektu tzw. RCP przy Wojska Polskiego?... Wszystko wskazuje na to,  
że wywołana tą burzą mętna woda ma służyć tylko temu, aby Fundacja Talent Promocja Postęp z dyr Jerzym Jabłońskim, mogła bez przeszkód niezauwa-
żalnie pływać w niej  przez kolejne lata i pobierać niemałe pożytki z zarządzania gminnym majątkiem.

Z  przymrużeniem oka ...
W tym tygodniu, pojawiła się 

kolejna odsłona wywołanego już 
od pewnego czasu zamieszania 
wokół budynku tzw. RCP, przy ul. 
Wojska Polskiego. Dzierżawcy po-
mieszczeń w tym obiekcie proszą, 
aby burmistrz nie pozwolił ich 
skrzywdzić przez dzieci z przed-
szkola przy Kościuszki, które chce 
przenieść do RCP-u radna Paw-
lak. List w tej sprawie zamiesz-
czono na stronach miasta. Jeszcze 
wcześniej jednomyślni z przedsię-
biorcami w tej sprawie okazali się 
rodzice dzieci z tego przedszko-
la i dyrekcja tej  placówki, któ-
rzy nie chcą przenosin do RCP-u, 
ale o logiko! nie chcą także...  re-
montu dotychczasowego obiek-
tu przedszkola, a za to najbar-
dziej pragną budowy parkingu tuż 
przed płotem tej placówki dla naj-
młodszych. Bezstronny burmistrz 
patrzy z wysoka na to wszystko i 
myśli, i pewnie chętnie uznałby, 
że najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie oddanie obiektu w dzierżawę 
na następne lata (w styczniu mija 
dziesięcioletni okres dotychcza-
sowego najmu) dla szczecińskiej 
Fundacji Talent Promocja Postęp 
(jednym z jej  założycieli jest Jacek 
Piechota SLD). Fundacją tą kieru-
je w Nowogardzie, czyli w prakty-
ce zarządza budynkiem przy Woj-
ska Polskiego, Jerzy Jabłoński, jed-

nocześnie szef powiatowego SLD 
i dodatkowo zatrudniany także w 
R-XXI  (tą zaś ostatnią instytucją  
kieruje inny prominent lokalne-
go SLD, Antoni Bielida, jednocze-
śnie emeryt LWP). Zasługi fun-
dacji i jej dyrektora dla lokalnego 
rynku pracy są nieocenione. Gdy-
by bowiem nie Jerzy Jabłoński, to 
zapewne przedsiębiorcy nie mo-
gliby korzystać z gminnego obiek-
tu RCP, któż bowiem wydawałby 
im klucze od pomieszczeń, pod-
pisywał umowy i zbierał czyn-
sze, któż brałby rokrocznie miej-
ską daninę za charytatywną dzia-
łalność w postaci zwolnienia z po-
datku od nieruchomości i inkaso-
wał także stałe pieniądze na tzw. 
walkę z bezrobociem. Do tego po-
trzeba niewątpliwie tak profesjo-
nalnej i wysoko wyspecjalizowa-
nej jednostki, jak fundacja Jerze-
go Jabłońskiego, i tak doświadcza-
nego menadżera, jak ten wielolet-
ni aparatczyk (na inną pracę par-
tia tak zdolnym osobnikom nie 
pozwalała).

A teraz poważnie
Czy istnieje rzeczywiście real-

na możliwość przenosin żłobka 
do RCP-u, a tym samym zagro-
żenie wywalenia stamtąd (skąd 
inąd dość uprzywilejowanych w 
stosunku do innych korzystają-
cych z wynajmu gdzie indziej) 19 
nowogardzkich przedsiębiorców. 

Oczywiście nie ma takiego zagro-
żenia, choćby z powodu kosztów 
readaptacji tego obiektu na cele 
przedszkola. Jakie więc problemy 
są realne, i jak je trzeba rozwią-
zać?  Po pierwsze - stan technicz-
ny budynku przedszkola przy ul. 
Kościuszki. Przypomnijmy, że ten 
budowany w latach 70-tych ubie-
głego wieku budynek, powstał w 
technologii z założenia mającej 
służyć kilkanaście, co najwyżej 
do 30, lat. Niewątpliwie powierz-
chowny remont nie rozwiąże pro-
blemu jakości tego obiektu i speł-
niania przez niego wymogów sta-
wianych pomieszczeniom prze-
znaczonym dla małych dzieci. Nie 
ma jednak żadnego istotnego po-
wodu, aby łączyć tę sprawę, czy-
li stanu obiektu przedszkola przy 
Kościuszki, z koniecznością pod-
jęcia w styczniu decyzji, co dalej z 
obiektem RCP-u przy Wojska Pol-
skiego, w związku z zakończeniem 
10-letniej umowy dzierżawy z 
fundacją Jabłońskiego…  Dlacze-
go więc miesza się te dwie sprawy 
kreując sztuczne konflikty. Odpo-
wiedź zasugerowaliśmy już wyżej 
w części pierwszej - zapewne cho-
dzi o „mętną wodę“.  Jak wiadomo 
nie ma społecznego przyzwolenia, 
aby obiektem RCP zarządzała na-
dal szczecińska Fundacja prowa-
dzona przez działaczy SLD. Dlate-
go tworzone są pozorne  konflik-
ty i zamieszanie z rzekomym za-
grożeniem obecnych użytkowni-
ków RCP, aby wyszło na to, że tyl-
ko J. Jabłoński jako administru-
jący w imieniu fundacji TPP bu-
dynkiem RCP, jest gwarantem 
dalszego funkcjonowania wynaj-
mów gminnych pomieszczeń dla 
19- tu przedsiębiorców. Panowie i 
Panie przedsiębiorcy - gmina po-
przez Wydział BUDYNKÓW Ko-
munalnych jest zarządcą setek, a 
może i więcej lokali w mieście i 
bez problemów obsługuje ich na-
jemców od lat. I Wam także nic 
złego się nie stanie, gdyby  właśnie 
od stycznia tenże Zarząd, zarzą-
dzał także budynkiem RCP.  Nie-
wątpliwie byłoby to w interesie 
gminy, która pozbyłaby się zbęd-
nego pośrednika,  czyli Funda-
cji Jabłońskiego, i sporo zaoszczę-
dziła w ten sposób. Pozostaje mieć 
nadzieję, że pomysł na dalsze pły-
wanie w mętnej wodzie w Nowo-
gardzie szczecińskiej komuszej 
fundacji nie wypali, i od stycz-
nia miasto odzyska zarząd nad 

swoją własnością, a także odzy-
ska  pożytki płynące z jej eksplo-
atacji. Zapewne też przedsiębior-
cy korzystający z pomieszczeń w 
RCP, podpiszą petycję, pod takim 
społecznie korzystnym  rozwiąza-
niem, dwoma rękoma. 

ms 

 Dziwne spotkanie…
W miniony wtorek, 3 listopa-

da, w Przedszkolu przy ul. Ko-
ściuszki, odbyło się spotkanie rad-
nych z dyrekcją i rodzicami dzieci 
uczęszczających do placówki. Za-
nim wszyscy weszli do budynku 
musieli wysłuchać obowiązkowe-
go wykładu na temat problemów 
z parkowaniem, jaki doskwiera 
rzekomo przedszkolnej społecz-
ności. Później Radni zostali opro-
wadzeni, przez dyrektor, po bu-
dynku przedszkola. Następnie w 
sali do ćwiczeń odbyło się spotka-
nie radnych z rodzicami, dyrek-
cją oraz przedstawicielami Urzę-
du Miejskiego, z burmistrzem na 
czele. Trudno jednym zdaniem 
podsumować, jaki był wynik roz-
mów, bo na dobrą sprawę ocze-
kiwania dyrekcji i rodziców były 
nie jaskrawe. Dyrektor przedszko-
la, całe spotkanie wyraźnie próbo-
wała sprowadzić do jednego te-
matu – budowy parkingów koło 
placówki. Z niezrozumiałych do 
końca względów próbowano też 
wmówić radnym, że Ci mieli za-
miar zlikwidować przedszkole i 
przenosić je do RCP. Radni tłu-
maczyli, że nikt takiej decyzji nie 
podjął, a jedynie powstała pro-
pozycja, aby ze względu na starą 
konstrukcję budynku i występu-
jące w nim kłopoty z wentylacją, 
gmina planując inwestycję na naj-
bliższe lata rozważyła ewentual-
ne przenosiny przedszkola do in-
nego budynku, podając za przy-

kład budynek przy ul. Wojska Pol-
skiego, gdzie jak wiadomo przed 
laty funkcjonował miejski żło-
bek. Jaki będzie finał tej sprawy? 
Trudno przewidzieć. Radni osta-
tecznie zaproponowali rodzicom, 
że mogą w przyszłorocznym bu-
dżecie wyasygnować pieniądze na 
remont, a właściwie przebudowę 

placówki. Co do budowy parkin-
gu, jasna deklaracja nie padła z ich 
strony. Większość radnych jest do 
tego pomysłu sceptyczna. Zresz-
tą, sami rodzice zaczęli się wa-
hać, kiedy radni pytali co jest dla 
nich ważniejsze: parking czy po-
prawa warunków w jakich mają 
się bawić i uczyć dzieci oraz pra-
cować kadra przedszkola. Ku za-
skoczeniu radnych, burmistrz w 
obecności rodziców, złożył wnio-
sek o zwołanie sesji nadzwyczaj-
nej, na której pod głosowanie rad-
nych poddany zostanie wniosek o 
przyznanie 220 tys. zł na budowę 
miejsc postojowych koło Przed-
szkola. Wiadomo już, że sesja ta 
odbędzie się 10 listopada, we wto-
rek, o godz. 9.00. 

Przy okazji tej sprawy wy-
szły na jaw inne informacje, rzu-
cające pewne tło na całą tę spra-
wę. Przede wszystkim okazało się, 
że pod rzekomym wnioskiem o 
nie  przenoszenie przedszkola do 
RCP-u (chociaż nikt oficjalnie ta-
kiej decyzji nie podjął), nie pod-
pisali się wszyscy rodzice, jak to 
przedstawiano na ostatniej se-
sji, a także na stronie UM Nowo-
gard. Już na zebraniu pojawili się 
też tacy, którzy uważali, że przed-
szkole wymaga remontu, bo za-
graża bezpieczeństwu dzieci. Poza 
tym, już po zebraniu, niektórzy 
rodzice wyrazili obawę, czy ewen-
tualna budowa parkingów nie 
stworzy zagrożenia dla „wątłej“ 
konstrukcji budynku Przedszkola. 

MS

List otwarty 
Szanowny Panie Redaktorze!
W piątkowym numerze zamieściłem ogłoszenie, że zatrudnię sprzą-

taczkę. I co się okazało? Zgłosiło się ponad 50 kobiet i kilku mężczyzn na 
moje ogłoszenie.

Czy to nie jest przerażające jak dużo ludzi w Gminie Nowogard jest 
bez pracy?

Ile miejsc pracy w czasie swojej kadencji stworzył nasz ukochany bur-
mistrz? 

Jakoś słuch zaginął o Strefie Przemysłowej. Dwa największe zakłady w 
Nowogardzie to szpital i Zakład Karny.

Jakie pomysły ma nasze Słoneczko wraz z radnymi, żeby Nowogard się 
nie wyludniał? Ubywa małżeństw z dziećmi, mniej dzieci jest w szkołach.

Dlaczego nie bierze się przykładu z Gryfic, Goleniowa czy chociażby 
Płot?

Dlaczego nie rozmawia się z miejscowymi przedsiębiorcami?
Budżet nastawiony na konsumpcję prowadzi do zwiększenia zadłuże-

nia.
Niebawem Nowogard stanie się miastem z zadowolonymi emerytami i 

rencistami, mającymi chodniczki, ławeczki i dla uciechy Skatepark.
Pozdrawiam mieszkańców Nowogardu, a w szczególności sympatyków 

partii, która nie załapała się do sejmu, a których w Nowogardzie nie bra-
kuje (vide nasze miejscowe głosowania).

Krzysztof Kosiński 
Jeszcze mieszkaniec Nowogardu
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Historyczne spotkanie w zSO.  
rosyjski dyrektor o ekspedycji po terenach zsyłki naszych rodaków

Odnalazł grób ich pra pra dziadka...  
Zgodnie z zapowiedzią, wczoraj tj. 5 listopada, nowogardzki Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy, odwiedził dyrektor Średniej Szkoły Ogól-
nokształcącej w Objaczewie, Republika Komi (Rosja), powiat Prilużki, Wieczesław Masalcew – badacz historii Polaków zesłanych właśnie w te rejony za czasów 
ZSRR. Gość z Rosji, przyjechał do Nowogardu na zaproszenie rodziny Gargulińskich. Co połączyło rodzinę z dyrektorem szkoły spod dalekiego Uralu? 

Spotkanie odbyło się w ramach 
projektu „Młodzież wobec histo-
rii”. W. Masalcew do Nowogardu 
przyjechał w towarzystwie byłego 
konsula w Irkucku, a później za-
stępcy ambasadora Polski w Mo-
skwie i konsula generalnego w 
Sankt Petersburgu oraz tłumaczki. 
Gości przywitał dyrektor ZSO, Le-
szek Becela, podkreślając, jak waż-
na jest w relacjach międzyludzkich 
znajomość historii, szczególnie tej 
trudnej, ale jednak mimo wszyst-
ko wspólnej. Na forum zgroma-
dziła się też młodzież szkoły, głów-
nie w wieku gimnazjalnym. 

-Historia, nauczycielka życia i 
zwiastunka przyszłości. Historia 
nie oszczędziła naszego narodu. 
Można by zliczać tragiczne wyda-
rzenia bez liku – od tych słów roz-
poczęły przygotowaną przez siebie 
prezentację na temat gościa z Rosji 
i jego działalności, uczennice Gim-
nazjum nr 2 w ZSO, Hanna i We-
ronika Gargulińskie. Historia ich 
rodziny jest nierozerwalnie zwią-
zania z obwodem w Rosji, z któ-
rego do Polski przybył W. Masal-
cew. To właśnie tam, w czasie eks-
pedycji po ternach zsyłki Polaków 
prowadzonych ze swoimi ucznia-
mi, rosyjski badacz amator odna-
lazł grób pra pra dziadka dziew-
cząt, zmarłego w 1940 roku. Stąd 
też jego wizyta w Nowogardzie. 

-Z uczniami swojej szkoły zaj-
muje się badaniami tajgi w poszu-
kiwaniu miejsc, gdzie byli osiedle-
ni Polacy. Pierwszym grobem, jaki 
odnaleźliśmy była mogiła Kazimie-
rza Gargulińskiego, pra pra dziad-
ka waszych koleżanek ze szkoły - 
mówił do zgromadzonej młodzie-
ży w ZSO W. Masalcew, prezentu-
jąc multimedialne slajdy, zawiera-
jące materiały i zdjęcia z poszu-
kiwań prowadzonych wspólnie z 
uczniami w dalekiej Rosji.  Wśród 
nich zdjęcie miejsca, gdzie pocho-
wany został K. Garguliński oraz 
fragmentu tabliczki z jego grobu, 
którą zresztą W. Masalcew przy-
wiózł do Polski. 

Gość z Rosji opowiadał, w jaki 
sposób prowadził badania i jaką 
wiedzę dzięki temu udało się 
zgromadzić. 

-Poszukiwania te opierały się na 
rozmowach z ludźmi, którzy jesz-
cze pamiętają zamieszkujących 
tam kiedyś Polaków. Dzięki temu 
dowiadywaliśmy się, gdzie mamy 
szukać tego, co nas interesuje.  W 
ten sposób, w ciągu ostatnich 8 lat 

odkryliśmy 15 miejsc, gdzie przed 
laty osiedlani byli obywatele Polski 
i 15 cmentarzy, które przeważnie 
znajdowały się w pobliżu tych osad 
– mówił W. Masalcew. 

Opowiadał o tym, jak wyglądał 
proces przywożenia Polaków na te 
tereny. 

-Oczywiście władze nie przygo-
towały miejsc, w których mieli żyć 
Polacy – mówił W. Masalcew: -ge-
neralnie wszyscy byli przeciwni 
ich przyjazdom. Nie bardzo wia-
domo, co mieli tam robić, z czego 
żyć. Zanim ich wywieziono w taj-
gę, najpierw Polacy lokowani byli 
w domach mieszkających tam Ro-
sjan. Polacy przyjeżdżali w zimo-

wych ubraniach, ale nie byli goto-
wi na takie mrozy, jakie tam panu-
ją. Niestety od razu musieli sprze-
dawać wszystkie cenne rzeczy, ja-
kie mieli przy sobie i w ten sposób 
organizowali sobie cieplejsze ubra-
nia, aby przetrwać. Wielu z nich 
jednak bardzo szybko umierało. 
Zanim skrzywdził ich człowiek, ro-
biła to przyroda – dodał ze smut-
kiem w głosie. 

Gość z Rosji, pokazywał na slaj-
dach również zdjęcia osób, które 
spotkał w tajdze w czasie prowa-
dzonych ekspedycji - Tu widzicie 
starszą kobietę, która pamięta Po-
laków pracujących w Tajdze. Jej 
mąż robił trumny, w których cho-
wano Polaków. Kobieta przyznała, 
że miał pełne ręce roboty, bo bar-
dzo wielu Polaków umierało z zim-

na. Poza tym zabijały ich roboty, 
głównie tyfus brzuszny. Zsyłanym 
Polakom nie zapewniano, bowiem 
żadnej pomocy medycznej – mówił 
W. Masalcew. 

Dla tych, którym udało się prze-
żyć, dopiero po pewnym czasie 
przygotowano miejsca do spania 
w lesie i pozostawiono prymityw-
ne narzędzia, którymi mieli pra-
cować przy wycince drzew. 

-Mieszkali w przewiewnych ba-
rakach, a do pracy dostawali czę-
sto tylko piłę „moja, twoja”. Wie-
lu z nich nie była przygotowana 
do tak ciężkiej pracy w 40 stopnio-
wym mrozie. Przypłacali to śmier-
cią.  Ciekawe jest, że miejsca, gdzie 
żyli i byli chowani, do dziś nie za-
rosły lasem, choć dookoła rosną 
gęste, wielkie drzewa – mówił ro-
syjski dyrektor i miłośnik histo-
rii. 

Na zakończenie prezentacji 
gość z Rosji zwrócił się ze szcze-
gólnym przesłaniem do słuchają-
cej go młodzieży z Polski. 

- To, co robimy jest ważne nie tyl-
ko dla narodu Polskiego, ale i Ro-
syjskiego. Jeżeli będziecie wiedzieć i 
pamiętać, co się wydarzyło w histo-
rii, możecie się przyczynić do tego, 
aby ta historia się nigdy więcej nie 

powtórzyła. Często to podkreślam 
również, kiedy rozmawiam z mło-
dzieżą w Rosji. Nie ważne, jakiej 
jesteś narodowości. Każdy ma pra-
wo do życia, bo jest to prawo czło-
wieka, a każdy system totalitar-
ny tego podstawowego prawa nam 
nie zapewnia – powiedział na za-
kończenie W. Masalcew, po czym 
na forum szkoły rozbrzmiały bra-
wa. Warto dodać, że rosyjski ba-
dacz wydał też książkę, w której 
opisał swoje kilkuletnie badania 
nad historią Polaków w czasach 
II Wojny, zesłanych do ówczesne-
go ZSRR. 

Wizyta gościa z Rosji nie koń-
czy się na spotkaniu z młodzie-
żą z ZSO w Nowogardzie. W. Ma-
salcew będzie jeszcze przez kilka 
dni w Polsce. Wspólnie z rodziną 
Gargulińskich, zwiedzi w najbliż-
szych dniach m. in. Berlin, a także 

poradzieckie cmentarze znajdują-
ce się w naszej okolicy. 

Na koniec jeszcze jedna cieka-
wostka. Otóż dzięki nawiązaniu 
kontaktu z Wieczesławem Ma-
salcewem, rodzina Gargulińskich 
dowiedziała się, że w USA miesz-
ka wnuk ich przodka pochowane-
go na dalekiej Syberii- Kazimierza 
Gargulińskiego. Żyjący na Flory-
dzie, Stephenem „Bronkiem” Gar-
guliński, dziś 81-letni mężczy-
zna, który również niegdyś zo-
stał wspólnie z rodziną wywiezio-
ny do obozów pracy w Rosji, wy-
dał w Stanach książkę pod angiel-
skim tytułem „Through the eyes of 
child. Bronek’s jurney”, co w wol-
nym tłumaczeniu oznacza: „Ocza-
mi dziecka. Podróż Bronka”. St. 
Garguliński miał również przy-
być na spotkanie do ZSO i tym sa-
mym poznać swoją rodzinę obec-
nie zamieszkującą pod Nowogar-
dem, ale nie pozwolił mu na to 
stan zdrowia. Jego wizyta do Pol-
ski została przełożona na przyszły 
rok. Jest, więc duża nadzieja, że 
już wkrótce będziemy świadkami 
kolejnego, niezwykłego spotka-
nia, rozdzielonej przed laty trud-
ną historią rodziny. 

Więcej o badaniach W. Masal-
cewa, jego wizycie w Polsce, a tak-
że historii rodziny Gargulińskich, 
w kolejnych wydaniach DN. Już 
dziś zachęcamy do lektury. 

Marcin Simiński

W. Masalcew podczas spotkania z młodzieżą z ZSO w Nowogardzie

Hanna i Weronika Gargulińskie podczas prezentacji przygotowanej z okazji wizyty 
W. Masalcewa

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
Maciej, Józef Grabowski: lat 66, zmarł 03.11.2015 r., pogrzeb odbę-

dzie się 06.11.2015 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Jan Fedak: lat 60, zmarł 03.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 06.11.2015 

r., o godz. 12: 00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Maria Knappe: lat 80, zmarła 04.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 

07.11.2015 r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

„Śmierć jest bramą do dalszego świata.”  Ks. Jan Twardowski

Koleżance Ewie Wróbel 
głębokie i szczere wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają 

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Nowogard

kOndOlenCje
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Vox Ecclesiae...

Msza Święta 

w intencji wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 

8 listopada 2015 r, o godz. 11.00 

w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP

(Mk 12,38-44)
Jezus nauczając mówił do zgroma-

dzonych: Strzeżcie się uczonych w Pi-
śmie. Z upodobaniem chodzą oni w 
powłóczystych szatach, lubią pozdro-
wienia na rynku, pierwsze krzesła w 
synagogach i zaszczytne miejsca na 
ucztach. Objadają domy wdów i dla 
pozoru odprawiają długie modlitwy. 
Ci tym surowszy dostaną wyrok. Po-
tem usiadł naprzeciw skarbony i przy-
patrywał się, jak tłum wrzucał drob-
ne pieniądze do skarbony. Wielu boga-
tych wrzucało wiele. Przyszła też jed-
na uboga wdowa i wrzuciła dwa pie-

niążki, czyli jeden grosz. Wtedy przy-
wołał swoich uczniów i rzekł do nich: 
Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga 
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszyst-
kich, którzy kładli do skarbony. Wszy-
scy bowiem wrzucali z tego, co im zby-
wało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 
utrzymanie.

Jaki mam być, a jaki mam nie być? 
Tego pragnie dziś mnie nauczyć Je-
zus Chrystus. Najpierw pokazu-
je mi jakim człowiekiem nie być. Ja-
kim? Mam nie być człowiekiem wy-
wyższającym się. Możesz być człowie-
kiem wykształconym o nieprzecięt-
nym intelekcie. Możesz być bogatym 
człowiekiem, który każdą złotówkę 
zarobił jak najbardziej uczciwie. Mo-
żesz być człowiekiem bardzo lubia-
nym i pożądanym na wielu bankie-
tach, spotkaniach. Możesz być czło-
wiekiem wielu godzin spędzonych na 
kolanach. Możesz być… Ale o jedno 
jesteś dziś proszony przez Jezusa: Nie 
wywyższaj się! On sam nie przyszedł 
na świat po to, by być wywyższanym, 
ale by służyć człowiekowi na dro-

dze do zbawienia.   Popatrz na swo-
je życie. Czy nie jesteś czasem czło-
wieka wywyższenia. Może być tak, 
że sam się wywyższasz, albo inni to 
robią za ciebie, chcąc być to wywyż-
szanie im odwzajemnił. To nie jest 
Boża droga. A jaka jest Ta droga? O 
tym mówi nam druga część fragmen-
tu Ewangelii. Jezus przypatruje się w 
świątyni ludziom składającym ofia-
rę do skarbony. Widział wielu boga-
tych, którzy rzucali to, co im zbywa-
ło. Po czym ich poznał? Po stylu, spo-
sobie zachowania, ubiorze. Z ofiar bo-
gatych nie był zadowolony. Wrzucali 
tyle by nie odczuć uszczerbku mate-
rialnego. Względem prawa wszystko 
grało. Względem serca- niekoniecz-
nie. Wiele w tej kwestii się nie zmie-
niło. Człowiek współczesny także czę-
sto daje tyle, by nie ponieść material-
nego uszczerbku. Daje Bogu ochłapy. 
Czy miła jest Bogu taka złożona ofia-
ra? Złożenie ofiary to symboliczne 
pokazanie Bogu, że liczę na Jego po-
moc. Czyżbyśmy nie ufali Bogu? Wo-
limy jednak własne sposoby na po-
czucie bezpieczeństwa? Zabezpiecze-

 dylematy nowogardu                                            

 Czyli jak świętować Niepodległość 
w Skansenie PRL?

 Zbliża się Narodowe Święto Nie-
podległości 11 Listopada. Tradycyj-
nie nowogardzkie uroczystości nie-
podległościowe do tej pory odby-
wały się pod pomnikiem „Brater-
stwa Broni” i na ogół z małą fre-
kwencją, która właśnie z tego faktu 
wynikała. Pomnik ten rodem z głę-
bokiego PRL-u niosący przekaz o 
wiecznym sojuszu Polski ze Związ-
kiem Sowieckim miał być symbo-
lem utraty już na wieki Naszej Nie-
podległości. Ten monument nawet 
po retuszu i remoncie wciąż niesie 
przesłanie „Pod Grunwaldem i Ber-
linem i na zawsze razem”.

 Na pewno wielu mieszkańcom 
naszego miasta jest wszystko jedno, 
gdzie i pod czym uczczą to wyda-
rzenie, jakby nie zważając na zmiany 
wolnościowe zaszłe przez 25 lat w na-
szym kraju. W Nowogardzie pod tym 
względem niewiele się zmieniło (nie 
licząc tego drobnego retuszu). Czasa-
mi odnosi się wrażenie, że wielu no-
wogardzian wolałaby powrotu PRL-u 
i ponownego umieszczenia poprzed-
niego orzełka (kuricy) na Pomni-
ku Niepodległości przy ulicy 3 Maja, 
na tym pomniku, który obecnie jest 

podparty spróchniałym kołkiem. 
Może niektórzy liczą, że jak się za-
wali to będzie spokój z tym 2-letnim 
„wybrykiem” nowogardzkiej niepod-
ległości i znów po staremu („z bra-
ku laku”), będzie się składać kwiaty 
u stóp sowieckiego żołnierza w Świę-
to Konstytucji 3 Maja, czy Dzień Nie-
podległości 11 Listopada. Rosjanie, a 
tym bardziej sowieci nigdy nie byli 
naszymi wyzwolicielami ani przy-
jaciółmi. Polak częściej dla Nich był 
wrogiem. Katyń w 1940 roku nie był 
pierwszą komunistyczną zbrodnią na 
Polakach. Sowieci już w 1936 roku 
masowo zsyłali na Sybir zamieszka-
łych na terenie ZSRR Polaków, a w 
1937 roku masowo Ich mordowa-
li w tzw. „Operacji Polskiej NKWD”. 
Wówczas na rozkaz Stalina, dla któ-
rego każdy Polak (nawet komunista) 
był szpiegiem, zamordowano prawie 
dziesięć razy więcej naszych rodaków 
niż w Zbrodni Katyńskiej. Również 
po zajęciu terytorium Polski od 1944 
r. dokonano masowych zsyłek i mor-
dów polskich patriotów. To właśnie 
Polska, a nie Niemcy według Stalina 
była największą zdobyczą w II Woj-
nie Światowej, jak sam stwierdził na 

uroczystej odprawie najwyższej ge-
neralicji tuż po jej zakończeniu. 

 Z drugiej strony jednak powinni-
śmy uszanować wysiłek zbrojny zwy-
kłych żołnierzy zarówno Armii Czer-
wonej jak Ludowego Wojska Polskie-
go, ponieważ to właśnie szczególnie 
na Pomorzu Zachodnim miały miej-
sce bardzo krwawe walki określa-
ne, jako „klucz do Berlina”. My przez 
ostatnie 25 lat głównie skupiliśmy się 
na odkrywaniu wysiłku zbrojnego 
Frontu Zachodniego i Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, ale o tych dru-
gich też nie powinniśmy zapomnieć. 
Można Ich uczcić przy okazji roczni-
cy zdobycia Nowogardu czy zakoń-
czenia wojny. Po chrześcijańsku na-
leży zadbać o mogiłę czerwonoarmi-
stów na nowogardzkim cmentarzu i 
zapalić znicz zwłaszcza w Dzień Za-
duszny, ale gloryfikować okupanta 
w Święto Polskiej Niepodległości to 
bardzo karkołomny wyczyn. Oczy-
wiście nie wszyscy muszą podzielać 
mój pogląd na tę kwestię i jak komuś 
powyższe zastrzeżenia nie przeszka-
dzają ma prawo składać kwiaty pod 
pomnikiem na Placu Wolności na-
wet 11 Listopada, czy 3 Maja, w koń-

cu tyle lat o tę wolność zabiegaliśmy.  
 Przy tej okazji można przytoczyć 

fragment naszej historii o pamięt-
nym listopadzie. Otóż listopad 1918 
roku zastał na ziemiach powstają-
cej Polski liczne oddziały wojskowe 
państw centralnych. W skład wielu z 
nich wchodzili Polacy, noszący obce 
mundury. Ciekawe wspomnienie po-
zostawił po sobie Henryk Przybo-
rowski, pełniący 10 listopada służ-
bę w warszawskim Forcie Traugutta 
„ Podszedł do mnie Offizierstellver-
treter Łapka. Wyglądał na bardzo za-
frasowanego. >> Chciałem z panem 
porozmawiać..<<- powiedział, idąc w 
kierunku brzegu Wisły. >> Kto to był 
ten Traugutt, którego tu Moskale roz-
strzelali?<<- zadał pytanie. Opowie-
działem mu pokrótce historię, wyż-
szego oficera armii rosyjskiej, Ro-
mualda Traugutta, który na wiado-
mość o tworzeniu się Rządu Polskie-
go i walkach powstańców zerwał ro-
syjskie epolety i objął komendę partii 
powstańczej. 

 Łapka długo chodził po brzegu 
rzeki. Było widoczne, że walczy ze 
sobą. Wreszcie stanął przede mną, 
zasalutował i powiedział: >> Panie 
Henryk! Przecie jo tyż Polok. Czy nie 
mógłby mi pan dać naszego orzeł-
ka? <<

 >> Za brooń!<< wydałem komen-
dę kompanii. Kiedy się wyfrontowa-
ła, powiedziałem:>> Chłopcy! Nasz 
instruktor-strzelec Łapka prosi o na-
szego orzełka<<.>>Już się robi<<- 
odkrzyknął warszawiak , kapral Ma-

linoszczak, i podszedł do Łapki . 
>>Niech no Herr Szwab da mi swoją 
czapkie<<- powiedział. Zdjął swoją 
własną i odpiął z niej orzełka, odpiął 
pruski bączek z czapki Łapki i przy-
mocował na jego miejscu swojego 
orzełka. Łapka powoli włożył czap-
kę na głowę”.

  Ta opowiastka nasuwa pytanie, 
czy My po 25 latach od odzyskania 
wolności jesteśmy już po takiej zmia-
nie, czy jeszcze przed? Jak długo bę-
dziemy gloryfikować swoich okupan-
tów? Czy wreszcie Nowogard dojrze-
je do decyzji o remoncie Pomnika 
Niepodległości przy ul 3Maja?    

PS. O zbrodni NKWD na Polakach 
można przeczytać w publikacji IPN „ 
Wielki Terror: Operacja Polska 1937-
1938” prawie 2000 stron dokumentó-
w(tylko z Ukrainy) w język rosyjskim 
i ich tłumaczenie. Polecam. Można 
ją niedrogo nabyć za pośrednictwem 
internetowej księgarni www.poczy-
taj.ipn. Polecam również książkę 
„Zapomniane Ludobójstwo -Polacy 
w państwie Stalina -Operacja Polska 
1937-1938” Nikołaja Iwanowa wyd. 
Znak ( Być Polakiem w Związku So-
wieckim w 1938 roku – to miej więcej 
to samo, co być Żydem w III Rzeszy> 
Helena Trybel, świadek ludobójstwa) 

Przewodniczący Komitetu 
Organizacji    

Marszu Niepodległości                         
w Nowogardzie

Mirosław Berezowski

nie materialne? Jezus pokazuje nam 
dzisiaj ubogą wdowę. Nie mówi nam 
przypowieści, lecz pokazuje nam hi-
storię konkretnego człowieka. Mo-
żemy powiedzieć: dwa pieniążki to 
niewiele. Ale ona oddała wszystko 
co miała, nie to, co jej zbywało. Dziś 
wielu i na taki gest nie potrafi się zdo-
być. Gest „dwóch pieniążków”. Dziś 
zdarzają się i tacy co mają problem 
z oddaniem cudzej własności, którą 
ukradli, a co dopiero oddać coś swo-
jego. Uboga wdowa oddała w ofie-
rze Bogu wszystko, ponieważ zaufała 
Mu bezgranicznie! Nie potrzebowa-
ła materialnego zabezpieczenia. Wo-
lała być biedna materialnie, ale ode-
szła ubogacona duchowo. Wierzyła, 
że Bóg ją dostrzeże i jej pomoże. Skła-
danie ofiary to nic innego jak poka-
zanie w jaki sposób ufamy Bogu. Na 
ile wyceniliśmy Jego pomoc, wiarę w 
Jego Opatrzność nad nami. Powin-
niśmy ofiarowywać Bogu wszystko! 
Dlaczego? Bo Jezus ofiarował siebie 
cały. Cały Chrystus umarł na krzy-
żu dla mojego zbawienia! Cały On! 
Tak samo i ja mam oddawać się Bogu 

cały! Wszystkie moje życiowe spra-
wy, zadania. Mam oddawać wszystko 
w Jego ręce. Ile oddam Bogu, tyle mi 
będzie błogosławił. Problem współ-
czesnego świata polega jeszcze na 
tym, że za biedą materialną ukryta 
jest o wiele straszniejsza bieda, bie-
da duchowa. Ktoś kto żyje skromnie, 
ale jego skromność jest zatopiona w 
miłości Boga, to jest mimo wszyst-
ko człowiekiem nadziei, człowiekiem 
radości. Jakże wielu jednak może-
my dziś spotkać, którzy zakorzenie-
ni są w biedzie duchowej. Zapomnie-
li o Bogu, który ani na chwilę nie za-
pomniał o nich. Bóg czeka na każ-
dego człowieka biednego duchowo z 
otwartymi ramionami. On sam prze-
cież powiedział: przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrzepię(Mt 11, 
28). Poczuj w sobie wewnętrzne przy-
naglenie by być jak ta uboga wdo-
wa. Oddawaj Bogu wszystko i módl 
się usilnie oto by Bóg był dla ciebie 
wszystkim.  

ks. Krystian Dylewski 
parafia  pw. św. Rafała Kalinowskiego
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Eksmisja na bruk?
„Przeciwko członkowi mojej rodzi-

ny prowadzone jest postępowanie eg-
zekucyjne z nieruchomości stanowią-
cej miejsce jego zamieszkania. Czy i w 
jakiej sytuacji możliwym będzie prze-
prowadzenie jego eksmisji, czy na-
bywca musi zapewnić mu lokal, czy 
też zostanie wyrzucony na bruk?”.

Jak wynika z treści art. 999 § 1 ko-
deksu postępowania cywilnego, pra-
womocne postanowienie o przysą-
dzeniu własności przenosi własność 
na nabywcę i jest tytułem do ujaw-
nienia na rzecz nabywcy prawa wła-
sności w katastrze nieruchomości 
oraz przez wpis w księdze wieczy-
stej lub przez złożenie dokumentu 
do zbioru dokumentu do zbioru do-
kumentów. Prawomocne postano-
wienie o przysądzeniu własności jest 
tytułem wykonawczym do wprowa-
dzenia nabywcy w posiadanie nie-
ruchomości i opróżniania znajdu-
jących się w tej nieruchomości po-
mieszczeń bez potrzeby nadania mu 
klauzuli wykonalności. Tytuł wyko-
nawczy zobowiązujący do wydania 
nieruchomości upoważnia do pro-
wadzenia egzekucji nie tylko prze-
ciwko dłużnikowi, lecz także prze-
ciwko jego domownikom i krew-
nym. W praktyce oznacza to, że w 
przypadku nabycia nieruchomości 
w drodze licytacji komorniczej na-
bywca takiej nieruchomości nie ma 
obowiązku występowania z dodat-
kowym postępowaniem sądowym 
o eksmisję dłużnika, a egzekucja ta 
może być prowadzona na podsta-
wie prawomocnego postanowienia 
przysądzającego mu własność nie-
ruchomości. W przypadku jednak 
złożenia środka zaskarżenia od po-
stanowienia przysądzającego wła-
sność nieruchomości, uprawnienia 
takie nabywcy do czasu rozpozna-
nia zażalenia przez Sąd Okręgowy 
nie przysługują. Przepisy wskazane 
powyżej nie wyłączają praw okre-
ślonych przepisami o ochronie loka-
torów oraz praw, które są skuteczne 
wobec wierzyciela. 

Jak wygląda opróżnienie loka-
lu przez komornika? Zgodnie z 
brzmieniem art. 1046 kodeksu po-
stępowania cywilnego, jeżeli dłuż-
nik ma wydać nieruchomość albo 
opróżnić pomieszczenie, komornik 
sądowy wezwie dłużnika do dobro-
wolnego wykonania tego obowiązku 
w wyznaczonym stosownie do oko-
liczności terminie, po upływie, któ-
rego dokona czynności potrzebnych 
do wprowadzenia wierzyciela (na-
bywcy) w posiadanie. Wykonując 
obowiązek opróżnienia lokalu służą-
cego zaspokojeniu potrzeb mieszka-
niowych dłużnika na podstawie ty-
tułu wykonawczego, z którego nie 

wynika uprawnienie do otrzyma-
nia lokalu socjalnego lub zamien-
nego, komornik usunie dłużnika do 
innego lokalu lub pomieszczenia, 
do którego dłużnik ma tytuł praw-
ny i w którym może zamieszkać. Je-
żeli jednak dłużnikowi nie przysłu-
guje tytuł prawny do innego lokalu 
lub pomieszczenia, w którym może 
zamieszkać, komornik wstrzyma się 
z dokonaniem czynności do czasu, 
gdy gmina właściwa ze względu na 
miejsce położenia lokalu, na wnio-
sek komornika, wskaże dłużniko-
wi tymczasowe pomieszczenie, nie 
dłużej niż 6 miesięcy. Po upływie 
tego terminu komornik może usu-
nąć dłużnika do noclegowni, schro-
niska lub innej placówki zapewnia-
jącej miejsca noclegowe wskazane 
przez gminę. Usuwając dłużnika do 
noclegowni, schroniska czy też innej 
placówki, komornik zobowiązany 
jest zawiadomić gminę o potrzebie 
zapewnienia dłużnikowi pomiesz-
czenia tymczasowego. Jeżeli dłużni-
kowi nie przysługuje prawo do tym-
czasowego pomieszczenia komor-
nik usunie dłużnika do noclegow-
ni, schroniska bądź innej placów-
ki zapewniającej miejsce noclego-
we. Istotnym pozostaje, iż komornik 
nie może wstrzymać się z dokona-
niem czynności, jeżeli wierzyciel lub 
dłużnika, albo osoba trzecia wskaże 
pomieszczenie odpowiadające wy-
mogom tymczasowego pomieszcze-
nia.  Przeprowadzając egzekucję, ko-
mornik usunie ruchomości niebę-
dące przedmiotem egzekucji i odda 
je dłużnikowi, a w razie jego nie-
obecności pozostawi osobie doro-
słej, ewentualnie ustanowi dozorcę. 
Dłużnik w terminie wyznaczonym 
przez dozorcę (nie krótszym niż 30 
dni) ma obowiązek odebrać rucho-
mości, w przeciwnym bowiem przy-
padku, sąd na wniosek dozorcy na-
każe ich sprzedaż, a jeżeli nie przed-
stawiają żadnej wartości, sąd wskaże 
inny sposób rozporządzenia rzeczą, 
nie wyłączając ich zniszczenia. 

Na jakich zasadach przeprowa-
dzana jest eksmisja do pomieszcze-
nia tymczasowego? Jak wynika z tre-
ści art. 25a ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r., gmina tworzy zasób tym-
czasowych pomieszczeń, które prze-
znacza na wynajem. Zgodnie z art. 
25b wskazanej ustawy, umowę naj-
mu tymczasowego pomieszczenia 
zawiera się na czas oznaczony, nie 
krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
6 miesięcy, przy czym umowę taką 
zawiera się z osobą, wobec której 
wszczęto egzekucję na podstawie ty-
tułu wykonawczego, w którym orze-
czono obowiązek opróżnienia loka-
lu służącego zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych bez prawa do loka-
lu socjalnego lub zamiennego. Nale-
ży mieć przy tym na względzie treść 
art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie lo-
katorów, z której wynika, iż po upły-
wie czasu oznaczonego w umowie 
najmu pomieszczenia tymczasowe-
go można przedłużyć ją na następ-
ny okres, jeżeli najemca znajduje się 
nadal w sytuacji uzasadniającej za-
warcie takiej umowy. Definicja po-
mieszczenia tymczasowego zawar-
ta została w art. 2 pkt. 5a ww. usta-
wy, zgodnie z którą przez pomiesz-

czenie tymczasowe należy rozumieć 
lokal nadający się do zamieszkania, 
posiadający dostęp do źródła zaopa-
trzenia w wodę i do ustępu, chociaż-
by urządzenia te znajdowały się poza 
budynkiem, oświetlenie naturalne i 
elektryczne, możliwość ogrzewania, 
niezawilgocone przegrody budowla-
ne oraz zapewniające możliwość za-
instalowania urządzenia do gotowa-
nia posiłków, zapewniające co naj-
mniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej 
na jedną osobę i w miarę możności 
znajdujące się w tej samej lub pobli-
skiej miejscowości, w której dotych-
czas zamieszkiwały osoby przekwa-
terowywane. 

Prawo do tymczasowego po-
mieszczenia nie przysługuje dłuż-
nikowi, jeżeli z tytułu wykonawcze-
go wynika, że nakazanie opróżnie-
nia lokalu zostało orzeczone z po-
wodu stosowania przemocy w rodzi-
nie lub z powodu rażącego lub upo-
rczywego wykraczania przeciwko 
porządkowi domowemu albo nie-
właściwego zachowania czyniącego 
uciążliwym korzystanie z innych lo-
kali w budynku, albo, że dłużnik do-
konał zajęcia opróżnionego lokalu 
bez tytułu prawnego, dłużnik został 
zobowiązany do opróżnienia loka-
lu zajmowanego na podstawie usta-
wy najmu okazjonalnego, dłużnik 
został zobowiązany do opróżnie-
nia tymczasowego pomieszczenia. 
W sytuacjach takich, zatem eksmi-
sja prowadzona jest do noclegowni, 
schroniska bądź innej placówki za-
pewniającej miejsca noclegowe, przy 
czym przed przystąpieniem do czyn-
ności komornik zobowiązany jest do 
ustalenia sytuacji rodzinnej dłużni-
ka, nadto w przypadku, gdy eksmi-
sji podlegają małoletnie dzieci zobo-
wiązany jest on do zawiadomienia o 
powyższym fakcie właściwego Sądu 
rodzinnego.  Istotnym pozostaje, iż 
zgodnie z treścią art. 16 ustawy o 
ochronie lokatorów wyroków sądo-
wych nakazujących opróżnienie lo-
kalu nie wykonuje się w okresie od 
01 listopada do 31 marca roku na-
stępnego włącznie, jeżeli osobie eks-
mitowanej nie wskazano lokalu, do 
którego ma nastąpić przekwaterowa-
nie, przy czym ochrona ta, jak wyni-
ka z art. 17 ww. ustawy nie dotyczy 
sytuacji, w których powodem opróż-
nienia lokalu jest stosowanie prze-
mocy w rodzinie lub wykraczanie w 
sposób rażący lub uporczywy prze-
ciwko porządkowi domowemu, albo 
niewłaściwe zachowanie czyniące 
uciążliwym korzystanie z innych lo-
kali w budynku albo, gdy zajęcie lo-
kalu nastąpiło bez tytułu prawnego. 
W takim przypadku komornik są-
dowy uprawniony jest przez okres 
całego roku do usunięcia dłużnika 
do noclegowni, schroniska lub in-
nej placówki zapewniającej miej-
sca noclegowe. Należy zatem wska-
zać, iż pomieszczenie tymczasowe 
nie jest lokalem w rozumieniu prze-
pisów ustawy o ochronie praw loka-
torów, a co za tym w okresie zimo-
wym nie jest możliwym przeprowa-
dzenie eksmisji dłużnika do takiego 
pomieszczenia. 

Prawo ubiegania się o lokal socjal-
ny zostanie poruszone w następnym 
artykule.

Zarząd Koła M-G PZW w Nowogardzie 
organizuje w dniu 15.11.2015r.

Zawody wędkarskie soiningowe z łodzi. 
Spotkanie zawodników k. Neptuna o godz. 7.30,

Zapisy w dniu 13.11.2015r., sklep wędkarski.
Startowe 10zł.

Nagroda za I miejsce – silnik do łodzi.

      
  ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE

PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
Stowarzyszenie NASZE SZANSE realizuje projekt w ramach do-

tacji Fundacji PZU w konkursie „PZU z kulturą 2015”.
Pn. Młodzi kulturalni, choć niepełnosprawni
    
Projekt realizowany jest  w okresie od 25 maja 2015 roku do 

31 grudnia 2015 roku. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no- Wychowawczego w Nowogardzie biorą udział w pięciu zada-
niach wyjazdach: do ośrodków kulturalnych oraz atrakcyjnych hi-
storycznie miejsc województwa zachodniopomorskiego. W pro-
jekcie uwzględniono środki finansowe na wycieczkę do Filharmo-
nii Szczecińskiej, Teatru Lalek „Pleciuga” oraz do multikina. Wy-
datkowanie pieniędzy wiąże się ze zwiedzaniem Fortu Gerharda 
w Świnoujściu, Skansenu Słowian i Wikingów w Wolinie, Latarni 
Morskiej i Muzeum „Maszoperia” w Kołobrzegu, a także udziałem 
w warsztatach w Skansenie Chleba w Ustroniu Morskim. W pro-
jekcie bierze udział 15 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
ze szkoły podstawowej, którym umożliwione zostało zwiększanie 
dostępu do szeroko pojętej kultury i wiedzy na temat dziedzictwa 
narodowego regionu województwa zachodniopomorskiego. Ko-
ordynatorem projektu jest  Elżbieta Ceranka, a projekt opracowa-
ły i realizują Marzanna Kaczmarska i Aneta Nowak.

Całkowita wartość projektu to 7 403,00 zł , z czego dofinanso-
wanie z Fundacji PZU 

wyniosło 6  569,00 zł, a wkład własny z budżetu stowarzysze-
nia w kwocie 834,00 zł refunduje Urząd Miejski w Nowogardzie 
w ramach zadania publicznego: Wspieranie działalności w zakre-
sie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów 
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, skierowanych na re-
alizację zadań publicznych Gminy Nowogard w 2015 r. w zakresie 
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.



Nr 85 (2416)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W.13.2.O.7.03.do

Firma rhenus logistics S.a. Oddział w Goleniowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

PraCOWnik MaGazynOWy
lokalizacja: łozienica/Goleniów

 
do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów za pomocą wózka ręcznego lub mechanicznego,
- obsługa skanera, komputera.

Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole,
- podstawowej  znajomości obsługi komputera,
- zaangażowania i motywacji do pracy,
- sumienności w wykonywaniu obowiązków,

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres  
e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 09.11.2015.

zapraszamy na Giełdę Pracy, która odbędzie się w Urzędzie Pracy w nowogardzie  
dnia 10.11.2015r. o godz. 10.00.

W temacie wiadomości należy wpisać „PRACOWNIK MAGAZYNOWY”

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 
2002r. nr 101, poz. 926). POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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Z cyklu: „Nasi przedsiębiorcy” Agnieszka Ejryszew, salon optyczny

Z zawodu jestem optometrystą…
Pani Agnieszka Ejryszew prowadzi swój salon optyczny od 25 lat, który mieści się przy ul. Kościuszki w Nowogardzie. Firma posiada w swojej ofercie bar-
dzo szeroki wachlarz produktów i usług oraz profesjonalną i miłą obsługę. Ponadto salon optyczny pani Agnieszki oferuje swoim klientom kompleksowe 
badania wzroku oraz fachowe porady specjalistyczne. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
jak dawna prowadzi pani swoją 
działalność i dlaczego zdecydo-
wała się pani otworzyć swój Sa-
lon Optyczny? Czy jest pani z 
wykształcenia optykiem?

Agnieszka Ejryszew: Trudno 
uwierzyć, ale minęło już dwadzie-
ścia pięć lat, działalność prowadzę 
od 1990r, od momentu ukończenia 
szkoły optycznej w Katowicach.W 
tamtym czasie nie było żadne-
go optyka w Nowogardzie, dlate-
go zdecydowałam się na zdoby-
cie tego zawodu i otwarcie zakła-
du. Aby prowadzić tego typu dzia-
łalność trzeba było uzyskać kwali-
fikacje zawodowe kończąc odpo-
wiednią szkołę lub nabywając tytuł 
mistrza rzemiosła. Czasy się zmie-
niły, jest większa konkurencja, ry-
nek stał się bardziej drapieżny, sto-
sowane są powszechnie specjalne 
technik sprzedaży, aby tylko popra-
wić wyniki i zwiększyć obrót, po-
wiem szczerze, że to nie moja baj-
ka.  Wychodzę z założenia, że rze-
telność, profesjonalizm, indywidu-
alne podejście do każdego klienta, 
są źródłem naszego sukcesu. Dyna-
micznie zmieniający się świat, po-
stęp techniczny, a co za tym idzie 
większe wymagania naszych klien-
tów nieustannie prowokuje nas do 
poszerzania naszej wiedzy. Dlate-
go, kilka lat temu ukończyłam stu-
dia licencjackie na kierunku opty-
ka oraz magisterskie na kierunku 
fizyka ze specjalizacją optometry-
sta na uniwersytecie A.Mickiewi-
cza w Poznaniu. Od 1999r pracuje 
ze mną pani Edyta Szawan, wielo-
letnia przyjaciółka i ,,prawa ręka”.  
W 2014r nasz zakład przeniosły-

śmy do nowego większego, zaaran-
żowanego w nowoczesny sposób lo-
kalu, który zyskał wielką aprobatę 
wśród naszych klientów.

DN: Chyba nie każdy wie, 
czym zajmuje się optometrysta 
i jaka jest różnica między oku-
listą, a optometrystą? Mogłaby 
pani to Czytelnikom wyjaśnić?

AE: Ma pani rację, zawód opto-
metrysty jest stosunkowo nowym 
zawodem w naszym kraju.  Od 
wielu lat w krajach Europy zachod-
niej, czy w Stanach Zjednoczonych, 
a teraz i w Polsce, to właśnie opto-
metryści zajmują się badaniem wi-
dzenia, diagnozowaniem zaburzeń 
i dobieraniem odpowiedniej korek-
cji okularowej i soczewkowej oraz 
prowadzą terapię widzenia. Ściśle 
współpracują z lekarzami okulista-
mi, którzy zajmują się leczeniem 

chorób oczu oraz zabiegami. Dia-
gnozowanie wad wzroku i zabu-
rzeń układu wzrokowego wyma-
ga przeprowadzenia wielu testów, 
jest czasochłonne, a lekarz okuli-
sta w natłoku swoich obowiązków 
nie zawsze ma na to czas. Dlatego 
w większych ośrodkach miejskich, 
na oddziałach okulistycznych moż-
na spotkać badających optometry-
stów.

DN: Na jakie oprawy najczę-
ściej decydują się pani klienci?

AE: Proponujemy naszym klien-
tom wybór z ponad tysiąca opraw, 
wśród nich bardziej ekskluzyw-
ne marki takie jak; Jaguar, Chan-
nel, Bvlgari, Dawidoff , Ray Ban, 
Vogue, JOOP, Dior, Prada , itp. 
Oraz marki ze średniej półki ceno-
wej typu SOLANO, Belutti , Puc-
cini, oraz wiele innych modnych 

i wygodnych opraw. Mamy rów-
nież dużą ofertę tzw. ekonomicz-
ną. Cena takich oprawek wynosi 
od 35zl do 100zł. Dla naszych naj-
młodszych klientów, którzy chętnie 
odwiedzają nasz zakład, również 
mamy duży wybór opraw dziecię-
cych.

DN. Wielu optyków zachęca 
swoich klientów do zakupu so-
czewek okularowych z powłoką 
antyrefleksyjną. Czym jest ta po-
włoka i czy faktycznie warto za-
kupić tego rodzaju soczewki?

AE: Zdecydowanie tak, war-
to. Proszę zwrócić uwagę jak w co-
dziennym życiu jesteśmy zdomi-
nowani przez urządzenia cyfrowe. 
Telewizory, tablety, laptopy, smart-
phony, urządzenia GPS - to sprzę-
ty, które praktycznie używamy od 
rana do wieczora, bez względu na 
wiek. Wiele osób skarży się na za-
czerwienienie, pieczenie, podraż-
nienie oczu, a nawet ból głowy, czy 

nieostre widzenie podczas pracy z 
urządzeniami cyfrowymi lub po jej 
zakończeniu.  Najprościej tłuma-
cząc, każde z tych urządzeń emi-
tuje fale świetlne, a nadmierna 
ekspozycja na nie może objawiać 
się w/w dolegliwościami. Soczew-
ki okularowe z antyrefleksem neu-
tralizują światło emitowane przez 
ekrany urządzeń cyfrowych, a tym 
samym zapobiegają zmęczeniu i 
podrażnieniu oczu. Soczewki z an-
tyrefleksem gwarantują bardziej 
komfortowe widzenie, zwiększa-
ją kontrast widzenia, ograniczają 
powstawanie refleksów świetlnych, 
które są szczególnie uciążliwe dla 
kierowców.

DN: Co oprócz okularów moż-
na zakupić u pani w salonie?

AE: Właściwie wszystko, co 
ma wpływ na poprawę widzenia. 

Mamy bardzo szeroką ofertę socze-
wek okularowych, z antyrefleksem, 
polaryzacją, progresywne, dwu-
ogniskowe, do pracy biurowej. Wy-
korzystujemy nowoczesne rozwią-
zania techniczne i konstrukcyjne 
w soczewkach dla sportowców lub 
w celu uzyskania bardziej cienkich, 
płaskich, estetycznych soczewek dla 
osób mających duże wady wzroku. 
Oprócz tego mamy w sprzedaży so-
czewki kontaktowe, okulary prze-
ciwsłoneczne, futerały na okula-
ry, płyny do soczewek kontakto-
wych, środki do czyszczenia socze-
wek okularowych.

DN: Okulary, czy soczewki 
kontaktowe, które z tych rozwią-
zań, według pani jest najlepsze. 
Czy soczewki kontaktowe lepiej 
korygują wzrok niż okulary?

AE: Jedna i druga forma korek-
cji wzroku jest dobra, jeżeli jest do-
brze dobrana przez specjalistę. To 
specjalista powinien zadecydować, 

która forma korekcji jest lepsza dla 
danej osoby. Zdecydowanie wię-
cej przeciwwskazań jest do nosze-
nia soczewek kontaktowych. Nie-
stety dostępność soczewek kontak-
towych, często niewiadomego po-
chodzenia, w Internecie, czy droge-
riach powoduje, że wielu młodych 
ludzi samodzielnie decyduje o ich 
zakupie ,bez wcześniejszej wizyty 
u okulisty lub optometrysty. Stąd 
też wiele powikłań i odrzuceń so-
czewek kontaktowych. Jeszcze raz 
podkreślę, aby dobrze skorygować 
wadę wzroku, bez względu, czy do-
tyczy to okularów, czy soczewek 
kontaktowych, potrzebna jest wi-
zyta w gabinecie specjalisty.

DN: Czy pani salon w swojej 
ofercie proponuje badanie wzro-
ku?

AE: Tak, przeprowadzam bada-
nia wzroku, wcześniej już wspo-
mniałam, że z wykształcenia je-
stem optometrystą. Mamy nowo-
cześnie wyposażony w specjali-
styczny sprzęt gabinet, niedawno 
zakupiłyśmy tonometry do bezdo-
tykowego pomiaru ciśnienia śród-
gałkowego.

DN: Dlaczego współczesny 
człowiek ma coraz większy pro-
blem ze wzrokiem? Czym to jest 
spowodowane?

AE:  Jest wiele czynników, któ-
re na to wpływają .Proszę zwró-
cić uwagę ile czasu spędzamy przed 
komputerami, smartphonami, czę-
sto w bardzo bliskiej odległości od 
oczu. Coraz większe telewizory, 
wielogodzinne przebywanie w za-
mkniętych pomieszczeniach nie 
wpływa korzystnie na układ wzro-
kowy. 

DN: Jakie ma pani plany zwią-
zane ze swoją działalnością na 
przyszłość?

AE: Tak jak mówiłam wcześniej, 
najważniejszy jest rozwój i zdoby-
wanie wiedzy, która pozwoli na-
dążać za zmianami i potrzebami 
klientów. Mam wiele pomysłów, ale 
na razie nie chcę zapeszać.

DN: Czy uważa pani, że podat-
ki nałożone przez władze miasta 
są za wysokie? Czy ma pani jakąś 
koncepcję, by były one niższe?

AE: Nie jestem ekonomistką, ale 
uważam, że nie tyle kwota podatku 
jest najważniejsza, a

raczej pieniądze, które wpływają 
do kasy miasta i które są w później-
szym czasie inwestowane. Ale chy-
ba to temat na inne spotkanie.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Firma Pani Agnieszki  posiada w swojej ofercie bardzo szeroki wachlarz produk-
tów

Od prawej pani Agnieszka Ejryszew - właścicielka salonu optycznego wraz z panią 
Edytą Szawan - pracownikiem salonu

Pani Agnieszka wykonuje badanie 
wzroku
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rozmowa na św. Huberta 

Celem myśliwego nie jest tylko zabijanie…
3 listopada, obchodzony jest dzień św. Huberta - patrona myśliwych i leśników. Z tej okazji udaliśmy się na rozmowę z prezesem Koła Łowieckiego „Ryś” 
w Nowogardzie, panem Arnoldem Gieryniem oraz Jackiem Lisiewiczem – myśliwymi, by porozmawiać o ich pasji, a także działalności w Kole Łowieckim. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
jak dawna funkcjonuje Koło Ło-
wieckie „Ryś” w Nowogardzie?

Oraz jak wyglądały jego po-
czątki? 

Arnold Gieryń: W 1946 roku 
powstało Koło Łowieckie „Ja-
strząb”, które istniało do końca 
1959 roku. W 1960 roku nastąpi-
ła reorganizacja Związku Łowiec-
kiego na Polski Związek Łowiec-
ki. Grupa inicjatywna 14 osobo-
wa zreorganizowała Koło Łowiec-
kie „Jastrząb” na Koło Łowieckie 
„Ryś”. W tym roku obchodzimy 
65-lecie koła. Poza historią koła 
mogę dodać również to, że dzier-
żawimy 23 tyś hektarów, na któ-
rych polujemy. Posiadamy również 
stanice myśliwską w miejscowości 
Krasnołęka, która została wybudo-
wana z własnych środków finanso-
wych. Muszę dodać, że jest to pięk-
ne miejsce, w którym odbywają się 
imprezy myśliwskie i zakończenia 
polowań z uroczystym pokotem. 

Jacek Lisiewicz: Nasza działal-
ność nie polega tylko i wyłącznie 
na polowaniu. Wykonujemy masę 
innych prac związanych z gospo-
darką łowiecką, która polega na 
budowie urządzeń łowieckich ta-
kich jak: paśniki, ambony, i pod-
sypy dla ptactwa. Przeprowadza-
my również dokarmianie zimo-
we zwierzyny. Wywozimy do lasu 
dziesiątki ton paszy objętościowej i 
suchej. Od kilku lat wypuszczamy 
na terenie naszego obwodu około 
300 sztuk bażantów zakupionych 
za własne środki. 

DN: Od kiedy jest pan preze-
sem Koła Łowieckiego „Ryś” i 
jakie są największe problemy, z 
którymi boryka się Koło?

AG: Funkcję prezesa Koła peł-
nię już 4-tą kadencję. Poluję czyn-
nie. Największym problemem są 
szkody wyrządzone przez zwierzy-
nę łowną, za którą nasze koło musi 
wypłacać odszkodowania poszko-
dowanym rolnikom, również te 
kwoty pochodzą ze środków koła i 
nie są w żaden sposób finansowane 
ze środków budżetowych. Dużym 
problemem są gatunki inwazyj-
ne, które najliczniej występują na 
naszym terenie. Np. norka amery-
kańska – uciekinier z hodowli po-
łożonych w okolicach Nowogardu. 
Jest to gatunek bardzo szybko roz-
mnażający się, a powoduje bardzo 
duże zniszczenia w populacji zwie-
rzyny drobnej takiej jak: bażanty, 
ptactwo wodne i inna zwierzyna 
drobna. 

DN: Czy myśliwi mają swoje 
tradycje, zwyczaje, obrzędy ło-
wieckie?

AG: Oczywiście, że tak. Przede 
wszystkim obchodzimy święto św. 
Huberta - patrona myśliwych, któ-
re wypada 3 listopada. Koło posia-
da własny sztandar i poczet sztan-
darowy, który uczestniczy w waż-
nych wydarzeniach. Do tradycji 

należą polowania zbiorowe, które 
kończone są uroczystym pokotem 
z udziałem sygnalisty myśliwskie-
go. Bardzo ważnym zwyczajem 
jest ślubowanie nowych myśliwych, 
a także pasowanie myśliwego. 

DN: Skąd wziął się u pana po-
mysł, by zostać myśliwym, kiedy 
to się zaczęło?

Jacek Lisiewicz: Jeżeli chodzi o 
pomysł, to jest to tradycja rodzin-
na. Mój dziadek był myśliwym, 
tata również. Do Koła Łowieckiego 
„Ryś” należę od 6 lat, jestem myśli-
wym, jak i również strażnikiem ło-
wieckim koła. 

DN: Dlaczego dołączył pan do 
Koła Łowieckiego „Ryś”?

JL: Miałem wielu kolegów, któ-
rzy polowali w tym kole.  W związ-
ku z tym chciałem spędzać wspól-
nie z nimi czas. Traktuję polowa-
nie, jako odskocznię od bieżących 
problemów i formę pewnego relak-
su od codzienności.

DN: Czy bierze pan udział w 
zbiorowych polowaniach, czy 
interesują pana łowy indywidu-
alne?

JL:  Zarówno polowanie zbioro-

we, jak i indywidualne jest bardzo 
fajnym polowaniem. Trudno mó-
wić, które polowanie jest ciekawsze. 
Rzadko występują polowania ty-
powo indywidualne, ze względu na 
kwestię bezpieczeństwa. Myśliwi za-
zwyczaj dobierają się w pary, gdy 
wyruszają na polowanie do lasu. Po-
lowanie, to czas na spotkanie, na zje-
dzenie wspólnego posiłku oraz anali-
zowania różnego rodzaju spraw. 

DN: Jak wyglądają polowania? 
Kiedy się zaczynają, a kiedy koń-
czą?

JL: Polowanie jest formą, że tak 
powiem wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Pozyskiwanie zwierzy-
ny w stosunku do ilości wyjść po-
lowań odbywa się bardzo rzad-
ko. Zazwyczaj najczęściej są to ob-
serwacje. To nie jest tak, jak wie-
le osób myśli, że jednokrotne wyj-
ście na polowanie, to pozyskanie 
zwierzyny. Nieraz trzeba jeździć 
tydzień, dwa, a nawet i trzy tygo-
dnie, żeby wytropić zwierzynę i ją 
pozyskać. Myśliwi nie są osobami, 
które strzelają bezmyślnie. Ocenia-
my wcześniej sytuację i staramy się 
pozyskiwać selektywne okazy. Np. 
na zwierzynę płową można polo-
wać od świtu do zmierzchu. Jeże-
li chodzi o pozyskanie dzika, to po-
lowanie odbywa się wieczorem i w 
księżycowe noce.

DN: Czy dany miesiąc ma 
przypisaną zwierzynę, na którą 
można polować?

JL: Tak. Są kalendarze polowań, 
które mówią o tym, w jakim mie-
siącu można polować na dany ro-
dzaj zwierzyny. 

DN: Na ternie Nowogardu, 
podczas spaceru w lesie, na jakie 
zwierzę możemy natrafić? 

JL: Najczęściej spotkamy sarnę, 
dzika, zające - których populacja się 
nieznacznie zwiększyła, w okolicach 
Nowogardu zdarza się zobaczyć też 
żubra. Koło Żabowa widziana była 
wataha wilków. Występuje również 
dużo gatunków ptactwa. 

DN: Czy na naszym obszarze 
znajdują się gatunki objęte ścisłą 
ochroną?

JL: Na terenie naszego obwo-
du mają swoją lokalizację gniazda 
orła bielika, bociana czarnego oraz 
jak mówiłem wcześniej występują 
tu żubry.

DN: W jaki sposób możemy 
pomóc zwierzynie, by przetrwa-
ła ten okres jesienno-zimowy?

JL: Mamy wiele paśników i kar-
mowisk na terenie leśnym, do któ-
rych systematycznie dostarczamy 
w okresie zimowym siano, mar-
chew, buraki oraz sól i pasze treści-
we. Ta pomoc pomaga zwierzynie 
przetrwać trudny okres zimowy.

DN: Jak ludzie powinni odbie-
rać myśliwego. Wiemy, że na te-
mat tego zajęcia są bardzo różne 
opinie, często skrajne?

JL: Ludzie nie powinni odbierać 
myśliwego, jako tego, którego jedy-
nym celem jest zabijanie zwierząt, 
ale raczej, jako osobę, która dba o 
właściwy stan populacji zwierzy-
ny leśnej.  Jej kondycję i właściwą 
strukturę wiekową i płciową, ma-
jąc na uwadze pojemność łowiska, 
ale również zmniejszenie poziomu 
szkód łowieckich. 

Wszystkim myśliwym oraz sym-
patykom Koła Łowieckiego „Ryś”, 
redakcja DN składa najserdecz-
niejsze życzenia z okazji ich święta. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 
Fot. M.Florkowski

Arnold Gieryń

Jacek Lisiewicz



6-9.11.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Prezes Pomorzanina pod ostrzałem piłkarzy, kibiców oraz rodziców

Marcin Skórniewski poda się do dymisji?
Podczas sobotniego meczu Pomorzanina Nowogard z Morzyckiem Moryń, zawisły dwa transparenty nawołujące prezesa Marcina Skórniewskiego do dy-
misji. Kto zawiesił transparenty oraz dlaczego pragnie zmiany prezesa, wyjaśniamy w tym artykule. Słabe wyniki pierwszego zespołu sprawiły, że nad no-
wogardzkim klubem pojawiły się „czarne chmury”, czas pokaże czy zostaną rozdmuchane, czy też przyniosą burzę... 

W sobotę (31 października), o 
godzinie 13:00, pierwszy zespół 
Pomorzanina na własnym stadio-
nie podejmował Morzycko Mo-
ryń. Mecz zakończył się porażką 
gospodarzy 1:3 i zapewne poszedł-
by w niepamięć, gdyby nie incy-
dent, który miał miejsce tuż przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego. 
Na ogrodzeniu znajdującym się na 
trybunach „pod lasem”, grupa osób 
wywiesiła dwa transparenty o tre-
ści: „Prezes do dymisji”, z dopiska-
mi: PS. zawodnicy i rodzice oraz 
zawodnicy i kibice. O  temacie re-
dakcję poinformował jeden z pił-
karzy, który zabrał głos w tej spra-
wie. - Chciałbym tu zaznaczyć, że 
gdy transparenty zostały rozwiesza-
ne, to pomagali w tym niektórzy z 
piłkarzy, którzy właśnie się rozgrze-
wali, to tylko potwierdza, że nie jest 
to jakiś wymysł jednej czy dwóch 
osób, a piłkarze Pomorzanina się 
pod tym sloganem podpisują – ko-
mentuje zawodnik Pomorzanina, 
który z jasnych przyczyn pragnie 
zachować anonimowość. Przez 
cały czas temu zdarzeniu z trybun 
przypatrywał się prezes Pomorza-
nina - Marcin Skórniewski, które-
go poprosiliśmy o komentarz do 
zaistniałej sytuacji. - Wiedziałem 
od samego rana, że będą rozwiesza-
ne transparenty, więc zapytałem w 
szatni przed meczem piłkarzy czy 
coś o tym wiedzą i nikt się do tego 
nie przyznał, mało tego, tylko dwie 
osoby wiedziały o co chodzi. Wi-
działem jak te hasła były wywie-
szane, pytał się mnie ochroniarz czy 
ma je zdjąć, ale zakazałem katego-
rycznie, gdyż chciałem aby ta grupa 
osób mogła w ten sposób zamanife-
stować swoje niezadowolenie, mają 
do tego prawo, a więc nie było sensu 
nikomu tego zakazywać – komen-
tuje Marcin Skórniewski. 

Dlaczego piłkarze, rodzice oraz 
kibice domagają się zmiany pre-
zesa? Jeśli chodzi o kibiców spra-
wa wydaje się klarowna, sprzeci-
wiają się oni złej atmosferze panu-
jącej w klubie oraz fatalnym wyni-
kom osiąganym przez pierwszy i 
drugi zespół Pomorzanina. Co do 
rodziców, padł zarzut nie przezna-
czania pieniędzy na młodych pił-
karzy, którzy nie otrzymali od klu-
bu dresów, choć rodzice co mie-
siąc opłacają składki, z których ta-
kowe stroje powinny zostać zaku-
pione. Za szkolenie młodzieży od-
powiedzialny jest wiceprezes Pa-
weł Błaszczyk, który szczegóło-
wo wyjaśnił nam ile płacą rodzi-
ce młodych piłkarzy oraz na co są 

przeznaczane pieniądze ze skła-
dek. - Wprowadziliśmy u Młodzi-
ków młodszych i Młodzików star-
szych składki wynoszące 50 zł mie-
sięcznie, są to składki mniej więcej 
na poziomie tego, ile płacą rodzice 
w dobrych klubach z regionu, jak 
np. w szczecińskiej Akademii Fut-
bolu. Z tych klubów tylko Chemik 
Police ma o 10 zł mniejsze składki, 
pomimo tego, że wspiera ich Grupa 
Azoty. My nie mamy takiego spon-
sora, dlatego są takie składki, które i 
tak wracają później do tego dziecka. 
To nie są małe pieniądze, przyzna-
ję, ale to wygląda tak: w pierwszym 
roku rodzic płaci 50 zł, w drugim 40 
zł, a w trzecim roku płaci 30 zł. Na-
stępnie gdy to dziecko przechodzi 
już do Juniorów, wówczas rodzice 

nic już nie płacą. Za pierwsze skład-
ki kupiliśmy piłki, sprzęt treningo-
wy czyli znaczniki itp., za dwie na-
stępne składki od dawna mamy już 
przygotowaną ofertę na zakup pro-
fesjonalnych dresów adidasa (otrzy-
maliśmy od wiceprezesa tę ofertę, z 
datą 6 sierpnia 2015 r. oraz wzór 
dresów), czyli za składki z paździer-
nika i listopada, w grudniu dzieci 
przed świętami dostaną dresy. Jak 
rozmawiam o tym z rodzicami to są 
oni zachwyceni tym pomysłem. Na-
stępnie za składkę grudniową oraz 
kolejne w przerwie od rozgrywek, 
będziemy chcieli opłacać tym dzie-
ciom wyjazdowe turnieje, zgrupo-
wania oraz obozy w przerwie zi-
mowej. Te pieniądze zbierają tre-
nerzy i wpłacają na osobne konto, 
nie na konto bankowe Pomorzani-
na, ale na osobne konto utworzone 
specjalnie na ten cel. Wszystko jest 
potwierdzone fakturami, które oso-
biście podpisuję. Tych pieniędzy nie 
ma prawa wziąć nikt oprócz mnie, 
ale tylko za zgodą trenera. To rodzi-
ce będą decydować wraz z trenera-
mi na co pójdą te pieniądze, to też 
warto podkreślić – mówi wicepre-
zes Paweł Błaszczyk. 

Jeśli chodzi o piłkarzy, tutaj spra-
wa jest bardziej złożona i na jaw 
wychodzi mnóstwo zarzutów pod 
adresem Marcina Skórniewskie-

go. Jak mówił nasz informator, w 
klubie nie dzieje się dobrze już od 
minionego sezonu. Przypomnij-
my, że po zakończeniu rozgrywek 
2014/2015, w dniu 10 lipca br., od-
było się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo – Wyborcze. Wówczas de-
legaci, którymi byli w większości 
piłkarze Pomorzanina, jednogło-
śnie wybrali na kolejną kadencję 
Marcina Skórniewskiego na pre-
zesa Pomorzanina. Dlaczego wo-
bec złej sytuacji w klubie, wszyscy 
jednogłośnie głosowali za kandy-
daturą Marcina Skórniewskiego? 
- Prezes przed wyborami obiecał 
nam „złote góry”, uwierzyliśmy mu 
w to, dlatego otrzymał nasze popar-
cie podczas walnego zebrania. Czas 
leci, a w klubie nic się nie zmieni-

ło. Nie ma pieniędzy na buty piłkar-
skie dla zawodników, nie ma pienię-
dzy na symboliczne diety, które były 
wypłacane podczas wyjazdowych 
meczów, to była symboliczna kwo-
ta na jakąś bułkę itp. Pierwszy ze-
spół nic nie otrzymuje, a klub wy-
daje pieniądze na sekcje kulturystki 
czy też brydża. Podczas walnego ze-
brania do zarządu klubu dostało się 
kilku młodych ludzi, również piłka-
rzy, którzy już zrezygnowali z tych 
funkcji. Dlaczego? Otóż gdy tylko 
ktoś zwracał się do prezesa  z jakimś 
pomysłem, to nie był wysłuchiwany, 
ich funkcje istniały jedynie na pa-
pierze, a ci ludzie nie mieli wpływu 
na działalność klubu. Jednym z ta-
kich pomysłów było wykorzystanie 
połowy środków z pieniędzy prze-
znaczanych na sekcję kulturystyki i 
zrobienie za nie siłowni na stadio-
nie. Temat ten został przez prezesa 
od razu „ucięty” – wymienia zarzu-
ty w kierunku prezesa rozmawiają-
cy z nami piłkarz. 

Mężczyzna ubolewa również 
nad tym, że prezes nie spotkał się 
z piłkarzami w celu wspólnej roz-
mowy, która pomogłaby zaże-
gnać wszelkie problemy. Poprosi-
liśmy prezesa, aby skomentował 
te zarzuty - Jeszcze niedawno Ko-
misja Rewizyjna wzięła „pod lupę” 
klub, wszystko było sprawdzane i 

nie było żadnych problemów z na-
szym sprawozdaniem finansowym. 
To jest pierwsza sprawa. Jeśli cho-
dzi o diety, to dawno temu były one 
wypłacane niezgodnie z prawem, 4 
lata temu z tym skończyliśmy, dla-
tego że przepisy jasno to określają. 
Nie ma już diet, ale są nagrody za 
zdobywane punkty, dlatego ten za-
rzut, to jest dla mnie jakiś żart. Jeśli 
ktoś nie chce ciężko pracować i chce 
mieć dobrze kosztem innych, to nie 
mamy o czym rozmawiać. Też sły-
szałem już o tym, żebym zlikwido-
wał sekcję kulturystyczną, żebym 
zlikwidował zespół rezerw, choć 
mało kto pamięta o tym, że kultury-
ści mają Mistrzowskie tytuły w Pol-
sce i w Europie, czyli osiągają nie-
wyobrażalne sukcesy rozsławiając 

klub i miasto. Jeśli chodzi o dymi-
sję członków Zarządu, to powiem 
tak: jeżeli ktoś chce rządzić, a jed-
nocześnie nie chce wykonywać po-
wierzanych mu obowiązków, a ra-
czej w ogóle nie chce mieć obowiąz-
ków, to nie ma o czym rozmawiać. 
Podczas wyborów jasno mówiłem, 
że każdy kto wejdzie do Zarządu 
musi się liczyć z tym, że będzie cięż-
ko pracował na dobro klubu. Jedna 
z tych młodych osób - nasz piłkarz, 
który już zdecydował się zrezygno-
wać z pełnionej funkcji, dostał pro-
pozycję bycia wiceprezesem, ale jak 
dowiedział się co ma robić, to zre-
zygnował, mówiąc, że nie chce. Tak 
samo było z innymi osobami, któ-
rych przerastały obowiązki, ale 
mimo wszystko chcieli oni o wszyst-
kim decydować... Jeśli chodzi o spo-
tkanie, to chciałbym zauważyć, że 
jestem na treningach częściej niż 
osoby, które najgłośniej krzyczą, że 
chcą mojej dymisji. Przepraszam, 
ale jeżeli tych „roszczeniowców” nie 
ma na treningach, bo sobie odpusz-
czają - to niemożliwe jest, aby bra-
li udział w jakimkolwiek spotkaniu, 
w jakichś rozmowach, bo fizycznie 
ich po prostu nie ma! Spotkanie się 
odbyło, a obecni byli na nim ci, któ-
rym najbardziej zależy na zespo-
le, czyli ci, którzy po prostu ciężko 
pracują na treningach... To tak jak 

z tymi flagami, których nie kaza-
łem zdejmować, żeby wszyscy je wi-
dzieli. Jeżeli ktoś się podpisuje: „ki-
bice, piłkarze i rodzice”- to tak jak-
by wszyscy to popierali, a z tego co 
wiem, to nie prawda – komentuje 
prezes Marcin Skórniewski.  

Piłkarz wspomniał o systemie 
nagród, mówiąc, że zawodnicy 
pierwszego zespołu nie otrzyma-
li jeszcze ich za ostatni pozytyw-
ny rezultat. Wówczas zawodnicy 
usłyszeli z ust wiceprezesa: „My 
czekaliśmy tak długo na zwycię-
stwo, to Wy teraz poczekacie długo 
na pieniądze”. - Wiem, że redakcja 
da szansę prezesowi wypowiedze-
nia się na ten temat, jednak zdaję 
sobie sprawę, że będzie się wybielał, 
tak jak robił to przez całą swoją ka-
dencję i wcale mnie to nie dziwi. Z 
pozdrowieniami dla pana prezesa – 
dodaje nasz rozmówca. 

Wracając do słów prezesa na te-
mat diet, które wypłacane były 
niezgodnie z prawem, sprawdzili-
śmy w Wydziale Gier i Ewidencji 
ZZPN, czy rzeczywiście tak było. 
Otóż Art.2 z Uchwały nr III/21 
z dnia 26 lipca 2002 roku Zarzą-
du Polskiego Związku Piłki Noż-
nej, mówi: „Za amatorów są uzna-
ni zawodnicy, którzy z tytułu upra-
wiania sportu piłki nożnej lub in-
nej działalności z tym związa-
nej nie otrzymali wynagrodzenia, 
względnie innego świadczenia pie-
niężnego lub rzeczowego, innego 
niż zwrot rzeczywistych wydatków 
poniesionych w trakcie ich udzia-
łu w oficjalnych rozgrywkach or-
ganizowanych przez PZPN. Kosz-
ty podróży i zakwaterowania po-
niesione w związku z udziałem w 
meczu oraz wydatki na sprzęt pił-
karski, ubezpieczenie i szkolenie 
mogą podlegać zwrotowi bez pod-
ważenia statusu amatora”. 

Wygląda na to, że póki co próż-
no szukać porozumienia na li-
nii klub – piłkarze, wierzymy, że 
wszystko czym prędzej zostanie 
wyjaśnione, z korzyścią oczywiście 
dla wszystkich i Pomorzanin znów 
zacznie odnosić zwycięstwa. Być 
może pomoże w tym upublicznie-
nie sprawozdania finansowego Po-
morzanina Nowogard. Prosiliśmy 
o to prezesa Marcina Skórniew-
skiego, który zgodził się na to, aby 
w DN ukazało się sprawozdanie z 
działalności klubu, dzięki czemu 
każdy mieszkaniec gminy, będzie 
miał wgląd w wydatki klubu. Wie-
rzymy, że w niedalekiej przyszłości 
opublikujemy to sprawozdanie. 

KR
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Maja córka Krystyny i Da-
wida ur. 4-11-15 z Nowo-
gardu

Aleksandra córka Magda-
leny i Konrada ur. 2-11-15 
z Rogowa

Przemek syn Joanny Bła-
żewicz-Kłys ur. 18-10-15 
z Łobza

Kacper syn Agnieszki i 
Grzegorza ur. 30-10-15 z 
Orzechowa

Syn Eweliny i Kamila 
ur.30-10-15 z Dobropola

Kornelia córka Beaty i 
Rafała ur. 3-11-15 z No-
wogardu

Laura córka Oktawi Mar-
chwat ur. 27-10-15 z Ma-
szewa

Mikołaj syn Magdaleny 
Adamczewskiej ur.3-11-
15 z Taczały

Milan syn Kaliny i Jacka 
Mostowskich ur.26-10-15 
z Nowogardu

Oliwier syn Andżeliki Mu-
larczyk ur. 25-10-15 ze 
Zwierzynka

Antoś syn Anny Łozow-
skiej ur. 3-11-15 z Reska

Franciszek syn Agnieszki i 
Rafała Liszka ur. 2-11-15 z 
Kołczewa

Jan Aleksander syn Mag-
daleny i Marcina ur. 4-11-
15 z Łobza

Problemy kadrowe przed meczem z Sarmatą

Ważny mecz „Pomorzanek”
W najbliższy weekend wszystkie seniorskie zespoły Pomorzanina, rywalizować będą o ligo-
we punkty. Pierwszy zespół najprawdopodobniej bez bramkarza, zagra z outsiderem- Sar-
matą Dobra. „Rezerwowi” jako jedyni zagrają na własnym boisku, a ich rywalami będą pił-
karze Znicza Niedźwiedź. Ciężkie zadanie czeka nowogardzkie piłkarki, które zagrają w 
Międzyzdrojach z tamtejszą Falą.

Pierwszy zespół Pomorzani-
na w sobotę, o godzinie 13:00, za-
gra w Dobrej, z tamtejszą Sarma-
tą. Nikomu nie trzeba mówić jak 
ważne jest to spotkanie, nieste-
ty już wiadomo, że najprawdo-
podobniej zarówno Jacek Mala-
nowski, jak i Michał Piątkowski, 
nie będą mogli strzec bramki Po-
morzanina... Dziś nie posiadamy 
informacji czy w bramce stanie 
ktoś z juniorów, czy też zawod-
nik z pola. Jedno jest pewne - po-
rażka z Sarmatą będzie odbierana 
jako kompromitacja. Gospoda-
rze sobotniego meczu w 12. spo-
tkaniach wywalczyli tylko jeden 
punkt, a stało się to faktem w 9. 
kolejce, gdzie na własnym boisku 
piłkarze z Dobrej urwali punkty 
Arkonii Szczecin, remisując 3:3. 
Dotychczas Sarmata strzeliła zale-
dwie 7 goli, tracąc przy tym aż 69, 
co doje nam średnio ponad 5 goli 
na mecz! Jeśli podopieczni Toma-
sza Surmy nie wygrają z Sarmatą, 
to z kim mają wygrać? Spotkania 
obydwu zespołów z różnych przy-
czyn od zawsze elektryzowały ki-
biców, dlatego w sobotę w Dobrej, 
można spodziewać się sporej gru-
py sympatyków Pomorzanina No-
wogard. Wierzymy, że nawet osła-
bieni nowogardzianie staną na 
wysokości zadania i wreszcie wy-
walczą trzy punkty. 

Jedyną drużyną Pomorzani-

na, która w ten weekend zagra na 
własnym boisku, będą „rezerwo-
wi”. W niedzielę o godzinie 13:00, 
Pomorzanin II podejmować bę-
dzie Znicza Niedźwiedź. Rywa-
le w tym sezonie prezentują so-
lidny poziom, zajmując po 10. ko-
lejkach 5. miejsce w tabeli. Znicz 
szczególnie dobrze gra na wyjaz-
dach, w czterech spotkaniach nie-
dzielni rywale drugiego zespołu 
wygrali 3 razy oraz w jednym me-
czu przegrali, a wszystko to przy 
13 strzelonych i 9 straconych go-
lach. Po pierwszym w tym sezo-
nie zwycięstwie Pomorzanina II 
(1:3 z Rybakiem Wełtyń), wie-
rzymy, że nowogardzianie pójdą 
za ciosem i powalczą w niedzielę 
o komplet punktów. Jest to moż-
liwe, tym bardziej, że w Pucharze 
Polski ZZPN „rezerwowi” ogra-
li już Znicza Niedźwiedź i choć 
byli wzmocnieni przez kolegów 
z pierwszego zespołu, to jednak 
w tamtym meczu trzon zespołu 
stanowili zawodnicy Pomorzani-
na II. 

Trudne zadanie czeka w nie-
dzielę podopieczne Pawła Błasz-
czyka. „Pomorzanki” wybiorą się 
do Międzyzdrojów, gdzie o godzi-
nie 13:00 rozpoczną rywalizację z 
tamtejszą Falą. Rywalki  są wiceli-
derkami tabeli, do tej pory wygra-
ły 6 spotkań oraz przegrały tylko 
jeden mecz, rozgrywany w 1. ko-

lejce z Zalewem Stepnica. Jeśli za-
wodniczki z Nowogardu przegra-
ją w Międzyzdrojach, to poważ-
nie skomplikują sobie sytuację w 
tabeli i pierwsze miejsce premiu-
jące awansem, „ucieknie” im już 
na 6 punktów. Choć nie będzie ła-
two wygrać z Falą, to podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka kilkukrotnie 
udowadniały już, że potrafią osią-
gać świetne wyniki. Przy artyku-
le prezentujemy komplet weeken-
dowych gier w poszczególnych li-
gach.

KR 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
13. kolejka:
Stal Szczecin – Stal Lipiany   (07.11; 11:00)
Energetyk Gryfino – Błękitni II Stargard  (07.11; 13:00)
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  (07.11; 13:00)
Ina Ińsko – Polonia Płoty   (07.11; 13:00)
Sparta Węgorzyno – Piast Karsko   (07.11; 14:00)
Kłos Pełczyce – Iskra Golczewo   (07.11; 14:00)
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  (07.11; 14:00)
Arkonia Szczecin – Rega Trzebiatów  (07.11; 14:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
11. kolejka:
Orzeł Łożnica – Rybak Wełtyń   (07.11; 14:00)
Pomorzanin Przybiernów – Vielgovia Szczecin (07.11; 14:30)
Hanza Goleniów – Aquila Szczecin  (07.11; 16:00)
Kasta Majowe – OKS Goleniów   (07.11; 17:30)
Wołczkowo-Bezrzecze – Zalew Stepnica  (08.11; 11:00)
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź (08.11; 13:00)
Wicher Reptowo – Światowid Łobez  (08.11; 14:00)

III Liga Kobiet 2015/2016
8. kolejka:
Energetyk Gryfino – Kotwica Kołobrzeg  (07.11; 11:00)
Hattrick Kołobrzeg – Olimpia III Szczecin  (07.11; 13:00)
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard (08.11; 13:00)
Vielgovia Szczecin – Błękitni II Stargard  (08.11; 14:00)
Orzeł 2010 Wałcz – Zalew Stepnica  (08.11; 16:00)
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Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Zapraszamy do placówki  
w NOWOGARDZIE 
ul. Bankowa 3F, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl
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Mechanik 
- ślusarz - 

niemcy 
- 790729755

PiaSek, PiaSek PrzeSieWany, ŻWir, 
CzarnOzieM, POSPÓłka 

 ŻWirOWnia dłUGOłĘka
tel. 504 265 607, 792 707 943 

z dOWOzeM dO klienta

Firma Meblux 
zatrudni doświadczonych stolarzy 

do produkcji mebli. 
tel 696 034 712. 

Oferty można wysyłać na adres e-mail: biuro@meblux-krzywice.pl

z podwórka na stadion o Puchar tymbarku 

Osina zajęła podium 
W dniu 30.10.2015r., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowe zorganizował Finał Powiatu turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej odbył się na boiskach „Orlik” OSiR w Goleniowe. W zawodach sportowych wzięły udział cztery drużyny z Osi-
ny, SP 1 w Nowogardzie, Racimierza oraz Stepnicy.

W piątek 30 października, 
uczniowie Zespołu Szkół Publicz-
nych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie, wzięli udział w 
Finale Powiatowym „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” 
Zawody rozpoczęły się o godzinie 
9; 30 na boiskach „Orlik” OSiR w 
Goleniowe. Chłopcy po wygra-
nym spotkaniu ze Stepnicą, ule-
gli SP 1 w Nowogardzie oraz za-
wodnikom z Racimierza, zajmu-
jąc tym samym trzecie miejsce. 
Nieco lepsze okazały się dziew-
częta, które po zaciętej rywalizacji 
z reprezentacją ze Stepnicy zajęły 
drugie miejsce, poprzez oddanie 
rzutów karnych. Zwycięskie dru-

żyny zostały nagrodzone dyplo-
mami oraz piłkami przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Goleniowie. 
Opiekunami uczniów z ZSP Osi-
ny byli pan Michał Janik oraz pan 
Sebastian Kowalik. 

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie uzyskali tytuł 
Mistrzów Powiatu w piłce nożnej 
chłopców z gimnazjum. Świetne 
przygotowanie uczniów jest wy-
nikiem intensywnych treningów 
oraz ogromnego zaangażowania 
ze strony zawodników, jak i tre-
nerów. 

Klaudia Stefańska 

 

zadanie WSPÓłFinanSOWane 
Przez GMinĘ nOWOGard

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnospraw-
nych  NASZE SZANSE  działające przy Specjalnym Ośrod-

ku  Szkolno- Wychowawczym 
w Nowogardzie wzięło udział  
w konkursie zorganizowanym 
przez Fundację PZU i napisało 
projekt : „Młodzi kulturalni, 
choć niepełnosprawni”. Ce-
lem konkursu jest poznawanie 
i promowanie naszego regionu.  
W konkursie uczestniczyło około 
260 organizacji pozarządowych, 
a 35 spełniło oczekiwania organi-
zatorów. Wśród nich znalazło się 
stowarzyszenie NASZE SZAN-
SE. Refundacji wkładu własnego 
dokonał Urząd Miejski w Nowo-
gardzie.

Nauczycielki z SOSW w No-
wogardzie są w trakcie realizacji 
projektu.

W dniu 16 czerwca 2015 r 
uczniowie ze szkoły podstawo-
wej pojechali na pierwszą wy-
cieczkę, w czasie której: 
•	 zwiedzili osadę Słowian 

i Wikingów na Wyspie Wolin,
•	 Fort Gerharda w Świno-

ujściu 

•	 „dom na głowie” w 
Międzyzdrojach.

Dzieci nie tylko zdobywa-
ły wiedzę i poznawały cieka-
we miejsca w naszym regionie. 
Miały również okazje pobawić 
się na ciekawym placu zabaw i 
pospacerować po pięknym molo  
w Międzyzdrojach. Świeże nad-
morskie powietrze, zwiedzanie i 
zabawy wzmogły apetyt. Wszy-
scy chętnie jedli swój obiad. 

29 września 2015 r. odbyła się 
druga wycieczka o charakterze 
krajoznawczym. Tym razem do 
Kołobrzegu i Ustronia Morskie-
go. W Kołobrzegu wiele rado-
ści sprawiło dzieciom muzeum 
„MASZOPERIA”, które zwiedza 
się w okularach trójwymiaro-
wych.  Pracownik muzeum cie-
kawie opowiadał o życiu daw-
nych ludów Maszoperów, którzy 
mieszkali w miejscowościach 
nadmorskich i trudnili się po-
łowem ryb. Dzieci dowiedziały 
się o ich codziennych zajęciach, 

ciężkiej pracy, a także zabawach 
i przyjemnościach. Następną 
atrakcją naszej wycieczki było 
wejście na latarnię morską. Ładna 
pogoda zapewniła nam doskona-
łą widoczność aż po horyzont. W  
Ustroniu Morskim dzieci poznały 
tajniki pieczenia chleba i bułek 
w Skansenie Chleba. Mogły też 

samodzielnie wykonać i udekoro-
wać bułki, które zostały upieczo-
ne w starym piecu chlebowym. W 
skansenie uczestnikom wycieczki 
zapewniono smaczny posiłek. 
Dzieci wróciły do domów pełne 
niezapomnianych wrażeń. 

Przed dziećmi kolejne wyjazdy. 
Tym razem do ośrodków kultury. 

Uczniowie będą miały okazję:                                                                                                                                          
 - zobaczyć widowisko w Teatrze 
Lalek „Pleciuga”                                                                    

- obejrzeć film w multikinie                                                                                                          
- wysłuchać koncertu w pięknej 

Filharmonii Szczecińskiej. 
Życzymy pięknych przeżyć.
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r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

dla PaŃ "PrOFilaktyka raka PierSi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki 
Medycznej "Zdrowie" dnia 7 listopad 2015 r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin 
Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegóło-

we informacje  u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej Dobrowol-
na wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
                                   

OFerta dla PaŃ PO 69 rOkU ŻyCia
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  ba-

dania mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z 
dotacji urzędu miejskiego- ilość miejsc ograniczona

                                          Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji 
Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

reklaMa

reklaMa

Burmistrz Nowogardu 
zaprasza do udziału 

w naborze 
na wolne kierownicze stanowisko

 – kierownik wydziału Rozwoju Lokalnego, 
Funduszy, Kultury i Sportu. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się 
ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.nowogard.pl 
w BIP w zakładce "wolne stanowiska". Termin składania 

dokumentów upływa dnia 25 listopada 2015r. o godz. 15.00.

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

aUMiX ii 
eugeniusz kozera 

Sklep motoryzacyjny 
ul. Bohaterów Warszawy 22 
Nowogard, tel. 91 392 21 80

ziMOWa PrOMOCja
akumulatorów 

60 Ah BOSCH - 235 zł
44 Ah BOSCH - 180 zł 

zimowy płyn spryskiwaczy 
20°C 5 litrów – 10 zł

*promocja ważna do wyczerpania zapasów

rozgrywki ligowe w ii lidze Mężczyzn tenisa stołowego

Mecz na szczycie w Wierzbięcinie
W najbliższą sobotę (7 listopada), tenisiści stołowi klubu LUKS Top w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, rozegrają kolejne ligowe spo-
tkania. Szczególnie interesująco zapowiada się mecz zaplanowany na godzinę 10:30, w którym podopieczni Józefa Korkosza podejmować będą wicelide-
ra, drużynę UKS Nałęcz Majster Ostroróg.  

Tenisiści stołowi z Wierzbię-
cina po wyjazdowej porażce w 
2. kolejce, z wciąż niepokona-
nym Darz Borem Karnieszewi-
ce (6:4), zajmują w ligowej tabeli 
3. miejsce, z 6 punktami na kon-
cie. Tyle samo punktów na kon-
cie mają sobotni rywale pod-
opiecznych Józefa Korkosza - 

UKS Nałęcz Majster Ostroróg. 
Zespół ten również zaliczył jed-
ną porażkę 4:6- z drużyną z Kar-
nieszewic. Tenisiści z Ostroro-
ga drugą pozycję zawdzięczają 
minimalnie lepszemu bilansowi 
małych punktów. Pojedynek za-
planowany na godzinę 10:30, w 
hali sportowej Szkoły Podstawo-

wej w Wierzbięcinie, będzie me-
czem na szczycie w północnej 
grupie II Ligi Mężczyzn. Wierzy-
my, że nasi reprezentanci upora-
ją się z gośćmi z Ostrorogu, i w 
ten sposób rozpoczną odrabianie 
strat do lidera. 

Kolejny rywal przynajmniej 
teoretycznie może sprawić teni-

sistom LUKS Top mniej proble-
mów. O godzinie 15:30, naprze-
ciw zawodników z Wierzbięcina, 
staną tenisiści klubu KS Luczyk 
Dent Wielim Szczecinek. Rywa-
le po czterech rozegranych spo-
tkaniach mają na koncie 4 poraż-
ki. Goście ze Szczecinka do tej 
pory wygrali tylko 11 pojedyn-

ków, czyli małych punktów. Chy-
ba nikt w Wierzbięcinie nie bie-
rze pod uwagę możliwości utra-
ty 2 punktów za zwycięstwo w 
6. kolejce. Przy artykule prezen-
tujemy komplet gier zaplanowa-
nych na sobotę, w II Lidze Męż-
czyzn. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2015/2016 – I Runda
5. kolejka (07.11.2015):
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek (10:30)
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  (10:30)
UKS Champion Police – Darz Bór Karnieszewice   (10:30)
ATS Stargard – UKS Czarni Pieszcz    (10:30)
6. kolejka (07.11.2015): 
UKS Chrobry Międzyzdroje – UKS Nałęcz Majster Ostroróg  (15:30)
LUKS Top Wierzbięcin – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek (15:30)
UKS Champion Police – UKS Czarni Pieszcz   (15:30)
ATS Stargard – Darz Bór Karnieszewice    (15:30)

Policja apeluje!
Pamiętajmy o bezdomnych. W związku ze zbliża-

jącym się sezonem zimowym musimy pamiętać, że 
są wśród nas potrzebujący, osoby bezdomne, dla któ-
rych nadchodzi ciężki okres. Okres zimy, niskie tem-
peratury stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie. 
Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców, 
aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdom-

nych lub znajdujących się pod wpływem alkoholu, 
które nie mają gdzie się schronić. Każdy zgłoszony 
przypadek zostanie dokładnie sprawdzony przez No-
wogardzkich Policjantów, którzy dołożą wszelkich 
starań, aby pomóc osobie w potrzebie. 

Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować 
komuś życie!

- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 
501549818

- Przyjmę: meble do przedpokoju -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe 

dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble po-

kojowe: segment, junkers gazowy  do    podgrzewania 
wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 
508 413 896

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport wła-

sny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble ku-

chenne  tel. 735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                                                         
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Sześciotygodniowe śliczne kotki – pięć,  czekają na 

właścicieli i ciepłą strawę Tel. kont. 692 618 185 lub pod nr 
tel. redakcji DN 91 39 22 165.

Pomóżny sobie
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OGłO Sze nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

nierUCHOMOŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-

dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w nowogardzie Osiedle radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, 
i piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocieplo-
ny. W cenie mieszkania działka pod bu-
dowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie. 608 853 710

•	  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
dwupokojowe 50m2  w Nowogardzie. 
Tel. 511 099 681 

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 m2. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w okoli-
cach stadionu. 695 400 600

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lutego. 
783 484 836

• Do wynajęcia mieszkanie na os. Gryfitów 
(3 pokoje, parter) – 800 zł + opłaty ok. 
600 zł. 608 622 920 

• Srzedam mieszkanie trzypokojowe, IV 
piętro, 57,80 m2.. Tel. 607 540 622 

• Wynajmę mieszkane 2 pokojowe na uli-
cy Racibora o powierzchni 56 m2. Tel. 693 
128 117 

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 607 647 
215

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 pokoje, 
100 000 zł. tel. 721 157 443

•	  Wynajmę kawalerkę. 691 88 75 33 

•	 działki nad jeziorkiem. 2 km od Nowo-
gardu 0,55 ha i 0,45 ha po 5 zł/m2; 0,20 i 
0,15 ha po 30 zł/m2, Na działce prąd i bli-
sko woda. Tel. 91 39 25 888

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
dwupokojowe ul. Światowida. 601 500 
090 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. Tel. 
509 329 023 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 50 
m2 w centrum miasta Nowogard. 511 
099 681

•  Zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888 

• Sprzedam działke budowlana w cen-
trum Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 ob-
reb Stargard , Goleniów. Tel 602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łęczy-
ca w rejonie skrzyzowania dróg Star-
gard-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezposrednio do drogi 
106 tel 607 835 815

MOtOryzaCja
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam Nissan Terrano 2.7, TDI, elek-
tryczne szyby, komplet zapasowych 
opon, centralny zamek, hak, rocznik 
2000 ; Opel Corsa 1.4, rocznik 98, auto-
matyczny zamek. Tel. 668 137 231

• Sprzedam samochód Opel Astra 1,7 TD, 
rok 85, zarejestrowany, ubezpieczony. 
Cena do uzgodnienia. 669 823 464 

• Sprzedam Nissan Primera, r. 98, 1.6, z ga-
zem, przegląd ważny do 06.2016r., na 
biegu  Tel. 603 615 897 

rOlniCtWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agrega-

tem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie No-
wogard. Tel. 519 407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam ziemniaki. 692 125 122 

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortow-
nik do ziemniaków elektryczny. 606 576 
417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 
414 

• Sprzedam gołębie pawiki. 783 484 829

• Sprzedam mieszankę. 795 989 918 

• Sprzedam kury, kaczki, gęsi. 782 429 405

• Sprzedam jaja od kur z własnej zagrody, 
cena -  0.70 zł/szt.. Tel. 883 957 678

• Sprzedam tuczniki. 724 827 779 

• Sprzedam oponę do siewnika zbożowe-
go Poznaniak. Tel. 795 911 886

USłUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FirMa USłUGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 

motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 Pranie-MaGiel,Pranie dyWanÓW, 
Wykładzin, taPiCerki MeBlOWej 
SaMOCHOdOWej/ SkÓrzanej Ma-
teriałOWej / POŚCieli Wełnianej 
/ lanOlinĄ/SPrzĄtanie: CzySzCze-
nie FUG.tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• Docieplenia budynków, malowanie , 
szapchlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 268

• Pożyczki, kredyty na co chcesz, na 
oświadczenie dla firm i osób fizycznych. 
607 09 25 09, 697 08 25 09

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Malowanie, szpachlowanie, panele, do-
cieplenie. Tel. 607 654 692 

• Usługi transportowe. Transport zboża, 
piasku, słomy, traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 503 
153 159

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. Tel. 
782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 89

• Spawacza zatrudnie – atrakcyjne wyna-
grodzenie. 503 032 234 

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Firma ogólnobudowlana “PtaSzyŃ-
Ski” zatrudni pracowników do docie-
pleń, prac wykończeniowych, pokryć 
papowych, tel. 602 15 90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni spedytora/
dyspozytora - transport samochodowy, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię na budowie i przy dachach. 
608 817 214 

• Zatrudnie szwaczkę w godzinach od 15-
22. 691 708 768 

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Zatrudnię murarzy i pomocników. 608 
817 214 

• Firma zatrudni  pracownika z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy) do dozorowana 
i prac porządkowych. Tel. 91 39 25 275

• Potrzebny kierowca. Praca w lesie. 531 
950 488 

• Zatrudnię pracownika na kuchnie. 530 
395 368

• Zatrudnię kierowce emeryta lub renci-
ste z kat.D Tel. 693 344 734 

• Zatrudnię kierowce kat. C+E, transport 
krajowy. 509 740 304 

• Zatrudnie pomocnika na farmę warun-
ki płacowe dobre. Tel. 91 39 103 15, 502 
56 23 78 

• Poszukuje do pracy w lesie.726 075 264

•    Zatrudnię do salonu optycznego 
sprzedawce. Wykształcenie min. śred-
nie. 604 422 221 

inne
•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na wie-

szaki, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
złożona w paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS 
- Bosch ceranorm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl tel. 691 
686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus zeliw-
ny,pompa elektronik,z Niemiec f.Vaillant 
tylko ogrzewanie cena 1.200zloraz piec 
gazowy c.o wiszacy do mieszkania,dom-
ku,sklepu,zakladu cena 1.000zl tel. 691 
686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta komo-
ra spalania wiszacy f. Vaillant dwufunk-
cyjny cena 1.200zl oraz tylko c.o. cena 
1.100zl do mieszkania,baru,sklepu,dom-
ku oraz grzejniki panelowe c.o rozne tel 
691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wersja 
kominowa, wiszacy f.Vaillant z Niemiec 
po przegladzie serwisowym do miesz-
kania, domu, ekonomiczny cena 1.000 zl   
tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 541 
960

• Sprzedam stoły dębowe i komodę so-
snową. 609 24 58 16 

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia Ol-
chowo (przy drodze na Wyszomierz). 
tel. 601 864 739 

•	 Odstąpię 2 bilety ViP na koncert 
10.11.2015, Szczecin dance azoty 
arena, tel. 605 522 340

• Sprzedam sztaplarkę – wózek widłowy 
z firmy balkancar udźwig3,5 tony, silnik 
parkins, disel, czterocylindrowy. Tel. 606 
664 742 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m do 
2,5 m kopana lub cięta z własnej planta-
cji formowana tel. 602 10 11 18 lub 600 
899 289

•	 Sprzedam wózek dziecięcy, łóżeczko z wy-
posażeniem i nowy leżaczek. W bardzo do-
brym stanie plus gratisy. Cena za całość 800 
zł. 510 266 785
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Zatrudnię kierowcę
 kat. D

– umowa o pracę
tel. 501 615 614 

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.
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KU
Po

n
 8

5

Do wygrania KSIążKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika. Żydowska 

gmina 
wyznaniowa

Ludowy 
taniec kubański

Huncwot

Bieg 
konia

Starszy 
kelner

Piękno 
ciała

Owoc buka

Dekret 
carski

W ręku "moczykija"

Bywa drabiniasty

Kraina 
-jodlerów

Duży kawał 
drogi

Stawa
-znak 

nawigacyjny

Wieża
obronna

Zapora na 
rzece

Krzesło 
do opalaniaModny 

przyrząd
do 

szybowania

Choroba
zakaźna

Góry 
w Rosji

W ręku operatora

Statek Jazona

Imię
męskie

(od Agaty)

Powieść
Chateau-
brianda

Ropucha
kururu

Greckie
"E"

Nie uznaje
żadnej
władzy

Noblista
egipski

("Złodziej 
i psy")

Imię 
naszego 
premiera

Narząd 
powonienia

.... Placid
- miasto
w USA

Proszenie 
o datek

Rodzina 
chrząszczy

Artystyczny 
zlepek, 
klejonka

Wystawa 
przed 

sklepem

Dopływ Wołgi
Imię
wielu 

papieży

Domowy duszek

Gatunek 
papugi

Kończy
małżeństwo

Pańska na
 pstrym koniu

Radiolokator

Płot z desek

Dziecię

A
R

G
O

, A
T
A

L
A

, 
E

T
A

L
A

Ż
, 

K
A

H
A

Ł
,K

U
S

A
K

I,
 L

A
K

E
, 

N
A

D
Ż

IB
, 

P
O

K
U

Ć

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 - "Radwańska..."

15

16

12

11

8

10

2 1

14

6

3

4

9

7

13

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :  Zapłonęły znicze 
Ewa Wieczorkiewicz, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Marek Kozioł. Alicja 

Wypych, Janina Grudzińska, Lucyna Andrzejczak, Krystyna Gęglawa, Christiana Syfert, Pelagia Feliksiak, 
Renata Wiertalak, Teresa Kowalska, Malwina Bryndza, Halina Stefańska, Cecylia Furmańczyk, Halina Szwal, 
Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Lucyna Karbowiak 

Zwycięzcy: Renata Wiertalak, Christiana Syfert, Malwina Bryndza
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Miłosz Wielgus, Natalia Chruściel, Igor Grenda, Daria Feliksiak, Kamil Feliksiak, Liliana Feliksiak, Bartło-

miej Feliksiak, Magdalena Skowrońska
Zwycięzca: Magdalena Skowrońska
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarna linia Mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MetrO tel. 501 615 614
z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO Man BiŃCzyk - linia regularna 
 tel. 607 310 591 

nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
nowogard-dobra now.-łobez 7.40
łobez-dobra now.-nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

nd - SzCzeCin 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzeCin - nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCzeWO - nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

nd - GOlCzeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkład jazdy BU SÓW

dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, tel. 91 392 21 65, tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

inFOrMatOr lOkalny - nOWOGard
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
tel. 913 922 165

W.27-13.11

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

s.  9s. 5

17-letnia 
organistka

z 
Kościuszek 

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

WYDAWCA POLSKI

Odwiedził ich ŻubrKrajobraz po ulewie 

Uwaga
najbliższe  
bezpłatne 

porady prawne  
w piątek 13.11

10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 5
 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Duży wybór! Już od 40 zł

Najlepsze ceny w regionie!

WARSZTAT  przy Stacji Paliw
Radosław, ul. Boh. Warszawy 64a

OPONY UŻYWANE

Reklama

Reklama

W ofercie m.in.:
- laczki góralskie 
męskie i damskie w cenie 11 zł, 
czapki dziecięce, 
młodzieżowe i dla dorosłych, 
kołdry, poduszki 

Producenci i importerzy 
zapraszają  w dniach 10 -30 listopada 2015 r. 

mieszkańców Nowogardu i okolic

na kiermasz przy ul. Boh. Warszawy
koło Biedronki    

Zaproszenie  
na Marsz 
Niepodległości 

foto. FreeDron. D Pędziszczak 

Inni zarabiają, nasi budżet mają

Rzeka euro  
ominęła Nowogard

Czytaj s. 3
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W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Wawrzyniec Poniedziałek: lat 62, zmarł 04.11.2015 r., pogrzeb odbył się 06.11.2015 r., na cmentarzu w Je-

nikowie.
Adam Wdowiński: lat 52, zmarł 05.11.2015 r., pogrzeb odbył się 09.11.2015 r., na cmentarzu w Nowogar-

dzie.
Jadwiga Krzyżak: lat 59, zmarła 08.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 10.11.2015 r., o godz. 14: 00 na cmen-

tarzu w Kościuszkach.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W najbliższą środę, 11 listopada, będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Dzień ten bę-
dzie z pewnością dobrą okazją do refleksji nad tym, co oznaczają dla nas takie wartości jak: 
Ojczyzna, Niepodległość, Patriotyzm.  Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, 
czy czują się patriotami i co oznacza dla nich dzisiaj to słowo?

Marek Hajzer – Tak, Dzień Niepodległości trzeba czcić i cieszyć się, 
że mamy wolny i niepodległy kraj. Jest to święto narodowe, które po-
winniśmy szczególnie celebrować. W dniu 11 listopada powinniśmy 
wywiesić flagi narodowe na budynkach, a już na pewno na urzędach 
państwowych. Takie oznaki patriotyzmu świadczą o szczególnej toż-
samości i oddaniu wobec kraju. Uważam, więc, że flaga narodowa za-
wsze powinna być wywieszona, gdy zbliżają się święta państwowe ta-
kie jak m.in. Dzień Niepodległości w listopadzie, czy Święto Flagi w 
maju. Dlatego jeszcze raz podkreślam, by pamiętać o wywieszeniu fla-
gi narodowej, gdyż taki zwyczaj jest bardzo ważny i świadczy o przy-
wiązaniu do swojego kraju. Aby zobrazować, jak jest to ważne w in-

nych krajach posłużę się przykładem choćby z Turcji czy Grecji, gdzie obywatele tych państw dbają o tradycję i  
wywieszają np. flagi przed własnym domem, by podkreślić swój patriotyzm. 

Pan Andrzej - Jestem tradycjonalistą. Dlatego wszystkie tra-
dycje i wszelkie oznaki patriotyzmu zostały mi przekazane z 
dziada, pradziada. Dlatego to podtrzymywanie tradycji dalej 
mnie zobowiązuje do tego, by wszystkie te wartości dalej pod-
trzymywać i kontynuować. Uważam, że powinniśmy pamiętać, 
by 11 Listopada wywiesić koniecznie flagę narodową, bowiem 
ona symbolizuje i podkreśla właśnie ten Dzień Niepodległości. 

Piotr Sobiecki z synem Kacprem – Zdecydowanie, je-
stem patriotą i szanuję swój kraj poprzez choćby to, że jako 
młody człowiek nie wyjechałem z niego i chcę dla niego tu 
w dalszym ciągu pracować a także płacić z zarobionych pie-
niędzy podatki. Flagi narodowej nie będę wywieszał, bo jej 
po prosu nie mam. Ale w Dniu Niepodległości postaramy się 
z żoną i Kacperkiem obejrzeć np. relację z obchodów, któ-
re będą w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  Z 
pewnością również  odpoczywać, bo, na co dzień jesteśmy 
dość mocno zajęci pracą. 

Pan Grzegorz - Boli mnie serce patrząc na posunięcia niektórych lu-
dzi w naszym kraju, bowiem uważam, że nasz narodowy patriotyzm 
jest w opłakanym, a wręcz tragicznym stanie. A dlaczego? Bo w tym 
stwierdzeniu ma niewspółmiernie udział, przykro mi o tym mówić, ale  
nasz już odchodzący rząd, który nie robił w tym kierunku zbyt wiele, 
m.in. np. w kierunku tych młodych ludzi, by powstrzymać ich od emi-
gracji i zatrzymać, by pracowali tu w Polsce. Młodzi ludzie mają młode  
umysły i zarazem otwarte serca dla tego co tu robią na miejscu i nasze-
go kraju, a z różnych niestety  przyczyn opuszczają go , m.in. w poszu-
kiwaniu  „przysłowiowego chleba”

Pan Zbigniew - Jak najbardziej tradycje i tożsamość naro-
dową powinno się pielęgnować i podtrzymywać. Ale niestety te-
raz jest tak, że osoby w szczególności młode mają na to coraz 
mniejszą ochotę. Dlatego tak istotną sprawą jest fakt, by Ci mło-
dzi ludzie chcieli zostawać w Polsce, uczyć się i pracować tu na 
miejscu, a nie wyjeżdżać zagranicę. Co do 11Listopada to  jeże-
li będę miał dzień wolny od pracy, to z pewnością obchody Świę-
ta Niepodległości prześledzę w TVP, obserwując uroczystości z 
Warszawy, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kończąc dodam 
jeszcze, że nasza tożsamość i suwerenność narodowa, powinna 
dla nas Polaków być najważniejsza, toteż nigdy się jej nie wy-
rzekajmy zwłaszcza teraz, gdy Europa się zjednoczyła, a  świat 

jest bardziej zglobalizowany. 
Wysłuchał: Jarek Bzowy 

 

                                                                           Nowogard 02.11.2015
OGŁOSZENIE

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWOGARDZIE

INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 
WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 

                              PROGRAM -P.O.P.Ż 2014-2020

13.11.2015 PIĄTEK   OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY  1-60

14.11.2015 SOBOTA  OD GODZ.9:00-14:00   61_140

16.11.2015 PONIEDZIAŁEK, OD GODZ.9:00-14:00.   141-250

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
 PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:

1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

                                                                                         
   ZARZĄD 

02.11.2015 r.
Godz. 7:00
Powiadomienie o kradzieży z 

posesji motoroweru m-ki Yama-
saki w miejscowości Trzechel

Godz.13:04
Kolizja drogowa na stacji Orlen
Godz. 15:27
Pracownik sklepu Biedron-

ka powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej.

Godz. 20:15
Powiadomienie przez straż po-

żarną o pożarze budynku przy ul. 
Promenada. Doszło do pożaru 
dachu budynku znajdującego się 
na plaży miejskiej.

Godz. 8:28
Powiadomienie o  uszkodze-

niu opony ciągnika rolniczego w 
miejscowości Wojcieszyn.

03.11.2015 r.
Godz. 9:32
Powiadomienie o zatrzyma-

niu do kontroli drogowej pojazdu 
m-ki Skoda, którego kierujący nie 
posiadał przy sobie prawa jazdy i 
popełniał wykroczenia w ruchu 
drogowym na drodze nr 6.

Godz.10:24
Kierownik pociągu relacji Ko-

łobrzeg-Szczecin Główny powia-
domił o jednym z pasażerów, któ-
ry spożywa alkohol w pociągu i 
zakłóca porządek.

Godz. 13:10
Pracownik Chińskiego Marketu 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej.

Godz. 15:51
Policjanci OPI podczas kontroli 

drogowej ujawnili, że Tadeusz A. 
kierujący rowerem znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,80 mg/l zawartości alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

Godz. 17:27
Pracownik stacji paliw HL po-

wiadomił o kradzieży oleju napę-
dowego w ilości 50 litrów przez 
kierującego pojazdem m-ki Peu-
geot

Godz.21:00
W miejscowości Konarzewo 

doszło do uszkodzenia ogrodze-
nia, gdzie kobieta kierując samo-
chodem osobowym uderzyła w 
płot.

Godz. 22:48
Obsługa stacji paliw Orlen po-

wiadomiła o kradzieży paliwa 
przez mężczyznę poruszającego 
się pojazdem Mercedes.

04.11.2015 r.
Godz. 11:14
Policjanci OPI podczas kontroli 

drogowej pojazdu m-ki VW Pas-
sat ujawnili, że kierujący nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi.

Godz. 17:14
Kolizja na ul. Poniatowskiego, 

gdzie doszło do zderzenia pojaz-
du m-ki BMW oraz konia prze-
biegającego przez jezdnię.

Godz.18:46
Kolizja drogowa na ul. 5 Marca, 

gdzie doszło do zderzenia pojaz-
dów m-ki Audi oraz Ford Focus.

05.11.2015 r.
Godz. 13:13
Mężczyzna powiadomił o ko-

lizji drogowej na obwodnicy No-
wogardu, gdzie samochód cięża-
rowy zajechał drogę samochodo-
wi m-ki Renault.

Godz. 16:00
Patrol OPI podczas kontro-

li drogowej ujawnił, że kierujący 
pojazdem m-ki VW Golf posiada 
aktywny zakaz prowadzenia po-
jazdów.

06.11.2015 r.
Godz. 12:14
Kierownik budowy sklepu Lidl 

powiadomił o kradzieży przewo-
du elektrycznego.

Godz. 15:07
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-
towego Allegro przy zakupie zasi-
lacza komputerowego.

Komisariat Policji
w Nowogardzie
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Kwoty pozyskanych środków zewnętrznych [zł]
w latach 2004 - 1014 

w przeliczeniu na mieszkańca gminy

Inni zarabiają, nasi budżet mają

Rzeka euro ominęła Nowogard
„Rzeka euro płynie do samorządów” brzmi tytuł poprzedzający najnowsze krajowe zestawienie wykorzystania przez samorządy tzw. środków zewnętrz-
nych. Niestety w przypadku Nowogardu ta rzeka wyraźnie nas omija, zostaje tylko ledwo widoczny ciek.  W kwocie pozyskanych środków zewnętrznych 
,w przeliczeniu na mieszkańca zajmujemy 537 miejsce wśród 580 sklasyfikowanych gmin miejskich!  Znacznie lepiej wypada gmina Osina, zarówno w ilo-
ści otrzymanych środków zewnętrznych w przeliczeniu na mieszkańca, jak w miejscu w rankingu. W kategorii gmin wiejskich, znajduje się ona, bowiem 
na 143 pozycji na 1566 tutaj klasyfikowanych  gmin. 

Najpierw reality show, czy-
li kabaret

O braku aktywności na-
szej gminy, w zakresie pozy-
skiwania środków z różnych 
programów unijnych, pisa-
liśmy już wielokrotnie. Nie-
stety gmina zwyczajem, który 
za burmistrza Czapli stał się 
już codzienną praktyką, za-
miast skorygować swoje dzia-
łania i wzmóc wysiłki w tym 
zakresie, zajmuje się głównie 
kreowaniem propagandowej 
rzeczywistości, która z real-
nością ma tyle wspólnego, co 
kreatywna księgowość z księ-
gowością bez przymiotniko-
wą.  Krótko mówiąc: zaba-
wa w sukces trwa w najlepsze, 
mimo że rzeczywistość skrze-

czy aż uszy puchną.  Z ostat-
nią odsłoną, w ramach pre-
zentacji tego sukcesu, mamy 
do czynienia w ubiegłym ty-
godniu, gdy to na stronie mia-
sta umieszczono publikowa-
ne niżej zdjęcie, jako ilustra-
cje to tekstu pod  intrygują-
cym tytułem: „Burmistrz wy-
stępuje o kolejne środki euro-
pejskie”. Warto zauważyć, że 
w intensyfikacji rozwoju me-
tod samo-promocji burmi-
strza mamy tutaj do czynienie 
z kolejnym milowym krokiem 
– teraz już będą nie tylko fotki 
i pochwały jak się coś kończy 
(np. oddaje jakiś chodniczek, 
ławeczkę czy komin na przed-
szkolu), ale także jak się zaczy-
na. Kolejnym krokiem  na tej 

drodze mogą okazać się  zdję-
cia burmistrza wkraczające-
go rano do gminy z tytułem: 
„Burmistrz rozpoczyna kolej-
ny owocny dzień pracy”.  Ale 
to już na tyle reality show, czy-
li kabaretu, teraz będzie już 
znacznie smutniej…

Teraz samo reality, czyli 
dramat dokumentalny.

„Rzeka euro płynie do sa-
morządów” – tak się rozpo-
czyna najnowsze krajowe ze-
stawienie zawierające klasyfi-
kację wszystkich gmin w kra-
ju uszeregowanych według 
kwoty środków zewnętrznych 
pozyskanych w przeliczeniu 
na mieszkańca, czyli tzw. per 
capita… - Rok 2014 był naj-
bardziej obfitującym w fundu-
sze unijne dla samorządów w   
całej dotychczasowej historii – 
czytamy dalej w raporcie - W  
porównaniu z   poprzednim, 
wielkość wydatkowanych przez 
samorządy funduszy unijnych 
wzrosła o ponad 12 proc. Tym 
razem po raz pierwszy ran-
king obejmuje całą dekadę, a 
więc lata 2004-2014, ale wy-
mieniona jest także pozycja 
zajmowana przez poszczegól-
ne gminy w kolejnych dwu-
leciach, począwszy od 2009 
roku oraz w pięcioleciu 2004-
2009. I co wynika z tego zesta-
wienia. Otóż jak mówią same 
liczby gmina Nowogard pozy-
skała w analizowanym okre-
sie środki zewnętrzne w kwo-

cie 392, 41 zł w przeliczeniu 
na głowę mieszkańca, co dało 
jej 537 miejsce w kraju na 
580 klasyfikowanych gmin w 
tej kategorii, czyli gmin miej-
skich! Jest to zarazem przed-
ostatnie miejsce wśród gmin 
w naszym województwie!  
Ranking obejmuje lata 2004-
2014, ale wskazano także 
miejsce gminy w latach 2004-
2009, czyli jeszcze za burmi-
strza K. Ziemby, pierwsza ka-
dencja R. Czapli zaczęła się 
bowiem od 2010 roku. W la-
tach 2004-2009 gmina Nowo-
gard zajmowała jeszcze  miej-
sce 400-tne. Oczywiście to 
też nie był powód do chwały, 
ale mimo wszystko to miejsce 
znacznie lepsze aniżeli 537-
me.     Rozmiar porażki naszej 
gminy pokazuje, jeszcze do-
bitniej, porównanie kwot per 
capita pozyskiwanych przez 
władze samorządowe w oko-
licznych gminach i tak np.: 
Resko - to kwota 2482, 61 na 
głowę mieszkańca, Golczewo 
- 1637,37, Goleniów- 1205,48, 
Płoty- 849,64, a nawet Masze-
wo- 612,49.  I nie wymienia-
my tutaj rekordzistów takich 
jak chociażby Dziwnów, któ-
ry z kwotą per capita 5098, 55 
zł to zupełna galaktyka w sto-
sunku do Nowogardu – przy-
pomnijmy nasi włodarze po-
zyskali 392, 41 zł.  Bardzo do-
brym wynikiem może się po-
chwalić za to gmina Osina. W 
kategorii gmin wiejskich za-
jęła ona 143 miejsce na 1566 
klasyfikowanych. Ale i tu-
taj skalę dystansu od Nowo-
gardu pokazuje dopiero kwo-
ta per capita, każdy mieszka-
niec gminy Osina, jako czło-
nek wspólnoty gminnej, został 
wzbogacony w wyniku aktyw-
ności lokalnych włodarzy o 
wartość równoważną kwocie 
2988,77 zł !

 End, ale niestety nie hap-
py end

Zawsze, gdy prezentujemy 
„dokonania” naszych włoda-
rzy, widziane w świetle kryte-
riów powszechnie uznanych, 
jako istotne dla oceny sku-
teczności władzy samorządo-
wej, lokalny magistrat na ogół 
prezentuje inne stanowisko. 

I nie byłoby w tym może nic 
dziwnego (każdy broni swe-
go), gdyby w obronie posługi-
wano się argumentacją logicz-
ną.  Niestety panowie z magi-
stratu specjalizują się nie w lo-
gice, ale raczej w „graniu głu-
pa”. Oprócz operowania ba-
łamuctwem, najważniejszym 
i pierwszym argumentem 
obronnym przez nich stoso-
wanym w tej konwencji jest 
szermowanie rzekomą niena-
wiścią, która uprawia DN w 
stosunku do wybitnego zja-
wiska, jakim jest sam w so-
bie R. Czapla. Ta nienawiść 
powoduje, że DN się czepia, 
a wszystko przecież idzie jak 
należy.  DN jak każda przy-
zwoita prasa się rzeczywiście 
czepia, ale tylko tam gdzie 
nie idzie jak należy. W tym 
tekście czepiamy się nierób-
stwa w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych.  Pro-
ste wydawanie pieniędzy po-
datnika to czynność którą , 
jak mówi znane powiedzenie, 
„każdy głupi potrafi”, ale za-
robić dla gminy to już trzeba 
nieco wysiłku i umiejętności. 
Jak wynika z prezentowanego 
raportu dotyczącego pozyski-
wania środków zewnętrznych 
i tych umiejętności nie staje a 
i wysiłku brak.  Z liczbami tak 
jak z faktami się nie dyskutuje, 
ale, jak kto chce może być wy-
znawcą logiki typu „wicie ro-
zumicie” my tu swoje wiemy a  
matematyka i roztropność nas 
nie obchodzi,…. 

 ms

„Burmistrz występuje o kolejne środki europejskie”- bębnią na stronach urzędu 
miejskiego. Jak ptaszki ćwierkają to nawet  te   środki , o które  występuje  burmistrz na  
zdjęciu, nie on pozyskał. Przydałby się jeszcze okazalszy długopis, a i w segregatorach 
coś za mało kwitów…. 



Nr 86 (2317)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sonda z Osiny
W najbliższą środę, 11 listopada, będziemy obchodzić Świę-
to Niepodległości. Dzień ten będzie z pewnością dobrą oka-
zją do refleksji nad tym, co oznaczają dla nas takie wartości 
jak: Ojczyzna, Niepodległość, Patriotyzm.  Z tej okazji za-
pytaliśmy mieszkańców Osiny, czy czują się patriotami i co 
oznacza dla nich dzisiaj to słowo? 

Bronisław Koziura – Patriotyzm 
jest to osobisty stosunek człowieka do 
drugiego człowieka i jego otoczenia. 
Przede wszystkim, jest to z pewno-
ścią miłość do Ojczyzny. Ludzie mó-
wią do mnie, że jestem starym Patrio-
tą. Moja rodzina dba o to, by w taki 
dzień jak. np. 11 listopada wywiesić 
flagę. Nasz Naród trzeba mobilizować 
do tego, by pamiętał o ważnych uro-

czystościach poprzez np. uczestnictwo w apelu, który organizuje pobliska szkoła. 

Dorota Andrzejewska - Jestem 
nauczycielem historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie. Ogólnie przyjmuje się, 
iż patriotyzm jest miłością do Ojczy-
zny. Kiedy pytam uczniów, czym jest 
patriotyzm w dzisiejszych czasach? 
To odpowiadają tak jak już wcześniej 
wspomniałam, że jest to miłość do Oj-
czyzny. Kiedy pytam, w jaki sposób 
może być realizowany to najczęściej 
odpowiadają, że jest to oddanie życia za Ojczyznę, walka oraz obrona nasze-
go kraju. Ja odbieram patriotyzm, jako wszelkie działania, które służą dobru na-
szej Ojczyzny. Głównie chodzi mi tutaj o podnoszenie jakości naszej Ojczyzny, 
jej wizerunku na całym świecie oraz dbanie o dobro wspólne. W dzień odzyska-
nia przez Polskę niepodległości staram się uczestniczyć we Mszy świętej. Następ-
nie wraz z młodzieżową orkiestrą dętą, biorę udział w uroczystym przemarszu 
niepodległościowym. Zawsze w jakiś sposób staram się zaakcentować to święto. 

Damian Kobus – W kilku sło-
wach ciężko powiedzieć, czym jest 
dla mnie patriotyzm. Jest to za-
pewne silny zmysł takiego wyczu-
cia, tego, co dobre dla naszego kra-
ju. Nie należy mylić patriotyzmu z 
nacjonalizmem, to już byłaby lek-
ka przesada, a raczej już taki fana-
tyzm. Musiałbym nad sobą popra-
cować, by móc nazwać się patrio-

tą. Do tego ideału jednak trzeba dodać, że to nie jest takie łatwe. 

Teresa Pawlik- Oczywiście, że 
jestem patriotką. Urodziłam się 
w kraju, który był szargany przez 
wiele pokoleń. Była jedna wojna, 
później druga. Wierzę w to, że w 
naszym kraju będzie coraz lepiej. 
11listopada jest dniem, który daje 
dużo do myślenia. Polska jest kra-
jem, w którym walczymy o wspól-
ne dobro, o lepsze życie dla nas i dla przyszłych pokoleń. Przypominam 
swoim dzieciom, że 11 listopada jest ważnym świętem. Swoje wnuki uczę 
wierszyka patriotycznego. Kocham swój kraj i nigdy bym go nie zamieni-
ła na żaden inny, nawet gdyby coś złego się działo.

Janina Grabowska – Patriotyzm, 
to miłość do ojczyzny i do drugie-
go człowieka. Kochajmy i szanujmy 
swój kraj. Jako patriotka uważam, 
że warto pamiętać, by w uroczy-
stość taką jak Święto Niepodległo-
ści wywiesić flagę, odśpiewać hymn. 
Ja osobiście przekazuję swoim wnu-
kom wiedzę na temat historii Polski. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Kiedy wyremontują drogi do Strzelewa oraz Miętna?

Czekają na dofinansowanie
Podczas ostatniej sesji, burmistrz Robert Czapla informował radnych o tym, że jest po roz-
mowach ze starostą goleniowskim dotyczących remontu dróg powiatowych na terenie na-
szej gminy. Wynikało z nich, że droga z Nowogardu przez Świerczewo do Strzelewa, czeka 
na dofinansowanie z PROW. Ma zostać również wyremontowany odcinek drogi prowadzą-
cej z ul. Bema do Miętna. 

 Jak poinformował redakcję 
DN starosta Tomasz Kulinicz, po-
wiat przygotowuje dokumenta-
cję na przebudowę drogi od No-
wogardu do Świerczewa, a może 
i do Strzelewa - tego na tę chwilę 
nie wiadomo. Jak długi to będzie 
odcinek, zależy od dofinansowa-
nia. Powiat planuje złożyć wnio-
sek do Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW), na prze-
budowę drogi Nowogard – Świer-
czewo, czy też Nowogard – Strze-
lewo. - Jeżeli wniosek zostanie po-
zytywnie zaakceptowany to zoba-
czymy też, jakie będzie przydzie-
lone dofinansowanie. Na podsta-
wie tych środków będziemy mogli 
powiedzieć, jaki odcinek zrobimy – 
tłumaczy Tomasz Kulinicz. 

Starostwo Powiatowe przygoto-
wuje odpowiednią dokumentację 
oraz wniosek, natomiast zadaniem 
gminy Nowogard będzie wsparcie 
inwestycji. Wniosek do PROW-u 
przygotowywany jest na rok 2016, 
a termin składania wniosków trwa 
do połowy stycznia. To nie jedyna 
duża inwestycja planowana na dro-
gach powiatowych. Jak wspominał 
na sesji burmistrz Robert Czapla, 
Starostwo chce również wykonać 
drugi etap remontu drogi Nowo-
gard – Truskolas, na odcinku No-
wogard – Miętno. Przypomnijmy, 
że wcześniej wyremontowano już 
fragment tej drogi pomiędzy Mięt-

nem, a skrzyżowaniem przy by-
łej rozlewni mleka koło Orzecho-
wa. Według optymistycznego sce-
nariusza, który przedstawił bur-
mistrz Nowogardu, już w 2016 
roku może zostać złożona doku-
mentacja dotycząca przebudowy 
tej drogi. Starosta jednak już ta-
kim optymistą nie jest.  Po pierw-
sze, nie wiemy czy po zmianie rzą-
du wciąż będzie funkcjonował 
program „Schetynówek”, ponadto 
Powiat może nie mieć w budżecie 
środków na zaprojektowanie od-
powiedniej dokumentacji. - Mamy 
realizowaną inwestycję w szpita-
lu powiatowym, mamy dużą inwe-
stycję w szkole na boiskach, gdzie 
mamy też dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i musimy w przy-

szłym roku dokończyć drugie bo-
isko- żeby uzyskać dofinansowania. 
Ponadto mamy drogi, które składa-
my do PROWU i „Schetynówkę”, 
którą robimy w Goleniowie w tym 
roku, czyli ul. Nowogardzką. Nie 
wiem czy wystarczy nam środków 
na kolejne inwestycje. Chcemy jed-
nak przystąpić do zaprojektowania 
dokumentacji dotyczącej przebudo-
wy drogi od Bema do Miętna i od 
tego kiedy będzie ona gotowa zale-
ży termin jej realizacji. Jeśli doku-
mentacja będzie wykonana w przy-
szłym roku, to najprędzej droga zo-
stanie wykonana w roku 2017. Je-
śli to się nie uda, może to być dopie-
ro rok 2018 - informuje T. Kulinicz.  

KR

Wciąż nie wiadomo kiedy zostanie dokończona schetynówka na odcinku drogi z 
Nowogardu do Miętna

Kwestia pieniędzy, czy wyborczej kalkulacji? 

Na wybory nie dowozili...
Podczas ostatnich wyborów do Parlamentu, gmina nie udostępniła autobusów, dzięki któ-
rym mieszkańcy mniejszych miejscowości mogli dojechać do lokali wyborczych. Urząd tłu-
maczył, że dostał zbyt mało pieniędzy na obsługę wyborów i na autobusy już nie starczyło. 

Zwykle było tak, że w dniu wybo-
rów gmina organizowała specjalny, 
bezpłatny transport, którym ludzie z 
małych wsi mogli dostać się do lokali 
wyborczych. Tak było chociażby pod-
czas zeszłorocznych wyborów do sa-
morządu. Jednak już w czasie ostat-
nich wyborów do parlamentu, któ-
re odbyły się 25 października, gmina 
nie zapewniła transportu dla wybor-
ców mieszkających z dala od lokali do 
głosowania. Zwrócił na to uwagę rad-
ny Michał Krata, podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej. W odpowiedzi na 
jego zapytania sekretarz gminy tłu-
maczyła, że gmina otrzymała o poło-
wę mniej pieniędzy na obsługę wybo-
rów do Sejmu i senatu, w porównaniu 
do dotacji przekazanej na organizację 

wyborów do samorządu lokalnego. 
- Na obsługę wyborów do samorzą-

du otrzymaliśmy w zeszłym roku 93 
tys. zł, z czego 48 tys. przeznaczone 
było na wypłatę diet dla członków ko-
misji wyborczych. Na organizację wy-
borów do Parlamentu dostaliśmy kwo-
tę 49 tys. zł, z czego 29 tys. to diety, a 
resztę pochłonęły koszty druku ob-
wieszczeń, spisów wyborców, materia-
łów do pracy w komisjach czy zakup 
brakującego wyposażenia lokali wy-
borczych. Przy takim budżecie nie by-
liśmy w stanie zapewnić transportu 
dla wyborców – tłumaczyła Agnieszka 
Biegańska-Sawicka. 

Pytanie tylko, dlaczego gmina w ta-
kim razie nie zorganizowała dowozu 
na swój koszt? Żadne przepisy tego 

nie zabraniają. Wielu podejrzewa, że 
wyjątkowa bierność Urzędu w tym te-
macie mogła być podyktowana wy-
borczą kalkulacją. Wiadomo, bowiem, 
że w przedwyborczych sondażach wy-
grywał PiS. Jak wiadomo partia ta ma 
duże poparcie na wsiach.  Podobnie 
zresztą jak PSL. Czyżby przypadkiem 
komuś w gminie nie zależało na tym, 
aby utrudnić Wyborcom o określo-
nych poglądach oddanie głosów? To 
pytanie pozostawiamy otwarte, szcze-
gólnie, gdy przypomnimy sobie, z jaką 
determinacją Urząd dbał o frekwen-
cję podczas ostatnich wyborów do sa-
morządu, kiedy o reelekcję ubiegał się 
obecny burmistrz z SLD. 

MS
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Zaproszenie  
na Marsz Niepodległości 

W dniu 11 listopada, obchodzi-
my Narodowe Święto Niepodległo-
ści.  Od 27 lutego 2013 roku w wy-
niku decyzji - uchwały Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, pomnik na 
skwerze przy ulicy 3 Maja uzy-
skał nazwę pomnika Niepodległo-
ści. Nie ma więc u nas, od tamte-
go momentu, godniejszego miejsca 
dla obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości jak właśnie plac 
przy ulicy 3 Maja z pomnikiem, na 
którego cokole umieszczono oka-
zały wizerunek, zrywającego się do 
lotu, orła. Dlatego też, w tym roku, 
11 listopada spotkamy się właśnie w 
tym miejscu, aby uczcić tak ważny 
dla narodowej wspólnoty Polaków, 
dzień.  Pod pomnik Niepodległości 
udamy się w zorganizowanym po 
raz pierwszy Nowogardzkim Mar-
szu Niepodległości, który wyruszy 
z pod głazu Niepodległości znaj-
dującego się na placu kościoła, pw. 
Wniebowzięcia NMP. 

A oto szczegółowy program 
obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości: 

- Godz. 11.00 - Msza święta w 

kościele pw. WNMP w Nowo-
gardzie pod przewodnictwem ks. 
dziekana Kazimierza Łukjaniuka. 
Słowo Boże wygłosi ks. proboszcz 
Grzegorz Legutko. 

- Około godz. 12.00 - Formo-
wanie się Marszu Niepodległości 
pod głazem na placu kościelnym 
i następnie przemarsz ulicą War-
szawską, 700-lecia i 3 Maja. 

- Około godz. 12.30 - Uroczyste 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Niepodległości 

- Około godz. 13.00 - Spotkanie 
przy gorącej grochówce na placu 
w pobliżu pomnika.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy 
do udziału w tej uroczystości!

Informujemy ponadto, że marsz 
i zgromadzenie zostało zgłoszone 
do gminy w trybie ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r „Prawo o Zgromadze-
niach”, a więc zgodnie z tym pra-
wem, jest zabezpieczone przez służ-
by publiczne.   

W imieniu organizatorów 
Mirosław Berezowski

                                                                                         

Krajobraz po ulewie 

Wydali już prawie 2 miliony, a nas dalej zalewa 
Ulewa, jaka nawiedziła nas w nocy z soboty na niedzielę, odsłoniła w jak dramatycznym stanie jest nowogardzki system odprowadzania wód opadowych. 
Niestety ukazała też, że wydane do tej pory prawie dwa miliony złotych na przebudowę sieci nad jeziorem, nie przynoszą praktycznie żadnego skutku. 

Intensywne opady deszczu po-
kazały, że w Nowogardzie prak-
tycznie nie funkcjonuje tzw. sys-
tem sieci burzowej. Jeszcze w po-
niedziałek nad ranem, kiedy znów 

przylało ulicami płynęły poto-
ki, a w wielu miejscach powsta-
ły głębokie rozlewiska. Tak było 
chociażby przy jednym z głów-
nych skrzyżowań w mieście (ul. 

Boh. Warszawy z 15 Lutego) oraz 
wzdłuż ulicy 3-go Maja.

Tradycyjnie zalało też tereny 
nad jeziorem. Potoki wód opa-
dowych wymieszanych z kanalizą 
płynęły koło fontanny. Najdziw-
niejsze jest jednak to, że wody nie 
odebrał zmodernizowany, rze-
komo za kilkaset tysięcy złotych, 
system odprowadzania wód desz-
czowych w okolicach Placu Sza-
rych Szeregów. Miał on nie do-
puszczać już do zalewania tere-
nu gdzie obecnie znajduje się ska-
tepark, a dalej alejki i trawniki 
przed restauracją Neptun. Inwe-
stycję tę od lat firmuje Urząd. Po-
dzielona na etapy modernizacja 
polegająca jak twierdzi gmina na 
rozdzieleniu sieci ogólnospław-
nej na kanalizacyjną i deszczową, 
jest również, co roku dofinanso-
wywana przez Wojewódzki Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Ostatnio kolej-
ny etap wykonano przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego. 

Miało to spowodować, że do je-
ziora płynąć już będzie tylko sama 
deszczówka bez ścieków, nie po-

wodując podtopień terenu. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że nowa 
koncepcja odprowadzania wód 
spływających z miasta w kierunku 
jeziora mówiąc delikatnie zawodzi 
– przynajmniej na razie, bo gmina 
wciąż twierdzi, że na efekty trzeba 

będzie poczekać, aż cała inwestycja 
zostanie ukończona. 

Na razie jednak pozostaje nam 
podziwiać zdjęcia zalanych ulic i 
parku nad jeziorem po ostatnich 
opadach deszczu. 

MS

Byli Spadochroniarze zapraszają
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Sztur-

mowego, zaprasza członków Stowarzyszenia oraz by-
łych żołnierzy i mieszkańców Nowogard oraz okolic, 

na Święto Niepodległości w dniu 11 listopada. Rozpo-
częcie uroczystości o godzinie 11:00, w Kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP. 

OGŁOSZENIE
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Przedsiębiorca odpowiada na zarzuty Urzędu Miejskiego 
 w sprawie remontu na Radosławiu 

Oświadczenie 
Waldemara Puszcza 
Poniżej publikujemy treść oświadczenia, jakie do redakcji 
DN nadesłał p.Waldemar Puszcz, właściciel firmy Walbud. 
Oświadczenie jest jakby odpowiedzią na oskarżenia skiero-
wane w stronę p. W. Puszcza przez Urząd Miejski po artyku-
le, jaki ukazał się w DN w dniu 3 listopada. W artykule tym 
opisaliśmy okoliczności wstrzymania przez Urząd Miejski 
remontu drogi, inwestycji wykonywanej na zlecenie gminy 
właśnie przez firmę Walbud. Tuż po naszej publikacji, na 
stronie internetowej gminy, ukazał się artykuł będący rze-
komą odpowiedzią na nasz artykuł, a tak naprawdę będący 
w dużej mierze typowym paszkwilem mającym, jak się do-
myślamy, w złym świetle postawić lokalnego przedsiębior-
cę, a w jak najlepszym oczywiście Urząd Miasta i Burmi-
strza. Właściciel firmy Walbud zaatakowany przez Urząd, 
poczuł się w obowiązku przedstawić opinii publicznej swo-
je stanowisko w spornej sprawie.   Oto pełna treść przesła-
nego przez W. Puszcza oświadczenia: 

„W nawiązaniu do informacji 
umieszczonej na stronie www.nowo-
gard.pl opublikowanej pt. „Stanowi-
sko Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkaniowej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie w sprawie remontu na os. Rado-
sław” wyjaśniam, że nie byłem współ-
autorem artykułu umieszczonego w 
Dzienniku Nowogardzkim. Wywo-
łany jednak przez urząd do „tablicy” 
wyjaśniam:

1. 27 sierpnia 2015r. Urząd Miej-
ski został poinformowany pisemnie, 
że w przypadku wykonania nowej na-
wierzchni zgodnie z projektem dostar-
czonym przez Gminę nie będzie moż-
na korzystać z istniejącego parkin-
gu zlokalizowanego naprzeciw bu-
dynku SM „Cisy”. W związku z za-
istniałym problemem przerwałem ro-
boty (24.08.2015r. - Urząd był o tym 
informowany telefonicznie), do cza-
su podjęcia decyzji przez Zamawiają-
cego (Gmina) o sposobie rozwiązania 
problemu.

2. W związku z brakiem reakcji 
Zamawiającego w dniu 01.09.2015r. 
wznowiłem roboty, które zamierza-
łem prowadzić zgodnie z umową i 
projektem technicznym dostarczonym 
przez Gminę.

3. W związku z moim stanowi-
skiem gmina wystąpiła do mnie z 
prośbą o wykonanie wyceny robót za-
miennych zmieniających w sposób 
istotny technologię wykonania robot 
zmierzających do obniżenia remon-
towanej drogi, które to dostarczyłem 
Gminie 04.09.2015r.

4. Oferta moja, którą kalkulowałem 
na średniej bazie cen „SEKOCEN-
BUD” nie została przez Gminę przyję-
ta. Gmina nie próbowała ze mną ne-
gocjować zmiany oferty, próbowała je-
dynie narzucić mi ceny, które były tak 
niskie i nie były dla mnie do przyję-
cia, ponieważ były poniżej moich rze-
czywistych kosztów. Gmina zmieniła 
warunki przetargu (inna technologia i 

inny zakres robót), moja oferta im nie 
odpowiadała, wiec gmina kierując się 
dobrze pojętym interesem publicznym 
powinna już 4 września 2015r. zapro-
ponować mi rozwiązanie umowy i po 
jej rozwiązaniu ogłosić nowy przetarg 
na wykonanie przedmiotowej drogi w 
nowej technologii.

5. W trakcie spotkań oraz w pi-
smach do Gminy wielokrotnie zwra-
całem się z zapytaniem, co Gmina ma 
zamiar zrobić z zaistniałym proble-
mem, wykonując jednocześnie robo-
ty zgodnie z projektem, o czym Gmina 
wiedziała i nie reagowała, dając tym 
samym przyzwolenie na kontynuowa-
nie robót w technologii zgodnej z pro-
jektem. 

6.W dniu 22 października 2015r, 
czyli na dwa dni przed planowanym 
przeze mnie zakończeniem robót, 
Gmina wstrzymała roboty budowla-
ne. 

Reasumując: To gmina mimo mo-
ich wezwań, nie zamierzała i nie za-
mierza rozwiązać problemu istnie-
jących parkingów. Podstawą wyceny 
ofert, składanej przeze mnie do gminy 
zgodnie z ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, jest projekt i specyfikacja. 
W żadnym z tych dokumentów nie 
ma słowa o istniejących parkingach i 
dojazdach do nich, więc nie mogły te 
roboty być przeze mnie skalkulowane.

Również dziwne jest zachowanie 
Gminy, która w taki sposób informuje 
mnie na forum publicznym o zerwa-
niu umowy z własnej winy.

Z poważaniem
Waldemar Puszcz

Za zaistniałą sytuację Wyko-
nawca przeprasza wszystkich 
mieszkańców osiedla Radosław, 
informując jednocześnie, że przy 
odrobinie dobrej woli Gminy jest 
gotowy dokończyć rozpoczęte ro-
boty.

Niecodzienny gość w Piaskach

Żubr pozował do rodzinnych zdjęć
W minioną niedzielę, niczym nieskrępowany Żubr, przez dwie godziny spokojnie przecha-
dzał się po podwórku jednej z rodzin zamieszkującej we wsi Piaski, pozując do zdjęć z „tu-
bylcami”. 

Zwierzę pojawiło się na po-
sesji pana Grzegorza Włocho-
wicza. Była  godz. 15.00. Ro-
dzina poczęstowała nietypo-
wego gościa jabłkami oraz 
ziemniakami, a ten w zamian 
pozował z nimi do wspólnych 
zdjęć. O nietypowej wizy-
cie, imponującego i rzadkiego 
zwierzęcia, pan Grzegorz opo-
wiedział nam sam, dostarcza-
jąc obszerną relację zdjęciową 
z niezwykłego spotkania. 

- Ugościliśmy go ziemniaka-
mi, jednak nie przypadły mu do 
gustu, o wiele bardziej Żubrowi 
smakowały jabłka. Zwierzę nie 
sprawiało kłopotów, Żubr poki-
wał nieco rogami przed psem, 
jednak sprawiał wrażenie, jak-
by ten pies i tak w ogóle go nie 
interesował. Skorzystałem z 
okazji i wykonałem mu kilka 
fotek, na niektórych zdjęciach 
wraz z Żubrem uwieczniłem 
również swoje dzieci – opo-
wiada Grzegorz Włochowicz. 

Około godziny 17.00, gdy za-
padł już zmrok, zwierzę udało 
się w dalszą wędrówkę, odda-
lając się w głąb lasu. Jak twier-
dzi pan Grzegorz, ponoć ten 
sam Żubr widziany był póź-
niej w sąsiedztwie. 

- Moja krewna poinformo-
wała mnie później, że ten sam 

Żubr był widziany w sąsiedz-
twie, na polu wraz z krowami 
– dodaje mężczyzna. 

Jak widać na załączonych fo-
tografiach, niecodzienny gość 
chętnie pozował do zdjęć, a 
dla mieszkańców Piasków z 
pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci. Dziękuje-
my panu Grzegorzowi, że po-
informował nas o tej wizycie 
oraz przekazał zdjęcia do pu-
blikacji w DN. 

Przypomnijmy, że w tym 
roku to już kolejny przypa-
dek, kiedy Żubr zbliża się 
do ludzkich osad.  We wrze-
śniu, zwierzęta te widywa-
ne były w Czermnicy, co rów-
nież uchwycili w obiektywach 
mieszkańcy wsi, dzieląc się 
wrażeniami z redakcją DN. 

KR

Na zdjęciu synowie Grzegorza Włochowicza, od lewej- Piotr i Wojciech

Żubr był mile widzianym gościem w domostwie pana Grzegorza

Córka pana Grzegorza pozująca do zdjęcia z Żubrem, który odwiedził Piaski
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

Mieszkańcy Warnkowa domagają się budowy chodnika do Nowogardu 

Śmiertelnie niebezpieczna droga
Mimo, iż od lat mówi się o konieczności budowy chodnika z Warnkowa do Nowogardu, w dalszym ciągu mieszkańcy tej miejscowości zmuszeni są chodzić 
po ruchliwej drodze, aby dostać się do miasta. W ostatnim czasie, do redakcji wpływały skargi od mieszkańców wsi, którzy, jak twierdzą, niejednokrotnie 
stawali w bezpośrednim zagrożeniu życia chcąc przejść ze swojej miejscowości do Nowogardu. 

- Ostatnio wyjątkowo musia-
łem iść na nogach do pracy w No-
wogardzie. O mały włos nie zo-
stałem potrącony przez samo-
chód – mówi jeden z mieszkań-
ców Warnkowa, który zgłosił się 
do redakcji z prośbą o zajęcie się 
tematem braku chodnika do No-
wogardu. 

Jak wiadomo do Warnkowa 
w ostatnich latach wprowadziło 
się wielu nowych mieszkańców. 
Miejsce to, bowiem stało się mod-
ną lokalizacją dla budowy dom-
ków jednorodzinnych. Niestety 
w ślad za tym nie powstał żaden 

ciąg komunikacyjny dla pieszych 
czy rowerzystów. Ruchliwa droga 
wojewódzka, prowadząca przez 
wieś sprawia, że mieszkańcy nie 
mogą czuć się bezpiecznie, szcze-
gólnie, gdy muszą pieszo dostać 
się do miasta. 

Dlatego też w miniony wtorek 
redakcja, w godzinach poran-
nych, postanowiła przyjrzeć się 
sytuacji, jaka panuje na drodze 
pomiędzy Nowogardem i Warn-
kowem. Napotkani przechodnie 
przyznawali, że w tym miejscu 
jest niebezpiecznie. Domagają się 
budowy chodnika, który połączy 
wieś z miastem. 

-Moim zdaniem warto byłoby 
wybudować chodnik, ponieważ 
na tej trasie Nowogard - Warn-
kowo przewija się mnóstwo sa-
mochodów. Ja, aby dojść do pra-
cy muszę iść poboczem po trawie. 
Ostatnio jak szedłem rano do pra-
cy, to mało mnie samochód nie 
potrącił, nie miałem kamizelki, 
tak wiem to moja wina, ale samo-
chód jechał tak szybko, że w ostat-
niej chwili mnie zauważył. Jest tu 
ciemno, nie ma chodnika, nie dzi-
wię się, że dochodzi do takich sy-

tuacji. Chodzę drogą, ale jak wi-
dzę, że samochód nadjeżdża, to 
schodzę na pobocze. Myślę, że 
warto byłoby zwrócić się z tym 
problemem do naszych władz, by 
coś z tym zrobili – mówi pan Da-
mian. 

Podobnego zdania był inny 
napotkany mieszkaniec, pan 
Jan. 

-Miejsce to wcale nie jest bez-
pieczne dla dzieci, widzę je jak tu 
często chodzą, podczas gdy wyko-
nuję swoją pracę. Miejsce na bu-
dowę chodnika i ścieżki rowerowej 
jest. Ruch jest duży, samochody 
przewijają się non stop, w tym sa-
mochody ciężarowe. Ludzie cho-
dzą po asfalcie. To nie wygląda 
bezpiecznie – mówi mężczyzna. 

Sytuacja, na którą zwraca-
ją uwagę mieszkańcy Warnko-
wa jest znana od lat. Niestety do 
tej pory władze miasta problem 
ignorowały. Pozostaje nadzieja, 
że konieczna do wykonania in-
westycja znajdzie swoje odzwier-
ciedlenie w przyszłorocznym bu-
dżecie. 

MS, KS

Nasz komentarz 
Brak chodnika w Warnkowie to kolejny przykład na to, że w naszej 

gminie zamiast myśleć o tym, by budować chodniki tam gdzie są po-
trzebne, mydli się ludziom oczy innymi, rzekomo bardzo konicznymi 
inwestycjami. Tak jest w przypadku ścieżki rowerowej dookoła jezio-
ra, której budowy domaga się burmistrz Robert Czapla, twierdząc, że 
jest to dla niego „priorytet”. Dlaczego tym priorytetem nie jest rozwój 
infrastruktury mogący w znaczny sposób poprawić bezpieczeństwo ta-
kich miejscowości, jak Warnkowo? Na to pytanie trudno doszukać się 
logicznej odpowiedzi. Szkoda, bo jak wiadomo w nowej perspektywie 
finansowania ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny 
obsługiwanym przez władze województwa), będzie się kładło nacisk 
właśnie na te inwestycje, które poprzez skomunikowanie mniejszych 
ośrodków zamieszkanych przez ludzi z miastami, wpłyną na bezpie-
czeństwo obywateli, a co za tym idzie podniosą atrakcyjność terenów, 
na których ludzie chętnie się budują. Niestety, jak można wnioskować 
przyglądając się temu, czym zajmuje się nowogardzka władza z No-
wogardu, raczej taki wniosek o dofinansowanie nie wpłynie. Będzie-
my za to rozmawiać o remoncie Placu Wolności, albo o ścieżce wokół 
jeziora…

Red. 

Zamknęli drogę na Bema 
Na kilka dni zamknięta została droga jednokierunkowa, biegnąca przy Szkole Podstawowej 
nr 4, na osiedlu Bema- poinformował Urząd Miejski w Nowogardzie. Tym samym koniecz-
ne było przeniesienie w inne miejsce przystanku autobusowego. 

Droga musiała być wyłączona z 
ruchu, ze względu na trwający re-
mont nawierzchni. 

- Od dnia 9 listopada r. na osie-
dlu Bema – Leśna zostaną wzno-
wione prace remontowe na ulicy 
równoległej do ul. Gen. J. Bema. 
W trakcie robót wystąpią utrud-
nienia w ruchu oraz na kilka dni 
droga ta zostanie wyłączona z ru-
chu pojazdów – informuje Tade-
usz Fiejdasz, Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowiska. 

Ze względu na to, że przy dro-
dze znajdował się jedyny na osie-
dlu przystanek dla autobusów, 
gmina musiała tymczasowo go 
przenieść przy ul. Leśnej. 

Utrudnienia mają potrwać do 
końca listopada. Do tego czasu, 

bowiem zakończony ma być re-
mont nawierzchni drogi. Prace 
wykonuje firma, AZBUD z No-

wogardu. UM nie podaje, jaka jest 
wartość robót. 

MS
f. KS

Foto-pstryk 

Kiermasz w żółtym namiocie 
Góralskie laczki, czapki, leginsy, skarpetki a nawet kołdry i poduszki – tak bogaty asorty-
ment oferuje kiermasz „żółty namiot”, w jakim od dzisiaj (wtorek) można robić zakupy. 
Namioty rozstawiono koło Biedronki przy ul. Boh. Warszawy, od strony sklepu Lewiatan. 
Wszystko oczywiście w przystępnej cenie. Handlowcy zawitali do Nowogardu z trójmiasta i 
będą u nas „gościć” do końca listopada. Red. 
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Reklama

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Mecz charytatywny dla Mai Błońskiej
Przypomnijmy, że od 17 sierpnia do 31 grudnia, trwa zbiórka pieniężna dla 
Mai Błońskiej. Dziewczynka choruje na stwardnienie guzowate, wielotorbielo-
watość nerek, nadciśnienie tętnicze, padaczkę lekooporną, ma kilka guzów na 
mózgu, guzki Pringle’a, włókniaki, liczne ubytki w szkliwie, FAS. Duże kosz-
ty leczenia i rehabilitacji Mai, przerastają możliwości finansowe jej rodziców. 

Dlatego 11 listopada, na sali sportowej Zespołu Szkół Pu-
blicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, o godzi-
nie 10: 00, odbędzie się charytatywny turniej piłki siatkowej 
dla Mai Błońskiej.  Pieniądze z meczu, zostaną przekazane na 
leczenie i rehabilitację dziewczynki. Dzięki Waszej pomocy fi-
nansowej, do tej pory zakupiono dla dziewczynki koncentra-
tor tlenu, aspirator medyczny oraz specjalistyczną kołdrę wa-
żącą 8 kg. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji. 

Klaudia Stefańska 
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Natia Pabiś, 17-letnia organistka z Kościuszek, w rozmowie z DN

Zamiast w zespole, woli grać w kościele
Pasją Natalii Pabiś z Kościukszek jest gra na klawiszach i śpiew. Dziewczyna realizuje swoje zamiłowanie do muzyki, w jednak dość nietypowy, jak na swój 
wiek, sposób. Nie gra w żadnym zespole rockowym, ale w kościołach, zapewniając oprawę muzyczną w czasie Mszy św. i nabożeństw. Poniżej rozmowa, 
jaką przeprowadziliśmy z młodą mieszkanką Kościuszek na temat jej zamiłowania do muzyki. 

Dziennik Nowogardzki: 
Czym jest dla Ciebie muzyka?

Pabiś Natalia: Muzyka jest dla 
mnie przede wszystkim rozrywką, 
oderwaniem się od rzeczywisto-
ści. Dzięki muzyce życie staje się 
prostsze, nabiera sensu. Pozwala 
na chwilę zapomnieć o kłopotach 
i troskach.

 Jakie były Twoje początki, 
gdzie po raz pierwszy rozpoczę-
łaś naukę gry na organach?

 Po raz pierwszy naukę gry na 
organach rozpoczęłam dokładnie 

4 lata temu w wiejskiej świetlicy 
w Kościuszkach. W tamtym cza-
sie w świetlicy odbywały się zaję-
cia edukacyjne ze śpiewu oraz gry 
na keyboardzie. Zajęcia prowa-
dziła, wraz z mężem, pani Hen-
ryka Bogdanowicz – zawodowa 
organistka. Jako jedna z wielu za-
pisałam się i uczęszczałam na za-
jęcia chętnie. Po około 4 miesią-
cach zostałam jedyną uczennicą 
państwa Bogdanowicz. Wszyscy 
inni zrezygnowali. Jednak naj-
smutniejszym momentem było 

dla mnie to, że nasza współpra-
ca dobiegła końca. Państwo Bog-
danowicz opuści naszą świetlicę 
na dobre.  20.04.2013 roku roz-
poczęłam naukę u ks. kan. Mar-
ka Prusiewicza w Dobrej. Ks. Ma-
rek objaśnił mi zasady gry na or-
ganach oraz przekazał kilka cen-
nych wskazówek dotyczących 
prawidłowej gry. Nasza współ-
praca trwa do dnia dzisiejszego. 

Obecnie, w jakich kościołach 
nasi Czytelnicy mogą Cię usły-
szeć?  

 Aktualnie gram i śpiewam w 
Kościele Parafialnym w Strzelewie 
i czasami w Kościele filialnym w 
Kościuszkach. 

Wiem, że oprócz gry na orga-
nach również śpiewasz.  Czego 
trudniej było się nauczyć śpie-
wu, czy gry na organach?  

Myślę, że zarówno nauka śpie-
wu, jak i gra na organach jest dla 
początkujących trudna. Bynaj-
mniej dla mnie tak było. Łączenie 
gry ze śpiewem jest zadaniem jesz-
cze trudniejszym. Jednak w poko-
naniu tej bariery pomógł mi ks. 
Marek Prusiewicz. Niejednokrot-
nie z uśmiechem na twarzy wspie-
rał mnie. Wierzył w moje moż-
liwości. Aby dobrze grać na or-
ganach trzeba mieć bardzo wy-
ostrzony słuch, znać nuty, akordy, 
tonacje. 

Kto przyczynił się do tego, że 
rozwijasz swój talent i pasję do 
muzyki?

 Ks. Marek, Julita Cieślak oraz 
bliscy, to osoby, o których należy 
tu wspomnieć. To dzięki nim nie 
przerwałam nauki śpiewu oraz 
gry na organach. To oni w każdy 
możliwy sposób zachęcali mnie i 
mobilizowali do tego, by dalej i w 
zaawansowanym stopniu rozwijać 
swój talent. Ks. Marek z ogrom-
ną cierpliwością tłumaczył mi 
krok po kroku, jak interpretować 
nutę po nucie, dźwięk po dźwię-
ku. Z czasem, pomału zaczyna-

łam to wszystko rozumieć. Widać 
było również i moją ciężką pracę, 
w którą wkładałam bardzo dużo 
serca. Jak już wcześniej wspo-
mniałam, należy również podkre-
ślić rolę Julity Cieślak w moim ży-
ciu. Julita jest utalentowaną orga-
nistką. Niejednokrotnie zabierała 
mnie do siebie, by uczyć gry na or-
ganach. Pokazała mi piękno, któ-
re tkwi w muzyce. To dzięki niej i 
ks. Markowi pokochałam muzykę. 

Na razie granie i śpiewanie 
jest dla Ciebie pasją, ale czy za-
mierzasz w przyszłości związać 
z tym całe swoje życie, również 
to zawodowe? 

 Śpiew oraz gra na organach, 
jak na razie, jest tylko i wyłącz-
nie moją pasją. Aby stać się profe-
sjonalną organistką należy ciężko 
pracować. Ja jestem na początko-
wym etapie tej nauki. Przede mną 
jeszcze wiele lat pracy, wysiłku i 
ćwiczeń. Mogę jedynie powiedzieć, 
że to jeszcze długa droga, więc, na 
razie jeszcze za wcześnie, by my-
śleć o przyszłości. 

Czym jest dla Ciebie muzyka?
Muzyka jest dla mnie przede 

wszystkim rozrywką, oderwaniem 
od rzeczywistości. Dzięki muzy-
ce życie staje się prostsze i nabie-
ra sensu. Pozwala na chwilę zapo-
mnieć o kłopotach i troskach.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Jednak nie jednogłośnie 

Cześć rodziców chce budowy nowego przedszkola 
Wczoraj, na ręce przewodniczącego Rady Miasta w Nowogardzie, złożony został wniosek podpisany przez 31 rodziców, dzieci uczęszczających do Przed-
szkola przy ul. Kościuszki. Wbrew temu, co można było usłyszeć do tej pory, rodzice dostrzegają konieczność poprawy warunków, w jakich uczą się i ba-
wią ich dzieci. 

- W trosce o bezpieczeństwo 
i poprawę warunków naucza-
nia w Przedszkolu nr 4 w No-
wogardzie, zwracamy się, jako 
rodzice dzieci uczęszczających 
do tego przedszkola o wstrzy-
manie działań związanych z 
budową parkingu przed przed-
szkolem i przystąpienia do oce-
ny możliwości budowy nowe-
go przedszkola na fundamen-
cie istniejącego, w tym samym 
kształcie. A następnie przystą-
pienie do budowy parkingu – 
czytamy w krótkim apelu od 
rodziców, który wczoraj wraz 
z podpisani został złożony w 

biurze rady UM. 
Tym samym jest to zaprze-

czenie informacji, jaka w 
ostatnim czasie została poda-
na na stronie miasta, że rodzi-
ce „jednogłośnie” opowiadają 
się za budową parkingu w za-
mian za modernizację budyn-
ku placówki. Zresztą jak pisa-
liśmy w zeszłym numerze już 
na samym spotkaniu radnych 
z rodzicami (3 listopada), na 
sali byli i tacy, którzy przyzna-
li, że owszem parking może i 
jest potrzebny, ale nie zaprze-
czali jednocześnie, iż sam bu-
dynek placówki prosi się o re-

mont. Pytanie jak wniosek ro-
dziców wpłynie na dzisiej-
sze obrady sesji, jaka została 
zwołana na wniosek burmi-
strza, właśnie w sprawie bu-
dowy parkingu przy Przed-
szkolu nr 4? Robert Czapla 
chce, aby rada jeszcze w ra-
mach tegorocznego budżetu 
wyasygnowała na ten cel 240 
tys. zł. Projekt budowlany jest 
już opracowany. Na temat sa-
mego remontu, czy też budo-
wy nowego przedszkola bur-
mistrz się do tej pory nie wy-
powiedział. 

MS
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Pechowa 13. kolejka – kompromitacja Pomorzanina

Kibice nie grają..., a szkoda
W sobotę (7 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Dobrej, Pomorzanin Nowogard walczył o ligowe punkty z outsiderem- zespołem Sarmaty. To mia-
ły być pewne trzy punkty, a jak się okazało, mecz zakończył się kompromitacją pierwszego zespołu, który zanotował kolejną porażkę. Nie pomogła zorga-
nizowana grupa kibiców z Nowogardu, którzy głośno dopingowali swoich piłkarzy. Niestety nieporozumienia na linii piłkarze – klub sprawiły, że Pomo-

rzanin sięgnął dna w wojewódzkiej okręgówce...
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)
Gol: `Gracjan Wnuczyński (rzut rożny)
Skład: Marcin Wipplinger – Michał Soska, Arkadiusz Balcer, Tomasz Wąsik, Paweł Królik – Adam Mańka (Filip Plewiński), Fernando Maia Batista, Kamil 

Lewandowski (Karol Osakiewicz), Gracjan Wnuczyński (c) , Dominik Wawrzyniak – Dawid Kurek.   

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
13. kolejka:
Stal Szczecin – Stal Lipiany   10:0
Energetyk Gryfino – Błękitni II Stargard  3:1
Sarmata Dobra – Pomorzanin Nowogard  2:1
Ina Ińsko – Polonia Płoty   1:2
Sparta Węgorzyno – Piast Karsko   4:2
Kłos Pełczyce – Iskra Golczewo   1:1
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  3:2
Arkonia Szczecin – Rega Trzebiatów  0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 13 37 37 10 12 1 0
2 Stal Szczecin 13 32 46 3 10 2 1
3 Morzycko Moryń 13 30 38 14 10 0 3
4 Sparta Węgorzyno 13 29 31 18 9 2 2
5 Błękitni II Stargard 13 22 45 24 7 1 5
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 13 21 26 29 6 3 4
7 Iskra Golczewo 13 20 22 19 6 2 5
8 Kłos Pełczyce 13 18 24 21 5 3 5
9 Piast Karsko 13 17 25 26 5 2 6
10 Polonia Płoty 13 16 19 27 5 1 7
11 Arkonia Szczecin 13 14 18 22 3 5 5
12 Stal Lipiany 13 12 24 42 3 3 7
13 Ina Ińsko 13 10 12 23 3 1 9
14 Zorza Dobrzany 13 7 15 31 1 4 8
15 Pomorzanin Nowogard 13 6 12 24 1 3 9
16 Sarmata Dobra 13 4 9 70 1 1 11

Piłkarze Pomorzanina do Do-
brej wyruszyli w cieniu afery, któ-
ra za sprawą doniesień jednego z 
piłkarzy „wypłynęła” na łamach 
DN. Tym razem na trybunach 
transparentów nie było, poza fla-
gą Pomorzanina oraz flagą „Young 
Boys’13”, która mówiła wszystkim 
kto głośnym dopingiem wspie-
ra nowogardzką drużynę. Tak jak 
informowaliśmy przed tym me-
czem, trener Tomasz Surma nie 
miał do dyspozycji bramkarza, 
dlatego między słupkami stanął 
junior - Marcin Wipplinger. Po-
rażka z Sarmatą, która średnio 

traci ponad 5 goli w meczu, ozna-
czałaby dla Pomorzanina praw-
dziwą katastrofę, dlatego nowo-
gardzianie od początku starali się 
narzucić swój styl gry. Pomorza-
nin kontrolował przebieg boisko-
wych wydarzeń, jednak nie był 
w stanie pokonać golkipera go-
spodarzy. Na domiar złego po 30 
minutach gry, Sarmata nieocze-
kiwanie wyszła na prowadzenie. 
Gol padł po bezpośrednim strza-
le z rzutu rożnego, a raczej pró-
bie dośrodkowania, które szczę-
śliwie „wkręciło” się w długi róg 
bramki strzeżonej przez Marcina 

Wipplingera. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie, a w drugiej czę-
ści meczu Pomorzanin rzucił się 
na rywali, próbując odrobić stra-
ty. Po około kwadransie gry fau-
lowany w polu karnym Sarmaty 
był Tomasz Wąsik, sędzia wska-
zał na „wapno”, a do piłki pod-
szedł Gracjan Wnuczyński, dla 
którego był to drugi mecz w roli 
kapitana. Pomocnik Pomorzanina 
uderzył pewnie zmylając bramka-
rza i doprowadził do wyrówna-
nia. Niestety, pomimo nieznacz-
nej przewagi gości z Nowogar-
du, Sarmata zdobyła zwycięskie-
go gola, ponownie po rzucie roż-
nym. Tym razem piłkarz gospoda-
rzy idealnie dośrodkował do nie-
pilnowanego w polu karnym part-
nera, który ładnie wyszedł w po-
wietrze i pewnym strzałem  głową 
pokonał młodego bramkarza Po-
morzanina... Tym samym najsłab-
szy zespół całej okręgówki ogry-
wa Pomorzanina, kompromitu-
jąc nowogardzkich piłkarzy przy 
sporej grupie kibiców z Nowogar-
du, którzy w odróżnieniu od za-
wodników zaprezentowali się bar-
dzo dobrze. Co dalej z pierwszym 
zespołem? Do końca rundy jesz-
cze dwa spotkania, jednak próżno 
doszukiwać się pozytywów i wie-

rzyć w to, że podopieczni Toma-
sza Surmy są w stanie w tym roku 
wwygrać. Niestety piłkarze zaczę-
li zajmować się polityką, a nie grą, 
dlatego statek o nazwie Pomorza-

nin właśnie ugrzązł na mieliź-
nie... Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Kibice nie grają... choć tego dnia byli oni najjaśniejszym punktem nowogardzkiego 
klubu

Jeszcze o sytuacji w Pomorzaninie
Po piątkowej publikacji tekstu dotyczącego nawoływania prezesa Marcina Skórniewskiego do dymisji, redakcja odebrała kilka sygnałów. Poniżej publiku-
jemy list kibica nowogardzkiego klubu, który komentuje politykę zbierania składek od rodziców oraz nawiązuje do jednej z wypowiedzi prezesa. 

- Od wielu lat jestem kibicem 
Pomorzanina, jak każdy gdy by-
łem młody również grałem w 
tym klubie. Staram się być na 
każdym meczu, znam się bar-
dzo dobrze z piłkarzami, którzy 
obecnie występują w Pomorzani-
nie i znam również obecną sytu-
ację panującą w klubie. Chcę na-
wiązać do wypowiedzi pana pre-
zesa Marcina Skórniewskiego z 
piątkowego wydania DN, w któ-
rej nie powiedział prawdy wspo-
minając o tym, że wszedł do 
szatni przed meczem i pytał się 
zawodników, kto wywiesił trans-

parenty. Każdy zawodnik, któ-
ry był w szatni, może potwier-
dzić, że do takiej sytuacji nie do-
szło! Druga sprawa, która mnie 
irytuje dotyczy składek. Chciał-
bym wiedzieć, dlaczego rodzice 
naszych najmłodszych piłkarzy, 
naszej przyszłości nowogardz-
kiej piłki, płacą jakiekolwiek pie-
niądze za to, że ich dziecko może 
przyjść na stadion, spotkać się z 
rówieśnikami by pograć razem 
w piłkę? Mało tego, za pienią-
dze rodziców, którzy płacą ja-
kieś składki, kupowany jest za to 
sprzęt treningowy - typu znacz-

niki itp., a później dresy itd. Dla-
czego tak jest, skoro od zawsze 
należało to do obowiązku klu-
bu? Niech te składki będą prze-
kazywane na jedzenie, np. wizy-
ta w Mc Donald’s podczas wy-
jazdów na mecze do szczeciń-
skich drużyn, a nie, że musi być 
to kolejny koszt dla rodziców. 
Skoro nie ma pieniędzy w klubie, 
dlaczego mają za to cierpieć ro-
dzice naszych najmłodszych pił-
karzy? 

Dane do wiadomości redakcji 
Oprac: KR

@    Ludzie listy piszą  @ 
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„Pomorzanki” wygrywają na trudnym terenie

Trener miał „nosa”
W niedzielę (8 listopada), o godzinie 13:00, kobieca drużyna Pomorzanina walczyła w Mię-
dzyzdrojach o 2. miejsce w tabeli z wymagającym zespołem Fali. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka stanęły na wysokości zadania i zgarnęły trzy punkty po skromnym zwycięstwie 0:1. 
Gola na wagę zwycięstwa zdobyła Weronika Rzeplińska, która dwie minuty wcześniej po-
jawiła się na boisku. 

Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:1 (0:0)
Gol: `Weronika Rzeplińska
Skład: Anita Piotrowska (c) – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Róża Mi-

siak, Weronika Godziszewska – Małgorzata Wołk, Katarzyna Piotrowska, Mał-
gorzata Labuda (Weronika Rzeplińska), Aleksandra Mościńska – Natalia No-
wacka, Patrycja Kozioł (Oliwia Czerewacz). 

III Liga Kobiet 2015/2016
8. kolejka:
Energetyk Gryfino – Kotwica Kołobrzeg  2:6
Hattrick Kołobrzeg – Olimpia III Szczecin  0:8
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard 0:1
Vielgovia Szczecin – Błękitni II Stargard  5:0
Orzeł 2010 Wałcz – Zalew Stepnica  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 8 21 38 6 7 0 1
2 Pomorzanin Nowogard 8 18 35 5 6 0 2
3 Zalew Stepnica 8 18 48 10 6 0 2
4 Fala Międzyzdroje 8 18 38 6 6 0 2
5 Olimpia III Szczecin 7 13 18 14 4 1 2
6 Vielgovia Szczecin 8 13 36 13 4 1 3
7 Błękitni II Stargard 8 9 4 24 3 0 5
8 AP Kotwica Kołobrzeg 7 3 7 13 1 0 6
9 Energetyk Junior Gryfino 8 3 22 51 1 0 7
10 Hattrick Kołobrzeg 8 0 0 104 0 0 8Mecz w Międzyzdrojach był nie-

zwykle ważny dla „Pomorzanek” 
w kontekście awansu. Nowogar-
dzianki tracąc punkty miałyby już 
sporą stratę do liderek. Fala przed 
tym meczem miała na koncie tylko 
jedną porażkę i pewnym było, że 
wygrać w Międzyzdrojach będzie 
bardzo trudno. Na domiar złego, 
jak poinformował redakcję Paweł 
Błaszczyk, Paulina Torun nie strze-
że już bramki Pomorzanina, tre-
ner poszukuje nowej bramkarki, a 
na ten czas do końca sezonu w tej 
roli występować będzie Anita Pio-
trowska. W meczu z Falą wiązało 
się to z mniejszą siłą ognia w ata-
ku, gdyż każdy doskonale wie, jaką 

różnicę na boisku robi ta piłkar-
ka. Mecz był bardzo wyrównany i 
mógł się źle rozpocząć dla Pomo-
rzanina. Już w 4. minucie meczu 
piłkarka Fali stanęła „oko w oko” z 
Anitą Piotrowską, która z najwyż-
szym trudem wybroniła strzał ry-
walki, parując go na poprzeczkę. 
Kilka minut później Fala zagro-
ziła jeszcze raz, tym razem strza-
łem zza pola karnego. Po kwa-
dransie gry do głosu zaczęły do-
chodzić podopieczne Pawła Błasz-
czyka, jednak poza kilkoma akcja-
mi nie stworzyły sobie stuprocen-
towej okazji do strzelenia gola. W 
szatni dobrą robotę musiał wyko-
nać trener Paweł Błaszczyk, gdyż w 

drugiej części gry Pomorzanin już 
zdecydowanie panował na boisku. 
Czas jednak upływał i wydawało 
się, że dziewczyny obydwu zespo-
łów dowiozą do końca bezbram-
kowy remis. Wówczas w 60. mi-
nucie na boisku pojawiła się We-
ronika Rzeplińska, która zmieni-
ła Małgorzatę Labudę. Dwie mi-
nuty później, zawodniczka ta mia-
ła swój pierwszy kontakt z piłką … 
i to jaki! Na wysokości pola kar-
nego ładnie pressingiem zagrały 
zawodniczki Pomorzanina, dzię-
ki czemu Patrycja Kozioł odebra-
ła futbolówkę rywalce, podprowa-

dziła ją do linii końcowej i wyło-
żyła piłkę jak na „tacy”, na 10 metr 
do Weroniki Rzeplińskiej. Piłkarka 
Pomorzanina w swoim pierwszym 
kontakcie z piłką pięknie uderzy-
ła w samo okienko bramki gospo-
dyń, dając tym samym jednobram-
kowe zwycięstwo swojej drużynie. 
Do końca rundy jesiennej nowo-
gardziankom pozostał już tylko je-
den mecz, rywalkami będą słabiut-
ko w tym sezonie spisujące się pił-
karki z Gryfina. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Weronika Rzeplińska w Międzyzdro-
jach popisała się prawdziwym wej-
ściem smoka. Dwie minuty po tym jak 
pojawiła się na boisku strzeliła piękne-
go zwycięskiego gola.

IV Runda Pucharu Polski ZZPN
W środę (11 listopada), o godzinie 13:00, piłkarze Pomorzanina II No-
wogard, na własnym boisku, w ramach IV Rundy Pucharu Polski ZZPN, 
podejmować będą czwartoligowego Hutnika Szczecin. Czy drugi zespół 
stać na sprawienie ogromnej niespodzianki i awans do V Rundy?

Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej, na Dzień Niepodległości za-
planował IV Rundę wojewódzkiego 
Pucharu Polski. Drugi zespół Pomo-
rzanina, w ramach tych rozgrywek o 
awans, powalczy na własnym boisku 
z występującym w IV Lidze- Hutni-
kiem Szczecin. Przypomnijmy, że no-
wogardzianie w I Rundzie pokonali 
Znicz Niedźwiedź 5:2, następnie upo-
rali się ze Spartą Węgorzyno 2:1, nato-
miast w III Rundzie wygrali walkowe-
rem z Zorzą Dobrzany. Z kolei Hut-
nik Szczecin, jako czwartoligowiec 
przygodę z Pucharem Polski rozpo-
czął od III Rundy i wyjazdowego zwy-

cięstwa z Kastą Szczecin-Majowe 1:5. 
W IV Lidze Hutnik znajduje się obec-
nie w środku tabeli - na 8. miejscu z 
20 punktami na koncie. Szczecinianie 
dotychczas wygrali 6 spotkań, 5 razy 
przegrali oraz zremisowali 2 mecze, a 
wszystko to przy 24 strzelonych i 22 
straconych golach. Hutnik jest zdecy-
dowanym faworytem w tym meczu i 
trudno doszukiwać się szans „rezer-
wowych” w starciu z wyżej notowa-
nym zespołem. Wierzymy jednak, że 
nowogardzianie zostawią na boisku 
serce i zaprezentują się z jak najlepszej 
strony. Początek tego meczu o godzi-
nie 13:00.                                        KR

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
11. kolejka:
Orzeł Łożnica – Rybak Wełtyń   10:0
Pomorzanin Przybiernów – Vielgovia Szczecin 3:4
Hanza Goleniów – Aquila Szczecin  5:1
Kasta Majowe – OKS Goleniów   1:2
Wołczkowo-Bezrzecze – Zalew Stepnica  4:1
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź 2:1
Wicher Reptowo – Światowid Łobez  2:9

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 11 28 53 9 9 1 1
2 Orzeł Łożnica 11 28 40 13 9 1 1
3 Hanza Goleniów 11 27 34 10 9 0 2
4 Vielgovia Szczecin 11 22 27 15 7 1 3
5 Aquila Szczecin 11 19 24 19 6 1 4
6 Znicz Niedźwiedź 11 16 25 28 5 1 5
7 Kasta Szczecin – Majowe 11 16 19 21 5 1 5
8 Pomorzanin Przybiernów 11 16 25 22 5 1 5
9 OKS Center MD Goleniów 11 15 26 36 5 0 6
10 Wołczkowo – Bezrzecze 11 10 16 24 3 1 7
11 Zalew Stepnica 11 9 19 31 3 0 8
12 Wicher Reptowo 11 7 18 41 2 1 8
13 Pomorzanin II Nowogard 11 7 15 39 2 1 8
14 Rybak Wełtyń 11 6 17 50 2 0 9

Kolejne zwycięstwo drugiego zespołu

„Rezerwowi” wracają do gry
W niedzielę (8 listopada), o godzinie 13:00, drugi zespół Pomorzanina na własnym boisku 
rywalizował ze Zniczem Niedźwiedź. Piłkarze z Nowogardu uskrzydleni pierwszym zwy-
cięstwem w sezonie, poszli za ciosem i wygrali z dobrze w tym sezonie prezentującym się 
Zniczem 2:1. 

Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź 2:1 (1:1)
Gole: `Karol Osakiewicz, `Krystian Kubicki
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Konrad Adamek (c) , Grzegorz 

Skrzecz, Michał Teodorczyk (Sławomir Połatyński) – Andrzej Piotrowicz, Adam 
Mańka (Tomasz Szafran), Patryk Marcinkowski, Karol Osakiewicz (Bartłomiej 
Kozieł), Krystian Kubicki – Sebastian Suchy (Błażej Bajerski).

Drugi zespół Pomorzanina 
wreszcie zaskoczył. Już we wcze-
śniejszych przegranych meczach 
„rezerwowi” prezentowali się do-
brze, jednak brakowało im szczę-
ścia. Tym razem choć Pomorza-
nin II również raził nieskutecz-
nością, gospodarze zdołali wyko-
rzystać dwie okazje i zagrać uważ-
nie w obronie, co pozwoliło im 
zainkasować kolejne trzy punk-
ty. Pierwszą bramkę po 25 mi-
nutach gry zdobył Karol Osakie-
wicz po składnej akcji całego ze-
społu. Młody pomocnik Pomo-
rzanina otrzymał podanie na 15 
metr i pewnym strzałem pokonał 
wychodzącego z bramki golkipe-
ra przyjezdnych. Znicz odpowie-
dział po pięciu minutach. Sędzia 
nie dopatrzył się przewinienia na 
Marcinie Skórniewskim, które-
mu zawodnik gości odebrał pił-

kę przed polem karnym, na sku-
tek tego Znicz stanął przed do-
godną okazją do wyrównania, 
której nie zmarnował napastnik 
gości doprowadzając do remi-
su. Po zmianie stron kolejne stu-
procentowe okazje marnowali za-
wodnicy Pomorzanina. Na szczę-
ście przy jednej z nich, gdy sam 
na sam z bramkarzem znalazł się 
Sebastian Suchy, obroniony strzał 
napastnika Pomorzanina dobił 
Krystian Kubicki, ustalając wy-
nik meczu na 2:1 dla gospodarzy. 
Zwycięstwo pozwoliło „rezerwo-

wym” uciec z ostatniego miejsca 
w tabeli, obecnie drugi zespół tra-
ci już tylko 3 punkty do 10. miej-
sca, które najprawdopodobniej 
może gwarantować utrzymanie w 
lidze. Warto zaznaczyć, że w dru-
gim zespole swój debiut zaliczył 
kolejny młody piłkarz - miano-
wicie Bartłomiej Kozieł. Dodaj-
my, że zawodnik ten urodził się w 
1999 roku. Średnia wieku druży-
ny Pomorzanina II w tym meczu 
wyniosła 20 lat!

KR
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Pamiętamy o zmarłych 
nauczycielach 
 29 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły udali się 
na cmentarz  w celu odwiedzenia grobów zmarłych nauczy-
cieli, uczących niegdyś w naszej szkole. 

Na groby udali się:  Łukasz Ja-
łowiec,  Justyna Świercz oraz Ża-
neta Muszyńska. Uczniowie  za-
palili znicze na grobach nauczy-
cieli, tym samym dając znak, że 

zarówno oni, jak i cała szkoła, 
wciąż pamiętają i nie zapomną o 
Ich  zasługach dla szkoły, tego co 
wnieśli i co pozostawili po sobie.                                                    
Aleksandra Lisowska kl. I TOH

 … i wrzucali do urny wyborczej

Uczniowie uzupełniali ankiety...

„Wybory książek”, czyli jakie 
książki czytają uczniowie ZSP 
W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych z Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych odbyły się „Wybory książek” - akcja miała na celu zbadanie po jakie 
książki sięgają uczniowie naszej szkoły. 

27 października w ZSP odby-
ły się „Wybory książek” zorgani-
zowane przez nauczyciela biblio-
tekarza Panią Katarzynę Kija-
nę we współpracy z Samorządem 
Uczniowskim. Przeprowadze-
niem akcji zajęli się uczniowie –
członkowie  Samorządu Uczniow-
skiego –Mariusz Gwiazda,  Emi-

lia Miłek, Bartłomiej  Urbański 
oraz Kornelia Gałka, którzy prze-
prowadzili ankietę w 17 klasach  
(łącznie głos oddały 264 osoby). 
Uczniowie szkoły posiadali moż-
liwość podania trzech tytułów 
książek, które przeczytali w ostat-
nim czasie poprzez wypełnienie 
krótkiej ankiety. Głosowanie mia-

ło na celu zbadanie po jakie książ-
ki uczniowie sięgają najchętniej a 
tym samym zasygnalizowanie ja-
kie  książki chcieliby odnaleźć na 
bibliotecznych półkach. Wyni-
ki głosowania już za tydzień we 
„WBREW”. 

Aleksandra Szcześniak kl. I TE

Wyniki konkursu na Halloweenową dynię 
Dnia 03.11.2015 r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  na najstraszniejszą dynię. Wyko-
nane prace oceniało jury w składzie: Pan Stefan Sitkowski ( Dyrektor ZSP Nowogard), Pani 
Alicja Jaklińska (Wicedyrektor szkoły), Pani Katarzyna Kijana i Pani Patrycja Sierżant.

 W konkursie I miejsce zajęła klasa I 
TE, którą reprezentowali :

Kacper Figas 
 Aneta Lewandowska

Agata Ptaszek 
Aleksandra Szcześniak 
Michał Teodorczyk 
Gabriela Wdowczyk 

Krystian Włodarczyk 
Patryk Widłak 
Klaudia Wójcik 
         II miejsce zajęła Natalia Orpel 

z klasy II TŻ
      III miejsce zajęły:
Dagmara Balasińska z klasy III THE
Patrycja Dwórzyńska z klasy IV TH
Kornelia Wróbel z klasy I TŻ
            Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz 
drobne upominki. 

     Organizatorami konkursu był Sa-
morząd Uczniowski wraz z Panią Mi-
rosławą Szymaniak. 

 Monika Rasowska kl.I TE

Katarzyna Kozłowska – stypendystką 
Prezesa Rady Ministrów 
27 października w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie odbyła się uroczytość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Podob-
nie jak w poprzednim roku stypendium Premiera RP otrzymała uczennica klasy IV Tech-
nikum Hotelarskiego – Katarzyna Kozłowska.   

Osiągnięcia Kasi w ostatnim 
czasie:  

III miejsce w powiatowych bie-
gach przełajowych w Goleniowie,

II miejsce w powiatowych za-
wodach koszykówki w Nowogar-
dzie,

zakwalifikowanie się do II etapu 
konkursu ekologicznego w Barz-
kowicach,

zakwalifikowanie się do II eta-
pu konkursu „Pokaż nam język” 
w Szczecinie,

uczestnictwo w Szkolnym Kole 

Caritas,
udział w wymianie młodzieży w 

ramach współpracy ZSP ze szkołą 
w Veles (Macedonia),

pomoc w przygotowywaniu po-
siłków na catering,

uczestniczenie w zajęciach do-
datkowych z koszykówki,

zdobycie certyfikatu B1 z języ-
ka niemieckiego – poziom rozsze-
rzony,

zdobycie certyfikatu z kursu 
barmańskiego i kelnerskiego,

pomoc koleżankom z klasy w 

przygotowaniu się do sprawdzia-
nów i kartkówek z matematyki,

aktywny udział w akcjach cha-
rytatywnych i różnych konkur-
sach szkolnych.

Kasia nie ma jeszcze sprecyzo-
wanych planów na przyszłość, na 
pewno chciałaby pójść na studia. 
Jej zainteresowania to nauka języ-
ka niemieckiego oraz uprawianie 
sportu, szczególnie koszykówki. 
Gratulujemy Kasi i życzymy dal-
szych sukcesów!

Katarzyna Kozłowska z Dyrektorem ZSP Panem Stefanem Sitkowskim oraz Za-
chodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty Panem Krzysztofem Rembowskim 

 Łukasz Jałowiec podczas zapalania znicza 
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIErUCHOMOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 
że prowadzi zapisy na sprze-
daż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy 
ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 
594

• Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 604 
702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie Osiedle radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe   63 m2: nowe okna, 
budynek nowo ocieplony. W 
cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 
221

• Sprzedam dom 110 m2 z ga-
rażem w Nowogardzie. 608 
853 710

•	  Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie dwupokojowe 
50m2  w Nowogardzie. Tel. 
511 099 681 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
60 m2. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę budow-
laną w okolicach stadionu. 
695 400 600

•	 Szukam garażu w okoli-
cach 15 lutego. 783 484 
836

• Wynajmę mieszkane 2 poko-
jowe na ulicy Racibora o po-
wierzchni 56 m2. Tel. 693 128 
117 

• Sprzedam garaż ul.Zamko-
wa. 607 647 215

•	 Sprzedam mieszkanie 
57m2, 3 pokoje, 100 000 zł. 
Tel. 721 157 443

•	 Działki nad jeziorkiem. 2 
km od Nowogardu 0,55 ha i 
0,45 ha po 5 zł/m2; 0,20 i 0,15 
ha po 30 zł/m2, Na działce 
prąd i blisko woda. Tel. 91 39 
25 888

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie dwupokojowe ul. 
Światowida. 601 500 090 

• Sprzedam garaż na ul. Zam-
kowej. Tel. 509 329 023 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 
621 070 

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 50 m2 w centrum 
miasta Nowogard. 511 099 
681

•  Zamienię mieszkanie 3 po-
kojowe (58m2) GARDNO na 
większe, tel 668441696 

• Sprzedam działkę pod zabu-

dowę. 91 39 25 888 
• Sprzedam działke budow-

lana w centrum Przemocza 
2,500m2 i 3230 m2 obreb Star-
gard , Goleniów. Tel 602 10 
11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miej-
scowosci Łęczyca w rejonie 
skrzyzowania dróg Stargard-
-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezpo-
srednio do drogi 106 tel 607 
835 815

• Sprzedam atrakcyjne miesz-
kanie 3 pokojowe 67m2  I pię-
tro ul. Zamkowa. Możliwe po-
zostawienie części umeblowa-
nia i wyposażenia. Tel. 608 
507 355 

• Sprzedam mieszaknie 3 poko-
jowe, IV piętro, 57,8m2. Tel. 
607 540 622 

• Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe z dużym ogrodem. 
785 921 868 

• Sprzedam działkę budowla-
ną o pow. 2900 m2 w Krzywi-
cach. Cena 55000 zł. Tel. 661 
213 722

MOTOrYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

• Sprzedam samochód Opel 
Astra 1,7 TD, rok 85, zare-
jestrowany, ubezpieczony. 
Cena do uzgodnienia. 669 
823 464 

• Sprzedam Nissan Primera, 
r. 98, 1.6, z gazem, przegląd 
ważny do 06.2016r., na bie-
gu  Tel. 603 615 897 

• Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908

rOLNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95
• Sprzedam siano w kostkach. 

782 036 086
• Kupię do 5h ziemi rolnej w 

gminie Nowogard. Tel. 519 
407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne 
Vineta, Żabówko 18. Tel. 605 
092 517

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 
i sortownik do ziemniaków 
elektryczny. 606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 
417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 
724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skuba-
ne. 796 759 414 

• Sprzedan kury, kaczki, gęsi. 
782 429 405

• Sprzedam tuczniki. 724 827 
779 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż paneli 
podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. 91 39 26 
691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3- A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PrANIE-MAGIEL,PrANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICErKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/ SKÓrZANEJ 
MATErIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPrZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258
• Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
• Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
• Transport, przeprowadzki, 

opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi	 koparko-ładowarką.	
669 123 127 

• Torty. 600 151 353
• Wyburzamy, budujemy i re-

montujemy. 668 343 638
• Regulacja, naprawa, konserwa-

cja okien i drzwi. 695 181 070
• Docieplenia budynków, malo-

wanie , szapchlowanie, glazu-
ra, hydraulika, regipsy, adapta-
cje poddaszy. 600 626 268

• MS BIOSS. Sprzedajemy Napra-
wiamy za gotówkę na raty lap-
topy tablety telefony. Skujemy 
laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad 
apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

• Usługi transportowe. Trans-
port zboża, piasku, słomy, trak-
torów, koparek i maszyn rolni-
czych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT 
MAXI 503 153 159

• Usługi ogólnobudowlane: do-
cieplenia, malowanie, szpa-
chlowanie, montaż paneli. Tel. 
607 654 692

PrACA

• Zatrudnię   ślusarza – spa-
wacza.Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-

ków elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 
89

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

•	 Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracowników 
do dociepleń, prac wykończenio-
wych, pokryć papowych, Tel. 602 
15 90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni spedy-
tora/dyspozytora - transport samo-
chodowy, tel. 607 585 561

• Zatrudnię na budowie i przy da-
chach. 608 817 214 

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna pra-
ca 530555015

• Zatrudnię murarzy i po-
mocników. 608 817 214 

• Firma zatrudni  pracow-
nika z aktualnym orze-
czeniem o niepełno-
sprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowa-
na i prac porządkowych. 
Tel. 91 39 25 275

• Zatrudnię pracownika na 
kuchnie. 530 395 368

• Zatrudnię kierowce eme-
ryta lub renciste z kat.D 
Tel. 693 344 734 

• Zatrudnię kierowce kat. 
C+E, transport krajowy. 
509 740 304 

• Zatrudnie pomocnika na 
farmę warunki płacowe 
dobre. Tel. 91 39 103 15, 
502 56 23 78 

• Poszukuje do pracy w le-
sie.726 075 264

•    Zatrudnię do salonu 
optycznego sprzedawce. 
Wykształcenie min. śred-
nie. 604 422 221 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

• Sprzedam szafę naroż-
ną szer. 100 cm, wys. 190 
cm, głęb. 90 cm, 2 drzwio-
wa, kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 
605 522 340,
•	PIEC	 gazowy	 c.o.	 z	
Niemiec	 f.	 JUNKERS	
-	Bosch	ceranorm	wi-
szacy	 elektronik,eko-
nomiczny	z	gwarancja 

serwisowa	 do	 mieszka-
nia,domu	cena	1.400	zl	
tel.	691	686	772
•		PIEC	GAZOWY	c.o.	sto-
jacy	 korpus	 zeliwny-
,pompa	 elektronik,z	
Niemiec	 f.Vaillant	 tyl-
ko	 ogrzewanie	 cena	
1.200zloraz	piec	gazowy	
c.o	wiszacy	do	mieszka-
nia,domku,sklepu,za-
kladu	 cena	 1.000zl	 tel.	
691	686	772
•	PIEC	GAZOWY	c.o.	z	za-
mknieta	 komora	 spa-
lania	 wiszacy	 f.	 Vail-
lant	dwufunkcyjny	cena	
1.200zl	 oraz	 tylko	 c.o.	
cena	1.100zl	do	miesz-
kania,baru,sklepu,dom-
ku	oraz	 grzejniki	 pane-
lowe	 c.o	 rozne	 tel	 691	
686	772
•	PIEC	GAZOWY	c.	o.	dwu-
funkcyjny	 wersja	 ko-
minowa,	 wiszacy	 f.Vail-
lant	z	Niemiec	po	prze-
gladzie	 serwisowym	 do	
mieszkania,	domu,	eko-
nomiczny	cena	1.000	zl			
tel.	691	686	772

• Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm 
* 200 cm, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340 

• Sprzedaż drewna, miesza-
ne. 880 690 659

•	 Sprzedam	 wózek	 inwa-
lidzki.	665	541	960

• Sprzedam stoły dębowe i 
komodę sosnową. 609 24 
58 16 

•	W	sprzedaży	drewno	roz-
pałkowe	mieszane	 –	 duża	
wiązka.	 Stolarnia	 Olcho-
wo	 (przy	 drodze	 na	 Wy-
szomierz).	Tel.	601	864	739	

•	Odstąpię	 2	 bilety	 VIP	 na	
koncert	10.11.2015,	Szcze-
cin	 Dance	 Azoty	 Arena,	
Tel.	605	522	340

• Sprzedam sztaplarkę – wó-
zek widłowy z firmy bal-
kancar udźwig3,5 tony, sil-
nik parkins, disel, czterocy-
lindrowy. Tel. 606 664 742 

• Sprzedam jodłę kaukaska  
od 0,50 m do 2,5 m kopa-
na lub cięta z własnej plan-
tacji formowana tel. 602 10 
11 18 lub 600 899 289

•	 Sprzedam	 wózek	 dziecię-
cy, łóżeczko z wyposaże-
niem i nowy leżaczek. W 
bardzo dobrym stanie plus 
gratisy. Cena za całość 800 
zł. 510 266 785

• Sprzedam dużą zamrażarkę 
z szufladami używana, ale 
jak nowa. 665 541 960 

• Sprzedam rowerek różowy, 
16 cali, koła boczne. 150 zł. 
795 431 235 



10-12.11.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15
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INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGULArNA LINIA MI KrO BU SO WA SErOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia METrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZEWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - rESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

rESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle	Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec	PKS
ul. 3 Maja
Dworzec	PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul.	Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec	PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle	Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

r E K L A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

W.27-13.11

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Reklama

Reklama

Urodziny Marchewki w Zielonym Przedszkolu

Niecodzienne święto
Dnia 06.11.2015r., w Zielonym Przedszkolu odbyło się niecodzienne święto, a mianowicie 
urodziny Marchewki. W tym dniu w ubiorach przedszkolaków oraz wychowawczyń domi-
nował kolor pomarańczowy. 

Niestety w tym roku nasza so-
lenizantka nie mogła przybyć 
na swoje urodziny do Zielone-
go Przedszkola, ponieważ wyje-
chała na maraton do krainy Mar-
chewkolandii. Aby impreza mo-
gła się odbyć, przysłała, więc w 
zastępstwie do nas swojego ku-
zyna liska Karotka. Wspólne 
świętowanie urodzin Marchew-
ki, jak co roku ma na celu do-
starczenie dzieciom dużej daw-

ki energii, oraz uśmiechu, a tego 
było nie mało podczas tańców i 
śpiewów, do których przygrywał 
nam pan Leszek Szpon.

W tym roku podczas imprezy 
urodzinowej, na której gościł też 
królik Szaruś, dzieci mogły przy-
pomnieć sobie jak ważne dla na-
szego zdrowia jest zdrowe odży-
wianie się i sport. Swoją wiedzą i 
umiejętnościami mogły wykazać 
się w specjalnie przygotowanym 
przez Marchewkę Quizie, oraz 
ćwiczeniach gimnastycznych. 

Marchewka przygotowała też 
konkurencję dla najmłodszych 
grup, które miały za zadanie 
odnaleźć wszystkie marchewki 
znajdujące się w sali. Grupy star-
sze miały za zadanie wykonanie 
kukiełek z marchewki oraz mo-
gły wykazać się rzutami mar-

chewkowymi nabojami do celu, 
co bez wątpienia przysporzyło 
dzieciom wiele uśmiechu i rado-
ści. 

Urodziny nie mogły się odbyć, 
bez wcześniej przygotowanych 
prezentów. Marchewka otrzy-
mała: wierszyki od Zielonych 
Koniczynek i Zielonych Faso-
lek oraz Zielonych Elfów, tańce 
od Zielonych Żabek i Zielonych 
Motylków oraz piękne piosen-
ki od Zielonych Groszków, Zie-
lonych Żółwików i Zielonych Ja-
błuszek.

Zakończeniem uroczystości 
były tańce i śpiewy, oraz przygo-
towanie przez dzieci pysznych, 
zdrowych sałatek owocowych, 
które zjadały z wielkim apety-
tem.

A.Z.

Wycieczka przedszkolaków do OS w Osinie   

Chcę być strażakiem!
W poniedziałek (2 listopada), Odział zerowy z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie wybrał się na wycieczkę do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie. Przed-
szkolaki z zaciekawieniem pytały strażaków o specjalistyczny sprzęt, który używany jest podczas akcji.

O godzinie 11: 00, Odział zerowy z 
ZSP przybył na spotkanie do Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie. 
Spotkanie prowadził pan Adam Kar-
czewski oraz pan Patryk Ziemkowski.  

Strażacy zaprezentowali dzieciom wy-
posażenie wozu strażackiego oraz strój 

w jaki ubierają się  do akcji. Panowie w 
sposób ciekawy opowiadali o specjali-
stycznym sprzęcie takim jak: hydraulicz-
ny sprzęt ratowniczy, agregat prądotwór-
czy, piły spalinowe, łańcuchowe i tar-
czowe. Dużą atrakcją dla dzieci okaza-
ła się możliwość podłączenia węza stra-

żackiego (w-25). Na zakończenie każdy 
z przedszkolaków miał możliwość przy-
mierzenia hełmu strażackiego oraz wej-
ścia do kabiny wozu strażackiego. Dzię-
ki tej wizycie przedszkolaki dowiedziały 
się na czym polega praca strażaka, i ja-
kim sprzętem posługują się podczas ak-
cji. Spotkanie trwało ok. 2 godzin. Opie-
kunami maluchów była pani Agnieszka 
Stępień, pani Joanna Stasiewicz-Kluga 
oraz pani Elżbieta Chodor. 

Klaudia Stefańska 
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

W.2-24.07. pt

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 5

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:

Piotr 
Chilkiewicz

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

reklamareklamareklamareklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wycięli  
250 drzew

młody 
fotograf 
podbija 
świat...

Uwaga
najbliższe  
bezpłatne 

porady prawne 
w piątek 13.11

godz. 10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7a

W ofercie m.in.:
- laczki góralskie300 
męskie i damskie w cenie 11 zł, 
czapki dziecięce i młodzieżowe 12 zł
kołdry, poduszki 

W ofercie m.in.: 
Laczki góralskie
męskie i damskie w cenie 11 zł, 
Czapki dziecięce i młodzieżowe 12 zł
Kołdry, Poduszki, Swetry
oraz wiele innych rzeczy 

Producenci i importerzy 
zapraszają  w dniach 10 -30 listopada 2015 r. 

mieszkańców Nowogardu i okolic

na kiermasz przy ul. Boh. Warszawy
koło Biedronki    

300 rodzai

Duży wybór! Już od 40 zł

Najlepsze ceny w regionie!

WARSZTAT  przy Stacji Paliw
Radosław, ul. Boh. Warszawy 64a

OPONY UŻYWANE

AUTOHOLOWANIE
• Holowanie
• Transport
• Europa i Kraj

Tel. 609 650 886

komu zależy, żeby nikomu nie zależało…?

Domki znowu zostaną  
bez gospodarza?

Fedeńczak 
zostaje  
na trasie...

s. 2

Świętowaliśmy 
Dzień 
Niepodległości

s. 10-11

Czytaj s. 3
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

Choć przyjęło się, że w listopadzie grzyby już ciężko znaleźć, to sprzyja-
jąca aura sprawiła, że grzybobranie wciąż cieszy się powodzeniem. Korzy-
stając z dnia wolnego, 11 listopada, w związku z Narodowym Świętem Nie-
podległości, państwo Patrycja i Leszek Szkołuda, wraz z synem Maciejem, 
wybrali się na spacer do lasu. Jak widać na zdjęciu pan Leszek i syn Maciej 
pozują z pięknymi podgrzybkami. Dziękujemy naszym Czytelnikom za to, 
że pochwalili się swoimi zbiorami i zachęcamy mieszkańców naszej gminy 
do ostatnich już w tym roku grzybobrań. KR

 W dniu 10 listopada, w Szkole Podstawowej w Strzelewie, odbył się uro-
czysty apel upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Dzieci z klasy III i IV , przygotowane przez p. Jolantę Gibką, przypo-
mniały historię trudnej drogi do wolności, jaką musieli pokonać Polacy. 
Wiersze oraz treści historyczne przeplatane były pieśniami patriotyczny-
mi. Apel był wspaniałą lekcją historii, którą z całą pewnością uczniowie ze 
Strzelewa zapamiętają na bardzo długo. Info: własna

Osobliwym zamiłowaniem do słowa pisanego wykazują się, niektórzy 
użytkownicy przystanku autobusowego przy ul. Wojska Polskiego. Obraź-
liwe teksty oburzają korzystających z przystanku, pasażerów miejskiej ko-
munikacji. - Panie redaktorze, co to ma być? Proszę spojrzeć, przystanek ktoś 
ładnie odremontował, pomalował, zamocował wygodną ławkę, ale to, co jest 
napisane to zwyczajny skandal. Oprócz wyznań miłosnych jest także naszki-
cowana faszystowska swastyka - mówi jeden z pasażerów, który często z 
tego przystanku wsiada do miejskiego autobusu. JB

Jedni świętowali, drudzy 
rozrabiali...
Święto Niepodległości nie u każdego wywo-
łało patriotyczny nastrój. Są tacy, dla których 
była to po prostu okazja do rozrabiania. 

Z takiego założenia wyszli najwyraźniej wanda-
le, którzy 11 listopada ukradli flagę Polski powie-
szoną na budynku przy ul. 700 Lecia13 (sklep Biu-
rex). Chuligani oprócz kradzieży „biało-czerwonej” 
wyrwali też z chodnika niewielki stojak na rowery, 
jaki był zamontowany przed wejściem do sklepu z 
artykułami biurowymi. Panowie (najprawdopodob-
niej dwaj, jak twierdzą świadkowie) mogą być jed-
nak pewni, że wyczyn ten nie ujdzie im na sucho. Ich 
poczynania zarejestrowała z pewnością kamera za-
instalowana na budynku, a należąca do banku BGŻ 
BNP Paribas. Właściciele budynku już poczynili od-
powiednie kroki, aby odtworzyć zapis z monitorin-
gu, aby następnie przekazać go policji. 

MS

Przetarg na komunikację miejską 

Fedeńczak zostaje na trasie...
Najprawdopodobniej to firma Adama Fedeńczaka (AF), będzie nadal obsługiwała linię 
bezpłatnej komunikacji miejskiej w Nowogardzie. Nowogardzki przewoźnik złożył najko-
rzystniejszą ofertę cenową w przetargu, jaki gmina ogłosiła na to zadanie. Trwa ocena for-
malna złożonych przez przewoźników ofert. 

Firma AF zaproponowała, że 
może przez kolejny rok wozić pa-
sażerów miejskim autobusem za 
169 tys. 777 zł. Oferta drugiego 
przewoźnika, biorącego udział w 
przetargu, czyli PKS Gryfice, była 
dokładnie o 1 tys. 665 zł wyższa. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi-
ło w miniony wtorek, 10 listopa-
da. Tym samym, to właśnie z no-
wogardzką firmą gmina najpraw-
dopodobniej podpisze umowę na 
obsługę komunikacji miejskiej.  
Urzędnicy muszą jeszcze tylko 
przeanalizować złożone oferty 
pod kątem formalnym. 

Przypomnijmy tylko, że od 1 
grudnia, zgodnie z nowymi wy-
mogami określonymi przez gmi-
nę, na trasę linii komunikacji 
miejskiej wyjedzie większy au-
tobus. Będzie on musiał pomie-
ścić 72 osoby, a nie jak dotychczas 
50 pasażerów. Zmiany te zosta-
ły wprowadzone po rocznych do-

świadczeniach. Przypomnijmy, że 
z chwilą, kiedy przejazdy komuni-
kacją miejską stały się bezpłatne, 
to o ok. 30% wzrosła ilość osób 
korzystających z tego przywileju, 
w porównaniu, gdy była płatna. 
To też sprawiło, że część pasaże-
rów zaczęła narzekać na ciasnotę. 
Zdarzało się nawet, że przewoź-

nik musiał na przystanki podsta-
wiać dodatkowego busa. 

Na komunikację miejską gmina 
zarezerwowała w budżecie okrą-
głe 180 tys. zł. W wyniku prze-
targu miasto zaoszczędziło, więc 
prawie 11 tys. zł. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bezpłatne POraDY PraWNe
radca prawny Jerzy Sierocki

20.11.15 (piątek)
godz. 12-13

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

komu zależy, żeby nikomu nie zależało…?

Domki znowu zostaną bez gospodarza? 
Gmina zapowiedziała, że rozwiąże umowę z dotychczasowym dzierżawcą domków na plaży miejskiej – tak przynajmniej stwierdził na ostatniej sesji Rady 
Miasta, kierownik Tadeusz Fiejdasz. Zdaniem gminy, dzierżawca nie wywiązuje się z umowy. Chodzi o remonty, jakie miały być wykonane na ośrodku, a 
nie zostały rzekomo wykonane. Dzierżawca zarzuty odpiera i twierdzi, że zrobił nawet więcej niż od niego wymagano. Przyznaje też, że gmina od samego 
początku rzuca mu kłody pod nogi. 

Dzierżawcą plaży od listopa-
da 2013 roku jest p. Piotr Obra-
cianko. Umowa dzierżawy zosta-
ła podpisana na okres 10 lat. Wy-
dawało się, że współpraca gminy 
z dzierżawcą idzie gładko. Trudno 
było też nie zauważyć, że od mo-
mentu, kiedy domki mają nowego 
gospodarza ośrodek się zmienia 
na lepsze. Okazało się jednak, że 
gmina nie do końca jest zadowo-
lona ze współpracy z dzierżawcą. 
Zapowiedziała nawet, że zamierza 
wypowiedzieć mu umowę najmu. 

-Umowa dzierżawy zostanie roz-
wiązana, ponieważ dzierżawca nie 
wywiązywał się z ustaleń, jakie zo-
stały zawarte między stronami. 
Chodzi o inwestycje i remonty, ja-
kie dzierżawca w określonym cza-
sie miał dokonać, a wykonał je tyl-
ko częściowo – oświadczył podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta, Tade-
usz Fiejdasz, po tym jak o domki 
dopytał radny Marcin Nieradka. 

Do tego, jak stwierdził Mar-
cin Marchewka, skarbnik gminy, 
dzierżawca zalega z płatnościami. 

-Jeśli chodzi o podatek od nieru-
chomości to obowiązuje mnie ta-
jemnica skarbowa. Natomiast bie-
żąca zaległość z tytułu dzierżawy 
wynosi 1  600 zł – poinformował 
radnych skarbnik gminy. 

-Zaległość? To gmina jest nam 
winna tysiąc złotych, za naprawę 
ogrodzenia, na które przewróciło 
się drzewo, w ramach porozumie-
nia, jakie z nami podjęła – mówi 
pani Magda Obracianko, żona 
dzierżawcy. 

A co z remontami, o których 
mówił na sesji T. Fiejdasz? Pytany 
o to P. Obracianko, z pamięci wy-
mienia, jakie prace wykonał do tej 
pory na ośrodku. 

-Domki były w tragicznym sta-
nie, kiedy przejmowaliśmy ośro-
dek. Musieliśmy wymienić wszyst-
kie tynki wewnątrz. Wymieniliśmy 
także część okien. Postawione ko-

minki, z pozwoleniami, nowe ścia-
ny, łazienki. Dwa z trzech domków 
są już ocieplone. Na przyszły rok 
położymy nowy tynk strukturalny 
i pomalujemy elewację. Zakupili-
śmy też urządzenia do zabaw dla 
dzieci. Wszystko to pochłonęło już 
ok. 80 tys. zł. W tym są również 
prace nieplanowane, które wyszły 
na bieżąco, a o których w umowie 
nie ma mowy  – wylicza Piotr Ob-
racianko. W ramach umowy na-
jemcy wykonali też dwie wiaty i 
postawili grilla. Zadbali też o plac 
namiotowy. 

Dzierżawca przyznaje, że nie 
wykonał jak na razie tylko jednej 
naprawy, określonej w umowie – 
chodzi o pomalowanie ogrodze-
nia. 

-Przyznaję, że do tej pory tego 
nie ruszyliśmy. Nie uważam, bo-
wiem, że to była najważniejsza 
sprawa. Wolałem wrzucić te pie-
niądze na coś innego - stwierdza 
dzierżawca domków. 

P. Obracianko twierdzi, że ze 
strony gminy brakuje dobrej woli. 
Jego zdaniem miasto od same-
go początku kładło mu kłody pod 
nogi. 

- Od samego początku nie ma 
dobrej woli ze strony miasta. Kiedy 
przejęliśmy ośrodek był listopad. 
Do czerwca praktycznie nie było 
z niego żadnych dochodów. Zwró-
ciłem się do burmistrza, aby ze 
względu na to, chociaż raz rozwa-
żył umorzenie podatku od nieru-
chomości. Przecież, co miesiąc pła-
ciliśmy też dzierżawę i wykonywa-
liśmy pierwsze prace remontowe. 
Niestety odmówił, bo powiedział, 
że nikomu nie umarza podatków. 
Chciałem też stworzyć taki okrą-
gły stół i zrobić terminarz imprez 
kulturalnych, które mogą się u nas 
odbywać, bo część z nich się nakła-
da na sobie. Chciałem, żeby część 
imprez „Lata z Muzami” też u nas 
się odbywało. Stwierdzono, że to 

za daleko od Domu Kultury. Czego 
nie zaproponuję, to miasto jest na 
„Nie”.  Nawet na początku zawody 
„Smoczych Łodzi”, były nieprzy-
chylnie odebrane. Dopiero Rada 
Miejska pomogła mi odzyskać ja-
kieś pieniądze od miasta. Robimy 

to przecież dla naszego miasta. Tu-
taj ciągle jest pod górkę. Ciągle coś 
się nie podoba. Jeśli sam nie pójdę 
do urzędu i się czegoś nie dowiem, 
to nikt z gminy tu nie zapuka, no 
chyba, że zrobić kontrolę. Ostatnia 
taka miała miejsce w lutym. Wów-

czas jedynym z wniosków, jaki pan 
Fiejdasz wyciągnął po wizycie na 
terenie ośrodka to brak punktu ga-
stronomicznego. Ciężko w zimie 
uruchomić taki punkt? Był czynny 
w sezonie letnim. Zresztą ten sam 
Pan z niego wtedy korzystał– opo-
wiada dzierżawca. 

Mężczyzna skarży się ponad-
to, że gmina wykonuje na ośrod-
ku prace, o których nawet go nie 
informuje. 

- Gmina nas nie informuje o ni-
czym, nawet o tym, że zamierza 
wykonać jakieś remonty na ośrod-
ku. Ostatnio taka sytuacja była w 
przypadku toalet. Ekipa remonto-
wa weszła na teren ośrodka i przy-
stąpiła do prac, nas nie informu-
jąc o niczym. A przecież teren ten 
zgodnie z umową jest teraz pod na-
szą opieką – mówi P. Obracianko. 

Mimo niełatwych relacji z mia-
stem, dzierżawca nie zamierza re-
zygnować z prowadzenia ośrod-
kiem.  Zdradza redakcji, jakie ma 
plany na najbliższą przyszłość, 
związane z rozwojem tego miej-
sca.  

- Pracujemy nad koncepcją, aby 
po jeziorze pływała łódka wożą-
ca mieszkańców i turystów. To je-
zioro nie ma, bowiem nic do za-
oferowania? Chcemy też  

Piotr i Magdalena Obracianko.JPG
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w przyszłości postawić tutaj 
basen, który zresztą kiedyś tu-
taj był. Mam sporo pomysłów, 

ale na wszystko potrzebujemy cza-
su – dodaje P. Obracianko. 

Co jednak, jeśli gmina czekać 
nie będzie i rzeczywiście wypowie 
umowę dzierżawy? 

– Niech próbuje – mówi pan 
Piotr – żeby wypowiedzieć umo-
wę trzeba mieć ku temu powody 
– dodaje: - Jeśli tym powodem bę-
dzie ogrodzenie, to zgodnie z umo-
wą gmina musi nam to najpierw 
wykazać, a my mamy wówczas 
miesiąc, aby to wykonać.   Będzie 
trzeba, pomalujemy płot – kończy 
swoją wypowiedź. 

Jaki będzie los domków na pla-
ży? Czy po raz kolejny w ostatnich 
latach gmina doprowadzi do tego, 
że ośrodek pozostanie bez gospo-
darza? Jeśli tak, to, jaki pomysł na 
wykorzystanie domków ma mia-
sto? O to zapytaliśmy burmistrza 
już kilka dni temu, ale tradycyj-
nie odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 
I może nie otrzymamy, bo sprawa 
jest dawno przesądzona. Jak wieść 
gminna niesie,   -są już chętni na 
kupno domków, tylko trzeba jesz-
cze dzierżawcę jakoś „wysiudać” z 
ośrodka, zwłaszcza, że kawał ro-
boty już odwalił…

Marcin Simiński 

komu zależy, żeby nikomu nie zależało…?

Domki znowu zostaną 
bez gospodarza? 

Z myślą o bezpieczeństwie na drogach

Wycięli już ponad 250 drzew
Od dwóch lat na terenie gminy Nowogard, Starostwo Powiatowe zleciło wycinkę już ponad 
250 drzew, które rosły przy drogach, stwarzając realne zagrożenie dla kierowców. Ostatnia 
wycinka miała miejsca nieopodal wsi Wierzchy. Jak ustaliliśmy, niebawem zostanie zlecona 
wycinka drzew znajdujących się przy drogach powiatowych w obrębie miejscowości Czerm-
nica, Dąbrowa Nowogardzka i Wołowiec. 

Od kilku dni przy drodze po-
wiatowej nr 3 3118 Z (Truskolas – 
Nowogard), nieopodal wsi Wierz-
chy poukładane są wycięte drze-
wa, które rosły przy drodze. Jak 
poinformowało redakcję DN, Sta-
rostwo Powiatowe w Goleniowie, 
drzewa te były ponad 50- letnie. 

- Od dłuższego czasu mieszkań-
cy oraz sołtys miejscowości Wierz-
chy i Sikorki zgłaszali sygnały o za-
grożeniach spowodowanych przez 
schorowane drzewa. Na jezdnię 
spadały łamiące się suche i zdro-
we konary. W związku z tym Po-
wiat, w drodze konkursu ofert, wy-
łonił firmę ECO-DREW Krzysz-
tof Olejnik, która wycięła 86 sztuk 
drzew rosnących przy drodze Tru-
skolas – Nowogard. Drzewa po ich 

wycięciu, zgodnie z umową, stały 
się własnością wykonawcy i może 
on nimi dysponować według wła-
snego uznania – informuje staro-
sta Tomasz Kulinicz. 

 To nie pierwsza tego typu wy-
cinka drzew znajdujących się przy 
drogach powiatowych oraz, jak 
się okazuje, nie ostatnia. W ostat-
nich dwóch latach na terenie gmi-
ny Nowogard usunięto następu-
jące drzewa: 54 szt. w ciągu dro-
gi powiatowej nr 4160 Z Błotno 
– Nowogard, 3 szt. w ciągu dro-
gi powiatowej nr 4162 Z w obrę-
bie geod. Długołęka, 4 szt. w ciągu 
drogi powiatowej nr 416 Z w obrę-
bie geod. Dąbrowa Nowogardzka, 
100 szt. w ciągu drogi powiatowej 
nr 4170 Z Błotno – Wołowiec, 16 

szt. w ciągu drogi powiatowej nr 
4165 Z Wyszomierz – Długołę-
ka, 8 szt. w ciągu drogi powiato-
wej nr 4185 Z na odcinku Trzech-
el – Świętoszewo. 

 W latach 2016/2017 w okresie 
dozwolonej wycinki drzew tj. od 
16 października do końca lutego 
(poza okresem lęgowym ptaków), 
na terenie Gminy Nowogard pla-
nowane do wycięcia są następu-
jące drzewa: 19 szt. w ciągu dro-
gi powiatowej nr 4160 Z w obrę-
bie geod. Czermnica, 2 szt. w cią-
gu drogi powiatowej nr 4167 Z 
w obrębie geod. Dąbrowa Nowo-
gardzka, 1 szt. w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4174 Z w obrębie 
geod. Wołowiec. 

KR

roboty wzdłuż ul. 3 maja 

Budują gazociąg 
średniego ciśnienia 
Od kilku dni przy ul. 3 Maja, na odcinku od Przychodni 
„Praxis” przy skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich, 
trwa budowa gazociągu średniego ciśnienia. 

Nasz komentarz
Na plaży panuje rzeczywiście dziwna sytuacja. Trudno, bo-

wiem zrozumieć zachowanie gminy w stosunku do dzierżaw-
cy domków na plaży. Wiadomo przecież, że ten ośrodek, któ-
ry może pomieścić razem 40 gości, to nie ekskluzywne Spa w 
Kołobrzegu, to i kokosów nie przynosi. Miasto w zasadzie po-
winno się cieszyć, że ktoś w ogóle chce na ośrodku coś robić 
(i jeszcze za to płacić) i wykorzystać tę chęć do podejmowania 
wspólnych przedsięwzięć. Bo przecież miejsce to ma poten-
cjał i przed laty tętniło życiem. To tam chociażby przebywała 
młodzież, malarze czy wykładowcy przybywająca do Nowo-
gardu na warsztaty i plener malarski, organizowane w ramach 
„Lata z Muzami” przez NDK. To tam odbywało się wiele im-
prez kulturalnych, a domki były zapleczem noclegowym dla 
przybywających artystów. Teraz jest tak, że nt. ośrodka trud-
no doszukać się nawet jakiejkolwiek wzmianki na oficjalnej 
stronie miasta. Gmina nie dba też ponoć o to, aby dane do 
ośrodka były wpisywane do przewodników turystycznych wy-
dawanych z zmyślą o promocji regionu. Zdarzało się nawet, 
że turyście dzwoniącemu do gminy i szukającemu kontaktu 
z ośrodkiem, nikt nie potrafił podyktować telefonu do dzier-
żawcy domków! Po co zatem było ogłaszać przetarg na dzier-
żawę, by później bawić się w tzw. „ciu ciu babkę”?  Jedyna lo-
giczna odpowiedź, jaka się nasuwa, to wątek dotyczący sprze-
daży domków, ponoć niejednemu urzędnikowi w gminie po 
głowie to chodzi. Dlatego sprawie należy się bacznie przyglą-
dać, bo ktoś tutaj najwyraźniej próbuje kogoś w balona zro-
bić... 

MS

Jak udało nam się ustalić, pra-
cę zleciła Polska Spółka Gazow-
nictwa. Więcej o inwestycji napi-
szemy w kolejnym wydaniu DN.  
Dodajmy, że ze względu na prace 

przy ul. 3 Maja, powstały chwilowe 
utrudnienia w ruchu. Wierzymy, 
że ta sytuacja nie skomplikuje ży-
cia mieszkańcom tej części miasta. 

KR
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Dastin kouhan – młody człowiek z duszą artysty 

Młody fotograf z Żabowa podbija modowy świat 
Dastin Kouhan pochodzi z Żabowa. Jego życiową pasją jest fotografia artystyczna. Na swoim koncie ma współpracę m.in. z Mają Hyży, Klaudią Strzyżew-
ską oraz jedną z sióstr Bukowskich. Jego zdjęcia publikowane były też w wielu znanych magazynach w świecie mody, jak chociażby Vogue. Młody fotograf 
rozmawia z DN o swojej pasji do fotografowania, a także o kulisach pracy z celebrytami. 

Dziennik Nowogardzki: Skąd 
wzięło się u pana zainteresowa-
nie fotografią?

Dastin Kouhan: Nigdy wcze-
śniej nie myślałem o fotografii, 
jako o pasji, czy sposobie na wła-
sne życie. Był to czysty przypadek, 
gdy rodzice kupili mi lustrzankę. 
Spojrzałem przez jej wizjer i wie-
działem, że zainteresowanie foto-
grafią będzie coraz większe. Pierw-
sze zdjęcie, pierwsza klatka w apa-
racie sprawiła, że pokochałem fo-
tografię od samego początku. 
Moje początki nie były, aż tak pro-
fesjonalne, traktowałem to raczej, 
jako zabawę, sposób na spędza-
nie wolnej chwili. Dość szybko za-
cząłem się wkręcać w to, co robię. 
Długo czasu upłynęło zanim od-
nalazłem swoją małą fotograficz-
ną przestrzeń. Przez pewien okres 
czasu chodziłem na kursy, różne-
go rodzaju zajęcia fotograficzne, 
lecz wytrzymywałem tam krótki 
czas, wolałem uczyć się sam. Tak 
jak wspominałem, początki były 
trudne wręcz bym powiedział, że 
komiczne. Jak patrzę czasami na 
swoje pierwsze zdjęcia, to płakać 
można ze śmiechu? Oczywiście są 
one dla mnie pamiątką i mam do 
nich duży sentyment.

Od tamtej pory minęły prawie 4 
lata, a moja pasja trwa. Cały czas 
rozwijam się, a gdy nie robię zdjęć, 
to po prostu czuję pustkę. Staram 
się poświęcać każdy swój weekend 
na działanie z fotografią.

Współpracował pan ostatnio z 
jedną z finalistek programu TOP 
MODEL, Klaudią Strzyżewską? 
Jak wygląda praca z profesjonal-
ną modelką? Czy sesja z Klaudią 
Strzyżewską była dla pana wy-
zwaniem?

Cieszę się, że akurat to pytanie 
padło w naszym wywiadzie, po-
nieważ sesja z Klaudią Strzyżew-
ską była od dłuższego czasu moją 
najlepszą sesją, jaką miałem. Jadąc 
do Warszawy, oczywiście przeży-

wałem ogromny stres. 
Zawsze dzień przed se-
sją nie mogę zasnąć, roz-
myślam o wszystkim, co 
może się przydarzyć. Czy 
wizaż będzie dobry?, Czy 
stylizacje do sesji będą 
odpowiednie?, Czy po-
goda na pewno się spraw-
dzi? I można tak wymie-
niać. Jednak samej sesji 
się nie obawiałem, wie-
działem, że wszystko pój-
dzie po mojej myśli. Za-
wsze posiadam dobre na-
stawienie do tego, co ro-
bię, a to już połowa suk-
cesu. Klaudii nie moż-
na zrobić złego zdjęcia, 
to prawie 180cm pięknej 
modelki, idealne propor-
cje i nogi do nieba. Cała 
sesja odbyła się w Ła-
zienkach Warszawskich. 
Akurat pogoda tego dnia 
dopisała nam aż za bar-
dzo, ponieważ trafiliśmy 
na dzień, gdy tempera-
tura w cieniu wynosiła 
42-43 stopnie. Taka se-
sja zazwyczaj zaczyna się 
ok 8-9 rano. Na początku model-
ka przymierza wszystkie styliza-
cji od projektantów, następnie jest 
czas na zrobienie wizażu oraz fry-
zury. Na sam koniec wybiera się 
miejsce do sesji zdjęciowej, no i 
można zaczynać. Nasza współpra-
ca trwała ok 9 godzin. Oczywiście 
na sukces i dobre zdjęcia nie pra-
cowałem sam. Tego dnia towarzy-
szyły mi dwie stylistki, wizażystka, 
fryzjerka oraz asystent do pomo-
cy - przy takim świetle ktoś musiał 
trzymać blendę i wachlować mo-
delkę. Nasza sesja zdjęciowa uka-
zała się w Hedonistmagazine, na 
stronie portalu Glamki.pl oraz na 
oficjalnej stronie TVN i TVN-Top 
Model, z czego jestem do dziś bar-
dzo dumny, ponieważ na ten suk-
ces nie pracowałem tylko ja, lecz 

cała ekipa. Mogę jeszcze dodać, że 
z Klaudią bardzo się zaprzyjaźni-
łem.

W tę sobotę będziemy się wi-
dzieć na Fashion Week Poland 
2015, gdzie Klaudia będzie cho-
dzić w pokazie mojej projektantki 
Walerii Tokarzewskiej- Karasze-

wicz, z którą często współpracuję.
Jakiej marki sprzętu używa 

pan do wykonania fotografii, na 
co dzień?

Powiem krótko i na temat.  Od 
4 lat używam tej samej marki - Ni-
kon D90, z którym rozstać się do 
dnia dzisiejszego nie mogę.

Co uważa pan za swoje najwięk-
sze osiągnięcie i życiowy sukces? 

Moje sukcesy raczej nie są po-
walające. Dostałem możliwość 

zrobienia okładki dla ma-
gazynu TownMag - w tym 
magazynie miałem rów-
nież swój edytorial w dru-
ku z sesji Minimalizm z 
modelka Kasią Cieślu-
kowską, która na dzień 
dzisiejszy jest na kontrak-
cie i podbija New York.  W 
dalszym ciągu trzymam za 
nią kciuki! Od czasu do 
czasu trafią się wyróżnie-
nia na portalach społecz-
nościowych.  Moje trzy 
pozostałe sesje z uczest-
niczkami Top Model, rów-
nież zostały docenione na 
stronie TVN. Nie mogę 
pominąć tutaj cudownej 
Mai Hyży z programu X 
Factor, ponieważ i nasza 
sesja doczekała się publi-
kacji na stronie programu. 
Miałem również publika-
cje w Mediolańskiej gaze-
cie oraz na stronie Vani-
tyteen, zdarzyła się rów-
nież współpraca z cza-
sopismem Vogue. Z cza-
sem staram się być coraz 
bardziej zauważalny. Lecz 

mimo to, to w dalszym ciągu mój 
świat fotografii, za którego granice 
nie staram się, aż tak wychodzić.

Tworzy pan zdjęcia niczym ob-
razy, fotografie wykonane przez 
pana oddają emocje, wrażliwość 
i piękno. Skąd czerpie pan inspi-
racje?

Inspiracje czerpię ze wszystkie-
go. W głowie mam sporo pomy-
słów, które na chwilę obecną nie 
jestem w stanie zrealizować. In-
spirują mnie oczywiście inni fo-
tografowie, modelki, a także ich 
stroje. Jeżeli zaś chodzi o tworze-
nie konkretnej sesji, na którą mam 
pomysł, to zazwyczaj na począt-
ku myślę o wszystkim. Głównie 
chodzi mi tutaj o klimat, otocze-
nie, później szukam odpowied-

niej modelki i stroju dla niej, wy-
bieram odpowiedni wizaż. Kiedy 
już prawie wszystko jest zebrane, 
można ustalać datę i działać.  Za-
zwyczaj i tak wszystko wychodzi w 
dość dużym bałaganie. Nigdy nie 
jest tak, jak być powinno. Wydaje 
mi się, że z jednej strony jest to do-
bre, ponieważ wtedy najbardziej 
widać ten klimat całej sesji - wiel-
ki spontan.  Po sesji zdjęciowej jest 
czas na selekcję zdjęć oraz ich do-
pieszczanie w postprodukcji.

Czy jest pan zwolennikiem 
photoshopu? Czy zdjęcia, któ-
re zostaną przez pana wykona-
ne poddaje pan totalnej obróbce?

W fotografii artystycznej, któ-
rą się zajmuję, potrzebna jest post-
produkcja, ponieważ gdy w „mo-
jej bajce” potrzebuję trawy niebie-
skiej, to taką też tworzę. Wszystko 
zależy od pomysłu i jego realizacji. 
W życiu codziennym świat bajko-
wych nimf i elfów nie istnieje, a na 
moich zdjęciach jest to możliwe.

Kiedy zaczynał pan przygo-
dę z fotografią, pana modelka-
mi i modelami byli pana kole-
dzy i koleżanki? To tak napraw-
dę dzięki nim rozwijał pan swój 
talent? Czy na łamach naszego 
Dziennika, chciałby im pan coś 
powiedzieć?

Odpowiem trochę inaczej na to 
pytanie. Modelki, do których za-
wsze będę wracał mieszkają wła-
śnie w mojej miejscowości, nie 
mogę pominąć tutaj mojej sąsiad-
ki Hani, bo to dzięki niej cała moja 
przygoda z fotografią się zaczę-
ła. Nie mogę też zapomnieć o mo-
jej koleżance z liceum, o Marcie, 
bo to wraz z nią i moją wizażystką 
Agnieszką stworzyliśmy nie jeden 
bajkowy klimat. 

Czy ma pan jakieś plany na 
przyszłość związane z fotografią?

Oczywiście, że tak. Planów jest 
bardzo dużo, teraz przyjdzie czas 
na ich realizację.

Gdyby miał pan możliwość 
współpracować ze sławną osobą, 
to, kim ona by była?

Kiedyś zobaczyłem w telewizji 
modelkę Honoratę Wojtkowską 
i powiedziałem, że w przyszłości 
zrobię jej sesję zdjęciową. W tam-
tym roku moje marzenie się speł-
niło. Z Honoratą zrobiłem edyto-
rial do magazynu. Warto stawiać 
sobie cele i dążyć do ich realizacji, 
ponieważ marzenia się spełnia-
ją. A na dzień dzisiejszy, jest kil-
ka takich wspaniałych osób, które 
chciałbym poznać.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Po lewej Dastin podczas jednej z sesji
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Przyjaciołom, znajomym, sąsiadom 
za okazaną pomoc i współczucie oraz 

wszystkim uczestniczącym 
w ostatniej drodze 

śp. Macieja Józefa Grabowskiego
serdeczne podziękowania 

składa żona Anna z Rodziną

PODZiękOWaNia

(Mk 13,24-32)
Jezus powiedział do swoich 

uczniów: W owe dni, po tym uci-
sku, słońce się zaćmi i księżyc nie 
da swego blasku. Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce na niebie zo-
staną wstrząśnięte. Wówczas uj-
rzą Syna Człowieczego, przycho-
dzącego w obłokach z wielką mocą 
i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czte-
rech stron świata, od krańca ziemi 
aż do szczytu nieba. A od drzewa 
figowego uczcie się przez podobień-
stwo! Kiedy już jego gałąź nabie-
ra soków i wypuszcza liście, pozna-
jecie, że blisko jest lato. Tak i wy, 
gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedz-
cie, że blisko jest, we drzwiach. Za-
prawdę, powiadam wam: Nie prze-
minie to pokolenie, aż się to wszyst-
ko stanie. Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa moje nie przeminą. Lecz 
o dniu owym lub godzinie nikt nie 
wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec.

Dzisiejsze Słowo wprowadza 
nas w nastrój grozy. Rodzi w nas 
swoiste napięcie. Odczuwamy 
niepewność co do „jutra”. Od po-
czątku istnienia świata, człowiek 
niestrudzenie próbował poznać 

przyszłość. Szukał odpowiedzi na 
następujące pytania: jak będzie 
wyglądał koniec świata, jak będzie 
wyglądał mój koniec? W wielu 
przepowiedniach, sektach poda-
wano niejednokrotnie nawet datę 
tego końca. Żadna do tej pory jed-
nak się nie sprawdziła. Współcze-
sny człowiek szuka odpowiedzi na 
nurtujące go pytania tam, gdzie 
szukać nie powinien. Udaje się do 
wróżki, czyta horoskopy. Taka po-
stawa jest jak najbardziej sprzecz-
na z Objawieniem Bożym. Każdy 
wierzący zaproszony jest do po-
kładania ufności w Opatrzności 
Bożej. Kiedy nastąpi koniec świa-
ta? Sam Jezus w ostatnim zdaniu 
dzisiejszego fragmentu Ewangelii 
mówi, że nie jest znany ani dzień, 
ani godzina. Czasu tego wydarze-
nia nie znają aniołowie, nawet Syn 
Boży nie zna daty. Jedynie Ojciec, 
który jest Stworzycielem, który 
dał początek światu wie kiedy na-
stanie jego kres. Kiedy nastąpi ko-
niec? To nie jest takie ważne. Naj-
ważniejsze to być na niego przy-
gotowanym. Zawsze: w każdej po-
rze, w każdym miejscu należy żyć 
Ewangelią. Gdyby Bóg Wszech-
mogący „zaprogramował” czło-
wieka, że będzie żył 100 lat to wie-
lu 99 lat swojego życia by zmarno-
wało. Ten ostatni rok uznaliby za 
odpowiednią chwilę do tego by się 
przygotowywać do życia wieczne-
go. Ciekawe czy człowiek o takim 
myśleniu zdołałby w jeden rok się 
w pełni nawrócić i odpokutować 
jeszcze za życie wszystkie kary do-
czesne, które zaciągnął na siebie z 
racji grzechów. Kiedy nastąpi ko-
niec? Możemy mówić o dwóch 

końcach. Każdy z nas, indywidu-
alnie doświadczy końca. Jest nim 
moment śmierci. Kiedy to każ-
dy natychmiast stanie przed Są-
dem Bożym i zda sprawę ze swo-
jego ziemskiego życia. Drugim 
końcem będzie powtórne przyj-
ście Syna Bożego, kiedy to cała 
ludzkość podlegać będzie Sądowi 
Ostatecznemu. Kiedy nastąpi ko-
niec? Nikt z nas tego nie wie. Jezus 
zachęca nas jednak by odczyty-
wać znaki czasu. Za przykład daje 
nam dziś drzewo figowe. Mamy 
dobrze widzieć co się dzieje. Bóg 
wyposażył człowieka w oczy, ro-
zum, aby poznawał otaczający go 
świat, obserwował, aby badał zja-
wiska, wydarzenia, których czło-
wiek doświadcza. Bóg odsłania 
nam tyle prawdy, ile uważa za nie-
zbędne dla nas. Resztę zawarł w 
Objawieniu Bożym abyśmy wie-
rzyli, że to jest prawdą. Mamy wy-
ciągać wnioski z tego co dane jest 
nam doświadczyć i stosować w ży-
ciu. Jakże często jest tak, że dużo 
wiemy, a mało stosujemy. To, że 
byśmy jeszcze więcej wiedzieli to 
rzeczywiście sprawiłoby, że by-
śmy więcej w naszym życiu stoso-
wali? Kiedy nastąpi koniec? Nikt 
z ludzi nie jest wyróżniony i nie 
wie. Jezus zachęca nas usilnie by-
śmy byli ludźmi czuwającymi nad 
sobą. Byśmy byli w stałej gotowo-
ści na spotkanie z Bogiem. Byśmy 
tu i teraz byli ludźmi wiary. Gdyby 
dziś dane byłoby mi odejść z tego 
świata, czy jestem na to gotowy? 
Żyj tak jakby jutra miało nie być, a 
spotkanie z żywym Bogiem miało 
nastąpić za chwilę! 

ks. Krystian Dylewski 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
17 listopada br. /wtorek/ godz. 16.30

na spotkanie 
z Panem Jackiem Stróżyńskim
„RELIGIA ISLAMU A CHRZEŚCIJAŃSTWO”

Ryszard Bornowski: lat 58, zmarł 10.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
13.11.2015 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Zdzisław Gawlikowski: lat 90, zmarł 12.11.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 14.11.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Helena Siewierska: lat 81, zmarła 11.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
13.11.2015 r., o godz. 14: 00 na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Świetlica zaczyna tętnić życiem…

Dziekański „szczyt” 
w Nowogardzie
W środę 04 listopada, w świetlicy parafii pw. św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie, odbyła się narada dziekanów 
diecezji szczecińsko – kamieńskiej. 

Naradzie przewodniczyli diece-
zjalni księża biskupi - ks. arcybi-
skup ordynariusz Andrzej Dzię-
ga i biskup pomocniczy ks. Hen-
ryk Wejman. W spotkaniu brało 
udział prawie 60-ciu dziekanów 
diecezji oraz grupa pracowników 
kurialnych.  

Wczoraj natomiast (12 listopa-
da), świetlica gościła katechetów 
pracujących w szkołach na tere-
nie naszego dekanatu oraz deka-
natów ościennych (Gryfice, Gol-

czewo, Łobez, Goleniów). W spo-
tkaniu brało udział kilkudziesię-
ciu nauczycieli religii. Jednodnio-
we seminarium prowadził przed-
stawiciel szczecińskiej Kurii. 

Nowogardzka świetlica środo-
wiskowa, im. Jana Pawła II, wybu-
dowana wysiłkiem parafian sta-
je się, więc dogodnym miejscem 
również do spotkań o szerszym 
charakterze.

Red. 

•	 Oddam za darmo małe kotki Tel: 781605762
•	 Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej, segmentu ku-

chennego i pokojowego Tel: 573275297
•	 Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
•	 Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
•	 Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
•	 Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
•	 Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy  do    podgrze-

wania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 508 413 896
•	 Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
•	 Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
•	 Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 735448007
•	 Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                   
•	 Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
•	 Pięć ślicznych kociaków czeka na swoich przyszłych właścicieli i ciepłą strawę Tel. kont.  692 618 185 

lub pod nr tel. redakcji DN 91 39 22 165.
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Prawo do lokalu socjalnego.
Zgodnie z treścią przepisów usta-

wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego, obowiązek za-
pewnienia lokalu socjalnego ciąży 
na gminie właściwej ze względu na 
miejsce położenia lokalu podlega-
jącego opróżnieniu. Jak wynika, bo-
wiem z treści art. 22 ww. ustawy, z 
zasobu mieszkaniowego gmina wy-
dziela część lokalu, które przeznacza 
się na wynajem, jako lokale socjal-
ne. Umowę taką zawiera się na czas 
oznaczony, którą – po upływie ozna-
czonego w niej czasu – można prze-
dłużyć na następny okres, jeżeli na-
jemca nadal znajduje się w sytuacji 
uzasadniającej zawarcie takiej umo-
wy. Stawka czynszu za lokal socjalny 
nie może przekraczać połowy staw-
ki najniższego czynszu obowiązują-
cego w gminnym zasobie mieszka-
niowym. Jak wynika przy tym z defi-
nicji ustawowej lokal socjalny, to lo-
kal nadający się do zamieszkania ze 
względu na wyposażenie i stan tech-
niczny, którego powierzchnia pokoi 
przypadająca na członka gospodar-
stwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m2 , a w przypad-
ku jednoosobowego gospodarstwa 
domowego 10 m2, przy czym lokal 
ten może być o obniżonym standar-
dzie. 

W jakich sytuacjach przysługuje 
prawo do lokalu socjalnego? Jak wy-
nika z treści art. 14 ustawy, w wyro-
ku nakazującym opróżnienie loka-
lu, sąd orzeka o uprawnieniu do 
otrzymania lokalu socjalnego bądź 
o braku takiego uprawnienia. Sąd 
nie może przy tym orzec o bra-
ku uprawnienia do lokalu socjal-
nego wobec kobiety w ciąży, mało-
letniego, niepełnosprawnego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 listopada 1990 r. o pomocy spo-
łecznej, obłożnie chorych, emery-

tów i rencistów spełniających do 
otrzymania świadczenia z pomo-
cy społecznej, osoby posiadającej 
status bezrobotnego, a także osoby 
spełniającej przesłanki określone 
przez radę gminy w drodze uchwa-
ły – chyba, że osoby te mogą za-
mieszkiwać w innym lokalu niż do-
tychczas używany. Sąd może orzec o 
braku uprawnienia do lokalu socjal-
nego, jeżeli nakazanie opróżnienia 
lokalu następuje z powodu wykra-
czania w sposób rażący lub uporczy-
wy przeciwko porządkowi domowe-
mu, czyniącego uciążliwym korzy-
stanie z innych lokali w budynku, 
jak również, gdy powodem eksmi-
sji jest stosowanie przemocy w ro-
dzinie. Okoliczności uzasadniające 
przyznanie prawa do lokalu socjal-
nego są badane przez Sąd orzekają-
cy z urzędu, niemniej jednak to stro-
ny zobowiązane są zgodnie z przepi-
sami kodeksu postępowania cywil-
nego do przytaczania dowodów uza-
sadniających ich roszczenie. Orze-
kając o uprawnieniu do lokalu so-
cjalnego, sąd nakazuje wstrzyma-
nie wykonania opróżnienia lokalu 
do czasu złożenia przez gminę ofer-
ty zawarcia umowy najmu lokalu so-
cjalnego. Jeżeli w wyroku orzeczo-
no o uprawnieniu do lokalu socjal-
nego dwóch lub więcej osób, gmi-
na jest obowiązana zapewnić im, co 
najmniej jeden lokal socjalny. 

Poza wskazanymi powyżej osoba-
mi, którym sąd w wyroku przyznał 
prawo do lokalu socjalnego, na pod-
stawie art. 23 ust. 2 ustawy o ochro-
nie lokatorów, umowa najmu lokalu 
socjalnego może być zawarta z oso-
bą, która nie ma tytułu prawnego 
do lokalu i której dochody z gospo-
darstwa domowego nie przekracza-
ją wysokości określonej w uchwa-
le rady gminy. Jak wynika przy tym 
z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 
30 kwietnia 1997 r., III CZP 13/97, 
dopuszczalna jest droga sądowa w 
sprawach o zobowiązanie gminy do 
zawarcia umowy o najem lokalu so-
cjalnego. 

Jaka jest sytuacja dłużnika, a tak-
że członków jego rodziny niebędą-
cych dłużnikami w przypadku pro-
wadzenia przeciwko niemu egzeku-
cji z nieruchomości? Istotnym pozo-
staje, że zgodnie z art. 791 § 2 kodek-
su postępowania cywilnego, tytuł 
wykonawczy zobowiązujący do wy-
dania nieruchomości, lub do opróż-

nienia pomieszczenia upoważnia 
do prowadzenia egzekucji nie tylko 
przeciw dłużnikowi, lecz także prze-
ciwko jego domownikom, krew-
nym i innym osobom reprezentują-
cym jego prawa. Osoby wymienione 
w tym przepisie stają się dłużnikami, 
mimo że nie uczestniczyły w postę-
powaniu lub czynnościach poprze-
dzających wystawienie tytułu eg-
zekucyjnego. Z tego właśnie wzglę-
du w treści art. 791 § 3 K.p.c. wy-
raźnie wskazano, że przepis § 2 nie 
wyłącza praw określonych przepisa-
mi o ochronie lokatorów.  Jeżeli za-
tem dłużnik twierdzi, że przysługu-
je mu prawo do lokalu socjalnego, to 
powinien zawiadomić o tym komor-
nika, który jest zobowiązany wstrzy-
mać się z czynnościami egzekucyj-
nymi wobec dłużnika i pouczyć go, 
że w terminie tygodnia może wy-
toczyć powództwo o pozbawienie 
w stosunku do niego tytułu wyko-
nawczego wykonalności. Tym sa-
mym dłużnik może wytoczyć po-
wództwo o pozbawienie tytułu wy-
konawczego wykonalności, wskazu-
jąc, że przysługuje mu prawo do lo-
kalu socjalnego. W razie uwzględ-
nienia takiego powództwa, sąd po-
zbawi tytuł wykonawczy wykonal-
ności w ten sposób, że wstrzyma wy-
konanie opróżnienia lokalu do cza-
su złożenia przez gminę oferty za-
warcia umowy najmu lokalu socjal-
nego. W takim procesie powód po-
winien złożyć wniosek o udzielenie 
zabezpieczenia dochodzonego rosz-
czenia przez zawieszenie postępo-
wania egzekucyjnego prowadzonego 
przez komornika. Jeżeli takie zabez-
pieczenie nie zostanie udzielone, to 
po upływie miesiąca od daty wstrzy-
mania czynności komornik podej-
mie w stosunku do dłużnika dalsze 
czynności egzekucyjne.  Tryb czyn-
ności przewidziany w art. 791 § 3 i 5 
K.p.c. znajduje zastosowanie także w 
razie egzekucji prowadzonej na pod-
stawie prawomocnego postanowie-
nia o przysądzeniu własności nieru-
chomości. (Odpowiedź podsekreta-
rza stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości – z upoważnienia Ministra 
– na interpelację nr 17377 w sprawie 
nowelizacji art. 14 ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego).

Agnieszka Warian

Za wielopłaszczyznową 
pomoc udzielaną 

Jakubowi Wójcikowi 
serdeczne podziękowania 

dla redaktora 
Jarosława Bzowego 

składają 
Ewa i Tomasz 
Wójcikowie

Grażynko!
Sześćdziesiąty rok rozpoczęty,

Zacny wiek już osiągnięty,
Dorosłe dzieci, urocze wnuczęta,

To do długiego życia zachęta.
Bawić się, wypoczywać,

W wyjątkowych miejscach bywać.
Aby sił na to nie brakowało,

Życzymy Ci zdrowia niemało.
                           Koleżanki z Izby Przyjęć

Dyrekcji szpitala w Nowogardzie, 
lekarzom, pielęgniarkom 

i całemu personelowi 
za wspaniałą opiekę nad chorym 

Maciejem Grabowskim 
serdeczne podziękowania 

składa 
Anna Grabowska z Rodziną

ŻYCZeNia
PODZiękOWaNia PODZiękOWaNia

kierunek Port lotniczy 
Szczecin-Goleniów 

Mechaniczny robot, 
armaty wodne…  
W ostatnim czasie uczniowie klas I a i II b Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, wy-
brali się z wizytą do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów 
im. NSZZ „Solidarność”. Opiekunami uczniów była pani 
Wanda Trojanowska oraz pani Katarzyna Paczkowska.  

Po przybyciu na miejsce 
uczniowie zostali oprowadze-
ni przez jednego z pracowników 
służb lotniczych po budynku ter-
minala. Pani przewodnik opo-
wiedziała dzieciom o historii lot-
niska oraz o pracy, jaką wykonu-
ją poszczególni pracownicy na 
ternie portu lotniczego. Ucznio-
wie tego dnia mieli również moż-
liwość przejść przez specjalne 
bramki, wykrywające przedmio-
ty metalowe.  Dzięki temu spo-
tkaniu uczniowie dowiedzieli się, 
czego nie należy wnosić na po-
kład samolotu i co należy zrobić, 
by odprawa odbyła się sprawnie. 
Kolejnym ważnym elementem 
wycieczki było spotkanie z pra-
cownikami Służby Ratowniczo 
– Gaśniczej. Na miejscu, straża-
cy zapoznali uczniów ze specjali-
stycznym sprzętem, z którego ko-
rzystają, na co dzień podczas wy-
padków lotniczych. Dodatkową 
atrakcją była możliwość przymie-
rzenia przez uczniów hełmu stra-
żackiego oraz obejrzenie z bliska 
wozu strażackiego. Kolejną nie-

spodzianką, którą przygotowa-
li strażacy, była demonstracja ga-
szenia pożaru oraz pokaz działa-
nia armatek wodnych. Niesamo-
witym przeżyciem dla uczniów 
okazało się spotkanie z mecha-
nicznym robotem, którego zada-
niem jest likwidacja przedmio-
tów niebezpiecznych. Poza wie-
loma innymi atrakcjami, ucznio-
wie zobaczyli start oraz lądowa-
nie samolotu pasażerskiego z bli-
ska.  Na zakończenie wycieczki 
każdy uczestnik zwiedził kabinę 
śmigłowca. 

Klaudia Stefańska 
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W.13.2.O.7.03.do

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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Nasi przedsiębiorcy – zegarmistrz Piotr Chilkiewicz 

W tym zawodzie niezbędna jest chirurgiczna precyzja 
Praca zegarmistrza do łatwych nie należy, a i o klienta trudniej niż przed laty. Mimo to profesja ta w dalszym ciągu wielu fascynuje, a dla niektórych sta-
je się sposobem na zarabianie. Tak jest w przypadku pana Piotra Chilkiewicza, który przy ul. 3 Maja prowadzi zakład zegarmistrzowski. Pan Piotr, żeby 
jednak móc się utrzymać wyspecjalizował się w innych, rzadko spotykanych umiejętnościach, jak np. otwieranie zablokowanych zamków w samochodach. 
O zamiłowaniu do zegarków i legalnym „włamywaniu się” do samochodów, rozmawiamy z panem Piotrem w kolejnej już odsłonie naszego cyklu „Nasi 
przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Piotrze, nim zaczniemy roz-
mawiać o pana specjalizacjach, 
proszę powiedzieć, czy teraz, w 
obecnych czasach, jakie mamy, 
nawet szczęśliwi ludzie muszą li-
czyć czas? 

Piotr Chilkiewicz: Tutaj mu-
szę od razu powiedzieć, iż znajduję 
się w takim momencie swojego ży-
cia, że w sierpniu 2016 r. biorę ślub, 
więc jestem osobą bardzo szczęśli-
wą wraz z moją narzeczoną. Fakt 
czasy są dość trudne, ale czy wtedy, 
kiedy mnie jeszcze na świecie nie 
było, to było łatwiej? Póki co, mo-
głoby być lepiej, ale i tak uważam, 
że nie jest źle. Czasu nie liczę póki 
co, a jak jest u innych - ciężko po-
wiedzieć. 

Wiem, że w zawodzie zegarmi-
strza ważna jest precyzja, ponie-
waż niektóre zegarki są tak nie-
wielkie, że ledwo mieszczą się 
na tzw. podstawkach montażo-

wych? Dlatego tutaj chyba jest 
istotna cierpliwość i opanowa-
nie? 

To dość ważne pytanie, a zra-
zem bardzo istotne dla tego zawo-
du. Zanim podjąłem się nauki ze-
garmistrzostwa nie wiedziałem, 
co te słowa oznaczają. Nie byłem 
cierpliwy, ale dzięki zegarmistrzo-
stwu cały czas się tego uczę. Tak, 
zdecydowanie cierpliwość, opano-
wanie, chirurgiczna precyzja to ce-
chy, które w tym zawodzie są nie-
ocenione. 

 Proszę opowiedzieć, skąd u 
pana zamiłowanie do sztuki ze-
garmistrzowskiej?

Najprościej mówiąc już od ma-
łego dziecka interesowała mnie 
zasada działania mechanizmów, 
nie tylko tych w zegarkach. Za-
wsze chciałem wiedzieć jak coś jest 
zbudowane, jak to działa i dlacze-
go? Rozbierałem wszystko, co się 
da i próbowałem zrozumieć jak to 

działa. Muszę się przyznać, że nie 
wszystko udawało mi się ponownie 
złożyć (śmiech). Natomiast moja 
historia z zegarmistrzostwem za-
częła się dzięki mojej przyszłej te-
ściowej pani Halinie Kilarskiej, 
która jest zegarmistrzem w Gole-
niowie. To Ona mnie przekonała, 
żebym spróbował swoich sił w tym 
fachu. Mało tego, kiedyś prowadzi-
ła zakład w tym samym miejscu, 
w którym dziś znajduje się mój za-
kład. 

 Gdyby miał pan opisać pracę 
zegarmistrza w jednym zdaniu 
to, jak ono by brzmiało? 

 Wbrew pozorom zegarmistrzo-
stwo jest bardzo skomplikowane i 
ujęcie go w jednym zdaniu jest chy-
ba niemożliwe. Dla mnie ta praca 
jest nieustanną nauką, ponieważ 
tak jak powiedziałem wcześniej 
jest to dość trudny zawód, co chwi-
lę wchodzi coś nowego i trzeba się z 
tym zmierzyć.

Panuje opinia, że zegarek me-

chaniczny jest kłopotliwy, bo re-
gularnie musi bywać u zegarmi-
strza. Czy jest to prawdą?

Jak najbardziej jest to prawdą. 
To właśnie odróżnia zegarek me-
chaniczny od kwarcowego, czy ze-
garka z mechanizmem kinetycz-
nym. Raz na jakiś czas zegarek me-
chaniczny trzeba dać do tzw. czysz-
czenia mechanizmu. To tak jak z 
samochodem, od czasu do czasu 
trzeba wymienić olej jak i filtry.

 W sąsiedztwie pana zakładu 
jest inny, który od lat świadczy 
podobne usługi. Dlatego chyba 
dla pana to jest nobilitacja, czy 
może kłopot? 

Nie patrzę na to w ten sposób. Ja 
robię swoje i idę dalej.

W swoim zakładzie zajmuje 
się pan nie tylko naprawą zegar-
ków, ale i dorabianiem kluczy. 
Skąd taki wybór? 

Dzisiejsze czasy są bardzo trud-
ne i z samych zegarków ciężko wy-
żyć. Mamy telefony komórkowe, 

tablety i całą gamę innych urzą-
dzeń elektronicznych, które wska-
zują czas. Dlatego muszę rozwijać 
swoje umiejętności w innych dzie-
dzinach, stąd dorabianie kluczy. 
Fach ten również wymaga wielkiej 
wiedzy, precyzji, cierpliwości, po-
nieważ są różnego rodzaju klucze, 
a jest ich chyba tysiące.

Wiem też, że zajmuje się pan 
otwieraniem zablokowanych 
zamków samochodowych. 

Tak, niedawno, bo jakieś dwa 
miesiące temu, ukończyłem szkole-
nie z awaryjnego otwierania zam-
ków potocznie nazywane białym 
złodziejem, tj. osoba, która otwiera 
samochody, mieszkania, itp. u lu-
dzi, którzy zatrzasnęli klucze w au-
cie bądź mieszkaniu. Tak jak mó-
wiłem wcześniej powoli rozwijam 
się i idę do przodu. Trzeba jednak 
pamiętać o tym, że nie każdy za-
mek da się otworzyć bez popsucia 
wkładki zamka. Dlatego tu pole-
cam wszystkim, którzy spotkali się 
z taką sytuacją, moje usługi.

Jest pan młodym stażem  
przedsiębiorcą, ale zapewne ma 
pan pewne spostrzeżenia, jeśli 
chodzi o prowadzenie własne-
go biznesu. Czy z tak niewielkie-
go biznesu, jaki pan reprezentu-
je, można zapewnić sobie utrzy-
manie?

Na to pytanie ciężko jest mi od-
powiedzieć, ponieważ prowadzę 
działalność niecały rok. Jednak za-
pewniam pana, że staram się pa-
trzeć na świat optymistycznie i 
wierzę w to, co robię.                                                                                                                                          

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

W zakładzie u pana Piotra, właściciel czasomierza może go naprawić lub wymienić 
baterię

Dorabianie kluczy jest również w ofercie pana Piotra

Uczniowie z Osiny uczcili 97.  rocznicę 
Odzyskania Niepodległości

Kto Ty jesteś? Polak mały!
We wtorek 10 listopada, o godzinie 11: 00, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie, odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Najmłodsi uczniowie z ZSP w 
Osinie, zaprezentowali wszystkim 
uczestnikom apelu piękny układ 
poloneza. Następnie odśpiewano 
Hymn Polski „Mazurek Dąbrow-
skiego”.  Tego dnia nie zabrakło 
również pieśni żołnierskich („Pły-
nie Wisła, płynie” „My, pierwsza 

brygada”, „Rozkwitały Pąki Bia-
łych Róż”, „Przybyli ułani pod 
okienko”) oraz recytacji wierszy 
o tematyce patriotycznej w wyko-
naniu uczniów z ZSP w Osinie. 

Na zakończenie uczniowie za-
prezentowali się w piosence Mar-
ty Bizoń „ Taki kraj”

Podziękowania za trud włożo-
ny w przygotowanie uroczystego 
apelu należą się paniom: Katarzy-
nie Paczkowskiej, Wandzie Troja-
nowskiej, Elżbiecie Chodor oraz 
Agnieszce Stępień. 

Klaudia Stefańska 
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Obchody 11 listopada w Nowogardzie...

Ulicami miasta przeszedł wielki 
Marsz Niepodległości 
W minioną środę obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Później ulicami miasta przeszedł wielki, patriotyczny „Marsz Niepodległości”, by przy pomniku przy 3 Maja złożyć 
wieńce i modlić się za tych, którzy za wolność ginęli. W NDK odbył się koncert „Żołnierskie drogi”, a w Bibliotece Miejskiej otwarto wystawę poświęconą 
postaci Józefa Piłsudskiego”. Tylko władza świętowała, tam, gdzie nadal kwitnie mit o polsko-radzieckiej przyjaźni…, czyli pod chochołem na Placu Wol-
ności - dlatego pominiemy w naszej relacji ten fragment obchodów. 

Mszy św. przewodniczył ks. 
dziekan Kazimierz Łukjaniuk, 
proboszcz parafii pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie. 

- Z radością odprawię tę Mszę 
św., w intencji Ojczyzny, ale także 
władz tych głównych i naszych lo-
kalnych. Niech Bóg błogosławi na-
szej Ojczyźnie – tymi słowami roz-
począł uroczystą Mszę św. ks. K. 
Łukjaniuk. 

Słowo Boże wygłosił proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 
ks. Grzegorz Legutko. 

-Dziś wspominamy wydarzenia 
sprzed 97 lat. Wówczas sytuacja 
nie była łatwa, jakby się może nam 
dzisiaj wydawało.(...) Była wtedy 
jednak w Narodzie taka siła, en-
tuzjazm i patriotyzm. Byliśmy ra-
zem. (...)Dzisiaj też jest taki czas, 
kiedy z odwagą musimy powie-
dzieć, że jest czas budowania. Bo 
jak śpiewał Paweł Kukiz, wokali-
sta, a dziś także poseł „Polska bu-

dzi się, utkana marzeniami”. Nie 
możemy czekać aż wykopią zło-
ty pociąg. Nie pomogą nam też po-
kłady łupków, czy gazu, jeśli sami 
nie zaczniemy budować od pod-
staw Polski wolnej i demokratycz-
nej. Jeśli nie będziemy kultywować 
naszych wartości i postaw patrio-
tycznych. To jedyna szansa na to, 

że wreszcie skończy się czas fałszu 
i zaczniemy pewne rzeczy nazwać 
po imieniu – mówił do wiernych 
ks. G. Legutko. 

Po zakończeniu Mszy św., pod 
kościołem uformował się marsz..., 

Marsz Niepodległości. Wierni 
trzymający w rękach polskie fla-
gi, a w klapach mający przypięte 
biało-czerwone kotyliony, prze-
szli głównymi ulicami miasta pod 
pomnik Niepodległości przy ul. 
3 Maja. Marsz prowadziła grupa 
motocyklistów, a pierwszy rząd 
ludzi trzymał rozpostartą, ogrom-
ną flagę Polski. Wszystkiemu to-
warzyszyły patriotyczne pieśni. 
Pod samym pomnikiem modlo-
no się za tych, którzy oddali swo-
je życie walcząc o naszą Niepod-
ległość. Wygłoszono też przemó-

wienia okolicznościowe. 
-Bardzo często padają pytania, 

po co nam były te powstania i wol-
nościowe zrywy? Odpowiedź jest 
prosta. Bez tego nie bylibyśmy dzi-
siaj wolni. Te wydarzenia cały czas 
przypominały nam i przypomina-
ją obecnie, że walka o niepodle-
głą Ojczyznę jest naszym obowiąz-
kiem. Dlatego dzisiaj modlimy się 
za tych, którzy zapłacili za tę wal-

kę najwyższą cenę – mówił ks. Ka-
zimierz Łukjaniuk. 

-Dzisiaj w Nowogardzie w świę-
to naszej polskiej Niepodległości, 
stajemy   nie tam przed cokołem, 
na którym widnieją  symbole tych, 
co nam i innym  niepodległość za-
bierali, ale tutaj przed Pomnikiem 
Niepodległości, pod zrywającym 
się do lotu orłem, ptakiem Wol-
ności, Godności i Siły.   Stajemy w 
prawdzie, a nie w fałszu(...) – mó-
wił Piotr Słomski, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta w Nowogar-
dzie (pełen tekst okolicznościo-

wego wystąpienia obok). 
-W tym roku obchodzimy też 25 

lecie istnienia samorządu. Mamy 
swobodę gospodarczą, wolne me-
dia, prawo do własnych poglądów. 
Ta wolność jednak zobowiązuje i 
o tym musimy ciągle pamiętać. To 
budujące, że Nowogard pokazał, iż 
w takich dniach możemy być ra-
zem – mówił natomiast Tomasz 
Kulinicz, starosta Goleniowski. 

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. dziekana Kazi-
mierza Łukjaniuka.

Na przodzie marszu niesiono z dumą biało-czerwoną flagę.

Mieszkańcy Nowogardu na marsz udali się całymi rodzinami.

Zgromadzeni pod pomnikiem Niepodległości przy ul. 3 Maja, modlili się w intencji tych, którzy za wolność oddali swoje życie.
Na przodzie marszu jechali motocykliści, a w śród nich małżeństwo państwa Stań-
czyk z Żabowa.
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Tekst okolicznościowy odczytany przez wiceprzewodniczącego 

rady miasta Piotra Słomskiego pod Pomnikiem Niepodległości

Święto Niepodległości, Dzień 
Niepodległości  jak wiele naro-
dów ma w swoim kalendarzu 
świąt państwowych właśnie ta-
kie święto, święto niepodległości. 
Tylko w Europie aż 22 państwa  
obchodzą święto własnej niepod-
ległości,  przypadające w rocznicę  
różnych  zdarzeń  historycznych  
uznanych za  przełomowe dla ich  
samostanowienia  i suwerenności. 
Wśród tych państw są takie bli-
skie nam  geograficznie  jak Litwa 
obchodząca swoje święto 11 mar-
ca  w rocznicę ogłoszenia w 1990 
roku zerwania z ZSRR. Ale są też 
dalsze jak Grecja   świętująca  25 
marca rocznicę wybuchu w 1821 
roku wojny o wyzwolenie z podle-
głości  wobec Imperium Osmań-
skiego. Są  też państwa  zachodu 
jak Irlandia świętująca jako dzień 
niepodległości  rocznicę wybu-
chu 26 kwietnia  1916 Powsta-
nia Wielkanocnego   dającego po-
czątek   serii wydarzeń,  które do-
prowadziły do powstania w 1921 
pierwszego rządu  suwerennego 

państwa irlandzkiego.  Aż 8 z tych 
22 państw obchodzi swoje świę-
to niepodległości jako roczni-
cę zdarzeń związanych w zerwa-
niem czy wyzwoleniem się z pod 
wpływów imperium sowieckie-
go i ZSRR. Ta swoista mapa nie-
podległości w Europie  pokazu-
je nam kto szczególnie niepodle-
głości  państw wolnych narodów 
się sprzeciwiał, kto je ciemiężył  
kto  gwałcił podstawowe prawa 
wspólnot narodowych  a dla kogo 
ta niepodległość była wartością 
nadrzędna. Polska niepodległość 
roku 1918 aczkolwiek była aktem 
wyzwolenia  z państwowego nie-
bytu czasów rozbiorowych to już 
na wstępie musiała  walczyć o ist-
nienie z bolszewicką nawałą. So-
wiecki imperializm zwany inter-
nacjonalizmem zamierzył się jesz-
cze i później na naszą narodową 
suwerenność, niestety przez wiele 
lat po II wojnie światowej zamie-
rzył się udanie ale ostatecznie  to 
my zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy 
dzięki Pilsudskiemu, Dmowskie-

mu, Paderewskiemu, ale i dzię-
ki Janowi Pawłowi II i Solidarno-
ści zwyciężyliśmy dzięki wysiłko-
wi tysięcy bezimiennych bohate-
rów. Wygraliśmy nasza niepodle-
głość ostatecznie,  gdy  zwycięży-
liśmy jej największego wroga cza-
sów nowożytnych - radziecki ko-
munizm. Dlatego dzisiaj w Nowo-
gardzie w święto naszej polskiej 
niepodległości stajemy  nie tam 
przed  cokołem na którym wid-
nieją  symbole tych co nam i in-
nym  niepodległość   zabierali ale  
tutaj przed pomnikiem niepodle-
głości pod zrywającym się do lotu 
orłem, ptakiem wolności godno-
ści i siły.  Stajemy w prawdzie a 
nie w fałszu, stajemy aby  oddać 
cześć zwycięstwu dobra  i  wol-
ności  nad  podległością  złu.   To 
jest bowiem  dzień, nie zależności 
i zniewolenia wobec kogokolwiek. 
ale dzień  niepodległości.  Odda-
jemy honory i ratujemy honor nas 
wszystkich.

Następnie biorące udział w 
uroczystości oficjalne delega-
cje złożyły kwiaty. Wśród nich 
byli przedstawiciele stowarzyszeń 
(Partnerstwo i Rozwój, Stowarzy-
szenie Byłych Żołnierzy 1 Batalio-
nu Szturmowego, Forum Rozwo-
ju Gospodarczego Ziemi Nowo-
gardzkiej, Stowarzyszenia Odbu-
dowy Pomnika przy 3 Maja), par-
tii politycznych (Platforma Oby-
watelska, Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, Prawo i Sprawiedliwość) a 
także szkół (ZSP i I LO w Nowo-
gardzie).  

Na zakończenie, Mirosław Be-
rezowski, główny organizator 
„Marszu Niepodległości”, podzię-
kował wszystkim za udział w uro-
czystości, a policji za zabezpiecze-
nie marszu. Zaprosił też wszyst-
kich zgromadzonych na darmo-
wą grochówkę, jaką wydawano w 
namiocie ustawionym na parkin-
gu przy restauracji i hotelu Kame-
na. Dalsza część uroczystości od-

była się na świetlicy im. Jana Paw-
ła przy Kościele pw. św. Rafała Ka-
linowskiego, gdzie organizatorzy i 
fundatorzy Marszu Niepodległo-
ści, częstując się pyszną gęsiną, 
śpiewali wspólnie pieśni patrio-
tyczne. Zarówno grochówka jak i 
świąteczne mięsiwo zostało przy-
gotowane przez p. Tadeusza Bana-
chomskiego. 

Tego dnia, w ramach nowo-
gardzkich obchodów Święta Nie-
podległości, odbyły się jeszcze 
dwa ważne wydarzenia. Pierw-
szym było widowisko słowno-
-muzyczne pt. „Żołnierskie dro-
gi”, jakie odbyło się w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. W kon-
cercie wystąpili artyści, instrukto-
rzy oraz przyjaciele Domu Kultu-
ry. Drugim punktem oficjalnych 
uroczystości było otwarcie wysta-
wy pt.: „Józef Piłsudski”, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Wysta-
wę można zwiedzać do końca li-
stopada.  

Marcin Simiński 

Wspólne zdjęcie artystów na scenie NDK w dniu 11 listopada. Foto. Martyna Kawa.

iii rodzinny Bieg Niepodległościowy w kościuszkach

Świętowali na sportowo 
W tym roku, już po raz trzeci mieszkańcy Kościuszek na sportowo świętowali 97. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gościem specjalnym 
tego dnia w Kościuszkach była Ewa Durska – Olimpijka i Złota Medalistka Mistrzostw Świta. 

W środę 11 listopada, odbył się 
III Rodzinny Bieg Niepodległo-
ściowy w Kościuszkach. 

Mieszkańcy wsi całymi rodzina-
mi zebrali się, by w sposób szcze-
gólny uczcić tak wyjątkowy dzień, 
jakim jest 11 listopada. O godzi-
nie 11: 11, wystartowały maluchy 
na dystansie 111m. 

Rywalizacja między zawodnika-
mi była zacięta. Pierwsze miejsce 
wśród dziewczynek zajęła Kinga 
Lewandowska, II miejsce Paulina 
Piecyk, III miejsce Karolina Pie-
cyk. I miejsce wśród chłopców za-
jął Filip Kozak, II miejsce Mate-
usz Toporowicz, III miejsce Piotr 
Gałecki. Nieco później wytaro-
wali dorośli oraz młodzież na dy-
stansie 1111m. Wśród dziewcząt 
I miejsce zajęła Aleksandra Le-

wandowska, II miejsce Julia Lan-
gner, III miejsce Wiktoria Wróbel. 
Wśród chłopców I miejsce zajął 
Maciej Stefański, II miejsce Karol 
Lewandowski, III miejsce Michał 
Wąsik. Wśród kobiet I miejsce za-
jęła Sylwia Langner, II miejsce Re-
nata Langner, III miejsce Kata-
rzyna Wąsik. Wśród mężczyzn I 
miejsce Szymon Piecyk, II miej-
sce Marcin Olechowski, III miej-
sce Krzysztof Gałecki. Wszyscy 
zwycięzcy otrzymali dyplomy, pu-
chary oraz drobne upominki.

Po uroczystym biegu uczestni-
cy udali się do pobliskiej świetli-
cy, by skosztować przygotowane 
przez organizatorów posiłki. Go-
ściem specjalnym III Rodzinne-
go Biegu Niepodległościowego 
była pani Ewa Durska – Olimpij-

ka i Złota Medalistka Mistrzostw 
Świta. Szczególnym momentem 
tego dnia było przekazanie przez 
panią Ewę jednego ze swoich zło-
tych medali na ręce sołtysa Ko-
ściuszek- Katarzyny Wąsik. 

Poza spotkaniem i rozmową z 
Mistrzynią Świata, uczestnicy bie-
gu otrzymali pamiątkowe auto-
grafy. Tego dnia nie zabrakło rów-
nież patriotycznych śpiewów z ze-
społem Wesoła Ferajna. Dla naj-

młodszych uczestników spotka-
nia największą atrakcją okazała 
się Zumba oraz przejażdżka sa-
mochodem terenowym. Organi-
zatorami tego spotkania byli: Ka-
tarzyna Wąsik, Rafał i Beta Wró-
bel, Renata Langner, Rada Sołecka 
oraz mieszkańcy Kościuszek.

Podziękowania za wsparcie przy 
organizacji III Rodzinnego Biegu 
Niepodległościowego należą się: 
Wójtowi Gminy Osina-Krzyszto-
fowi Szwedo, Mariuszowi Wąsik, 
Jolancie Stefańskiej,Wesołej Fe-
rajnie, Małgorzacie i Wojciechowi 
Kubickim, Izabeli Żabickiej, Mar-
szałkowi Woj. Zachodniopomor-
skiego, Ewie Durskiej oraz Witol-
dowi Szatkowskiemu. 

Klaudia Stefańska 
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Mikołaj syn Karoliny i Bar-
tłomieja Chełstowskich 
ur. 5-11-2015 z Czachowa

Antoś syn Mileny Grzy-
bowskiej ur. 6-11-2015 z 
Łobza

Melania córka Kamili 
Gliszczyńskiej - Staciwa ur. 
10-11-2015 ze Starogardu

Zosia córka Karoliny i 
Krzysztofa ur. 5-11-2015 
z Osowa

Julia córka Magdaleny i 
Łukasza ur. 6-11-2015 z 
Świerczewa

Marcel syn Marleny Szur-
got ur. 11-11-2015 z Wę-
gorzyc

Weekendowe mecze ligowe drużyn Pomorzanina

„Pomorzanki” kończą rundę
Rozgrywki ligowe są już na finiszu i zarówno pierwszy jak i drugi zespół Pomorzanina, 
mają już tylko dwa mecze w tym roku na wywalczenie bardzo ważnych punktów. Z kolei pił-
karki z Nowogardu w niedzielę rozegrają ostatni mecz rundy jesiennej. 

Pierwszy zespół Pomorzanina 
zagra przed własną publicznością 
w sobotę (14 listopada), o godzi-
nie 13:00. Rywalami będą rozpę-
dzeni piłkarze Arkonii Szczecin. 
Goście ze Szczecina fatalnie roz-
poczęli rundę jesienną, jednak 
ich bilans ostatnich spotkań może 
imponować... Arkonia przez dzie-
więć pierwszych meczów nie po-
trafiła wygrać, notując pięć pora-
żek i cztery remisy, odpowiednio 
z: Błękitnymi II Stargard, Piastem 
Karsko, Stalą Szczecin i Sarmatą 
Dobra. Lepsza gra przyszła w 10. 

kolejce, wówczas Arkonia wygrała 
w Lipianach 1:2. Następnie szcze-
cinianie wygrali u siebie z Iną Iń-
sko 2:1, rozgromili Polonię w Pło-
tach 1:4, natomiast przed tygo-
dniem zremisowali bezbramkowo 
przed własną publicznością z szó-
stą w tabeli Regą Trzebiatów. Ar-
konia złapała wiatr w żagle i od-
dala się ze strefy spadkowej. So-
botni rywale Pomorzanina grają 
w kratkę podczas meczów wyjaz-
dowych, do tej pory na terenie ry-
wali dwukrotnie wygrali, trzy razy 
przegrali, a w dwóch spotkaniach 

podzielili się punktami. Wszyst-
ko to przy 12 strzelonych i stra-
conych golach. Przed podopiecz-
nymi Tomasza Surmy po kom-
promitującej porażce z Sarmatą- 
trudne zadanie, rozbity zespół Po-
morzanina może mieć dużo pro-
blemów z wywalczeniem punk-
tów w meczu z Arkonią. 

W innej sytuacji znajduje się 
drużyna rezerw, w której najwy-
raźniej wreszcie coś zaskoczyło 
i Pomorzanin II do wyjazdowe-
go meczu z Pomorzaninem Przy-
biernów przystąpi po dwóch wy-

Dwa zwycięstwa tenisistów lUkS Top Wierzbięcin

Duże emocje w pierwszym meczu
W sobotę (7 listopada), w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, tenisiści sto-
łowi LUKS Top rozegrali dwa spotkania w ramach 5. i 6. kolejki grupy północnej II Ligi 
Mężczyzn. Podopieczni Józefa Korkosza zanotowali dwa zwycięstwa i awansowali na 2. 
miejsce w tabeli. 

Pierwszy sobotni mecz rozpo-
czął się o godzinie 10:30, i był naj-
ciekawszym pojedynkiem w II Li-
dze tego dnia, gdyż spotkał się 
drugi i trzeci zespół w tabeli. Jak 
można było się spodziewać spo-
tkanie było bardzo wyrówna-
ne, a po pierwszych sześciu me-
czach na tablicy wyników wid-
niał remis 3:3. Dopiero w siód-
mej i ósmej partii podopieczni Jó-
zefa Korkosza zadali dwa decydu-
jące ciosy drużynie UKS-u Nałęcz 
Majster Ostroróg, wyprowadzając 
zespół z Wierzbięcina na prowa-
dzenie 5:3. Dzieła dokończył Bar-
tosz Jemilianowicz wygrywając 
swój mecz i tym samym zdobywa-
jąc upragniony szósty punkt. Wy-
nik 6:4 dla gospodarzy, pozwo-
lił drużynie LUKS Top przesko-
czyć w tabeli tenisistów z Ostro-
rogu i zadomowić się na 2. miej-
scu. W pierwszym pojedynku za-
wodnicy z Wierzbięcina punkto-
wali następująco: Bartosz Jemilia-
nowicz – 2,5 pkt., Bartosz Dobro-
wolański – 2,5 pkt., Sebastian Je-
milianowicz – 1 pkt. 

W drugim meczu rywalami 
drużyny prowadzonej przez Józe-
fa Korkosza byli tenisiści ze Szcze-
cinka, którzy w tym sezonie jesz-
cze nie wygrali i zajmowali przed-
ostatnie miejsce w tabeli, z jed-
nym punktem za remis. Gospo-
darze nie dali przeciwnikom ta-
ryfy ulgowej i od początku utrzy-
mywali się na bezpiecznym pro-
wadzeniu. Większość pojedyn-
ków tenisiści z Wierzbięcina koń-
czyli wynikiem 3:0. Ostatecznie 

LUKS Top rozgromił drużynę KS 
Lubczyk Dent Wielim Szczeci-
nek 9:1. W tym meczu zawodnicy 
z Wierzbięcina punktowali nastę-
pująco: Bartosz Jemilianowicz – 

2,5 pkt., Sebastian Jemilianowicz 
– 2,5 pkt., Daniel Zubrzycki – 1,5 
pkt., Mateusz Witkowski – 1 pkt., 
Bartosz Dobrowolański – 0,5 pkt. 

Luks Top Wierzbięcin do lide-
ra- drużyny Darz Bór Karniesze-
wice, traci 1 punkt, a do końca I 
Rundy rozgrywek pozostała jesz-
cze jedna kolejka. W dniu 21 listo-
pada podopieczni Józefa Korko-
sza zagrają na wyjeździe z ostat-
nią drużyną w tabeli- UKS-em 
Chrobry Międzyzdroje. Tenisiści 
z Karnieszewic pojadą do Piesz-
cza, gdzie rywalizować będą z szó-
stym zespołem rozgrywek- UKS-
-em Pieszcz. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz ak-
tualną tabelę. 

KR 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
14. kolejka:
Stal Szczecin – Sparta Węgorzyno   (14.11; 11:00)
Stal Lipiany – Polonia Płoty   (14.11; 13:00)
Rega Trzebiatów – Ina Ińsko   (14.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin (14.11; 13:00)
Zorza Dobrzany – Sarmaty Dobra   (14.11; 13:00)
Piast Karsko – Energetyk Gryfino   (14.11; 13:00)
Iskra Golczewo – Morzycko Moryń  (14.11; 14:00)
Błękitni II Stargard – Kłos Pełczyce  (15.11; 17:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
12. kolejka:
OKS Goleniów – Wicher Reptowo  (14.11; 11:00)
Światowid Łobez – Wołczkowo-Bezrzecze  (14.11; 14:00)
Rybak Wełtyń – Hanza Goleniów   (14.11; 14:00)
Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Now. (14.11; 15:00)
Aquila Szczecin – Kasta Majowe   (15.11; 12:00)
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Łożnica  (15.11; 13:00)
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica  (15.11; 14:00)
III Liga Kobiet 2015/2016
9. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Hattrick Kołobrzeg  (14.11; 11:00)
Błękitni II Stargard – Fala Międzyzdroje  (14.11; 13:00)
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  (14.11; 14:00)
Olimpia III Szczecin – Orzeł 2010 Wałcz  (15.11; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino (15.11; 12:00)

granych z rzędu. Gospodarze z 
Przybiernowa plasują się w środ-
ku tabeli, zajmując 8. miejsce z 
16 punktami na koncie. Przybier-
nów do tej pory wygrał trzy me-
cze przed własną publicznością, 
jeden zremisował oraz zanotował 
dwie porażki. Wierzymy, że dru-
gi zespół z Nowogardu jest w sta-
nie zanotować kolejne zwycięstwo 
i przy sprzyjających wynikach in-
nych spotkań, już w ten weekend 
uciec ze strefy spadkowej. Mecz z 
Pomorzaninem Przybiernów za-
planowano na sobotę (14 listopa-
da), o godzinie 15:00. 

Ostatni mecz w rundzie je-
siennej w niedzielę (15 listopa-
da), o godzinie 12:00, na stadionie 
w Nowogardzie rozegrają pod-
opieczne Pawła Błaszczyka. Ry-

walkami będą piłkarki Energety-
ka Junior Gryfino, które zajmu-
ją przedostatnie miejsce w tabe-
li z 3 punktami na koncie, wywal-
czonymi w 1. kolejce po rozgro-
mieniu Hattricka Kołobrzeg. Póź-
niej piłkarki z Gryfina najczęściej 
same były gromione i przed koń-
cem rundy jesiennej po 8 spotka-
niach mają na koncie 22 strzelone 
bramki i 51 straconych, co stano-
wi drugi najgorszy wynik w całej 
III Lidze Kobiet. Na zakończenie 
rundy jesiennej można spodzie-
wać się zatem wysokiej wygra-
nej podopiecznych Pawła Błasz-
czyka, które najprawdopodobniej 
przezimują na 2. miejscu w tabeli. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier w poszczególnych ligach. 

KR

II Liga Mężczyzn gr. Północ 2015/2016 – I Runda
5. kolejka (07.11.2015):
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 5:5
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 6:4
UKS Champion Police – Darz Bór Karnieszewice 2:8
ATS Stargard – UKS Czarni Pieszcz 7:3
6. kolejka (07.11.2015): 
UKS Chrobry Międzyzdroje – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 2:8
LUKS Top Wierzbięcin – KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 9:1
UKS Champion Police – UKS Czarni Pieszcz 6:4
ATS Stargard – Darz Bór Karnieszewice 5:5

M M Małe pkt. P
1 Darz Bór Karnieszewice 6 40 – 20 11 
2 LUKS Top Wierzbięcin 6 40 – 20 10
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 6 40 – 20 8
4 ATS Stargard 6 34 – 26 7
5 UKS Champion Police 6 27 – 33 6
6 UKS Czarni Pieszcz 6 25 – 35 4
7 KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 6 17 – 43 1
8 UKS Chrobry Międzyzdroje 6 17 – 43 1

Bartosz Jemilianowicz był najsilniej-
szym punktem drużyny LUKS Top 
Wierzbięcin podczas sobotnich spotkań
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Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

MAMY ROZWIĄZANIE 
NA TWOJE MIESZKANIE

PROSTY KREDYT MIESZKANIOWY

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów z tytułu
dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,98% przy założeniach: kwota kredytu 266 500 PLN (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym 260 000
PLN + 2,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 6 500 PLN), kredyt na okres 360 miesięcy, oprocentowanie kredytu 3,41% (WIBOR 3M – 1,72% plus marża 1,69 p.p.), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%,
równa rata kapitałowo-odsetkowa, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 zł, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 zł rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki – 200 zł, podatek
od ustanowienia hipoteki - 19 zł. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 180 363,79 PLN. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości oferowanym w Banku dostępne
są w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Koszty połączeń telefonicznych - opłata wg cennika operatora. Stan na 09.09.2015 r.

Atrakcyjna
marża

od 1,69%

Zapraszamy do placówki
w NOWOGARDZIE
ul. Bankowa 3F,
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9:00-17:30

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNY, 

ŻWir, CZarNOZiem, 
POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klieNTa

A/0
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Byli komandosi apelują o wsparcie
Od pewnego czasu docierają do mnie wiadomości na temat spraw związanych z ufundowaniem sztandaru dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Batalio-
nu Szturmowego. Nie jest to rzecz trudna do wykonania, jednak wymaga współpracy członków Stowarzyszenia - czyli po prostu Was. 

Myślę, że gra jest warta świecz-
ki szczególnie w obecnych czasach, 
kiedy w ubiegłym roku świętowa-
liśmy 50-tą rocznicę powstania 1 
bsz. Przy odrobinie wysiłku z na-
szej strony, jesteśmy w stanie doko-
nać tego w ciągu jednego roku z ho-
norem, dumą i podniesioną głową, 
jak przystało na żołnierzy jednost-
ki specjalnej, a w czasie VII Festynu 
Komandosa dokonać jego poświę-
cenia. Wiem, że nie jest to, jak na-

pisałem wcześniej, „rzecz trudna do 
wykonania”, ponieważ Stowarzysze-
nie wykonało replikę sztandaru bo-
jowego naszej jednostki, ten pierw-
szy do dziś butwieje w podziemiach 
Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie i kto wie, czy kiedykolwiek 
będzie prezentowany jeszcze ko-
mukolwiek. To jest już historia, a 
MY nie musimy się wstydzić tego, 
że była Naszym udziałem. Mam 
nadzieję, że podobnie jak ja, wie-

lu z Was podziela mój pogląd i jest 
tego samego zdania, myślę, że każ-
dy może się w tej sprawie wypowie-
dzieć. Zachęcam do podzielenia się 
swoją opinią na ten temat, a może 
Wy macie inne i ciekawsze pomysły 
na temat Stowarzyszenia? Być może 
wielu z Was nie ma możliwości wy-
powiedzenia się tą drogą, ale mo-
żecie pisać na poniżej podany ad-
res. 21 sierpnia tego roku, w czasie 
Festynu Komandosa, odbędzie się 

Walne Zebranie Stowarzyszenia, w 
czasie którego każdy może się rów-
nież wypowiedzieć. Przemyślcie to, 
żeby każdy mógł wyrazić możliwość 
swojego zdania w tak ważnej spra-
wie dla członków Stowarzyszenia. 

Koszt sztandaru to ok. 10 000 
zł. Podaję poniżej również numer 
konta Stowarzyszenia.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Stowarzyszenia

Ryszard Horniak

Stowarzyszenie Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego

ul. Władysława St. Reymonta 8
72-420 Dziwnów
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Konto nr: 02 9393 0000 0015 

9900 2000 0010 

Hutnik Szczecin wygrywa w Nowogardzie

Walczyli jak równy z równym...
W środę (11 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, drugi zespół Pomorzanina podejmował czwartoligowy Hutnik Szczecin, w ramach 
IV Rundy Pucharu Polski ZZPN. Niespodzianki nie było i goście ze Szczecina pewnie wygrali 0:3, choć do 55. minuty Pomorzanin był równorzędnym 
przeciwnikiem. 

Pomorzanin II Nowogard – Hutnik Szczecin   0:3 (0:0)
Skład: Jacek Malanowski – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak (c) , Konrad Adamek, Paweł Królik – Dawid Jurek, Dawid Kurek (Michał Piątkowski), Ka-

mil Lewandowski, Karol Osakiewicz, Patryk Marcinkowski (Filip Plewiński) – Paweł Jeziorski. 

Mecz rozpoczął się od dwóch 
groźnych ataków gości, najpierw 
jeden z piłkarzy przyjezdnych 
niecelnie uderzył zza pola karne-
go, następnie zrobiło się groźnie w 
polu karnym nowogardzkiej dru-
żyny, ale Jacek Malanowski był na 
posterunku. Pomorzanin po raz 
pierwszy zagroził bramce Hutnika 
w 14 minucie. Wówczas pod wła-
snym polem karnym piłkę wyłu-
skał Kamil Lewandowski i podho-
lował ją do połowy boiska, gdzie 
zagrał do rozpędzonego Dawida 
Kurka. Pomocnik Pomorzanina 
ładnie przedryblował dwóch ry-
wali i został sfaulowany w naroż-
niku pola karnego. Do piłki pod-
szedł Marcin Skórniewski i spryt-
nie płasko dośrodkował, jednak 
nowogardzianie nie byli w stanie 
trącić futbolówki i skierować jej 
do bramki gości. W 18. minucie 
bezpośrednim strzałem z rzutu 
wolnego z 20 metrów postraszył 
zawodnik ze Szczecina, ale piłka 

minęła bramkę gospodarzy. Mi-
nutę później po dośrodkowaniu w 
pole karne, futbolówka trafiła do 
Dawida Jurka, który zdecydował 
się na efektowny strzał z przewrot-
ki będąc na 16 metrze, jednak pił-
ka minęła bramkę Hutnika. Przez 

kolejne minuty gra toczyła się w 
środku pola, a w decydującym 
momencie, zarówno po stronie 
Hutnika jak i Pomorzanina, bra-
kowało ostatniego podania. W 42. 
minucie, po prostopadłym zagra-
niu, napastnik ze Szczecina zna-
lazł się sam na sam z Jackiem Ma-

lanowskim, ale przytomne wyjście 
z bramki i interwencja nogą, po-
wstrzymały zawodnika gości, któ-
ry nie pokonał Malanowskiego. 
Pomorzanin II schodził do szat-
ni przy bezbramkowym remisie i 
z wiarą, że Hutnik jest tego dnia 
do ogrania. Tak było jeszcze przez 
kolejne 10 minut drugiej poło-
wy... W 55. minucie goście wyszli 
na prowadzenie. Pomocnik szcze-
cinian zagrał piłkę na lewe skrzy-
dło, a tam zawodnik gości dograł 
wzdłuż pola bramkowego do wy-
biegającego kolegi, któremu po-
zostało dostawić nogę. Sytuacje 
chciał ratować Paweł Królik, któ-
ry uprzedził rywala jednak na tyle 

nieszczęśliwie, że futbolówka od-
biła się od słupka przy krótkim 
rogu i wpadła do bramki obok 
bezradnego Jacka Malanowskie-
go. W 67. minucie ładnie zacho-
wał się Kamil Lewandowski, który 
odebrał piłkę z prawej strony bo-

iska pod polem karnym rywali i 
poprowadził ją wzdłuż, znajdując 
się na 16 metrze, naprzeciw bram-
karza. Lewandowski sprytnie ude-
rzył po ziemi, ale jego strzał o cen-
tymetry minął słupek. W 70. mi-
nucie był już 0:2. Znowu Hut-
nik przeprowadził akcję lewym 
skrzydłem, po której piłkarz go-
ści idealnie zacentrował do nie-
pilnowanego w polu karnym ko-
legi, który miał czas przyjąć pił-
kę i precyzyjnie uderzyć z 7 me-
trów. Pięć minut później, instynk-
towna interwencja Jacka Mala-
nowskiego uchroniła Pomorzanin 
przed utratą trzeciej bramki. Nie-
stety w 80. minucie goście wypro-
wadzili jeszcze jeden cios. Po ak-
cji z prawej strony boiska zawod-
nik Hutnika zagrał po ziemi w 
pole karne, a tam jego kolega z ze-
społu pewnym strzałem z 10 me-
trów ustalił wynik tego meczu na 
0:3. Pomorzanin jednak do ostat-
nich sekund walczył o zmianę wy-
niku i był blisko zdobycia bram-
ki. Najpierw Paweł Jeziorski nie 
trafił głową z 5 metrów do pustej 
bramki, następnie w sytuacji sam 
na sam pomylił się Kamil Lewan-
dowski. Pomimo porażki piłka-
rzom na co dzień występującym 
w A klasie należą się brawa za to, 
że nie przestraszyli się wyżej no-
towanych rywali i walczyli na ca-
łego o korzystny rezultat. Nowo-
gard żegna się z Pucharem Polski, 
wierzymy, że w przyszłym sezonie 
nowogardzianie ponownie zabrną 
przynajmniej do IV Rundy tych 
rozgrywek. 

KR 

Dawid Kurek walczył na całej długości boiska, jego indywidualne akcje robiły dużą 
różnicę na boisku

Maciej Grzejszczak był pewnym punktem nowogardzkiej defensywy, to jednak nie 
wystarczyło na poukładany zespół Hutnika

Hutnik Szczecin był lepiej zorganizowanym zespołem i zasłużenie wywalczył awans 
do V Rundy Pucharu Polski
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

OGŁOSZENIE
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 

W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 

WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 
PROGRAM -P.O.P.Ż 2014-2020

13.11.2015 PIĄTEK   
  OD GODZ. 9:00-14:00 NUMERY  1-60

14.11.2015 SOBOTA  
  OD GODZ.9:00-14:00   61_140

16.11.2015 PONIEDZIAŁEK 
  OD GODZ.9:00-14:00.   141-250

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
 PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:

1. DOWÓD OSOBISTY 
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY 

   ZARZĄD 

Zarząd Koła M-G PZW w Nowogardzie 
organizuje w dniu 15.11.2015r.

Zawody wędkarskie soiningowe z łodzi. 
Spotkanie zawodników k. Neptuna o godz. 7.30,

Zapisy w dniu 13.11.2015r., sklep wędkarski.
Startowe 10zł. Nagroda za I miejsce – silnik do łodzi.

BANERY TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce
tel. 91 885 32 63
gra�k@domjudy.pl

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

mikołajkowy kolarski Wyścig Przełajowy i m.T.B.

Organizatorzy zmienili trasę!
Już 6 grudnia, po raz kolejny zostanie przeprowadzony Mikołajkowy Kolarski Wyścig prze-
łajowy i M.T.B. Tym razem na uczestników czekać będzie nowa trasa, która nie będzie pro-
wadziła przez las wokół stadionu miejskiego, a przez „Sarni Las” w rejonie „Harcówki”. 

Organizatorami wyścigu jest 
Zachodniopomorski Związek Ko-
larski, LKK Chrabąszcze No-
wogard, Dom Pomocy Społecz-
nej, LZS Nowogard, Akademia 
Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych „AWIS”, LUKS JF Duet 
Goleniów, Urząd Miejski w No-
wogardzie, natomiast Dziennik 
Nowogardzki pełni funkcję pa-
trona medialnego tej imprezy. W 
wyścigu mogą wystartować za-
wodniczki i zawodnicy w kate-
gorii: Żak, Młodzik, Junior Młod-
szy, Junior (z aktualnymi ksią-
żeczkami zdrowia) i starsi (kate-
gorie M1 i M2) oraz zawodnicy 
Domu Pomocy Społecznej. Kola-

rze nie posiadający licencji muszą 
mieć zgodę rodziców na udział w 
zawodach. Wyścig będzie prze-
prowadzony w niedzielę (6 grud-
nia), na terenie „Sarniego Lasu” 
w Nowogardzie. Pierwsza grupa 
wystartuje już o godzinie 11:00. 
Choć to kolejna już edycja wy-
ścigu, to cele wciąż pozostają ta-
kie same: podtrzymanie tradycji 
kolarskich na terenie gminy No-
wogard, uczczenie pamięci zmar-
łych kolarzy Artura Komisarka, 
Pawła Zugaja oraz działacza LZS 
– Franciszka Palenicy, przeciw-
działanie patologii wśród dzieci 
i młodzieży, integracja z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecz-

nej. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostaną odznaczeni dy-
plomami, pucharami, medalami i 
nagrodami rzeczowymi. Zgłosze-
nia do wyścigu będą przyjmowa-
ne za pośrednictwem poczty e-
-mail- posackiryszard@onet.pl i 
bezpośrednio przed wyścigiem, 
od godziny 8:00 do 10:45, w Biu-
rze Wyścigu w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Sarenka” w Nowo-
gardzie. Odpowiedzialni za prze-
prowadzenie wyścigu: Ryszard 
Posacki (tel. 605 686 547), Kazi-
mierz Lembas (tel. 781 446 645), 
Łukasz Janic (tel. 889 316 146). 

KR
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OGŁO SZe Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

NierUCHOmOŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-

dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie Osiedle radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w No-
wogardzie. 608 853 710

•	  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
dwupokojowe 50m2  w Nowogardzie. 
Tel. 511 099 681 

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 m2. 609 
24 58 16 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w oko-
licach stadionu. 695 400 600

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lute-
go. 783 484 836

• Wynajmę mieszkane 2 pokojowe na uli-
cy Racibora o powierzchni 56 m2. Tel. 
693 128 117 

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 607 647 
215

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 poko-
je, 100 000 zł. Tel. 721 157 443

•	 Działki nad jeziorkiem. 2 km od No-
wogardu 0,55 ha i 0,45 ha po 5 zł/m2; 
0,20 i 0,15 ha po 30 zł/m2, Na działce 
prąd i blisko woda. Tel. 91 39 25 888

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
dwupokojowe ul. Światowida. 601 500 
090 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. Tel. 
509 329 023 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 50 
m2 w centrum miasta Nowogard. 511 
099 681

•  Zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 91 39 
25 888 

• Sprzedam działke budowlana w cen-
trum Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 ob-
reb Stargard , Goleniów. Tel 602 10 11 
18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łęczy-
ca w rejonie skrzyzowania dróg Star-
gard-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezposrednio do dro-
gi 106 tel 607 835 815

• Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 3 po-
kojowe 67m2  I piętro ul. Zamkowa. 
Możliwe pozostawienie części umeblo-
wania i wyposażenia. Tel. 608 507 355 

• Sprzedam mieszaknie 3 pokojowe, IV 
piętro, 57,8m2. Tel. 607 540 622 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe z 
dużym ogrodem. 785 921 868 

• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
2900 m2 w Krzywicach. Cena 55000 zł. 
Tel. 661 213 722

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404

•	 Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w centrum miasta, umeblowane. 668 
797 310 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam samochód Opel Astra 1,7 TD, 
rok 85, zarejestrowany, ubezpieczony. 
Cena do uzgodnienia. 669 823 464 

• Sprzedam Nissan Primera, r. 98, 1.6, z 
gazem, przegląd ważny do 06.2016r., 
na biegu  Tel. 603 615 897 

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908

rOlNiCTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-

gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie No-
wogard. Tel. 519 407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta, Ża-
bówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sortow-
nik do ziemniaków elektryczny. 606 576 
417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 
414 

• Sprzedan kury, kaczki, gęsi. 782 429 405

• Sprzedam tuczniki. 724 827 779 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

USŁUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 Firma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-

cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DYWaNÓW, 
WYkŁaDZiN, TaPiCerki meBlOWeJ 
SamOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ ma-
TeriaŁOWeJ / POŚCieli WeŁNiaNeJ / 
laNOliNĄ/SPrZĄTaNie: CZYSZCZe-
Nie FUG.Tel.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• Docieplenia budynków, malowanie , 
szapchlowanie, glazura, hydraulika, re-
gipsy, adaptacje poddaszy. 600 626 268

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zboża, 
piasku, słomy, traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 503 
153 159

• Usługi ogólnobudowlane: docieplenia, 
malowanie, szpachlowanie, montaż pa-
neli. Tel. 607 654 692

• Usługi transportowe, przewóz maszyn 
rolniczych. 514 740 538

• Piasek, żwir, czarnoziem z dowozem 
wywrotka 3t. 514 740 538 

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do dociepleń. 
Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 39 89

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

•	 Firma ogólnobudowlana “PTaSZYŃ-
Ski” zatrudni pracowników do docie-
pleń, prac wykończeniowych, pokryć 
papowych, Tel. 602 15 90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni spedyto-
ra/dyspozytora - transport samocho-
dowy, tel. 607 585 561

• Zatrudnię na budowie i przy dachach. 
608 817 214 

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Zatrudnię murarzy i pomocników. 608 
817 214 

• Firma zatrudni   pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (otwarty rynek pracy) do dozoro-
wana i prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

• Zatrudnię pracownika na kuchnie. 530 
395 368

• Zatrudnię kierowce emeryta lub renci-
ste z kat.D Tel. 693 344 734 

• Zatrudnię kierowce kat. C+E, transport 
krajowy. 509 740 304 

• Zatrudnie pomocnika na farmę warun-
ki płacowe dobre. Tel. 91 39 103 15, 502 
56 23 78 

• Poszukuje do pracy w lesie.726 075 264

•    Zatrudnię do salonu optycznego 
sprzedawce. Wykształcenie min. śred-
nie. 604 422 221 

• Zatrudnię kierowce z kat. D. Tel. 601 893 
514

• Przyjmę do pracy do dociepleń. Tel. 886 
456 377 

iNNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na wie-
szaki, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS 
- Bosch ceranorm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl tel. 691 
686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus ze-
liwny,pompa elektronik,z Niemiec f.Va-
illant tylko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy do miesz-
kania,domku,sklepu,zakladu cena 
1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant dwu-
funkcyjny cena 1.200zl oraz tylko c.o. 
cena 1.100zl do mieszkania,baru,skle-
pu,domku oraz grzejniki panelowe c.o 
rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wer-
sja kominowa, wiszacy f.Vaillant z Nie-
miec po przegladzie serwisowym do 
mieszkania, domu, ekonomiczny cena 
1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 
659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 541 
960

• Sprzedam stoły dębowe i komodę so-
snową. 609 24 58 16 

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam sztaplarkę – wózek widłowy 
z firmy balkancar udźwig3,5 tony, sil-
nik parkins, disel, czterocylindrowy. Tel. 
606 664 742 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m do 
2,5 m kopana lub cięta z własnej plan-
tacji formowana tel. 602 10 11 18 lub 
600 899 289

•	 Sprzedam wózek dziecięcy, łóżecz-
ko z wyposażeniem i nowy leżaczek. 
W bardzo dobrym stanie plus gratisy. 
Cena za całość 800 zł. 510 266 785

• Sprzedam dużą zamrażarkę z szuflada-
mi używana, ale jak nowa. 665 541 960 

• Sprzedam rowerek różowy, 16 cali, koła 
boczne. 150 zł. 795 431 235 

•	
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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KU
Po

n
 8

7

Do wygrania KSIĄŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Głos myszy

Podobno
uszlachetnia
Prostopadły
do poziomu

Rodzaj
pompy

Imię
aktorki

Dancewicz
Kulszowa

Surowiec 
na 

opium

Plemiona
Afryki
Zach.

Płynący 
lód

Okres
w dziejach

Ściana 
z

cegieł

"Kropelkowa"
choroba

Palony 
cukier

Ślaz

Sprzeciw

Mongolski
hodowca

Wiatr
na

Jez. Garda

Miewa ostatni
krzyk

Zakalec

Sesja,
debata

Płaszczka

Budynek
mieszkalny

Imię 
Błochina

Gruby
koc

Najdłuższy
bieg

sportowy

Uprawnia
do wstępu

na
imprezę

Zajezdnia

Owoc
tarniny

500
arkuszy 
papieru

Początek 
skali

Imię 
żeńskie

(Młynarska)
KotewNp. granit

Łzy
traw

Film
Andrzeja 

Wajdy

Libra
w Zodiaku

Perski
na 

podłodze

"Koło"
sań

Rysunek
terenu

Miasto 
w

Rosji

Akcyza
lub
VAT

Forma
dręczenia

Szatan
w 

szklance

Argument

Rzeka
na

Pomorzu

August
II Mocny

Ansa

Klient
ZUS

Żeński
bas

Myje
rękę

Duży 
garnek

Jaskinia

Dawna poczciwa 
pralka

Duch 
bojowy

Jamnik

Nastrój

Gaz 
z ropy

Kilim 

Rzeka w 
Żelazowej

Woli

13

9

4

2

10

5 6

3

8

7

1

11

19

14

17

16

20

18

15

21

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :  
Danuta Wdowińska, Agata Kochelska, Alicja Wypych, Jolanta Kozioł, Krystyna Gęglawa, Janina Grudziń-

ska, Maria Kloch, Grażyna Siedlecka, Renata Dumańska, Teresa Kowalska, Pelagia Feliksiak, Halina Galus, 
Sławomir Skowroński, Natalia Furmańczyk, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Władysława 
Huget, Grażyna Kosmalska, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy:  Halina Galus, Renata Dumańska, Władysława Huget
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Weronika Zaremba, Nadia Grenda, Wiktoria Gęglawy, Natalia Chruściel, Miłosz Wielgus, Kacper Skow-

roński, Oliwia Feliksiak, Bartek Feliksiak, Kacper Danicki, Krzysztof Tomczak, Michasia Miśkiewicz 
Zwycięzca: Weronika Zaremba
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

iNFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

W.27-13.11

NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY
- Oferujemy pełen asortyment części i akcesoriów 
  do samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli
- Umożliwiamy zakupy w atrakcyjnych cenach
- Oferujemy pomoc specjalistów w doborze części
- Realizujemy zamówienia indywidualne
- Współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami
- Oferujemy montaż zakupionych części na miejscu

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

WYDAWCA POLSKI

Chcą odwołać 
sołtysa

Cała Rada 
wezwana 
na komisariat

Uwaga
najbliższe  
bezpłatne 

porady prawne  
w środę 18.11

godz. 13-15
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Reklama

Czytaj s. 3

Bezpłatne PORADY PRAWNE
Radca prawny Jerzy Sierocki

20.11.15 (piątek)
godz. 12-13

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Dla burmistrza to nie są priorytety

Przejazd kolejowy  
– wąskie gardło systemu

Na zdjęciu często zakorkowany z powodu tamowania ruchu na przejeździe kolejowym  wyjazd z ulicy Poniatowskiego na Boh. Warszawy

Jan 
Nowicki 
odwiedzi 
Nowogard

Czy nam 
także grożą 
ataki?

Nasi  
w radiu

SPORT
Nareszcie 
wygrali

Przeżyła 
101 lat
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W piątek, 13 listopada, doszło do ataku terrorystycznego w stolicy Francji - Paryżu. Śmierć 
poniosło przeszło 130 osób. Ponad 350 osób jest rannych, w tym prawie 100 walczy o życie 
w szpitalach.  Dlatego w świetle tej tragedii, tym razem spytaliśmy mieszkańców gmin No-
wogard i Osina, jak przyjęli te tragiczne wydarzenia i czy uważają, że akty terroryzmu mogą 
wystąpić niebawem również w Polsce?  

Pani Elżbieta z córką Oliwią - Powiem szczerze, że ta sytuacja 
mnie przeraziła i staram się jak najmniej o niej wiedzieć. Co do Pary-
ża to wiem, że zginęło tam bardzo wiele niewinnych ludzi, lecz szcze-
gółów nie jestem zbytnio ciekawa? A, ta liczba, którą pan wymienił 
zwyczajne mnie przeraża. Co do potencjalnych ataków tu w Polsce, 
to nie mam pojęcia jak to będzie? Ale też mam nadzieję, że nigdy one 
nie wystąpią. 

Pan Stanisław - To było coś strasznego, a wręcz okropnego. Bo 
żeby człowiek na człowieka tak napadał, strzelał do niego i zabi-
jał. Nie chciałbym, aby podobne sceny rozegrały się w Polsce. Ale, 
by tak było, to tu jest potrzebna mądrość i umiejętna zagraniczna 
polityka naszych rządzących, którzy właśnie już rozpoczęli pra-
ce. Widziałem, że był też mecz pomiędzy Niemcami a Francją na 
stadionie. Aż boję się pomyśleć, co to by było, gdyby tam na try-
bunach też wybuchła bomba. Ludzi, którzy tam przyszli obejrzeć 
miecz, zamiast sportowego widowiska, zastałaby okrutna śmierć.  

Barbara Głowińska - Wdaje mi się, że fala terroryzmu 
do Polski raczej nie dojdzie. Ale pytam, w jakim kierunku 
idzie nasz Świat?  Świat Cywilizacji Europejskiej? To, co sta-
ło się w Paryżu wstrząsnęło mną. Mam dzieci za granicą i 
one się również boją, że tam gdzie są może dojść do podob-
nych aktów terroru.  Wydaje mi się, że Polska może czuć się 
krajem nadal bezpiecznym od terroryzmu, bowiem nie ma 
tu nic, co mogłoby sprowokować świat muzułmański. 

Bartosz Żarski - Uważam, że ten terroryzm, który wystąpił w USA, 
a w tej chwili we Francji, prędzej czy później pojawi się i u nas. Wątpię 
czy wtedy nasze władze sobie z tym poradzą. Mam wrażenie, że Polska 
chyba nie jest dobrze przygotowana do tego typu ataków. Paryż jest i 
był miastem, w którym ten atak musiał kiedyś nastąpić i był on, z moje-
go punktu widzenia, do przewidzenia. Sytuacja jest trudna w Europie, 
bo niby jest ona zjednoczona, ale i tak każde państwo w pewnym sensie 
działa na własną rękę, zwłaszcza w kwestii uchodźców. 

Pan Adam - To, co się stało we Francji jest tragedią, podyktowa-
ną głupotą terrorystów. Dlatego jeżeli polski rząd będzie się wtrącał 
do zagranicznych spraw, to z pewnością terroryści i tu zaatakują. 
Dlatego uważam, niech za bardzo się nie wtrącają do ich spraw, a 
skupią się więcej na naszych problemach, których nie brakuje.  Lu-
dzie nie mają co włożyć do garnka, a zawraca się głowę uchodź-
cami. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy

Nasza sonda Kronika 
policyjna

Stanisław Ptaszek: lat 72, zmarł 12.11.2015 r., pogrzeb odbył się 14.11.2015 r., na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Wioleta Bartczak: lat 47, zmarła 12.11.2015 r., pogrzeb odbył się 14.11.2015 r., na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Stefania Sokół: lat 90, zmarła 14.11.2015 r., pogrzeb odbył się 16.11.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.
Mieczysław Binkowski: lat 78, zmarł 13.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 17.11.2015 r., o godz. 14.00 Msza 

św. w Dobropolu, pochówek na cmentarzu w Dobrej.
Marianna Podbiegła: lat 84, zmarła 15.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 17.11.2015 r., o godz. 12.00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Emilia Skowrońska: lat 79, zmarła 16.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 18.11.2015 r., o godz. 12.00 na 

cmentarzu w Nowogardzie.
Helena Czapelka: lat 101, zmarła 16.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 18.11.2015 r., o godz. 14.00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie.
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

09.11.2015 r. 
Godz. 23.20
Pracownik stacji paliw Orlen 

powiadomił o kradzieży alkoholu. 

10.11.2015 r. 
Godz. 07.50
W pobliżu miejscowości Kiko-

rze doszło do kolizji drogowej po-
między pojazdami Mercedes i Re-
nault. 

Godz. 13.45
Powiadomienie o kradzieży 

sklepowej w dyskoncie Polomar-
ket. 

11.11.2015 r. 
Godz. 22.40
W miejscowości Olchowo kie-

rujący pojazdem marki Peugeot 
uderzył w zwierzynę leśną. 

12.11.2015 r. 
Godz. 08.50 
W sklepie Polomarket, Rafał K. 

dokonał kradzieży sklepowej. Uka-
rany został mandatem karnym.

Godz. 18.00
Na ul. 15 Lutego kierująca sa-

mochodem marki Skoda Felicja, 
Milena W. nie posiadała przy so-
bie potwierdzenia zawarcia umo-
wy OC.  

Godz. 22.30
W miejscowości Wyszomierz, 

Policjanci Ogniwa Patrolowo In-
terwencyjnego podczas kontroli 
drogowej samochodu marki Maz-
da ujawnili, że kierujący Szymon 
D. nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdem. 

13.11.2015 r. 
Godz. 14.00
Powiadomienie o nietrzeźwym 

rowerzyście poruszającym się 
drogą nr 6 w okolicy miejscowo-
ści Wojcieszyn. Na miejscu Po-
licjanci ujawnili Mieczysława P. 
znajdującego się w stenie nie-
trzeźwości z wynikiem 2, 52 pro-
mile alkoholu w wdychanym po-
wietrzu. 

Godz. 21.50 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie, w miejscowo-
ści Olchowo, zatrzymali kierują-
cego pojazdem marki Land Rover 
posiadającego aktywny zakaz są-
dowy dot. prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

15.11.2015 r. 
Z altanki ogrodowej przy ul. 

Armii Krajowej, dwóch ustalo-
nych sprawców dokonało kra-
dzieży piły akumulatorowej. 

St. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
17 listopada br. /wtorek/ godz. 16.30

na spotkanie  z Panem Jackiem Stróżyńskim
„RELIGIA ISLAMU  A CHRZEŚCIJAŃSTWO”
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Dla burmistrza to nie są priorytety

Przejazd kolejowy – wąskie gardło systemu
Remont placu Wolności i ścieżka rowerowa wokół jeziora to są moje priorytety – mniej więcej w ten sposób wykrzykiwał, podczas jednej z ostatnich sesji 
Rady Miejskiej, burmistrz Robert Czapla. Wcześniej też mówił o tym, rozmawiając z Radnymi o „wieloletniej prognozie inwestycyjnej”. Priorytety bur-
mistrza rozbiegają się jednak wyraźnie z priorytetami mieszkańców.  Rozpoczynamy prezentację realnych problemów, z którymi mieszkańcy miasta mu-
szą zmagać się, na co dzień, a których nie dostrzega lokalna władza wykonawcza. 

To, że burmistrz chętnie wyda-
je ciężkie grosze podatników na 
przysłowiowe „bzdety”, wiado-
mo nie od dzisiaj. Przypomnij-
my niektóre „osiągnięcia” na tej 
liście sztandarowych prorozwo-
jowych inwestycji gminy: lam-
pa solarno- wiatrowa za 16 tys. 
zł, niefunkcjonalne molo za 600 
tys. zł., czy  podlewana ściekami 
i bez zasilania fontanna za 140 
tys. uzupełniona drugą „fon-
tanną” na jeziorze za prawie 6 
tys. miesięcznie. Ostatnio zaś w 
tej kategorii mieści się także za-
kup od prywaciarza prawa do 
rozbiórki ruiny za 120 tys. Ale 
deklaracje programowe ubra-
ne w rangę priorytetów,   któ-
re burmistrz ogłosił na jednej 
z ostatnich sesji rady, zaniepo-
koiły wielu mieszkańców wy-
jątkowo. Burmistrz określił, bo-
wiem tam, że remont Placu Wol-
ności jak i ścieżka wokół jezio-
ra to jego priorytety.  A jakie są 
priorytety   mieszkańców? Po-
nieważ burmistrz ich nie zna, 
albo znać nie chce, zaprezentu-
jemy je w kolejnych artykułach. 
Być może to pozwoli wreszcie w 
tym mieście  rozpocząć dyskusję 
o poważnych celach, jakie, jako 
społeczność winniśmy realizo-
wać, aby nie  znaleźć się na mar-
ginesie rozwojowych, sygnali-
zowanym już   jednym z ostat-
nich miejsc w kraju, według po-
wszechnie uznawanych kryte-
riów   skuteczności władz sa-
morządowych.   Fragment  tego   
wstydliwego dla nas zagadnienia 

przedstawialiśmy chociażby nie-
dawno w DN, w prezentacji ran-
kingów dotyczący wykorzysta-
nia środków zewnętrznych (No-
wogard  329 zł na osobę, Osina 
2988 zł). 

Priorytet nr 1
Przejazd kolejowy – wąskie 

gardło nowogardzkiego ukła-
du komunikacyjnego.

Jak wiadomo, w Nowogardzie 
są dwa strzeżone przejazdy kole-
jowe: jeden na przedłużeniu uli-
cy Batalionów Chłopskich, i dru-
gi podstawowy przecinający uli-
cę 700-lecia. Nie trzeba niko-
mu, kto widzi i myśli uświada-
miać, że to, co się dzieje na tych 
przejazdach (zwłaszcza na tym 

głównym), pilnie wymaga jakie-
goś pomysłu od odpowiedzial-
nych za miejski system komu-
nikacyjny, czyli od władz miej-
skich. Każdy z tych, co widzą, wi-
dzi, bowiem codziennie w godzi-
nach szczytu bądź, gdy zamykany 
jest przejazd z powodu ruchu ko-
lejowego, jakie sznurki pojazdów 
ustawiają się zarówno wzdłuż 
ulicy 700 lecia, jak i Boh. War-
szawy, ale także 15 lutego i Ban-
kowej. Pojazdy stoją w długich 
kolejkach, a liczni tu przechod-
nie   i mieszkańcy okolicznych 
domów wdychają regularnie in-
halacje ze spalin wydalanych z 
rur samochodowych. Nie mó-
wiąc już o zagrożeniu, jakie stwa-
rza taki systematycznie pojawia-

jący się paraliż komunikacyjny, 
który pojawia się, gdy kilka razy 
dziennie „zamykane są tory”. Po-
tem się dziwić, że żyjemy w No-
wogardzie krócej 5 lat (kobiety) i 
7 lat (mężczyźni), niż to jest śred-
nio w kraju. Każdy z tych, co my-
śli, łatwo domyśla się, że pozosta-
wiony dawnym regulacjom no-
wogardzki układ drogowy gene-
ruje, więc zarówno problemy ko-
munikacyjne, jak i zdrowotne i z 
zakresu ochrony środowiska. Te 
problemy stanowią niewątpliwie 
bariery w rozwoju miasta, barie-
ry, które wkrótce mogą ten roz-
wój uniemożliwić.  I tak się sta-
nie, jeśli w najbliższym czasie 
nie powstanie projekt (i nie zo-
stanie podjęta jego realizacja) al-

ternatywnych możliwości prze-
mieszczania się z części miasta 
położonej   po lewej   stronie to-
rów na prawą i odwrotnie. Ja-
kie, taki projekt miałby zawie-
rać rozwiązania? To już jest te-
mat dla specjalistów od syste-
mów urbanistycznych i komu-
nikacyjnych. Żeby jednak spe-
cjaliści mogli cokolwiek zapro-
ponować, muszą dostać wcze-
śniej zlecenie. No, ale jeśli prio-
rytetem jest ścieżka wokół jezio-
ra, to zlecenia od władz Nowo-
gardu się nie doczekają. Nieza-
leżnie jednak od   ewentualnych 
pomysłów specjalistów, warto 
przyjrzeć się istniejącemu stano-
wi rzeczy. Z takiej analizy wyła-
niają się, bowiem pewne moż-
liwości, które można zrealizo-
wać w perspektywie wieloletniej.  
Jednym z wątków, które  niewąt-
pliwie w tym zakresie należy roz-
ważać, są możliwości rozwiąza-
nia częściowego problemu, ja-
kie wiążą się z koniecznością bu-
dowy drogi do nowego cmenta-
rza. Przypomnijmy, że ta waż-
na inwestycja komunalna pro-
jektowana jest z lokalizacją nie-
opodal tzw. „Smoczaka”. Ale pie-
niądze, które w tym roku na po-
stępy w tej sprawie zabezpieczy-
ła Rada miejska, zostały zabrane 
między innym i na zakup wspo-
mnianej już wcześniej rudery, a 
burmistrz nie wykazuje od daw-
na niezbędnej aktywności w za-
kresie skutecznych działań zmie-
rzających do wytworzenia ko-
niecznej dla nowego cmentarza 
infrastruktury, również drogo-
wej. Wkrótce napiszemy o kolej-
nym priorytecie mieszkańców, 
który niestety nie jest jednocze-
śnie priorytetem burmistrza. 

sm

Na drugim przejeździe kolejowym na Bat. Chłopskich też bywa tłoczno. Zdjęcie zrobione w poniedziałkowe popołudnie

Zmarła Helena Czapelka 

Przeżyła 101 lat 
Wczoraj, 16 listopada, w wieku 101 lat, zmarła pani Helena Czapelka – jedna z najstarszych mieszkanek gminy Nowogard. 

Pani Helena Czapelka urodziła się przed wy-
buchem I Wojny Światowej, 20 marca 1914 r. 
Dzieciństwo spędziła w Izabelowie – wsi po-
łożonej w powiecie zduńskowolskim, w wo-
jewództwie łódzkim. Po wybuchu II Woj-
ny Światowej pracowała w Niemczech, gdzie 
mieszkała jej matka i siostra. Tam też wywie-
ziono jej pierwszego męża, który zginął w obo-
zie koncentracyjnym Da chau. 

 Do Nowogardu przyjechała rok po zakoń-
czeniu wojny. Pracując na stołówce w by-
łej „krochmalni” poznała swojego przyszłego, 
drugiego, męża Antoniego. Para pobrała się 
10 kwietnia 1949 roku.  Mieli troje wspólnych 

dzieci i troje z poprzednich małżeństw. 
W zeszłym roku, w marcu, redakcja DN 

miała okazję spotkać się z panią Heleną z oka-
zji jej 100 urodzin. Pytana wówczas, przez nas, 
o receptę na długie życie odpowiedziała: - Żyję 
jak każdy inny człowiek. Nie robię nic szczegól-
nego.

Pogrzeb św. Heleny Czapelki odbędzie się w 
najbliższą środę, 18 listopada, o godz. 14.00, na 
cmentarzu w Nowogardzie. 

Redakcja składa kondolencje rodzinie i bli-
skim zmarłej. 

MS
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Co wydarzyło się w trakcie przesłuchania? 

Policja odpowiada 
Poniżej publikujemy od-

powiedź policji na nasz arty-
kuł pt. „Co wydarzyło się w 
trakcie przesłuchania?”, któ-
ry ukazał się w poprzednim, 
piątkowym wydaniu DN. Po-
licja twierdzi, że swoją wersję 
wydarzeń przesłała do redak-
cji jeszcze w środę, zaraz po 
tym, jak poprosiliśmy o wy-
jaśnienie tej sprawy. Niestety 
odpowiedź napłynęła do nas 
dopiero w piątek. Zgodnie 
z naszym cyklem wydawni-
czym, możemy zatem zapre-
zentować ją w dzisiejszym, 
wtorkowym wydaniu gazety. 
Tekst drukujemy w oryginale, 

poza skróceniem do pierw-
szych dwóch liter nazwiska 
pana Zbigniewa, który nie 
wyraził zgody na publikację 
pełnych danych osobowych. 

W dniu 26.01.2014r patrol 
policji interweniował w miesz-
kaniu p. Sz. w Nowogardzie, w 
związku ze zgłoszeniem awan-
tury domowej. Podczas inter-
wencji, pan Sz. znajdował się w 
stanie wyraźnie wskazującym 
na spożycie alkoholu. Zachowy-
wał się agresywnie zarówno wo-
bec domowników, jak i policjan-
tów, w związku z czym użyto 
środków przymusu bezpośred-
niego, co znalazło odzwiercie-

dlenie w stosownej dokumenta-
cji. Pozostawienie mężczyzny w 
miejscu zamieszkania nie gwa-
rantowało spokoju i bezpieczeń-
stwa domownikom. Funkcjona-
riusze przewieźli p. Sz. do KP 
w Nowogardzie, gdzie przepro-
wadzili badanie stanu trzeźwo-
ści, które dało wynik 3 promi-
li. Podczas pobytu w KP Nowo-
gard, mężczyzna nie był prze-
słuchiwany, gdyż nie wykonu-
je się czynności procesowych z 
osobą nietrzeźwą. Następnie 
został przewieziony do KPP w 
Goleniowie, gdzie osadzono go 
w pomieszczeniu dla osób za-
trzymanych do wytrzeźwienia. 

Przed osadzeniem został pod-
dany badaniu lekarskiemu, co 
także ma odzwierciedlenie w 
posiadanej przez nas dokumen-
tacji. Za pobyt w jednostce Po-
licji celem wytrzeźwienia, zgod-
nie z ustawą o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, pobiera się 
opłatę w wysokości 300 zł.

Wobec Zbigniewa Sz. wcze-
śniej już prowadzono czynno-
ści sprawdzające do zgłoszone-
go przez żonę przestępstwa znę-
cania się psychicznego i fizycz-
nego. Na podstawie kwestiona-
riusza szacowania ryzyka, zało-
żona została również Niebieska 

Karta dotycząca przemocy do-
mowej. Pan Sz. jest osobą nad-
używającą alkoholu, zgłoszony 
do Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych. W naszej ocenie, inter-
wencja przebiegła prawidłowo. 
Jeżeli pan Sz. ma inne zdanie, 
istnieje możliwość złożenia sto-
sownego zawiadomienia w pro-
kuraturze.

Dla pełnego obrazu przepro-
wadzonej interwencji i osoby 
pana Zbigniewa Sz. sugerujemy 
kontakt z jego żoną.

asp. Julita Filipczuk
Rzecznik Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji
w Goleniowie

Helena Czapelka obchodzi setne urodziny

Przeżyła okrągły wiek
W czwartek, 20 marca, swoje setne urodziny świętować będzie jedna z najstarszych mieszkanek naszego miasta, Helena Czapelka. W 
związku z tak niecodziennym wydarzeniem, postanowiliśmy złożyć jubilatce przedurodzinową wizytę.

Sto lat to piękny wiek. Nie czę-
sto nadarza się okazja, by móc 
uścisnąć dłoń i złożyć życzenia 
osobie, która przeżyła okrą-
głe stulecie. Helena Czapelka 
urodziła się przed wybuchem  
I wojny światowej, 20 marca 
1914 r. Dzieciństwo spędziła 
w Izabelowie – wsi położonej 
w powiecie zduńskowolskim, 
w województwie łódzkim. Do 
Nowogardu przyjechała po II 
wojnie światowej, w 1946 r. – 
Mama pamięta wszystko, co 
działo się w czasach wojen – 
mówi w rozmowie z DN pani 
Bożena, córka jubilatki, któ-
ra całe swoje życie spędziła u 
boku matki – Z zapamiętaniem 
tego, co dzieje się teraz, ma pe-
wien problem, ale jeśli chodzi o 
tamte lata – pamięta naprawdę 
wszystko. Niejednokrotnie opo-
wiadała mi, co się wtedy działo 
i jak to wyglądało jej życie. 

Historia pani Heleny to por-
tret kobiety, która w swoim ży-
ciu doświadczyła wiele. Całą II 
wojnę światową nasza boha-
terka pracowała w Niemczech. 
Czasy były trudne, a zatem i 
życie ówczesnych ludzi do ła-
twych nie należało. Podczas 
pobytu w Hanowerze, kobie-
ta imała się różnych zawodów, 
po to tylko, by zarobić na życie 
i przetrwać ciężki okres wojny.  
– Do wyjazdu do Niemiec nie 
została absolutnie zmuszona, 
pojechała tam z własnej woli. 
Tam mieszkała jej matka i sio-

stra. Tam też wywieziono jej 
pierwszego męża, który zginął 
w obozie koncentracyjnym Da-
chau – opowiada córka pani 
Czapelki – Jednak, zanim wy-
jechała do Niemiec, pracowała 
w Zduńskiej Woli jako tkacz-
ka mechaniczna. W Hanowe-
rze natomiast znalazła posadę 
w fabryce czekolady. Pracowa-
ła też w klasztorze i była opie-
kunką do dzieci. W związku z 
tym, że znała bardzo dobrze ję-
zyk niemiecki, mogła zatrudnić 
się także jako polsko-niemiecki 
tłumacz. 

Po tym, jak pani Helena po-
wróciła z Niemiec na ziemie 
ojczyste, przez krótki czas 
mieszkała w swoim rodzinnym 

domu w Izabelowie. Potem 
przyjechała do Nowogardu (w 
1946 r., przyp. red.). Osiedliła 
się w budynku przy ul. Kiliń-
skiego, gdzie mieszka do dziś. 
Podobnie jak w Niemczech, 
również i tutaj pracowała w 
różnych zawodach: na kolei, w 
stołówce oraz w puszkarni. Na 
emeryturę przeszła w wieku 60 
lat (1974 r.). – Mojego ojca, An-
toniego, mama poznała właśnie 
tu, w Nowogardzie – wspomi-
na pani Bożena – Pracowała 
wtedy w stołówce w byłej kroch-
malni, a on od czasu do cza-
su tam przychodził. Poza tym, 
mieszkał po sąsiedzku. Tak się 
poznali. Jakiś czas później wzię-
li ślub, było to 10 kwietnia 1949 

r. Urodziło im się troje dzieci, w 
tym ja. Razem nas było sześcio-
ro (troje dzieci z poprzednich 
małżeństw, dop. red.). 

Trudno o to, by w wieku stu 
lat ludziom nie doskwiera-
ły różnego rodzaju choroby. 
Pani Helena od ok. pół roku 
zmaga się z dolegliwościa-
mi, związanymi ze słuchem i 
mową. Na szczęście nie są to 
przypadłości, uniemożliwiają-
ce jej normalne funkcjonowa-
nie. – Mama jest w pełni świa-
doma tego, co dzieje się wokół 
niej – zapewnia córka naszej 
bohaterki – Nigdy nie zapada-
ła na jakieś przewlekłe choro-
by. Tak jest do dziś. W szpitalu 
leżała tylko raz w życiu, przez 

dwa dni. Teraz jedynie nie do-
słyszy i ma problem z mówie-
niem, ale w tym wieku to chyba 
nic dziwnego. Mimo wszystko, 
udało nam się porozmawiać 
z samą jubilatką. Była wyraź-
nie ucieszona naszą wizytą. – 
Lubi, gdy ktoś przychodzi w od-
wiedziny – mówi pani Boże-
na – A i ona chętnie wychodzi 
na zewnątrz. Jak jest ciepło, to 
często spaceruje po ogrodzie, o 
własnych siłach! Rzeczywiście, 
okazało się, że starsza pani jest 
nie tylko aktywna, ale też bar-
dzo towarzyska. Nasza boha-
terka, mimo tęsknoty za Zduń-
ską Wolą i chęci powrotu w ro-
dzinne strony, chwali sobie ży-
cie w naszym mieście. Na py-
tanie o receptę na długowiecz-
ność, odpowiedziała: – Żyję jak 
każdy inny człowiek. Nie robię 
nic szczególnego. 

Wydawać by się mogło, że 
setne urodziny zobowiązują do 
hucznego świętowania. Okazu-
je się, że nic bardziej mylnego. 
Jak przyznaje sama jubilatka, 
od wielkiej uroczystości wola-
łaby zacisze domowych piele-
szy, bo spokój i odpoczynek to 
coś, co ceni sobie najbardziej. 
My ze swojej strony życzymy 
pani Helenie wszystkiego, co 
najlepsze, przede wszystkim 
zdrowia, bo przecież ono jest 
najważniejsze.

Karolina Klonowska

Pani Helena Czapelka z córką, Bożeną, i wnukiem, Sylwestrem
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W piątek, 13 listopada, doszło do ataku terrorystycznego w sto-
licy Francji - Paryżu. Śmierć poniosło przeszło 130 osób. Ponad 
350 osób jest rannych, w tym prawie 100 walczy o życie w szpita-
lach.  Dlatego w świetle tej tragedii, tym razem spytaliśmy miesz-
kańców gmin Nowogard i Osina, jak przyjęli te tragiczne wyda-
rzenia i czy uważają, że akty terroryzmu mogą wystąpić nieba-
wem również w Polsce?  

Pan Władysław - Stała się straszna 
tragedia, której nikt się nie spodziewał od 
czasów chyba ataków w USA. Dla mnie 
sprawą jest oczywistą, że ten atak miał 
związek z uchodźcami, wśród których 
byli terroryści. W miniony piątek był Pa-
ryż, teraz tylko czekać jak będą kolejnie 
ataki, które miejmy nadzieję, że nie dotrą 
do naszego kraju. 

Zbigniew Grabowski - Moje zdanie 
jest takie, że w naszym kraju do tych za-
machów raczej nie dojdzie, bo ci Islami-
ści nie mają takiej potrzeby. Wydaje mi 
się, że te barbarzyńskie działania terrory-
styczne są niczym innym, jak zemstą czy 
odwetem za poprzednie lata, które sięga-
ją lat 80. Ale, oprócz Francji przecież, jak 
pan pamięta, zamachy były w USA, Hisz-
panii, Anglii i jeszcze w kilku innych kra-
jach. Co do Polski, to wydaje mi się, że raczej tutaj zamachów nie będzie? 

Pan Ryszard - Niestety fala terro-
ryzmu przesuwa się do przodu. Gra-
nice w Europie są już pootwierane to-
też do tych krajów wchodzi sobie, kto 
chce. Uważam, że powinno się przy-
wrócić kontrole graniczne, bo to da-
łoby z pewnością większą ochronę dla 
granic państwa. Co do Paryża, to sta-
ła się tam ogromna tragedia, bo są za-
bici niewinni ludzie i to jeszcze bardzo 

młodzi? Dobrze, że te bomby nie wybuchły na stadionie, gdzie również mo-
gło zginąć bardzo wiele niewinnych osób. 

Pani Monika, pan Rafał i ich 
syn Marcel - Uważamy, że stała się 
ogromna tragedia, w której zginęło 
bardzo wiele niewinnych ludzi. Wie-
my z informacji prasowych o bardzo 
wielu zabitych oraz rannych i dzi-
wimy się, że ta religia jest skierowa-
na na takie postępowanie, w któ-
rym nakazuje nawracać siłą i zabi-
jać „niewiernych” wg. nich, czyli niewinnych, ludzi.  

Pan Mirosław - Powiem panu, że 
oglądam dość sporo wiadomości pra-
sowych transmitowanych przez telewi-
zję. Niewątpliwie ta tragiczna sytuacja 
przyczyniła się do tego, że obudziła w 
nas strach, chociaż tu w Polsce i naszych 
gminach jest pod tym względem jeszcze 
bardzo bezpiecznie. Jak na razie nie od-
czuwamy tego terrorystycznego zagroże-
nia, a wręcz chyba nie do końca rozu-

miemy to, co tam się za granicą dzieje? Te wydarzenia mają związek z falą 
uchodźców, której liczba i napór jest już zupełnie niekontrolowany, wśród 
których oprócz niewinnych osób, również mogli znaleźć się potencjalni ter-
roryści. Z mojego punktu widzenia ta sytuacja kiedyś musiała nastąpić, to-
też nie dziwi mnie fakt, że terroryści wysadzili te bomby wśród ludzi, których 
oni sami nazywają „niewiernymi”. Francja jest przykładem kraju, gdzie pro-
wokowano Islamistów do zamachów, choćby poprzez to, że szydzono z Ma-
hometa w ich gazetach. Dlatego obietnice i groźby, niestety, zostały spełnione 
w postaci tego feralnego zamachu. Dlatego jeżeli nasze służby nie będą czuj-
ne, a władze nie uwikłają się w działania wojenne w Syrii, to powinno być w 
naszym kraju spokojnie. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Sonda z Osiny
Sprawa słynnego głosowania w sprawie norek...

Cała Rada wezwana  
na przesłuchanie
W tych dniach, nowogardzcy radni otrzymali wezwania na policję. Będą przesłuchiwani, 
jako świadkowie na okoliczność słynnego już głosowania w sprawie zakazu budowy ferm 
norek na terenie miasta. 

Jak pisaliśmy na początku li-
stopada, prokuratura wszczęła 
śledztwo w sprawie przekrocze-
nia uprawnień przez funkcjona-
riusza publicznego podczas licze-
nia głosów oraz sfałszowania listy 
obecności radnych. Przypomnij-
my, że chodzi o kwietniowe gło-
sowanie nad obywatelską uchwa-
łą zakazującą budowy kolejnych 
ferm norek na naszym terenie. W 
protokole z sesji zapisano nastę-
pujący wynik głosowania: 8 rad-
nych przeciw zakazowi, 7 za za-
kazem i pozostali odnotowani są, 
jako wstrzymujący się. Już po se-
sji, grupa 8- miu radnych podpi-
sało się pod wnioskiem do prze-
wodniczącego Rady o anulowanie 
takich wyników głosowania, jako 
źle policzonych. Wszyscy podpi-
sani pod pismem, (czyli 8-miu) 
twierdzili w nim, że głosowali za 
zakazem i tym samym uchwała 
powinna była przejść. Mimo tego 
oświadczenia, przewodniczący 
RM nie zarządził reasumpcji gło-
sowania podczas następnej sesji i 
tym samym do organu nadzorcze-
go, czyli Wojewody poszła błędna 
informacja, że radni uchwałę oby-
watelską odrzucili. 

Nie mógł się z tym pogodzić Ta-
deusz Soroka z Sikorek, reprezen-
tujący inicjatywę obywatelską, i 
złożył zawiadomienie do Proku-
ratury Rejonowej w Goleniowie, 
zarzucając przewodniczącemu 
Rady Miasta, że ten poświadczył 

nieprawdę, uznając, jako za waż-
ne głosowanie, którego wynik za-
kwestionowali sami radni.  Proku-
ratura uznała, że musi „sama poli-
czyć głosy” i wszczęła śledztwo w 
sprawie. Przy okazji wyszło też na 
jaw, że ktoś mógł majstrować przy 
liście obecności, jaką radni pod-
pisywali przed rozpoczęciem se-
sji, podczas której doszło do kon-
trowersji podczas ustalania wyni-
ków głosowania w sprawie norek.  
W zawiadomieniu o wszczęciu 
postępowania Prokurator poin-
formował bowiem, że poza prze-
kroczeniem uprawień przez funk-
cjonariusza publicznego, bada też 

wątek „sfałszowania listy obecno-
ści radnych”. 

Prokuratura jak widać z wyja-
śnieniem sprawy nie zwleka i za-
czyna od samego źródła. W tych 
dniach do wszystkich radnych 
wpłynęły wezwania do osobiste-
go stawiennictwa na Komisaria-
cie Policji w Nowogardzie. Z za-
wiadomień wynika, że radni zo-
staną przesłuchani w charakterze 
świadków. To dość bezpreceden-
sowe wydarzenie, z pewnością nie 
umknie naszej uwadze i o postę-
pach w śledztwie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

MS

Foto-pstryk

Śruby zostawili  
dla przechodniów

Jakiś czas temu, przy Placu 
Wolności, praktycznie naprze-
ciwko głównego wejścia do ra-
tusza, zdemontowano stoją-
cy tam niegdyś stojak na rowe-
ry. Metalowa konstrukcja znik-
nęła, ale pozostały po niej śla-
dy w postaci wystających na kil-
ka centymetrów śrub, do któ-
rej była utwierdzona. Kilka osób 
już przeżyło nieprzyjemne spo-
tkanie z wystającymi, ponad po-
ziom nawierzchni, „wkrętami”.

MS
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Do grudnia, potrwa budowa nowego gazociągu

Inwestycja za 160 tys. zł
Jak informowaliśmy w minionym wydaniu DN, Polska Spółka Gazownictwa prowadzi przy 
ul. 3 Maja prace mające na celu budowę nowego gazociągu. Z biura prasowego spółki otrzy-
maliśmy szczegóły dotyczące tej inwestycji. Prace mają zostać zakończone jeszcze w listo-
padzie. 

Jak poinformowała naszą re-
dakcję Beata Dreger z biura ko-
munikacji, Polska Spółka Ga-
zownictwa rozpoczęła budowę 
po zgłoszeniu chęci przyłączenia 
się do sieci gazowej nowych od-
biorców, tj. „Kozłowski Toyota” 
oraz Polskiego Związku Dział-
kowców, Rodzinny Ogród Dział-
kowy im. „Juliusza Słowackiego”. 
- W ramach tej inwestycji zosta-
nie wybudowany nowy gazociąg 

PE100 SDR17,6, dn 125 [mm], 
będzie on zasilany - połączony, z 
gazociągiem w ul. Rzeszowskie-
go. Gazociąg ułożony zostanie 
w większości w technologii prze-
wiertu sterowanego w ul. Batalio-
nów Chłopskich, a następnie w ul. 
3 Maja do wysokości salonu „To-
yota” - informuje Beata Dreger.  
Pracami zleconymi przez Pol-
ską Spółkę Gazownictwa zajmu-
je się trzebiatowska firma F.H.U. 

„Kandela” S.C. W.E. Koziarscy. 
Szacowane koszta inwestycji na 
etapie przygotowania do realiza-
cji, zostały określone na pozio-
mie około 160 000 zł netto. Spół-
ka informuje, że koniec prac bu-
dowlano-montażowych zaplano-
wano na 20 listopada br., nato-
miast odbiór techniczny ma na-
stąpić do końca listopada. 

KR 

Wniosek mieszkańców przepadł jak śliwka w kompocie…

W Osowie domagają się odwołania sołtysa 
Część mieszkańców Osowa, żąda odwołania sołtysa wsi. Stosowny wniosek w tej sprawie, wraz z podpisami, wpłynął do UM już na początku sierpnia. Do 
tej pory jednak burmistrz nie zwołał zebrania na wsi, na którym wniosek mieszkańców zostałby rozpatrzony. Urząd milczy w sprawie jak zaklęty. Sama 
sołtysowa wsi, również jest nieuchwytna. 

„Obecna pani sołtys – Marle-
na Lisowska, utrudnia oraz unie-
możliwia organizowanie i koor-
dynowanie inicjatyw i przedsię-
wzięć społecznych, mających na 
celu poprawę warunków życia 
społeczności sołeckiej. Uważamy, 
że nie wypełnia swoich zadań na-
leżycie. Nie angażuje się w działal-
ność promocyjną naszej miejsco-
wości, nie potrafi sprecyzować wi-
zji swoich działań służących do-
bru mieszkańców. Ponadto, nie 
wykazuje żadnej chęci współpra-
cy z Radą Sołecką, neguje wszel-
kie inicjatywy wspólnych działań” 
– piszą we wniosku o odwołanie z 
funkcji sołtysa Osowa mieszkańcy 
sołectwa, domagając się od bur-
mistrza zwołania zebrania wiej-
skiego w tej sprawie. 

Niestety, chociaż od złożenia 
wniosku minęły już ponad trzy 
miesiące, Urząd miejski udaje jakby 
żadne pismo do ratusza nie wpłynę-
ło. Zignorowani przez burmistrza 
mieszkańcy sołectwa, o sprawie po-
informowali redakcję DN. 

Zebranie wiejskie powinno zo-
stać zwołane w przeciągu 14 dni 
od daty złożenia wniosku, a my 
powinniśmy być o tym poinfor-
mowani., niestety do dzisiaj tak 
się nie stało. Czyżby burmistrz 
bał się konfrontacji z nami, dlate-
go, że obecna pani sołtys wspiera-
ła go w ostatnich wyborach do sa-
morządu, jako kandydat na rad-
ną z SLD? - dopytuje nas jedna z 
mieszkanek, która podpisała się 
pod wnioskiem o odwołanie soł-
tysowej Osowa. 

W ubiegłym tygodniu redak-
cja DN zapytała burmistrza, ja-
kie są przyczyny zwłoki w reali-

zacji woli mieszkańców i kiedy R. 
Czapla zamierza zwołać zebranie, 
którego domaga się część wioski. 
Niestety do zamknięcia bieżącego 
numer DN odpowiedzi nie uzy-
skaliśmy, chociaż jak udało nam 
się dowiedzieć są one już przygo-
towane. Jaki jest powód zwleka-
nia z przesłaniem ich do redak-
cji, mimo iż UM jest zobowiązany 
prawem udzielać odpowiedzi pra-
sie bez zbędnej zwłoki – tego nie 
wiemy. Jak nam wiadomo każde 
przygotowane przez urzędników 
odpowiedzi muszą przejść ostrą 
cenzurę samego włodarza i dopie-
ro zatwierdzone własnoręcznym 
podpisem przez R. Czapla, pismo 
do mediów może zostać odesłane. 

Wracając jednak do tematu, 
przypomnijmy tylko, że na linii 
mieszkańcy-sołtys wsi, iskrzy już 
od pół roku. Jak pisaliśmy pod ko-
niec lipca, kilka tygodni po wy-
borach władz sołectwa, do dymi-
sji podała się cała, pięcioosobo-
wa rada sołecka. Powodem rezy-

gnacji miał być rzekomy brak za-
angażowania sołtysowej w pra-
ce na rzecz wsi i wykorzystywanie 
członków rady sołeckiej do „czar-
nej roboty”. Ponieważ dymisja 
była złożona oficjalnie, sołtysowa 
musiała zwołać nowe zebranie, by 

dobrać sobie współpracowników. 
Wzięło w nim udział ledwo 12 
osób. Trzeba było, więc praktycz-
nie za uszy ciągnąć zebranych, aby 
ktoś się zgodził zostać członkiem 
rady sołeckiej. Ostatecznie, na siłę 
wybrano 3 osoby. Już wówczas 
jednak mieszkańcy twierdzili, że 
to sytuacji nie uzdrowi, no i jak 
widać mieli rację. Teraz ponad 60 
mieszkańców domaga się odwoła-
nia sołtysowej. Co na to wszystko 
sama pani Sołtys? Wczoraj próbo-
waliśmy się z nią skontaktować te-
lefonicznie w tej sprawie, ale nie 
odbierała telefonu. Pani Marlena 
nie odpowiedziała nam również 
na SMS z prośbą o telefon do re-

dakcji. Możemy się tylko domy-
ślać, że nie zgadza się z opiniami 
grupy mieszkańców żądającej jej 
odejścia, skoro wiedzą zapewne 
o wniosku złożonym do Urzędu, 
nadal pełni swoją funkcję. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz
Można powiedzieć, że tak 

się kończy właśnie „interwen-
cjonizm” władzy. Otóż Osowo 
jest świetnym przykładem na 
to, jakie skutki przynosi dzi-
siaj próba uprawiania polity-
ki wśród małych społeczności 
i wtrącania się tam, gdzie nikt 
nie prosił... Już w czasie wybo-
rów informowaliśmy, że bur-
mistrz Robert Czapla jeździł 
od wsi do wsi i niczym „gmin-
ny naczelnik” palcem wska-
zywał ludziom, kto jest „jedy-
nym i słusznym” kandydatem 
na sołtysa. Podobnie było i w 
Osowie. Po przegranej w cza-
sie wyborów gminnych, kan-
dydatka z SLD została „na-
maszczona” na sołtysa wsi. Lu-
dzie wybrali, choć byli podzie-
leni, bo kandydatów na sołtysa 
było aż czterech – trudno im 
się dziwić, jak za podpowiada-
nym kandydatem błyszczała 
poświata władzy... A i przecież 
każdy w zgodzie chce żyć, więc 
jakoś poszło. Tyle, że jak wła-
dza ze wsi wyjechała, ludzie 
zostali ze wszystkim sami... 
Niestety teraz nikt nie chce im 
posprzątać bałaganu, jaki im 
zgotował. Łatwo było agito-
wać, teraz trudno mediować... 
Póki, co, nowogardzka „repu-
blika kolesia” trwa.  Ale jak 
to mówią starzy ludzie „póty 
dzban wodę nosił, póki ucha 
nie urwał”   

Redakcja 

Sołtys Osowa, Marlena Lisowska, podczas zebrania w lipcu, na którym wybrano 
nową radę sołecką, po tym, jak poprzednia sołtys podała się do dymisji
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„ Spotkania z kulturą”
Dzięki naukowcom z Fundacji Miasto Nauki przeżyli-

śmy niezapomniane chwile podczas  kolejnego wyjazdu 
do Szczecina. Naszą przygodę rozpoczęliśmy udziałem w 
warsztatach ,profesjonalnie przeprowadzonych przez pana 
Grzegorza. W ciekłym azocie zamrażaliśmy jajka, banany 
, baloniki, eksperymentowaliśmy z płonącym metanem, 
produkowaliśmy niezliczone ilości dymu i piany a tak-
że mierzyliśmy specjalnym termometrem poziom miło-
ści w naszych sercach. Następnie uczestniczyliśmy w inte-

raktywnej wystawie , gdzie do dyspozycji mieliśmy ponad 
40 eksponatów. Mogliśmy wszystkiego dotykać i ekspery-
mentować na sobie. Szczególnie spodobały się nam tań-
czące śrubki , studnia bez dna, kabina nieskończoności i „ 
wirujący domek”. Poczuliśmy jak cudownie jest odkrywać 
i badać różne zjawiska i prawa przyrody dobrze się przy 
tym bawiąc. A może kariera naukowca , to dobry pomysł 
na przyszłość?

Projekt realizowany przez Nowogardzkie Stowarzyszenie 

4x4 « Offroad Factory”  w partnerstwie ze Szkołą Podsta-
wową w Błotnie w ramach programu  „PZU z kulturą” edy-
cja 2015 dofinansowany przez  Fundację PZU i Gminę No-
wogard.

                                       

Nasi w „Politycznej kawiarence” Radia Szczecin 

Odmienne zdania 
Magdalena Kochan, poseł PO z Goleniowa i Paweł Słomski z Nowogardu, jako reprezen-
tant Ruchu Kukiz 15, wzięli udział w niedzielnej godzinnej audycji Radia Szczecin. Rozma-
wiano o bieżących tematach - tragedii we Francji i podanym już publicznie składzie nowe-
go rządu.

W audycji udział wzięli tak-
że przedstawiciele pozostałych 
ugrupowań parlamentarnych po-
seł Leszek Dobrzyński z PiS, Ja-
rosław Rzepa z PSL i poseł Piotr 
Musiło z Nowoczesnej.  Dwójka 
polityków z naszego powiatu róż-
niła się w wygłaszanych ocenach 
sytuacji, zarówno dotyczącej wy-
darzeń w Paryżu jak i oczekiwań 
dotyczących nowego rządu: - Ter-
roryści chcą zniszczyć naszą cywi-
lizację - mówiła według relacji ra-
dia, Magdalena Kochan z PO. - Co 

najgorsze, jest to kontynuacja woj-
ny, którą fundamentaliści Islamscy 
wydali światu, naszej cywilizacji. 

- Francuska tragedia jest kon-
sekwencją konkretnych zdarzeń – 
odpowiadał Paweł Słomski z Ru-
chu Kukiz ‚15. - Do Europy napły-
nęła niekontrolowana fala uchodź-
ców. To politycy, którzy odpowia-
dają za tę sytuację, powinni „stuk-
nąć się w czoło” i to jest ich odpo-
wiedzialność, że tak się stało. 

-Niektóre założenia nowego rzą-
du są obiecujące – twierdził Pa-

weł Słomski -. Ruch Kukiz 15 bę-
dzie wspierać chociażby planowa-
ne opodatkowanie zagranicznych 
sieci handlowych. Dla naszego re-
gionu może okazać się także bar-
dzo ważne nowe Ministerstwo Go-
spodarki Morskiej.

Negatywnie oceniła za to pro-
ponowany skład rządu poseł 
Magdalena Kochan. Przypomnij-
my, że po 8 latach rządzenia, PO 
w nowym rozdaniu będzie w roli 
głównej partii opozycyjnej.

Red. 

Hubertus - Kościuszki 2015!
21.XI-godz.14.00

W dniu 21.XI.2015,  
o godz.14.00, w Kościuszkach 

gm. Osina odbędzie się  
I historyczna słynna pogoń  

za lisem. Wszystkich jeźdźców 
prosimy o przybycie  

o godzinie 12.00, na boisko w Kościuszkach z którego wyjedziemy 
w teren. O godzinie 14.00, odbędzie się pogoń za lisem. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy na te niesamowite widowisko. 
Osoby, które przybędą oglądać rywalizację o puchar Wójta Gminy 

Osina, pana Krzysztofa Szwedo, czeka miły upominek.  
Organizatorzy zapewniają różnego rodzaju atrakcje m.in. pokaz 

Straży Pożarnej, zawody dla dzieci, poczęstunek oraz spotkanie przy 
ognisku. 

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:

Rafał, Beata Wróbel oraz Martyna Kaczmarek
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Znany polski aktor przyjedzie do Nowogardu promować swoją książkę

Spotkanie w Janem Nowickim w NDK 
W najbliższą sobotę, 21 listopada, w Nowogardzkim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z Janem Nowickim – znanym, polskim aktorem. Tym razem 
jednak filmowa gwiazdy zaprezentuje się, jako pisarz i autor książki „Dwaj panowie”. 

Spotkanie zatytułowane „Mię-
dzy Niebem a Ziemią: podróż li-
teracka z Janem Nowickim” roz-
pocznie się dokładnie o godz. 
15.00 w sali kinowej NDK. Wybit-
ny polski aktor filmowy, teatralny 
i telewizyjny przeczyta fragmen-
ty książki „Dwaj panowie”, stano-
wiącej zbiór listów, jakie Jan No-
wicki pisał przez trzy lata do swo-
jego zmarłego przyjaciela Piotra 
Skrzyneckiego – animator i kon-
feransjer słynnej Piwnicy pod Ba-
ranami w Krakowie. 

„Jan Nowicki kontynuuje w 
tych listach rozmowę z Panem 
Piotrem, gdyż z racji wieloletniej 
przyjaźni w przedwojennym stylu, 

zwykł go w ten kurtuazyjny spo-
sób tytułować. Panowie, których 

łączy m. in. słabość do kapeluszy, 
dyskutują o poezji, aktorstwie, 

spadku cen złota bądź nieustannie 
rosnących włosach Ani Szałapak. 
Wymieniają spostrzeżenia na te-
mat przemijania, dzielą się wraże-
niami ze spotkań towarzyskich na 
szczycie (Nowicki), czy też z od-
górnie przeprowadzonej akcji sia-
nia nadziei (Skrzynecki). Faktycz-
nie jednak Nowicki prowadzi roz-
mowę z samym sobą, w której Pan 
Piotr występuje, jako alter ego au-
tora” – można przeczytać w jednej 
z krótkich recenzji na temat książ-
ki autorstwa znanego aktora. 

Warto wybrać się na to, z pew-
nością niezwykłe spotkanie. Jest 
ono, co prawda biletowane, ale 
ceny za wejście nie odstraszają- 10 

zł od osoby.  Jak informuje Dom 
Kultury bilety są już do nabycia w 
kasie NDK. 

Organizatorami nowogardzkiego 
spotkania z Janem Nowickim są 
Szczeciński Salon Poezji oraz No-
wogardzki Dom Kultury. 

Warto przypomnieć, że Jan No-
wicki nie po raz pierwszy zawita 
do Nowogardu. Przed kilku laty 
był gwiazdą festiwalu „Lato z Mu-
zami”. Wówczas towarzyszył mu 
m.in. nieżyjącym już, inny znako-
mity aktor, Leon Niemczyk. 

MS

Rusza Szkoła Cukrzycy
„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”(prof. Joslin)

Cukrzyca nazywana jest epi-
demią XXI wieku. W Polsce jest 
około 3, 1 miliona chorych. W 
ciągu ostatnich 15 lat zaobserwo-
wano 3-krotny wzrost liczby za-
chorowań na cukrzycę. Chorzy 
z powodu leczenia cukrzycy i jej 
powikłań, ale także z powodu le-
czenia schorzeń towarzyszących, 
często korzystają z porad lekarzy 
na wszystkich poziomach organi-
zacyjnych ochrony zdrowia. Ob-
liczono, że co ósmy pacjent przy-
chodzący do lekarza ma cukrzycę.

Źle leczona cukrzyca nadal jest 
najczęstszą przyczyną nabytej śle-
poty i nieurazowej amputacji koń-
czyn dolnych. Zwiększa też ryzy-
ko zawału serca i udaru mózgu. 
Osoby z cukrzycą żyją ok. 10 lat 
krócej niż osoby bez cukrzycy,  a 
3 razy częściej umierają z powodu 
chorób sercowo-naczyniowych 
(np. choroby wieńcowej).Cukrzy-
ca jest też częstą przyczyną schył-
kowej niewydolności nerek. Ry-
zyko uszkodzenia nerek u cho-
rych jest ok. 15 razy większe niż u 
osób bez cukrzycy. Znacząca licz-
ba osób dializowanych, to cho-
rzy ze schyłkową niewydolnością 
nerek - powikłań niewyrówna-
nej cukrzycy. W naszym kraju na 
cukrzycę przeznacza się 7 mld zł 
rocznie, z tego połowa przypada 
na leczenie jej powikłań, stwier-
dził prezes Polskiego Towarzy-
stwa Diabetologicznego prof. Ma-
ciej Małecki.

Badania z zakresu ekonomiki 
w ochronie zdrowia wskazują, że 
koszty leczenia przewlekłych po-
wikłań cukrzycy to 80-90% z bu-
dżetu opieki zdrowotnej w porów-
naniu do 10-20 % potrzebnych 

na leczenie cukrzycy niepowikła-
nej. W naszym systemie ochro-
ny zdrowia, lekarz nie może po-
święcić wystarczającą ilość cza-
su na przekazanie niezbędnej wie-
dzy pacjentowi o cukrzycy, ponie-
waż za drzwiami czekają już na-
stępni pacjenci i to czasami w dłu-
gich kolejkach. Cukrzyca typu 
2-giego jest rozpoznawana w Pol-
sce średnio po upływie około 10 
lat od zachorowania, u niektó-
rych jest ona diagnozowana do-
piero przy pierwszym zawale ser-
ca lub udarze mózgu. Chorzy z cu-
krzycą z powodu utrudnień, a tym 
samym braku dostępu do leka-
rzy specjalistów lub niewłaściwej 
opiece podstawowej, w tym rów-
nież źle rozumianych oszczędno-
ściach wprowadzanym przez wła-
dze, musi być hospitalizowany. 
Konsultant krajowy w dziedzinie 
diabetologii, prof. Krzysztof Stro-
jek przyznał, że leczenie chorego 
na cukrzycę w szpitalu jest poraż-
ką systemu opieki diabetologicz-
nej. Oznacza, bowiem, że doszło 
do powikłań choroby wymagają-
cych specjalistycznego i drogiego 
leczenia szpitalnego. Efekty lecze-
nia cukrzycy w znacznym stopniu 
zależą od samego chorego, a nie 
tylko lekarza i zastosowanego le-
czenia. To przede wszystkim cho-
ry musi zarządzać swoją choro-
bą przy pomocy lekarza. Kluczo-
we znacznie ma utrzymanie wła-
ściwego poziomu glukozy zmniej-
szające ryzyko powikłań. Jednak-
że jest do tego potrzebna choremu 
wiedza o cukrzycy, wiedza na od-
powiednim poziomie i przekazana 
w dostępny sposób. W Nowogar-
dzie jest prowadzona „Szkoła Cu-

krzycy”, 20 listopada rusza właśnie 
V Edycja Nowogardzkiej „Szko-
ły Cukrzycy”. Szkoła cukrzycy 
jest to ogólnopolski projekt Fede-
racji „Porozumienia Zielonogór-
skiego” i Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków na rzecz zapobiega-
nia cukrzycy i propagowaniu ak-
tywnej postawy wobec tej choro-
by, adresowany dla każdego zain-
teresowanego problemem cukrzy-
cy. Projekt prowadzony jest pod 
naukowym kierownictwem Kate-
dry i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii Uniwersyte-
tu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. Radzie 
naukowej szkoły złożonej ze spe-
cjalistów w kierunku diabetolo-
gii oraz kierunków powiązanych 
z nią przewodniczy prof. dr hab. 
med. Bogna Wierusz-Wysocka, z 
naszego województwa w jej skład 
wchodzi prof. dr hab. med. Lilian-
na Majkowska z Kliniki Diabeto-
logii i Chorób Wewnętrznych w 
Policach.

Uczestnikiem szkoły może zo-
stać osoba chora z cukrzycą, jej 
opiekun i członkowie rodziny, 
jak również każda osoba, która 
uzna za stosowne pogłębienie lub 
utrwalenie swojej wiedzy o cu-
krzycy i jej konsekwencjach.  Za-
jęcia dla wszystkich uczestników 
są bezpłatne. 

W tej edycji szkoły zostały za-
planowane dodatkowe działania 
adresowane do jej uczestników w 
postaci bezpłatnych:

- badań poziomu cholesterolu
- badań poziomu trójglicery-

dów
- badań poziomu hemoglobiny 

glikowanej HbA1c

Uczcili Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

Ratusz w niebieskich kolorach 
W minioną sobotę, 14 listopa-

da, o godz. 17.00, chorzy na cu-
krzycę, członkowie i działacze 
nowogardzkiego Koła Diabety-
ków zebrali się pod rozświetlo-
nym na niebiesko ratuszem, aby 
uczcić Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą. 

Kolor niebieski jest symbolem 
solidarności i jedności z chory-
mi na cukrzycę. Dlatego właśnie 
w ten dzień wiele budynków uży-

teczności publicznej na całym 
świecie jest podświetlana w tych 
barwach. Tak samo było w Nowo-
gardzie. Pod oświetlonym na nie-
biesko ratuszem zebrała się gru-
pa ludzi, głównie dotkniętych tą 
chorobą. W spotkaniu zorganizo-
wanym przez nowogardzkie Koło 
Diabetyków, uczestniczył też bur-
mistrz Nowogardu. 

MS

- badań w kierunku stopy cu-
krzycowej

- wykłady będą kończyły się lo-
sowaniem drobnych upominków 
wśród ich uczestników

- na zakończenie szkoły uczest-
nicy największej liczby spotkań 
wezmą udział w losowaniu spe-
cjalnej nagrody.

Wszelkie informacje o zaję-
ciach w Szkole Cukrzycy moż-
na uzyskać w siedzibie PSD Koło 
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 
(budynek laboratorium na terenie 
szpitala) w każdy poniedziałek, w 
godz. od 15: 00 do 16: 00 lub o do-
wolnej porze telefonicznie pod nr:  
500 553 190;    660  238 483;  rów-
nież za pośrednictwem poczty in-
ternetowej

e-mail  cukrzycanowogard@
wp.pl.

Aktualne informacje o szkole 
cukrzycy są publikowane na stro-
nie internetowej PSD Koło Nowo-
gard  http://www.cukrzycanowo-
gard.lh.pl/

W imieniu Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło 
Nowogard oraz pani dr Marzeny 
Kargul, serdecznie zapraszam do 
udziału w V Edycji Nowogardz-
kiej „Szkoły Cukrzycy”.

Zamieszczamy jednocześnie in-
formację z kalendarzem zajęć w 
Nowogardzkiej „Szkole Cukrzy-
cy”

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard
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Otwarte Przełajowe i M.T.B.  Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM 
Wyścigu Kolarskim

Patron medialny:Sponsorzy:

„Sarni Las”  
w Nowogardzie 

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem  http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html  
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547),  e-mail posackiryszard@onet.pl; 
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Z b i g n i e w 
Szczepkowski

Przybiernów rozgromiony – rezerwy imponują skutecznością

Po serii porażek – nadeszła seria zwycięstw!
W sobotę (14 listopada), o godzinie 15:00, w Przybiernowie, piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina rywalizowali z tamtejszym Pomorzaninem. Zawod-
nicy z Nowogardu zaskoczyli niemal wszystkich, rozgromili gospodarzy 1:7, dominując na boisku przez cały mecz. Po fatalnym początku rozgrywek po-
woli wszystko wraca do normy, a „rezerwowi” notują trzecie zwycięstwo z rzędu.  

Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard 1:7 (1:3)
Gole: `Krystian Kubicki x2, `Patryk Marcinkowski x2, Paweł Jeziorski x2, 

`Tomasz Szafran, 
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Andrzej Piotrowicz, Ma-

rek Kowalski, Grzegorz Skrzecz (Michał Teodorczyk) – Michał Jankowski (c) 
, Tomasz Szafran (Konrad Kolibski), Krystian Kubicki, Patryk Marcinkowski, 
Sebastian Suchy (Michał Fedak) – Paweł Jeziorski. 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
12. kolejka:
OKS Goleniów – Wicher Reptowo   6:0
Światowid Łobez – Wołczkowo-Bezrzecze   5:0
Rybak Wełtyń – Hanza Goleniów    0:7
Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard 1:7
Aquila Szczecin – Kasta Majowe    3:1
Znicz Niedźwiedź – Orzeł Łożnica   1:4
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica   3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 12 31 58 9 10 1 1
2 Orzeł Łożnica 12 31 44 14 10 1 1
3 Hanza Goleniów 12 30 41 10 10 0 2
4 Vielgovia Szczecin 12 25 30 15 8 1 3
5 Aquila Szczecin 12 22 27 20 7 1 4
6 OKS Center MD Goleniów 12 18 32 36 6 0 6
7 Znicz Niedźwiedź 12 16 26 32 5 1 6
8 Kasta Szczecin – Majowe 12 16 20 24 5 1 6
9 Pomorzanin Przybiernów 12 16 26 29 5 1 6
10 Wołczkowo – Bezrzecze 12 10 16 29 3 1 8
11 Pomorzanin II Nowogard 12 10 22 40 3 1 8
12 Zalew Stepnica 12 9 19 34 3 0 9
13 Wicher Reptowo 12 7 18 47 2 1 9
14 Rybak Wełtyń 12 6 17 57 2 0 10

Pomorzanin uskrzydlony dwo-
ma zwycięstwami wyruszył do 
Przybiernowa z myślą o przedłu-
żeniu serii. Mało kto jednak spo-
dziewał się tego, że nowogardzia-
nie zaaplikują gospodarzom aż 7 
goli! Strzelenia rozpoczęły się po 
ładnej dwójkowej akcji na prawym 
skrzydle, przeprowadzonej przez 
Pawła Jeziorskiego i Patryka Mar-
cinkowskiego. Ten drugi w do-
godnej sytuacji otrzymał podanie 
w pole karne, jednak nie zdołał go 
przejąć, na szczęście w „szesnast-
ce” ładnie znalazł się Tomasz Sza-
fran, który przejął piłkę i pewnym 
strzałem otworzył wynik tego spo-
tkania. Druga bramka to zasługa 
indywidualnej akcji Krystiana Ku-
bickiego, który na lewym skrzydle 
minął obronę gospodarzy i precy-
zyjnie uderzył z 15 metrów. Po tym 
golu przebudzili się gospodarze, 
którzy zdobyli bramkę kontakto-
wą. Przybiernów wykonywał rzut 
rożny, po zamieszaniu piłka trafiła 
przed pole karne, gdzie jeden z za-
wodników gospodarzy uderzył na 
bramkę nowogardzian, obok za-
słoniętego Michała Piątkowskie-
go. Goście z Nowogardu na utra-
tę bramki odpowiedzieli natych-
miast, zdobywając trzeciego gola. 
Tym razem Tomasz Szafran wy-
patrzył wybiegającego na pozycję 
Patryka Marcinkowskiego, które-
go obsłużył prostopadłym poda-
niem. Marcinkowski wpadł w pole 
karne i pewnym strzałem pokonał 
golkipera miejscowych. Po zmia-
nie stron Pomorzanin II wciąż do-
minował i popisywał się świet-
ną skutecznością. Czwarty gol był 
ozdobą tego meczu, jednak trzeba 
przyznać, że przy tej bramce strze-
lec miał sporo szczęścia. Nowo-
gardzianie przerwali atak gospo-
darzy i wyprowadzili kontrę, po 
której Patryk Marcinkowski sta-
rał się dośrodkować ze skrzydła w 
pole karne Przybiernowa, jednak 
z jego wrzutki wyszedł strzał, któ-
ry w efektowny sposób zaskoczył 
golkipera gospodarzy. Po tym golu 
kibice oglądali „akcję za akcją” w 
wykonaniu obydwu zespołów, jed-
nak piłkarze z Przybiernowa nie 
byli w stanie rozmontować świet-
nie tego dnia dysponowaną obro-
nę nowogardzian. Z kolei „rezer-

wowi” nie zwalniali tempa. Na 1:5 
wynik podwyższył Krystian Ku-
bicki, który najpierw nabił w polu 
karnym rękę piłkarza gospodarzy, 
a następnie sam wykończył wy-
walczony przez siebie rzut karny. 
Gole numer 6. i 7. zdobył Paweł 
Jeziorski, który dwukrotnie poko-
nał bramkarza po składnych ak-
cjach Pomorzanina II i pewnych 
strzałach z okolic 16 metra. Pod-

sumowując, w ten efektowny spo-
sób nowogardzianie notują trze-
cie zwycięstwo z rzędu i zrównu-
ją się punktami z zajmującym bez-
pieczne 10. miejsce Wołczkowem. 
Pośród kibiców pojawiły się gło-
sy, że zryw Pomorzanina II wo-
bec fatalnej gry pierwszego ze-
społu może nie zapewnić utrzy-
mania „rezerwowym”, gdyż we-
dług przepisów pomiędzy pierw-

Paweł Jeziorski w Przybiernowie zdobył dwie ładne bramki ustalając wynik tego 
meczu szym i drugim zespołem z dane-

go miasta, musi być przynajmniej 
jedna klasa rozgrywkowa różnicy. 
Tak było kiedyś - obecnie przepisy 
te uległy zmianie, a potwierdzili-
śmy to w Wydziale Gier i Ewiden-
cji ZZPN. Okazuje się, że od tego 
roku według przepisów pierwszy 
i drugi zespół z jednego miasta 
nie może grać jedynie w tej samej 
klasie rozgrywkowej, a co za tym 
idzie- ewentualny spadek Pomo-

rzanina do regionalnej okręgówki, 
nie pociągnie za sobą przymuso-
wej degradacji „rezerwowych” do 
B Klasy. To bardzo dobra wiado-
mość, tym bardziej, że zawodnicy 
rezerw udowadniają na boisku, że 
zasługują na grę przynajmniej w 
A Klasie. Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR   
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Co zrobić z instalacją wodną na zimę?
PUWiS w Nowogardzie zachęca, by przed zimą zabezpieczyć instalacje wodne w domkach letniskowych i ogrodzie. Długo utrzymująca się letnia tempera-
tura i potrzeba podlewania roślin spowodowały, że wiele osób nadal korzysta z instalacji wodnej na terenie działek lub ogródków.

Domek letniskowy
Tymczasem w domkach wypoczynkowych użytkowa-

nych również zimą należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka 
zamarznięcia wody w instalacjach poprowadzonych przez 
nieogrzewane pomieszczenia. Instalacja wodna powinna 
być dobrze zaizolowana (minimalna grubość izolacji rur 13 
- 20 mm). - Najlepszym sposobem zabezpieczającym insta-
lację wodną przed mrozem w każdym domu jest przenośny 
system grzewczy, który w zależności od zapotrzebowania 
można zamontować w dowolnym miejscu.  

Polega on na zainstalowaniu na rurze elektrycznego ka-
bla grzejnego (zwłaszcza pobliżu wodomierza, filtra, zawo-
rów odcinających i czerpalnych), który można uruchamiać 
podczas dużego mrozu lub dłuższej nieobecności - mówi 
Jakub Sobieralski, dyrektor organizacyjny w Przedsiębior-
stwie Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie.  

Wygodniejszym i lepszym rozwiązaniem jest zastoso-

wanie termostatu, który automatycznie włącza urządze-
nie, gdy temperatura spadnie do 3°C, zaś jej wzrost do 7°C 
powoduje jego wyłączenie. Jest to rozwiązanie bezpieczne, 
niedrogie i tanie w eksploatacji.

W domkach letniskowych, które nie będą użytkowa-
ne zimą (lub w pomieszczeniach nieogrzewanych w dom-
kach całorocznych) należy opróżnić z wody wszystkie syfo-
ny (szczególnie porcelanowe misek ustępowych), a następ-
nie je zatkać celem uniemożliwienia rozchodzenia się nie-
przyjemnych zapachów z kanalizacji. Alternatywnym roz-
wiązaniem jest zalanie syfonów płynem niezamarzającym, 
ale trzeba pamiętać, że z czasem on odparuje, a więc ko-
niecznym będzie jego uzupełnienie.

- Szczególną opieką pod względem zabezpieczenia wy-
maga wodomierz.  

Niezbędne jest jego ocieplenie, ponieważ nawet po za-
mknięciu zaworów wewnątrz korpusu znajduje się pewna 

ilość wody, której trudno się pozbyć - dodaje Jakub Sobie-
ralski.

W ogrodzie
Najważniejszym zabiegiem, jaki należy przeprowadzić 

przed sezonem zimowym, jest pozbycie się wody z wszel-
kich narzędzi i rur, w których może zalegać, np. z węży 
ogrodowych, zraszaczy, pistoletów czy lanc zraszających. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku zamarznięcia 
zalegającej wody narzędzia mogą ulec zniszczeniu, a roz-
szerzająca się w wężach woda może je po prostu rozerwać.

Warto wyposażyć system nawadniania w zawory odwad-
niające, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu podczas prac 
konserwacyjnych, ponieważ system sam usunie zalegającą 
wodę ze zraszaczy i podłączonych rur. W przypadku braku 
zaworów odwadniających wodę najlepiej usunąć sprężonym 
powietrzem. To najprostszy i najbezpieczniejszy sposób.

Arkonia wygrywa – Pomorzanin wciąż na dnie...

10 porażka w sezonie
W sobotę (14 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, pierwszy zespół 
Pomorzanina podejmował Arkonię Szczecin. Goście już przed przerwą ustalili wynik me-
czu i wywieźli z Nowogardu 3 punkty. Dla podopiecznych Tomasza Surmy była to już 10 
porażka w sezonie. Nowogardzianie do bezpiecznej strefy tracą obecnie 11 punktów.

Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin  0:2 (0:2)
Skład: Jacek Malanowski – Arkadiusz Balcer, Fernando Maia Batista, Paweł Kró-

lik, Tomasz Wąsik – Gracjan Wnuczyński (c) , Rafał Mendyk, Kamil Lewandowski 
(Adam Mańka), Dominik Wawrzyniak (Konrad Adamek), Filip Plewiński (Karol 
Osakiewicz) – Dawid Kurek.   

Fatalna frekwencja na trenin-
gach i absencja podstawowych 
piłkarzy Pomorzanina, którym 
najwyraźniej odechciewa się grać, 
zmusiła trenera Tomasza Surmę 
do wzmocnienia zespołu piłka-
rzami z drugiego zespołu. Mecz 
z rozpędzoną Arkonią Szczecin 
(3 zwycięstwa i 2 remisy w pię-
ciu ostatnich meczach) był ostat-
nim pojedynkiem przed własną 
publicznością. Pierwsze minuty 
były ospałe i piłkarze obydwu ze-
społów nie były w stanie zagrozić 
bramce rywali. Obraz gry zmienił 
się dopiero po 30 minutach, nie-
stety na korzyść dla gości ze Szcze-
cina. Jeden z zawodników Arko-
nii zdecydował się na zaskakujące 
uderzenie z około 25 metrów. Fut-
bolówka odbiła się od poprzecz-
ki, a obrońcy gospodarzy „zasty-
gli” w polu karnym i nie wyko-
pali piłki. Z takiego obrotu spra-
wy skorzystał napastnik Arkonii, 
który dobił strzał kolegi wypro-
wadzając swój zespół na prowa-
dzenie. Nowogardzianie nie zdą-
żyli się otrząsnąć po stracie gola, 
a już pięć minut później przegry-
wali 0:2. Tym razem zawodnik ze 
Szczecina otrzymał ładne prosto-
padłe podanie i znalazł się w sy-
tuacji sam na sam z Jackiem Ma-
lanowskim. Piłkarz przejezdnych 
minął nowogardzkiego golkipera 
i z najbliższej odległości umieścił 

piłkę w siatce. Po zmianie stron 
Pomorzanin się przebudził i za-
czął dominować na boisku, z ko-
lei szczecinianie skupiali się jedy-
nie na obronie. Ataki nowogar-
dzian nic jednak nie przyniosły... 
Najbliżej strzelenia bramki był 
Dawid Kurek. Najpierw filigrano-
wy napastnik Pomorzanina ład-
nie uderzył z dystansu, jednak nie 
zdołał pokonać bramkarza Arko-
nii. Następnie po akcji Gracjana 
Wnuczyńskiego i wyłożeniu piłki 
jak na „tacy” w pole karne, Dawid 
Kurek uderzył z dwóch metrów, 
ale w porę zareagował bramkarz 
gości, który zdołał zatrzymać ten 
strzał. Tym samym nowogardzia-

nie zanotowali 10 porażkę w se-
zonie i z marnymi 6 punktami na 
koncie, wciąż pozostają w fatalnej 
sytuacji. Obecnie Pomorzanin do 
bezpiecznego 10. miejsca traci już 
11 punktów. Za tydzień ostatnia 
kolejka w rundzie jesiennej i wy-
jazdowy mecz z Iną Ińsko, która 
również okupuje strefę spadkową. 
Przydałoby się zwycięstwo na ko-
niec, jednak po porażce w Dobrej, 
trudno wierzyć w to, że nowogar-
dzianie w tym sezonie zdołają się 
jeszcze przebudzić... Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz aktualną tabelę. 

KR 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
14. kolejka:
Stal Szczecin – Sparta Węgorzyno   1:2
Stal Lipiany – Polonia Płoty   4:5
Rega Trzebiatów – Ina Ińsko   4:0
Pomorzanin Nowogard – Arkonia Szczecin 0:2
Zorza Dobrzany – Sarmaty Dobra   2:0
Piast Karsko – Energetyk Gryfino   0:4
Iskra Golczewo – Morzycko Moryń  0:4
Błękitni II Stargard – Kłos Pełczyce  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 14 40 41 10 13 1 0
2 morzycko moryń 14 33 42 14 11 0 3
3 Sparta Węgorzyno 14 32 33 19 10 2 2
4 Stal Szczecin 14 32 47 5 10 2 2
5 Błękitni II Stargard 14 25 46 24 8 1 5
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 14 24 30 29 7 3 4
7 Iskra Golczewo 14 20 22 23 6 2 6
8 Polonia Płoty 14 19 24 31 6 1 7
9 Kłos Pełczyce 14 18 24 22 5 3 6
10 Arkonia Szczecin 14 17 20 22 4 5 5
11 Piast Karsko 14 17 25 30 5 2 7
12 Stal Lipiany 14 12 28 47 3 3 8
13 Zorza Dobrzany 14 10 17 31 2 4 8
14 Ina Ińsko 14 10 12 27 3 1 10
15 Pomorzanin Nowogard 14 6 12 26 1 3 10
16 Sarmata Dobra 14 4 9 72 1 1 12

Koledzy z obrony w tym sezonie nie rozpieszczają Jacka Malanowskiego i choć Po-
morzanin wcale nie traci najwięcej goli w lidze- to jednak popełnia mnóstwo błędów

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:
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SKARB PAŃSTWA •PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE • NADLEŚNICTWO  NOWOGARD

72-200  NOWOGARD,  ul. Radosława 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej – budynkiem byłej hydroforni
 w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej hydroforni (po-
wierzchnia użytkowa 14,02 m2 ) o  powierzchni 1248 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na 
działce gruntu oznaczonej nr ewid. 93/20 w obrębie geodezyjnym  nr 7 Nowogard  stanowiąca własność Skar-
bu Państwa będąca w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 02.12.2015 roku o godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa 
Nowogard  - świetlica przy ul. Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za przedmiot przetargu   wynosi : 80,00 zł netto
  ( słownie :  osiemdziesiąt złotych 00/100 ) .
4.  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 100 zł, które należy wpłacić w terminie do dnia 02.12.2015 roku do godz. 10 

30 na konto Nadleśnictwa Nowogard : BOŚ Szczecin 86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nadleśnic-
twa Nowogard.

5. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników, odwołaniu 
lub unieważnieniu przetargu, a dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet zadeklarowanej ceny 
dzierżawy (netto + podatek VAT) za nieruchomość . 

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz wydzierżawiającego  w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzier-
żawy przez uczestnika przetargu, który go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym miejscu i terminie do podpisania umowy dzierżawy. 
8.  Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania niezbędnych informacji ze strony Nadleśnictwa 

jest  Jan Masłowski  - tel. ( 091 ) 39 20640 .
10. W terminie 3 dni od zamknięcia przetargu Nadleśnictwo zawiadamia pisemnie o rozstrzygnięciu prze-

targu wszystkich uczestników.
11. Nadleśnictwo ma prawo w uzasadnionym przypadku do unieważnienia przetargu.

Dziękuje 

Radzie Sołeckiej 
oraz 

mieszkańcom 
Kościuszek, 
którzy przyczynili się 

do organizacji imprezy 
 dnia 11 listopada 

Sołtys 
Katarzyna Wąsik

Dnia 6.11.2015 r. 

zaginęły klucze 
do samochodu 

w okolicach Żeromskiego 18-19. 
Znalazcę proszę o kontakt. 

Tel. 91 39 25 835, 783 226 086

R E K l A m A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Zakończenie rundy jesiennej w III lidze Kobiet

Po 7 minutach było już po meczu...
W niedzielę (15 listopada), o godzinie 12:00, na stadionie w Nowogardzie, kobieca drużyna 
Pomorzanina rozgrywała swój ostatni mecz w rundzie jesiennej, a rywalkami były zawod-
niczki Energetyka Junior Gryfino. Już po pierwszych minutach podopieczne Pawła Błasz-
czyka wyszły na trzybramkowe prowadzenie i rozstrzygnęły ten mecz na swoją korzyść. 
Ostatecznie „Pomorzanki” jesień kończą na pozycji wiceliderek i znajdują się w dobrej sy-
tuacji przed rundą rewanżową. 

Pomorzanin Nowogard – Energetyk Junior Gryfino 12:0 (7:0)
Gole: `Małgorzata Labuda x4, Natalia Nowacka x2, Aleksandra 

Mościńska x2, Patrycja Kozioł x2, Katarzyna Piotrowska, Małgorza-
ta Wołk

Skład: Anita Piotrowska (c) – Karolina Kowalczuk, Katarzyna Pio-
trowska, Weronika Godziszewska, Róża Misiak – Małgorzata Wołk, 
Małgorzata Labuda, Aleksandra Mościńska (Oliwia Czerewacz), We-
ronika Rzeplińska (Klaudia Korgiel) – Natalia Nowacka, Patrycja Kozioł.

Już przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego pewne było, że pił-
karki z Nowogardu wygrają mecz 
z debiutującym w rozgrywkach 
Energetykiem Junior Gryfino, je-
dyną niewiadomą były rozmiary 
tego zwycięstwa. Jak się okazało 
- po 7 minutach gry było już po 
meczu... Najpierw po dośrodko-
waniu Katarzyny Piotrowskiej z 
rzutu rożnego, ładnie w polu kar-
nym znalazła się Aleksandra Mo-
ścińska, która zdobyła pierwszego 
gola dla „Pomorzanek”. Następnie 
Patrycja Kozioł uderzyła mocno i 
płasko z 16 metrów, a futbolów-
ka wpadła do siatki tuż przy słup-
ku. Chwilę potem w sytuacji sam 
na sam z bramkarką przyjezd-
nych znalazła się Natalia Nowac-
ka, która nie dała szans rywal-
ce na skuteczną obronę. W sumie 
po pierwszych 40 minutach „Po-
morzanki” prowadziły już 7:0. Po 
zmianie stron podopieczne Pawła 

Błaszczyka dołożyły jeszcze 5 bra-
mek i ostatni mecz w rundzie je-
siennej wygrały 12:0. Swój najlep-
szy mecz w barwach Pomorzani-
na rozegrała Małgorzata Labuda, 
która zdobyła 4 gole. Świetnie za-
prezentowała się również Natalia 
Nowacka, która strzeliła dwa gole 

i asystowała przy 4 bramkach. Po 
dwa gole dorzuciły również Alek-
sandra Mościńska i Patrycja Ko-
zioł, natomiast Katarzyna Pio-
trowska i Małgorzata Wołk doło-
żyły po jednym trafieniu. To dru-
gi mecz nowogardzianek, w któ-
rym niekwestionowana liderka 

zespołu- Anita Piotrowska, nie 
wspomagała koleżanek w ataku, 
a broniła bramki Pomorzanina. 
Jak przyznaje trener Paweł Błasz-
czyk, jego podopieczne bardzo 
dobrze radzą sobie w środku pola 
oraz w ataku, i Anita Piotrowska, 
od rundy wiosennej, będzie już 
etatową bramkarką „Pomorza-
nek”, aby tym samym dodać jesz-
cze większej pewności w obronie 
nowogardzkiego zespołu. 

Piłkarki z Nowogardu do wio-
sny pozostaną na drugim miej-
scu w tabeli, ustępując jedynie 
zawodniczkom z Wałcza. „Po-

morzanki” znajdują się jednak w 
świetnej sytuacji przed rundą re-
wanżową, gdyż mecze z Orłem 
Wałcz, Falą Międzyzdroje i Za-
lewem Stepnica - czyli główny-
mi rywalkami do awansu, roze-
grają przed własną publicznością. 
Wszystko w nogach podopiecz-
nych Pawła Błaszczyka i wierzy-
my, że nowogardzianki są w sta-
nie w tym sezonie awansować do 
II Ligi Kobiet. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR

Małgorzata Labuda z Energetykiem Junior Gryfino zdobyła 4 gole, tym samym roz-
grywając jak dotąd swój najlepszy mecz w barwach Pomorzanina

III Liga Kobiet 2015/2016
9. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Hattrick Kołobrzeg  8:0
Błękitni II Stargard – Fala Międzyzdroje  0:3
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  0:1 
Olimpia III Szczecin – Orzeł 2010 Wałcz  0:2 
Pomorzanin Nowogard – Energetyk Gryfino 12:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 9 24 40 6 8 0 1
2 Pomorzanin Nowogard 9 21 47 5 7 0 2
3 Fala Międzyzdroje 9 21 41 6 7 0 2
4 Zalew Stepnica 9 18 48 11 6 0 3
5 Vielgovia Szczecin 9 16 37 13 5 1 3
6 Olimpia III Szczecin 8 13 18 16 4 1 3
7 Błękitni II Stargard 9 9 4 27 3 0 6
8 AP Kotwica Kołobrzeg 8 6 15 13 2 0 6
9 Energetyk Junior Gryfino 9 3 22 63 1 0 8
10 Hattrick Kołobrzeg 9 0 0 112 0 0 9

PIASEK, PIASEK PRZESIEWANY, ŻWIR, 
CZARNOZIEm, POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZEm DO KlIENTA
REKlAmA

REKlAmA



Nr 88 (2319)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun merytoryczny: Katarzyna Kijana 
Zespół redakcyjny: Monika Rasowska, Angelika Sikorska, Alek-

sandra Szcześniak, Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska

Wyniki „Wyborów książek”, czyli co 
najchętniej czytają uczniowie ZSP 

W poprzednim tygodniu pisaliśmy o akcji „Wy-
bory książek” zorganizowanej przez nauczyciela bi-
bliotekarza Panią Katarzynę Kijanę przy współpracy 
z Samorządem Uczniowskim, dzisiaj prezentujemy 

wyniki wyborów, które pokazują jakie książki cieszą 
się największą popularnością wśród uczniów oraz 
jaki typ literatury młodzież czyta najchętniej. 

Seminarium „Innowacyjne podręczniki 
do kształcenia zawodowego” w ZSP 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nowogardzie od 2012 
roku bierze udział w projekcie 
współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego pn. „Innowacyjne podręcz-
niki do kształcenia zawodowego”. 
Działania w tym projekcie polega-
ją na  testowaniu i upowszechnia-
niu e-booka w zawodzie technik 
hotelarstwa.  Na podsumowanie 
udziału  w tym projekcie w  dniu  
22 października 2015 r. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie odbyło się  jedno z 4 
subregionalnych seminariów, po-
dzielone na 3 panele tematyczne. 

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sit-
kowski powitał gości seminarium, 
wśród których byli: Starosta Po-
wiatu Goleniowskiego Tomasz 
Kulinicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Stani-
sław Saniuk,  Radni Rady Miej-
skiej: Lidia Bogus, Michał Kra-
ta, Roman Kwiatkowski, Michał 
Wiatr i Marcin Wolny, dyrektorzy 
placówek oświatowych Pani Irena 
Juszczyk, Pani Joanna Wardziń-
ska, Pan Leszek Becela, Pan Paweł 
Czapkin, Pani Tatiana Olbert, Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Małgorzata Bernacka oraz Rad-
ny Powiatu Goleniowskiego Ka-
zimierz Lembas oraz  nauczyciele 
przedmiotów zawodowych z za-
kresu hotelarstwa.

Pani Elżbieta Pilch  (EURO-
PIL), jako kierownik projektu, 
przedstawiła  założenia projek-
tu,  następnie uczestnicy zostali  
podzieleni  na 3 grupy panelowe, 
biorące udział  w zajęciach  o na-
stępującej tematyce: 

I – Praktyczna prezentacja e-
-podręcznika do zawodu technik 
hotelarstwa- prowadzący Henryk 
Rypiński

II – Doświadczenia  z wykorzy-
stania e-podręcznika w praktyce – 
perspektywa szkoły- prowadzący 

nauczyciel Jowita Pawlak i dyrek-
tor szkoły Stefan Sitkowski

III – Trendy i zmiany w szkol-
nictwie zawodowym – nowe me-
tody, zmiany w podstawie progra-
mowej, nowy egzamin zawodo-
wy- prowadzące Hanna Grządziel 
i Halina Limanówka.

Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy otrzymali materiały promu-
jące e-podręcznik wraz z możli-
wością zapoznania się z nim. Se-
minarium było okazją do dysku-
sji na temat kształcenia zawodo-
wego przestawicieli zarówno or-
ganu prowadzącego szkoły,  dy-
rektorów, nauczycieli oraz przed-
stawicieli instytucji rynku pracy i 
przedsiębiorców.  

Uczestnicy seminarium

Wystawa poświęcona Świętu 
Niepodległości w ZSP 

Aby uczcić 97. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę,  uczniowie klasy II TPS pod 
czujnym okiem wychowawcy 
Pani Beaty Zagórskiej przygoto-
wali wystawę poświęconą narodo-
wemu świętu, którą można było 
obejrzeć w holu szkoły. Dodatko-

wo w piątek (6 listopada) w naszej 
szkole rozbrzmiewały partiotycz-
ne melodie odtwarzane za pomo-
cą laptopa przez uczniów klasy II 
TPS Rafała Manura i Łukasza La-
cha, które wprowadzały patetycz-
ny nastrój. 

Napis informujący o nadchodzącym narodowym święcie, w tle wystawa 

Udział uczniów ZSP w 
konkursie plastycznym 
pt.: „Żołnierskie drogi” 

W ramach obchodów Święta 
Niepodległości uczniowie naszej 
szkoły: Weronika Bodys (kl. III 
TH) i Mateusz Dąbek (kl. I TPS) 
wzięli udział w konkursie pla-

stycznym pt.: „Żołnierskie dro-
gi” zorganizowanym przez No-
wogardzki  Dom Kultury. Opie-
kunem artystycznym uczniów jest 
Pani Katarzyna Kijana. 

Praca autorstwa Weroniki Bodys pt.: „Księga historii Polski” 

42

38
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232218
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"WYBORY KSIĄŻEK" 
Tytuły, które otrzymały największą liczbę głosów  

„Król Edyp”, Sofokles

„50 twarzy Greya”, E.L. James

„Harry Potter” (seria), J.K. Rowling

„Pan Tadeusz”, Adam Mickiewicz

„Mały książę”, Antoine de Saint -Exupery

„Krzyżacy”, Henryk Sienkiewicz

„Dzieci z Bullerbyn”, Astrid Lindgren

„Makbet”, William Szekspir 

„Dziady”, Adam Mickiewicz

„Wesele”, Stanisław Wyspiański

„Kamienie na szaniec”, Aleksander Kamiński

„Zmierzch”, Stephenie Meyer 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem”,  J.R.R. Tolkien

„Lalka” Bolesław Prus

„Pamiętnik narkomanki”, Barbara Rosiek

„Chłopi”, Władysław Reymont

43%

21%

21%

4% 3%
3% 3% 2%

Rodzaje literatury czytanej przez młodzież ZSP

Książki obyczajowe
Lektury obowiązkowe

Literatura fantastyczna

Kryminały

Klasyka literatury

Literatura wojenna
Literatura psychologiczna
Literatura grozy

Wykres nr 1 – Najchętniej czytane książki  

Wykres nr 2 -  Rodzaje literatury czytanej przez uczniów 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165
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OGŁO SZE NIA drob ne

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, 

że prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszczaków 
19. Tel. kom. 783 570 056, 695 264 
594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
Radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 501 
549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie miesz-
kania działka pod budowę garażu.
Tel. 604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem 
w Nowogardzie. 608 853 710

•	  Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe 50m2  w Nowo-
gardzie. Tel. 511 099 681 

• Do wynajęcia pomieszczenie 60 
m2. 609 24 58 16 

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicach stadionu. 695 400 
600

•	 Szukam garażu w okolicach 15 
lutego. 783 484 836

• Wynajmę mieszkane 2 pokojowe 
na ulicy Racibora o powierzchni 
56 m2. Tel. 693 128 117 

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 607 
647 215

•	 Sprzedam mieszkanie 57m2, 3 
pokoje, 100 000 zł. Tel. 721 157 
443

•	 Działki nad jeziorkiem. 2 km od 
Nowogardu 0,55 ha i 0,45 ha po 5 
zł/m2; 0,20 i 0,15 ha po 30 zł/m2, 
Na działce prąd i blisko woda. Tel. 
91 39 25 888

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie dwupokojowe ul. Światowida. 
601 500 090 

• Sprzedam garaż na ul. Zamkowej. 
Tel. 509 329 023 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 
070 

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 50 m2 w centrum miasta No-
wogard. 511 099 681

•  Zamienię mieszkanie 3 pokojowe 
(58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam działkę pod zabudowę. 
91 39 25 888 

• Sprzedam działke budowlana w 
centrum Przemocza 2,500m2 i 
3230 m2 obreb Stargard , Gole-
niów. Tel 602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci 
Łęczyca w rejonie skrzyzowania 
dróg Stargard-Maszewo, Szcze-

cin-Chociwel. Działka przylega 
bezposrednio do drogi 106 tel 607 
835 815

• Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 
3 pokojowe 67m2  I piętro ul. Zam-
kowa. Możliwe pozostawienie czę-
ści umeblowania i wyposażenia. 
Tel. 608 507 355 

• Sprzedam mieszaknie 3 pokojo-
we, IV piętro, 57,8m2. Tel. 607 540 
622 

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe z dużym ogrodem. 785 921 
868 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 2900 m2 w Krzywicach. Cena 
55000 zł. Tel. 661 213 722

•	 Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. Tanio. 507 045 404

•	 Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum miasta, ume-
blowane. 668 797 310 

• Do wynajęcia mieszkanie cztero-
pokojowe. 504 89 89 80

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie 57m2. 531 844 996 

• Garaż wynajmę, ul. Zamkowa. 691 
937 120 

• Sprzedam lokal około 40 m2, po re-
moncie, 3 pomieszczenia na biuro 
lub mieszkanie, plus wolnostoją-
cy, murowany budynektypu kiosk 
około 7m2, ul. 3 Maja, Nowogard, 
całość 68 000zł, Tel. 601 541 164,  
możliwość dzierżawy

• Kupię dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 669 018 385 po 19.00

mOTORYZACJA
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam samochód Opel Astra 
1,7 TD, rok 85, zarejestrowany, 
ubezpieczony. Cena do uzgodnie-
nia. 669 823 464 

• Sprzedam Nissan Primera, r. 98, 
1.6, z gazem, przegląd ważny do 
06.2016r., na biegu  Tel. 603 615 
897 

• Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

ROlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Kupię do 5h ziemi rolnej w gminie 
Nowogard. Tel. 519 407 294

•  Sprzedam ziemniaki jadalne Vine-
ta, Żabówko 18. Tel. 605 092 517

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414 

• Sprzedan kury, kaczki, gęsi. 782 
429 405

• Sprzedam tuczniki. 724 827 779 

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 
884 

• Sprzedam mieszankę. 795 989 918 

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne napra-
wy wykona “złota rączka”. 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 FIRmA USŁUGOWA „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3- A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje. 
Tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-mAGIEl,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
mEBlOWEJ SAmOCHODOWEJ/ 
SKÓRZANEJ mATERIAŁOWEJ / 
POŚCIElI WEŁNIANEJ / lANOlI-
NĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEl.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 
653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. 
Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontu-
jemy. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• Docieplenia budynków, malowa-
nie , szapchlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, adaptacje pod-
daszy. 600 626 268

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy 
telefony. Adres Nowogard 700Le-
cia 15 I piętro nad apteką tel 91-
577-53-73 lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport 
zboża, piasku, słomy, traktorów, 
koparek i maszyn rolniczych. 697 
943123

• Usługi transportowe TRANSIT 
MAXI 503 153 159

• Usługi ogólnobudowlane: docie-
plenia, malowanie, szpachlowa-
nie, montaż paneli. Tel. 607 654 
692

• Usługi transportowe, przewóz ma-
szyn rolniczych. 514 740 538

• Piasek, żwir, czarnoziem z dowo-
zem wywrotka 3t. 514 740 538 

PRACA
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

•  Zatrudnię pomocnika do docie-
pleń. Tel. 782 860 130 

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospo-
darczych. 602 474 266 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię mechanika, tel. 609 49 
39 89

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji 
z doświadczeniem. 782 860 130

•	 Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracowni-
ków do dociepleń, prac wykoń-
czeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Firma z Nowogardu zatrudni spe-
dytora/dyspozytora - transport sa-
mochodowy, tel. 607 585 561

• Zatrudnię na budowie i przy da-
chach. 608 817 214 

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

• Zatrudnię murarzy i pomocników. 
608 817 214 

• Firma zatrudni   pracownika z ak-
tualnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności (otwarty rynek pracy) 
do dozorowana i prac porządko-
wych. Tel. 91 39 25 275

• Zatrudnię pracownika na kuchnie. 
530 395 368

• Zatrudnię kierowce emeryta lub 
renciste z kat.D Tel. 693 344 734 

• Zatrudnię kierowce kat. C+E, 
transport krajowy. 509 740 304 

• Zatrudnie pomocnika na farmę 
warunki płacowe dobre. Tel. 91 39 
103 15, 502 56 23 78 

• Poszukuje do pracy w lesie.726 
075 264

•    Zatrudnię do salonu optycznego 
sprzedawce. Wykształcenie min. 
średnie. 604 422 221 

• Zatrudnię kierowce z kat. D. Tel. 
601 893 514

• Przyjmę do pracy do dociepleń. 
Tel. 886 456 377 

• Poszukuje osobowe z doświadcze-
niem do opieki nad chorą osobą 
leżącą. 606 271 499, 91 39 22 308 

• Do prac wykończeniowych. 513 
100 901 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 

drzwiowa, kolor jasny, dużo pu-
łek, miejsce na wieszaki, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, złożona 
w paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUN-
KERS - Bosch ceranorm wiszacy 
elektronik,ekonomiczny z gwa-
rancja serwisowa do mieszkania-
,domu cena 1.400 zl tel. 691 686 
772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy kor-
pus zeliwny,pompa elektronik,z 
Niemiec f.Vaillant tylko ogrzewa-
nie cena 1.200zloraz piec gazowy 
c.o wiszacy do mieszkania,dom-
ku,sklepu,zakladu cena 1.000zl tel. 
691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant 
dwufunkcyjny cena 1.200zl oraz 
tylko c.o. cena 1.100zl do mieszka-
nia,baru,sklepu,domku oraz grzej-
niki panelowe c.o rozne tel 691 
686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny 
wersja kominowa, wiszacy f.Vail-
lant z Niemiec po przegladzie ser-
wisowym do mieszkania, domu, 
ekonomiczny cena 1.000 zl    tel. 
691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogro-
dową 600 cm *240 cm * 200 cm, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 
690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 
665 541 960

• Sprzedam stoły dębowe i komodę 
sosnową. 609 24 58 16 

•	 W sprzedaży drewno rozpałko-
we mieszane – duża wiązka. Sto-
larnia Olchowo (przy drodze na 
Wyszomierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam sztaplarkę – wózek wi-
dłowy z firmy balkancar udźwig3,5 
tony, silnik parkins, disel, czterocy-
lindrowy. Tel. 606 664 742 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 
m do 2,5 m kopana lub cięta z wła-
snej plantacji formowana tel. 602 
10 11 18 lub 600 899 289

•	 Sprzedam wózek dziecięcy, łó-
żeczko z wyposażeniem i nowy le-
żaczek. W bardzo dobrym stanie 
plus gratisy. Cena za całość 800 zł. 
510 266 785

• Sprzedam dużą zamrażarkę z szu-
fladami używana, ale jak nowa. 
665 541 960 

• Sprzedam rowerek różowy, 16 cali, 
koła boczne. 150 zł. 795 431 235 

• Sprzedam rury oc 6-cio metrowe, 
25. Tel. 91 39 21 002 

•	 Odstąpię 2 bilety na Divers Ni-
ght of the Jumps (motocross) na 
21.11.2015 (sektor 3) na sobo-
tę 21.11.2015 w Gdańsku - Efro 
arena, tel. 605 522 340
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORmATOR lOKAlNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA mI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia mETRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZYK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOlCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

W.12.06.-12.09W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

REKlAmA REKlAmA

REKlAmA

Zachodniopomorska III liga Brydża Sportowego 

Brydżystom „idzie” karta
Brydżyści Pomorzanina Nowogard, po 10 Rundach Rozgrywek Zachodniopomorskiej III Ligi, zaj-
mują 1. miejsce w tabeli i są na najlepszej drodze, aby powrócić do II Ligi. Przed nimi jeszcze 5 
ostatnich spotkań przed rundą rewanżową.  

Brydżyści Pomorzanina No-
wogard, po rozegraniu 10 spo-
tkań przewodzą w rozgrywkach 
III Ligi  Zachodniopomorskiej 
Brydża Sportowego. W rozgryw-
kach uczestniczy 16 zespołów. Ry-
walizacja odbywa się w formie so-
botnio-niedzielnych zjazdów dru-
żyn - jeden raz w miesiącu. W każ-
dą sobotę rozgrywa się po 3 me-
cze, trwające po 3 godziny, od 10:00 
do 20:30, z półtora godzinną prze-
rwą na obiad. W niedzielę rozgry-
wane są dwa mecze w godzinach 
od 10:00 do 17:00. W dniach 12-13 
grudnia br., rozegranych zostanie 5 
ostatnich spotkań rundy zasadni-
czej. Runda rewanżowa rozpocznie 
się w styczniu 2016 roku. Zwycięzca 
rozgrywek uzyska awans do II Ligi. 
Przy artykule prezentujemy aktu-
alną tabelę po 10 pierwszych me-

czach nowogardzkiej drużyny.  
Info: Marian Siwy, Oprac: KR

Zachodniopomorska III Liga 2015/2016 (po rundzie 10)
M VP +/- VP impy
1 Pomorzanin Nowogard 129.91 506 – 354 
2 Gustaw Securitas Szczecin 129.75 544 – 381 
3 Entuzjaści Szczecin 114.8 422 – 370 
4 Blotka Goleniów 108.45 464 – 427 
5 Pojezierze Drawskie I Drawsko Pom. 106.53 - 0.5 495 – 466 
6 Flota II Świnoujście 105.39 490 – 446 
7 Geotech Stargard 104.46 519 – 498 
8 Amator Szczecin 103.37 490 – 475 
9 Asko-Tech Szczecin 100.91 491 – 438 
10 Genesis Szczecin 97.69 - 0.5 446 – 460 
11 Klub Pickwicka Szczecin 96.32 512 – 538 
12 Rysie Szczecin 91.51 - 0.5 423 – 467 
13 KB Ceremonia Kołobrzeg 85.71 - 0.5 426 – 506 
14 Faxtel Koszalin 82.7 415 – 480 
15 Pod Wieżą Szczecin 76.8 418 – 545 
16 WKBS Choszczno 67.97 - 0.5 399 – 585 

Kącik kolekcjonera
Klub kolekcjonera i Koło Numizmatyczne w Nowogardzie, w najbliższą niedzielę (22 li-
stopada), organizuje giełdę kolekcjonerską w Nowogardzkim Domu Kultury, o godzinie 
16:00. Będzie można podczas niej podziwiać dwa nowe eksponaty nabyte przez Koło- są to 
monety okolicznościowe z cyklu „Odkryj Polskę – Ratusz w Poznaniu” oraz „Stulecie Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości – Józef Piłsudski”. 

Moneta okolicznościowa z cy-
klu „Stulecie Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości” przedstawiają-
ca wizerunek Józefa Piłsudskiego, 
przez Koło Numizmatyczne Nowo-
gard została nabyta o nominale 10 
zł. Moneta została wykonana z me-
talu Ag 925/1000 oraz przy użyciu 
stempla lustrzanego i mikrodruku. 
Jest prostokątnego kształtu o gład-

kich brzegach. Projektantem mo-
nety jest Dobrochna Surajewska, 
a wyprodukowana została przez 
Mennicę Polską S.A., na zlecenie 
Narodowego Banku Polskiego.

Drugim nowym eksponatem 
nowogardzkiego Koła jest moneta 
z cyklu „Odkryj Polskę” przedsta-
wiająca Ratusz w Poznaniu. Ratusz 
ten jest najwspanialszą budowlą re-
nesansową w Wielkopolsce i jedną 
z piękniejszych w Polsce. Najstar-
sza wzmianka o budynku pocho-
dzi z 1310 r., a wzniesiono go za-
pewne niewiele wcześniej, na prze-
łomie XIII i XIV wieku. Koło Nu-
mizmatyczne w Nowogardzie na-
było monetę o nominale 5 zł, któ-
rą wykonano ze stopu metali: pier-
ścień- MN25 oraz rdzeń- CuAl-
6Ni2, przy użyciu stempla zwykłe-
go. Brzeg monety został moletowa-

ny nieregularnie, na boku ośmio-
krotnie powtarza się napis NBP, 
który rozdzielony jest gwiazdkami, 
z czego co drugi napis odwrócony 
jest o 180 stopni. Tak jak w przy-
padku monety z Józefem Piłsud-
skim, projektantem jest Dobrochna 
Surajewska, a moneta wyproduko-
wana została przez Mennicę Polską 
S.A., na zlecenie Narodowego Ban-
ku Polskiego. Przewidziano z kolei 
o wiele większy nakład, gdyż do 1 
200 000 sztuk. 

Monety te będzie można podzi-
wiać już w najbliższą niedzielę (22 
listopada), o godzinie 16:00, gdyż 
wówczas w holu Nowogardzkiego 
Domu Kultury, odbędzie się kolej-
na już w tym roku giełda kolekcjo-
nerska, organizowana przez Koło 
Numizmatyczne Nowogard, na 
którą gorąco zapraszamy. 

KR
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 10.12.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

Czytaj s. 10, 11

s. 13

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:

Patrzymy w przyszłość  
z optymizmem

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Woda 
po kostki 
stoi

Szymon Piecyk 
16-letni 
mistrz 
w karate

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi

• depilacja laserowa
• likwidowanie przebarwień skóry
• fotoodmładzanie
• odchudzanie falami radiowymi
• leczenie trądziku
 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 603 456 577

NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY
- Oferujemy pełen asortyment części i akcesoriów 
  do samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli
- Umożliwiamy zakupy w atrakcyjnych cenach
- Oferujemy pomoc specjalistów w doborze części
- Realizujemy zamówienia indywidualne
- Współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami
- Oferujemy montaż zakupionych części na miejscu

Wreszcie ranking, w którym przodujemy

Nowogardzka biblioteka  
ponownie wśród najlepszych

kolejna odsłona 
sybirackich  
losów

Odnaleziony 
po 75 latach

Czytaj s. 3
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

W sobotę (14 listopada), o godzinie 16:00, ulicami Osiny przeszedł 
marsz z pochodniami, zorganizowany z okazji obchodzonego w dniu 11 
listopada wspomnienia św. Marcina. Następnie w miejscowej świetlicy, na 
każdego czekał specjalnie przygotowany poczęstunek, nie zabrakło takich 
dań jak rogaliki czy gęsina. Przy tak zastawionym stole opowiadano m.in. 
historię życia św. Marcina. Organizatorami spotkania była Gminna Biblio-
teka w Osinie oraz wiejska świetlica w Osinie. Klaudia Stefańska

W Bodzęcinie, przy wjeździe od krajowej „szóstki”, działka która nale-
ży do Agencji Nieruchomości rolnej wciąż pozostaje zarośnięta. Jak widać 
na zdjęciu, sołectwo wykosiło jedynie pobocza, a mieszkańcy wciąż mu-
szą czekać na „dobre” chęci właścicieli gruntu. Jak mówił nasz rozmówca, 
który dostarczył zdjęcie, zarośla mogą stanowić zagrożenie dla budynków 
znajdujących się przy nich, choćby za sprawą pożaru. O tym temacie infor-
mowaliśmy już w lipcu, wygląda na to, że ANR wciąż nie ma zamiaru dbać 
o swoją działkę... KR

- Proszę zobaczyć i najlepiej zro-
bić zdjęcie takiej recepty, i napisać w 
DN na ten temat, bo tak nie może 
być, żeby pacjent który idzie do le-
karza otrzymywał receptę 100% na 
lek, który jedni lekarze wypisują ze 
zniżką, a inni bez -  mówi jedna z 
farmaceutek , która pokazuje nam  
przykładową receptę. Ponoć często  
bywa tak, że te same lekarstwa  na 
jednych receptach są ze zniżką, a na 
innych płatne w 100%. Wydaje się, 
że zarówno farmaceuci, jak i pa-
cjenci, nie wiedzą co jest tego przy-
czyną, czyżby i lekarze również byli 
zdezorientowani w tej sprawie, sko-
ro przepisują m.in. te same anty-
biotyki jedni na 100%, inni ze zniż-
ką? Bałagan z receptami, niestety 
jak widać, trwa nadal. JB 

Na ulicy Żeromskiego…

Woda po kostki stoi
Zalane pobocza, przejścia dla pieszych, stojąca woda po kostki. Tak w wielkim skrócie moż-
na opisać to, jak po każdych opadach deszczu wygląda niemal cała ulica Żeromskiego. Wła-
dza od lat problemu nie zauważa, chociaż woda stoi tuż przed wejściem do przedszkola. 

Można powiedzieć, że to już 
stały element, – kiedy tylko spad-
nie chociaż trochę deszczu, cała 
ulica Żeromskiego praktycznie 
zamienia się w jezioro. Najgor-
sza sytuacja jest koło Przedszkola 
nr 1 oraz na drugim krańcu dłu-
giej ulicy, czyli skrzyżowaniu z 
ul. Poniatowskiego. Mieszkańcy 
na taki stan rzeczy skarżą się od 
lat. Ostatnio mają w tym temacie 
wsparcie również radnego z tego 
okręgu, Bogusława Dziury. 

-Uważam, że miasto jak najszyb-
ciej powinno usunąć ten problem. 
Widać ewidentnie, że na ulicy nie 
działa system odprowadzania wód 
deszczowych. Sprawa jest poważ-

na, bo zalegająca woda stwarza nie 
tylko dyskomfort jej użytkowników, 
ale i niebezpieczeństwo na drodze - 
mówi radny, B. Dziura. 

Można jedynie dodać, że ulica 
Żeromskiego od lat szczęścia do re-
montów nie ma. W zasadzie trud-
no sobie przypomnieć, kiedy ostat-
nio w ogóle coś tam było robione. 
Czy wkrótce ta sytuacja się odmie-
ni? Zapewne nie prędko, skoro dla 
burmistrza priorytetem jest remont 
Placu Wolności, na którym, jak wia-
domo, woda po kostki nie stoi…

Jarek Bzowy 

 
   

W dniu 15 listopada 2015 r. 
na ul. Bankowej ujawniono po-
rzucony rower marki Borse ko-
loru granatowego. Osoby zain-
teresowane w przedmiotowej 
sprawie proszone są o zgłosze-
nie się do Komisariatu Policji w 
Nowogardzie, tel. 91-57-92-341 
lub 91-57-92-311.                  

Uwaga  
znaleziono  
klucze

W czwartek (19 listo-
pada), znaleziono dwa 
klucze w pobliżu Lidla.  
Zapraszamy do obioru  
w  Redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklama reklama reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bezpłatne POraDY PraWNe
radca prawny Jerzy Sierocki

20.11.15 (piątek)
godz. 12-13

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Wreszcie ranking, w którym przodujemy

Nowogardzka biblioteka  
ponownie wśród najlepszych
W tym roku, po raz piąty został opublikowany krajowy Ranking Bibliotek 2014. Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Instytut Książki i „Rzeczpospo-
lita”. Po raz kolejny w czołówce bibliotek w kraju, znalazła się też nasza nowogardzka biblioteka. Gala kończąca tegoroczny plebiscyt odbyła się w Pałacu 
Rzeczypospolitej w Warszawie.

Co oceniano?
Wśród kryteriów, które ocenia-

li organizatorzy rankingu, znala-
zły się takie jak: ilość czytelników 
na 1 tys. mieszkańców, ilość wy-
pożyczeń na jednego czytelnika, 
ilość książek w księgozbiorze na 
1 tys. mieszkańców, czy ilość ksią-
żek nowo zakupionych, ale bra-
no również pod uwagę poziom 
zaangażowania samorządu liczo-
ny procentem dotacji budżetowej 
dla lokalnej biblioteki. Ocenia-
no także zróżnicowanie form pro-
wadzonej działalności, dostęp-
ność księgozbiorów dla niepełno-
sprawnych, czy sposoby wykorzy-
stania Internetu. Okazało się, że 
biblioteki to miejsca, w których 
nie tylko wypożycza się książki. 
W 45 proc. z nich działają kluby 
i koła czytelnicze. Ponad 42 proc. 
bibliotek organizuje czas wol-
ny proponując np. koła teatral-
ne, muzyczne, filmowe. Bibliote-
ki chętnie współpracują z różny-
mi organizacjami pozarządowy-
mi. Aktywną współpracę w śro-
dowisku lokalnym deklaruje po-
nad 77 proc. branych pod uwagę 
bibliotek. Biblioteki publiczne co-
raz częściej nawiązują współpracę 
z bibliotekami szkolnymi, organi-
zując spotkania autorskie, akcje 
pro czytelnicze.

Nasi wysoko 
46 miejsce w kraju na 790 klasy-

fikowanych bibliotek zajęła nowo-
gardzka biblioteka. Podobnie było 
w ubiegłorocznym rankingu, gdy 
przyznano naszej bibliotece miej-
sce 43.  Miejsce to jest zarazem 4 
miejscem wśród bibliotek z na-
szego województwa. Porównując 
niektóre kryteria ocen warto np. 
zauważyć, że gdy średnio w kraju 
na każde 1000 mieszkańców 142 
jest czytelnikami biblioteki. To w 
Nowogardzie jest ich 212.  Jeśli w 
kraju jedna osoba średnio wypo-
życza 20 książek rocznie to w No-
wogardzie jest to 27 książek. Śred-
ni księgozbiór biblioteki w kraju 
to ponad 38 tys. książek. W No-
wogardzie biblioteka dysponuje 
ponad 100 tys. książek. 

Warto też podkreślić, że nowo-
gardzka biblioteka utrzymuje wy-
soką pozycję, mimo, że wśród czo-
łowych bibliotek ma relatywnie 

niski poziom dotacji budżetowej, 
czyli wsparcia ze strony samorzą-
du. Samorząd nasz również nie 
inwestuje w obiekty biblioteczne, 
a jak wynika z analizy rankingu 
wiele bibliotek, które znalazły się 
wysoko w Rankingu, nie tylko ak-
tywnie pozyskuje środki, głównie 
z Programu Biblioteka+, ale przy 
wsparciu ze strony swoich samo-
rządów, inwestuje w infrastruktu-
rę np. ścisła czołówka w Rankingu 
Bibliotek skorzystała z Programu 
Wieloletniego KULTURA+, Prio-
rytet „Biblioteka+. Infrastruktu-
ra bibliotek”. Choćby pierwszy w 
zestawieniu Barcin w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, który 
pozyskał 1 000 000 zł na budowę 
nowej siedziby, czy Gmina Łom-
ża, która uzyskała dofinasowanie 
projektu inwestycyjnego na kwotę 
1 875 000 zł. W rankingu sklasy-
fikowano też bibliotekę gminną z 
Osiny, zajęła ona miejsce w środ-
ku stawki, czyli 360 na przypo-
mnijmy 790 klasyfikowanych, ale 
biorąc pod uwagę możliwości tak 
małej gminy nie jest to najgorzej.

Wszystko dzięki zaangażowa-
niu…

Takie wyniki nowogardzkiej bi-
blioteki, zresztą powtarzalne od 
lat, to niewątpliwie zasługa per-
sonelu bibliotecznego. Dlatego o 
komentarz do rankingu Rzecz-
pospolitej i Instytutu Książki, po-
prosiliśmy przebywającą aktual-
nie na zwolnieniu lekarskim, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie, panią Zofię Pi-
larz:

 - Biblioteka to przede wszyst-
kim książka. Bez niej nie mogła-
by istnieć.  Dlatego moim priory-
tetem zawsze było nabywanie no-
wości książkowych, mających naj-
wyższą pozycję na rynku wydaw-
niczym, co było możliwe dzięki 
otrzymywanemu dofinansowaniu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego poprzez Bibliote-
kę Narodową.  I nie chodzi tutaj o 
literaturę piękną, czy tzw. czyta-
dła, często otrzymujące miano be-
stsellerów, ale literaturę popular-
no-naukową.  Cieszę się, więc, że 
to owocuje, przynosząc nam wyso-
kie miejsce w tym rankingu. Jest to 

o tyle ważne, ponieważ ocena z ze-
wnątrz jest najbardziej obiektyw-
na. Cieszę się, że również w tym 
roku zostaliśmy dostrzeżeni przez 
kapitułę tego rankingu. To najlep-
szy dowód na to, że z roku na rok 
nasza Biblioteka jest w bardzo do-
brej kondycji, jeśli chodzi o stan 
księgozbioru i udzielanie informa-
cji. Liczę, że w kolejnych latach Bi-

blioteka będzie podążać w tym kie-
runku. Bo remonty można zro-
bić zawsze, ale najważniejszy jest 
księgozbiór, odpowiadający potrze-
bom Czytelników.  Pragnę też pod-
kreślić, że wyniki rankingu to efekt 
pracy całego zespołu Biblioteki. Jest 
to nasz wspólny sukces, i dlatego 
za pośrednictwem państwa gazety 
pragnę podziękować moim współ-

pracownikom za ich pracę na rzecz 
rozwoju Biblioteki – powiedziała, 
wieloletnia dyrektor biblioteki w 
Nowogardzie. 

Gratulujemy i pani dyrektor i 
całej załodze nowogardzkiej bi-
blioteki sukcesu i życzymy kolej-
nych osiągnięć.  

sm, MS

Personel wypożyczalni i czytelni dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece w Nowogardzie
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W 70 lat po wojnie 

Kombatanci odznaczeni 
15 nowogardzkich kombatantów wojennych zostało w minioną środę odznaczonych meda-
lami przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Uroczystość, podczas któ-
rej udekorowanego kombatan-
tów medalami („Kombatanc-
ki Krzyż Zwycięstwa”) odby-
ła się w minioną środę, 18 li-
stopada, w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie. Medale przy-
znane przez Zarząd Głów-
ny Związku Kombatantów w 
Warszawie, wręczyła odzna-
czonym Janina Koptas – prezes 
zachodniopomorskich komba-
tantów. Kombatanckim Krzy-
żem Zwycięstwa zostali odzna-
czeni: Józef Ciechanowski, Jó-
zef Duda, Zdzisław Gawlikow-
ski, Jan Kośmider, Józef Mali-
nowski, Stanisław Pędziszczak, 

Michał Saniuk, Tadeusz Sowa, 
Antoni Waryczuk, Józef Wal-
czyk, Władysława Walencka, 
Grzegorz Jawny, Aleksander 
Żytko, Tadeusz Bartoszewski, 
Czesław Wierzchnicki. Dodat-
kowy medal przyznany przez 
Federację Rosyjską otrzymał 
Grzegorz Jawny – za walkę w 
szeregach Armii Czerwonej. 

Specjalne podziękowania za 
zaangażowanie w działalność 
Związku Kombatantów w No-
wogardzie otrzymał także po-
czet sztandarowy w skład, któ-
rego wchodzą panowie: An-
toni Lipka, Władysław Szu-
kalski oraz Zdzisław Kowal-

czyk. Władze krajowe Związ-
ku wyróżniły też, za dotych-
czasowy wkład w pracy na 
rzecz kombatantów, prezesową 
nowogardzkiego Koła Komba-
tantów panią Krystynę Oświę-
cimską. 

Specjalny medal za zasłu-
gi dla związku otrzymał tak-
że najmłodszy „weteran wo-
jenny” w tej organizacji – bur-
mistrz Robert Czapla. 

Wszystkie medale wręczono 
z okazji 70 rocznicy zakończe-
nia II Wojny Światowej, jaką 
obchodzimy w tym roku. 

MS Grzegorz Jawny dekorowany Krzyżem 
Zwycięstwa

Krystyna Oświęcimska wręcza wyróż-
nienia delegacji pocztu sztandarowe-
go Związku Kombatantów w Nowo-
gardzie

Kolejna skarga na 
Burmistrza 
W miniony wtorek, pan Mirosław Berezowski, przewodniczący Or-
ganizatora Marszu Niepodległości, jaki odbył się w Święto Niepod-
ległości w Nowogardzie, złożył skargę na Burmistrza Nowogardu do 
Rady Miasta. Przypomnijmy, że to w ostatnim czasie kolejna skar-
ga złożona na burmistrza miasta przez obywatela. Niedawno pisali-
śmy o skardze, którą złożył mieszkaniec osiedla Radosław, w związ-
ku z przerwanym na osiedlu remontem drogi. Jak dowiedziała się re-
dakcja, skarga ta ma być rozpatrywana dzisiaj (piątek) na posiedze-
niu Komisji Rewizyjnej, a następnie głosowana na najbliższej sesji, 
jaka ma się odbyć już 25 listopada. Tymczasem, poniżej publikuje-
my pełną treść skargi złożonej w związku z okolicznościami organi-
zacji Marszu Niepodległości:

Rada Miejska  w Nowogardzie
 Zwracam się do Szanownej Rady jako organu kontrolnego nad spra-

wowaniem funkcji Burmistrza jako urzędnika organu gminy o upomnie-
nie w sprawie złamania prawa względem Ustawy  z  dnia 24 lipca 2015 r  
„Prawo o zgromadzeniach”. 

 Korzystając z uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy do 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie dnia 03.11.2015r złożyłem „Zawiado-
mienie o Zgromadzeniu Publicznym”, którego celem miał być Marsz Nie-
podległości i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przy ul  3 
Maja w Nowogardzie. Pan Burmistrz w piśmie z dnia 6.11.2015r ( dostar-
czonym 9.11.2015r) skierowanym do mnie jako przewodniczącego orga-
nizacji Marszu łamiąc postanowienia w/w ustawy nie wyraził zgody na 
przemarsz ulicą 3 Maja. Również podległy Jemu organ gminy nie opubli-
kował informacji o zamiarze zorganizowania Marszu Niepodległości tj. o 
miejscu i terminie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej gminy a taki obowiązek nakłada na organ gminy ta ustawa. Dodatko-
wo Burmistrz, jako kierujący organem gminy zobowiązany jest tą ustawą 
do poinformowania służb, w tym Policji o konieczności podjęcia niezbęd-
nych czynności zabezpieczających i nie tylko takiego działania nie podjął, 
ale jeszcze „zabronił” Policji” takich działań. Ponadto jako gospodarz pla-
cu przy Pomniku Niepodległości gdzie zostały zgłoszone uroczystości zło-
żenia kwiatów w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada nie zadbał o 
należyty porządek wokół tego obiektu wystawiając tym samym przykrą 
wizytówkę dla Nowogardu. Nie  wydał też zezwolenia na powieszenie flag 
państwowych, ani wokół pomnika, ani wzdłuż ulicy 3 Maja. 

 W zakresie w jakim to było możliwe technicznie o porządek na placu 
wokół Pomnika Niepodległości zadbali sami organizatorzy marszu. Oni 
też umieścili przy pomniku flagi państwowe.  

Przewodniczący Organizatora Marszu Niepodległości w Nowogardzie
Mirosław Berezowski

konsultacje społeczno- gospodarcze  
w Gminie Osina 

Planują swoją przyszłość 
W dniach 17-19 listopada, w wiejskich świetlicach w Osinie, Krzywicach oraz Węgorzy od-
były  się spotkania dla mieszkańców gminy Osina, służące przygotowaniu strategii społecz-
no-gospodarczej na lata 2015-2023. Konsultacje miały formę otwartych zebrań. Celem spo-
tkania było określenie kierunku rozwoju gminy na kolejne lata. 

Na początku spotkania padło 
pytanie, czym dla każdego z nas 
jest gmina Osina? Co przema-
wia za tym, że jest to miejsce, w 
którym chcemy żyć? Odpowie-
dzi na te pytania były różne. Dla 
jednych priorytetem była rodzina, 
dla drugich praca, a dla trzecich 
edukacja. Po krótkim omówieniu 
poszczególnych aspektów, głos za-
brał wójt gminy Osina- Krzysztof 
Szwedo, który przedstawił uczest-
nikom konkretny powód spotka-
nia. 

- Spotkaliśmy się tu, by opraco-
wać strategię na lata 2015-2023.
Przygotowanie strategii ma być 
wyznacznikiem, który wskaże nam 
drogę rozwoju naszej gminy. Waż-
niejszym aspektem strategii są 
przedsięwzięcia, które chcemy na 

chwilę obecną już realizować, aby 
móc przede wszystkim ubiegać się 
o dofinansowania. Te konkretne 
zadania muszą zostać zapisane w 
strategii. Dlatego proszę Was, by-
ście przedstawili swoje koncepcje 
oraz wizje, by  naszą gminę ulep-
szać – powiedział K. Szwedo.  Po 
wystąpieniu wójta, przedstawi-
ciele poszczególnych miejscowo-
ści zaprezentowali pomysły, któ-
re należałoby uwzględnić w opra-
cowywaniu strategii. Dla przy-
kładu, mieszkańcy Węgorzyc do 
najważniejszych elementów po-
prawiających rozwój wsi zaliczy-
li m.in.: budowę świetlicy z wy-
posażeniem, budowę chodników, 
stworzenie siłowni na świeżym 
powietrzu, budowę wieży kościel-

nej.  Mieszkańcy kolejnej wioski 
zaproponowali m.in. remont sta-
rej remizy strażackiej, uzupełnie-
nie oświetlenia, budowę odwod-
nień deszczowych, odrestaurowa-
nie zabytków. 

Ostatnim etapem konsultacji 
będzie spotkanie zorganizowa-
ne w Osinie, w którym nad roz-
wojem gminy będą wspólnie dys-
kutowali urzędnicy, radni i sołty-
si. Następnie ma być sporządzony 
„raport o stanie gminy”. W nim 
zawarte zostaną też wszystkie 
zgłoszone potrzeby przez miesz-
kańców. Następnie na tej bazie 
powstać ma ostateczny doku-
ment pn. strategia rozwoju gminy 
do roku 2023”. 

Klaudia Stefańska 
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rozmowa z lekarzem magdaleną Bogusławską 

Zawsze namawiam pacjentów, by się szczepili 
Pani Magdalena Bogusławska, to mieszkanka Osiny. Od 2000 roku, jako lekarz rodzinny, prowadzi swój Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO-
XIMUS” w Osinie. Aby sprawdzić, jak wygląda organizacja służby zdrowia w Osinie, i w jakiej kondycji zdrowotnej są mieszkańcy tej niewielkiej gminy, 
udaliśmy się na rozmowę z Magdaleną Bogusławską – lekarzem pediatrą z 35-letnim stażem. 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
wygląda organizacja służby 
zdrowia w Osinie?

MB: Nasza gmina liczy ok. 
2900 mieszkańców. Jest to popu-
lacja, która obejmuje funkcjono-
wanie jednego podmiotu podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Współ-
pracuję, w ramach swojej prakty-
ki, z dwoma paniami pielęgniar-
kami tj. z panią Bogusią Zengotą – 
pielęgniarką praktyki, moją prawą 
ręką oraz z panią Marysią Machut 
pielęgniarką środowiskową. Pani 
Marysia jest bardzo lubiana przez 
wszystkich mieszkańców w gminie 
Osina, a w szczególności przez oso-
by starsze, które zawsze czekają na 
nią z utęsknieniem. Muszę zazna-
czyć, że atmosfera w pracy jest bar-
dzo dobra, jest to zasługa całej na-
szej trójki. Zawsze rozumiemy się 
bez słów, wystarczy czasami jed-
no spojrzenie i wiemy, co mamy 
robić. Bardzo jestem wdzięczna, 
że ta współpraca między nami 
się tak dobrze rozwinęła. Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„PROXIMUS” jest czynny od po-
niedziałku do piątku, według wy-
magań NFZ, od godziny 8: 00 do 
18:00. W tych godzinach pacjen-
ci mogą uzyskać pomoc, z tym, że 
przyjmowani są przeze mnie od go-
dziny 8: 00 do 13: 00 i po południu 
dla ludzi pracujących od godziny 
16: 00 do 17:00. Pozostały czas jest 
wykorzystywany na prace admini-
stracyjno-biurowe, wizyty domo-
we i prace w terenie z pacjentami. 
W dni wolne od pracy tj. w święta 
i po godzinie 18: 00 zabezpieczony 
jest POZ nocny i świąteczny, który 
mieści się w Goleniowie w Szpitalu, 
i w Nowogardzie w budynku przy 
ul. 3 Maja. 

W jakiej kondycji zdrowotnej 
są mieszkańcy gminy Osina?

Trudno postawić tu ocenę obiek-
tywną, ponieważ struktura lud-
ności Osiny, na przestrzeni prawie 
28 lat, bardzo się zmieniła. Uby-
ło dużo ludzi młodych, czyli lu-
dzi zdrowych. Ze względu na taki 
a nie inny rynek pracy, większość 
młodych ludzi wyjechała za gra-
nice lub do większych miast. Po 
prostu zniknęli mi oni z pola wi-
dzenia. Pozostała, bardzo duża, 
część osób to osoby starsze i stare. 
Bo społeczeństwo w Osinie bardzo 
się zestarzało. Problemy zdrowotne 
związane są ze starzeniem się or-
ganizmu, czyli z chorobami wie-
ku starczego tj.: miażdżycą, choro-
bami układu krążenia, układu ru-
chu. Dochodzą również problemy 

zdrowotne wieku starczego, któ-
rych nie było, albo nie występowa-
ły aż tak często. Wydaje mi się, że 
w Osinie, jak i w całym kraju, sy-
tuacja wygląda podobnie. Wynika 
to ze średniej statystycznej. Ludzie 
żyją coraz dłużej. Ma na to ogrom-
ny wpływ postęp medycyny.

Z jakimi problemami zdro-
wotnymi najczęściej zwracają się 
do pani pacjenci, jako lekarza?

Powiem szczerze, że ze wszystki-
mi. To nie są tylko problemy zdro-
wotne. Pacjenci przychodzą rów-
nież z problemami rodzinnymi, 
osobistymi, po wszelkie porady, by 
porozmawiać, czy ukoić czasem ja-
kieś żale. Czuję się spełniona nie 
tylko jako lekarz, ale również jako 
człowiek. Wielokrotnie słyszę od 
moich pacjentów, że im pomogłam 
w wielu sprawach, nie tylko zdro-
wotnych, ale i emocjonalnych czy 
rodzinnych. Jeżeli chodzi o spra-
wy zdrowotne, to naprawdę można 
mówić o całym przekroju medycz-
nym. Od infekcji, po sprawy kar-
diologiczne, internistyczne, okuli-
styczne, laryngologiczne, chirur-
giczne. Dosłownie można mówić 
tu o całym zakresie medycyny. W 
pierwszym rzędzie z reguły pacjen-
ci trafiają prosto do mnie, bywa też 
tak, że pacjenci kierowani są do 
specjalistycznych poradni, ale to w 
uzasadnionych wypadkach.

 Rozmawiamy dzisiaj w takim 
okresie, kiedy pogoda nas ra-
czej nie rozpieszcza. To powodu-
je, że jesteśmy narażeni na róż-
ne choroby. Jak należy zabezpie-
czyć swój organizm przed gry-
pą i przeziębieniem w okresie je-
sienno-zimowym?  

Mamy takie dosyć miłe osiągnię-
cie i dobrą współpracę z Urzędem 

Gminy, który od bodajże 10 lat, 
na mój wniosek, kiedy byłam jesz-
cze radną za kadencji poprzednie-
go wójta pana Tomkowskiego, fun-
duje populacji powyżej 65 roku ży-
cia oraz ludziom, którzy są obję-
ci szczególną troską, (czyli ludzi 
chorujących na cukrzycę, choro-
by płuc, nowotwory) szczepienia 
przeciw grypie. Szczepienia te gmi-
na sponsoruje, co roku w ilości ok. 
250 sztuk, w zależności od tego ilu 
tych chorych jest. Uważam, że jest 
to bardzo dobry sposób na walkę z 
grypą. Zawsze namawiam pacjen-
tów, by się szczepili, są oczywiście 
i tacy, którzy szczepić się nie chcą. 
Podczas rozmowy z pacjentem po-
daję przykład, że od lat, gdy się 
szczepię, to przez te wszystkie lata 
chorowałam na grypę tylko raz i to 
w dodatku w okresie letnim. Szcze-
pionka jest skuteczna i wydaje mi 
się, że jest najlepszym rozwiąza-
niem. Oczywiście ważne jest też to, 
by dobrze się odżywiać, jeść warzy-
wa, owoce, miód, czosnek. Warto 
dostosować też odpowiednie ubra-
nie do panujących na dworze wa-
runków atmosferycznych. Należy 
też często otwierać okna, by wpusz-
czać do pomieszczeń świeże powie-
trze. I przede wszystkim też dużo 
się ruszać, ale mimo tych wszyst-
kich zadań dnia codziennego na-
leż kłaść jednak duży nacisk na 
szczepienia. Szczepimy też dzieci, 
szczególnie wcześniaki, oczywiście 
za zgodą rodziców. A mamy dosyć 
dużą siłę przekonywania. 

Czy pani zdaniem warto było-
by pomyśleć o rozbudowie Nie-
publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „PROXIMUS”? 

Pewnie, że warto by było pomy-
śleć o rozbudowie zakładu. Ośro-
dek funkcjonował w znacznie 

większym zakresie kilka lat temu, 
gdy stworzyłam go w 2000 roku. 
Przez kilka ładnych lat dojeżdża-
ła tu do nas doktor ginekolog, raz 
w tygodniu. Przyjazdy pani dok-
tor były ogromnym ułatwieniem 
dla tutejszych kobiet, jak i miesz-
kanek gminy Osina. Ośrodek miał 
przystosowany gabinet, specjali-
sta udzielał porad ginekologicz-
nych, pobierano paniom również 
cytologię. Oprócz współpracy z gi-
nekologiem współpracowaliśmy 
również z chirurgiem. Przez długi 
okres czasu dojeżdżał tu do ośrod-
ka doktor chirurgii, który również 
udzielał konsultacji, wszelkich po-
rad oraz kwalifikował pacjentów 
do zabiegów. Nie pamiętam już 
dokładnie, czy pan doktor przyjeż-
dżał do ośrodka raz, czy też dwa 
razy w tygodniu, ale dla pacjentów, 
jak i dla mnie, było to dużym uła-
twieniem. Te dwie dziedziny mieli-
śmy w naszym ośrodku ładnie roz-
winięte. Zasady kontraktowania 
przez NFZ okazały się na tyle nie-
korzystne, że ci specjaliści musieli 
zrezygnować ze współpracy z na-
szym ośrodkiem, a my zostaliśmy 
pozbawieni tych udogodnień. 

Przyjeżdżają też do nas pracow-
nicy laboratorium, by odbierać po-
braną przez nas krew od pacjen-
tów. Oczywiście warto byłoby roz-
budować ośrodek, ale to nie zale-
ży od nas. Nasz ośrodek ma pod-
pisany kontrakt, mamy ograniczo-
ne środki finansowe, utrzymanie 
tego podstawowego poziomu opie-
ki zdrowotnej, gabinetu zabiego-
wego, gabinetu lekarskiego, punk-
tu szczepień i całej tej infrastruk-
tury, wymaga nakładów finanso-
wych. Moje zdanie na ten temat 
jest takie, że POZ ma spełniać ści-
śle określoną rolę. Lekarz pierwsze-
go kontaktu ma być lekarzem, któ-
ry zna środowisko, który poprowa-
dzi pacjenta w tym bardzo skom-
plikowanym gąszczu świata me-
dycznego. Ważny jest kontakt, taki 
właśnie ludzki. Wiem, że pacjen-
ci sobie cenią, gdy lekarz poświęci 
im dużo czasu i potrafi z nimi po-

rozmawiać. Wielu pacjentów wy-
chodząc ode mnie (w szczególno-
ści osoby starsze) mówią, że czu-
ją się już lepiej, ponieważ pojawi-
ła się taka swoista możliwość ludz-
kiej rozmowy z lekarzem. 

Co się dzieje, gdy pacjent po-
trzebuje nagłej szpitalnej opie-
ki zdrowotnej? Jakie działania 
wówczas są podejmowane? 

 Nie maiłam żadnego problemu 
z takimi przypadkami. Jest szpital 
w Goleniowie, oddalony bodajże 
18 km od nas i jest szpital w No-
wogardzie, do którego też jest bli-
sko. Transport medyczny bardzo 
sprawnie działa. Mamy do dyspo-
zycji w Szczecinie helikopter, któ-
ry w nagłych przypadkach ląduje 
również tutaj u nas, w Osinie, na 
naszym prowizorycznym lądowi-
sku. Często w takich drastycznych 
przypadkach ten transport wyko-
rzystujemy. Podpisaną mamy rów-
nież umowę z transportem, którym 
dysponuje szpital w Nowogardzie. 
Jest jeszcze pogotowie ratunkowe 
pod nr 999. Nie ma, więc żadnych 
problemów, by wezwać karetkę po-
gotowia z pełną obstawą medycz-
ną.

 
 Dlaczego zdecydowała się 

pani zostać lekarzem?
Zacznijmy od tego, że jestem le-

karzem już od 35 lat. Miałam w 
swoich planach życiowych zupeł-
nie inny kierunek studiów. Od za-
wsze byłam dobrą uczennicą. Mój 
tata był bardzo wykształconym 
człowiekiem, moja mama była 
stomatologiem. Rodzice wpajali 
mi do głowy, by złożyć papiery na 
uczelnię, która kształci w kierun-
ku medycznym. Egzaminy zdałam 
za pierwszym razem. Tak napraw-
dę satysfakcja z zawodu i tzw. po-
wołanie, pojawia się w miarę upły-
wu lat pracy. Więc w dużej mierze 
zależy to od satysfakcji z zawodu i 
wyników leczenia. Powołanie jest 
złożonym procesem, który należy 
cały czas rozwijać.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Lekarz Magdalena Bogusławska
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Andrzej Łokaj: lat 66, zmarł 17.11.2015 r., pogrzeb odbył się 
19.11.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Genowefa Rakowska: lat 92, zmarła 18.11.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 21.11.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furzańczyk

(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: Czy 

Ty jesteś Królem żydowskim? Je-
zus odpowiedział: Czy to mówisz 
od siebie, czy też inni powiedzie-
li ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja 
jestem Żydem? Naród Twój i ar-
cykapłani wydali mi Ciebie. Coś 
uczynił? Odpowiedział Jezus: 
Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje 
było z tego świata, słudzy moi bi-
liby się, abym nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś królestwo moje 
nie jest stąd. Piłat zatem powie-
dział do Niego: A więc jesteś kró-
lem? Odpowiedział Jezus: Tak, je-
stem królem. Ja się na to narodzi-
łem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu.

 
Słowo Boże używa wielu okre-

śleń, tytułów odnośnie Jezusa. 
Mówi o Nim jako nauczycielu, 
mistrzu, pasterzu. W najbliższą 
niedzielę będziemy patrzeć na 
Jezusa jako na Króla Wszech-
świata. W dzisiejszym fragmen-
cie Ewangelii ścierają się dwa 
królestwa: ziemskie i Boże. Ście-
rają się dwa sposoby myślenia, 
patrzenia na świat: sposób ludz-
ki i sposób boski. Obie rzeczy-
wistości mają prawo bytu. Piłat, 

który odzwierciedla królestwo 
ziemskie, rozmawia z Jezusem, 
który jest królem zupełnie in-
nym, niebieskim. Piłatowi trud-
no było przedrzeć się przez my-
ślenie ludzkie i pojąć o co cho-
dzi Jezusowi, Jakim On faktycz-
nie jest królem. Czy ja próbuję 
zrozumieć Jezusa? Czy staram 
się, jak tylko potrafię, by zrozu-
mieć przesłanie Jezusa? W jed-
nej z tajemnic różańca święte-
go, mówiących o życiu Jezusa, 
mówimy o głoszeniu przez Je-
zusa Królestwa Bożego i nawo-
ływaniu ludzi do nawrócenia. 
Bardzo ważne jest bym z tej per-
spektywy patrzeć na życie Jezu-
sa, jako na misję głoszenia Kró-
lestwa niebieskiego. Ważne bym 
patrzył, na wszystko co robię w 
swoim życiu, w perspektywie, 
którą wskazuje mi Jezus, w kie-
runku Nieba. Czy ja w swojej co-
dzienności myślę o Niebie? Czy 
tak kieruję może życiowe po-
czynania by ukierunkować je na 
chwałę Królestwa Bożego? Ta-
jemnica królowania Chrystu-
sa. Piłatowi z trudem przycho-
dziło zrozumienie Jezusa i na-
uki o Jego królestwie. Usprawie-
dliwieniem dla Piłata jest fakt, 
że nie był Żydem. Królowanie 
Jezusa odbierał na sposób ziem-
ski. Bał się buntu ze strony naro-
du żydowskiego, że będą chcieli 
obwołać Jezusa królem przez co 
zachwiana zostałaby władza Ce-
sarstwa Rzymskiego na terenie 
Palestyny nad którą on sprawo-
wał pieczę. Piłat był człowiekiem 
poszukującym. Chciał zgłębić 
prawdę o Jezusie. Wiele pytał. 
Czy i ja taki jestem? Czy mam w 
swoim sercu pragnienie pozna-
nia Jezusa? Pragnienie dobrego 
zrozumienia Jego przesłania? A 

jeśli tak, to co robię w tym kie-
runku? Czy biorę każdego dnia 
do ręki Pismo Święte by zgłębiać 
tajemnicę zbawienia człowieka? 
Jezus oznajmia, że Jego króle-
stwo nie jest z tego świata. Jezus 
mówi, że przyszedł na świat by 
dać świadectwo prawdzie. Przy-
szedł na ziemię by objawić czło-
wiekowi prawdę. Powiedzieć lu-
dziom o tym co czeka każde-
go z nas po śmierci. Jezus- Król, 
który jest szczery wobec ludzi 
Mu oddanych. A ja? Czy jestem 
świadkiem prawdy? Czy głoszę 
prawdę, którą powierzył mi Je-
zus? Dzisiejszy fragment Ewan-
gelii zaprasza nas byśmy wybra-
li Jezusa na króla swojego ży-
cia! Powinniśmy dobrze zgłębić 
prośbę z Modlitwy Pańskiej, gdy 
wołamy: przyjdź Królestwo two-
je! Czy rzeczywiście to jest pra-
gnienie mojego serca czy tylko 
puste słowa? Czy naprawdę pra-
gnę by zapanowało Królestwo 
Boże? Czy we mnie to Królestwo 
już jest? Czy w moim życiu ogło-
siłem Jezusa królem? Czy jestem 
posłuszny Królowi? Czy odda-
łem Mu już całe moje życie na 
służbę? 

Pragnę Cię dzisiaj zaprosić do 
modlitwy, w której uczynisz Je-
zusa Królem swojego życia, je-
dynym Panem panującym. Za-
mknij oczy i wyobrażaj sobie Je-
zusa Króla. Dostrzeż Jego ma-
jestat, moc. Oddaj Mu chwałę. 
Niech z twojego serca popłyną 
te słowa, które śpiewamy pod-
czas Liturgii Świętej: Chwalimy 
Cię, błogosławimy Cię, wielbi-
my Cię, wysławiamy Cię! Jezu, 
bądź moim Królem! 

ks. Krystian Dylewski

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Zaproszenie  
do Kręgu Biblijnego 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie zaprasza wszyst-
kich 28 listopada br. (sobota), na spotkanie z diecezjalnym opieku-
nem Kręgów  Biblijnych Ks. dr hab. Cezarym Korcem, Profesorem 
UJ, aby pochylić się nad rozważaniem Księgi Pisma Świętego.

 Program przedstawia się następująco:
9:00 Msza święta w Kościele pw. WNMP 
10:00 Rozwiązanie konkursu artystycznego. Pauza kawowa.
10:30 Sesja popularno-naukowa pt. „Dawid - król miłosierny”.
Program sesji:
Lektura Pisma św. : 1 Sm -2Sm
Referat:” Ks. dr hab. Cezarego Korca pt.  „Gorąco pragnę okazać 

Ci miłosierdzie” ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US,
Referat: Pana dr Piotr Goniszewskiego
Dyskusja i pytania

Inf. Własne 

Zaproszenie

Parafia św. rafała kalinowskiego 
zaprasza dzisiaj na odpust

W dniu 20 listopada (piątek) przypada liturgiczne wspomnienie św. Rafała 
Kalinowskiego, patrona Naszej Parafii oraz Patrona Sybiraków, kolejarzy i kre-
sowiaków.

Uroczystą Mszę Świętą odprawi o godz. 17.00 Ksiądz Biskup Henryk Wej-
man.

Na tę Uroczystość w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie 
wszystkich wiernych zaprasza  proboszcz ks. Kazimierz Łukjaniuk

GŁOSZeNIe
POlSkI kOmITeT POmOCY SPOŁeCZNeJ 

W NOWOGarDZIe
INFOrmUJe: O DNIaCH I GODZINaCH WYDaWaNIa 

ŻYWNOŚCI UNIJNeJ

PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020

28.11.2015 SOBOTA  
OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY  1-80

30.11.2015 PONIEDZIAŁEK 
OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY 81-160

01.12.2015 WTOREK 
OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NOWOGARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY

- Oddam za darmo małe kotki Tel: 781605762
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pral-

ki automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - 

tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: seg-

ment, junkers gazowy  do    podgrzewania wody, taborety, krzesła do 
pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 

735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                   
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy ,Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- Pięć ślicznych kociaków czeka na swoich przyszłych właścicieli i 

ciepłą strawę Tel. kont. 692 618 185 lub pod nr tel. redakcji DN 91 39 
22 165.
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Przedawnienie roszczeń z ty-
tułu pożyczek

„Pani Anna S. zawarła w 2001 
r. umowę pożyczki z Provident na 
okres jednego roku. Z uwagi na 
pojawienie się problemów finanso-
wych, pani Anna nie miała możli-
wości spłaty wskazanego zobowią-
zania. Provident nie występowało 
do Sądu z roszczeniem o zapła-
tę, jak również nie wzywało pani 
Anny do uregulowania należno-
ści. W 2015 r. pani Anna otrzy-
mał z firmy windykacyjnej infor-
mację, iż jej Provident dokonał ce-
sji wierzytelności przysługujących 
jej wobec dłużnika, w związku z 
czym firma windykacyjna wezwa-
ła  dłużnika do zapłaty zaległości, 
ewentualne zawarcia ugody. Czy 
w takiej sytuacji roszczenie docho-
dzone przez firmę windykacyjną 
nie uległo przedawnieniu?”

 
Przedawnienie roszczeń ure-

gulowane zostało w przepisach 
kodeksu cywilnego. Jak wynika 
z brzmienia art. 118, jeżeli prze-
pis szczególny nie stanowi ina-
czej, termin przedawnienia wy-
nosi lat dziesięć, a dla roszczeń o 
świadczenia okresowe oraz rosz-
czeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
– trzy lata. Przepisy prawa cywil-
nego nie przewidują przy tym in-
nych terminów przedawnienia w 
przypadku umowy pożyczki, a co 
za tym idzie – w sytuacji, w której 
pożyczkodawcą jest osoba pro-
wadząca działalność gospodar-
czą, a udzielanie takowych poży-
czek wchodzi w zakres jego dzia-
łalności, termin przedawnienia 
roszczeń związanych z pożyczką 
wynosi trzy lata. Istotnym pozo-
staje, że terminy przedawnienia 
nie mogą być skracane ani prze-
dłużane przez czynność prawną, 
a bieg przedawnienia rozpoczyna 
się od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne. Wymagal-
ność jest przy tym stanem, w któ-
rym wierzyciel może żądać speł-
nienia świadczenia od dłużnika. 
Jeżeli zatem chodzi o umowę po-
życzki, każda z rat ma określoną 
datę spłaty – odrębny termin wy-
konalności, a co za tym idzie każ-
da z nich przedawnia się z osobna 
po trzech latach od dnia, w któ-
rym upłynął termin zapłaty okre-
ślony w umowie. W sytuacji jed-

nak, kiedy pożyczkobiorca pozo-
staje w zwłoce z zapłatą rat, bank 
ewentualnie inna instytucja fi-
nansowa, uprawniona jest do wy-
powiedzenia umowy, co z kolei 
powoduje, że całość niespłacone-
go kredytu staje się natychmiast 
wymagalna – także te raty kredy-
tu, których termin płatności jesz-
cze nie nastąpił. W takiej sytuacji 
trzyletni termin przedawnienia 
niespłaconej części kredytu roz-
poczyna bieg z chwilą wypowie-
dzenia umowy. 

 
Co oznacza przedawnienie 

roszczenia? Przedawnienie rosz-
czeń nie oznacza, że wierzyciel 
(czy też osoba, która nabyła wie-
rzytelność w drodze umowy ce-
sji) nie jest uprawniony do do-
chodzenia takiego roszczenia. 
Z momentem upływu terminu 
przedawnienia zobowiązanie na-
dal istnieje tj. nie wygasa, a jedy-
nie ulega przekształceniu w tzw. 
zobowiązanie naturalne, tj. taki 
stosunek zobowiązaniowy, który 
de facto pozbawiony jest możli-
wości przymusowego dochodze-
nia spełnienia świadczenia. Jak 
wynika bowiem z treści art. 117 § 
2, po upływie terminu przedaw-
nienia ten, przeciwko komu przy-
sługuje roszczenie, może uchylić 
się od jego zaspokojenia, chyba, 
że zrzeka się korzystania z zarzu-
tu przedawnienia. W przypad-
ku, zatem wytoczenia powódz-
twa przez wierzyciela o przedaw-
nione roszczenie, dłużnik może 
obronić się przed spełnieniem ta-
kie świadczenia podnosząc przed 
sądem – na piśmie (w odpowie-
dzi na pozew lub sprzeciwie), 
bądź też ustnie na rozprawie za-
rzut przedawnienia. Istotnym 
pozostaje, że Sąd nie rozpatruje 
przedawnienia roszczenia z urzę-
du, a co za tym idzie dla skutecz-
nej obrony koniecznym jest wy-
kazanie przez pozwanego dłuż-
nika pewnej aktywności proceso-
wej i podjęcia czynności zmierza-
jących do obalenia roszczenia. W 
przeciwnym, bowiem przypadku 
Sąd orzekający w danej sprawie, 
rozpatrzy powództwo tak, jakby 
przedawnienie nie nastąpiło. 

Kiedy bieg przedawnienia 
przerywa się i jakie są tego kon-
sekwencje? Zgodnie z treścią 
art. 123 § 1 kodeksu cywilnego, 
bieg przedawnienia przerywa się 
przez każdą czynność przed są-
dem lub innym organem powo-
łanym do rozpoznania spraw lub 
egzekwowania roszczeń danego 
rodzaju albo przed sądem polu-
bownym, przedsięwzięta bezpo-
średnio w celu dochodzenia lub 
ustalenia, albo zaspokojenia lub 
zabezpieczenia roszczenia, przez 
uznanie roszczenia, przeciwko 

której roszczenie przysługuje, jak 
również przez wszczęcie media-
cji. O ile, zatem wątpliwości nie 
budzi przerwanie biegu przedaw-
nienia przez czynności podejmo-
wane przed sądem, o tyle pewne 
niejasności może budzić uzna-
nie roszczenia. Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 07 marca 2003 r., 
sygn. akt I CKN 11/2001 stanął 
przy tym na stanowisku, że uzna-
nie roszczenia w rozumieniu art. 
123 § 1 pkt. 2 kodeksu cywilne-
go występuje w wypadku wyraź-
nego oświadczenia woli lub in-
nego jednoznacznego zachowa-
nia się dłużnika wobec wierzy-
ciela, z którego wynika, że dłuż-
nik uważa roszczenie za istnie-
jące. W praktyce oznacza to, że 
podpisanie porozumienia, czy 
też ugody dotyczącej rozłożenia 
płatności na raty, czy też umorze-
nia części zobowiązania np. odse-
tek, prowadzi do dorozumianego 
uznania zadłużenia, a co za tym 
idzie przerwania biegu przedaw-
nienia, a jeżeli przedawnienie to 
już nastąpiło – do zrzeczenia się 
zarzutu przedawnienia. Po każ-
dym przerwaniu przedawnienia 
biegnie ono na nowo, jednakże 
w razie przerwania przedawnie-
nia przez czynność w postępowa-
niu przed sądem lub innym orga-
nem powołanym do rozpoznania 
spraw lub egzekwowania rosz-
czeń, przedawnienie nie biegnie 
na nowo, dopóki postępowa-
nie to nie zostanie zakończone. 
Roszczenie stwierdzone prawo-
mocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do 
rozpoznawania spraw, sądu po-
lubownego, ugodą zawartą przed 
sądem lub mediatorem i zatwier-
dzoną przez sąd, przedawnia się z 
upływem lat dziesięciu, chociaż-
by termin przedawnienia rosz-
czeń tego rodzaju był krótszy. 

 
W rozpatrywanej sprawie, za-

tem w sytuacji zawarcia ugo-
dy z firmą windykacyjną, lub 
choćby wystąpienia przez dłuż-
nika z wnioskiem o restruktu-
ryzację zobowiązania, można 
uznać, że dłużnik zrzekł się za-
rzutu przedawnienia, a ewentu-
alnie przerwał jego bieg, co z ko-
lei oznacza, że instytucja taka bę-
dzie uprawniona do dochodzenia 
takowych roszczeń przed sądem. 
Reasumując już należy podkre-
ślić, że każdorazowo po otrzyma-
niu wezwania od firmy windyka-
cyjnej – celem ochrony swoich 
praw – dłużnik powinien prze-
analizować czy roszczenie obję-
te takim wezwaniem nie uległo 
przedawnieniu. 

Agnieszka Warian 

„Czytelnicy pytają - prawnik radzi” Spotkanie w Bibliotece…

Czy powinniśmy 
obawiać się islamu? 
O tym między innymi mówił Jacek Stróżyński, historyk, 
wykładowca i były prezes szczecińskiego Civitas Christia-
na, który w miniony wtorek (17.11), odwiedził Miejską Bi-
bliotekę w Nowogardzie. 

Spotkanie zatytułowane „Religia 
Islamu a Chrześcijaństwo” cieszyło 
się sporym zainteresowaniem. Zo-
stało zorganizowane w ramach cy-
klu „Spotkamy się w Bibliotece”. Na 
sali zgromadziło się ok. 30 osób. 
Zaproszony prelegent w zrozumia-
ły sposób próbował nieco przybli-
żyć „muzułmańską kulturę”. Jego 
zdaniem europejczycy, żyjący w 
kulturze chrześcijańskiej, nie są w 
stanie żyć w konglomeracie cywili-
zacyjnym z muzułmanami. 

-Na dłużą metę te dwie społeczno-
ści, czyli europejska, chrześcijańska i 
islamska nie są w stanie żyć ze sobą. 
I nie jest to tylko kwestia religii, ale 
zupełnie odmiennej kultury począw-
szy od ubioru, jedzenia po podejście 
do prawa – mówił do zgromadzo-
nych w Bibliotece J. Stróżyński. 

Jego zdaniem islam jest wielkim 
niebezpieczeństwem dla Europy. 

-Media, szczególnie te tzw. main-
streamowe (głównego nurtu - dop. 
Red.), kreują nam obraz biednych 
muzułmanów uciekających przed 
wojną. Na takim budowaniu wize-
runku przybyszy z państw islam-
skich zależy środowiskom lewackim, 
wyznających postmodernistyczną 
wizję Europy, pozbawianej przywią-
zania do wartości narodowych, ro-
dzinnych czy w końcu religijnym. I 
z tego korzysta Islam, uważając, że 
jesteśmy pozbawieni duszy, a sko-
ro tak to na naszych fundamentach 
nie da się już nic zbudować– mówił 
Stróżyński. 

W rozmowie z DN, gość ze 
Szczecina przyznał, ze islamem za-
czął się interesować dość dawno. W 

ten sposób zaspakajał swoją histo-
ryczną ciekawość. 

- Jestem historykiem, islam mnie 
zafascynował, ale ten średniowiecz-
ny. Wówczas w islamie dużo było 
rzeczy pozytywnych. Początkowo, 
pamiętajmy, że część krajów w Eu-
ropie było arabskich, jak Francja czy 
Hiszpania – mówi Jacek Stróżyński. 

Przyznaje, że jeszcze nie miał 
okazji zwiedzić jakiegoś arabskie-
go kraju, gdzie dominuje islam. Jest 
jednak takie miejsce, które chciał-
by odwiedzić. 

- Myślę o Libanie, chociaż i tam 
toczy się wojna. Kraj ten, nazywamy 
„Paryżem bliskiego wchodu” kumu-
luje wszystko, co złe i dobre w isla-
mie – przyznał w rozmowie z DN. 

Pytany, czy wśród Muzułma-
nów żyją też tacy, których cywiliza-
cja europejska nie powinna się ob-
winiać odpowiada: - Islam jest je-
den. Muzułmanie mają jednak pra-
wo wyboru tych dobrych tradycji i 
złych. Jeżeli wybiera tolerancję, to 
można powiedzieć, że jest dobrym 
muzułmanem. Ale jeśli on wybie-
ra dżihad, czyli świętą wojnę, to czy 
dla nas jest to bezpieczne, kiedy do-
wiemy się, jakie zasady obowiązują 
wtedy takiego muzułmanina? - od-
powiada,  J. Stóżyński. 

Pod koniec spotkania odbyła się 
krótka dyskusja. Padło też kilka 
ciekawych pytań, jak chociażby o 
prawa kobiet w krajach arabskich. 
Jacek Stróżyński ma niebawem po-
nownie odwiedzić Nowogard, tym 
razem już jednak z innym tematem 
wykładu. 

MS
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W.13.2.O.7.03.do

                          P.P.H.U. „Ewa” zaprasza  
                          na 
 

      Zabawę sylwestrową 
              do Sali Bankietowej w Sarnim Lesie 
                     Zapewniamy szampańską zabawę, 
                                         miłą obsługę, 
                                 obficie zastawiony stół 
                              Cena biletu 180zł od osoby 
        Informacje pod tel. 91 392 63 88 lub kom. 507 421 567 
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” - Apteka Nowa ASA 

Panie farmaceutki Ania, Karolina i Agnieszka zapraszają do apteki ASA przy ulicy 
Warszawskiej w Nowogardzie

Apteka Nowa ASA, mieści się przy ul. Warszawskiej w Nowogardzie

Patrzymy w przyszłość z optymizmem…
W Nowogardzie nie można narzekać na brak aptek. Każda z nich prześciga się w asortymencie i różnych formach promocji. Dziś apteka to nie tylko miej-
sce, gdzie można wykupić leki „na receptę”, ale zaopatrzyć się w kosmetyki, czy suplementy diety. W ostatnim czasie, można było też zaobserwować zmia-
nę nazw kilku nowogardzkich aptek. Tak było między innymi w przypadku apteki znajdującej się przy ul. Warszawskiej, którą zakupiła spółka ASA. W 
kolejnej odsłonie z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, na temat nowogardzkiego rynku sprzedaży leków, rozmawiamy z wiceprezesem tej spółki, panem Rolan-
dem Stenzelem. 

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie prezesie, więc stara apteka, a 
nowa spółka i właściciel? 

Roland Stenzel: Apteka została 
zakupiona przez spółki powiązane, 
od poprzedniego właściciela, trzy 
lata temu. W chwili obecnej pro-
wadzimy siedem punktów na te-
renie woj. zachodniopomorskiego, 
a w planie jest otwarcie dwóch ko-
lejnych

Z tego, co jest mi wiadomo, 
nowogardzianie jeszcze nie wie-
dzą, że apteka zmieniła właści-
ciela. Co było tego powodem?

Ze względu na zaawansowany 
wiek, ówczesna właścicielka apte-
ki, magister farmacji, zdecydowa-
ła się zbyć udziały spółki.

Jest mi wiadomo, że apteki 

dzielą się na apteki nowego i sta-
rego modelu, a podział na apteki 
sieciowe i nie sieciowe już dawno 
stracił na znaczeniu.

Nie można mówić o konkretnych 
modelach aptek, bez odniesienia do 
lokalizacji, w których się znajdują. 
Apteki w dużych centrach handlo-
wych posiadają często duży dział 
samoobsługowy kosmetyków. My 
jednak wierni jesteśmy tradycyjnej 
definicji apteki. Skupiamy się na 
dystrybucji dobrych leków i suple-
mentów diety. Szeroką ofertę ko-
smetyczną pozostawmy drogeriom. 

 Jak ocenia pan rozwój ryn-
ku dystrybucji leków w naszym 
mieście, tu w Nowogardzie?

Przybywa aptek, które nie są 
już konkurencyjne, dla tych, któ-

re funkcjonują na rynku od daw-
na i cieszą się zaufaniem pacjen-
tów. Nie umiem odpowiedzieć, dla-
czego osoby o powszechnie znanych 
w środowisku trudnościach finan-
sowych, decydują się na otwieranie 
kolejnych aptek, co gorsza w bezpo-
średniej bliskości tych istniejących.

Co pan myśli, kiedy oglą-
da reklamy z farmaceutą, któ-
ry coś poleca? Na czym polega 
największa odpowiedzialność w 
tym zawodzie.

Trudno powiedzieć, czy są to 
prawdziwi farmaceuci skoro po-
trafią reklamować suplementy die-
ty, jako panaceum na wszelkie do-
legliwości. W naszych aptekach in-
formujemy pacjenta rzetelnie o 

działaniu leku czy suplementu die-
ty, mówiąc również o działaniach 
niepożądanych.

Czy to prawda, że społeczeń-
stwo biednieje i ludzi nie stać na 
wykupienie zapisanych leków?

Państwo nasze, w ciągu ostat-
nich ośmiu lat, konsekwentnie ob-
niżało ceny leków, jednocześnie 
zwiększając udział odpłatności pa-
cjenta. Możemy zobrazować przy-
kładowo; jeśli lek X w przeszłości 
kosztował 100 złotych, a pacjent 
wnosił opłatę ryczałtową 3, 20pln, 
to dziś ten sam preparat kosztuje 
50 złotych, ale pacjent musi zapła-
cić 15!!! Miejmy nadzieję, że nowy 
rząd przeznaczy więcej na refun-
dację leków, zwłaszcza dla osób 
starszych. 

Apteka ASA, jest jedną z kil-
kunastu aptek w Nowogardzie. 
Proszę powiedzieć, jakie były jej 
początki i jakie są jej dalsze per-
spektywy w kontekście innych? 

W żaden sposób nie patrzymy 
za siebie. Patrzymy w przyszłość 
z optymizmem. Współpracuje-
my bezpośrednio z producentami, 
dzięki czemu udaje się zadowolić 
naszych pacjentów. Zaufanie do 
naszego personelu sprawia, że jest 
ich coraz więcej.

Zespół, jaki pracuje w apte-
ce musi być bardzo zgrany. Dla-
tego mam wrażenie, że obowią-
zuje zasada jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego? 

Myślę, że każdy zakład pra-
cy, zwłaszcza niewielki, powinien 
posiadać zgrany team zawodow-
ców. Ania, Karolina i Agnieszka na 
pewno taki tworzą. Każda z nich 
stara się o zadowolenie pacjenta i 

samozadowolenie ze spełnionego 
obowiązku. 

Niedługo zaczniemy prychać, 
kichać, kaszleć, a także narzekać 
na ból gardła. Wszystko przez 
to, że zrobi się zimno, a jedno-
cześnie deszczowo. Nadchodzi 
sezon krótko mówiąc na grypę. 
Dlatego niewątpliwe apteki, w 
tym ASA, będą odnotowywały 
większy ruch?  

Specyfiką naszej branży jest 
zwiększony ruch w okresie jesien-
no-zimowym. Zalecamy społecz-
ności nowogardzkiej zapobieganie 
grypie i przeziębieniom. Przypomi-
namy, że ciągle możemy zaszcze-
pić się przeciw grypie. Koszt szcze-
pionki jest niewielki, a jej działanie 
może zapobiec chorobie, a co naj-
mniej złagodzić jej objawy. 

W dobie zakupów przez In-
ternet, możemy nabyć w zasa-
dzie każdą rzecz nie wychodząc 
z domu. Czasem jednak boimy 

się, że zakupiony towar nieko-
niecznie będzie tym, co widzieli-
śmy na stronie. Czy zatem zaku-
py w aptece internetowej są bez-
pieczne?

Zakupy dokonywane w aptekach 
internetowych powinny być bez-
pieczne. Należy unikać natomiast 
zakupów u nielicencjonowanych 
oferentów internetowych. Tym nie-
mniej nasuwa się pytanie; czy po-
winniśmy leczyć się sami. W mo-
jej opinii, jeśli nie konsultacja u le-
karza, to, co najmniej rozmowa z 
fachowym personelem farmaceu-
tycznym. Na pewno szczerze dora-
dzimy, czym się leczyć i jakie stoso-
wać dawkowanie. 

Obecna, trudna sytuacja na 
polskim rynku farmaceutycz-
nym niestety wymusza działania 
zmierzające do zapobieżenia za-
mykaniu pojedynczych polskich 
aptek, należących do indywidu-
alnych farmaceutów. Dlatego czy 
to dla pana branży będzie wielką 
niewiadomą?

Niestety ostatnie lata, to stop-
niowe zawłaszczanie rynku we 
wszystkich branżach przez obcy 
kapitał. Kapitał, który swoją kon-
kurencyjność zawdzięcza niepłace-
niu podatków. Mamy nadzieję, że 
nowy rząd stanie w obronie pol-
skiej klasy średniej.

Puentując naszą rozmowę 
znalazłem informację, że do 
Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego regularnie napły-
wa informacja od aptekarzy z ca-
łej Polski, dotyczącą problemów 
z zaopatrzeniem aptek w leki re-
fundowane. Co się w tej spra-
wie dzieje? I czy takie sygnały 
są również kierowane z nowo-
gardzkich aptek?

Rzeczywiście, w związku z wej-
ściem w życie nowej ustawy w lip-
cu br., apteki zobowiązane są do 
informowania Inspekcji Farmaceu-
tycznej o niedostępności leku. W 
chwili obecnej hurtownie farma-
ceutyczne i producenci reglamen-
tują tzw. leki deficytowe. Oznacza 
to w praktyce, że ciągle jest niedo-
stateczna ilość niektórych medyka-
mentów na rynku. Być może, za ni-
ska cena preparatu, wynegocjowa-
na przez państwo z producentem, 
powoduje, że lepiej sprzedawać go 
w tych krajach, które płacą kilka-
krotnie więcej.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
W aptece pacjent ma możliwość zbadać sobie również ciśnienie krwi
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kolejna odsłona sybirackich losów

Odnaleziony po 75 latach...
W ostatnim czasie przybył w nasze strony Wiaczesław Masalcew. Pochodzi on z Republiki Komi, leżącej w północno-zachodniej Rosji. Jest nauczycielem 
historii oraz dyrektorem Średniej Szkoły Ogólnokształcącej w Objaczewie w rejonie priłużskim. W ramach kółka historycznego, które kiedyś prowadził, 
zajmował się badaniem represji okresu stalinowskiego w ZSRR. Podczas jednej z wypraw w roku 2007, badał wraz z uczniami tereny nieistniejącej już w 
naszych czasach osady o nazwie Czesjol (rejon priłużski). Natrafił tam na polskie groby. Na jednym z nich zachował się krzyż z drewnianą tabliczką z na-
pisem Kazimierz Garguliński ur. 1869, zm. 1940. Po kilku latach los sprawił, że skrzyżowały się drogi Wiaczesława i potomnych członków rodziny Kazi-
mierza Gargulińskiego. A przed dwoma tygodniami Wiaczesław Masalcew przywiózł tabliczkę z grobu Kazimierza do Polski i przekazał ją jego rodzinie.

 - Od lat byliśmy zainteresowa-
ni losami naszej rodziny, której 
członkowie w lutym 1940 r. zostali 
deportowani na Syberię, do Repu-
bliki Komi – mówi Piotr Gargu-
liński, prawnuk Kazimierza Gar-
gulińskiego, którego krzyż z ta-
bliczką odnalazł Wiaczesław Ma-
salcew. - Natrafiliśmy na badania 
prowadzone przez Wiaczesława, 
szukając wiadomości o naszym 
pradziadku w Internecie. I tak na-
wiązaliśmy naszą znajomość. Dziś 
gościmy Wiaczesława u nas. Jeste-
śmy mu wdzięczni za to, że dzięki 
jego pracy, miejsce pochówku na-
szego pradziadka jest już zlokali-
zowane, a tabliczka z jego grobu, 
którą Wiaczesław przywiózł do 
Polski, będzie prawdziwym sym-
bolem tego, że zobowiązani je-
steśmy do podtrzymywania pa-
mięci o tym, jaką katorgę przeszli 
Polacy podczas deportacji w głąb 
ZSRR i o tych, którym nie było 
dane stamtąd powrócić, ale przez 
pamięć mogą w jakiś sposób być 
obecni pośród nas – stwierdza P. 
Garguliński.

Nauczyciel z Komi
- Mieszkam w republice Komi. 

Jestem dyrektorem szkoły, liczącej 
ok. 1000 uczniów. Wcześniej kie-
dy nie byłem jeszcze dyrektorem, 
tylko pracowałem jako nauczy-
ciel historii, zajmowałem się wraz 
z dziećmi ze starszych klas bada-
niem tematu represji politycznych 
w naszym rejonie – mówi w roz-
mowie z naszą redakcją Wiacze-
sław Masalcew - Właśnie Repu-
blika Komi była miejscem zsył-
ki wielu osób i to z różnych przy-
czyn. Na terenie Republiki znaj-
dowały się obozy, np. w Worku-
cie, o bardzo ciężkich warun-
kach, a oprócz tego istniały tak-
że tzw. specposiołki czyli osie-
dla specjalne, w których umiesz-
czano ludzi deportowanych z in-
nych regionów – wyjaśnia histo-
ryk z Komi, po czym dodaje - O 
ile do obozów więźniowie trafia-
li pojedynczo, to w osiedlach spe-
cjalnych lokowane były rodziny, 
które uległy deportacji. Te osiedla 
znajdowały się głęboko w lesie, w 
tajdze. Były izolowane od miej-
scowej ludności, ponadto wyszło 
w tamtym czasie rozporządzenie 
władz centralnych, żeby nie do-
puszczać Polaków do kontaktów 
z miejscową ludnością – wyjaśnia 
Masalcew - Ok. 10 lat temu, kie-
dy po raz pierwszy zacząłem zaj-

mować się tym tematem, badali-
śmy z uczniami osiedla specjal-
ne, do których deportowano z 
różnych stron ZSRR rozkułaczo-
nych chłopów. Zaś w 2007 r. uda-
łem się wraz z uczniami na jed-
ną z takich ekspedycji, której ce-
lem było badanie terenu osiedla 
specjalnego. Była to miejscowość 
o nazwie Czesjol. Byli tam przy-
wożeni rozkułaczeni czyli ogoło-
ceni przez państwo z własności 
chłopi, przeznaczeni do pracy w 
lesie. Wręczono im topory i piły i 
oznajmiono, że jeśli chcą przeżyć, 
to muszą sobie sami wybudować 
chaty, a jeśli nie, to mogą umierać. 
Pochodzili oni głównie z Białoru-
si i z centralnych rejonów ZSRR. 
W związku z tym byli wśród nich 
także etniczni Polacy, deporto-
wani w roku 1930 jako obywatele 
ZSRR – opowiada nauczyciel.

Krzyż z drewnianą tabliczką
- W trakcie naszych badań zu-

pełnie przypadkowo znaleźliśmy 
w pobliżu niewielki cmentarz, na 
którym znajdowało się od 10 do 
15 mogił – oznajmia W. Masal-
cew - Na jednym z grobów zna-
leźliśmy drewniany krzyż z przy-
mocowaną do niego tabliczką, na 
której widniał napis nie cyrylicą 

lecz w alfabecie łacińskim. Była to 
właśnie mogiła Kazimierza Gar-
gulińskiego. Z początku pomyśla-
łem, że może tutaj chodzić o de-
portowanego kułaka narodowo-
ści polskiej. Ale później wyjaśni-
ło się, że chodzi o jednego z de-
portowanych Polaków, z terenów 
II Rzeczypospolitej. W tamtym 
czasie nie zajmowałem się jesz-
cze polskim tematem w kontek-
ście deportacji i niewiele na ten 
temat wiedziałem. I dla mnie sa-
mego było ciekawe, w jaki sposób 
na cmentarzu znalazł się właśnie 
deportowany Polak. Zaintereso-
wałem się więc tematem depor-
tacji ludności polskiej i następ-
ne ekspedycje były organizowane 
wyłącznie w poszukiwaniu osie-
dli specjalnych, w których przeby-
wali Polacy – stwierdza W. Masal-
cew - Trzeba zaznaczyć, że upły-
nęło już bardzo dużo czasu. Krzy-
że na mogiłach deportowanych 
Polaków dawno zgniły. Taki przy-
padek jak z tabliczką Kazimierza 
Gargulińskiego można równać z 
cudem. Na terenie dawnych osie-
dli specjalnych są właściwie same 
polany. Dobrze jest jeżeli uda się 
znaleźć kopczyki po cmentarzu. 
Te miejsca, w których leżą Pola-

cy nie zarastają drzewami. Zarów-
no cmentarze jak i miejsca przed 
barakami. Trzeba powiedzieć, że 
gdybym wtedy w roku 2007 nie 
wziął tej tabliczki, zdejmując ją 
z krzyża, to z pewnością do dnia 
dzisiejszego nie zachowałaby się. 
Nie wiem właściwie jaki był po-
wód tego, że zabrałem ze sobą 
tabliczkę. Znalezienie polskich 
krzyży na mogiłach jest bardzo 
rzadkie. Oprócz tabliczki z krzy-
żem na mogile Kazimierza Gar-
gulińskiego znaleźliśmy jeszcze 
tylko dwa krzyże – wyznaje Wia-
czesław Masalcew.

Dziś można działać już swo-
bodnie

25 lat temu minęły czasy mil-
czenia w temacie deportacji, co 
oczywiście było spowodowane 
upadkiem ZSRR. Obecnie, także 
w Rosji, nie ma już przeszkód czy 
wręcz otwartych represji ze strony 
władz, by zgłębiać temat depor-
tacji czy gułagów. - W badaniach 
nie ma żadnych szczególnych 
przeszkód natury administra-
cyjnej. Wszystko zależy przede 
wszystkim od osobistego zaanga-
żowania – mówi Wiaczesław Ma-
salcew – Niestety, od kiedy zosta-
łem dyrektorem szkoły nie mogę 
już uczestniczyć w ekspedycjach. 
Jednak moi nauczyciele kontynu-
ują te poszukiwania. Nasze eks-
pedycje otrzymały też dofinanso-
wanie, którego źródłem była fun-
dacja „Pokajanie”. Działa ona na 
terenie Republiki Komi w stoli-
cy Syktywkarze a na jej czele stoi 
Michaił Rogaczow. Jest to funda-
cja dobroczynna, niekomercyj-
na, zajmująca się poszukiwaniem 
ofiar represji komunistycznych. 
Do fundacji „Pokajanie” zwraca-
ją się ludzie z prośbą o informacje 
o krewnych, których losy nie są 
im znane lub też w poszukiwaniu 
dokumentów, które mogą ułatwić 
rehabilitację. W Republice Komi 
oprócz mnie są także inni nauczy-
ciele, którzy zajmują się tym te-
matem. Działają oni w innych re-
jonach Republiki. I jak na dziś, 
można powiedzieć, że poszukiwa-
nia są jedynie sprawą entuzjastów. 
Gdybyśmy się tym nie zajmowali, 
to tych osiedli specjalnych i cmen-
tarzy właściwie nikt by nie szukał. 
A są też ludzie, którzy poszukują 
osiedli specjalnych, gdzie byli de-
portowani Niemcy z Powołża – 
opowiada W. Masalcew.

Zapełnianie białych plam

 - Wiele z tych cmentarzy i osie-
dli, które są odnajdywane w trak-
cie ekspedycji, nie figuruje w do-
kumentach dostępnych w archi-
wach IPN, Organizacji Karta czy 
Związku Sybiraków – stwierdza 
W. Masalcew - Natomiast Funda-
cja „Pokajanie” wydaje w tomach 
spis ofiar. Są to poszczególne pu-
blikacje tematyczne. Dla przykła-
du piąty tom z serii dotyczy de-
portowanych Polaków. Tomy te są 
publikowane na podstawie doku-
mentów, które znajdują się w ro-
syjskich archiwach. I w tym wła-
śnie tomie znalazłem też dane do-
tyczące Kazimierza Gargulińskie-
go. Miejscowość, w której zmarł, 
jak już wspomniano, nazywa-
ła się Czesjol. Nie ma jej w doku-
mentach IPN. Lokalizację takiego 
i podobnych osiedli nanosimy za 
każdym razem na mapę – infor-
muje W. Masalcew.

***
 - Temat polskiej deportacji jest 

obecny w programie szkolnym, 
ale nie jest jakoś szczególnie wy-
różniony i zbyt obszerny – oznaj-
mia Masalcew - Tak więc bio-
rąc pod uwagę to jak uczniowie 
przyswajają wiedzę, można po-
wiedzieć, że wielu uczniów nic na 
ten temat nie wie. Natomiast jeśli 
chodzi o inne deportacje, np. roz-
kułaczanych Rosjan, to tematowi 
temu co prawda poświęcona jest 
określona część programu szkol-
nego, ale też nie można powie-
dzieć, by było to zbyt wiele uwa-
gi. Takie tematy jak np. rozkuła-
czanie, deportacje, kult jednost-
ki, terror, są więc w ogóle obec-
ne w programie szkolnym, jestem 
jednak osobiście zdania, że tema-
tom tym powinno się poświęcić 
więcej miejsca. Nie ma natomiast 
żadnych przeszkód by nauczyciel 
mógł sam zająć się szerzej tema-
tem represji i terroru epoki Sta-
lina w czasie dodatkowych zajęć 
szkolnych. Jest to już indywidual-
na decyzja nauczyciela. Tym nie-
mniej żadnych przeszkód nie ma 
– stwierdza Masalcew.

Strach pozostaje choć upływa 
czas...

Zapytaliśmy gościa z Rosji, jaka 
jest atmosfera wśród starszego 
pokolenia, jeśli chodzi o badania 
deportacji. Wiadomą kwestią jest, 
że przez ponad 70 lat swojego ist-
nienia Związek Radziecki posiał 
strach w zbiorowej świadomości 
swoich obywateli, działo się to po-

Kazimierz Garguliński w mundurze armii Cesarstwa Austro-Węgier.
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przez wszechobecny terror i pro-
pagandę. Ten strach do dziś wy-
wołuje u wielu osób, które prze-
żyły stalinizm, niemoc mówie-
nia o tamtych czasach: - Spoty-
kałem się z obawą przed mówie-
niem o tej historii – zaznacza Ma-
salcew - Zwłaszcza kiedy udawa-
łem się do dawnych osiedli spe-
cjalnych, gdzie przebywali roz-
kułaczeni chłopi, którzy przeży-
li to, co jest najstraszniejsze czyli 
głód. Tam właśnie jest taka sytu-
acja, że ludzie boją się do tej pory. 
Bardzo często bywało też tak, że 
kiedy chciałem przeprowadzić z 
nimi wywiad poruszający ich losy, 
to ludzie ci nie otwierali mi drzwi 
lub nie wpuszczali mnie do miesz-
kania i mówili jasno, że nie po-
wiedzą na ten temat ani słowa, bo 
się obawiają. Minęło już 25 lat od 
upadku komunizmu, a ten strach 
jest bardzo głęboko zakorzeniony 
w ludziach – stwierdza W. Masal-
cew.

Sylwetka Kazimierza Gargu-
lińskiego

A kim był najważniejszy boha-
ter tej całej, trzeba przyznać, nie-
zwykłej historii? Informacji na 
jego temat zaczerpnęliśmy za-
równo od jego prawnuka Pio-
tra jak i z lektury książki „Thro-
ugh the eyes of a child. Bronek’s 
journey” - „Oczami dziecka. Po-
dróż Bronka”, która przedstawia 
losy rodziny Gargulińskich, napi-
sane piórem zamieszkałego w Sta-
nach członka ich rodziny Stephe-
na, urodzonego w 1934 r. i natura-
lizowanego w USA po roku 1956. 
Jego ojcem był Stanisław Gargu-
liński (Stanley) a mamą Maria z 
Jacykowskich, dziadkiem zaś był 
właśnie Kazimierz Gargulińś-
ki. Jak dowiadujemy się z rzeczo-
nej książki, K. Garguliński urodził 
się w Dubowcach w wojewódz-
twie tarnopolskim w 1869 r. Miał 
trzech braci i dwie siostry. Z racji, 
że był najmłodszy postanowiono, 
że będzie pracował na gospodar-
ce. Najstarszy z braci został leka-
rzem, drugi inżynierem budow-
nictwa a trzeci księdzem. Siostry 
zaś zostały dobrze wydane za mąż 
w młodym wieku. Kazimierz do-
rastał w okolicach Zbaraża, gdzie 
poślubił młodą Józefę z Mazurkie-
wiczów, z którą miał dziewięcioro 
dzieci. Galicja, w której zamiesz-
kiwali Gargulińscy znajdowała się 
w granicach Cesarstwa Austro-
-węgierskiego. Kazimierz w pew-
nym momencie został wcielony 
właśnie do cesarsko-królewskiej 
armii. Brał udział w wielu akcjach 
militarnych. Został ranny i po ba-
daniach uznano jego niezdatność 
do pełnienia dalszej służby, m.in. 
także ze względu na kłopoty z ser-
cem. Kazimierz sprzedał swo-
je podzbaraskie gospodarstwo i 
przeniósł się z rodziną do Bośni, 
w okolice Sarajewa, gdzie nabył 
kolejne gospodarstwo. Tereny tam 
nie były sponiewierane konflikta-

mi, gospodarstwo prosperowało, 
dzieci chodziły do szkoły a przy-
szłość rysowała się w jasnych bar-
wach. Pod Sarajewem wyszła po-
myślnie za mąż najstarsza córka 
Kazimierza i Józefy, Julia. Po za-
kończeniu I wojny światowej i od-
zyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, Kazimierz postanowił opu-
ścić Bośnię i przenieść się wraz z 
najbliższymi w rodzinne strony 
do miejscowości Dubowce, któ-
re leżały już na terenach odrodzo-
nej Polski. W drodze do ojczyzny 
rodzina Gargulińskich zatrzymała 
się w Wiedniu, gdzie Kazimierz, 
nie wiadomo z jakich przyczyn, 
wymienił dolary, które otrzymał 
za gospodarstwo pod Sarajewem 
na niemieckie marki. Dewaluacja 
marki po I wojnie światowej, spo-
wodowała, że Gargulińscy stracili 
większość ze zgromadzonej wcze-
śniej sumy. Kazimierz mógł więc 
zakupić w Dubowcach o wie-
le mniej ziemi, niż byłby w stanie 
nabyć za dolary. To stało się przy-
czyną już o wiele mniej pomyśl-
nej sytuacji materialnej rodziny. 
Do tego wszystkiego doszło naj-
większe nieszczęście, jakim była 
śmierć żony Kazimierza, Józefy. 
W niedługo po tym, troje dzieci 
Kazimierza wyjechało za chlebem 
za ocean, Emil i Marian do Argen-
tyny a córka Maria do USA. On 
sam pozostał w kraju z czterema 
synami i córką Franciszką, która 
wkrótce wyszła za mąż. Kazimierz 
postanowił ożenić się po raz dru-
gi. Pomimo faktu, że jego dru-
ga żona była o wiele młodsza od 
niego, to jednak po zaledwie kil-
ku latach ponownie owdowiał. Po 
niedługim czasie, najstarszy z sy-
nów, Antoni, wyjechał na studia, 
po czym rozpoczął własne życie. 
Następnie młodszy syn, Jan, oże-
nił się i zaczął gospodarzyć u swo-
ich teściów. Wraz z Kazimierzem 
na gospodarstwie pozostali tylko 
Stanisław i Alojzy. Pierwszy z nich 
w 1933 r. ożenił się z Marią Jacy-

kowską. Rok później przyszedł 
na świat ich syn Bronisław Stefan 
(obecnie Stephen Garguliński, au-
tor książki „Through the eyes of a 
child. Bronek’s journey”). Alojzy 
zaś został wcielony do armii, a go-
spodarstwem, w którym mieszkał 
już tylko zmagający się z chorobą 
serca Kazimierz zajęli się w peł-
ni Stanisław i Maria. Jak podkre-
śla autor książki, dzięki ich pracy, 
gospodarstwo zaczęło lepiej pro-
sperować. Ostatnie lata przed wy-
buchem II wojny światowej prze-
biegały dość pomyślnie. Na żni-
wa 1939 roku do domu przyjechał 
Antoni i pozostał w Dubowcach 
aż do momentu deportacji, która 
jego też objęła.

I tak, w pewnym telegraficz-
nym skrócie, wyglądają losy Ka-
zimierza, który 10 lutego 1940 
roku wraz z synem Stanisławem, 
jego ciężarną żoną Marią i wnu-
kiem Bronkiem (Stephenem) oraz 
drugim synem Antonim uległ wy-
wózce w głąb ZSRR do miejsco-
wości Czesjol, obecnie w Repu-
blice Komi. Jego synowie Stani-
sław i Antoni zostali przydzieleni 
do wycinki drzew w tajdze, gdzie 
musieli wyrobić normę pracując 
od świtu do zmierzchu przy bar-
dzo niskiej temperaturze. Synowa 

zaś, mimo coraz bardziej zaawan-
sowanej ciąży, pracowała przy cię-
ciu drewna na opał do obozowej 
piekarni. Na deportacji Kazimierz 
doczekał narodzin swojej wnucz-
ki, która przyszła na świat 27 
czerwca 1940 r. Otrzymała imię 
Józefa. Kilka miesięcy później Ka-
zimierz zmarł, przeżywszy 71 lat. 
Stephen Garguliński tak opisu-
je moment śmierci dziadka Kazi-
mierza: Mój dziadek, który przez 
cały czas nie tracił nadziei, że pew-
nego dnia wszyscy wrócimy do oj-
czyzny, zaczął mówić mamie, że je-
śli umrze, to ma ona owinąć jego 
ciało w pewne białe płótno przygo-
towane na jego pogrzeb. Być może 
miał on już jakieś przeczucie. Kiedy 
dziadek bujał moją malutką siostrę 
w kołysce, nagle po cichu osunął się 
tracąc przytomność. Mama akurat 
była w domu. Wysłała mnie szyb-
ko po tatę a sama próbowała ocu-
cić dziadka. Biegnąc po tatę właści-
wie nie miałem pojęcia co się stało. 
Tata usłyszawszy ode mnie, że ma 
natychmiast biec do naszego bara-
ku, zostawił mnie i nie namyśla-
jąc się pobiegł. Kiedy wreszcie i ja 
doszedłem na miejsce, zobaczyłem 
płaczącą mamę. Dziadek Kazi-
mierz był ułożony na swoim posła-
niu i wyglądał jakby spał. Ale za-

raz uświadomiłem sobie, że dzia-
dek nie żyje. Mój dziadek, przyja-
ciel i towarzysz zabaw nie żyje!

Stanisław i Maria wraz z dzieć-
mi przeżyli Syberię. Po wojnie 
znaleźli się najpierw w Anglii a 
następnie na stałe wyjechali do 
USA. Antoni zaś, jeszcze w trak-
cie wojny, wraz ze Stanisławem, 
służył w Armii Andersa po czym 
wrócił do Polski.

Gargulińscy na Pomorzu Za-
chodnim

A jak doszło do tego, że rodzina 
Gargulińskich znalazła się na Po-
morzu Zachodnim, w Wierzbięci-
nie? Otóż wspomniany już wcze-
śniej inny syn Kazimierza, Aloj-
zy, w czasie kampanii wrześniowej 
1939 r. został pojmany przez Niem-
ców i trafił do oflagu, po czym zo-
stał wywieziony do III Rzeszy na 
roboty przymusowe do majątku 
Dewitzów w Wierzbięcinie na Po-
morzu Zachodnim. Jak wiadomo 
po wojnie nie było już koniecz-
ności wyjeżdżać, gdyż tereny te 
przypadły Polsce - Czasami śmie-
ję się, że moja rodzina to najstar-
si polscy mieszkańcy naszego re-
gionu, gdyż jesteśmy tutaj od 1940 
r. - stwierdza w rozmowie z redak-
cją Piotr Garguliński po czym do-
daje, że kilku członków rodziny w 
przyszłym roku planuje udać się 
do Komi na zaproszenie Wiacze-
sława Masalcewa. - Przede wszyst-
kim będzie to okazja do odwie-
dzenia grobu Kazimierza, złoże-
nia na nim znicza, kwiatów, zadu-
my oraz wdzięczności, że jest nam 
dane osobiście przybyć do miejsca 
pochówku naszego bliskiego, de-
portowanego przed laty – stwier-
dza Piotr – Przecież takie odwie-
dziny stanowią wyjątek, gdyż miej-
sca pochówku nieprzeliczonej rze-
szy tych, którzy zmarli na wywóz-
ce, już dawno nie istnieją i tyl-
ko bardzo symbolicznie możemy 
ogarnąć ich swoim wspomnieniem 
– zaznacza prawnuk Kazimierza.

Piotr Słomski

Na zdjęciu od lewej: Janusz Kobryń, członek wspierający Rodziny Sybirackiej z By-
strzycy Kłodzkiej oraz tłumacz języka rosyjskiego, Wiaczesław Masalcew, Roman 
Garguliński i Piotr Garguliński. Wiaczesław i Roman trzymają tabliczkę z grobu 
Kazimierza Gargulińskiego.

Zjazd rodziny Gargulińskich w Wierzbięcinie (7 listopada 2015), a wśród nich Wiaczesław Masalcew. 
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Pola córka Magdaleny i 
Piotra Rafińskich ur.13-
11-15 z Zabowa

Jakub syn Bernadety Mi-
siurko ur. 14-11-15 z Bielic

Aleksandra córka Domi-
niki Iwachniuk ur. 16-11-
15 z Łobza

Filip syn Karoliny Kaczor 
ur. 13-11-15 z Bęczna

Julia córka Barbary Lo-
rent ur. 15-11-15 z Sienna 
Dolnego

ALicja córka Anny Kiljan 
ur. 14-11-15 z Krzywic

Antoni syn Pauliny Zyku-
bek ur. 16-11-15 z Łobza

Ostatnie mecze ligowe w 2015 roku

Miłe akcenty na koniec?
W najbliższy weekend drużyny Pomorzanina rozegrają swoje ostatnie ligowe mecze w run-
dzie jesiennej. Pierwszy zespół zagra w sobotę (21 listopada), o godzinie 13:00, w Ińsku, z 
tamtejszą Iną. W niedzielę (22 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie 
drugi zespół podejmować będzie Vielgovię Szczecin. Czy kibice nowogardzkiego klubu 
mogą liczyć na miłe akcenty na koniec rozgrywek? 

Podopieczni Tomasza Surmy są 
w fatalnej sytuacji i jeśli zależy im 
na utrzymaniu się w wojewódz-
kiej okręgówce, koniecznie muszą 
zacząć wygrywać. W ostatniej ko-
lejce rundy jesiennej pierwszy ze-
spół pojedzie do Ińska, na mecz 
z równie beznadziejnie spisują-
cą się Iną. Gospodarze sobotnie-
go meczu zajmują 14. miejsce w 
tabeli, czyli jedną pozycję wyżej 
niż Pomorzanin. Ina do tej pory 
uzbierała 10 punktów, wygrywa-
jąc trzy spotkania, jedno remisu-

jąc oraz notując, tak jak Pomorza-
nin 10 porażek. Mało tego, Ina ma 
niemal taki sam bilans bramko-
wy w tym sezonie, 12 goli strzelo-
nych i 27 straconych (Pomorzanin 
12-26). Na własnym boisku piłka-
rze z Ińska wygrali dwa razy oraz 
zaliczyli cztery porażki, wszyst-
ko to przy fatalnej skuteczności, 
gdyż strzelili zaledwie 6 goli, a to 
tyle samo co Pomorzanin na wy-
jazdach. Na plus dla Iny jest gra w 
defensywie, gdyż najbliżsi rywale 
nowogardzian u siebie stracili tyl-

ko 8 goli. Czy piłkarze pierwsze-
go zespołu są w stanie wygrać w 
Ińsku? Przekonamy się o tym już 
w najbliższą sobotę, początek tego 
meczu o godzinie 13:00. 

Ostatni mecz w tym roku no-
wogardzcy kibice na swoim te-
renie będą mogli obejrzeć w nie-
dzielę o godzinie 13:00. Wówczas 
Pomorzanin II Nowogard podej-
mować będzie Vielgovię Szcze-
cin. Przypomnijmy, że „rezerwo-
wi” po serii porażek, wygrali swo-
je ostatnie 3 spotkania, notując 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
15. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Stal Lipiany  (21.11; 13:00)
Energetyk Gryfino – Stal Szczecin  (21.11; 13:00)
Morzycko Moryń – Błękitni II Stargard (21.11; 13:00)
Sarmata Dobra – Iskra Golczewo  (21.11; 13:00)
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard (21.11; 13:00)
Polonia Płoty – Rega Trzebiatów  (21.11; 13:00)
Kłos Pełczyce – Piast Karsko  (21.11; 14:00)
Arkonia Szczecin – Zorza Dobrzany (21.11; 15:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
13. kolejka:
Zalew Stepnica – Światowid Łobez (21.11; 12:00)
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Przybiernów (21.11; 13:00)
Wicher Reptowo – Aquila Szczecin (21.11; 13:00)
Hanza Goleniów – Znicz Niedźwiedź (21.11; 16:00)
Kasta Majowe – Rybak Wełtyń  (21.11; 16:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – OKS Goleniów (22.11; 11:00)
Pomorzanin II – Vielgovia Szczecin (22.11; 13:00)

przy tym świetną skuteczność - 12 
strzelonych bramek i tylko 3 stra-
cone. Ostatnie wyniki mogą na-
pawać optymizmem, nawet jeśli 
mówimy o meczu z zajmującą 4. 
miejsce w tabeli Vielgovią. Szcze-
cinianie wywalczyli do tej pory 25 
punktów, wygrywając 8 spotkań, 
jeden mecz remisując oraz notu-
jąc trzy porażki. Vielgovia do li-
dera traci 6 punktów, zatem wciąż 
pozostaje w walce o awans i w No-
wogardzie powalczy o pełną pulę. 
Bilans wyjazdowych gier rów-
nież przemawia na korzyść go-
ści, piłkarze ze Szczecina wygrali 
4 razy oraz dwukrotnie schodzi-

li z boiska pokonani, strzelili 17 
goli i stracili 8 bramek. Zarówno 
piłkarze Pomorzanina, jak i Viel-
govii, w swoich 12 dotychczaso-
wych meczach tylko raz dzieli-
li się punktami, zatem statystyka 
ta wskazuje na to, że któraś z dru-
żyn obejdzie się smakiem i pozo-
stanie bez punktów. Wierzymy, że 
to goście ze Szczecina wrócą do 
domu „na tarczy”, a rezerwy Po-
morzanina przedłużą swoją serię 
zwycięstw. Przy artykule prezen-
tujemy komplet gier w poszcze-
gólnych ligach. 

KR

Gimnazjalne mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej kobiet

Dziewczyny z Gim. nr 1 najlepsze
W minionym tygodniu, uczennice Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, wystąpiły w finale po-
wiatu w piłce nożnej dziewcząt, który odbył się w Goleniowie. Piłkarki z „Jedynki” nie mia-
ły sobie równych i po wygraniu wszystkich spotkań sięgnęły po Mistrzostwo Powiatu. 

Turniej finałowy odbył się na 
stadionie Iny Goleniów. W dro-
dze po mistrzostwo, piłkarki z 
Gimnazjum nr 1 pokonały rówie-
śniczki z Maszewa, Mostów oraz 
faworyzowany zespół ze Stepnicy. 
Jeśli zsumujemy wszystkie etapy 
na drodze do Mistrzostwa Powia-
tu, dziewczyny z „Jedynki” nie za-
znały porażki, wygrywając w su-
mie 7 spotkań. Mało tego, nowo-
gardzianki strzeliły przy tym 16 
goli, nie tracąc ani jednej bram-
ki! Czyste konto zespół z Gimna-
zjum nr 1 zawdzięcza między in-
nymi świetnej postawie bram-
karki- Jagody Tomczyk. Mistrzo-
stwo dla „Jedynki” zapewniły na-
stępujące piłkarki: Daria Furmań-
czyk (kapitan), Julia Górniac-
ka, Weronika Godziszewska, Oli-
wia Czerewacz, Karolina Kobus, 
Jagoda Tomczyk, Wiktoria Gru-
da, Jagoda Bernach, Paula Ole-
sińska, Natalia Obracianko, Kor-
nelia Augustyniak, Karolina Le-
wandowska. Najwięcej goli strze-
liła grająca w ataku Julia Górniac-
ka, która bramkarki rywalek po-
konała 10 razy. W większości spo-
tkań wyróżniającą się zawodnicz-
ką była Weronika Godziszewska, 
która na co dzień trenuje w Po-
morzaninie Nowogard. Na szcze-
gólną pochwałę zasługują Karoli-
na Kobus, Kornelia Augustyniak, 
Jagoda Bernach, które poczy-
niły ogromne postępy oraz nie-
samowita Wiktoria Gruda, któ-
ra uprawia także inne dyscypli-
ny sportu i jest Mistrzynią Euro-

py w Karate (Liege, Belgia 2015). - 
Jako kapitan jestem bardzo dum-
na ze swojej drużyny. Dziewczyny 
naprawdę świetnie grają, cieszy 
mnie styl w jakim osiągamy na-
sze zwycięstwa. Czekamy na wio-
snę, ponieważ mają odbyć się ko-
lejne etapy rozgrywek, w których 
będą uczestniczyć między inny-
mi Szczecin i Koszalin. Na pew-
no nie będzie łatwo, ale mamy 
nadzieję, że dzięki naszej cięż-
kiej pracy i determinacji zdobę-
dziemy medale mistrzostw woje-
wództwa – mówi kapitan druży-
ny, Daria Furmańczyk. Opiekun 
drużyny J. Raczyński, - chciał-
bym szczególne podziękowania 

złożyć klubowi Pomorzanina No-
wogard, za możliwość trenowa-
nia z ligową drużyną dziewcząt, a 
w szczególności trenerom: Anicie 
Piotrowskiej i Pawłowi Błaszczy-
kowi. Dziewczyny z Gimnazjum 
nr 1 ćwiczą i grają w drużynie bę-
dącej blisko awansu do II ligi ko-
biet. W kolejnych etapach rozgry-
wek, które odbędą się na stadionie 
w Nowogardzie, do naszego mia-
sta przyjadą m.in. drużyny z Ko-
szalina i Szczecina. Już dziś gorą-
co zapraszamy na spotkania pił-
karek z nowogardzkiego Gimna-
zjum nr 1. 

Oprac: KR
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MAMY ROZWIĄZANIE 
NA TWOJE MIESZKANIE

PROSTY KREDYT MIESZKANIOWY

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego Banku. Marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów z tytułu
dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,98% przy założeniach: kwota kredytu 266 500 PLN (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym 260 000
PLN + 2,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 6 500 PLN), kredyt na okres 360 miesięcy, oprocentowanie kredytu 3,41% (WIBOR 3M – 1,72% plus marża 1,69 p.p.), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%,
równa rata kapitałowo-odsetkowa, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 zł, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 zł rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki – 200 zł, podatek
od ustanowienia hipoteki - 19 zł. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 180 363,79 PLN. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości oferowanym w Banku dostępne
są w placówkach BZ WBK i pod numerem 1 9999. Koszty połączeń telefonicznych - opłata wg cennika operatora. Stan na 09.09.2015 r.

Atrakcyjna
marża

od 1,69%

Zapraszamy do placówki
w NOWOGARDZIE
ul. Bankowa 3F,
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9:00-17:30

Szymon Piecyk ze Strzelewa - 16-letni mistrz europy w karate

Sam trening nie wystarczy, by stać się najlepszym 
Szymon Piecyk, to 16-letni 

mieszkaniec Strzelewa. Od 11 
lat trenuje karate w stylu shoto-
kan.  W tym roku podczas zawo-
dów w Belgii, otrzymał tytuł Mi-
strza Europy. W rozmowie z na-
szą gazetą odpowiada, jak zaczę-
ła się jego przygoda z karate i co 
zrobić, aby zostać mistrzem?

Dziennik Nowogardzki: Skąd 
wziął się u Ciebie pomysł, by tre-
nować karate?

Szymon Piecyk: Zaintereso-
wanie karate wzbudził we mnie 
mój tata. Pewnego dnia, wrócił 
do domu z pracy i zaproponował 
mi i mojemu bratu treningi kara-
te. Byłem jeszcze tak mały, że nie 
potrafiłem tacie odmówić. Pierw-
sze treningi wspominam pozytyw-
nie. Wiadomo, początki są zawsze 
trudne, ale ja się nie poddałem. Z 
czasem zacząłem startować w za-
wodach. Przez te 11 lat wiele się 
nauczyłem. 

Jak wyglądają Twoje treningi, 
ile razy w tygodniu uczęszczasz 
na zajęcia? 

 Na treningi karate uczęszczam 
do klubu LUKS w Goleniowie. Za-
jęcia są prowadzone dwa razy w 
tygodniu, a dokładnie w ponie-
działek i czwartek. Podczas przy-
gotowań do zawodów, wybrani za-
wodnicy trenują dodatkowo w śro-

dę, by ćwiczenia stały się efektyw-
niejsze. Podczas treningu przygo-
towywane są dla uczestników zajęć 
kombinacje, ale głównie to trener 
decyduje o tym, co w danym dniu 
będziemy robić. 

Czy sprawność fizyczna jest 
ważna w tej dziedzinie sportu? 

 Oczywiście, że tak. Jeśli dany 
zawodnik trenuje tylko i wyłącz-
nie na zajęciach - w klubie, to dużo 
nie zdziała, ani nie osiągnie. Na 
zawodach będzie wolniejszy i nie 
wytrzyma całej walki na wysokim 
tempie. Najczęściej trzeba zadbać o 
odpowiednią wagę, trzeba zrzucić 
kilka kilogramów. Należy, więc od-
powiednio się odżywiać, dużo ru-
szać i być w dobrej formie. 

Co uważasz za swój najwięk-
szy sukces, życiowe osiągnięcie?

 Przez te 11 lat sporo się wyda-
rzyło. Za swoje największe osią-
gnięcie, uważam zdobyte w czerw-
cu tego roku w Belgii, Mistrzostwo 
Europy. Był to czas pełen wrażeń. 
Niestety po powrocie do domu, z 
czasem wszystko się zmieniło. Pew-
nego razu podczas pobytu w skle-
pie, jedna pani zaczepiła mnie i 
powiedziała, że rozpłakała się, gdy 
dowiedziała się, że zostałem Mi-
strzem Europy w karate. Wtedy tak 
naprawdę dotarło do mnie, to, że 
zrobiłem coś wielkiego. Rodzice do 

tej pory zbierają pochwały za to, co 
zrobiłem. Tak naprawdę to w du-
żym stopniu też ich zasługa. 

Czy podczas treningów zda-
rzały Ci się poważniejsze kontu-
zje? 

Wszystkie urazy, które od-
niosłem na sali podczas trenin-
gów, były to wybite palce i licz-
ne odciski. Poważniejsze kon-
tuzje zdarzały się poza salą. 
Nie warto o nich wspominać.  
 Kto najbardziej motywuje Cię 
do rozwijania pasji? 

 Najbardziej motywują mnie za-
wodnicy, którzy w tej dziedzinie 
sportu osiągnęli już wiele. Często 
śledzę ich dokonania, oglądam ich 
walki. Również warto wspomnieć 
tu o moich rodzicach oraz bracie, 
którzy wierzą we mnie i w moje 
możliwości. 

Czy wiążesz swoją przyszłość z 
karate? 

 Obecnie planuję zmienić dys-
cyplinę sportu na boks. Na trenin-
gi karate będę uczęszczał dalej, tak 
jak robię to do tej pory. Zamierzam 
również, w miarę swoich możliwo-
ści, startować w zawodach spor-
towych i zdobywać kolejne tytuły. 
Gdybym jednak teraz się wycofał, 
to straciłbym dużo. 

 Rozmawiała: Klaudia Stefańska 
Od lewej Szymon Piecyk, Witold Traczyk, Julian Krajcer
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Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi

Władysław Jasek bezkonkurencyjny
W dniu 15 listopada br., na Jeziorze Nowogardzkim, odbyły się zawody spinningowe z łodzi o Mistrzostwo Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie. 
Równych nie miał sobie Władysław Jasek, który wyłowił jednego szczupaka i dwa okonie. 

Przy pochmurnej i deszczowej 
pogodzie, do zawodów przystą-
piło 24 wędkarzy, których powi-
tał Prezes Koła Edward Paszkie-
wicz. Następnie Sędzia Główny 
zawodów- Jan Leśniewski, omó-
wił podstawowe zasady regulami-
nu zawodów i przedstawił skład 

Komisji Sędziowskiej w osobach: 
Bogdan Kondratowicz (zastępca 
sędziego głównego), Józef Jóźwiak 
(sędzia kontrolny), Tadeusz Siem-
bida (sędzia sekretarz). 

Kilkanaście minut przed godzi-
ną 8:00, rozpoczęła się rywalizacja 
o zwycięstwo. Zawody trwały do 
godziny 12:00. Bezkonkurencyjny 
okazał się Władysław Jasek, który 
złowił 1 szczupaka i 2 okonie, uzy-
skując 2060 punktów i z tym wy-
nikiem zapewnił sobie Mistrzo-
stwo Koła. Na 2. miejscu sklasy-
fikowany został Zenon Łukasik, 
który złowił 3 okonie, uzyskując 
1030 punktów. Trzecie miejsce 
przypadło Władysławowi Lipke, 
który złowił jednego okonia o wa-
dze 0,96 kg, uzyskując 960 punk-
tów. Kolejne pozycje zajęli nastę-
pujący wędkarze: 4. miejsce- To-
masz Marszałek (820 punktów), 
5. miejsce- Sebastian Marciniak 
(790 punktów), 6. miejsce- Ja-
cek Krzysiak (470 punktów). Po-
zostałym zawodnikom nie udało 

się złowić upragnionego drapież-
nika. Byli też i pechowcy, którym 
ryba wypięła się tuż przed pod-
bieraniem i z powrotem trafiła do 
wody. Miejmy nadzieję, że dopi-
sze im więcej szczęścia w następ-
nych zawodach.  

Zwycięzca zawodów otrzy-
mał pamiątkowy puchar i nagro-
dę rzeczową – silnik do łodzi. Na-

grody za 2. miejsce w postaci węd-
ki oraz za 3. miejsce w postaci ko-
łowrotka, ufundowała Hurtow-
nia Wędkarska „York” ze Szczeci-
na. Zawodnicy, którzy wywalczy-
li miejsca 4-6, otrzymali jako upo-
minki kamizelki ratunkowe. Wrę-
czenia pucharu i upominków do-
konali prezes Koła Edward Pasz-
kiewicz i Sędzia Główny zawodów 

Jan Leśniewski. Na zakończenie 
zawodów wykonano pamiątkowe 
zdjęcie i wszyscy uczestnicy im-
prezy zostali poczęstowani pie-
czoną kiełbaską. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Tadeusz Siembida

Członek Zarządu Koła MG PZW
Oprac: KR

Na zdjęciu zwycięzca zawodów- Włady-
sław Jasek, przyjmujący puchar z rąk 
prezesa Koła- Edwarda Paszkiewicza

Uczestnicy zawodów wędkarskich spinningowych z łodzi na pamiątkowym zdjęciu

27. edycja Goleniowskiej mili Niepodległości

Nie zabrakło nowogardzian
W środę (11 listopada), w Goleniowie, już po raz 27 odbyła się Goleniowska Mila Niepodległości. Tym razem na starcie stanęło około 3,5 tys. biegaczy z 
Polski oraz zza granicy, a pośród nich również zawodnicy z Nowogardu. 

W dniu 11 listopada 1989 roku 
,w wolnej Polsce po raz pierwszy 
w Goleniowie została zorganizo-
wana impreza biegowa pod nazwą 
Goleniowska Mila Niepodległości. 
Od tamtej daty, wszystkie kolejne 
rocznice Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, w Goleniowie 
obchodzone są biegowo. Bieganie 
w Goleniowskiej Mili Niepodle-
głości stało się modne. Mila z ma-
łej, lokalnej, amatorskiej, sponta-
nicznie organizowanej imprezy 
przekształciła się w pełni profesjo-
nalną imprezę biegową. Uczestni-
ków 27. edycji nie odstraszył mżą-
cy deszcz i w liczbie około 3,5 tys. 
zawodników przystąpiono do bie-
gów na poszczególnych dystan-
sach. Biegi rozpoczęły się o godzi-
nie 11:00, a rywalizację rozpoczę-
ły przedszkolaki, następnie starsze 
dzieci, młodzież, natomiast na ko-
niec wystartowali dorośli na dy-
stansie 10 km oraz jednej mili. W 
głównym biegu na 10 km najlepiej 
pośród nowogardzian zaprezento-
wał się Bartłomiej Michałuszko, 
który startował w kategorii M-30. 
Nowogardzianin bieg ukończył z 
wynikiem 0:39:11, który uplaso-
wał go na 19. miejscu w katego-

rii wiekowej oraz na 47. pozycji 
w Open. Drugi najlepszy wynik z 
naszych reprezentantów, uzyskał 
Przemysław Buczkowski, startu-
jący w kategorii M-20. Mieszka-
niec Nowogardu z czasem 0:42:31 
zajął 26. miejsce w kategorii oraz 
144. pozycję w Open. Pośród ko-
biet najwyżej sklasyfikowana zo-
stała Karolina Posacka, która bieg 
ukończyła z czasem 0:48:47, wynik 
ten pozwolił jej zająć 15. miejsce 
w kategorii K-30 oraz 441. miej-
sce w Open. Dodajmy, że na dy-
stansie 10 km swój start ukończy-
ło 1040 biegaczy. Pozostali nowo-
gardzianie zajmowali następujące 
miejsca: 192. (81. w M-30) Darek 
Rogala, 416. (35. w M-50) Włodek 
Nowak, 456. (188. w M-30) Dawid 
Chruślak, 547. (211. w M-30) Pa-
weł Jackowiak, 643. (238. w M-30) 
Michał Dawidowski, 674. (246. w 
M-30) Ryszard Matela, 801. (281. 
w M-30) Marek Lewiński, 829. 
(170. w M-40) Rafał Rożek, 835. 
(292.w M-30) Marcin Klimczak, 
936. (59. w K-20) Karolina Kubic-
ka, 998. (59. w K-40) Małgorzata 
Kubicka. 

Na krótszym dystansie jednej 
mili w dwóch kategoriach wieko-

wych, nowogardzianie stanęli na 
podium. Ryszard Jarecki, który 
startował w przedziale wiekowym 
M-40, dystans mili pokonał z cza-
sem 0:05:13, dzięki czemu zwy-
ciężył w kategorii, natomiast w 
Open zajął 18. miejsce. W katego-
rii K-40, Monika Olkowicz zajęła 
2. miejsce uzyskując czas 0:08:10, 
z kolei w Open została sklasyfiko-
wana na 86. pozycji. Na tym dy-
stansie walczyło jeszcze dwóch 
biegaczy z Nowogardu. Jan Baran 
zajął 8. miejsce w kategorii wieko-
wej M-60, natomiast Marta Olko-
wicz w kategorii K-20 wywalczyła 
14. pozycję. 

Dodajmy, że w biegu głównym 
pośród kobiet zwyciężyła miesz-
kanka Stargardu- Paulina Kaczyń-
ska, z kolei pośród mężczyzn naj-
szybszy był Kenijczyk Hillary Ki-
maiyo. Natomiast na dystansie 
mili najszybsza była Angelika Ci-
chocka z Sopotu, a pośród męż-
czyzn zwyciężył Ukrainiec Woło-
dymyr Kyts.  Gratulujemy naszym 
mieszkańcom ukończenia wyści-
gu i uzyskanych wyników, oraz 
życzymy im jeszcze lepszych star-
tów w przyszłym roku. 

KRNa zdjęciu Przemysław Buczkowski zbliżający się do mety 27. edycji wyścigu Gole-
niowskiej Mili Niepodległości
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

Dla PaŃ "PrOFIlakTYka raka PIerSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
"Zdrowie" dnia 5 grudzień 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe infor-

macje  u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej, Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOkU ŻYCIa
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania 

mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z dotacji urzędu 
miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam Prezes SFOM "Zdrowie" Lidia Bogus

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w bu-

dynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworco-
wej 1 oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, zosta-
ła wykazana do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieru-
chomość położona w obrębie Wojcieszyn, gmina Nowogard. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzy-
skać w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 202  
II piętro) lub tel. (91) 471-02-38. Wykaz znajduje się na stronie  
BIP spow.goleniow.ibip.pl

Giełda kolekcjonerska
Koło Numizmatyczne i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie, zapra-

szają na Giełdę Kolekcjonerską „Rozmaitości i osobliwości”. Giełda 
odbędzie się w holu Nowogardzkiego Domu Kultury w niedzielę (22 
listopada), o godzinie 16:00. W programie Giełdy: skup, sprzedaż, 
wymiana - monety, banknoty, znaczki, karty, literatura oraz inne 
eksponaty.

Zapraszamy i czekamy
Klub Kolekcjonera Nowogard 

Drużyna z Węgorzy zwycięzcą turnieju

Mecz charytatywny  
dla Mai Błońskiej 
W środę 11 listopada o godzinie 10:00, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn. W zawodach wzięły udział 
drużyny z Osiny, Kikorzy, Węgorzyc, Węgorzy, Bodzęcina, Dąbrowy i Wojcieszyna.  

W Osinie, 11 listopada, o godzi-
nie 10: 00, nastąpiło otwarcie tur-
nieju piłki siatkowej przez prze-
wodniczącego LZS Gminy Osina, 
sędziego i pomysłodawcę turnieju 
- Tomasza Gajdę. Mecze rozegra-
no w dwóch grupach systemem 
,,każdy z każdym”. Po ogromnej 
rywalizacji między zawodnika-
mi, zwycięzcami meczu okazała 
się drużyna z Węgorzy. II miejsce 
zajęła drużyna z Wojcieszyna, III 
miejsce drużyna z Osiny. Na za-
kończenie, zwycięzcy turnieju zo-
stali nagrodzeni pucharami oraz 
dyplomami przez Wójta Gminy 
Osina- Krzysztofa Szwedo. Spo-
tkaniu towarzyszyła liczna grupa 
kibiców, która dopingowała swo-
je drużyny.

Przypomnijmy, że turniej piłki 
siatkowej był turniejem charyta-
tywnym, przeznaczonym dla Mai 
Błońskiej na leczenie i rehabilita-
cję. Po turnieju zapytaliśmy pana 
Tomasza Gajdę oraz Bartłomieja 
Machol – jednego z zawodników 
zwycięskiej drużyny, jak wyglą-
dał przebieg spotkania i jak oce-
nia drużyny, które brały udział w 
rozgrywkach? 

Tomasz Gajda - Turniej prze-
biegł w miłej i sportowej atmosfe-
rze.  Poziom sportowy można oce-
nić, jako bardzo wysoki. Podczas 
turnieju było ok. 50 zawodników, 
których zmagania obserwowała 
grupa ok. 30 kibiców. Jednym sło-
wem, mała sala pękała w szwach.

Bartłomiej Machol – Finał jak 

i cały turniej zapowiadał się wa-
lecznie. Drużyny, które przyje-
chały na turniej zaprezentowały 
wysoki poziom. Miłym zaskocze-
niem okazała się drużyna gimna-
zjalistów, która pokazała ogromną 
wolę walki. W półfinale byli bar-
dzo blisko wygranej z naszą dru-
żyną. Natomiast finałowe spotka-
nie było rewanżem pojedynku gru-
powego Wojcieszyn – Węgorza. W 
pierwszym secie, po wyrównanej 
walce, wygrała nasza drużyna. W 

drugim secie, również widać było 
naszą przewagę nad przeciwni-
kiem. Wzmocniliśmy zagrywkę i 
to dzięki niej zwyciężyliśmy. Po-
dziękowania za organizację tur-
nieju należą się panu Tomaszowi 
Gajdzie. Nie można również zapo-
mnieć o kibicach, którzy dopingo-
wali nas okrzykami i byli dla nas 
ogromnym wsparciem. Po prostu 
wierzyli w nasze możliwości. 

Klaudia Stefańska 

6 grudnia 2015 r. (niedziela)

Otwarte Przełajowe i M.T.B.  Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM 
Wyścigu Kolarskim

„Sarni Las”  
w Nowogardzie 

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem  http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html  
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547),  e-mail posackiryszard@onet.pl; 
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Patron medialny:
Sponsorzy:

Z b i g n i e w 
Szczepkowski

Zwycięska drużyna z Węgorzy
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-

wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w 
Nowogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osiedle 
radosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojo-
we   63 m2: nowe okna, budynek 
nowo ocieplony. W cenie mieszka-
nia działka pod budowę garażu.Tel. 
604 422 221

• Sprzedam dom 110 m2 z garażem w 
Nowogardzie. 608 853 710

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lu-
tego. 783 484 836

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 607 
647 215

• Sprzedam działke budowlana w 
centrum Przemocza 2,500m2 i 3230 
m2 obreb Stargard , Goleniów. Tel 
602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łę-
czyca w rejonie skrzyzowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezposrednio 
do drogi 106 tel 607 835 815

• Sprzedam mieszaknie 3 pokojowe, 
IV piętro, 57,8m2. Tel. 607 540 622 

• Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 2900 m2 w Krzywicach. Cena 
55000 zł. Tel. 661 213 722

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404

•	 Wynajmę mieszkanie dwupoko-
jowe w centrum miasta, umeblo-
wane. 668 797 310 

• Do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe. 504 89 89 80

• Sprzedam trzypokojowe mieszka-
nie 57m2. 531 844 996 

• Garaż wynajmę, ul. Zamkowa. 691 
937 120 

• Sprzedam lokal około 40 m2, po re-
moncie, 3 pomieszczenia na biuro 
lub mieszkanie, plus wolnostojący, 
murowany budynektypu kiosk oko-
ło 7m2, ul. 3 Maja, Nowogard, całość 
68 000zł, Tel. 601 541 164,  możli-
wość dzierżawy

• Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą, umeblowaną, zadbaną z wid-
ną kuchnią, 28 m2 ul. Leśna. Tel. 792 
076 596 

• Kupię dom w okolicy Nowogardu. 
Tel. 669 018 385 po 19.00

• Sprzedam kawalerkę, 24m2, cen-
trum III piętro. Tel. 600 782 741 

• Wydzierżawię plac w Nowogardzie 
na elementy budowlane itp. Tel. 781 
967 663 

• Wynajmę czteropokojowe mieszka-
nie kaucja 1800 zł, czynsz 900 zł + 
opłaty. Tel. 669 756 752 

• Sprzedam mieszkanie czteropoko-
jowe na Bema. 508 309 980 

• Pilnie poszukuje mieszkania trzypo-
kojowego. Tel. 668 355 243 

• Sprzedam działki pod zabudowę. 91 
39 25 888 

• Sprzedam działkę, Asnyka, 45 000. 
Tel. 880 132 032 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we na Osiedlu Radosław w dobrym 
standardzie. Tel. 605 686 520 

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 
26 97 25

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny 

i chłodnice (do przodu) do Jetta i 
Golfa. 605 576 908

• Sprzedam Nissan Primera, r. 98, 
1.6, z gazem, przegląd ważny do 
06.2016r., na biegu  Tel. 603 615 897 

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam tanio opony zimowe uży-
wane 175/65 R14 z felgami. 506 152 
414 

• Sprzedam Renault Laguna 1,6 cm- 
16V, rok 1999 stan dobry z ważnym 
przęglądem. 697 612 843 

•	 Honda accord VII 2007r.Sedan 
2.0 i-VTeC 16V 155km. Przebieg 
98tys.km. aUTO w pełni sprawne, 
czyste, świetnie utrzymane. Cena 
32500zł. Do negocjacji ! tel. 604 
264 803 

rOlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sor-
townik do ziemniaków elektryczny. 
606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam mieszankę. 795 989 918 

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

• Sprzedam tuczniki. Tel. 724 827 779 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

• Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-

nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWa-
NÓW, WYkŁaDZIN, TaPICerkI 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTerIaŁOWeJ / PO-
ŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/
SPrZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 
15 I piętro nad apteką tel 91-577-
53-73 lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zbo-
ża, piasku, słomy, traktorów, kopa-
rek i maszyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 
503 153 159

• Usługi ogólnobudowlane: docie-
plenia, malowanie, szpachlowanie, 
montaż paneli. Tel. 607 654 692

• Usługi transportowe, przewóz ma-
szyn rolniczych. 514 740 538

• Piasek, żwir, czarnoziem z dowozem 
wywrotka 3t. 514 740 538 

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.

Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy sta-
ła legalna praca 530555015

• Firma zatrudni  pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do do-
zorowana i prac porządkowych. Tel. 
91 39 25 275

• Zatrudnię pracownika na kuchnie. 
530 395 368

• Zatrudnię kierowce emeryta lub 
renciste z kat.D Tel. 693 344 734 

• Przyjmę do pracy do dociepleń. Tel. 
886 456 377 

• Do prac wykończeniowych. 513 100 
901 

• Poszukuje niani od zaraz do 20 mie-
sięcznej córeczki. Praca na 30 godz 
tyg. (3/4 etatu) od poniedziałku do 
piątku. Wynagrodzenie 600 zł mie-
sięcznie. 883 737 765 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, złożona w pacz-
ki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUN-
KERS - Bosch ceranorm wiszacy 
elektronik,ekonomiczny z gwaran-
cja serwisowa do mieszkania,domu 
cena 1.400 zl tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus 
zeliwny,pompa elektronik,z Nie-
miec f.Vaillant tylko ogrzewanie 
cena 1.200zloraz piec gazowy c.o 
wiszacy do mieszkania,domku,skle-
pu,zakladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant 

dwufunkcyjny cena 1.200zl oraz tyl-
ko c.o. cena 1.100zl do mieszkania-
,baru,sklepu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny 
wersja kominowa, wiszacy f.Vaillant 
z Niemiec po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania, domu, ekono-
miczny cena 1.000 zl    tel. 691 686 
772

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodową 
600 cm *240 cm * 200 cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 
690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 
541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolar-
nia Olchowo (przy drodze na Wy-
szomierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam sztaplarkę – wózek wi-
dłowy z firmy balkancar udźwig3,5 
tony, silnik parkins, disel, czterocy-
lindrowy. Tel. 606 664 742 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 0,50 
m do 2,5 m kopana lub cięta z wła-
snej plantacji formowana tel. 602 10 
11 18 lub 600 899 289

• Sprzedam dużą zamrażarkę z szu-
fladami używana, ale jak nowa. 665 
541 960 

• Sprzedam rury oc 6-cio metrowe, 
25. Tel. 91 39 21 002 

•	 Odstąpię 2 bilety na Divers Ni-
ght of the Jumps (motocross) na 
21.11.2015 (sektor 3) na sobotę 
21.11.2015 w Gdańsku - efro are-
na, tel. 605 522 340

• Zapraszam na zajęcia karate kyoku-
shin dla dzieci. Treningi w ponie-
działek i środę od 18.00 -19.00 w sali 
gimnastycznej LO nr 1, Wojska Pol-
skiego 8 (wejście od ul. Szarych Sze-
regów) Tel. 883 737 765, 721 027 
670 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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Do wygrania KSIąŻKI DlA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

-LESMAR-
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Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych :  Masz szansę to korzystaj
Maria Sowińska, Pelagia Feliksiak, Józef Kochelski, Jolanta Kozioł, Janina Grudzińska, Alicja Wypych, Gra-

żyna Kosmalska, Lucyna Andrzejczak, Małgorzata Krawczyk
, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Grażyna Siedlecka, Krystyna Gęglawa, Danuta Kło-

sińska, Andrzej Leszczyński, Agnieszka Skowrońska, Natalia Furmańczyk, Halina Stefańska, Genowefa Mać-
kowska, Edward Bachor, Stanisława Pokorska, Władysława Huget 

Zwycięzcy:  Agnieszka Skowrońska, Małgorzata Krawczyk, Józef Kochelski
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Nadia Grenda, Miłosz Wielgus, Kacper Skowroński, Bartłomiej Feliksiak, Lena Skryplo-

nek, Julia Furmańczyk, Patrycja Idziak
Zwycięzca: Patrycja Idziak
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

SPÓŁDZIElNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

A/0
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

s.  9s. 5

Czytaj s. 4

Propaganda  
w Przedszkolu 

Uwaga
najbliższe  
bezpłatne 

porady prawne  
w środę 25.11

godz. 10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Reklama

Czytaj s. 3

Mieszkańcy znów proszą o pomoc

Piaski toną w błocie...

Odpust w Parafii św. 
R. Kalinowskiego

Dziękujemy 
zespołowi muzycznemu 

Avanti 
pod przewodnictwem 

Pana 
Grzegorz Wojewody 

za poprowadzenie  
zabawy tanecznej 

na wysokim poziomie. 
Organizatorzy

Poszukuje kierowcy 
kat. B na busa-plandeka. 

Praca zagraniczna 
po krajach europejskich. 

Z doświadczeniem 
882 042 732

PODZIĘKOWANIA

Zatrudnię 
magazyniera 

Wymagane 
prawo jazdy kat. B 

i uprawnienia na sztaplarkę. 
Firma 

Handlowo-Usługowa 
Bartek-Domet 

ul. Boh. Warszawy 71 
Tel. 606 821 725

1300 metrów za 

320 tys. zł

Remont  
w ratuszu

Wtorek 
24 listopada 2015 r. 
Nr 90 (2421)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

16.11.2015 r. 
Godz. 11.10
Powiadomienie o palącym się 

koszu na odpady przy ul. 3 Maja. 
Godz. 15.10 
W miejscowości Bodzęcin do-

szło do kolizji drogowej pomię-
dzy samochodem marki Kia oraz 
pojazdem ciężarowym. 

Godz. 15.30
Przy ul. 15 Lutego zderzyły się 

dwa pojazdy: VW Passat oraz 
Mercedes. 

17.11.2015 r. 
Godz. 17.50 
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej, doszło do kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Patrol 
zastał sprawczynię zdarzenia, któ-
rą okazała się być Halina A. 

Godz. 21.50 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego na ul. Boh. War-
szawy zatrzymali kierującego sa-
mochodem marki Opel, Damiana 
K., który znajdował się pod wpły-

wem środków odurzających oraz 
psychotropowych. 

19.11.201 r. 
Godz. 11.40 
Na terenie szpitala przy ul. Woj-

sa Polskiego doszło do kolizji dro-
gowej, gdzie w samochód marki 
BMW uderzył inny pojazd, a na-
stępnie odjechał z miejsca zdarze-
nia. 

Godz. 21.00
W sklepie Lidl, Rafał K. doko-

nał kradzieży sklepowej. 
20.11.2015 r. 
Godz. 20.50 
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu telefonu komórkowego na 
terenie szkoły przy ul. Poniatow-
skiego. 

22.11.2015 r. 
Godz. 15.40
Powiadomienie o kradzieży ta-

blic rejestracyjnych z samochodu 
marki VW Passat zaparkowanego 
przy ul. Boh. Warszawy. 
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Weronika Krzyżanowska: lat 77, zmarła 20.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 24.11.2015 r., o godz. 14.00 

na cmentarzu w Dobrej.
Irena Sawicka: lat 89, zmarła 20.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 24.11.2015 r., o godz. 14.00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie.
Marian Gajewski: lat 63, zmarł 21.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 24.11.2015 r., o godz. 12.00 na cmen-

tarzu w Nowogardzie
Sylwester Paś: lat 40, zmarł 21.11.2015 r., pogrzeb odbył się 23.11.2015 r., na cmentarzu w Sikorkach
Tadeusz Sowa: lat 91, zmarł 21.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 25.11.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu 

w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Już w przyszłym roku rodziny wielodzietne mają otrzymać 500 zł na każde dziecko, tak 
wynika z nowego projektu „Rodzina 500+”. Dlatego zapytaliśmy naszych respondentów z 
Gminy Nowogard, jakie jest ich zdanie na temat programu rządowego „Rodzina 500+”? 

Pani Stanisława – Ja się akurat bardzo z tego cieszę, że chcą dać 
500 zł na dziecko. Dzieci potrzebują więcej środków finansowych, niż 
starsi. Za te pieniążki można kupić ubranka, kosmetyki dla dzieci, 
kaszki. Mam nadzieję, że pieniążki, które zostały obiecane rodzicom, 
zostaną im przekazane. Zawsze w jakiś sposób będzie im łatwiej. 

Pani Irena – Warto przyznać 500 zł na dziecko. W dzi-
siejszych czasach to, co dostają rodzice na swoje pociechy jest 
śmieszne. Teraz podobno podwyższyli rodzinne, ale to i tak 
dalej jest mało. Wszystko kosztuje. Dla małych dzieci rze-
czy są bardzo drogie. Małe dziecko w szybkim tempie rośnie. 
Kupujemy buciki dla dziecka, no, ale ile ono je ponosi. Za-
raz trzeba kupić kolejne. Wydaje mi się, że te 500 zł to i tak 
za mało. Rząd powinien przyznać na dzieci jeszcze więcej. 

 

Pani Teresa – Ja nie mam małych dzieci, ale uważam, że 
warto byłoby przyznać 500 zł rodzicom na dziecko. Dzie-
ci w dzisiejszych czasach bardzo dużo kosztują. Wymaga-
nia są wobec dzieci duże. Jedno dziecko od drugiego dziecka 
nie chce być gorsze. Uważam, że każdy powinien dostać po 
równo. Najwięcej skorzystają te biedniejsze dzieci. Widmo, 
że w takich się nie przelewa. Czasem i bywa tak, że trzeba z 
czegoś zrezygnować. 

Pani Marianna – Uważam, że przyznanie 500 zł na 
dziecko jest dobrym rozwiązaniem. Poprawi to na pewno 
sytuację rodzinną, przede wszystkim budżet. Zasiłki, któ-
re były do tej pory, były niewielkie. Jedne dzieci wymagają 
większego nakładu finansowego, inne mniejszego. Żywność 
jest droga, wszystko na dobrą sprawę jest drogie. 

Pani Mariola z wnukiem Pawłem – Warto przy-
znać 500 złoty na dziecko z racji tego, że pieniądze, 
które dotychczas są wypłacane na dziecko są niewiel-
kie. Dzięki tym pieniądzom, które proponuje rząd, 
jesteśmy w stanie zakupić dla dziecka potrzebne mu 
rzeczy np. jedzenie, ubranka. Wątpię jednak, że te 
500 zł faktycznie rodzice na dziecko dostaną. Nasz 
rząd wiele obiecuje, ale co z tego będzie to zobaczy-
my. 

Klaudia Stefańska 

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016
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TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

REKLAMAŻYCZENIA

Janowi Paczkowskiemu 
z okazji 70-tych urodzin 
bukiet najwspanialszych 

życzeń zdrowia, uśmiechu, szczęścia i radości 
każdego dnia oraz wszelkiej

 pomyślności 
życzą 

żona, synowie, synowe i wnuki

Mieszkańcy znów proszą o pomoc

Piaski toną w błocie...
Ponownie na łamach DN wracamy do stanu fatalnej drogi, która znajduje się we wsi Piaski. 
O zalanej i praktycznie nieprzejezdnej drodze poinformowała redakcję mieszkanka wsi. 

Przypomnijmy, że pod koniec 
lipca opublikowaliśmy tekst, w któ-
rym przedstawiliśmy trudną sytu-
ację mieszkańców Piasków, bądź, 
jak kto woli, Wierzchęcina. Do wsi 
można dojechać m.in. skręcając na 
Zakłodzie z krajowej 106 prowa-
dzącej do Błotna, a następnie kil-
kusetmetrowym odcinkiem przez 
drogę leśną. Istnieje jeszcze dojazd 
przez las od strony Miętna, lub po-
lną drogą prowadzącą od Błotna. 
Niestety te dwie ostatnie opcje ska-
zują kierowców na podróż rozjeż-
dżaną imitacją drogi, która po ule-
wach zamienia się w bajoro. Z lasu 

pomiędzy Zakłodziem a Piaska-
mi, samochody ciężarowe wywożą 
drewno, jednak nie mogą dotrzeć 
na miejsce od strony krajowej 106, 
gdyż kierowcy musieliby pokonać 
mały most, przez który ze wzglę-
du na zbyt duży ciężar nie mogą 
przejechać. Dlatego kierowcy cię-
żarówek zmuszeni są po drewno 
przyjeżdżać od strony Miętna, a co 
za tym idzie jeszcze bardziej nisz-
czyć drogę znajdującą się przy do-
mostwach mieszkańców Piasków. - 
Dzwonię do państwa, ponieważ pa-
miętam ostatnie artykuły dotyczące 
naszej zniszczonej drogi, i po raz ko-

lejny chciałabym prosić o interwen-
cję w tej sprawie. Po obfitych opa-
dach deszczu, ze środy na czwar-
tek, na tej drodze powstało bajo-
ro, a mieszkańcy dosłownie toną w 
błocie. Zapraszam burmistrza do 
nas, żeby się przejechał tym odcin-
kiem. Co rusz słyszę o remontach 
dróg na osiedlach w Nowogardzie, 
choć te remontowane drogi znajdu-
ją się w, o wiele lepszym stanie niż 
nasza wysłużona droga!  Mam na-
dzieję, że wreszcie jakiś radny po-
myśli o nas i powalczy o remont tej 
drogi, skoro pisma, które od lat do-
starczaliśmy lokalnym władzom i 
mówię tutaj jeszcze o tych władzach 
przed obecnym burmistrzem, wciąż 
są w ratuszu ignorowane – mówi 
mieszkanka Piasków, która poin-
formowała redakcję o zalanej dro-
dze w czwartek (19 listopada). Na-
stępnego dnia ponownie wyko-
naliśmy zdjęcia omawianej drogi. 
Przypomnijmy, że Urząd Miejski 
nie udzielił mieszkańcom Piasków 
satysfakcjonującej odpowiedzi na 
nasze pytania, dotyczące ewentual-
nego remontu. Mało tego, na pyta-
nie dotyczące tego, czy Urząd zda-
je sobie sprawę w jakim stanie znaj-

duje się obecnie opisywana droga, 
otrzymaliśmy odpowiedź, z której 
wynika, że mało kto pamięta o ist-
nieniu wsi Piaski: „Proszę o dopre-
cyzowanie, o którą drogę chodzi”. 
Na kolejne pytanie dotyczące uzy-
skania dofinansowania na ewentu-
alny remont drogi, kierownik Ta-
deusz Fiejdasz odpowiedział: „Na 
dzień dzisiejszy brak jest możliwo-
ści pozyskania środków na remon-
ty i modernizację dróg lokalnych. 
Nie mniej jednak, w roku bieżącym 
planowane jest ogłoszenie naboru 
wniosków na dofinansowanie tych 
zadań z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.” 

 Wczoraj (tj. w poniedziałek), 
udało nam się skontaktować z rad-
nym Michałem Bociarskim (PSL), 
jak się okazało, radny wielokrotnie 
zwracał się do burmistrza o remont 
tej drogi. - Zgłaszałem już tę spra-
wę poprawy nawierzchni do bur-
mistrza, na razie prosiłem o to, aby 
chociaż połatał tę drogę, ale nic to 
nie dało, że tak powiem, „jak gro-

chem o ścianę”. Mamy też jako klub 
radnych, propozycję do budżetu na 
2016r., zabezpieczenia odpowied-
niej kwoty pieniężnej na wyremon-
towanie tej drogi. Ja tą drogą jeżdżę, 
znam stan faktyczny nawierzch-
ni, ja pana burmistrza praktycz-
nie co sesję „atakuję” w tej spra-
wie... Zrobię wszystko, aby w budże-
cie na 2016 rok ta droga się znalazła 
i żeby były zabezpieczone środki na 
ten cel. Mogę obiecać mieszkańcom, 
że na pewno nie odpuszczę tego te-
matu, tym bardziej, że jest to moja 
obietnica wyborcza - mówi radny 
Michał Bociarski. 

Pozostaje wierzyć, że cała sprawa 
zakończy się szczęśliwie dla miesz-
kańców wsi Piaski, i w 2016 roku 
znajdą się w budżecie gminy środ-
ki na remont tej drogi, która póki 
co przysparza im tylko problemów. 
Temat ten wciąż będziemy moni-
torować i informować na łamach 
DN, o tym jak się rozwija sprawa 
remontu. 

KR  

W środę sesja 

Drugie podejście do ścieżki i pierwsze czytanie budżetu
W najbliższą środę, 25 listopada, odbędzie się sesja Rady Miasta. Jednym z punktów obrad będzie pierwsze czytanie projektu budżetu, przygotowane-
go przez burmistrza. Po raz kolejny pod obrady wróci też sprawa słynnego już parkingu, jaki R. Czapla, kosztem ponad 240 tys. zł, chce wybudować koło 
Przedszkola przy ul. Kościuszki. 

Zgodnie z zawiadomieniem o se-
sji, obrady rozpoczną się tym razem 
o godz. 9.00, a nie jak to zwykle by-
wało w samo południe. Zmiana go-
dziny zapewne wynika z porząd-

ku obrad, który z pewnością wywo-
ła w niektórych punktach sporą dys-
kusję. Tym bardziej, że burmistrz ni-
czym jak bumerang wraca z temata-
mi, co, do których radni mają poważ-

ne wątpliwości. Mowa tu chociażby o 
dokumentacji na rozbudowę „ścieżki 
wokół jeziora”, czy budowę parkingu 
koło Przedszkola przy ul. Kościusz-
ki. Przypomnijmy, że w kwestii ścież-
ki jeszcze przed wakacjami radni sto-
czyli kilkugodzinną debatę, ostatecz-
nie większością głosów odrzucili po-
mysł przeznaczenia na ten cel pie-
niędzy. Podobnie było w sprawie pie-
niędzy na budowę parkingu, które R. 
Czapla chce koniecznie jeszcze wydać 

z tegorocznego budżetu. Radni mają 
jednak wątpliwości, czy Przedszko-
le w pierwszej kolejności potrzebuje 
parkingu, czy też gruntownej moder-
nizacji. Sprawa wywołuje wiele kon-
trowersji, o czym też piszemy na in-
nej stronie w tekście pt. „Propaganda 
w Przedszkolu”. 

Ponadto radni będą decydować o 
przekazaniu dotacji dla jednej z pry-
watnych placówek oświatowych w 
gminie i o remoncie ogrzewania w 

Szkole Podstawowej w Błotnie. 
Po raz pierwszy odczytany zosta-

nie też publicznie projekt budże-
tu na rok 2016, autorstwa burmi-
strza Nowogardu. Radni rozparzą 
też kolejną w tym roku skargę, jaką 
na włodarza złożył obywatel. Jak już 
pisaliśmy skarga dotyczy wstrzyma-
nia remontu drogi na osiedlu Rado-
sław. 

Relacja z sesji w najbliższym 
wydaniu DN.                           MS

Porządek obrad: 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów  z sesji Rady w dniu 30 września 2015 roku 
      i 7 października 2015 roku, w dniu 28 października 2015 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.      
 6. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami.     
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
     a) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2015 rok,
     b) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015,
     c) uchwalenia  programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami 

pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na 2016 rok,

d) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Szczecinie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie  Nr VII/32/15 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku.

     e) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu,
     f) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 

2016 roku.
 8. Pierwsze czytanie budżetu gminy Nowogard na rok 2016.
       9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad                                                                           
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Sonda z Osiny
Już w przyszłym roku rodziny wielodzietne mają otrzymać 
500 zł na każde dziecko, tak wynika z nowego projektu „Ro-
dzina 500+”.  Dlatego zapytaliśmy naszych respondentów z 
Gminy Osina, jakie jest ich zadanie na temat programu rzą-
dowego „Rodzina 500+”? 

Paweł Michalski – Projekt ten, to 
bardzo dobre rozwiązanie. W dzisiej-
szych czasach rodziny nie mają startu, 
a taki przypływ gotówki zawsze może 
im w jakiś sposób pomóc. 500 zł, to dość 
dużo pieniędzy. Za tą kwotę z pewno-
ścią da się przeżyć. To taki zastrzyk fi-
nansowy. Sam mam trójkę dzieci, to 
wiem jak jest.  

Pani Kamila z synem Marci-
nem -Myślę, że to najodpowied-
niejszy moment, żeby w końcu 
przyznali te pieniądze. Zawsze 
brakowało funduszy na ten cel. 
Rodziny należałoby wesprzeć. Za-
wsze te parę groszy, które dotych-
czas były przyznawane, to wca-
le nie jest dużo. Te 500 zł, można 
przeznaczyć na najpotrzebniejsze 
rzeczy. To bardzo dobre rozwią-
zanie dla wielu rodzin, nawet dla 
tych, które mają dopiero plany, by założyć rodzinę. 

Pan Krzysztof – Pomysł jest jak 
najbardziej dobry. Natomiast re-
alizacja jego może być nie do koń-
ca spełniona. Jednak myślę, że jest 
to zbyt duży koszt, jak na nasze 
warunki. Wydaje mi się, że te 500 
zł obiecane, to nie będzie to 500 zł 
na pierwsze dziecko, które dopiero 
się urodzi, lecz na każde kolejne. 
Myślę, że 500 zł na każde dziecko 

nie jest wcale dużą kwotą. Pomimo tych pieniędzy, sądzę, że niektóre ro-
dziny będą dalej popadać w uzależnienie od pomocy społecznej. Czy to 
będzie z korzyścią dla dzieci to naprawdę mam, co do tego duże wątpli-
wości? 

Pani Marianna – Moim zda-
niem rząd powinien przyznać te 
pieniądze. Przecież wszystkie dzie-
ci są równie, więc każdemu nale-
ży dać po równo. Mieć 500 zł, a ich 
nie mieć, to jest kolosalna różnica. 
Są w naszym kraju rodziny, któ-
re żyją bardzo biednie, a szczegól-
nie dzieci. Jest mi po prostu ich żal. 
Dzieci to nasza przyszłość. Wierzę w obietnice naszego rządu, wydaje mi 
się, że obecna władza chyba będzie lepsza od tej poprzedniej. 

Pani Helena - Warto przyznać 
te 500 zł na dziecko. Jest wiele ro-
dzin wielodzietnych. Brak pra-
cy powoduje, że ludzie żyją w bie-
dzie i nie stać ich by cokolwiek ku-
pić. Jeśli rząd przyzna te 500 zł na 
dziecko, to już jest coś - to taki za-
strzyk napływu gotówki. Wydaje 
mi się, że wtedy na życie powinno 
wystarczyć. Warto inwestować w 
dzieci, to nasza przyszłość. 

Rozmawiała - Klaudia Stefańska

Szukają terrorystów…

W czwartek rano wpadli 
niespodzianie
W ubiegły czwartek, w godzinach rannych, funkcjonariusze jednej z agencji (ABW, CBŚ, 
CBA?),  dokonali przeszukania nowogardzkiej posesji położonej przy ulicy Mickiewicza.   

„Nalot” mundurowych był spo-
wodowany zaostrzeniem czuj-
ności służb w związku z ostatni-
mi atakami terrorystycznymi. Jak 
się dowiedzieliśmy przesłanką 
sprawdzania posesji w Nowogar-
dzie było odnotowanie przez służ-
by zakupu dokonanego w interne-

cie przez mieszkańca sprawdzanej 
posesji substancji mogącej rów-
nież stanowić składnik materia-
łów wybuchowych.  Wyniki prze-
szukań nie są znane, ale jak infor-
muje nas nasze źródło, prawdopo-
dobnie żadnej bomby nie znale-
ziono, a sprawdzany jest lokalnym 

miłośnikiem chemii i zakupywa-
ne przez niego substancje służą 
również do przeprowadzania nie-
groźnych doświadczeń i ekspe-
rymentów chemicznych. Dobrze 
jednak, że służby sprawdzają a nie 
zakładają, że tak na pewno jest.

Red.  

Co się odwlecze to nie uciecze

Molestowanie nie popłaca 
Koncentracja zainteresowania na trwającej wówczas kampanii wyborczej spowodowała, 
że nieco umknęła opinii publicznej wrześniowa wiadomość o wyroku, jaki wydał sąd w 
sprawie gwałtu i molestowania seksualnego  czyli czynom, których  dopuszczał się wysoki 
urzędnik samorządowy wobec  swoich podwładnych.

  2O.09.2015, Czesław Małkow-
ski, bo o niego tutaj chodzi, były 
prezydent Olsztyna, skazany zo-
stał na karę pięciu lat pozbawienia 
wolności w procesie za molesto-
wanie kobiet i zgwałcenie urzęd-
niczki, która była w ostatnich ty-
godniach ciąży.  Sąd zakazał byłe-
mu prezydentowi Olsztyna przez 
sześć lat kontaktować się z głów-
ną pokrzywdzoną. Zakazał mu też 
zajmowania kierowniczych sta-
nowisk w jednostkach admini-
stracji publicznej przez sześć lat.   
Sentencja wyroku była jawna. W 
sali był Czesław Małkowski, nie 
było pokrzywdzonych. Sąd uza-
sadniał   wyrok  za zamknięty-
mi drzwiami, z uwagi na charak-
ter zarzucanych czynów.   Cze-
sław Małkowski był prezydentem 
Olsztyna od 2001 r. i sprawował 
ten urząd prawie przez dwie ka-
dencje, do 2008 roku, gdy miesz-

kańcy Olsztyna odwołali go w re-
ferendum lokalnym, po wybuchu 
olsztyńskiej seksafery.  Mimo nie-
rozstrzygniętej sprawy przed są-
dem w Ostródzie  w 2014 r. Mał-
kowski wystartował w wybo-
rach samorządowych kandydu-
jąc na urząd prezydenta. W II tu-
rze przegrał rywalizację z obec-
nym włodarzem miasta Piotrem 
Grzymowiczem, otrzymując  za-
ledwie 500 głosów mniej.  Został 
jednak radnym Olsztyna i spra-
wuje obecnie ten mandat.  Tyle 
historii z dalekiego terytorialnie  
Olsztyna. Olsztyn, co prawda da-
leko, ale historia (podobna) zda-
rza się  i  znacznie bliżej.  Z prze-
biegu wieloletniej sprawy Mał-
kowskiego wynika , że sprawo-
wanie funkcji publicznej stanowi 
dla erotomanów  wyjątkową  oka-
zję do realizowania  na co dzień 
swoich atawistycznych popędów 

i niepohamowanych zapędów  
zwłaszcza wobec osób od nich 
uzależnionych służbowo.  Olsz-
tyński przykład uczy też, że spo-
łeczność może niestety  długo ak-
ceptować dewiatów seksualnych – 
być może odbiera ich, jako swo-
istych „maczo”  bądź osoby wyjąt-
kowo  „dynamiczne”, które  na do-
datek „dużo mogą” ?  Akceptacja 
ta wyraziła się w przypadku Mał-
kowskiego ale i kilku   podobnym 
jemu,  w doskonałym wyniku wy-
borczym w wyborach samorzą-
dowych 2014 roku.  Mimo  tego  
ostatecznie , gdy skuteczne okazu-
je się Prawo przychodzi  jednak i  
na nich Sprawiedliwość. Przycho-
dzi mimo wygranych wyborów. 
Przychodzi i w Olsztynie i po dru-
giej stronie Polski też przyjdzie - 
rychło… 
                                                                                                                                                      

 Ptaszek (błotny)

Klatka jak malowana i nowe toalety 

Remont w ratuszu 
Od kilku tygodni, trwa remont miejskiego ratusza. Prace budowlane prowadzone są w 
środku budynku. 

Remont nawierzchni ścian ko-
rytarzy i klatki schodowej, obni-
żenie stropu na ostatniej kondy-
gnacji oraz podwyższenie barie-
rek – to główne roboty, jakie są 
prowadzone w ramach trzeciego 
i ostatniego etapu modernizacji 
nowogardzkiego ratusza. Przy-
pomnijmy, że w ciągu ostatnich 
lat wymieniono poszycie da-
chowe budynku, odremontowa-
no wieżę zegarową, wymieniono 
okna, wyremontowano część ga-

binetów, oraz co wzbudziło naj-
więcej emocji – oświetlono ra-
tusz z zewnątrz. 

 Teraz trwa remont wewnątrz 
budynku. Przy okazji, na co zgo-
dziła się Rada miejsca dokłada-
jąc pieniędzy, na piętrze w ra-
tuszu zmodernizowane zostaną 
toalety. Na razie urzędnicy mu-
szą korzystać z jednej łazienki, 
znajdującej się na parterze. 

MS
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Powiatowe Obchody Pracownika Socjalnego 
w Nowogardzie

W podziękowaniu za trud 
niesienia pomocy innym 
W piątek (20 listopada), o godzinie 13: 00, w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, od-
były się Powiatowe Obchody Pracownika Socjalnego w Nowogardzie.

W uroczystości, poza oficjela-
mi, udział wzięli pracownicy in-
stytucji pomocy socjalnej podle-
gających Starostwu w Golenio-
wie: Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Domu Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie, Cen-
trum Obsługi Placówek Wycho-
wawczych w Goleniowie. 

Starosta Goleniowski - Tomasz 

Kulinicz, podziękował pracowni-
kom służb społecznych za zaan-
gażowanie oraz trud włożony w 
codzienną pracę. Następnie do-
konano wręczenia nagród przy-
znanych przez Starostwo. Otrzy-
mało je ok. 100 osób, w tym m.in. 
pracownicy socjalni pracują-
cych w Nowogardzie panie: Jo-
lanta Czerepko, Grażyna Klonow-

ska, Regina Rybicka, Maria Woj-
dyło, Kamila Sowińska, Marze-
na Romańczuk oraz Teresa Naru-
szewska. Muzyczną oprawę tego 
dnia zapewnili utalentowani ar-
tyści nowogardzkiej Fili Państwo-
wej Szkoły Muzycznej oraz Dawid 
Ślązak i Jakub Lenko. Na zakoń-
czanie wszyscy uczestnicy spo-
tkania udali się na, przygotowany 
przez uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie, poczę-
stunek.

Uroczystość prowadzili Mag-
dalena Zaustowska, Paweł Trach-
man, Małgorzata Danilewska oraz 
Grażyna Wośkowiak.

Redakcja DN życzy również 
wszystkim pracownikom socjal-
nym, zarówno tym zatrudnio-
nym w instytucjach publicznych, 
jak w prywatnych czy i stowarzy-
szeniach, wytrwałości w wykony-
waniu tego niełatwego zajęcia i 
wszelkiej pomyślności. 

Klaudia Stefańska 

Rozstrzygnięcie wojewody 

Rada  powtórnie rozpatrzy 
skargę na burmistrza
Rostrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2015 
r, Wojewoda Zachodniopomorski uchylił  uchwałę Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, która uznała za bezzasadną skar-
gę na działanie burmistrza, złożoną  w związku z przebie-
giem  postępowania przetargowego na administrowanie 
siecią  wod –kan. prowadzonego przez burmistrza  jako or-
gan wykonawczy gminy.

Wojewoda  uznał, że w trakcie  
postępowania skargowego Rada 
jako organ gminy nie zachowa-
ła  podstawowych procedur prze-
widzianych w prawie przy rozpa-
trywaniu skarg na działanie bur-
mistrza.  W szczególności Rada 
przedstawiła skarżącemu wyja-
śnienia w sposób tak lakoniczny, 
że nie wynika z nich , jakich usta-
leń dokonano w toku rozpatry-
wania skargi. Przypomnijmy, że 
Rada w swojej uchwale uznającej 
za bezzasadną złożoną przez oby-
watela skargę na działanie bur-
mistrza  w związku z procedurą 
przetargową, stwierdziła że pod-
jęła decyzję po zapoznaniu się ze 

stanowiskiewm Komisji Rewizyj-
nej, która to po zbadaniu sprawy 
nie stwierdziła nieprawidłowo-
ści. Ani więc w uchwałe Rady, ani 
w przywoływanym  tzw. badaniu 
sprawy dokonanym prze Komi-
sję Rewizyjną  nie wymieniono co 
było  szczegółowo przedmiotem 
owego badania i jakie podjęto 
ustalenia faktyczne.

-Tym samym uznać trzeba – 
stwierdza wojewoda - że Rada nie 
rozpatrzyła  merytorycznie skargi 
i nie ustosunkowała się do podnie-
sionych w niej zarzutów, czym w 
sposób istotny naruszyła obowią-
zujący porządek prawny. 

red

Nasz komentarz 
Trzystronicowe uzasadnienie wojewody do uchylenia uchwaly rady 

uznającej skargę na działanie  burmistrza za bezzasadną  trudno czy-
tać bez narastającego uczucia zażenowania. Wojewoda nie zostawił 
bowiem przysłowiowej „suchej nitki” na formalnym sposobie rostrzy-
gnięcia sprawy. Z uzasadnienia tego wynika, że ustawowy organ gmi-
ny reprezentowany w korespondencji z wojewodą przez przewodni-
czącego Rady, nie potrafi wydać decyzji bez podstawowych wad praw-
nych.  Przypomnijmy tutaj, że obsługę kancelaryjną i zarazem prawną 
Rady Miejskiej prowadzi biuro Rady, które  jest częścią Urzędu Miej-
skiego, a kierownikiem tego urzędu jest zgodnie z ustawą burmistrz.  
Dlaczego burmistrz, jako zobowiązany do tego ustawą kierownik 
urzędu nie zapewnia właściwej  profesjonalnej (pytanie czy jakiejkol-
wiek) obsługi prawnej  dla czynności administracyjnych podejmowa-
nych z mocy prawa przez  organ uchwałodawczy, czyli Radę Miej-
ską i jej  przewodniczącego?  To zasadnicze pytanie, które w związ-
ku z tą sprawą trzeba postawić i na to pytanie powinni znać odpo-
wiedź wyborcy. Nie tylko te ponad 5 tysięcy co na obecnego burmi-
strza  rok temu głosowało, ale także te ponad 13 tysięcy które na niego 
nie głosowało. . . A drugie pytanie, na które powinni szybko odpowie-
dzieć radni brzmi - dlaczego przewodniczący Rady nie potrafi wyeg-
zekwować od burmistrza takiego poziomu obsługi kancelaryjnej, aby 
nie przynosić wobec organu nadzoru wstydu, zarówno gminie jak i jej 
organowi uchwałodawczemu?...  

Radny jest zły i ma wielkie kły?

Propaganda w Przedszkolu 
Wśród kapci i czapek rodzice dzieci z Przedszkola przy ul. Kościuszki, znaleźli w ubiegły czwar-
tek również osobliwą korespondencję. Jedna z mam podrzuciła do szafek list, jaki napisała, rzeko-
mo w obronie placówki przed złym radnym, co chce „zabrać” Przedszkolu pieniądze. Sprawa tra-
fiła do Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Radny zapowiada też, że zawiadomi o wszystkim policję. 

Radnym, który dla Przedszko-
la może przynieść tylko samo zło, 
jest Dariusz Kielan. Co ciekawe, 
radny to również prawowity czło-
nek społeczności rodzicielskiej w 
placówce - jego dziecko uczęszcza 
do tego Przedszkola. To jednak nie 
stanęło na przeszkodzie, aby jed-
na z mam, pani Katarzyna Ołów-
ko (ta sama Pani, która na jednej 
z sesji walczyła jak lew, żeby pozo-
stawić przedszkole w obecnym bu-
dynku, chociaż nikt na razie prze-
nosić nigdzie go nie chciał), teraz 
postanowiła raz jeszcze wyłusz-
czyć rodzicom całą „prawdę”, nie 
tylko o zamiarach radnego Kiela-
na, ale i zagrożeniach, przed jaki-
mi stanęło rzekomo przedszko-
le. Pani Mama, uznając najwyraź-
niej, że rodzice niczego nie rozu-
mieją, pomaga im pojąć tak zawi-
łą rzeczywistość, w jakiej znalazła 
się ostatnio placówka, a właściwie 
parking za 200 tys., jaki chce przy 
niej wybudować burmistrz, za-
miast budynek przedszkola wyre-
montować, – na co zwracają uwa-
gę inni rodzicie. 

„Drodzy rodzice – zwraca się do 
odbiorców listu Pani Mama- Zo-
staliśmy wciągnięci w rozgrywki 
polityczne, a dobro naszych dzie-
ci zaczyna być odsuwane na dalszy 
plan. Dotarły do mnie informacje, 
że Pan Radny Kielan zbiera podpi-
sy przeciwko budowie parkingu – 
przyznaje autorka listu, za chwi-
lę dodając, że sama „nie wie czy to 
prawda i dlaczego Pan Radny na-
mawia do oddania tych pieniędzy”? 
Ta sytuacja skłoniła mnie, abym 
jeszcze raz przedstawiła Państwu 
swoje i mam nadzieję, że po prze-
czytaniu także Państwa stanowi-
sko. Drodzy rodzice, pamiętajmy, że 
parking ma być wybudowany z bu-
dżetu przeznaczonego na 2015 rok. 
Dlaczego więc Pan Radny nama-
wia nas do oddania tych pieniędzy? 
(…) Obawiam się, że jeśli pieniądze 
przeznaczone na parking w budże-
cie na 2015 roku zostaną przesu-
nięte do budżetu na rok 2016, wów-
czas dostaniemy je, jako pieniądze 
na remont, a o parkingu będziemy 
mogli zapomnieć. (…) Chciałabym, 
aby było wybudowane nowe przed-

szkole, ale póki co nie mamy takie-
go zapewnienia i musimy korzystać 
z tego co już mamy, a mamy pienią-
dze na parking i zapewnienie Rad-
nych o ujęciu w budżecie na 2016 
rok pół miliona na remont. Jeśli 
tego nie wykorzystamy to te pienią-
dze najnormalniej zostaną wchło-
nięte przez wszechobecną budżeto-
wą dziurę i ani parkingu, ani nowe-
go budynku nie zobaczymy – czyta-
my we fragmentach listu, jaki za-
miast do skrzynki to do szafek w 
przedszkolnej szatni wrzuciła pani 
Katarzyna. 

Obawy i zdanie autorki listu 
może i są godne uwagi, wszak każ-
dy ma prawo myśleć i mówić, co 
uważa, ale już forma przekaza-
nia swojej opinii do wiadomości 
rodziców wzbudził wątpliwości- 
szczególnie u radnego Kielana, do 
którego niejako list jest skierowa-
ny. Toteż radny, sprawę potrak-
tował niezwykle poważnie i za-
wiadomił o wszystkim szczeciń-
skie Kuratorium Oświaty. W li-
ście do Kuratora, D. Kielan pod-
kreśla, że jego zdaniem „kolpor-

towanie takich pism w placów-
ce gminnej jest naruszeniem pra-
wa”. Twierdzi też, że jako rodzic 
dziecka uczęszczającego do tego 
przedszkola „został przedstawio-
ny w złym świetle”.  Ponadto rad-
ny Kielan zauważa, że złamany zo-
stał statut jednostki, bo autorka li-
stu (pani Ołówko) nie reprezentu-
je wszystkich rodziców, co dekla-
ruje. Nie jest nawet przewodni-
czącą Rady Rodziców. Z Radą też, 
jak twierdzi D. Kielan, nie ustala-
ła również wspólnego stanowiska 
w sprawie budowy parkingu koło 
przedszkola. Zarzuty o rzekomym 
nakłanianiu rodziców do oddania 
pieniędzy na parking, radny nazy-
wa wprost „kłamstwami i oszczer-

stwami”, i jak powiadomił wczoraj 
redakcję, stosowne zawiadomienie 
w tej sprawie skieruje poza Kura-
torium, również na policję. 

A co na to sama dyrekcja, któ-
ra jak twierdzi pisząc do kurato-
ra D. Kielan, nic o piśmie nie wie-
działa? Wczoraj próbowaliśmy się 
skontaktować z dyrektorem pla-
cówki, Elżbietą Majchrzak, ale we-
dług różnych wersji pracowników 
placówki wyszła, albo do lekarza, 
albo do referatu oświaty w Urzę-
dzie. Nie było też na miejscu wi-
cedyrektorki Przedszkola, która w 
ślad za swoim przełożonym ponoć 
też wyszła w ważnych sprawach z 
pracy. 

Marcin Simiński 
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Spotkanie z Janem Nowickim w NDK 

O teatrze, serialach i listach do Skrzyneckiego 
Książka jest najważniejsza, dopiero po niej jest muzyka, malarstwo, teatr, film i na samym końcu, to gówno jakim jest telewizja - mówił w sobotę Jan Nowic-
ki, który przyjechał do Nowogardu, by promować swoją najnowszą książkę pt. „Dwaj Panowie”. 

Dwaj panowie – to zbiór li-
stów, jakie przez ponad 5 lat, pi-
sał do zmarłego przyjaciela, Pio-
tra Skrzyneckiego, Jan Nowicki. 
Podczas spotkania z nowogardz-
ką publicznością, aktor mówił, 
dlaczego „znudziło” mu się aktor-
stwo i zajął się pisaniem. 

- O aktorstwie wiem już wszyst-
ko. Zagrałem w 240 filmach. Krę-
ciłem rocznie 3-4 filmy, grając 
równocześnie w Starym Tatrze w 
Krakowie, gdzie zostałem zaanga-
żowany do pracy od razu po stu-
diach, zresztą tak jak moja kole-
żanka z roku, Anna Seniuk. Chcia-
łem poznać coś nowego, a ponie-
waż nie potrafiłem pisać, posta-
nowiłem się tego nauczyć i zaczą-
łem pisać listy do mojego zmarłego 
przyjaciela, pana Piotra Skrzynec-
kiego – mówił Jan Nowicki. 

Aktor nie ukrywał, że po stra-
cie przyjaciela, czuł pustkę, z któ-
rą właśnie poprzez pisanie zdołał 

sobie poradzić. 
- Trzeba być wielkim mędrcom, 

by powtarzać za Janem Twardow-
skim, że „śmierć jest szczytem ży-
cia”. Tak naprawdę śmierć jest tra-
gedią. Na początku każdy z nas ma 
problem, żeby się z nią pogodzić. 
Kiedy zmarł pan Piotr, nie mogłem 
pojąć, że już go nie ma? Zacząłem 
więc pisać do niego listy, by opo-
wiedzieć co się dzieje w Krakowie, 
w Warszawie, co u mnie słychać. 
Zacząłem się zastanawiać, jak tam 
jest w tym niebie? Czy tam coś je-
dzą, piją? Czy anioły mają zęby, 
czy się starzeją, czy są tam rzeki? 
Kogo tam można spotkać? Czy ja, 
ze swoim grzesznym życiem tra-
fię do piekła, a jeśli tak, to czy spo-
tkam tam Adolfa Hitlera? Wymy-
śliłem, że pan Piotr mi na te pyta-
nia odpowiada i dzięki temu zbu-
dowałem w swojej wyobraźni ob-
raz nieba – opowiadał o począt-
kach pisania aktor. 

Jan Nowicki nie szczędził słów 
krytyki wobec dewaluacji praw-
dziwego aktorstwa, które jego 
zdaniem przegrywa z telewizją. 

-Jedno, co mnie naprawdę mar-
twi to, to, że ludzie przestali czytać, 
zwłaszcza młodzież. To jest prze-
rażające, bo to równo zmierza do 
zidiocenia społeczeństwa. Litera-
tura w ogóle znajduje się gdzieś na 
szczycie wszystkich sztuk. Książ-
ka jest najważniejsza, dopiero po 
niej jest muzyka, malarstwo, teatr, 
film i na samym końcu to gówno 
jakim jest telewizja. Tam napraw-
dę nie ma nic ciekawego, no może 
poza sportem i programami przy-
rodniczymi. Za to wszyscy ogląda-
ją seriale i równo idiocieją. Seria-

le to mierzwa, wycelowana w głup-
ca, który ma być jeszcze głupszy, by 
można było nim łatwiej manipulo-
wać – mówił Nowicki.

W dość ostrych słowach od-
niósł się także do aktorów, grają-
cych w popularnych serialach. 

- Zawód aktora to uprawia Jerzy 
Trela, Janusz Gajos, ale nie te bie-
dactwa, co grają w telewizyjnych 
serialach. I nigdy nie pozwolę, aby 
ktoś mianem aktora, określał kogoś 
tylko dlatego, że jest popularny. To 
nie ma nic wspólnego z moim za-
wodem. Proszę nie nazywajcie ich 
aktorami! To są ludzie, którzy gra-
ją w serialach i to za duże pienię-
dzy. A nic człowieka tak nie demo-
ralizuje, jak duże pieniądze zaro-

bione niesłusznie i zbyt łatwo. Na 
pieniądze trzeba zarobić pięknie – 
mówił aktor, który w sobotę od-
wiedził Nowogard. 

Spotkanie z Janem Nowickim 
trwało prawie godzinę. Na zakoń-
czenie znany aktor chętnie pozo-
wał do zdjęć i podpisywał swoje 
książki. Jedyne co mogło rozcza-
rować, to frekwencja. Na spotka-
nie z J. Nowickim przyszło około 
20 osób. Sam aktor jednak zupeł-
nie się tym nie przejmował, twier-
dząc, że nie ilość, a jakość ma zna-
czenie – szczególnie, jeśli chodzi o 
prawdziwe relacje z widownią. 

Marcin Simiński 

Rozmowa z Janem Nowickim, który w minioną sobotę odwiedził Nowogard 

Żyje mi się zabawnie, pięknie...
W minioną sobotę, Nowogard odwiedził znany polski aktor, Jan Nowicki, by promować swoją najnowszą książkę „Dwaj panowie”. Tuż przed spotkaniem 
z nowogardzką publicznością, redakcja DN przeprowadziła krótką rozmowę z aktorem, w której Jan Nowicki zdradza, dlaczego uważa, że „pisanie to za-
jęcie bardziej szlachetne niż aktorstwo”. 

Marcin Simiński: Pozwolę so-
bie przypomnieć, że nie jest to 
pana pierwsza wizyta w naszym 
mieście. Przed laty był pan go-
ściem festiwalu „Lato z Muza-
mi”. Wspominam o tym, nie z 
tego powodu, że wątpię w pań-
ską pamięć, lecz dlatego, że 
pewno nie zdaje sobie pan spra-
wy, iż mieszkańcy Nowogardu 
do dzisiaj wspominają jak to 
Jan Nowicki z Leonem Niem-
czykiem, idąc „pod pachę”, jak 
dwaj kumple, spacerowali po 
mieście odwiedzając po drodze 
miejskie targowisko. 

Jan Nowicki: Rzeczywiście. 

Wrócił mi pan moją pamięć. Tu 
wtedy był pokazywany „Wiel-
ki Szu”...wiem, tutaj jest jezioro 
gdzieś w centrum. A te przeglą-
dy filmowe się jeszcze odbywają? 

...Tak odbywają się, co roku, 
w lipcu. 

...Dobrze, że mi pan to przypo-
mniał, bo wracając wtedy z No-
wogardu, Leon cały czas mi opo-
wiadał o filmie, w którym miał 
grać główną rolę. Mówił o tym 
z wielkim zapałem i dość długo, 
więc nawet mnie trochę przynu-
dził (śmiech). Ten film początko-
wo miał mieć tytuł „Róża”, ale w 
konsekwencji nazywał się „Jesz-

cze nie wieczór” i ja zagrałem w 
nim główną rolę, bo Leon nieste-
ty zmarł. Takie to jest właśnie ży-
cie. 

Teraz pan odwiedza Nowo-
gard w roli pisarza, a nie akto-
ra. Przeczytałem w którymś z 
wywiadów z panem, że począt-
kowo pan nie wierzył w swoje 
umiejętności pisarskie. Dopie-
ro jak krytycy zaczęli zwracać 
się do pana „pisarz”, to wtedy 
dopiero zaakceptował pan swój 
talent pisarski? 

Tak to było. Moim podstawo-
wym zawodem wyuczonym, jest 
zawód aktora. Natomiast 

Po spotkaniu, filmowy gwiazdor podpisywał swoje książki i chętnie pozował do zdjęć...
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Hubertus w Kościuszkach 

Pierwsza we wsi pogoń za lisem
W sobotę, 21 listopada, o godzinie 14: 00, w Kościuszkach, odbyła się pierwsza historyczna 
pogoń za lisem. W zawodach wzięło udział pięć stadnin konnych tj. z: Ostrzycy, Sieciecho-
wa, Nowogardu, Kościuszek oraz Drawska Pomorskiego. Zawodnicy biorący udział w tur-
nieju walczyli o Puchar Wójta Gminy Osina – Krzysztofa Szwedo.  

Przed rozpoczęciem uroczysto-
ści, ks. proboszcz Krzysztof So-
cha pobłogosławił uczestników 
turniej. O godzinie 14: 00, odbyła 
się wyczekiwana przez wszystkich 
pogoń za lisem. Zawodnicy, tego 
dnia rywalizowali ze sobą o Pu-
char Wójta Gminy Osina -Krzysz-
tofa Szwedo. W rolę „lisa” wcie-
liła się pani Martyna Kaczmarek, 
która swoim sprytem i podstępem 
unikała rewelacyjnie przeciwni-
ków. Po nieoczekiwanym zwro-
cie akcji miejsce pani Martyny, 
zajął pan Ryszard Samson. Pod-
czas turnieju jeden z jeźdźców w 
ferworze walki o lisią kitę doznał 
upadku. Pogoń za lisem przyspo-
rzyła kibicom, jaki i zawodnikom, 
wielu wrażeń. Zwycięzcą turnieju 
okazała się Maja Machocka, któ-

ra na zakończenie wykonała ho-
norową rundę przed licznie zgro-
madzoną publicznością. Każdy 
z uczestników turnieju otrzymał 
nagrody. Kolejną atrakcją, którą 
przygotowali organizatorzy, był 
konkurs potęgi skoku. Zwycięz-
cą konkursu okazała się Weronika 
Jaszcz. Po emocjonującej gonitwie 
wszyscy uczestnicy Hubertusa, 
udali się na poczęstunek. Na przy-
byłych gości czekała m.in. gorąca 
grochówka oraz bigos. Na zakoń-
czenie spotkania najmłodsi wi-
dzowie otrzymali upominki. Na 
prośbę organizatorów przekazu-
jemy podziękowania: Tadeuszo-
wi Łukaszewiczowi, Anecie Gach, 
Adriannie Toporowicz, Prze-
mysławowi Galus, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Węgorzy oraz 

wszystkim osobom, które poma-
gały w przygotowaniach. Sponso-
rami Hubertusa 2015 byli: Urząd 
Marszałkowski, Starosta Powiato-
wy – Tomasz Kulinicz, Wójt Gmi-
ny Osina – Krzysztof Szwedo, Da-
mian Simiński, Adam Fedeńczak, 
Agnieszka Puszcz-Pisarek, Grze-
gorz Kubacki, Celowy Związek 
Gmin R-XXI, Kazimierz Lembas. 
Organizatorami spotkania byli: 
Beata i Rafał Wróbel, Martyna 
Kaczmarek. 

Wydarzenie zostało obję-
te patronatem medialnym przez 
Dziennik Nowogardzki, za co 
również organizatorzy bardzo ser-
decznie Redakcji dziękują.

Klaudia Stefańska 

te listy, które zacząłem 
pisać do pana Piotra 

Skrzyneckiego, które teraz znaj-
dują się w jednym tomie pod ty-
tułem: „Dwaj Panowie”, zmusiły 
mnie do pisania co tydzień jed-
nego tekstu. Mówię o tym, dlate-
go, że to się złożyło na dyscypli-
nę, która, o czym teraz już wiem, 
leży u podstaw tego zajęcia. Pi-
sząc pięć i pół roku do pana Pio-
tra, poza tym, że spacyfikowałem 
gdzieś tęsknotę do niego, pozna-
łem rzemiosło pisania. Potem, 
kiedy to wyszło w postaci ksią-
żek i okazało się, że ludzie chcą 
to czytać i jeszcze ktoś mnie na-
zwał pisarzem....to, co miałem 
zrobić? Uległem...(śmiech)

Do tego stopnia pan „uległ” 
pisaniu, że w wywiadach mówi 
pan, iż jest to zajęcie o wiele 
bardziej „szlachetne” niż ak-
torstwo. To może być zaskaku-
jące, a może i rozczarowujące 
wyznanie, szczególnie dla pań-
skich fanów, których przecież 
jak wiadomo nie brakuje? Pro-
szę się, więc z tego wytłuma-
czyć. 

To się bierze z oceny aktorstwa 
dzisiejszego. W moim pojęciu, z 
różnych powodów ono sparszy-
wiało. Nie jest tak, że nie rodzą 
się ludzie utalentowani, czy ich 
nie ma. Faktem jest jednak, że 
dzisiaj nie ma już teatru reper-
tuarowego i nie ma potrzeby po-
głębiania znajomości sztuki ak-
torskiej. Jak aktor młody szedł 
po szkole do pracy w teatrze w 
Warszawie czy w Krakowie, był 
zmuszony do uczenia się tego za-
wodu od podstaw do maestrii. 
Natomiast teraz, żeby zagrać w 

reklamie czy serialu, co często 
jest marzeniem wielu osób chcą-
cych grać, wcale nie trzeba mieć 
umiejętności aktorskich. 

Może jednak zdradzi pan 
mieszkańcom Nowogardu, co 
słychać u Jana Nowickiego, 
jako aktora? 

Proszę pana, ja nigdy nie mia-
łem żadnych planów, nawet jak 
miałem 25 czy 30 lat, a pan dzi-
siaj pyta starego już człowieka, 
czy ma jakieś plany (śmiech). 
Nie mam żadnych planów, jakby 
mi coś zaproponowali, to pew-
no bym zagrał, chociaż ostatnio 
mi zaproponowali i nie zagrałem 
m.in. po to, aby przyjechać tutaj. 

Przyjechał pan dzisiaj do No-
wogardu, głównie, aby promo-
wać swoją książkę, o której już 
pan wspomniał. To zbiór li-
stów, jakie pan pisał do swoje-
go zmarłego przyjaciela, Piotra 
Skrzyneckiego. Zastanawiam 
się, czy pan nadal je pisze, czy 
też ten etap w życiu już ma pan 
zamknięty. 

Już nie. To było 5, 5 letni czas, 
a teraz zajmuję się pisaniem, ale 
czegoś zupełnie innego. Piszę też 
kolędy, pieśni, piosenki, ale też 
nową książkę, którą będę pisał 
kolejne 4-5 roku. Jeżdżę też po 
Polsce z moimi kolegami jazz-
manami, piszę dla nich, zbie-
ram materiały, coś z tego wyre-
żyseruję. Mam co robić, żyje mi 
się zabawnie, pięknie i proszę mi 
wierzyć, że nie oczekuję żadnej 
propozycji – bo propozycją dla 
mnie, jestem ja sam...

Rozmawiał: Marcin Simiński
Dziennik Nowogardzki 

W Karsku budują, Warnkowo czeka 

1300 metrów za 320 tys. zł
Pod koniec października, ruszyła budowa chodnika dla pieszych w Karsku. Pracami zajmu-
je się firma „Budpak”, w sumie zostanie wykonanych 1300 metrów chodnika za kwotę nie-
co ponad 320 tys. zł. 

Od końca października, trwa-
ją prace mające na celu budowę 
chodnika w Karsku, w związku z 
tym ruch na tym odcinku krajo-
wej 106 jest nieco utrudniony. Po-
łowę kosztów inwestycji dofinan-
suje Urząd Marszałkowski, a bu-
dowa była możliwa dzięki poro-
zumieniu gminy Nowogard z Za-

chodniopomorskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Koszali-
nie. Drogą przetargu, jako wy-
konawcę wyłoniono firmę „Bud-
pak”, która wykona chodnik za 
kwotę 320 055,84 zł. Według pro-
jektu chodnik ma mieć długość 
1300 metrów i jeszcze do końca 
tego roku, jako pierwszy etap bu-

dowy, ma zostać wykonany kilo-
metrowy odcinek chodnika. Dru-
gi etap, czyli pozostałe 300 me-
trów ma zostać skończone w 2016 
roku. Oprócz tego powstaną zjaz-
dy z kostki betonowej, zostaną 
ustawione obrzeża i krawężniki, a 
także znaki drogowe. 

Niestety gmina zapomniała o 
sąsiedniej wsi, czyli o Warnko-
wie. Mieszkańcy tej miejscowo-
ści od wielu lat apelują o budo-
wę chodnika, nie raz na ruchli-
wej drodze dochodziło do po-
trąceń, to jednak najwyraźniej za 
mały argument, aby myśleć o bu-
dowie chodnika, który połączyłby 
Warnkowo z Nowogardem... Na 
razie oczkiem w głowie władz naj-
wyraźniej jest Karsk. 

KR

Foto-pstryk 

Grzyby w listopadzie? 
Jak się okazuje, jeszcze w drugiej połowie listopada można 
znaleźć dorodne grzyby w naszych lasach? Widoczne na zdję-
ciu okazałe opieńki, zebrał w minionym tygodniu pan Stani-
sław Rynkiewicz. Mimo iż to listopad, a grzyby były już dość 
przerośnięte, nie były ani robaczywe ani „skapciałe”. Niestety 
pan Stanisław nie chciał zdradzić redakcji, gdzie to o tej po-
rze jeszcze można znaleźć w lesie tak piękne okazy.  

MS
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Zapraszamy do placówki  
w NOWOGARDZIE 
ul. Bankowa 3F, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30
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Odpust w Parafii przy ul. Jana Pawła II 

Św. Rafał Kalinowski – wzorem jedności ludzi w Chrystusie 
W miniony piątek, 20 listopada, wierni Kościoła Katolickiego obchodzili wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego – patrona Parafii przy ul. Jana Pawła II 
w Nowogardzie. Z tej okazji w świątyni odbył się parafialny odpust. 

Uroczysta Msza św. odpustowa 
rozpoczęła się o godz. 17.00. W 
wypełnionym „po brzegi” koście-
le wśród wiernych nie zabrakło 
także pocztów sztandarowych, re-
prezentujących nie tylko placów-
ki oświatowe z terenu gminy No-
wogard, ale także ze szkół i związ-
ków Sybiraków oraz Kresowia-
ków z całego regionu. Św. Rafał 
Kalinowski, sam zesłany na Sybe-

rię za udział w Powstaniu Stycz-
niowym, dziś jest między inny-
mi patronem wszystkich Sybi-
raków. Ks. biskup Henryk Wej-
man, który przybył do Nowogar-
du, aby odprawić uroczystą, Mszę 
św. w dniu imienin parafii, wspo-
minając Świętego, podkreślił, że 
właśnie podczas zsyłki na Dale-
ki Wschód, św. Rafał dał przy-
kład dla życia w jedności z ludź-

mi, poprzez okazywanie miłości 
do Boga. 

-Zarówno w słowie jak i w po-
staci chleba i wina. Chrystus może 
być dostrzegany wyłącznie ocza-
mi wiary. Do człowieka niewierzą-
cego nie przemówi tekst Biblii czy 
konsekrowana Hostia, ale może 
przemówić miłość panująca we 
wspólnocie, czyli miłość wyznawa-
na przez ludzi wierzących w Chry-
stusa, i w jego imieniu zgroma-
dzonych. Święty Rafał Kalinowski 
wzywa każdego z nas, abyśmy da-

wali innym, nawet niewierzącym, 
czytelny sygnał obecności Boga 
na Świecie. Św. Rafał Kalinowski, 
w ukazywaniu innym Chrystusa 
nie tylko uczył o istocie wzajem-
nego miłowania się, lecz potwier-
dził to także osobistą postawą ży-
cia, przez otwartość na ludzkie po-
trzeby bez względu na wyznanie 
czy światopogląd. Przyczyniał się 
tym samy do budowania między 
ludźmi prawdziwej jedności. Bę-
dąc zesłanym na Sybir, przez 10 lat 
kształtował serca i umysły zesła-
nych tam ludzi, w tym także dzie-
ci, wśród których większość stano-
wili wyznawcy Prawosławia. Wła-
śnie przez taką otwartość na lu-
dzi przyczyniał się do budowania 
jedności kościoła. Stał się wzorem 
jedności ludzi w Chrystusie. Dla-
tego nie dziwi, że to tego Sanktu-
arium, tu w Nowogardzie, przyby-
wają wierni, którzy przeżyli „Sybe-
rię także ci, którzy zostali przesie-
dleni z Kresów Wschodnich, a te-
raz mieszkają na tych terenach, 
czy też pielgrzymi – mówi ks. Bi-
skup. 

Na zakończenie Mszy św., ks. 
proboszcz, Kazimierz Łukjaniuk, 
podziękował Biskupowi za „głę-

bokie w swoim przekazie kazanie”. 
-Jestem ogromnie wdzięczny za 

tak piękne, głębokie słowo Boże, 
przepełnione tyloma treściami pa-
triotyczni. Dzisiaj potrzeba nam 
takich słów. Pamiętajmy bowiem, 
że przede wszystkim mamy się czuć 
Polakami – mówił ks. dziekan Ka-
zimierz Łukjaniuk, dziękując jed-
nocześnie wszystkim za pomoc w 
organizacji „święta parafii”. 

Tego dnia wierni w sposób 
szczególny modlili się do swojego 
patrona, prosząc o jego wstawien-

nictwo. Dlatego też uroczystość w 
kościele zakończono wspólnym 
odmówieniem wezwania do św. 
Rafała Kalinowskiego oraz „ado-
racją do najświętszego sakramen-
tu”. 

Po Mszy św. parafianie zostali 
zaproszeni na wspólny poczęstu-
nek, który zorganizowano na sali 
gimnastycznej w sąsiadującym z 
parafią Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie. 

Marcin Simiński

Lista pocztów sztandarowych, które wzięły udział w uroczystości od-
pustowej parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego 

Oddział Sybiraków ze Szczecina
Koło Sybiraków Śródmieście-Szczecin 
Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków ze Szczecina 
Oddział Związku Sybiraków w Łobzie 
Oddział Związku Sybiraków w Goleniowie 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-

nich im. Andrzeja Przewoźnika ze Szczecina 
Oddział Związku Sybiraków Gryfice 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie 
I Liceum Ogólnokształcące  w Nowogardzie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie 
Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie 
Zachodniopomorski Związek Sybiraków
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Pomorzanin przegrywa w Ińsku i jest ostatni w tabeli

Najgorsza runda od 8 lat!
W sobotę (21 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Ińsku, piłkarze Pomorzanina rozgrywali ostatni mecz w rundzie jesiennej. Drużyna Iny przed 
tym meczem nie prezentowała się dobrze i była najlepszym z możliwych rywali do tego, aby podopieczni Tomasza Surmy w końcu wygrali. Nic z tego... Ina 
pokonała Pomorzanin 3:1, a po tym jak Sarmata wygrał swój mecz, nowogardzianie spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Tak fatalnej rundy jesiennej dru-
żyna z Nowogardu nie zanotowała od sezonu 2007/2008! 

Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard  3:1 (1:0)
Gol: `Kamil Lewandowski
Skład: Jacek Malanowski – Konrad Adamek, Fernado Maia Batista, Tomasz Wąsik, Paweł Królik – Adam Mańka, Patryk Marcinkowski (Michał Fedak), 
Kamil Lewandowski, Karol Osakiewicz, Filip Plewiński – Dawid Kurek (c) . 

Szczecińska Klasa Okręgowa 2015/2016
15. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Stal Lipiany  4:2
Energetyk Gryfino – Stal Szczecin  1:2
Morzycko Moryń – Błękitni II Stargard 1:1
Sarmata Dobra – Iskra Golczewo  1:0
Ina Ińsko – Pomorzanin Nowogard 3:1
Polonia Płoty – Rega Trzebiatów  1:1
Kłos Pełczyce – Piast Karsko  1:0
Arkonia Szczecin – Zorza Dobrzany 2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Energetyk Gryfino 15 40 42 12 13 1 1
2 Sparta Węgorzyno 15 35 37 21 11 2 2
3 Stal Szczecin 15 35 49 6 11 2 2
4 Morzycko Moryń 15 34 43 15 11 1 3
5 Błękitni II Stargard 15 26 47 25 8 2 5
6 Intermarche – Rega Trzebiatów 15 25 31 30 7 4 4
7 Kłos Pełczyce 15 21 25 22 6 3 6
8 Arkonia Szczecin 15 20 22 22 5 5 5
9 Iskra Golczewo 15 20 22 24 6 2 7
10 Polonia Płoty 15 20 25 32 6 2 7
11 Piast Karsko 15 17 25 31 5 2 8
12 Ina Ińsko 15 13 15 28 4 1 10
13 Stal Lipiany 15 12 30 51 3 3 9
14 Zorza Dobrzany 15 10 17 33 2 4 9
15 Sarmata Dobra 15 7 10 72 2 1 12
16 Pomorzanin Nowogard 15 6 13 29 1 3 11

Nikogo nie dziwi już fakt, że 
trener Tomasz Surma aby skom-
pletować meczową kadrę musi 
korzystać z usług piłkarzy z re-
zerw Pomorzanina. Nie inaczej 
było tym razem... Ina przed tym 
meczem miała na koncie tylko 
4 punkty więcej od Pomorza-
nina i również bardzo potrze-
bowała zwycięstwa. Spotkanie 
dobrze rozpoczęło się dla go-
spodarzy, którzy po kwadransie 
objęli prowadzenie. Na lewym 
skrzydle piłkarz z Ińska ode-
brał futbolówkę rywalowi, po 
szybkiej akcji i dośrodkowaniu 
w pole karne, napastnik Iny bez 
większych problemów strzałem 
z pola karnego skierował piłkę 
do bramki. Nowogardzianie sta-
rali się odrobić straty, jednak to 
kontrująca Ina stanęła dwukrot-
nie przed okazją do podwyższe-
nia wyniku, ale na posterun-
ku był skutecznie interweniu-
jący Jacek Malanowski. Najbli-
żej wyrównania był w 40. mi-
nucie Dawid Kurek,  który ude-
rzył w „okienko” bramki rywali, 

ale ładną paradą popisał się gol-
kiper gospodarzy. Po zmianie 
stron obraz gry nie uległ zmia-
nie, to nowogardzianie atako-
wali, a zawodnicy z Ińska cze-
kali na kontry. Po jednej z nich 
piłkarz Iny przedryblował na 
skrzydle obrońcę Pomorzanina, 
po czym z trudnej sytuacji pre-
cyzyjnie uderzył z dużego kąta 
na bramkę nowogardzian. Fut-
bolówka odbiła się jeszcze od 
słupka i wpadła do bramki go-
ści. Podopieczni Tomasza Sur-
my zdołali strzelić bramkę kon-
taktową. Dawid Kurek podał do 
Fernando, ten został uprzedzo-
ny przez obrońcę, który zagrał 
futbolówkę do swojego bram-
karza. Golkiper gospodarzy zła-
pał futbolówkę, a arbiter podyk-
tował rzut wolny pośredni. Pił-
ka została ustawiona na piątce, 
a piłkarze z Ińska stanęli na li-
nii bramkowej. Dawid Kurek 
wycofał futbolówkę do Kami-
la Lewandowskiego, który huk-
nął z całej siły w gąszcz piłkarzy 
gospodarzy, a piłka odbijając się 

od jednego z rywali wpadła do 
bramki Iny. Nowogardzianie nie 
potrafili jednak doprowadzić do 
wyrównania, a na wskutek bar-
dzo ofensywnej gry stworzy-
li Inie kolejne okazje do szyb-
kich kontrataków, czego efek-
tem była trzecia bramka, któ-
ra ustaliła wynik tego meczu na 
3:1 dla gospodarzy. 

Pomorzanin sięgnął dna po 
tym, jak Sarmata wygrał u sie-
bie z Iskrą Golczewo (1:0) i ze-
pchnął nowogardzian na ostat-
nie miejsce w ligowej tabe-
li. Przejrzeliśmy historię ostat-
nich sezonów Pomorzanina i 
okazuje się, że tak fatalnej run-
dy zawodnicy z Nowogardu nie 
mięli od 2007 roku! Wówczas 
w rozgrywkach V Ligi Pomo-
rzanin rundę jesienną skończył 
na ostatnim miejscu z zerowym 
dorobkiem punktowym. W ca-
łym sezonie 2007/2008 nowo-
gardzianie uzbierali wówczas 
jedynie 9 punktów i z hukiem 
spadli do niższej klasy rozgryw-
kowej. Pozostaje wierzyć, że ten 
scenariusz się nie powtórzy i na 
wiosnę zobaczymy już zupełnie 
inaczej prezentujący się zespół, 
a przede wszystkim bardziej 
zdeterminowany. Na tę chwi-
lę do bezpiecznego 10. miejsca 

(liczba zespołów, które spadną 
uzależniona jest od spadkowi-
czów z III i IV Ligi, możliwe, że 
spadną tylko dwa zespoły, może 
być też tak, że do regionalnej 
okręgówki zdegradowanych bę-
dzie aż 6 drużyn), strata pod-

opiecznych Tomasza Surmy wy-
nosi już 14 punktów! Przy arty-
kule publikujemy komplet wy-
ników oraz tabelę po rundzie je-
siennej. 

KR

6 grudnia 2015 r. (niedziela)

Otwarte Przełajowe i M.T.B.  Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM 
Wyścigu Kolarskim

„Sarni Las”  
w Nowogardzie 

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem  http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html  
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547),  e-mail posackiryszard@onet.pl; 
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Patron medialny:
Sponsorzy:

Z b i g n i e w 
Szczepkowski

Bramka strzelona przez Kamila Lewandowskiego nie pozwoliła nowogardzianom 
wywalczyć w Ińsku choćby jednego punktu
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

REKLAMA

Porażka „rezerwowych” po golu w końcówce

Kolejny debiut nastolatka
W niedzielę (22 listopada), o godzinie 13:00, na stadionie w Nowogardzie, piłkarze drugie-
go zespołu Pomorzanina, podejmowali zespół Vielgovii Szczecin. Pomimo ładnego wido-
wiska kibice oglądali tylko jedną bramkę, którą zdobyli goście w ostatnich minutach me-
czu. „Rezerwowi” ostatecznie kończą rundę jesienną na bezpiecznym 11. miejscu. 

Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin 0:1 (0:0)
Skład: Michał Piątkowski – Marcin Skórniewski, Maciej Grzejszczak (c) , Ma-

rek Kowalski (Bartłomiej Kozieł), Grzegorz Skrzecz (Andrzej Piotrowicz) – Arka-
diusz Balcer, Michał Jankowski (Sebastian Suchy), Tomasz Szafran, Konrad Kolib-
ski (Kacper Kozioł), Krystian Kubicki – Paweł Jeziorski. 

A Klasa Szczecin gr.3 2015/2016
13. kolejka:
Zalew Stepnica – Światowid Łobez  3:5
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Przybiernów  2:1
Wicher Reptowo – Aquila Szczecin  2:4
Hanza Goleniów – Znicz Niedźwiedź  2:0
Kasta Majowe – Rybak Wełtyń   5:0
Wołczkowo-Bezrzecze – OKS Goleniów  2:4
Pomorzanin II – Vielgovia Szczecin  0:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Światowid 63 Łobez 13 34 63 12 11 1 1
2 Orzeł Łożnica 13 34 46 15 11 1 1
3 Hanza Goleniów 13 33 43 10 11 0 2
4 Vielgovia Szczecin 13 28 31 15 9 1 3
5 Aquila Szczecin 13 25 31 22 8 1 4
6 OKS Center MD Goleniów 13 21 36 38 7 0 6
7 Kasta Szczecin – Majowe 13 19 25 24 6 1 6
8 Znicz Niedźwiedź 13 16 26 34 5 1 7
9 Pomorzanin Przybiernów 13 16 27 31 5 1 7
10 Wołczkowo – Bezrzecze 13 10 18 33 3 1 9
11 Pomorzanin II Nowogard 13 10 22 41 3 1 9
12 Zalew Stepnica 13 9 22 39 3 0 10
13 Wicher Reptowo 13 7 20 51 2 1 10
14 Rybak Wełtyń 13 6 17 62 2 0 11

Zarówno Pomorzanin jak i 
zajmująca zdecydowanie lep-
szą pozycję w tabeli Vielgovia, 

w swoim ostatnim ligowym me-
czu rozegrały ładny mecz, w 
którym nie brakowało skład-

nych akcji, walki oraz strzałów 
na bramkę. Pomimo tego kibi-
ce oglądali tylko jedno trafie-
nie. W pierwszej połowie zabra-
kło stuprocentowych okazji, na-
tomiast po zmianie stron Pomo-
rzanin jako pierwszy mógł objąć 
prowadzenie. Marcin Skórniew-
ski ładnie rozegrał piłkę z Kon-
radem Kolibskim, po czym za-
granie w pole karne otrzymał 
Paweł Jeziorski. Napastnik dru-
giego zespołu mógł odegrać do 
lepiej ustawionych kolegów, jed-
nak zdecydował się na strzał w 
krótki róg bramki, niestety chy-
bił. Jedyny gol w tym meczu padł 
na pięć minut przed końcem po 
rzucie rożnym wykonywanym 
przez gości. Po dośrodkowaniu 
w pole karne, piłkarz ze Szcze-

cina z najbliższej odległości po-
konał Michała Piątkowskiego. 
Warto jeszcze wspomnieć o ko-
lejnym debiucie w drugim ze-
spole. Swoje pierwsze 45 minut 
w seniorskiej piłce rozegrał Kac-
per Kozioł. Utalentowany ju-
nior urodził się 4 październi-
ka 1999 roku, miejmy nadzieję, 
że niebawem nowogardzki klub 
będzie miał z niego duży poży-

tek. Pomimo porażki, Pomorza-
nin II kończy rundę jesienną na 
bezpiecznym 11. miejscu, a jeśli 
„rezerwowi” na wiosnę zapre-
zentują taki poziom jak w dru-
giej części zakończonej rundy, to 
śmiało można liczyć na miejsce 
w pierwszej szóstce ligowej ta-
beli. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę.                                      KR

Na zdjęciu prezes Marcin Skórniewski wraz z  16-letnim Kacprem Koziołem, który w 
niedzielę zadebiutował w seniorskiej drużynie Pomorzanina

II Liga Mężczyzn tenisa stołowego

Zwycięstwo zawodników z Wierzbięcina
W sobotę (21 listopada), tenisiści stołowi z klubu LUKS Top Wierzbięcin, rozgrywali ostatnią kolejkę I Rundy rozgrywek w grupie północnej II Ligi Męż-
czyzn. Gospodarze z Międzyzdrojów nie sprawili zbyt wiele problemów podopiecznym Józefa Korkosza, którzy pewnie wygrali 3:7 i umocnili się na 2. 
miejscu w ligowej tabeli.  

UKS Chrobry Międzyzdro-
je zajmuje ostatnie miejsce w ta-
beli, zatem mało kto spodzie-
wał się tego, że będzie w stanie 
ograć wicelidera z Wierzbięci-
na. W 7. kolejce II Ligi Mężczyzn 
podopieczni Józefa Korkosza od 
pierwszego pojedynku kontrolo-
wali przebieg meczu i utrzymy-
wali prowadzenie. Ostatecznie 

Wierzbięcin wygrał w Międzyz-
drojach 3:7, a w meczu najlepiej 
punktował Mateusz Witkowski – 
2.0 pkt. oraz Bartosz Dobrowo-
lański – 2.0 pkt., ponadto bracia 
Bartosz i Sebastian Jemiliano-
wicz dorzucili jeszcze po 1.5 pkt. 
Zespół LUKS Top, I Rundę roz-
grywek zakończył na 2. miejscu 
w tabeli ze stratą jednego punktu 

do lidera z Karnieszewic. Trener 
Józef Korkosz uzyskał już pod-
stawowe odpowiedzi, dotyczą-
ce tego, jak w kolejnych spotka-
niach ustawiać swoich zawodni-
ków na poszczególnych stołach. 
Pomogły w tym osiągnięcia in-
dywidualne w dotychczasowych 
spotkaniach, otóż po 7 rozegra-
nych meczach w singlach naj-

skuteczniejszy był Bartosz Jemi-
lianowicz, który wygrał 12 po-
jedynków  i tylko raz przegrał. 
Dziesięć zwycięstw i trzy poraż-
ki zanotowali Sebastian Jemilia-
nowicz oraz Bartosz Dobrowo-
lański. Mateusz Witkowski wy-
grał cztery mecze, natomiast 
sześć razy uległ rywalom. Z ko-
lei Daniel Zubrzycki ma na swo-
im koncie dwa zwycięstwa i czte-

ry porażki. 
Już 5 grudnia, tenisiści z 

Wierzbięcina, w ramach 8. kolej-
ki we własnej hali rozegrają mecz 
rewanżowy z zespołem Chrobry 
Międzyzdroje, który odbędzie 
się o godzinie 10:30.  Przy arty-
kule prezentujemy komplet wy-
ników 7. kolejki oraz aktualną 
tabelę. 

KR
II Liga Mężczyzn gr. Północ 2015/2016, I Runda:
7. kolejka:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – KS Szczecinek  6:4
UKS Chrobry Międzyzdroje – LUKS Top Wierzbięcin 3:7
UKS Czarni Pieszcz – Darz Bór Karnieszewice  0:10
UKS Champion Police – ATS Stargard    2:8

M M Małe pkt. P
1 Darz Bór Karnieszewice 7 50 – 20 13
2 LUKS Top Wierzbięcin 7 47 – 23 12
3 UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7 46 – 24 10
4 ATS Stargard 7 42 – 28 9
5 UKS Champion Police 7 29 – 41 6
6 UKS Czarni Pieszcz 7 25 – 45 4
7 KS Lubczyk Dent Wielim Szczecinek 7 21 – 49 1
8 UKS Chrobry Międzyzdroje 7 20 – 50 1

Na zdjęciu Mateusz Witkowski, który 
w Międzyzdrojach wraz z Bartoszem 
Dobrowolańskim był najskuteczniej-
szym zawodnikiem w zespole LUKS Top 
Wierzbięcin
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun merytoryczny: Katarzyna Kijana 
Zespół redakcyjny: Monika Rasowska, Angelika Sikorska, Alek-

sandra Szcześniak, Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska

Eliminacje szkolne XXVI Olimpiady Teologii 
Katolickiej 
17 listopada (wtorek) w ZSP  odbył się etap szkolny  XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej 
pt.: ,,Święty Jan Paweł II - wychowawca młodych pokoleń.” 

Tematyka nawiązuje do homi-
lii wygłoszonej w 1999 r.  przez  
Jana Pawła II w Łowiczu, któ-
ra   była poświęcona tematyce  
wychowania.W tym roku w eta-
pie szkolnym udział wzięło sied-
miu uczniów naszej szkoły, byli 
to: Weronika  Laskowska (klasa I 
TŻ),  Emilia Miłek (klasa II TL), 
Karolina Sławecka (klasa II TL),  
Dagmara Balasińska  (klasa  III 
THE), Patrycja Ciechmiszczuk 

(klasa III THE), Patrycja Gro-
dzicka  (klasa III THE) i Konrad  
Małek (klasa III THE).W komisji 
znajdowało się trzech nauczycieli: 
Pani Małgorzata Łuka, Pani Ali-
cja Jaklińska oraz ks. Robert Dą-
browski. Do drugiego etapu (eta-
pu diecezjalnego) zakwalifikowa-
ły się dwie osoby: Konrad Małek 

uzyskując 27 pkt. oraz Karolina 
Sławecka zdobywając 23 pkt. Etap 
diecezjalny odbędzie się 12 stycz-
nia 2016 roku w Szczecinie. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom 
olimpiady w szczególności Kon-
radowi i Karolinie oraz życzymy 
powodzenia w drugim etapie.

Angelika Sikorska 

Kulturalnie w ZSP, czyli realizacja 
projektu „PZU z Kulturą”
Dnia 5.11.2015 r. odbyła się wycieczka integracyjna uczniów Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych do Szczecina w ramach projektu „PZU z Kulturą” dla klasy I E (wielozawodowej) i 
I TPS (technik pojazdów samochodowych). 

Klasy I E i I TPS z opiekunami przed budynkiem Muzeum Narodowego 

Lekcja z szalonym profesorem 

„Znajdź pomysł na siebie”, czyli 
występ zespołu Full Power Spirit 

Dnia 18.11.2015 r. (środa) następujące 
klasy z naszej szkoły: I TE, I TŻ, I TOH, I TL, 
II TH, II TPS, III THE, III TH, III TŻ uczest-
niczyły w występie słowno - muzycznym ze-

społu Full Power Spirit w Nowogardzkim 
Domu Kultury pt.: „Znajdź pomysł na sie-
bie”, który jest projektem ewangelizacyjno- 
motywacyjno- profilaktycznym. Propagował 
on wartości chrześcijańskie między innymi:  
szczęście, wolność, miłość i akceptację. Ze-
spół cechuje olbrzymia energia towarzysząca 
występom na żywo oraz bardzo dobry kon-
takt z publicznością. Celem spotkania było 
ukazanie młodym ludziom wartości, których 
często w swoim życiu nie dostrzegają. Ar-
tyści pokazali publiczności na czym polega 
piękno życia człowieka, ale także wiarę w to, 
że Bóg jest obecny w naszym życiu.  

Monika Rasowska 

 Występ zespołu Full Power Spirit 

Zaczytani uczniowie ZSP 
17 listopada (wtorek) uczniowie klas II TI i IV TE bra-
li udział w happeningu pt. „Zaczytani”, który miał miejsce 
podczas przerw między lekcjami w holu szkoły. 

Literatura fantasy rozwija wyobraźnię:)

Nie ma jak piknik z książką:)

Uczniowie zwiedzili w Muzeum 
Narodowym interaktywną wysta-
wę „Miasto Nauki” będącą przy-
kładem nowoczesnej komunika-
cji naukowej. Na ekspozycji liczą-
cej ponad 40 obiektów edukacyj-
nych uczniowie mogli poprzez 
zabawę poznać takie zagadnie-
nia jak odbicie, załamanie i roz-
szczepienie światła, efekt strobo-
skopowy, miraż, prawdziwe lu-
stro, dyfrakcja i polaryzacja.  Jed-
nym z ciekawszych stanowisk do-
świadczalnych był „Wirujący do-
mek”. Celem wystawy jest ożywie-
nie zainteresowania nauką w spo-
łeczeństwie, wspomaganie samo-
dzielnego uczenia się oraz uzupeł-
nienie oferty systemu szkolnic-

twa. Oprócz zwiedzania wystawy 
uczniowie wzięli udział w pokazie 
specjalnym czyli wybuchowej lek-
cji z szalonym profesorem. Pokaz 
odbył się z wykorzystaniem cie-
kłego azotu. Uczniowie mogli zo-
baczyć na własne oczy eksplozje 
dymu i piany, zamrażanie, podpa-
lanie oraz termometr miłości. 

Uczniowie naszej szkoły zwie-
dzili Szczecin i Muzeum Narodo-
we w ramach realizacji projektu 
pod nazwą „PZU z Kulturą” przez 
działające przy szkole Stowarzy-
szenie Rozwój Oświaty Lokalnej-
-ROL  przy wsparciu finansowym 
Fundacji PZU oraz Gminy Nowo-
gard.

Całe przedsięwzięcie polegało na 
czytaniu przez cztery przerwy ksią-
żek – uczniowie urządzili  piknik 
na kocu z koszami pełnymi ksia-
żek, a jeden z uczniów klasy II TI 
-Łukasz Brewka- trzymając przy so-
bie miecz,  czytał „Wiedźmina” An-
drzeja Sapkowskiego. Celem akcji 
było oderwanie się uczniów od tele-
fonów, z których niekiedy korzysta-
ją przez całe przerwy, jak i propago-

wanie czytelnictwa wśród młodzie-
ży. Uczniowie czytali głównie nowo-
ści wydawnicze, które mogli wypo-
życzyć w szkolnej bibliotece. Orga-
nizatorem happeningu była Pani Ka-
tarzyna Kijana i Pani Patrycja Sier-
żant. Serdecznie zachęcamy wszyst-
kich do spędzania czasu z książ-
ką, ponieważ czytanie rozwija naszą 
wyobraźnię i słownictwo.  

Natalia Ropińska klasa II TI
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI

•	  “PRO-BUD” s.c. informuje, że 
prowadzi zapisy na sprzedaż 
mieszkań w budynku mieszkal-
nym 30-rodzinnym z usługami 
w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

•	 Sprzedam garaż na Zamko-
wej w Nowogardzie. 604 702 
817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Nowogardzie Osie-
dle Radosław w bardzo do-
brym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe  63 m2: nowe okna, budy-
nek nowo ocieplony. W cenie 
mieszkania działka pod budo-
wę garażu.Tel. 604 422 221

•	 Sprzedam dom 110 m2 z gara-
żem w Nowogardzie. 608 853 
710

•	 Szukam garażu w okolicach 15 
lutego. 783 484 836

•	 Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 
607 647 215

•	 Sprzedam działke budowlana w 
centrum Przemocza 2,500m2 i 
3230 m2 obreb Stargard , Gole-
niów. Tel 602 10 11 18

•	 Sprzedam 7,5 ha w miejscowo-
sci Łęczyca w rejonie skrzyzo-
wania dróg Stargard-Masze-
wo, Szczecin-Chociwel. Działka 
przylega bezposrednio do drogi 
106 tel 607 835 815

•	 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 2900 m2 w Krzywicach. 
Cena 55000 zł. Tel. 661 213 722

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. Tanio. 507 045 404

•	 Do wynajęcia mieszkanie czte-
ropokojowe. 504 89 89 80

•	 Sprzedam trzypokojowe miesz-
kanie 57m2. 531 844 996 

•	 Sprzedam kawalerkę własno-
ściową, umeblowaną, zadbaną z 
widną kuchnią, 28 m2 ul. Leśna. 
Tel. 792 076 596 

•	 Sprzedam kawalerkę, 24m2, 
centrum III piętro. Tel. 600 782 
741 

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 1800 zł, 
czynsz 900 zł + opłaty. Tel. 669 
756 752 

•	 Pilnie poszukuje mieszkania 
trzypokojowego. Tel. 668 355 
243 

•	 Sprzedam działki pod zabudo-
wę. 91 39 25 888 

•	 Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe na Osiedlu Radosław w 
dobrym standardzie. Tel. 605 
686 520 

•	 Sprzedam mieszkanie w cen-

trum Nowogardu pow. 48,5 m2. 
Tel 606 26 97 25

•	 Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 28m2 w Płotach, ume-
blowana. Stan idealny, duża, 
widna kuchnia. 669 283 347 

•	 Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe w Osowie, 38,90m2, 502 
642 029 

•	 Wynajmę lokal handlowy pow. 
60m2 od 1.01.2016r., ul. Banko-
wa 3 e. Tel 601 56 27 43 

MOTORYZACJA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) do 
Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika Re-
nault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam tanio opony zimowe 
używane 175/65 R14 z felgami. 
506 152 414 

•	 Sprzedam Renault Laguna 1,6 
cm- 16V, rok 1999 stan dobry 
z ważnym przęglądem. 697 612 
843 

•	 Honda Accord VII 2007r.Se-
dan 2.0 i-VTEC 16V 155KM. 
Przebieg 98tys.km. AUTO w 
pełni sprawne, czyste, świetnie 
utrzymane. Cena 32500zł. Do 
negocjacji ! tel. 604 264 803 

•	 Sprzedam opony zimowe 
205/55R/16 i 185/65 R/14, kom-
plety. 660 010 540 

ROLNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

•	 Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

•	 Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i 
sortownik do ziemniaków elek-
tryczny. 606 576 417

•	 Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

•	 Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

•	 Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414  

•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 
884 

•	 Sprzedam mieszankę. 795 989 
918 

•	 Sprzedam prosiaki. 515 406 298

•	 Sprzedam tuczniki. Tel. 724 827 
779 

•	 Bronę, inne narządzia rolnicze 
kupię. 508 211 575 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drob-
ne naprawy wykona “złota 

rączka”. 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•	 FIRMA USŁUGOWA „Zie-
lona”. Wynajem sal na kon-
ferencje, zebrania, szkole-
nia. 91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 2 
minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 
340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne ro-
dzaje. Tel. 607 137 081; 693 716 
085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/ SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 
143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 513 409 258
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 600 

653 124 
•	 Transport, przeprowadzki, 

opróżnienie mieszkań, piwnic, 
gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 
669 123 127 

•	Torty. 600 151 353
•	Wyburzamy, budujemy i re-

montujemy. 668 343 638
•	Regulacja, naprawa, konser-

wacja okien i drzwi. 695 181 
070

•	MS BIOSS. Sprzedajemy Na-
prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Skuje-
my laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 
792-228-896

•	Usługi transportowe. Trans-
port zboża, piasku, słomy, 
traktorów, koparek i maszyn 
rolniczych. 697 943123

•	Usługi transportowe TRANS-
IT MAXI 503 153 159

•	 Usługi ogólnobudowlane: do-
cieplenia, malowanie, szpachlo-
wanie, montaż paneli. Tel. 607 
654 692

PRACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

•	Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

•	 Zatrudnię elektryków – pomoc-
ników elektryków. 606 824 461

•	 Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pilarza. 603 541 286 
•	 Zatrudnię do dociepleń i elewa-

cji z doświadczeniem. 782 860 
130

•	 Aktivmed24 Opiekunki Niemcy 
stała legalna praca 530555015

•	 Firma zatrudni   pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

•	 Zatrudnię pracownika na kuch-
nie. 530 395 368

•	 Zatrudnię kierowce emery-
ta lub renciste z kat.D Tel. 693 
344 734 

•	 Poszukuje niani od zaraz do 20 
miesięcznej córeczki. Praca na 
30 godz tyg. (3/4 etatu) od po-
niedziałku do piątku. Wynagro-
dzenie 600 zł miesięcznie. 883 
737 765 

•	 Zatrudnię kierowcę C+E, Nor-
wegia-Czechy-Słowacja-Węgry, 
atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 
607 585 561

•	 Przyjmę do pracy na fer-
mę, dobre warunki płacowe i 
mieszkaniowe. Tel. 91 39 103 
15, 502 56 23 78 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, po-

cięte, porąbane. Tel. 603 353 
789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam szafę narożną szer. 
100 cm, wys. 190 cm, głęb. 90 
cm, 2 drzwiowa, kolor jasny, 
dużo pułek, miejsce na wie-
szaki, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, złożona w pacz-
ki,  tel. 605 522 340,

•	 PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. 
JUNKERS - Bosch ceranorm 

wiszacy elektronik,ekono-
miczny z gwarancja serwiso-
wa do mieszkania,domu cena 
1.400 zl tel. 691 686 772

•	  PIEC GAZOWY c.o. stoja-
cy korpus zeliwny,pompa elek-
tronik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy do 
mieszkania,domku,sklepu,za-
kladu cena 1.000zl tel. 691 686 
772

•	 PIEC GAZOWY c.o. z za-
mknieta komora spalania wi-
szacy f. Vaillant dwufunkcyj-
ny cena 1.200zl oraz tylko c.o. 
cena 1.100zl do mieszkania,ba-
ru,sklepu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 686 
772

•	 PIEC GAZOWY c. o. dwufunk-
cyjny wersja kominowa, wisza-
cy f.Vaillant z Niemiec po prze-
gladzie serwisowym do miesz-
kania, domu, ekonomiczny 
cena 1.000 zl   tel. 691 686 772

•	 Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

•	 sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340 

•	 Sprzedaż drewna, mieszane. 
880 690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidz-
ki. 665 541 960

•	 W sprzedaży drewno roz-
pałkowe mieszane – duża 
wiązka. Stolarnia Olcho-
wo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

•	 Sprzedam sztaplarkę – wózek 
widłowy z firmy balkancar 
udźwig3,5 tony, silnik par-
kins, disel, czterocylindrowy. 
Tel. 606 664 742 

•	 Sprzedam jodłę kaukaska  od 
0,50 m do 2,5 m kopana lub 
cięta z własnej plantacji for-
mowana tel. 602 10 11 18 lub 
600 899 289

•	Zapraszam na zajęcia kara-
te kyokushin dla dzieci. Tre-
ningi w poniedziałek i środę 
od 18.00 -19.00 w sali gimna-
stycznej LO nr 1, Wojska Pol-
skiego 8 (wejście od ul. Sza-
rych Szeregów) Tel. 883 737 
765, 721 027 670 

•	Drzwi garażowe na rolkach- 
przesune sprzedam. 508 211 
575 

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
Rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Reklama

POMORZANIN

Treningi będą odbywać się na Stadionie Miejskim 
ul. Woj. Polskiego 41, 72-200 Nowogard

NABÓR

2004-2005:   trener Anita Piotrowska (tel. 693 876 665)
2003:    trener Błażej Bajerski (tel. 603 658 742)
2001-2002:  trener Maciej Dobrowolski (tel. 695 963 890)
1999-2000:  trener Dawid Kurek (tel. 728 487 350)

LKS Pomorzanin Nowogard
ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej 

chłopców i dziewcząt w następujących rocznikach:

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Zdrowe odżywianie 
i wizyta w bibliotece
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie pod koniec października uczyli się na lekcji, 
jak powinni się zdrowo odżywiać. Z kolei ich młodsi koledzy i koleżanki z Oddziału Przed-
szkolnego, mieli okazję odwiedzić bibliotekę w Strzelewie. 

 W czwartek (29 paździer-
nika), uczniowie klasy dru-
giej Szkoły Podstawowej w 
Strzelewie, uczyli się na lek-
cjach, jak należy się zdrowo 
odżywiać. Ponadto dowie-
dzieli się, dlaczego odczuwa-
my różne smaki, poznali re-
gionalne potrawy i zazna-
jomili się z wiedzą na temat 
wartości odżywczych warzyw 
i owoców. Uwieńczeniem 
tych zajęć było wspólne kom-
ponowanie przepisów na sa-

łatki owocowe oraz ich wyko-
nanie.

Natomiast w piątek (13 li-
stopada), uczniowie Oddzia-
łu Przedszkolnego i kl. II od-
wiedzili bibliotekę w Strzele-
wie. Pani bibliotekarka zor-
ganizowała dla dzieci bardzo 
ciekawe zajęcia. Wycieczka 
do biblioteki zapoczątkowała 
cykl comiesięcznych spotkań. 
Mają one na celu rozbudzić 
w dzieciach zamiłowanie do 
czytania oraz rozwijać umie-
jętność czytania i słuchania 
ze zrozumieniem.

Info: własna

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 10.12.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 10, 11

ul. Armii Krajowej 51 B
tel. 91 573 09 01

CZYNNA 7 DNI
w tygodniu 8.00 - 22.00

W.P.do

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Z cyklu nasi przedsiębiorcy:

Więcej  
ciepła  
w domu

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama

reklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

mobbingu  
w Gimnazjum  
nie stwierdzono

Listopadowe  
wspomnienia

Był 
człowiekiem  
z klasą

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
 ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE
• bony podarunkowe   Promocje świąteczne

 Nowość – laser IPL SHR z falami radiowymi
• bezbolesna depilacja laserowa
• likwidowanie plam skórnych
• leczenie trądziku - zniżki dla młodzieży

ul. 3 Maja 46, 72- 200 Nowogard
www.revitalnowogard.pl               tel. 609 456 577

kiermasz  
taniej płytki

Nordsanit,

ul. młynarska 1a 
Zapraszamy

Sprzedam lub wynajmę 
pomieszcenia magazynowo-biurowe 

od 400 m2 oraz halę wysokiego składowania 2000 m2 
Centrum Nowogardu. 601 544 530

Poszukuje kierowcy 
kat. B na busa-plandeka. 

Praca zagraniczna 
po krajach europejskich. 

Z doświadczeniem 
882 042 732

Zatrudnię 
magazyniera 

Wymagane 
prawo jazdy kat. B 

i uprawnienia na sztaplarkę. 
Firma 

Handlowo-Usługowa 
Bartek-Domet 

ul. Boh. Warszawy 71 
Tel. 606 821 725

Personel szpitala apeluje do władz o pomoc 

Czy w szpitalu wybuchnie 
strajk pracowników? 
Apelujemy, aby w ramach po-
siadanych przez Was kompeten-
cji i umiejętności zostały podjęte 
skoordynowane działania zmie-
rzające do uzdrowienia sytu-
acji szpitala – to fragment listu 
otwartego, jaki do władz mia-
sta, w imieniu części pracowni-
ków medycznych, napisał Zwią-
zek „Solidarność” działający w 
nowogardzkim szpitalu. 

Czytaj s. 3, 5
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W skrócie

reklama

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Chociaż do świąt Bożego Narodzenia został jeszcze miesiąc, firma z Go-
leniowa „ELWIL” rozpoczęła montaż świątecznego oświetlenia na ulicach 
Nowogardu. KS

W kierunku Świerczewa, pod wiaduktem została kilka dni temu wyrwa-
na część ogrodzenia, która stanowiła barierę ochronną przed wejściem na 
jezdnię osoby pieszej. -„Proszę podjechać pod wiadukt w kierunku miejsco-
wości Świerczewo. Została tam wyrwana część ogrodzenia, która stanowiła 
zabezpieczenie obiektu. Nie rozumiem i nie mogę pojąć, dlaczego komuś to 
ogrodzenie przeszkadzało. Przypuszczam, że złodziej ukradł ją, by następ-
nie sprzedać na złom – mówi czytelniczka, która codziennie jeździ tą tra-
są do Świerczewa. JB

Kampania Wyborcza do Parlamentu RP się zakończyła, choć w nie-
których częściach Nowogardu tego jeszcze nie widać... Na ścianie bloku 
mieszkalnego przy ul. 700 Lecia plakat wciąż zachęca do oddania gło-
su na Renatę Zarembę z PO, która jak wiemy, mimo wielkich banerów, 
ostatecznie nie dostała się do Sejmu. Według kodeksu wyborczego, ko-
mitety i kandydaci na uprzątnięcie banerów i plakatów mają 30 dni po 
dniu wyborów.   JB

W środę odbyła się sesja 

Co zdecydowali radni?
Nie będzie budowy parkingu koło Przedszkola przy ul. Kościuszki. W zamian za to rad-
ni zobowiązali burmistrza do wykonania ekspertyzy budynku, gdzie mieści się placówka. 
Radni zatwierdzili za to pieniądze na przygotowanie dokumentacji trzech ścieżek rowero-
wych w gminie, w tym dwóch mających połączyć z miastem Długołękę i Wierzbięcin. To 
jedne z ważniejszych decyzji, jakie Rada Miejska podjęła podczas środowej sesji. 

Pieniądze na przygotowanie 
dokumentacji projektowej pod 
budowę ścieżek rowerowych (jed-
nej wokół jeziora, jednej prowa-
dzącej do wsi Długołęka a drugiej 
do Wierzbięcina) radni zabezpie-
czyli przyjmując uchwałę w spra-
wie zmiany budżetu na rok 2015.  
Łączna kwota zabezpieczonych na 
ten cel środków wynosi 222 518, 
99 zł, z czego najwięcej przezna-
czono na dokumentację projek-
tową pod ścieżkę wokół jeziora 
nowogardzkiego (99 tys. 518 zł). 
Na przygotowanie planów pozo-
stałych dwóch ścieżek, przezna-
czono po równo 61 tys. 500 zł. 

Radni nie zgodzili się natomiast 
na zabezpieczenie 240 tys. zł na 
budowę parkingów przy Przed-
szkolu nr 4, o których ostatnio 
było tak głośno. Środki te były za-
pisane w drugim projekcie doty-
czącym zmian w budżecie, jaki 
burmistrz przedłożył radnym 
pod środowe obrady. Na wnio-
sek komisji finansowo-gospodar-
czej, pieniądze na parking zdję-
to, tłumacząc, że inwestycja ta 
może zostać zrealizowana w przy-
szłym roku. W tym czasie radni, 
na wniosek wiceprzewodniczące-
go Piotra Słomskiego, zobowią-
zali burmistrza, by ten wykonał 
ekspertyzę funkcjonalną obiek-
tu Przedszkola nr 4 przy ul. Ko-
ściuszki, która ma dać m.in. od-
powiedź na pytanie, w jakiej na-
prawdę kondycji jest ten budy-
nek i czy materiały, z których 
jest wykonany spełniają dzisiaj 
normy przeciwpożarowe. Rad-
ni przeznaczyli na przygotowa-
nie dokumentu 28 tys. zł. Dodat-
kowo zabezpieczyli 12 tys. na za-
kup i montaż nowej bramy wjaz-
dowej na teren przy przedszkolu, 
bo stara nie gwarantowała odpo-
wiedniego bezpieczeństwa w ra-
zie pożaru. Pozostałe punkty w 

pierwotnie zaproponowanej przez 
R. Czaplę uchwale, radni przyję-
li. Tym samym przeznaczyli pie-
niądze m.in. na modernizację 
centralnego ogrzewania w Szko-
le Podstawowej w Błotnie (26 tys. 
900 zł) i oświetlenie węzłów dro-
gowych na obwodnicy Nowogar-
du (210 tys. 300 zł). Warto dodać, 
że głosowanie nad tą uchwałą po-
przedziły gorące wystąpienia osób 
lobbujących na rzecz budowy par-
kingu koło Przedszkola. Na uwa-
gę zasługują szczególnie wystąpie-
nia prezesowej ZNP w Nowogar-
dzie, Stanisławy Jakubczak, która 
w dość osobliwy sposób zaprezen-
towała radnym wykład na temat: 
„Pozytywny wpływ parkingu na 
rozwój intelektualny przedszko-
laków”. Płomienne wystąpienie, 
większości radnych nie przekona-
ło do zmiany decyzji. 

Tego dnia radni rozpatrywa-
li też skargę na burmistrza No-
wogardu, jaką w imieniu miesz-
kańców osiedla Radosława, zło-
żył jeden z mieszkańców osiedla. 
Przypomnijmy, że chodzi o feler-
ny remont drogi na osiedlu, któ-
ry został przerwany przez gminę. 
Mimo iż Komisja Rewizyjna, re-
komendowała radzie odrzucenie 
skargi, większość radnych, pochy-

lając się nad problemem, w jakim 
znaleźli się wszyscy mieszkańcy 
Radosława, skargę uznała za za-
sadną. 

Radni przyjęli też program 
współpracy Gminy Nowogard z 
organizacjami pozarządowymi 
na 2016 rok. Zatwierdzili rów-
nież plan pracy Rady Miejskiej w 
Nowogardzie na I półrocze 2016 
roku, wyznaczając konkretne ter-
miny, w których odbędą się posie-
dzenia rady. 

Ważnym punktem środowych 
obrad było też pierwsze czyta-
nie projektu budżetu na rok 2016. 
Według planu w przyszłym roku 
na inwestycję w gminie Nowo-
gard przeznaczono 5 mln 600 tys. 
zł. Dochody budżetu ustalono na 
poziomie 72 mln 328 tys., a wy-
datki 69 mln 932 tys. 

Kolejna sesja Rady Miasta ma 
się odbyć 3 grudnia. Wówczas 
radni będą głosować nad nowy-
mi taryfami za wodę i ścieki, ja-
kie mają obowiązywać od nowe-
go roku. 

Więcej na temat uchwał przy-
jętych przez radnych, a także po-
ruszonych w trakcie ostatniej se-
sji problemów, w kolejnych wyda-
niach DN. 

Marcin Simiński 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklama reklama reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bezpłatne POraDY PraWNe
radca prawny Jerzy Sierocki

20.11.15 (piątek)
godz. 12-13

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Personel szpitala apeluje do władz o pomoc 

Czy w szpitalu wybuchnie strajk pracowników? 
Apelujemy, aby w ramach posiadanych przez Was kompetencji i umiejętności zostały podjęte skoordynowane działania zmierzające do uzdrowienia sytuacji 
szpitala – to fragment listu otwartego, jaki do władz miasta, w imieniu części pracowników medycznych, napisał Związek „Solidarność” działający w no-
wogardzkim szpitalu. 

W ten sposób część pracowni-
ków medycznych średniego i niż-
szego personelu, zatrudnionego o 
umowę o pracę w szpitalu, chce 
zwrócić uwagę na swoją sytuację. 
A ta, ich zdaniem, nie jest najlep-
sza. Pracownicy zarzucają dyrek-
cji, że ta próbuje wprowadzać w 
szpitalu oszczędności ich kosz-
tem. -„Nie po raz pierwszy próbu-
je się szukać oszczędności na salo-
wych nazywanych pracownikami 
gospodarczymi oraz na pielęgniar-
kach i położnych pracujących na 
umowę o pracę” - czytamy w liście, 
jaki NSZZ „Solidarność” wysto-
sowała do burmistrza i przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Dalej 
wymienia się w punktach zarzu-
ty kierowane do dyrekcji szpitala: 
paniom salowym wydłużono czas 
pracy z 7 godz. 35 min do 8 godz. 
(pracownicy administracji nadal 
pracują 8 godz.); wstrzymano za-
kup odzieży roboczej dla tej grupy; 
ogranicza się liczbę pracujących 
„salowych” do minimum, gdzie ku-
batura nowej części szpitala wzro-
sła dwukrotnie (większość pracow-
ników posiada 20-30 letni staż pra-
cy w naszym szpitalu); rozróżnia-
nie pracowników średniego perso-
nelu ze względu na formę zatrud-
nienia, czyli godziny nadliczbo-
we wyłącznie dla pracujących na 
umowie cywilno-prawnej lub dla 
pracowników z umowy o pracę, 
ale po podpisaniu porozumienia, 
gdzie stawka netto wynosi ok. 8 zł; 
podwyższanie kwalifikacji – kur-
sy, specjalizacje, które zdobywamy 
własnym kosztem (czas i pienią-
dze), nie gwarantują wzrostu wy-
nagrodzeń, pomimo poprzednich 
obietnic i zapewnień p. Pielęgniar-
ki Naczelnej; pokrywanie z wła-
snych środków wymaganego przez 
zakład pracy kursu krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa; fundusz świad-
czeń socjalnych corocznie zmniej-
szany do kwoty minimalnej (wol-
nej od podatku)”. 

Dalej „Solidarność” pisze: 
-„zdajemy sobie sprawę, że nasz 
szpital jest w trudnej sytuacji fi-
nansowej, jak większość szpitali w 
Polsce. Jednak w naszej ocenie to 
nie my jesteśmy temu winne. Dy-
rekcja szukając oszczędności sku-
pia się wyłącznie na pracownikach 
medycznych średniego i niższego 
personelu pomijając, a wręcz po-
większając liczbę pracowników w 
administracji. Próby rozmów pro-
wadzone od lat z dyrektorem do-
tyczące poprawy sytuacji finanso-
wej pracowników, nie dały rezulta-

tu, co skutkuje sprawami w Sądzie 
Pracy. Tych problemów jest cała 
masa. (…) Dlatego apelujemy, by 
w ramach posiadanych przez Was 
kompetencji i umiejętności zostały 
podjęte skoordynowane działania 
zmierzające do uzdrowienia sytu-
acji szpitala, przy których nie bę-
dziecie tracić z pola widzenia skut-
ków społecznych Waszych działań” 
- piszą pracownicy szpitala. 

Dyrektor odpiera zarzuty i 
wini pracowników 

List został odczytany na środo-
wej sesji Rady Miasta. Do zarzu-
tów pracowników pod koniec ob-
rad odniósł się dyrektor szpitala, 
Kazimierz Lembas. Zapowiedział, 
że chce wprowadzić do szpitala 
zewnętrzną firmę sprzątającą, co 
ma przynieść szpitalowi oszczęd-
ności. Uważa też, że kadra sprzą-
tająca szpital nie wywiązuje się 
należycie ze swoich obowiązków. 

- Jeśli chodzi o zmianę godzin 
pracy, to wymusiła to na pra-
cownikach gospodarczych zmia-
na ustawy o działalności me-
dycznej. W myśl nowych przepi-
sów pracownik taki ma 8 godzin-
ny wymiar pracy – odpierał zarzu-
ty K. Lembas, odnosząc się po ko-
lei do kolejnych skarg pracowni-
ków: - kupno odzieży na rok 2016 
rzeczywiście wstrzymałem, bo za-
mierzam do szpitala w przyszłym 
roku wprowadzić zewnętrzną fir-
mę sprzątającą. Jesteśmy jedynym 
szpitalem, który takiej grupy nie 
ma. Wytrzymywałem od dwóch 
lat z tą decyzją, mając nadzieję, że 
dojdzie do porozumienia między 
nami. Niestety nie doszło. Mam 

ogromną liczbę absencji, w tej gru-
pie zawodowej. Za 2013 rok, to 813 
dni nieobecności, przy 22 pracow-
nikach. W takiej sytuacji nie mam 
możliwości utrzymania dobrego 
stanu sanitarnego w szpitalu. Spo-
tkałem się z tą grupą i mówiłem, 
że albo ta ilość zwolnień się zmniej-
szy, albo zatrudnię grupę sprząta-
jącą. Niestety to nie poprawiło sy-
tuacji, dla przykładu wczoraj dwie 

osoby nie przyszły do pracy. Mam 
już przygotowany przetarg, i chcę 
to zrobić, chyba, że mnie zwolni-
cie z odpowiedzialności utrzyma-
nia odpowiedniego stanu sanitar-
nego – mówił do radnych Lembas. 

Jego zdaniem, wprowadzenie 
zewnętrznej firmy sprzątającej da 
szpitalowi 10 tys. zł oszczędno-
ści miesięcznie. Dyrektor zaprze-
czył też jakoby w ostatnim czasie 
zwiększył zatrudnienie w innych 
grupach zawodowych na rzecz 
zmniejszania etatów „salowych”.

- Jest to jedyna grupa zawodowa 
w szpitalu, która w ostatnich 10 la-
tach otrzymała podwyżki, Było to 
w 2011 roku. Zwiększyłem też za-
trudnienie w tej grupie o 3 osoby, 
gdzie w innych działach tego nie 
robię, a w administracji od nowe-
go roku będzie jeszcze jeden etat 
mniej, bo jedna z pań odchodzi na 
emeryturę – mówił dyrektor szpi-
tala. 

K. Lembas przyznał, że inaczej 
zarabiają w szpitalu osoby pracu-
jące na umowę o pracę, a inaczej 
te będące na tzw. kontrakcie, czyli 
własnej działalności. 

- Pracownicy na umowę o pracę 
mają określony limit godzin, któ-
ry mają wypracować. W związ-
ku z tym nie mogę dać tyle, ile 
pracownikom kontraktowym. Nie 

ukrywam, że korzystam z tej for-
my, bo jest tańsza- mówił Lembas.  
Dyrektor odniósł się także do za-
rzutu nie zwracania kosztów za 
wymagane szkolenia. 

-Ukończenie kursu z krwiodaw-
stwa jest wymagane przy niektó-
rych zawodach ustawą. W intere-
sie osoby, która chce pracować na 
danym stanowisku jest, aby posia-
dać takie czy inne kwalifikacje. Nie 
mamy jednak w szpitalu pieniędzy 
na pokrycie kosztów szkoleń. My 
ustaliśmy, że po zakończeniu do-
kształcania dajemy dodatki. I taki 
regulamin opracowałem wspólnie 
ze wszystkimi zarządzającymi od-
działami, z podziałem na określo-
ne kursy - mówił Lembas. 

List to dopiero początek...
Pracownicy szpitala nie zgadza-

ją się ze stanowiskiem dyrekto-
ra. Po pierwsze twierdzą, że dy-
rektor Lembas uprawia kreatyw-
ną księgowość. - Skoro ktoś mówi 
o oszczędnościach, to dlaczego dla 
przykładu w laboratorium pracu-
je 13 osób, a w szpitalnej aptece aż 
trzy. Nie wspominając już o super-
nowoczesnej kotłowni gazowej, do 
której obsługi potrzebne są 4 oso-
by. W szpitalu panuje ogromny ne-
potyzm i wszyscy o tym wiedzą. 
Zatrudnia się ludzi na lewo i 
prawo, a na tych najsłabszych 

Kazimierz Lembas tłumaczy się radnym z sytuacji,  jaka panuje w szpitalu
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Prokuratura umarza sprawę

Mobbingu w Gimnazjum nr 3 nie stwierdzono
Prokuratura Rejonowa w Goleniowie umorzyła śledztwo w głośnej sprawie lobbingu, jaki miała stosować wobec Bogdana Sobolewskiego, nauczyciela wy-
chowania fizycznego, Irena Juszczyk - była już dziś dyrektor Gimnazjum nr 3 na osiedlu Bema. 

Przypomnijmy, że sprawa wy-
szła na jaw w kwietniu, wówczas 
w Urzędzie Miejskim w Nowogar-
dzie prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Stanisława Jakub-
czak, zwołała konferencję praso-
wą, na której obecny był również 
Bogdan Sobolewski oraz wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski. To wła-
śnie na spotkaniu z dziennikarza-
mi padły oskarżenia pod adresem 
Ireny Juszczyk, wówczas jeszcze 
będącej dyrektorem Gimnazjum, 
w którym pracował rzekomo po-
krzywdzony nauczyciel. Samej 
oskarżanej na konferencję rzecz 
jasna nie zaproszono, chociaż 
zwołano ją w ratuszu, a I. Jusz-
czyk, jako pracownik szkoły była 
jednocześnie pracownikiem gmi-
ny. Konferencja prasowa przypo-
minała, więc raczej „sąd kaptu-
rowy”. Lista zarzutów, jakie na-
uczyciel postawił publicznie dy-
rektorce była długa. B. Sobolew-
ski żalił się mediom m.in. na to, 
że jego przełożona robi wszyst-
ko, aby ośmieszyć i zdyskredyto-
wać jego osobę w oczach kadry 
pedagogicznej. ZNP zwrócił się 
do burmistrza Nowogardu o roz-
wiązanie „problemu nauczyciela”. 
Włodarz miasta powołał komisję 
antymobbingową. Ta przesłucha-
ła w sprawie grono pedagogiczne 
Gimnazjum nr 3 na czele z dyrek-
torem placówki, Ireną Juszczyk. 
Wyjaśnienia złożył również autor 
skargi na dyrektora, B. Sobolew-
ski. Niestety wyniki prac „spec-
komisji antymobbingowej” zosta-
ły utajnione. 

Nie czekając na raport z pra-
cy komisji, prezes ZNP jednocze-
śnie powiadomiła o sprawie pro-
kuraturę. Ta wszczęła śledztwo 
by sprawdzić, czy rzeczywiście w 
szkole doszło do „złamania praw 
pracowniczych” przez dyrektora 
szkoły. Postępowanie trwało kil-
ka miesięcy. Prokuratura przesłu-
chała łącznie kilkadziesiąt osób - 
głównie pracowników szkoły, w 
której miało dochodzić do mob-
bingu.  Żadna z nich nie potwier-
dziła rewelacji, jakie na temat by-
łej już dyrektor Gimnazjum nr 3, 
Ireny Juszczyk, opowiadał Bog-
dan Sobolewski. Decyzja mo-
gła być tylko jedna – umorzenie 
śledztwa. 

- Prokurator nie stwierdził zna-
mion przestępstwa w zachowaniu 
pani dyrektor szkoły, o którym mó-
wił pokrzywdzony. Żaden z prze-
słuchanych świadków nie potwier-
dził, aby w szkole dochodziło do 
czynów zabronionych. W naszej 
opinii prawa pracownicze nie zo-

stały złamane, dlatego też sprawa 
została umorzona – mówi DN sze-
fowa prokuratury w Goleniowie, 
Beata Belcarska. 

Irena Juszczyk, już dziś pracują-
ca w Specjalistycznej Poradni Te-
rapeutycznej przy ul. 3 Maja, nie 
jest zaskoczona decyzją prokura-
tury – jak twierdzi, od samego po-
czątku nie miała sobie nic do za-
rzucenia. 

- Z mojej strony mogę powie-
dzieć tylko tyle, że NIGDY nie sto-
sowałam mobbingu. W  pracy za-
wodowej towarzyszyło mi stwier-
dzenie „Nie  rób nikomu   tego, 
czego sama nie chciałabyś do-
znać”.   W tym duchu postępowa-
łam z pracownikami szkoły, rodzi-
cami i uczniami. Potrafiłam zna-
leźć wspólny język i rozwiązanie 
trudnych, nawet bardzo trudnych 
spraw. W oparciu o bezpodstawne 
zarzuty wysunięte przez p. Sobo-
lewskiego za pośrednictwem ZNP, 
rozpętała się burza. W efekcie   ja 
zrezygnowałam z pracy w szko-
le na rzecz SPT, a   pan Sobolew-
ski został dyrektorem Gimnazjum. 
Nie obawiałam się wyniku proku-
ratury, ponieważ to co robiłam, ro-
biłam dla sprawnego funkcjonowa-
nia szkoły i   niestety nie widzę w 
moim postępowaniu symptomów 
lobbingu, ani w stosunku do p. So-
bolewskiego, ani żadnego innego 
pracownika Szkoły.   A to co robił 
i robi pan Sobolewski, czy te dzia-
łania były i są skierowane w stro-
nę szkoły i jej funkcjonowania, jej 
dobrej atmosfery, czy  też w stronę 
własnych korzyści? Nie wiem i nie  
zamierzam nikogo oceniać. Opi-
nia publiczna już dokonała oceny 
lub swoją ocenę zweryfikuje. Na ła-

mach prasy chciałabym serdecznie 
podziękować mojej rodzinie, moim 
znajomym, przyjaciołom, Wszyst-
kim Pracownikom Szkoły oraz Ro-
dzicom uczniów Gimnazjum nr 3, 
którzy byli dla mnie  wsparciem  w 
tych trudnych chwilach – czytamy 
w oświadczeniu, jakie do redakcji 
DN, w związku z decyzją prokura-
tury przesłała Irena Juszczyk. 

Dodajmy tylko, że od 1 wrze-
śnia tego roku, to właśnie Bogdan 
Sobolewski pełni funkcję dyrekto-
ra tymczasowego Gimnazjum na 
Bema, po tym jak z pracy odeszła 
I. Juszczyk. Został powołany na 
tę funkcję przez burmistrza Ro-
berta Czaplę, mimo iż nie posia-
da kwalifikacji z tytułu zarządza-
nia oświatą. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Od początku istniały podejrzenia, 

że cała sprawa mobbingu, jakie miała 
stosować na B. Sobolewskim, dyrek-
tor Irena Juszczyk, jest przynajmniej 
„mglista”. Po pierwsze jakoś tak dziw-
nie się złożyło, że, mimo iż do mob-
bingu miało dochodzić już od daw-
na, wszystko wyszło na jaw dopie-
ro po tym, jak na wniosek dyrektor-
ki gimnazjum, kuratorium musia-
ło interweniować, bo Robert Czapla, 
zwlekał z podsianiem „arkusza orga-
nizacyjnego szkoły”, przygotowanego 
przez I. Juszczyk, bez którego placów-
ka nie mogła pracować. Koniec koń-
cem Czapla arkusz podpisał, ale na-
prędce ukarał I. Juszczyk za to, że nie 
umieściła ogłoszenia o wolnym eta-
cie w szkole, tam gdzie życzył sobie 
burmistrz – a więc na głównej stronie 

miasta, (chociaż przepisy do tego nie 
zobowiązują dyrektorów szkół). Dy-
rektor nie zgodziła się z wręczoną na-
ganą i oddała sprawę do Sądu Pracy 
(sprawa nadal się toczy). 

Po drugie, nie można zapominać, 
że cała sprawa od początku miała też 
tło polityczne. Jak wiadomo B. Sobo-
lewski, od lat sympatyzuje z SLD, par-
tii, której przewodniczącym w gmi-
nie jest Robert Czapla, reprezentując 
tę partię w niejednych już wyborach.  
A i sama prezes ZNP nie ukrywa swo-
ich poglądów politycznych, wpiera-
jąc niejednokrotnie listy wyborcze 
SLD – chociażby przed rokiem star-
tując do Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego, zresztą bez po-
wodzenia. Irena Juszczyk za to, od lat 
związana jest z PSL, zasiada zresz-
tą we władzach tej partii w Nowogar-
dzie. Również wspierała „Ludowców” 
w niejednych już wyborach. 

Trudno, więc nie oprzeć się wra-
żeniu, szczególnie teraz, kiedy decy-
zja Prokuratury w sprawie rzekomego 
mobbingu nie zostawia żadnych wąt-
pliwości, że cała sprawa miała cha-
rakter nagonki, dzięki której to B. So-
bolewski, wspierany przez prezeso-
wą ZNP, miał przejąć stery w Gimna-
zjum, po niepokornej dla władzy dy-
rektorce. W pewnym sensie plan się 
powiódł tyle, że scenariusz był, jak się 
okazało, bardzo słaby... Boli tylko fakt, 
że w Nowogardzie jakby takie rze-
czy „uchodzą na sucho” zamiast spo-
tkać się z potępieniem.  B. Sobolewski 
spokojnie teraz zajmuje gabinet Ire-
ny Juszczyk, której wcześniej zarzu-
cał czyny przestępcze, konsumując jej 
wynagrodzenie. To jednak, jak rozu-
miemy, także zapewne typowy zbieg 
okoliczności...

Redakcja 

Przeczytaliśmy dla Was

Płace wschodnie, ceny 
ponad - zachodnie 

Zakupy zrobiliśmy w sklepie 
Real w niemieckim Schwedt, leżą-
cym 5 km od granicy polsko-nie-
mieckiej- cytuje polskiego konsu-
menta jedna z gazet- Za koszyk, 
z artykułami różnego asortymen-
tu, zapłaciliśmy w Niemczech rów-
nowartość 219 zł 80 gr, a w skle-
pie  tej samej sieci w Polsce, za 
to samo zapłaciliśmy aż 286 zł 95 
gr. Na zakupach zaoszczędziliśmy, 
więc 67 zł 15 gr.

Jeśli ktoś mieszka w pobliżu 
granicy opłaci się, więc nawet bie-
żące zakupy robić w Niemczech. 
Oprócz tego, że w Niemczech od 

dawna opłaci się pracować zara-
biając o wiele więcej jak w Polsce 
to jeszcze, jak widać, opłaci się też 
kupować płacąc w tej samej sieci 
i za to samo o wiele mniej jak w 
Polsce. Co się więc opłaci w Pol-
sce. Opłaci się głosować - politycy 
i lokalni i krajowi będą nam do-
zgonnie wdzięczni za ufundowa-
ne ciepłe stołeczki z profitami i 
bez odpowiedzialności.  Oczywi-
ście wdzięczni tylko wirtualnie, z 
realnymi problemami radźcie so-
bie obywatele sami - nie zapomi-
najcie też zapłacić podatków. 

Bogać Niemca 
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próbuje się oszczędzać – mówi 
nam jedna z osób, współpra-

cujących ze szpitalem, która po-
piera protest „Solidarności”. 

-Nie rozumiem, w jaki sposób 
zatrudnienie firmy zewnętrznej 
ma przynieść oszczędności. Sko-
ro taka firma ma przejąć wszyst-
kie panie, które dotychczas pracu-
ją, jako salowe na umowę o pracę, 
na tych samych warunkach i jesz-
cze z zyskiem, bo przecież właści-
ciel takiej firmy też musi zarobić, 
to nie trzeba być ekonomistą, aby 
stwierdzić, że to jest niemożliwe. 
Prawda jest taka, że te panie, jeśli 
nawet dostaną pracę to na śmiecio-
wych umowach- mówi nam kolej-
na osoba, która pracuje w nowo-
gardzkim szpitalu. 

Pracownicy odnieśli się także 

do częstej nieobecności salowych 
w pracy. 

-Trzeba wiedzieć, że w naszym 
szpitalu salowa, nie tylko jest od 
sprzątania i wyrzucania śmieci, 
ale jak trzeba to i pielęgniarkę za-
stępuje. Nie ma się, więc co dziwić, 
że po otarciu nowej bryły szpitala, 
gdzie zwiększyła się kubatura bu-
dynku, panie te po prostu nie dają 
rady i często biorą zwolnienia. Są 
to, bowiem osoby z 20-30 letnim 
stażem, a więc o określonym wie-
ku. Zamiast więc straszyć ludzi 
przed świętami zwolnieniami, trze-
ba było zatrudnić dodatkowe oso-
by, żeby utrzymać reżim sanitarny, 
który zdaniem dyrektora jest nie-
dotrzymany – mówi nam jedna z 
pielęgniarek w szpitalu. 

-Jak otwierano z hukiem nowy 

budynek szpitala, zapewniano, 
że dzięki temu będą utrzymane 
miejsca pracy. Teraz mówi się o 
oszczędnościach kosztem pracow-
ników – mówi inna oburzona ko-
bieta. 

Nasze rozmówczynie, jak i sam 
Związek „Solidarność” zrzeszają-
cy ponad 40 pracowników szpi-
tala, zapowiada, że list to dopie-
ro początek działań, jakie mają w 
konsekwencji przyczynić się do 
poprawy sytuacji w szpitalu. - W 
szpitalu jest wiele patologii, na któ-
rą więcej naszej zgody nie będzie. 
Jeśli będzie trzeba zaostrzymy na-
sze działania. List był tylko po to, 
aby pokazać, że nie jest w szpitalu 
tak pięknie jak się niektórym wy-
daje i jak przedstawia to dyrektor – 
mówi nam jedna z członkiń „So-

lidarności” działającej w szpitalu. 
Wszystko wskazuje na to, że apel 

pracowników szpitala do władz to 
wierzchołek góry lodowej proble-
mów, z jakimi musi się zmierzyć 
nowogardzki szpital. Smaku całej 
sprawie dodają informacje na te-
mat pozwów sądowych, jakie 30 
pielęgniarek złożyło do Sądu Pra-
cy w Goleniowie. Chodzi o niewy-
płacenie pielęgniarek pieniędzy, 
jakie im się należały w związku z 
przyznaniem szpitalowi większe-
go kontraktu. Sprawa jest w toku.

Warto dodać, że pomysło-
wi wprowadzenia do szpita-
la zewnętrznej firmy sprzątają-
cej sprzeciwiło się podczas śro-
dowej sesji 10 radnych (wszyscy 
poza klubem SLD i prawie całym 
klubem WN z wyjątkiem radne-

go Andrzeja Kani, który wniosek 
poparł), składając w tej sprawie 
stosowany wniosek na ręce prze-
wodniczącego Rady Miejskiej.  
-„W związku z powyższą informa-
cją odnośnie nierównego i niespra-
wiedliwego wynagradzania i trak-
towania pracowników szpitala w 
szczególności najniższego persone-
lu, wnosimy o przeprowadzenie w 
placówce audytu pod kontem fi-
nansowym, kadrowym. Zgodnie z 
zaleceniami wykonawcy budynku 
szpitala, odnośnie utrzymania czy-
stości, postaramy się zabezpieczyć 
środki w budżecie gminy na 2016 
rok, na zakup kombajnu sprzątają-
cego do podłóg szpitala” – czytamy 
we wniosku złożonym przez rad-
nych. 

Marcin Simiński 

Czy w szpitalu wybuchnie strajk pracowników? 

Patryk Ziemkowski – strażak z OSP w Osinie 

Dobry ratownik, to żywy ratownik 
Aby dowiedzieć się, na czym polega praca strażaka oraz jakie emocje i przeżycia towarzyszą 
strażakom podczas akcji ratowniczo-gaśniczej rozmawiamy z  Patrykiem Ziemkowskim – 
strażakiem z OSP Osina. 

Patryk Ziemkowski, to 20 let-
ni mieszkaniec Osiny. Jako mały 
chłopiec od zawsze marzył, by 
zostać strażakiem. Swoje marze-
nie zrealizował w 2012 roku, gdy 
przystąpił do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osinie. 

Dziennik Nowogardzki: Od 
ilu lat związany jesteś z OSP w 
Osinie? Na czym tak naprawdę 
polega ta praca?

Patryk Ziemkowski: Swoją 
przygodę z OSP w Osinie rozpoczą-
łem w 2012 roku. Aby móc uczest-
niczyć w akacjach ratowniczo-ga-
śniczych, szkoleniach oraz ćwicze-
niach, trzeba ukończyć 18 lat. Od 
dziecka zawsze obserwowałem 
wyjazdy strażaków, zastanawia-
łem się m.in., co się w danym mo-
mencie stało, i dokąd strażacy na 
akcję jadą? Ale największym jed-
nak przeżyciem była śmierć mo-
jego wujka śp. Stanisława Szury-
gi, teraz już byłego Prezesa OSP 
Dzwonowo. Jego stanowisko objął 
jego syn Marcin. Po tym zdarze-

niu stwierdziłem, że w moich ży-
łach też przecież płynie ta sama 
krew, strażacka. Po wstąpieniu w 
szeregi OSP rzeczywiście czułem, 
że to była słuszna decyzja. W koń-
cu znalazłem swoje ukryte hobby – 
i to był strzał w dziesiątkę.

 A jeśli chodzi o pracę strażaka, 
to możemy do niej zaliczyć m.in.: 
gaszenie pożarów, wyjazdy do wy-
padków drogowych, usuwanie 
drzew z dróg, które stwarzają za-
grożenie. Zdarza nam się jeździć 
również na akcje do podtopień, za-
grożeń chemiczno – biologicznych. 
Tym głównie zajmują się grupy 
specjalistyczne, które są do tego od-
powiednio przygotowane. Głów-
nie chodzi mi tutaj o pracowników 
Państwowej Straży Pożarnej, nur-
ków, ratowników wysokościowych.

Strażacy, co jakiś czas poddawa-
ni są jakimś szkoleniom, ćwicze-
niom, kursom udoskonalającym.

Co należy zrobić, aby zostać 
strażakiem?

Co należy zrobić? Otóż odpo-

wiem na to pytanie trochę ina-
czej. Żeby zostać strażakiem trze-
ba czuć wewnętrzny impuls, któ-
ry ciągnie w te kręgi zaintereso-
wań. Straż to coś więcej niż tylko 
zawód, to pasja, która wiąże „Czło-
wieka i Straż” na całe życie. Stra-
żakiem trzeba być z zamiłowania. 
Przymuszanie kogoś, by wstąpił w 
owe szeregi, nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Przyszła mi na myśl 
teraz sentencja, która z całą pew-
nością pasuje do mojej wypowiedzi 
„Strażakiem się jest, a nie bywa”. 
Również warto byłoby zapytać sa-
mego siebie, czy moja sprawność fi-
zyczna i psychiczna jest odpowied-
nia do tej pracy? Każda akcja jest 

Teraz można już jeździć i parkować 

Droga do Orlika gotowa 
Oficjalnie zakończono remont drogi dojazdowej do boiska Orlik i znajdujących się przy 
niej szkół i posesji prywatnych. Nową ulicą można już jeździć. 

W ramach inwestycji wykona-
no: nową nawierzchnię, chodniki, 
miejsca parkingowe, pętlę do na-
wracania dla autobusów dowożą-
cych dzieci do szkoły oraz oświe-
tlenie. Droga ma zostać również w 
części skomunikowana z prywat-
nymi posesjami, które w ostatnich 
latach powstały na terenie znajdu-
jącym się za boiskiem Orlik (tzw. 
obszar inwestycyjny Kulice)

Wykonawcą robót była firma 
P.P.U.H. SZACH, która została wy-
łoniona w drodze przetargu nie-
ograniczonego za kwotę  676.162, 

38 zł.  Przebudowa  drogi została 
dofinansowana w 50 % w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych tzw. sche-
tynówek.  Pozostałe 50 % sfinan-
sowano z budżetu Gminy Nowo-

gard. Inwestycję wsparły także Po-
wiat Goleniowski, jako partner i 
hurtownia kwiatów, znajdująca się 
przy nowej drodze. 

Nie obyło się jednak bez fu-
szerki…, jak widać na jednym ze 
zdjęć, na chodniku przy nowej 
drodze, który jak można się do-
myślać niegdyś zostanie pewnie 
doprowadzony do osiedlowych 
domów jednorodzinnych znajdu-
jących się za boiskiem Orlik, wy-
budowano skrzynki od elektrycz-
ności. 

MS

inna, nie ma dwóch identycznych 
zdarzeń, za każdym razem może-
my spotkać się z czymś innym, za-
zwyczaj z ludzką tragedią i tu od-
porność psychiczna będzie prefe-
rowana bardziej od tej fizycznej, 
choć ta druga jest również bardzo 
ważna.

Czy pamiętasz swoją pierwszą 
akcję, w której uczestniczyłeś? 
Co wtedy czułeś?

Tak, owszem, pamiętam swo-
ją pierwszą akcję, w której bra-
łem udział, był to pożar zakładu 
okien „WENA” w Kikorzu.  Emo-
cje towarzyszące przy wyjeździe są 
bardzo odczuwalne. Zaczyna wyć 
syrena, serducho wali jak osza-
lałe, czuje się tę adrenalinę, czło-
wiek pędzi do remizy tyle ile tyl-
ko ma siły.  Następnie należy się 
szybko przebrać, no i ruszamy w 
drogę. Podczas wyjazdu do miej-
sca zdarzenia człowiek sobie my-
śli, co może zastać na miejscu? Czy 
komuś się coś stało? Ale najważ-
niejsze jest to, że wcześniej ustala-

my między sobą, co kto będzie ro-
bił podczas akcji żeby sobie zwy-
czajnie nie przeszkadzać. Wszyst-
ko robi się tak, by akcja przebie-
gła płynnie i jak najbardziej pre-
cyzyjnie.  Priorytetem każdej ak-
cji jest oczywiście uratowanie ży-
cia ludzkiego, następnie brane jest 
pod uwagę mienie ludzkie. Stra-
żak musi mieć oczy i umysł sze-
roko otwarty, gdyż życie ratowni-
ka jest również ważne. Jak to mó-
wią, „Dobry ratownik to żywy ra-
townik?.  Podczas każdej akcji cho-
dzimy parami, każdy z nas musi 
siebie pilnować. Nie ma czegoś ta-
kiego jak działanie indywidualne.

Czy swoją przyszłość wiążesz z 
zawodem strażaka?

Odkąd należę do OSP, z każdym 
dniem, miesiącem, a nawet rokiem 
czuję, że z tą pracą chciałbym 
związać swoją przyszłość. Praca w 
szeregach PSP byłaby spełnieniem 
moich marzeń. Straż, to moja pa-
sja i tak już zostanie na zawsze. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 
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Serdeczne podziękowanie za uczestnictwo  
w ostatniej drodze 

śp. Tadeusza Sowy 
tj. Związkowi Kombatantów, Honorowej Asyście 
Garnizonu w Goleniowie, Związkowi Pszczelarzy  

w Nowogardzie i Szczecinie, Przyjaciołom, Kolegom, 
Współpracownikom, Sąsiadom  

i Osobom wyżej nie wymienionym
składa wdzięczna Rodzina

PODZiękOWaNia

(Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Będą znaki na słońcu, 
księżycu i gwiazdach, a na ziemi 
trwoga narodów bezradnych wo-
bec szumu morza i jego nawałnicy. 
Ludzie mdleć będą ze strachu, w 
oczekiwaniu wydarzeń zagrażają-
cych ziemi. Albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą 
Syna Człowieczego, nadchodzące-
go w obłoku z wielką mocą i chwa-
łą. A gdy się to dziać zacznie, na-
bierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupie-
nie. Uważajcie na siebie, aby wa-
sze serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk docze-
snych, żeby ten dzień nie przypadł 
na was znienacka, jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszyst-
kich, którzy mieszkają na całej zie-
mi. Czuwajcie więc i módlcie się w 
każdym czasie, abyście mogli unik-
nąć tego wszystkiego, co ma nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowie-
czym.

 
Na początku dzisiejszego frag-

mentu Ewangelii Jezus oznajmia 

swoim uczniom złą nowinę. Za-
powiada znaki, które będą towa-
rzyszyć powtórnemu przyjściu 
Syna Bożego. Pojawią się znaki 
na niebie jak i na ziemi. Wszyst-
kie narody ogarnie trwoga. Jezus 
zaznacza, że ludzie nawet mdleć 
będą ze strachu przez tym co ich 
spotka. Dziś także widzimy zna-
ki zwiastujące złą nowinę. Wi-
dzimy trzęsienia ziemi, tsunami. 
Odczuwamy niepokój w stosun-
kach międzynarodowych. Czu-
jemy wielkie napięcie w sprawie 
uchodźców. Co w twoim życiu 
możesz odczytać jako złą nowinę? 
Zapytaj dziś siebie co budzi two-
je przerażenie? Po dostrzeżeniu 
złej nowiny pojawia się ta dobra. 
Wszyscy ludzie ujrzą Syna Czło-
wieczego. Jezusa Chrystusa przy-
chodzącego z wielką mocą i chwa-
łą. Chrystusa, który będzie budził 
respekt, zasieje w sercach bojaźń. 
Jedno i drugie, zła i dobra nowina 
są nieuniknione. Mówimy tutaj o 
czasach ostatecznych. Po co to Je-
zus powiedział swoim uczniom? 
By byli przygotowani na ten mo-
ment. Jezus daje konkretne wska-
zówki, zadania, które mają prze-
nikać naszą codzienność. Na-
bierzcie ducha i podnieście gło-
wy, uważajcie na siebie. Powinni-
śmy się zapytać: ale jak? Jak mam 
to uczynić? Nabierać ducha moż-
na tylko przy Jezusie. Jezusie, któ-
ry jest obecny w Słowie Bożym, 
Eucharystii, sakramencie pokuty i 
pojednania, w drugim człowieku. 
Mamy szukać Jezusa! Mamy pod-
nieść głowy, czyli zwracać nasz 

wzrok w kierunku królestwa Bo-
żego. Wszystkie nasze poczynania 
mają być ukierunkowane na Nie-
bo. Jezus wymienia czego mamy 
się w szczególny sposób nieustan-
nie wyzbywać: obżarstwa i pijań-
stwa. To nie tylko obciąża nasze 
brzuchy, ale co gorsze, obciąża na-
sze serce, które pragnie zbliżać się 
do Boga, lecz doczesność to unie-
możliwia. Naszym zadaniem jest 
nieustanne wyzbywanie się ciążą-
cego nam balastu. Ludziom lżej-
szym łatwiej jest wznieść się do 
Nieba. Tu nie chodzi tylko o nad-
wagę, a nawet otyłość, choć to też 
jest bardzo istotne, bo powoduje, 
że żyjemy po to żeby jeść, zamiast 
jeść po to, aby żyć. Mamy wyzbyć 
się ciążącego nam balastu. Unikać 
tego wszystkiego co zbytnio nas 
uziemia. Jezus porusza także kwe-
stię pijaństwa. Alkohol, bardzo 
często, rzuca człowieka na ziemię. 
Jezus zachęca nas usilnie: czuwaj-
cie i módlcie się. Mamy być w go-
towości na Jego przyjście. Życie 
doczesne należy przeżywać czu-
wając i modląc się. Na życie do-
czesne mamy patrzeć jako na dro-
gę do wieczności. Najbliższa nie-
dziela otwiera nowy rok liturgicz-
ny, będzie to I Niedziela Adwen-
tu. Niech więc ten czas będzie dla 
każdego z nas okazją do rozbu-
dzenia w sobie nowej gorliwości 
życia czuwającego i modlitewne-
go. Życzę Ci Czytelniku podjęcia 
się konkretnych postanowień któ-
re zbliżą Cię do Jezusa. ODWA-
GI ! 

Waldemar Jabłoński: lat 61, zmarł 24.11.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 27.11.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Henryk Bielej: lat 71, zmarł 25.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
27.11.2015 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Trzechlu

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

- Oddam za darmo małe kotki Tel: 781605762
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej, segmentu kuchen-

nego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy  do    podgrzewa-

nia wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                   
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy ,Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- Pięć ślicznych kociaków czeka na swoich przyszłych właścicieli i ciepłą strawę Tel. kont.  
692 618 185 lub pod nr tel. redakcji DN 91 39 22 165.

W krainie Fantazji

Mianowanie na „Małego 
Odkrywcę Sztuki” 
„Ślubujemy: tańczyć, grać i recytować. Śpiewać, tworzyć i 
malować. Być Odkrywcą i w wytrwałości, odkryć sztukę o 
radości”. Takim akcentem, dnia 20.11 br., przedszkolaki z 
Artystycznego Przedszkola „Kraina Fantazji” w Nowogar-
dzie, otrzymały pasowanie na „Małego Odkrywcę Sztuki”.

W każdym przedszkolu jest taki 
zwyczaj, że nowo przybyłe dzie-
ci zostają włączone do grona spo-
łeczności przedszkolnej, poprzez 
ważną dla nich uroczystość pa-
sowania na przedszkolaka. Arty-
styczne Przedszkole „Kraina Fan-
tazji” nie odstępuje od tej tradycji, 
ale zmienia nieco formę tej uro-
czystości. Pięknie ubrane przed-
szkolaki powitały zgromadzonych 
gości przy dźwiękach utworu 
„Nasz konik”, słowami: „Nasz ko-
nik nie taki, jak inne rumaki. Ar-
tysta – to widać po skrzydłach!” 
Następnie odbyła się część „eg-
zaminu” na „Małego Odkrywcę 
Sztuki”. Sprawdzano, czy przed-
szkolaki potrafią zaśpiewać, za-
tańczyć, powiedzieć wierszyk 
i zagrać ważną rolę – dzielne-
go przedszkolaka. Jednomyślnie, 

wszystkie Krasnoludki z Krainy 
Fantazji zaliczyły sprawdzian z 
ogromną radością. Otrzymały pa-
sowanie, ale nie szkolną kredką, 
tylko jak przystało na przyszłych 
artystów, pasowanie magicznym 
pędzlem malarskim! Tradycyj-
nie wręczono wszystkim dyplo-
my „Małego Odkrywcy Sztuki” 
oraz, w wyrazie przynależności do 
grupy Krasnali, wręczono każde-
mu czerwoną chustkę z jego imie-
niem i znakiem rozpoznawczym 
przedszkola – słoneczkiem two-
rzenia z radości…

Dyrekcja Przedszkola pragnie 
podziękować wszystkim Rodzi-
com zaangażowanym w pomoc 
przy organizacji uroczystości.

Inf. własna
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Sprzedaż nieruchomości pocho-
dzącej ze spadku bądź darowizny

„Na podstawie testamentu sporzą-
dzonego przez teścia, mój mąż stał 
się właścicielem udziału do 1/2 części 
domu. Współwłaścicielem tego domu 
jest teściowa, która obecnie chciałaby 
sprzedać tę nieruchomość. Czy mąż 
może jej darować swój udział w nie-
ruchomości? Jak w takiej sytuacji wy-
gląda kwestia podatków?

Zgodnie z ustawą z dnia 08 lipca 
1983 r. o podatku od spadków i da-
rowizn, podatkowi podlega nabycie 
przez osoby fizyczne własności rze-
czy znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 
majątkowych wykonywanych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z tytułu między innymi dziedzicze-
nia darowizny, zasiedzenia, nieod-
płatnego zniesienia współwłasno-
ści, zachowku, jak również nieod-
płatnej renty, użytkowania oraz słu-
żebności. 

W przypadku, zatem nabycia 
spadku, czy też zawarcia umowy da-
rowizny, na nabywcy własności rze-
czy i praw majątkowych (obdarowa-
nym/spadkobiercy) ciąży obowią-
zek podatkowy, a podstawa opodat-
kowania, jak również wysokość po-
datku wynika z przepisów ww. usta-
wy o podatku od spadków i daro-
wizny. Należy mieć na względzie, iż 
zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 usta-
wy, zwalnia się od podatku nabycie 
własności rzeczy lub praw majątko-
wych przez małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą 
nabycie własności rzeczy lub praw 
majątkowych właściwemu naczel-
nikowi urzędu skarbowego w ter-
minie 6 miesięcy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego, tj. 6 mie-
sięcy od daty zawarcia umowy daro-
wizny bądź też od uprawomocnie-
nia się postanowienia o stwierdze-
niu nabycia spadku. 

Zwolnienie z obowiązku zapła-
ty podatku od spadku, nie wyłą-
cza obowiązku zapłaty podatku do-
chodowego w przypadku sprzeda-
ży nieruchomości uprzednio naby-
tej w drodze spadkobrania bądź też 
darowizny. Jak wynika, bowiem z 
treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, osoby fi-
zyczne mające miejsce zamieszka-
nia na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, podlegają obowiązkowi po-
datkowemu od całości swoich do-
chodów (przychodów) bez względu 

na miejsce położenia źródeł przy-
chodów. Zgodnie natomiast z tre-
ścią art. 10 ust. 1 pkt. 8 ww. ustawy, 
źródłami przychodów są między in-
nymi odpłatne zbycie nieruchomo-
ści lub ich części oraz udziału w nie-
ruchomości, spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu mieszkal-
nego lub użytkowego oraz prawa 
do domu jednorodzinnego w spół-
dzielni mieszkaniowej, prawa wie-
czystego użytkowania gruntów, – je-
żeli odpłatne zbycie nie następuje w 
wykonaniu działalności gospodar-
czej i zostało dokonane w przypad-
ku odpłatnego zbycia nieruchomo-
ści i praw majątkowych przed upły-
wem pięciu lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpi-
ło nabycie lub wybudowanie. 

Podstawę obliczenia podatku sta-
nowi dochód, jaki podatnik uzyskał 
na skutek odpłatnego zbycia nieru-
chomości. Przychodem jest zatem 
wartość wyrażona w cenie okre-
ślonej w umowie, pomniejszona o 
koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jed-
nak cena bez uzasadnionej przy-
czyny znacznie odbiega od warto-
ści rynkowej tych rzeczy lub praw, 
przychód ten określają organ po-
datkowy lub organ kontroli skarbo-
wej w wysokości wartości rynkowej. 
Zgodnie z art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 
4 pkt. 4 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, wysokość 
podatku od dochodu z tytułu od-
płatnego zbycia nieruchomości wy-
nosi 19% podstawy obliczenia po-
datku (tj. przychodu.) 

Jak wynika przy tym z brzmie-
nia art. 21 ust. 1 pkt. 131 ww. usta-
wy, wolne od podatku są dochody 
z odpłatnego zbycia nieruchomo-
ści, w wysokości, która odpowiada 
iloczynowi tego dochodu i udzia-
łu wydatków poniesionych na wła-
sne cele mieszkaniowe w przycho-
dzie z odpłatnego zbycia nierucho-
mości i praw majątkowych, jeżeli 
począwszy od dnia odpłatnego zby-
cia, nie później niż w okresie 2 lat 
od końca roku podatkowego, w któ-
rym nastąpiło zbycie, przychód uzy-
skany ze zbycia tej nieruchomości 
lub tego prawa majątkowego został 
wydatkowany na własne cele miesz-
kaniowe; udokumentowane wydat-
ki poniesione na te cele uwzględ-
nia się do wysokości przychodu z 
odpłatnego zbycia nieruchomości i 
praw majątkowych. Oznacza to, że 
jeżeli na własne cele mieszkaniowe 
przeznaczymy tylko część środków 
uzyskanych ze sprzedaży nierucho-
mości, zwolnienie z opodatkowania 
dochodu ze sprzedaży będzie moż-
na zastosować tylko do tej części do-
chodu, która została wydatkowana 
na własne cele mieszkaniowe. 

Co oznacza pojęcie „własne cele 
mieszkaniowe?”. Posiłkując się in-
terpretacją Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z dnia 16 lutego 
2015 r., za wydatki poniesione na 
cele mieszkaniowe uważa się wydat-

ki poniesione między innymi na:
- nabycie budynku mieszkalnego, 

jego części lub udziału w budynku, 
lokalu mieszkalnego stanowiącego 
odrębną nieruchomość lub udzia-
łu w takim lokalu, gruntu lub udzia-
łu w gruncie albo prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu lub udziału 
w takim prawie, związanych z tym 
budynkiem lub lokalem, 

- nabycie spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu mieszkal-
nego lub udziału w prawie, prawa 
do domu jednorodzinnego w spół-
dzielni mieszkaniowej lub udziału w 
takim prawie,

- nabycie gruntu pod budowę bu-
dynku mieszkalnego lub udziału w 
takim gruncie, prawa wieczystego 
użytkowania lub udziału w prawie, 
w tym również z rozpoczętą budo-
wą budynku mieszkalnego, naby-
cie innego gruntu lub prawa wie-
czystego użytkowania, jeżeli w okre-
sie dwóch lat od daty sprzedaży nie-
ruchomości, grunt ten zmieni prze-
znaczenie, na grunt pod budowę 
budynku mieszkalnego,

- budowę, rozbudowę, nadbudo-
wę, przebudowę lub remont własne-
go budynku mieszkalnego, jego czę-
ści lub własnego lokalu mieszkalne-
go,

- rozbudowę, nadbudowę, prze-
budowę lub adaptację na cele miesz-
kalne własnego budynku niemiesz-
kalnego, jego części, własnego lo-
kalu niemieszkalnego lub własnego 
pomieszczenia niemieszkalnego po-
łożonych w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym pań-
stwie należącym do Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego albo 
w Konfederacji Szwajcarskiej. Po-
nadto do wydatków na własne cele 
mieszkaniowe można zaliczyć rów-
nież wydatki poniesione na spłatę 
kredytu oraz odsetek od tego kre-
dytu zaciągniętego przez podatnika 
z przeznaczeniem na zaspokojenie 
własnych celów mieszkaniowych.  

Należy zatem pamiętać, iż nawet 
w przypadku gdy podatnik zwolnio-
ny jest z obowiązku zapłaty podatku 
od spadków i darowizny – w przy-
padku odpłatnego zbycia nierucho-
mości stanowiącej przedmiot daro-
wizny lub objętej spadkobraniem 
przed upływem piciu lat od koń-
ca roku w którym nastąpiło zbycie 
– będzie on zobowiązany do zapła-
ty podatku dochodowego od osób 
fizycznych, chyba że środki pocho-
dzące z odpłatnego zbycia zostaną w 
ciągu dwóch lat od daty zbycia prze-
znaczone na zaspokojenie własnych 
potrzeb mieszkaniowych. Warto 
także zwrócić uwagę, iż okres pię-
ciu lat przewidziany w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycz-
nych nie oznacza pięciu lat kalen-
darzowych następujących po dacie 
zbycia, a pięć lat podatkowych – na-
stępujących po roku, w którym do-
szło do zbycia nieruchomości. 

Agnieszka Warian

Z okazji Diamentowych Godów 

Są małżeństwem  
od 60 lat! 
W tych dniach do par małżeńskich, które obchodzą w tym 
roku „diamentowe gody” burmistrz Nowogardu wysłał ży-
czenia z gratulacjami za długie pożycie małżeńskie. Jedną 
z par, która właśnie w tym roku obchodzi ten zacny Jubile-
usz są Państwo Jadwiga i Tadeusz Koziołowie z Nowogardu 
– serdeczni przyjaciele naszej redakcji. 

Państwo Jadwiga i Tadeusz są 
małżeństwem od 60 lat! Pobrali się 
w dokładnie 16 stycznia 1955 roku 
w Nowogardzie. Ceremonia ślubna 
odbyła się w Kościele pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Nowogardzie. W ostatnich dniach 
para otrzymała od burmistrza No-
wogardu specjalne życzenia z gratu-
lacjami z okazji Jubileuszu. Redak-
cja DN przyłącza się do gratulacji i 
życzy Państwu Koziołom kolejnych 
lat pożycia małżeńskiego w miłości, 
a przede wszystkim w zdrowiu! Ży-
czenia kierujemy także do innych 
par małżeńskich z Nowogardu, któ-
re w tym roku obchodzą nie tylko 
diamentowe gody. 

MS

OGŁOSZeNie PkPS 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 

WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 
PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020
04.12.2015    PIĄTEK
OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY  1-80
05.12.2015     SOBOTA
OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY 81-160
07.12.2015     PONIEDZIAŁEK
OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NO-
WOGARD

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY
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LAS I OGRÓD
Krzysztof Kalinowski

ul. Warszawska 5
(PODKOWA dawna Husqvarna)

tel. 91 573 06 04

Pilarka GS 370

849 zł
Pilarka GS 370

849 zł

SERWIS MASZYN - OLEO-MAC  •  PARTNER  •   McCulloch  •   VICTUS  •  Husqvarna i inne

HIT
2,4

MOC
KM

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

W.13.2.O.7.03.do

                      
     

 

  

Zabawę sylwestrową 
              do Sali Bankietowej w Sarnim Lesie 
                     Zapewniamy szampańską zabawę, 
                                         miłą obsługę, 
                                 obficie zastawiony stół 
                              Cena biletu 180zł od osoby 
        Informacje pod tel. 91 392 63 88 lub kom. 507 421 567 

P.P.H.U. „Ewa” 
zaprasza na 

Firma rhenus logistics S.a. Oddział w Goleniowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

PraCOWNik maGaZYNOWY
lokalizacja: Łozienica/Goleniów

 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów za pomocą wózka ręcznego lub mechanicznego,
- obsługa skanera, komputera.

Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole,
- podstawowej  znajomości obsługi komputera,
- zaangażowania i motywacji do pracy,
- sumienności w wykonywaniu obowiązków,

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres  
e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 8.12.2015.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Pracy w Nowogardzie  
dnia 9.12.2015r. o godz. 9:00.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 
2002r. nr 101, poz. 926).
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F.H.U. „Rawa” – systemy ciepła 

Więcej ciepła w domu! 
Szeroka oferta salonu „Rawa” przy ul. 3 Maja z systemami grzewczymi, obejmuje najnowszej generacji urządzenia grzewcze będące połączeniem nowych 
technologii, wysokiego komfortu użytkowania oraz kompleksowych zastosowań. Dlatego u progu zimy, a wraz z nią niskich temperatur, tym razem w ra-
mach stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, udaliśmy się do sklepu „Rawa”, który trudni się sprzedażą systemów grzewczych i innych akcesoriów. 

Dziennik Nowogardzki: Pani 
Renato, nim zaczniemy rozmo-
wę na temat działalności sklepu 
i systemów grzewczych, chciał-
bym zacytować kultowy dia-
log z polskiej komedii „Miś”: 
„Ja rozumiem, że wam jest zim-
no, ale jak jest zima to musi być 
zimno, tak? Pani kierowniczko, 
takie jest odwieczne prawo na-
tury!” 

Renata Pawlik F.H.U. Sklep 
„Rawa”: Rzeczywiście tak było w 
filmie i ta scena bardzo dobrze od-
zwierciedliła to, o czym dziś będę z 
panem rozmawiać, w ramach pro-
wadzonego przez Dziennik No-
wogardzki cyklu „Nasi przedsię-
biorcy”. Wątek zimna ma zwią-
zek z właśnie nadchodzącą Zimą, 
gdzie ciepło w naszych domach jest 
bardzo cenne, zwłaszcza o tej po-
rze roku. Żeby było one trwałe, to 
musi być produkowane przez syste-
my grzewcze, które dziś mają na-
prawdę bardzo dobrą technologię, 
a co najważniejsze, efektywną w 
zastosowaniu.

Od jak dawna prowadzi pani 
ten rodzaj działalności, i czy jej 
początki związane były z techni-
ką grzewczą i systemami grzew-
czymi? 

Właściwie zacznę od tego, że fir-
ma RAWA jest firmą, której głów-
na siedziba mieści się w Gryficach. 
Dlatego ten sklep w Nowogardzie 
jest jedynie oddziałem, który zapo-
czątkował swoją działalność tutaj 
w 2003 roku. Jest to dość dobry ry-
nek pod względem sprzedaży, bo-
wiem akcesoria, które proponuje 
sklep są potrzebne zarówno klien-
tom indywidualnym jak i firmom 
związanym z systemami grzewczy-
mi, gdzie instalatorzy trudnią się 
montowaniem systemów grzew-

czych pod postacią kompletnych 
instalacji grzewczych. 

Interesuje mnie, skąd u pani 
wziął się pomysł, aby założyć 
tego rodzaju działalność, któ-
ra raczej chyba przypisana jest  
mężczyznom? 

Działalność handlową prowa-
dzę od 2001 roku. I najpierw był 
to handel odzieżą, kosmetykami, 
następnie zdecydowałam się prze-
kwalifikować na branżę systemów 
grzewczych i sanitarnych. Dlacze-
go akurat ten rodzaj działalności? 
Rzeczywiście jest on stricte przypi-
sany mężczyznom, ale uważam, że 
to nie znaczy, że ja kobieta nie po-
radzę sobie w tej materii. Potrze-
by rynku, jak również te osobiste, 
niejako wymusiły na mnie, bym te 
kwalifikacje zdobyła i podwyższa-
ła. A że padło na właśnie technikę 
i systemy grzewcze, to tylko świad-
czy o tym, że jest to zajęcie rów-
nież dla kobiet. To nie jest tak, że 
wszystko wiedziałam na począt-
ku. Aby klientowi sprzedać „ko-
lanko” czy „mufkę”, musiałam naj-
pierw się dowiedzieć, co to w ogó-
le jest? Dlatego bardzo wiele czyta-
łam i podpytywałam osoby z bran-
ży, które bardzo rzeczowo mi tłu-
maczyły i objaśniały nt. poszcze-
gólnych sprzętów, zespołów i ele-
mentów.

Firma „Rawa” jest jednym z 
punktów sprzedaży kotłów nie-
mal wszystkich marek liczących się 
w tej branży. Czy w ofercie sklepu 
klient znajdzie także inne pozycje? 

Chciałabym powiedzieć, iż dzia-
łalność mojej firmy i punktu w No-
wogardzie specjalizuje się w sprze-
daży systemów instalacyjnych, 
obejmujących zakup kotłów jak 
również akcesoriów, które są po-
trzebne do produkcji ciepła. Wy-

szczególnianie którejś z marek nie-
stety nie może być udostępnione w 
wypowiedzi. Dlatego zapraszam 
do przyjścia tu do sklepu i zapo-
znania się z ofertą. 

Ale aktywność i działalność 
sklepu, to nie tylko sprzedaż?

Sklep świadczy pełne usługi han-
dlowe, które podparte są moją wie-
dzą i moich współpracowników, 
ale także współpracą z instalato-
rami, którzy najpierw korzystają 
z wcześniej przygotowanych pro-
jektów, a następnie realizują je po-
przez montaż, który musi być wy-
konany fachowo. Dlatego w sklepie 
oprócz klienta inwestora, jest także 
pan instalator, który sam dobiera 
materiał do wykonywanej u klien-
ta inwestycji.

Pani Renato intryguje mnie 
szczególnie właśnie ten słynny 
pan instalator. Bowiem odnoszę 
wrażenie, że jest to zawód, który 
wymaga dużej wiedzy technicz-
nej, ale i przygotowania zawodo-
wego podyktowanego specjalny-
mi uprawnieniami?

Zgadza się. Nie jest tajemnicą, 
że ten zawód jest bardzo odpowie-
dzialny, gdyż obsługa i montaż ta-
kich systemów wymaga bardzo do-
brej znajomości technicznej oraz 
odpowiednich uprawnień, które in-
stalator musi uzyskać poprzez eg-
zamin. Instalator trudni się takimi 
czynnościami jak: montaż instala-
cji centralnego ogrzewania, insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych, in-
stalacji gazowych, jak również ko-
tłowni gazowych, węglowych i ole-
jowych, instalacji ogrzewania pod-
łogowego, kolektorów słonecznych, 
instalacji kominków powietrz-
nych i wodnych, instalacji central-
nego odkurzacza, przydomowych 
oczyszczalni ścieków, pomp cie-
pła, instalacji wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych, przyłączy wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, przyłą-
czy gazowych. Więc proszę zoba-
czyć, jaki jest duży wachlarz tych 
usług. Dlatego nasz sklep w swo-
jej ofercie, oprócz sprzedaży syste-
mów, również współpracuje z kil-
koma instalatorami tak, by klient 
kupując u nas urządzenia mógł je 
przy ich pomocy bezpiecznie i fa-
chowo zamontować w swoim np. 
nowym domu. Oczywiście to klient 
odpowiada za zakup np. kotła ga-
zowego, rola instalatora ogranicza 
się do doradztwa i później mon-
tażu. Dlatego jest sprawą dość po-
wszechną, że do sklepu często przy-
chodzą klienci w towarzystwie in-

stalatorów. 
Oferta handlowa jest przebo-

gata w sklepie. Czego potwier-
dzeniem jest zgromadzony to-
war, a w szczególności ta ściana 
z ogromną gamą baterii krano-
wych?...

W sklepie jest ponad 3 tys. po-
zycji handlowych. A ta ściana jest 
naszym takim reprezentacyjnym 
miejscem, które świadczy, jaki to-
war mamy w sprzedaży. Ale, by 
bardziej sprecyzować to powiem, 
iż w sprzedaży są: oczywiście ba-
terie, ceramika sanitarna, kabiny 
prysznicowe, brodziki, wanny, zle-
wozmywaki, akcesoria do wanien i 
brodzików. Ponadto piece gazowe, 
w zasadzie każdej z liczących się w 
tej branży firm. Dlatego korzysta-
jąc z takich możliwości, wszystkich 
klientów serdecznie zapraszamy do 
sklepu, gdzie pani Sylwia najpierw 
wysłucha, a później sprzeda odpo-
wiednią rzecz, czy piec, który pań-
stwa zainteresuje. 

Przygotowując się do wywiadu 
wiele w materiałach przewinęło 
się informacji o pompach ciepła.

Zgadza się i jest to temat bardzo 
na czasie, a w szczególności u osób, 
które myślą o budowie swojego 
domu. Pompy ciepła w tej branży 
są nowością, która ma coraz wię-
cej zwolenników. Są one wykorzy-
stywane zarówno do ogrzewania, 
jak również chłodzenia budynków, 
a także do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. W zależności od 
źródła, z którego pobierane jest cie-
pło na cele grzewcze, rozróżniamy 
trzy rodzaje pomp ciepła: grunto-
we, wodne i powietrzne. Sama pra-
ca takiej pompy ciepła jest całkowi-
cie zautomatyzowana, za co odpo-
wiada specjalny elektroniczny ste-
rownik, który reguluje jej pracę. 
Oczywiście ta oferta jest również 
w naszym sklepie. Mamy świado-
mość, że jest to oferta dość droga, 
a jej wydatek przekracza kilka ty-
sięcy złotych, ale jest to wydatek, 
który się z biegiem czasu zwróci, o 
czym jestem święcie przekonana. 

Wiadomym jest, iż zgroma-
dzony osprzęt i akcesoria zwią-
zane z systemami grzewczymi 
nie są tanie. Dlatego proszę po-
wiedzieć, jaki jest system sprze-
daży tych rzeczy?

Pomimo, że sprzęt nie jest rze-
czywiście tani, to jednak warto 
go kupić, bowiem jest on najwyż-
szej klasy. Systemy płatności, jakie 
nasza firma proponuje, to gotów-
ka i system ratalny, który działa w 

oparciu o kredyt bankowy w banku 
Santander.

Moją uwagę zwróciły również 
meble. Są one chyba zestawami 
typowymi do łazienki? 

To prawda. Oprócz całej gamy 
akcesoriów, kranów, zaworów, lu-
ster, wszelkich przyborów do ła-
zienki, są również meble łazien-
kowe, które dzielą się na zestawy i 
szafki pod zlew. Dlatego wyposaże-
nie łazienek jest specjalnością skle-
pu, więc i w tym obszarze klient 
najczęściej szuka potrzebnych dla 
siebie rzeczy. Tutaj chciałabym 
powiedzieć, iż meble łazienkowe 
oprócz funkcji praktycznej, wpły-
wają także na estetykę łazienki w 
domu. Dlatego też wybierając je 
powinniśmy zwrócić uwagę na to, 
aby estetycznie komponowały się z 
ogólnym wystrojem łazienki. 

To miejsce, gdzie jest teraz 
sklep, wielu nowogardzian koja-
rzy z dawną księgarnią „ATLAS”.

Rzeczywiście była tutaj księgar-
nia i to przez wiele lat. Ale przyszły 
nowe czasy, a wraz z nimi zmia-
ny.  Szyld „księgarnia” pozostał ce-
lowo dość długo po to, aby niektóre 
osoby pamiętały, że była tu kiedyś 
księgarnia i odwiedzały nas, choć-
by z sympatii. Choć teraz jest tu 
inny sklep i inny rodzaj działalno-
ści, to duch starej księgarni wciąż 
tutaj gdzieś między tymi kaloryfe-
rami i akcesoriami jest...

Nieubłaganie zbliża się zima. 
Zatem, jak w sezonie zimowym 
należy zadbać o to, aby w miesz-
kaniu było zwyczajnie ciepło? 

Powiem panu, że chyba nikt nie 
lubi marznąć. Kiedy wracamy do 
domu zimą, gdy jest mróz czy po-
goda deszczowa, wówczas mamy 
ochotę, by się rozgrzać ciepłem pły-
nącym z kaloryfera? Toteż warto 
dbać o to, aby w mieszkaniu była 
jak najbardziej optymalna dla nas 
temperatura, aby to ciepło utrzy-
mywało się przez cały czas. Dlate-
go tutaj istotna jest kubatura miesz-
kania, dobór odpowiedniej ilości 
grzejników, jak również i pieca, któ-
ry powinien być najlepiej kondensa-
cyjny, gdyż jest piecem dość oszczęd-
nym. To wszystko jest bardzo waż-
ne i uzależnione również od rodza-
ju wybranej instalacji w mieszka-
niu. Dlatego przychodząc do nasze-
go sklepu, wspólnie z panią Sylwią 
i instalatorami, staramy się wypy-
tać klienta o kilka szczegółów, które 
posłużą do tego, aby dobrać wszyst-
kie niezbędne urządzenia d o 
produkcji ciepła w domu. 

W sklepie klient, jak i instalator może nabyć towar, którego potrzebuje

11
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listopadowe wspomnienie: antoni Czausz, nauczyciel plastyki

Był człowiekiem z klasą...
Zawsze elegancki, uprzejmy, emanujący spokojem i dystynkcją – taki był właśnie Antoni Czausz, nauczyciel plastyki i wieloletni działacz życia kul-
turalnego na nowogardzkiej ziemi.

Przyszedł na świat 13 czerw-
ca 1936 r. Miał trzech starszych 
braci, Adolfa, Feliksa i Piotra. 
Tata Mikołaj był tzw. złotą rącz-
ką i trudnił się w życiu wieloma 
pracami. Mama Józefa poświę-
ciła się dobremu wychowaniu 
czterech synów. Rodzina miesz-
kała w miejscowości Grabowiec 
pod Zamościem.

 - Antoni od najmłodszych lat 
lubił zgłębiać wiedzę o świecie. 
Był prawdziwym miłośnikiem 
książek – zaczyna opowiadać 
o swoim mężu dr Anna Spo-
rzyńska-Czausz – To jego za-
miłowanie zaczęło się gdzieś w 
wojennych czasach, kiedy ro-
dzina Czauszów znalazła się w 
Piastowie pod Warszawą. Będąc 
jeszcze małym, ale już bardzo 
ciekawym świata chłopcem, 
pewnego dnia wszedł na strych 
domu, gdzie znalazł wiele ksią-
żek i zaczął je pochłaniać - mówi 
pani Anna. 

Po wojnie Czauszowie powró-
cili na Zamojszczyznę, gdzie An-
toni rozpoczął naukę w liceum 
plastycznym. Prawdopodobnie 
tam po raz pierwszy usłyszał, że 
powinien zostać nauczycielem. - 
Ludzie, którzy go znali dostrze-
gli w nim właśnie te cechy, które 
czynią nas zdolnymi do pracy z 
ludźmi – stwierdza żona Anna 
- Antoni od najmłodszych lat 
odznaczał się spokojem, kultu-
rą osobistą i zaangażowaniem w 
naukę i pracę. Pewnie, dlatego 
ludzie zauważyli, że ma zadatki 
na dobrego pedagoga. Ale on, 
kiedy to usłyszał powiedział: 
- „Skąd? Ja nie widzę siebie w 
roli nauczyciela”. Tak to wtedy 
skwitował, ale jak widać życie 
napisało dla niego swój własny 
scenariusz, w którym trzeba 
przyznać Tosiek się odnalazł i 
rozpoznał swoje prawdziwe po-
wołanie – mówi pani dr Anna 
Sporzyńska-Czausz.

Pośród zabytków Italii
Po ukończeniu liceum Antoni 

udał się na studia do Krakowa, 
na Akademię Sztuk Pięknych, 
gdzie podjął naukę na kierunku 
architektura wnętrz. Po zakoń-
czeniu studiów objął stanowisko 
adiunkta na uczelni i rozpoczął 
pracę ze studentami. To był bar-
dzo owocny czas w sensie posze-
rzania horyzontów intelektual-
nych - Mimo że lata 60, podob-
nie jak cały okres komunizmu w 
Polsce nie były łatwe, to mężowi 
i grupie jego ówczesnych stu-

dentów udało się wyjechać na 
miesiąc do Włoch – mówi pani 
Anna - Ten kraj dla wszystkich 
architektów, plastyków, arty-
stów i nie tylko jest prawdzi-
wą skarbnicą wiedzy i źródłem 
inspiracji. Antek wraz ze stu-
dentami odwiedził w tamtym 
czasie Florencję, Rzym, czy wy-
spę Capri. Dla Antka, który był 
wtedy młodym pracownikiem 
naukowym, łaknącym wiedzy 
o świecie, była to niesamowita 
przygoda, podobnie jak dla jego 
studentów. Tu muszę zaznaczyć, 
że dla niektórych z nich była to 
podroż w przysłowiową jedną 
stronę, gdyż nie powrócili oni 
już do Polski, zostali we Wło-
szech – opowiada pani Anna. 

- Niestety w tamtych czasach 
zarobki większości młodych 
intelektualistów nie były zbyt 
wygórowane i w związku z tym 
mąż musiał zmienić pracę na 
lepiej płatną. Zaczął szukać. I 
tak los pokierował go na nowo-
gardzką ziemię...

W Nowogardzie
Z racji na fakt, że wcześniej 

do Nowogardu przybył jeden z 
braci Antoniego, Piotr,  udał się 
on właśnie w te strony. To był 
rok 1970. - Antek przybył do 
Nowogardu i trzeba przyznać, 
że z początku, jako że większość 
swojego dotychczasowego życia 
spędził w dużych ośrodkach jak 
Zamość czy Kraków, nie mógł 
się przyzwyczaić do Nowogardu 
– stwierdza pani Anna.

Zdaje się, że pan Antoni wró-
ciłby do Krakowa, ale wszystko 
się zmieniło gdy poznał on dr 
Annę Sporzyńską, która właśnie 
w tamtym czasie, jako absol-
wentka stomatologii, rozpoczy-
nała swoją karierę zawodową w 
Nowogardzie. Tak zaczęło się 
ich wspólne życie.

 - Antoni rozpoczął pracę w 

powiatowym wydziale kultury. 
W ramach swoich zajęć zaj-
mował się krzewieniem życia 
kulturalnego na terenie ówcze-
snego powiatu nowogardzkiego 
– mówi pani Anna - Mąż zaj-
mował się m.in. przygotowywa-
niem corocznych wakacyjnych 
warsztatów kulturalnych dla 
młodzieży. Pamiętam, że Anto-
ni zawsze angażował się w nie 
z charakterystyczną dla siebie 
sumiennością i starannością – 
podkreśla żona, pani Anna - W 
późniejszych latach Tosiek pro-
wadził także zajęcia plastyczne 
z młodzieżą w NDK. Przez lata 
pracował też w szkole. Uwiel-
biał pracę z dziećmi. Zawsze 
sumiennie podchodził do zajęć. 
Potrafił docenić to, że ktoś na 
lekcjach się stara. Ponadto było 
wiele dziedzin nauki, na temat 
których bardzo dużo czytał, ta-
kich jak historia nie tylko sztuki, 
ale również powszechna. Lubił 
się także rozczytywać w pozy-

cjach dotyczących astrofizyki. 
Ponadto interesował się również 
nauką języka francuskiego, któ-
ry bardzo przypadł mu do gustu 
– mówi dr Anna Sporzyńska-
-Czausz.

Antykomunista
 - Antoni zawsze sprzeciwiał 

się systemowi, jaki rządził w 
Polsce przed 89 rokiem. Otrzy-
mywał on w tamtym czasie 
propozycje pracy w Szczecinie, 
na wyższych stanowiskach, ale 
odmawiał, gdyż wiedział, że 
musiałby zasilić szeregi partii, 
od czego zawsze trzymał się z 
daleka – stwierdza pani Anna 
- Dużo nadziei budziła w nim 
Solidarność, w której działal-
ność sam się czynnie włączał. 
A moment upadku komunizmu 
w 1989 r był dla niego wielkim 

świętem. Do jego autorytetów 
należał zawsze Jan Paweł II, któ-
rego pontyfikat także przyczynił 
się do upadku komuny. Mąż pa-
miętał papieża doskonale jesz-
cze z czasów, gdy jako kardynał 
Wojtyła był arcybiskupem Kra-
kowa  – opowiada żona pana 
Antoniego.

Tragiczny wypadek
 - W naszym życiu przeżyli-

śmy wspólnie wielką tragedię. 
To była zima 1990 r. Ja, Antek, 
moja ciocia i wujek wracali-
śmy właśnie od naszej rodziny 
ze Szczecina – opowiada pani 
Anna - Wujek prowadził, cio-
cia siedziała obok, natomiast ja 
z Antkiem z tyłu. Nagle, przed 
Olchowem samochód wpadł w 
poślizg a wujek stracił panowa-
nie nad kierownicą. Samochód 
wypadł z drogi i dwukrotnie 
dachował. Po kilku chwilach 
oprzytomniałam i wydosta-
łam się z auta. Byłam w szoku. 
Myślałam, że wszyscy zginęli. 

Wyszłam na drogę i zaczęłam 
wyglądać pomocy. Po pewnym 
czasie Antoni odzyskał przy-
tomność i ze złamanym kręgo-
słupem zaczął chodzić wokół 
samochodu i pilnować aku-
mulatora. Zachowywał się tak, 
ponieważ był w szoku. Niestety 
nasza ciocia nie przeżyła wy-
padku, zmarła w szpitalu. To-
siek natomiast musiał z powo-
du złamania kręgosłupa zostać 
zagipsowany na trzy miesiące. 
Strasznie wtedy cierpiał. Moż-
na sobie wyobrazić tyle czasu w 
gipsie – opowiada pani Anna.

Intensywna jesień życia
Na emeryturze pan Anto-

ni, jeszcze bardziej niż zwykle, 
zaczął oddawać się pracom w 
gospodarstwie domowym. Z 
dobrze pojętą pedanterią i sma-

kiem upiększał zarówno dom 
jak i ogród. - Wszystko robił 
pod linijkę. Antek lubił też goto-
wać. Był naprawdę troskliwym 
gospodarzem domu.

Przyjaciele o Antku
Wspominając Antoniego 

Czausza nie można było nie za-
pytać o niego dwóch ludzi – Sta-
nisława Kusiaka i Lecha Szpona 
- jego kolegów z pracy i wielolet-
nich przyjaciół.

Stanisław Kusiak, emerytowa-
ny nauczyciel muzyki: – Przede 
wszystkim Antek był wspania-
łym, bardzo dobrze wykształ-
conym kolegą – wspomina Sta-
nisław Kusiak - Miał wyjątkowy 
charakter. Zawsze był spokojny, 
zrównoważony, nigdy nie po-
wiedział nikomu przykrego 
słowa, zarówno kolegom jak i 
uczniom. Pracowało się nam 
razem wspaniale. Wszystkich 
traktował jednakowo. Kiedy o 
nim mówię, to nawet lekko za-
łamuje mi się głos, bo za wcze-
śnie odszedł. W ciągu naszych 
wielu lat serdecznej znajomo-
ści, przyjaźniłem się z nim, jego 
małżonką Anią a także z całą 
jego rodziną. Zresztą do dzisiaj 
odwiedzam Anię ze swoją żoną. 
Pomagamy od czasu do czasu 
robić porządki. Jak kiedyś, tak i 
obecnie jesteśmy zawsze na jego 
zawołanie. Muszę podkreślić, że 
Antek w pracy zawsze udzielał 
się społecznie. Ktokolwiek go o 
coś poprosił, zawsze był gotowy 
do pomocy. To był naprawdę 
wspaniały człowiek. Można go 
opisywać w samych superlaty-
wach. Potrafił też żartować, ale 
zachowywał przy tym umiar-
kowanie. Ciekawe jest też to, że 
u niego nigdy nie było jakiegoś 
zdenerwowania na twarzy. Jego 
słowa zawsze były miłe, przy-
jemne. Nigdy nie używał wul-
garyzmów. Ktokolwiek bliżej go 
znał, mógł ze spokojem stwier-
dzić, że Antek był naprawdę 
wyjątkowy – zaznacza przyjaciel 
pana Antoniego, Stanisław Ku-
siak.

Mówi Lech Szpon, były na-
uczyciel oraz czynny zawodowo 
muzyk - Z Antkiem poznaliśmy 
się już dosyć dawno. Ok. 50 lat 
temu. Pracował wtedy jako kie-
rownik wydziału kultury w ra-
dzie powiatowej. Ja natomiast 
pracowałem w NDK i prowadzi-
łem różne zespoły. Tosiek był za-
wsze żywo zainteresowany tym, 
co dzieje się w lokalnej kultu-
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Tutaj bardzo ważna jest praca 
instalatora i to na nim spoczy-

wa odpowiedzialność za dobór od-
powiedniego sprzętu grzewczego w 
sklepie. Dlatego do sklepu najczę-
ściej przychodzą klienci w towarzy-
stwie instalatorów. Dla naszej bran-
ży okres zimy to taki okres, gdzie 
sprzedaż nieco maleje, ale to nie 
znaczy, że zamiera, bowiem zawsze 
jest potrzebna jakaś rzecz, która w 
domu się zużywa, m.in. hydraulika. 
Bo uszczelki, mówki itp. są to przed-
mioty, które mają określony czas 
wytrzymałości, toteż trzeba je kie-
dyś wymienić na nowe.

Sklep jest nieduży i pracuje w 
nim tylko jeden pracownik.

Zgadza się. Pani Sylwia pracu-
je od roku 2008, i jak na razie ta 
współpraca bardzo dobrze się z Nią 
tu układa. Jest odpowiedzialna i na-
prawdę jej wiedza często przewyż-
sza w znajomości sprzedawanych tu 
artykułów niejednego mężczyznę, 
który przychodząc do sklepu, bywa, 
że chce coś kupić, ale nie ma poję-
cia jak to się nazywa. Dlatego po 
„wstępnej” rozmowie pani Sylwia 
już wie, o co chodzi temu klientowi.

Zbliżając się do końca nasze-
go wywiadu, proszę powiedzieć, 

czy rynek w gminach Nowogard 
i Osina jest rynkiem chłonnym? 

Tutaj muszę powiedzieć, że no 
cóż, nie jest rynkiem, który odno-
towywałby szczególne osiągnięcia 
w sprzedaży tego typu urządzeń. 
Klienci mają w zwyczaju analizo-
wanie towaru i chodzenie od sklepu 
do sklepu, by go zweryfikować pod 
względem ceny. Dlatego, żeby prze-
konać klienta do towaru w naszym 
sklepie, trzeba mu zaproponować 
optymalny towar i z korzystną ceną. 
Jesteśmy w tym miejscu już czwar-
ty rok, dlatego myślimy, że to, co tu-
taj robimy jest bardzo zadowalające 

dla klientów, którzy nas znają i chęt-
nie tu nas odwiedzają. Dlatego ko-
rzystając z okazji, bardzo serdecznie 
im za to dziękujemy i zapraszamy w 
dalszym ciągu do „Rawy”, by mogli 
kupić sobie wybrany towar, który bę-
dzie im służył dobrze w domu. Asor-
tyment jest sukcesywnie powiększa-
ny o wszelkie nowości w tej branży. 
Dlatego to daje nadzieję, że damy 
radę się w tym miejscu i mieście 
utrzymać jak najdłużej. Sklep jest 
w dobrym położeniu, jego wystawa 
i asortyment przyciąga i zdradza, co 
klient może tu nabyć. 

Kończąc naszą rozmowę pro-

szę zdradzić, czy ma pani ja-
kiś sposób, aby zaoszczędzić na 
ogrzewaniu, które wiele rodzin 
zimą kosztuje najwięcej? 

Tutaj przychodzi mi do głowy, 
że największe zmiany w kosztach 
ogrzewania można dostrzec prze-
prowadzając bardzo skuteczną ter-
momodernizację. Gdyż wymiana 
okien na energooszczędne, ocieple-
nie dachu i ścian domu to prace, 
które są konieczne, aby polepszyć 
ocieplenie domu, a tym samym za-
oszczędzić rachunki za gaz. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

rze. Była między nami niewiel-
ka różnica wieku, właściwie 10 
lat. A więc zaprzyjaźniliśmy się. 
Wpłynął na to także fakt, że po-
chodziliśmy z jednych stron w 
południowo-wschodniej Polsce. 
Tak więc jako ziomki poznali-
śmy się jeszcze bliżej. Pamiętam, 
że kiedy wyjeżdżałem na różne 
ogólnopolskie festiwale kultu-
ry, to Antek po powrocie pytał 
mnie - „Przyjechaliście z tarczą 
czy na tarczy?” Zawsze bardzo 
się cieszył kiedy z grupą mu-
zyczną odnosiliśmy sukcesy. To-
siek był pomocny i starał się tak-
że doradzić, jako człowiek, który 
na sztuce się znał. Pomagał w 
sprawach plastycznych. Kiedyś 
robiłem imprezę muzyczną i 
jedna z piosenek była o kataryn-
ce, i z tej okazji Antoni wykonał 
mi właśnie katarynkę. Bardzo 
miło go wspominam także z 
czasów, gdy pracowaliśmy jako 
nauczyciele. Tosiek, Stasiu Ku-
siak i ja mieliśmy gabinety obok 
siebie. W jednym z gabinetów 
była wydzielona część, gdzie pa-
rzyliśmy sobie herbatkę. I często 
we trójkę tam rozmawialiśmy. 
Rozmowa z Antonim zawsze 

była prawdziwą przyjemnością. 
W czasie przerw prowadziliśmy 
także intelektualne dyskusje na 
różne tematy. Nasze spostrze-
żenia nie koniecznie były za-
wsze zbieżne. Rozmawialiśmy 
też sporo o sprawach szkolnych. 

Antek był zbulwersowany i za-
stanawiał się nad tym, co się 
dzieje, że młodzież bywa czasa-
mi taka niegrzeczna. Ale mówił 
też zawsze o tych uczniach, któ-
rzy przejawiali talent plastyczny. 
Dla przykładu, to było jeszcze 

w latach 80. Wymieniał on wte-
dy kilkakrotnie nazwisko Kasi 
Mościńskiej, pokazywał nam 
jej prace i mówił, że powinna 
kształcić się dalej w kierunku 
plastycznym. Tak też się stało. 
Ukończyła szkoły plastyczne i 
dzisiaj jest malarką. Można po-
wiedzieć, że Antoni ją zauwa-
żył i pokierował jej talentem 
– stwierdza Lech Szpon - Tuż 
przed jego śmiercią spotkałem 
się z nim właściwie dwa razy. Za 
pierwszym razem rok temu, gdy 
uszkodziłem sobie nogę i byłem 
w szpitalu. Tam właśnie spotka-
łem Tośka. Kulejąc podszedłem 
do niego i zapytałem - „Antek, 
a co ty tutaj robisz?” - „Muszę 
wykonać badania. Niestety tro-
chę ze zdrowiem już nie najle-
piej” - odpowiedział Tosiek. Po 
czym porozmawialiśmy chwilę. 
Za drugim i ostatnim już razem 
spotkałem go na dwa miesią-
ce przed śmiercią. Przechodził 
akurat ulicą. Zapytałem go jak 
się ma, a on mi odpowiedział, że 
jeszcze jakoś się czuje. Co praw-
da nie zmienił się bardzo fizycz-
nie, zresztą zawsze był drobnej 
postury, niemniej był dość przy-

gaszony. Już nie emanowała z 
niego ta radość. Zamieniliśmy 
kilka słów. Nie spodziewałem 
się, że już nie będzie nam dane 
porozmawiać – wyznaje Lech 
Szpon. O śmierci Antka poin-
formował mnie Stasiek Kusiak. 
Byliśmy na pogrzebie. Przed kil-
koma tygodniami zapaliłem mu 
znicz na Wszystkich Świętych. 
Na cmentarzu spotkałem się 
też z Anią Sporzyńską-Czausz 
i powspominaliśmy Antka. Jest 
przykro, że już odszedł. To był 
naprawdę wspaniały człowiek 
– kończy swoje wspomnienie 
Lech Szpon.

Zdaje się, że właśnie taki pozo-
stanie w naszej pamięci – pełen 
wdzięku, dostojeństwa i inteli-
gencji, a zarazem tak koniecznej 
w codziennych, międzyludzkich 
relacjach prostoty. Można też o 
panu Antonim powiedzieć, że 
był unikającym ostentacji ary-
stokratą ducha. Dla nas pozosta-
nie zawsze wzorem dobrze prze-
żytego czasu, jaki jest nam dany 
na tej ziemi.

Piotr Słomski,
uczeń Antoniego Czausza

Szkoła obowiązkowa, dowóz dzieci do szkół - już nie...
We wtorek (24 listopada), redakcję DN odwiedziła mieszkanka kolonii Dąbrowa Nowogardzka. Kobieta opowiedziała o problemie, z którym już od dłuż-
szego czasu musi się borykać, chodzi tu o autobus szkolny, który przez brak miejsca wyznaczonego na przystanek, nie zabiera dzieci do szkoły. Pani Tere-
sa później nadesłała również zdjęcie przejeżdżającego autobusu, który w poniedziałek rano nie przyjechał po dzieci, a o godzinie 15: 00 wracał na „pusto”. 
Poniżej publikujemy list w tej sprawie zostawiony w redakcji przez naszą Czytelniczkę. 

- Jestem rodzicem dzieci, które uczęszcza-
ją do szkół w Nowogardzie. Dzieci są w wie-
ku 13 i 17 lat. Wraz z rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego, zaczęły się nasze proble-
my i trwają do dnia dzisiejszego. A miano-
wicie chodzi mi tu o dowóz trójki dzieci do 
szkół, w tym chłopca, który uczęszcza do 
szkoły zawodowej do klasy I. W tym roku 
szkolnym jest to jakaś gehenna. Mieszkam 
na kolonii w Dąbrowie Nowogardzkiej. Au-
tobus szkolny dowoził nasze dzieci do szkół 
przez 11 lat i nie było z tym żadnego proble-
mu. W tej chwili przez to, że nie ma u nas 
znaku autobusowego dzieci często wracają 
na pieszo z innego przystanku, który jest od-
dalony o 2 km, gdzie prawie 1 km tej drogi, 
to droga przez las. Miejsce to z pewnością nie 
jest bezpieczne, gdy o godzinie 16: 00 wra-

cają nasze dzieci. Od września nasza kolo-
nia czeka na znak. Wszystkie odpowiednie 
wnioski zostały już załączone, a rozmawia-
jąc z panem Burmistrzem, to autobus szkol-
ny miał przyjeżdżać po nasze dzieci, chociaż 
jeszcze tego znaku nie postawią. Okazuje się 
jednak, że jest inaczej. W dniu 24.11.2015 
roku przez to, że rano inny kierowca prowa-
dził autobus, to w ogóle dzieci nie pojechały 
do szkoły, ponieważ autobus nie zajechał te 
2 km. Panie Burmistrzu zrób pan z tym coś, 
ponieważ szkoła do 18 roku życia jest chyba 
obowiązkowa. Pan rządzi, czy kierowcy au-
tobusów rządzą? Chciałabym nadmienić, iż 
w Nowogardzie jest darmowa komunikacja 
miejska dla wszystkich, a tu jest problem z 
dowozem dzieci do szkół. Panie Burmistrzu 
zareaguj pan na to i to w trybie natychmia-

stowym, ponieważ my, jako rodzice, jeste-
śmy już zmęczeni tym bieganiem po urzę-
dach i jak na razie bezskutecznie. Prosimy o 
szybkie i skuteczne rozwiązanie tego proble-
mu, ponieważ nasze dzieci nie będą chodziły 
po 2 km w jedną stronę do innej kolonii, aby 
dojechały do szkoły. Jak przyjedzie autobus 
po dzieci, to dzieci pojadą do szkoły, jak nie 
przyjedzie, to jest to oczywiste, że dzieci nie 
pójdą do szkoły.  

Pani Teresa 

Od redakcji: Dodajmy, że pani Tere-
sie mieszkającej na kolonii Dąbrowy Nowo-
gardzkiej, nie chodzi o autobus kursujący na 
tej trasie w ramach usług polegających na do-
wozie dzieci z gminy Nowogard do szkół i 
placówek (to zadanie obsługuje firma Prze-
wozy Osobowe, krajowe i międzynarodowe 
Jerzy Serocki). List opisuje sytuacje, w któ-
rych wszystkie autobusy kursujące po tere-
nie gminy (bez znaczenia na przewoźnika), 
w ogóle nie zatrzymują się na kolonii, gdyż 
brakuje przystanku autobusowego, lub choć-
by słupka informującego kierowcę, że może 
w tym miejscu się zatrzymać. Wierzymy, że 
mieszkańcy opisywanej wsi doczekają się ta-
kiego punktu i nie będą zmuszeni pokony-
wać dwóch kilometrów pieszo do najbliższe-
go oznakowanego przystanku.  

Oprac.: KR
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Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Jan syn Magdaleny Tar-
nowskiej ur. 21-11-2015 
ze Szczecina

Dorian syn Doroty i Mi-
chała ur. 19-11-2015 z 
Dolna

Aleksandra córka Patrycji 
i Wojciecha ur.24-11-2015 
z Konarzewa

Nikola córka Martyny i 
Pawła ur. 20-11-2015 z 
Łobza

Nikodem syn Pauliny Wi-
śniewskiej ur. 22-11-2015 
z Makowic

Szymon syn Joanny i Da-
miana Olbińskich ur. 25-
11-2015 z Wierzbięcina

Oliwia córka Sandry Pie-
trowskiej ur. 25-11-2015 
z Dobrej

Maks syn Anny Wojcie-
chowskiej ur. 22-11-2015 
z Dobrej

Remigiusz syn Moniki i 
Konrada Kiraga ur. 17-11-
2015 z Miłowa

Tymoteusz syn Martyny i 
Grzegorza Garlińskich ur. 
19-11-2015 z Nowogardu

Wakacyjne wojaże Jarka Bzowego

Spotkanie we Włoszech
Na przełomie lipca i sierpnia tego roku, nasz dziennikarz Jarek Bzowy przebywał kilka dni 
na wakacjach w Nicotera Marina, w regionie Calabrii we Włoszech. Korzystając z okazji 
przeprowadził rozmowę z proboszczem tamtejszej parafii, księdzem Francesco Vardè. Ks. 
Francesco studiował na uczelni w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i mamy 
nadzieję, że rozmowa z nim będzie interesująca dla Czytelników DN. 

Dziennik Nowogardzki: 
Księże Franciszku, proszę po-
wiedzieć kilka słów o swojej 
rodzinie, korzeniach...

Ks. Francesco Vardè pro-
boszcz katedry w Nicoterze: Po-
chodzę z Marina di Nicotera, 
gdzie przyszli na świat moi rodzi-
ce. Mój ojciec jest stolarzem, obec-
nie już na emeryturze, mama zaś 
gospodynią domową. Rodzice są 
osobami pokornymi, skromnymi 
i pracowitymi. Nauczyli mnie ko-
chać życie pomimo cierpień, cho-
rób i problemów ekonomicznych. 
Wpoili we mnie także uczciwość i 
szacunek dla bliźniego.

Co skłoniło księdza do wy-
boru życia konsekrowanego? I 
jak się ksiądz znalazł właśnie w 
Nicoterze?

Zostałem księdzem, ponieważ 
od najmłodszych lat silnie od-
czuwałem i słyszałem, zarów-
no w sercu jak i umyśle, obec-
ność i głos Boga. Było to silniej-
sze od innych pragnień czy celów 
życiowych, jak dzieci, rodzina. 
Od zawsze byłem zafascynowa-
ny życiem Chrystusa, które sta-
nowi idealny wzór, czyniący peł-
nym i pięknym moje własne ży-
cie. Po studiach teologii i prawa 
kanonicznego w Rzymie, biskup 
przeznaczył mnie do posługi na 
stanowisku proboszcza katedry w 
Nicoterze.

Nicotera jest bez wątpienia 
miejscem, w którym odczu-
wa się duchową obecność Jana 
Pawła II. Kim jest dla Wło-
chów Papież Polak?

Obecność duchowa Jana Paw-
ła II jest u nas bardzo odczuwa-
na. Kiedy Papież „powrócił do  
Domu Ojca”, pojechaliśmy wiel-
ką grupą do Rzymu na jego po-
grzeb. Jest Papieżem naszego 
wzrastania, naszej żywej wiary, 
Papieżem miłości do młodych, 
rodziny, życia we wszystkich swo-
ich przejawach, od matczynego 
łona aż po jego fazy najbardziej 
delikatne, fizycznego i moralnego 
cierpienia, starości. A także jest 
On człowiekiem, osobą ukazują-
cą swym życiem kroczenie po Bo-
żej drodze. To jest właśnie, żywe 
jeszcze wspomnienie Papieża-Po-
laka przez wszystkich Włochów.

Rozmawiałem z paniami 
Anetą i Marią o codziennym 
życiu mieszkańców Nicotery. 

Jak widzi ksiądz swoją posługę 
kapłańską w tym mieście? Jakie 
są problemy duszpasterskie? 

Nie jest łatwo żyć w Kala-
brii, regionie pięknym, ale zara-
zem pełnym sprzeczności. Lu-
dzie są tutaj dobrzy, gościnni, ży-
jący wielkimi wartościami, jed-
nakże są też od czasu do czasu 
zniechęceni działaniami określo-
nej mniejszości, kilku osób pro-
wadzących zorganizowaną prze-
stępczość, mam tu na myśli ma-
fię. Ksiądz stara się dać siłę, za-
wierzenie i nadzieję na pokona-
nie zła dobrem, wiarą w Chry-
stusa, praktykowaniem sakra-
mentów, wyzwalającym Słowem 
Bożym. Do trosk duszpasterskich 
należą zasadniczo: rozpad spo-
łeczny, który narasta oraz pew-
na pobożność ludowa, która cza-
sami zamiast popychać w stro-
nę zaangażowania społecznego 
i politycznego na rzecz wspiera-
nia zbiorowego rozwoju, chroni 
się poprzez uciekanie się do form 
archaicznych i języka tradycyjne-
go, lecz przestarzałego, niemogą-
cego być już propozycją dla mło-
dego pokolenia.

Jakie są najważniejsze zada-
nia w tutejszej parafii, gdzie ks. 
sprawuje posługę kapłańską?

Głoszenie Ewangelii, kult, a 
zwłaszcza sakramenty i animo-
wanie wspólnoty chrześcijan, 
grup, kilku ruchów i stowarzy-
szeń społecznego i duchowego za-
angażowania, dobroczynności w 
posłudze najbardziej potrzebu-
jącym i ubogim, nie tylko mate-
rialnie, ale mam tu na myśli tak-
że pomoc młodym, którym bra-
kuje w życiu punktu odniesienia. 
Także w tym celu założone zosta-
ło przed dziesięciu laty Centrum 
Młodych czy Oratorium parafial-
ne dla młodzieży.

We Włoszech nie cichnie 
dyskusja między Kościołem a 
różnymi grupami polityczny-
mi na temat polityki emigra-
cyjnej. Z ust niektórych poli-
tyków popłynęły słowa krytyki 
w stronę Papieża, który nawo-
łuje do pomocy uciekinierom, 
którzy uciekają ze swoich kra-
jów, zwłaszcza, z terenów Afry-
ki północnej. Widzi ksiądz ja-
kieś rozwiązanie tego proble-
mu (problemu imigracji). Co 
można zrobić, by pomóc imi-
grantom?

Włochy od zawsze były krajem z 
tradycjami przyjmowania imigra-
cji, a Papież jest pochodzenia wło-
skiego. Niektóre grupy polityczne 
idą na fali zwodniczej, a czasami 
rasistowskiej ksenofobii. Uważam, 
że należy kontrolować, kto zdo-
bywa korzyści materialne za tym 
swoistym handlem „nowych nie-
wolników”. Trzeba również zlikwi-
dować zjawisko, jakim są tak licz-
ne przypadki śmierci tych ludzi na 
morzu. Należy skończyć z wyko-
rzystywaniem ich w Europie i in-
nych krajach, pomagając osobom i 
narodom, i nie popierając ich wy-
korzenienia w odległym kraju, po-
zbawiania tradycji kulturowych, 
religijnych, obyczajów. Oni prze-
cież często żyją na marginesie spo-
łeczeństwa, nierzadko trudniąc się 
prostytucją, wykorzystywani są w 
pracy, niestety także nieletni, dzieci 
upokorzone i pogwałcone w swojej 
godności. Natomiast, jeśli mamy 
tutaj na myśli uchodzących przed 
wojną i głodem, to jest inaczej. Po-
trzeba konkretnego udzielenia po-
mocy w krajach ich pochodzenia, 
zwłaszcza w Afryce.

Proszę księdza, łączy nas Pola-
ków i Włochów wspólnota wia-
ry i tradycji.  1 i 2 listopada w 
Polsce uroczyście obchodzimy 
wspomnienie Wszystkich Świę-
tych oraz zmarłych. Czy Dzień 

Wszystkich Świętych tu we Wło-
szech ma podobne tradycje co w 
Polsce? 

O tak. Tradycje dni 1 i 2 listopa-
da, będących wspomnieniem Świę-
tych i umarłych są bardzo istot-
ne z punktu widzenia duchowe-
go życia chrześcijan. Bardzo jest w 
tym czasie odczuwana łączność ze 
Świętymi, orędownikami oraz pa-
tronami. Czas ten charakteryzuje 
się także nabożeństwem w kontek-
ście upamiętnienia naszych zmar-
łych, czego wyrazem jest obecność 
na nekropoliach, uczestnictwo we 
Mszy św., przystrajanie nagrobków 
i zapalanie na nich zniczy. Pamię-
tam, że kiedy byliśmy mali chodzi-
liśmy z dyniami, które miały zapa-
lone świece w środku i prosiliśmy o 
słodycze lub pieniądze dla „błogo-
sławionych zmarłych”... lecz to nie 
było Halloween, ale antyczna tra-
dycja Greków, a później Rzymian, 
która przeszła następnie do chrze-

ścijaństwa. Poprzez instalowanie 
świateł, wspólne modlitwy i po-
siłki usiłowano rozświetlić mrok 
tej właśnie nocy, którą dedykowa-
no wspomnieniu świętych i pamię-
ci zmarłych, aby odczuć wspólno-
tę miłości z naszymi zmarłymi w 
duchu wiary i żywej pamięci. To 
nie ma nic wspólnego z głupimi i 
okropnymi rzeczami jak krwawe 
zombie czy clowny importowane z 
Ameryki do Europy w ostatnich la-
tach.

Bardzo dziękuję za rozmowę, 
która dla mojej społeczności ży-
jącej w polskim mieście Nowo-
gard, będzie z pewnością intere-
sująca.

Również dziękuję i pozdrawiam 
wszystkich Czytelników „Dzien-
nika Nowogardzkiego” w dalekim 
Nowogardzie.

Rozmawiał: Jarek Bzowy  
Tłumaczenie z języka włoskiego na 

polski: Piotr Słomski 

ks.Francesco Vardè
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Spotkanie z Dorotą Schrammek – autorką powieści 

Do Osiny przyjechałam z radością
W ostatnim czasie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie, odbyło się spotkanie z autor-
ką powieści „Horyzonty uczuć” i „Stojąc pod tęczą”, panią Dorotą Schrammek. Na spotka-
nie z pisarką przybyła liczna grupa osób.

Autorka podczas spotkania, 
opowiedziała czytelnikom o 
swoich inspiracjach pisarskich i 
zainteresowaniach. Podczas spo-
tkania słuchacze pytali autorkę o 
pierwowzory postaci jej książek 
oraz o dalsze losy bohaterów. Ko-
lejnym ważnym elementem spo-
tkania było podarowanie przez 
panią Dorotę dwóch egzempla-
rzy najnowszej powieść „Hory-
zonty uczuć”. Jeden z egzempla-
rzy zostanie przekazany na licy-
tację podczas WOŚP - z dedyka-
cją od pani Doroty. Już dziś każ-
dy z nas w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej może wypożyczyć 

dwa tytuły książek pani Doroty 
Schrammek: „Stojąc pod tęczą” 
i „Horyzonty uczuć”, które zo-
stały bardzo przychylnie przyję-
te przez Czytelników i zajęły wy-
sokie lokaty na targach książki w 
Krakowie. Całe spotkanie prze-
biegło w miłej i sympatycznej at-
mosferze. 

Po spotkaniu zapytaliśmy pa-
nią Dorotę Schrammek m.in. o 
to, dlaczego została pisarką oraz 
jak ocenia spotkanie z czytelni-
kami w Osinie?

Dziennik Nowogardzki: Kie-
dy zostały wydane Pani powie-
ści „Stojąc pod tęczą” i „Hory-
zonty uczuć”?

Dorota Schrammek: „Stojąc 
pod tęczą” – mój debiut powieścio-
wy – została wydana przez wy-
dawnictwo Świat Książki w mar-
cu tego roku. Powieść od razu zy-
skała ogromne grono czytelniczek. 
Wielokrotnie słyszałam, że pod-
czas czytania tej historii niezbęd-
ne są chusteczki. Na fali popular-
ności pierwszej książki, napisa-
łam kolejną. „Horyzonty uczuć”, 

które ukazały się w sierpniu, na-
kładem wydawnictwa Szara Go-
dzina. „Horyzonty” są pierwszą 
częścią trylogii. Brakowało mi 
powieści, umiejscowionej w tym 
właśnie miejscu wybrzeża.

Jaką historię przedstawia jed-
na i druga książka?

 „Stojąc pod tęczą” to opowieść 
o szczęściu, pozornie na wycią-
gnięcie ręki. Patrycja, Magdale-
na, Aneta i Jagoda to cztery przy-
jaciółki pracujące w szczecińskiej 
agencji nieruchomości. W życiu 
nie wszystko układało się po ich 
myśli. Rozczarowana mężczy-
znami Patrycja, dzieli mieszka-
nie z ukochanym dogiem. Mag-
dalena chce skończyć z byciem 
„córeczką tatusia” i nietrafiony-
mi próbami jej swatania. Aneta 
jest zmęczona obowiązkami do-
mowymi i opieką nad trójką dzie-
ci. Jagoda wdała się w romans z 
przystojnym Francuzem, kładąc 
na szali wspólne życie z mężem. 
Dopiero śmiertelna choroba jed-
nej z nich sprawia, że przyjaciółki 
zaczynają inaczej patrzeć na wie-

le spraw. Nie są w stanie zmienić 
całego swojego życia, ale to i owo 
mogą w nim jeszcze poprawić…

Natomiast „Horyzonty uczuć”, 
to wakacyjna, obyczajowa opo-
wieść. Matylda prowadzi pen-
sjonat w Pobierowie i nawet nie 
przypuszcza, co przyniesie nad-
chodzące lato. Przyjazd wyjątko-
wych gości sprawi, bowiem, że te 
wakacje będą inne niż wszystkie 
do tej pory. Iwona, Zoja, Aldona, 
zmagają się z problemami życio-
wymi i niezrealizowanymi ma-
rzeniami. Ryszard zjawia się w 
pensjonacie z wnuczkiem Anto-
siem, ale szybko wychodzi na jaw, 
że wcale nie jest spokrewniony z 
chłopcem. Dorota i Piotr to na-
tomiast młode małżeństwo, które 
wskutek niedawnej tragedii prze-
żywa poważny kryzys. Dwa ty-
godnie pełne słońca, morza i nie-
oczekiwanych wydarzeń na za-
wsze zmieniają życie bohaterów, 
którzy spotkali się przez przypa-
dek…

Dlaczego została Pani pisar-
ką?

Od wielu lat, bodajże od czter-
nastu, współpracuję z wydawca-
mi prasy kobiecej, pisząc dla nich 
opowiadania i historie true sto-
ry. W miesiącu piszę ich ponad 
dwadzieścia. Powieści to natural-
na droga dalszego rozwoju, taki 
krok naprzód. Nie spodziewałam 
się tylko, że tak szybko styl mo-

jego pisania przyjmie się i będzie 
zaakceptowany przez czytelnicz-
ki. To ogromnie cieszy! Od czasu 
premiery miałam już ponad trzy-
dzieści spotkań autorskich.

Jak ocenia Pani przebieg spo-
tkania z czytelnikami? 

Uwielbiam spotkania z czytel-
nikami, dlatego do Osiny przy-
jechałam z radością. Lubię, gdy 
czytelniczki są po lekturze mo-
ich powieści i dzielą się przeżycia-
mi lub zadają konkretne pytania. 
Tak było właśnie w bibliotece w 
Osinie. W listopadzie mam jesz-
cze kilka spotkań, natomiast gru-
dzień robię sobie wolny od wyjaz-
dów. Będę miała czas na napisa-
nie kolejnej powieści.

Czy ma Pani koncepcję na 
kolejne powieści?

Kontynuacja „Horyzontów 
uczuć”, zatytułowana „Na brzegu 
życia”, jest już w redakcji. Ukaże 
się w marcu 2016 roku. Na czer-
wiec jest planowana trzecia, koń-
cząca serię, część. Pracowicie za-
powiada się dla mnie grudzień i 
styczeń. W lutym zacznę już pre-
mierę kolejnej powieści. W maju 
będę podpisywać dotychczaso-
wy dorobek na Targach Książ-
ki w Warszawie. Natomiast, co 
do koncepcji… tak, jest już zarys 
kolejnych powieści, ale szczegó-
łów zdradzać nie mogę.

Klaudia Stefańska

reklama
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Dla PaŃ "PrOFilakTYka raka PierSi"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
"Zdrowie" dnia 5 grudzień 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe infor-

macje  u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej, Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFerTa Dla PaŃ PO 69 rOkU ŻYCia
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania 

mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z dotacji urzędu 
miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam Prezes SFOM "Zdrowie" Lidia Bogus

ODDAM W DOBRE RęCE 
psa rasy York,  

zadbanego z książeczką weterynaryjną. 
Tel. 661 053 662

i Barbórkowy Turniej Piłki ręcznej masters – lubin 2015

Handball Nowogard znowu w akcji
Dnia 21 listopada 2015, szczypiorniści Handball Nowogard wzięli udział w I Barbórkowym Turnieju Piłki Ręcznej Masters o zasięgu ogólnopolskim. Do 
Lubina zawitały drużyny ze Szczecina, Rudy Śląskiej, Świdwina, Łazisk Górnych, Kościana, Wielunia i Złotoryi. Lubin znany powszechnie jako zagłębie 
piłki ręcznej wystawił jedną drużynę kobiecą i aż dwie drużyny męskie, w tym Mistrzów Polski. Mecze pań odbywały się systemem każdy z każdym, pano-
wie zostali podzieleni na dwie grupy, grając później odpowiednio o miejsca. 

Handball Nowogard wystą-
pił już w meczu otwarcia. Wal-
ka z Zagłębiem 45+ była niezwy-
kle zacięta, gra toczyła się bram-
ka za bramkę. Do przerwy nowo-
gardzianie mieli dwie bramki stra-
ty do rywala. Po przerwie udało 
się doprowadzić do wyrównania, 
jednak zbyt duża liczba błędów 
własnych i niewykorzystane sy-
tuacje w ataku sprawiły, że to Lu-
bin cieszył się z jednobramkowe-
go zwycięstwa. W kolejnym me-
czu Handball Nowogard spotkał 
się z MKS Wieluń. Mecz ten nie-
stety nie ułożył się po myśli szczy-

piornistów z Nowogardu. Pięcio-
bramkowa strata do przerwy oka-
zała się nie do odrobienia. Kolej-
na porażka oznaczała zatem brak 
szans gry o podium. Nowogar-
dzianie udowodnili jednak nie-
jednokrotnie, że gra się do koń-
ca, bez względu na wynik. Do ro-
zegrania pozostał jeszcze jeden 

mecz w grupie, a na lepszą mo-
tywację jak odwieczny rywal, Po-
goń Szczecin, nie można było li-
czyć. Ambicja i chęć zwycięstwa 
prowadziła do walki obie druży-
ny. Mocna obrona z jednej i dru-
giej strony, kontra za kontrę i bar-
dzo dobra postawa bramkarzy, nie 
pozwoliły do przerwy wskazać li-
dera tego pojedynku. Do prze-
rwy 4:4. Dodatkowa motywacja 
od trenera w przerwie przyniosła 
oczekiwany rezultat. Nowogar-
dzianie sięgnęli po zapasy ener-
gii i od tej pory wychodziło już 
wszystko. Szybko udało się wyjść 

na prowadzenie, stopniowo je po-
większając. Gwarancja pozytyw-
nego wyniku pozwoliła szczypior-
nistom Handballu na podejmo-
wanie bardzo ryzykownych akcji i 
prób efektownych rzutów, zakoń-
czonych bardzo często powodze-
niem, co dodawało jeszcze kolo-
rytu temu spotkaniu. Kibice mogli 

cieszyć oko niezwykłymi wrzut-
kami i wkrętkami, a po paradach 
w bramce ręce same składały się 
do oklasków. Nowogardzianie 
wygrali pewnie 13:8. Oznaczało 
to grę o V miejsce w turnieju z Tę-
czą Kościan. Mecz ten był już tyl-
ko teatrem jednego aktora – No-
wogardu. Szybki atak Handballu 
okazał się zabójczy dla przeciw-
nika, któremu nie wystarczyło już 
sił na powrót do obrony, a moc-
na defensywa Nowogardzian była 
nie do sforsowania przez przeciw-
nika. Czterobramkowe prowadze-
nie do przerwy zostało ostatecznie 
powiększone do siedmiu trafień 
więcej i to nowogardzianie cieszy-
li się z zasłużonego zwycięstwa. 
Skład drużyny Handball Nowo-
gard: Piotr Wojciechowski, Mar-
cin Teterycz, Daniel Spór, Bar-
tosz Zdanowicz, Paweł Krawczyk, 
Wiesław Piotrowicz, Michał Bła-
żewicz, Artur Włodarczyk, Mar-
cin Gołąb, Roman Pikulski, Bar-
tosz Jurkiewicz, Piotr Machut.

Zwycięzcami turnieju zosta-
li Mistrzowie Polski – Zagłębie 
Lubin 35+, przed MKS Wieluń 
i Lwami Jasia z Łazisk Górnych. 
Wśród kobiet triumfowała Pogoń 
Szczecin przed Zgodą Ruda Śląska 
i Handballem Świdwin.

Trud i kunszt Handballu No-
wogard został doceniony również 
nagrodami indywidualnymi dla 
zawodników. Niezwykle cieszy 
fakt, iż dwie z trzech nagród po-
wędrowały właśnie na ręce nowo-
gardzian. Wśród wyróżnionych 

znalazł się najlepszy zawodnik 
turnieju - Marcin Gołąb nazwa-
ny wirtuozem piłki ręcznej i Bar-
tosz Zdanowicz – król strzelców 

turnieju (17 bramek). Serdecznie 
gratulujemy.

P.M.,  Oprac: KR
Foto: e-legnickie.pl

Zielone Przedszkole

Dzień „Pluszowego Misia”
Dnia 25.11.2015 r., nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. Tego dnia, każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub du-
żym przyjacielem - Misiem.

Uroczysty dzień rozpoczął się 
od przywitania ze wszystkimi ze-
branymi w Zielonym Przedszko-
lu, Misiami. Nasz solenizant Miś 
Kudłatek, przygotował nam bar-
dzo ciekawy harmonogram im-
prezy. Były zabawy taneczne – 
„Taniec niedźwiedzia”, oraz taniec 
do piosenki „Pokochaj pluszowe-
go Misia”. Nie mogło zabraknąć 
misiowej gimnastyki, bo misie nie 
są leniuszkami i „poruszać mogą 
łapkami, uszkami i zadeczkami”.

Przy piosence „ Jadą, jadą mi-
sie” wszystkie przedszkolaki, wraz 

ze swoimi pluszowymi przyjaciół-
mi powędrowały do przygotowa-
nych przez Kudłatka, misiowych 
krain. W Krainie Misiowych Ma-
tematyków, dzieci określały wiel-
kość misiów, oraz tworzyły zbiory 
i porównywały je. Kolejnym zada-
niem było złożenie obrazka z czę-
ści. Po złożeniu którego ukazała 
się nam postać Misia Uszatka.

Następną krainą była Kraina 
Misiowych Artystów. Grupy 2,5 
latków i 3 latków, miały za zada-
nie dokleić misiowi oczy, nosek 
i usta. Czterolatki tworzyły mi-

sie techniką origami, a pięciolat-
ki malowały misia przy użyciu ka-
wałków gąbki.

W Krainie Misiowych Bajeczek 
przedszkolaki bawiły się w „ Huś-
tamy misie” oraz „Kolorowe wy-
cieczki misiów” z użyciem chusty 
animacyjnej. W krainie tej, dzie-
ci miały okazję przytulić się do 
pluszaków i posłuchać bajeczek z 
Misiem w roli głównej, czytanych 
przez nauczycielkę.

Ostatnią krainą do jakiej wę-
drowały przedszkolaki z misiami, 
to była Kraina Misiowych Uśmie-

chów, w której można było zrobić 
sobie wspólne pamiątkowe zdję-
cie.

Podczas całej tej uroczystości 
dzieci miały okazję rozwiązywać 

mnóstwo Misiowych Zagadek, co 
też utrwalało wiadomości dzie-
ci oraz przysparzało wiele radości.

Agnieszka Zając
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

6 grudnia 2015 r. (niedziela)

Otwarte Przełajowe i M.T.B.  Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM 
Wyścigu Kolarskim

„Sarni Las”  
w Nowogardzie 

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem  http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html  
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547),  e-mail posackiryszard@onet.pl; 
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Patron medialny:
Sponsorzy:

Z b i g n i e w 
Szczepkowski

Nowogardzka liga Przełajowa i m.T.B. - 1 Seria

Goleniowianie najszybsi
W niedzielę (22 listopada), po raz pierwszy rozegrano organizowaną przez LKK Nowogard 
Ligę Przełajową i M.T.B. Organizatorzy wierzą, że wspólne treningi w „Sarnim Lesie” prze-
prowadzane w formie ligi, przyjmą się na dobre w naszym mieście. W pierwszej serii nie-
dzielnych zmagań, trzy pierwsze miejsca wywalczyli kolarze z Goleniowa. 

 Liga przełajowa i M.T.B. prze-
prowadzana jest w „Sarnim Lesie” 
w Nowogardzie. Kolarze biorący 
w niej udział pokonują 8 rund o 
dystansie 2400 metrów. Zawodni-
cy, którzy zajęli miejsca od 1. do 
10. otrzymują punkty (za 1. miej-
sce 11 punktów, za miejsca 2-10 
odpowiednio od 9 do 1 punktu). 
Organizatorem zmagań jest LKK 
Nowogard. - Planujemy, aby liga 
trwała do wiosny i chcemy, aby se-
rie odbywały się dwa razy w mie-
siącu. Chcę zaznaczyć, że każdy 
może brać udział w tej lidze i trak-
tujemy ją jako treningi. To warto 
podkreślić, gdyż nie są to spotka-
nia mające na celu zażartą rywa-
lizację, po prostu wspólnie trenu-
jemy, a za miejsca osiągane w po-
szczególnych seriach przyznajemy 
punkty, tak aby na wiosnę najlepsi 
kolarze zostali nagrodzeni. Gorąco 
zachęcamy wszystkich do tego, aby 
wspólnie z nami trenowali. Kolej-
na seria odbędzie się w najbliższą 

niedzielę. Zbieramy się o godzinie 
11:00, przy obiekcie wypoczynko-
wym w „Sarnim Lesie”, startujemy 
przed godziną12:00 – mówi jeden 
z organizatorów ligi- Łukasz Janic. 

W niedzielnych zmaganiach w 
kategorii Open wystartowało 19 
kolarzy. Najszybszy był Jakub Dec 
z Goleniowa, który osiem okrą-
żeń o dystansie 2400 metrów po-
konał z czasem 00:46:25. Zaraz za 
nim uplasował się Michał Szate-
wicz z Goleniowa, natomiast na 
3. miejscu z 8 punktami swój start 
zakończył kolejny goleniowianin 
- Franciszek Harbacewic. Kolej-
ne miejsca padły łupem miesz-
kańców Nowogardu, na 4. po-
zycji uplasował się Łukasz Janic, 
następnie 5., 6. i 7. miejsce zaję-
li odpowiednio: Jakub Wielow-
ski, Piotr Wasic i Adam Salamon. 
Na 8. miejscu znalazł się kolarz ze 
Świnoujścia - Artur Pulchny, za-
raz za nim wyścig ukończył To-
masz Pietruszka z Nowogardu, 

natomiast listę punktujących za-
wodników zamyka na 10. miej-
scu Wojciech Łebiński z Golenio-
wa. Rozegrano również wyścig w 
kategorii Junior Młodszy i młodsi, 
a w treningu wzięło udział 4 kola-
rzy, którzy są podopiecznymi Ry-
szarda Posackiego w Chrabąsz-
czach Nowogard. Najlepszy był 
Damian Teodorczyk, który wy-
walczył 5 punktów. Na 2. miejscu 
i z 4 punktami, zmagania zakoń-
czył Mateusz Gliwka. Trzecią po-
zycję wywalczył Hubert Grygow-
ski, który zdobył 2 punkty, nato-
miast Jacek Fecak na swoje konto 
dopisał 1 punkt.

Zachęcamy wszystkich miłośni-
ków kolarstwa do tego, aby bra-
li udział w treningach przeprowa-
dzanych w formie Ligi przełajowej 
i M.T.B., więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie 
facebook- LKK Nowogard. 

KR

kącik kolekcjonera

Moneta „Orędzie 
biskupów”
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, po-
szerzyło swoją kolekcję o monetę upamiętniającą 50. rocz-
nicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemiec-
kich. 

„Pod koniec obrad Soboru Wa-
tykańskiego II, 18 listopada 1965 
r., biskupi polscy wystosowali do 
biskupów niemieckich list, które-
go główna myśl sprowadzała się 
do słów „udzielamy wybaczenia i 
prosimy o nie”. List, mimo że na-
pisany 20 lat po II wojnie świa-
towej i zmianach granic wielu 
państw (w tym Polski i Niemiec), 
był aktem odwagi i mądrości – 
nie wszystkie na nowo wytyczone 
granice zostały oficjalnie uzna-
ne przez sąsiadujące ze sobą pań-
stwa” – tak o liście pisze w bro-
szurce informacyjnej NBP ks. 
Czesław Mazur. Na rewersie mo-
nety znajdują się wizerunki trzech 
wybitnych postaci w powojennej 
historii Kościoła i Polski: ks. kar-
dynał Bolesław Kominka – po-
mysłodawcy listu, ks. kardyna-
ła Karola Wojtyły, późniejsze-

go papieża i obecnego świętego, 
który przyczynił się do obalenia 
systemu komunistycznego oraz 
zwierzchnika Kościoła w Polsce, 
Prymasa Tysiąclecia, ks. kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, a także 
napis upamiętniający to wydarze-
nie. Na awersie znajduje się frag-
ment listu z wyeksponowanym 
historycznym tekstem: „udziela-
my wybaczenia i prosimy o nie”, 
a także godło Rzeczypospolitej i 
data emisji. Moneta jest o nomi-
nale 10 zł, wykonano ją z meta-
lu Ag 925/1000 przy użyciu stem-
pla lustrzanego oraz mikrodruku. 
Została wyprodukowana przez 
Mennicę Polską S.A. Na zlecenie 
Narodowego Banku Polskiego, jej 
nakład przewidziano do 25 tys. 
sztuk, a projektantem monety jest 
Robert Kotowicz. 

KR 

reklama
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

NierUCHOmOŚCi
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-

wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie Osiedle ra-
dosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   
63 m2: nowe okna, budynek nowo 
ocieplony. W cenie mieszkania dział-
ka pod budowę garażu.Tel. 604 422 
221

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lu-
tego. 783 484 836

• Sprzedam garaż ul.Zamkowa. 607 
647 215

• Sprzedam działke budowlana w 
centrum Przemocza 2,500m2 i 3230 
m2 obreb Stargard , Goleniów. Tel 
602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łę-
czyca w rejonie skrzyzowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezposrednio 
do drogi 106 tel 607 835 815

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404

• Do wynajęcia mieszkanie czteropo-
kojowe. 504 89 89 80

• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 
57m2. 531 844 996 

• Sprzedam kawalerkę własnościo-
wą, umeblowaną, zadbaną z wid-
ną kuchnią, 28 m2 ul. Leśna. Tel. 792 
076 596 

• Sprzedam kawalerkę, 24m2, cen-
trum III piętro. Tel. 600 782 741 

• Wynajmę czteropokojowe mieszka-
nie kaucja 1800 zł, czynsz 900 zł + 
opłaty. Tel. 669 756 752 

• Pilnie poszukuje mieszkania trzypo-
kojowego. Tel. 668 355 243 

• Sprzedam działki pod zabudowę. 91 
39 25 888 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojo-
we na Osiedlu Radosław w dobrym 
standardzie. Tel. 605 686 520 

• Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 
97 25

• Sprzedam kawalerkę własnościową 
28m2 w Płotach, umeblowana. Stan 
idealny, duża, widna kuchnia. 669 
283 347 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we w Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Wynajmę lokal handlowy pow. 60m2 
od 1.01.2016r., ul. Bankowa 3 e. Tel 
601 56 27 43 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojo-
we na Bema. 508 309 980 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 
Lutego. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 
693 128 069 

• Sprzedam działkę budowlaną ul. 
Asnyka 45 tys. 880 132 032 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 
070 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600 

•	 Sprzedam dzialkę ogrodową, 
Ogród nr 2, 5-cio arowa. Tel. 607 
96 24 83 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej 4, 3 pokoje 1 piętro(20,17,14) 
kuchnia łazienka wc schowek +garaż 
.Tel 665001251

• Zamienie mieszkanie 55m2 na więk-
szą kawalerkę bardzo blisko Nowo-
gardu. 721 500 577 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we centrum. 695 426 044 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam Renault Laguna 1,6 cm- 
16V, rok 1999 stan dobry z ważnym 
przęglądem. 697 612 843 

•	 Honda accord Vii 2007r.Sedan 
2.0 i-VTeC 16V 155km. Przebieg 
98tys.km. aUTO w pełni sprawne, 
czyste, świetnie utrzymane. Cena 
32500zł. Do negocjacji ! tel. 604 
264 803 

• Sprzedam opony zimowe 
205/55R/16 i 185/65 R/14, komple-
ty. 660 010 540 

rOlNiCTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, siew 

agregatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 
036 086

• Sprzedam ciągnik Ursus 1614 i sor-
townik do ziemniaków elektryczny. 
606 576 417

• Sprzedam tuczniki. 606 576 417 

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam mieszankę. 795 989 918 

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

• Sprzedam tuczniki. Tel. 724 827 779 

• Bronę, inne narządzia rolnicze kupię. 
508 211 575 

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię 
łąki Nowogard i okolice. 608 647 119 

USŁUGi

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 Firma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 522 
340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PraNie-maGiel,PraNie DYWa-
NÓW, WYkŁaDZiN, TaPiCerki 
meBlOWeJ SamOCHODOWeJ/ 
SkÓrZaNeJ maTeriaŁOWeJ / PO-
ŚCieli WeŁNiaNeJ / laNOliNĄ/
SPrZĄTaNie: CZYSZCZeNie FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Transport, przeprowadzki, opróż-
nienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 
668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zbo-
ża, piasku, słomy, traktorów, koparek 
i maszyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 
503 153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka regipsy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

• 

PraCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię kobietę solidną jako po-
moc kuchenna i do prac gospodar-
czych. 602 474 266 

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Firma zatrudni  pracownika z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (otwarty rynek pracy) do do-
zorowana i prac porządkowych. Tel. 
91 39 25 275

• Zatrudnię pracownika na kuchnie. 
530 395 368

• Zatrudnię kierowce emeryta lub 
renciste z kat.D Tel. 693 344 734 

• Zatrudnię kierowcę C+E, Norwegia-
-Czechy-Słowacja-Węgry, atrakcyjne 
wynagrodzenie, Tel. 607 585 561

• Przyjmę do pracy na fermę, dobre 
warunki płacowe i mieszkaniowe. 
Tel. 91 39 103 15, 502 56 23 78 

• Firma z Nowogardu zatrudni kierow-
cę kat. C+E, Skandynawia-Czechy-
-Słowacja, Tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracownikow budowla-
nych. 886 456 377 

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
Lewiatan Boh, Warszawy. Tel. 91 39 
21 373, 507 043 174 

iNNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-

te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena do uzgod-

nienia, stan idealny, złożona w pacz-
ki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUN-
KERS - Bosch ceranorm wiszacy 
elektronik,ekonomiczny z gwaran-
cja serwisowa do mieszkania,domu 
cena 1.400 zl tel. 691 686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus 
zeliwny,pompa elektronik,z Niemiec 
f.Vaillant tylko ogrzewanie cena 
1.200zloraz piec gazowy c.o wisza-
cy do mieszkania,domku,sklepu,za-
kladu cena 1.000zl tel. 691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta ko-
mora spalania wiszacy f. Vaillant 
dwufunkcyjny cena 1.200zl oraz tyl-
ko c.o. cena 1.100zl do mieszkania-
,baru,sklepu,domku oraz grzejniki 
panelowe c.o rozne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny 
wersja kominowa, wiszacy f.Vaillant 
z Niemiec po przegladzie serwiso-
wym do mieszkania, domu, ekono-
miczny cena 1.000 zl    tel. 691 686 
772

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodową 
600 cm *240 cm * 200 cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 
690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 
541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam sztaplarkę – wózek wi-
dłowy z firmy balkancar udźwig3,5 
tony, silnik parkins, disel, czterocy-
lindrowy. Tel. 606 664 742 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m 
do 2,5 m kopana lub cięta z własnej 
plantacji formowana tel. 602 10 11 
18 lub 600 899 289

• Drzwi garażowe na rolkach- przesu-
ne sprzedam. 508 211 575 

• Uprzęż dla konia sprzedam i wyrów-
niarkę do drewna. 91 39 21 002.



27-30.11.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
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1

Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie końcowe utworzą litery z pól oznaczonych czytane kolejno rzędami

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Polityka to nie jest rzecz marzycielska
Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Maria Machocka, Zofia Gó-

recka, Lucyna Andrzejczak, Cecylia Furmańczyk, Danuta Skowron, Halina Stefańska, Sławomir Jakubik, 
Edward Bachor, Danuta Wdowińska, Krystyna Gęglawa, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, 
Klaudia Gniewisz, Grażyna Kosmalska, Władysława Huget, Grażyna Gibka, Jolanta Kozioł

Zwycięzcy:  Halina Szwal, Krystyna Gęglawa, Sławomir Jakubik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Bartek Feliksiak, Miłosz Wielgus, Nadia Grenda, Kacper Skowroński, Natalka Wdowińska, Wiktoria Gnie-

wisz, Iga Karbowiak, Wiktoria Gęglawy
Zwycięzca: Wiktoria Gniewisz
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia mi krO BU SO Wa SerOCki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BiŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

iNFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

Jesienią ceny
spadają

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PiaSek, PiaSek 
PrZeSieWaNY, 

ŻWir, CZarNOZiem, 
POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klieNTa

A/0

NOWY SKLEP MOTORYZACYJNY
- Oferujemy pełen asortyment części i akcesoriów 
  do samochodów osobowych, ciężarowych oraz motocykli
- Umożliwiamy zakupy w atrakcyjnych cenach
- Oferujemy pomoc specjalistów w doborze części
- Realizujemy zamówienia indywidualne
- Współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami
- Oferujemy montaż zakupionych części na miejscu



s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

s.  9s. 4

Czytaj s. 4

Uwaga
najbliższe  
bezpłatne 

porady prawne  
w środę 02.12

godz. 10-12
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Reklama

Czytaj s. 3

Wtorek 
1 grudnia 2015 r. 
Nr 93 (2423)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

WYDAWCA POLSKI

Kiermasz  
taniej płytki

Nordsanit,

ul. Młynarska 1a 
Zapraszamy

Sprzedam 
lub wynajmę 

pomieszcenia 
magazynowo-biurowe 

od 400 m2 oraz halę 
wysokiego składowania 

2000 m2 
Centrum Nowogardu 

601 544 530

W nagrodę za sukcesy otrzymała wypowiedzenie

Dyrektor Biblioteki odwołana 
ze stanowiska!

Zginął 
mieszkaniec 
Nowogardu

Buble na drodze 
do Orlika

Sukcesy młodych 
piłkarzy

Zegar wrócił  
na swoje miejsce

OGŁOSZENIE
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

W niedzielę, 30 listopada, w Kościele katolickim rozpoczął się Adwent. Jest to bogaty w 
symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego 
tym razem postanowiliśmy zapytać, w cotygodniowej sondzie, respondentów z gmin No-
wogard i Osina, jakie mają postanowienia adwentowe? 

Bogumiła Kapka – Najlepiej byłoby, gdyby podczas Adwentu czło-
wiek dla człowieka był lepszy, by miał wobec niego więcej miłosierdzia 
i okazywał mu serce, które szczególnie jest potrzebne, aby okazywać 
wobec osób chorych i bezdomnych. W naszym mieście jest tyle nędzy 
i biednych ludzi, którzy naprawdę mają kłopoty z brakiem żywności 
czy zwyczajnie śpią po klatkach schodowych lub działkach. Dlatego 
zachęcam do okazywania im więcej dobroci i życzliwości oraz zwy-
kłej ludzkiej serdeczności. 

Pan Władysław - Nie mam sprecyzowanych postanowień, bo żyję 
sobie spokojnie i chcę, by tak było jak najdłużej. Co jeszcze mogę po-
wiedzieć? Może to, żeby dbać o swoje zdrowie, by utrzymywało się na 
przyzwoitym poziomie. Ale o to trzeba zwrócić się do Matki Bożej. 

Martyna Rogala – Bator z synem Dawidem - Moim i mojego 
małżonka postanowieniem w ten Adwent jest to, by myśleć bardzo 
pozytywnie i z większą empatią o innych ludziach, zwłaszcza tych 
z rodziny i o przyjaciołach. Co do ograniczeń kulinarnych to sto-
sujemy je najczęściej podczas postu. Kończąc są jeszcze odprawia-
ne Roraty w kościele, na które z pewnością będziemy z synkiem 
chodzić, on już się nie może doczekać, by zapalić lampion. Dlate-
go Adwent to czas odnowy ducha, który chcielibyśmy by umocnił 
się w wierze i był bogatszy w dobroczynność. 

Pan Krystian - Tutaj trochę pana zaskoczę, bo nie mam jakichś 
szczególnych postanowień. Przygotowuję się do wyjazdu za granicę, 
toteż koncentruję swoje siły. Adwent spędzę bardzo spokojnie. 

Henryk Stachura – Czas Adwentu spędzę w spokoju. Dlatego tu-
taj bardzo ważna jest obecność w kościele podczas Mszy św. w nie-
dzielę. Nie mam jakichś konkretnych postanowień, dlatego nie po-
dejmuję w tym kierunku szczególnych działań. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy  

- Oddam za darmo małe kotki Tel: 781605762
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej, segmentu kuchennego
   i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy  
   do  podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną  tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                   
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy ,Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- Pięć ślicznych kociaków czeka na swoich przyszłych właścicieli i ciepłą strawę 
  Tel. kont.  692 618 185 lub pod nr tel. redakcji DN 91 39 22 165.

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

23.11.2015 r. 
Godz. 12.30
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na ul. Boh. 
Warszawy podczas kontroli mo-
tocykla marki Suzuki ujawnili, że 
kierujący Tomasz L. nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

Godz. 14.20 
Pracownik ochrony sklepu Lidl 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Na miejscu po-
licjanci wylegitymowali Ariela T. 
Ukarany został mandatem kar-
nym. 

24.11.2015 r. 
Godz. 09.50 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki Ford Escort 
pod blokiem przy ul. Wyszyńskie-
go. 

Godz. 18.00
Policjanci OPP Szczecin pod-

czas kontroli drogowej na ul. 3 
Maja samochodu marki Ford Fo-
cus ujawnili, że kierujący Robert 
S. nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechaniczny-
mi. 

25.11.2015  r. 
Godz. 13.25
Powiadomienie o kradzieży 

roweru z przedsionka budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie. 

Godz. 15.30 
Na ul. Armii Krajowej znalezio-

no portfel z zawartością dowodu 
osobistego, legitymacji emeryta 
oraz karty bankomatowej. 

Godz. 20.00
Do kolizji drogowej doszło na 

ul. Kościelnej pomiędzy pojazda-
mi Opel Astra oraz Skoda Fabia.

Godz. 21.10 
Piotr K. na ul. 15 Lutego kiero-

wał samochodem marki VW Golf 
pomimo braku uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechaniczny-
mi. Pojazd odholowano na par-
king strzeżony. 

Godz. 23.55
Policjanci OPI podczas kontroli 

samochodu marki Ford Mondeo 
na ul. M. Reja ujawnili, że kieru-
jący Marek B. znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 0, 
80 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto nie po-
siada uprawnień do kierowania 

pojazdami mechanicznymi. 
26.11.2015 r. 
Godz. 11.45
Powiadomienie o uszkodzeniu 

ciągnika rolniczego oraz innego 
sprzętu w miejscowości Wojcie-
szyn. 

Godz. 21.00
Powiadomienie o znalezieniu 

w miejscowości Długołęka rekla-
mówki z pociskami, prawdopo-
dobnie pochodzącymi z czasów II 
Wojny Światowej. 

27.11.2015 r. 
Godz. 19.30 
Policjanci Ruchu Drogowego 

KPP w Goleniowie, w miejscowo-
ści Osina, ujawnili pojazd marki 
VW Passat, który dachował. Kie-
rowca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

28.11.2015 r. 
Godz. 16.45
Na ul. Cmentarnej zatrzymano 

kierującego samochodem marki 
BMW, Łukasz M., który nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. 

Godz. 21.50 
Na przejściu dla pieszych przy 

ul. Żeromskiego doszło do potrą-
cenia pieszego. 

29.11.2015 r. 
Godz. 01.15 
Policjanci OPI podczas obsługi 

zdarzenia w miejscowości Olcho-
wo ujawnili, że kierujący VW Jet-
ta, Dawid W. znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości, 1, 88 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Ponadto posiada aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. 

Godz. 07.50
Do kolizji drogowej doszło w 

miejscowości Sąpolnica, gdzie 
kierujący samochodem marki 
Ford Focus uderzył w zwierzynę 
leśną. 

Godz. 13.40 
Policjanci OPI podczas kontro-

li samochodu marki Suzuki, na ul. 
15 Lutego ujawnili, że kierujący 
Patryk B. znajdował się pod wpły-
wem środka psychotropowego w 
postaci amfetaminy. Ponadto po-
siadał przy sobie znaczną ilość 
środków psychoaktywnych.
    
  st. insp. Ref. 

Prewencji Klaudia Gieryń 

Znaleziono 
klucz

We wtorek (24 listopada), 
do redakcji DN dostarczo-
no klucz „Gerda”, który zo-
stał znaleziony nad jeziorem. 
Przy kluczu znajduje się bre-
lok „Netto”. Właściciela pro-
simy o odbiór w redakcji DN. 
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„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,

przeszywa bólem i przypomina nam jacy jesteśmy
wobec niej bezsilni...”

Halinie, Eli i Ewie 
z powodu śmierci
 męża i taty

głębokie wyrazy współczucia 
składają 

Koleżanki, Koledzy i Właściciele Pizzeri Neptun
 i Restauracji w Starym Kinie

W nagrodę za sukcesy otrzymała wypowiedzenie z pracy

Dyrektor Biblioteki odwołana ze stanowiska!
Po 23 latach, ze stanowiska dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, została odwołana Zofia Pilarz. Zarządzenie w tej sprawie wydał 
burmistrz Robert Czapla, dosłownie kilka dni po tym, jak nasza biblioteka po raz kolejny znalazła się w czołówce najlepszych bibliotek w kraju według 
„Rzeczpospolitej”. 

O tym, że burmistrz chce 
się pozbyć z biblioteki Zo-
fii Pilarz, mówiło się już od 
dawna. Ponoć próbował tego 
dokonać już, kiedy po raz 
pierwszy został burmistrzem. 
Wówczas miał odwiedzić Z. 
Pilarz w jej gabinecie, znajdu-
jącym się na piętrze bibliote-
ki i „ładnie prosić” żeby sama 
zrezygnowała ze stanowiska. 
Dyrektor miała kategorycz-
nie odmówić. Od tamtej pory 
stosunki na linii burmistrz-
-dyrektor biblioteki były bar-
dziej niż chłodne. Ponoć bur-
mistrz więcej już w gabinecie 
Z. Pilarz nigdy się nie poja-
wił. Z szefową biblioteki ko-
munikował się za pośrednic-
twem swojej sekretarki bądź 
innych pracowników ratusza. 

Kiedy R. Czapla został wy-
brany burmistrzem po raz 
drugi, znów zaczęło się mó-
wić o odwołaniu ze stanowi-
ska dyrektor Pilarz. Do dy-
rektora biblioteki, R. Czapla 
zaczął posyłać „emisariuszy”, 
którzy w jego imieniu nama-
wiali Z. Pilarz do dobrowol-
nego odejścia z pracy. Jed-
nym z powodów, dla których 
dyrektor miała zrezygnować, 
było m. in. wynajęcie sali na 
spotkania z wtedy jeszcze 
kandydatem na prezydenta, 
Andrzejem Dudą z PiS. Bur-
mistrz miał też ponoć pre-

tensje, że bez uzgodnienia z 
nim organizuje się w bibliote-
ce wystawy, które najwyraź-
niej nie mieszczą się w ide-
ologicznym kanonie Czapli. 
Chodzi m.in. o wystawę po-
święconą „Żołnierzom Wy-
klętym”. Burmistrzowi mia-
ło się również nie podobać, 
że Z. Pilarz pisze do rubry-
ki „Biblioteka Poleca” uka-
zującej się w Dzienniku No-
wogardzkim. Nagonka i zła 
atmosfera wokół dyrektora 
Biblioteki, sprawiły, że stan 
zdrowia Z. Pilarz się pogor-
szył. Dlatego dyrektor biblio-
teki przebywała w ostatnich 
miesiącach na zwolnieniu le-
karskim. Wróciła z niego 25 
listopada, w minioną środę. 
Następnego dnia „wezwano” 
ją do ratusza i wręczono wy-
powiedzenie z pracy. Zrobił 
to nie sam burmistrz, ale jego 
zastępca w towarzystwie ka-
drowej. 

Zarzutów, co do meryto-
rycznej pracy Z. Pilarz ponoć 
nie było. Zresztą wskazuje na 
to także sama treść zarządze-
nia, jakie R. Czapla wydał od-
wołując ze stanowiska Z. Pi-
larz. Zgodnie z dokumentem, 
dyrektor biblioteki zosta-
ła odwołana z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wy-
powiedzenia bez świadczenia 
pracy, na podstawie art. 70 

pkt. 2 Kodeksu Pracy. I tyle. 
Bez żadnego uzasadnienia. 

A dzieje się to wszystko w 
kilka dni po tym, kiedy nasza 
biblioteka ponownie przy-
niosła miastu chlubę. Przy-
pomnijmy tylko, że nowo-
gardzka biblioteka prowa-
dzona przez Z. Pilarz od kil-
ku już lat zajmowała czołowe 
miejsca w prestiżowym „ran-
kingu bibliotek”, przygotowy-
wanym wspólnie przez: In-
stytut Książki i „Rzeczpospo-
litą”. Tak było i w tym roku. 
W ogłoszonym kilkanaście 
dni temu najnowszym ran-
kingu, nasza biblioteka zaję-
ła 46 miejsce w kraju na 790 
bibliotek, co dało 4 miejsce w 
województwie zachodniopo-
morskim.    

 Marcin Simiński

Nasz komentarz

Zwolnienie Zofii Pilarz z Bi-
blioteki, kończy niestety pew-
ną erę w tym mieście. Ponoć nie 
ma ludzi niezastąpionych, ale są 
ludzie, których niełatwo zastą-
pić… I tak z pewnością będzie 
w tym przypadku. Wieloletnia 
dyrektor nowogardzkiej czytel-
ni była niewątpliwie gwarancją 
pewnych wartości, stała na stra-
ży jednego z ostatnich „bastio-
nów” normalności w tym mie-
ście, jakim niewątpliwie była bi-
blioteka. Mądra, oczytana, wy-
ważona, zawsze uśmiechnięta 
i chętna do pomocy. Wyraźnie 
określona patriotka, miłośniczka 
nie tylko literatury, ale i historii, 
szczególnie tej o losach „Żołnie-
rzy niezłomnych”. I pewnie na-
dal taka będzie, ale już nie w pu-
blicznej służbie…

Osobiście uważam, że Nowo-
gard nie zdaje sobie sprawy jak 
wielką krzywdę dla miasta wy-
rządziła ta akurat, kadrowa de-
cyzja burmistrza Czapli. Trudno 
wyobrazić sobie, że ktoś będzie 
mógł zastąpić Zofię Pilarz w Bi-
bliotece. Tym bardziej, że nasza 
instytucja od lat zajmowała czo-
łowe miejsce w „Rankingu bi-
bliotek”. Co to za nowe standar-

dy, kiedy z pracy się zwalnia pra-
cownika przynoszącego sukce-
sy i chlubę? W innych miastach 
z pewnością taka osoba otrzy-
małaby jeszcze nagrodę, a o jej 
sukcesie trąbiłby cały miejsco-
wy urząd. Nie u nas! U nas w na-
grodę za sukcesy Robert Czapla 
zwalnia, a zamiast o sukcesie bi-
blioteki na stronie miasta moż-
na przeczytać laudacje na cześć 
dokonań włodarza miasta. Zo-
fia Pilarz odchodzi z biblioteki 
nie usłyszawszy od burmistrza 
nawet jednego „dziękuję”, ale z 
pewnością z podniesioną gło-
wą. Pozostawia placówkę w naj-
lepszej kondycji, jaką może sobie 
ktoś wyobrazić. A panu Burmi-
strzowi zostaje „trafnej” decyzji 
pogratulować i na szczególnego 
traktowania swoich współpra-
cowników tym bardziej. Przecież 
to już nie pierwsze takie zwol-
nienie w Urzędzie i podległych 
mu placówkach. Ludzie pamię-
tają…

No, ale cóż. Mówią, że co nas 
nie zabije to nas wzmocni. Pozo-
staje życzyć pani Zosi wytrwało-
ści, z pewnością w tych nieprzy-
jemnych dniach, z wiarą, że nie 
tylko nasza gazeta wyraża obu-
rzenie takim obrotem spraw. Ta-
kich ludzi w Nowogardzie jest z 
pewnością wiele.  Pocieszeniem 
jest fakt, że tak silnej osoby jak 
Zofia Pilarz z pewnością nie jest 
w stanie złamać Robert Czapla…

Kto zna panią Dyrektor, ten 
wie? 

Marcin Simiński
redaktor naczelny DN 

 Zofia Pilarz aktywnie wspierała działalność różnych stowarzyszeń udostępniając im salę wystawową. Tu na zdjęciu  z preze-
sem Koła Numizmatycznego Tadeuszem Łukaszewiczem i filatelistą Grzegorzem Rafińskim

Masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
Masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

KONdOlENCjE
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Sonda z Osiny
W niedzielę, 30 listopada, w Kościele katolickim rozpoczął 
się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy 
okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego 
tym razem postanowiliśmy zapytać, w cotygodniowej son-
dzie, respondentów z gmin Nowogard i Osina, jakie mają 
postanowienia adwentowe? 

Grażyna i Kazimierz 
Małysz – Troszkę nas 
pan zaskoczył tym dzi-
siejszym pytaniem. Ale 
postaramy się odpowie-
dzieć. Postanowienia są 
bardzo ważne, ale które 
z nich są najistotniejsze 
to trudno nam jest tak od 

razu odpowiedzieć. Jesteśmy wierzący, uczęszczamy do kościoła. Używek 
w postaci papierosów i alkoholu nie używamy, i jak pan widzi, staramy 
się codziennie ruszać, chodząc o kijkach na świeżym powietrzu. Dlatego 
nie mamy jakichś konkretnych postanowień adwentowych. 

Pani Bożena – Cóż, nie mam 
jakichś konkretnych postano-
wień adwentowych, które przy-
chodzą mi do głowy. Przyszły dla 
mnie dość ciężkie czasy, dlate-
go postaram się, by je przetrwać 
w modlitwie. Mam nadzieję, że 
spowoduje ona, że mój syn po 
prostu zmądrzeje i aby alkohol, 
który ogólnie jest dostępny, był 
dla rozsądnych ludzi. 

 
Wielisław Pakulski – W czasie 

Adwentu postaram się, aby więcej 
zadbać o swoje zdrowie i pić nie-
co mniej np. kawy. Przychodzi mi 
jeszcze do głowy, by bardziej żyć 
aktywnie i regularnie brać wszyst-
kie leki i naturalnie chodzić do ko-
ścioła i modlić się. Dlatego za-
miast siedzieć bez sensu przed tele-
wizorem, powinniśmy też pójść na 
dłuższą chwilę do kościoła. 

Pan Mikołaj- Tak się składa, 
że choruję. Dlatego Adwent po-
staram się, by upłynął w więk-
szej modlitwie, i prosić Pana 
Boga, by to moje zdrowie po-
prawiło się. Takim postanowie-
niem, które chciałbym, aby się 
spełniło jest również to, by czę-
ściej odwiedzać kościół oraz by 
częściej zobaczyć moją rodzinę, 
która mieszka w Niemczech. 

Pani Marianna – Jest dość 
nieprzyjemna pora, bo jest 
bardzo już zimno i chłodno. 
Dlatego chyba będzie lepiej 
jak wszyscy, łącznie ze mną, 
skupimy się na modlitwie. 
Naturalnie, że będę się wię-
cej modlić i rozmyślać o Bogu. 
Przychodzi mi jeszcze do gło-
wy, aby lepiej, tzn. zdrowiej, 
jeść, by mieć siłę i kondycję, a 
także trzymać linię. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Tragiczny wypadek pod Maszewem 

Zginął mieszkaniec Nowogardu
W wypadku, do jakiego doszło w minioną sobotę pomiędzy miejscowościami, Darż a Roż-
nowo, w gminie Maszewo, zginął 47-letni mieszkaniec Nowogardu. 

Jak informuje policja, do tra-
gicznego zdarzenie doszło ok. 
godz. 23.00. Samochód, którym 
jako pasażer podróżował miesz-
kaniec naszego miasta wpadł w 
poślizg na łuku drogi i uderzył 
w drzewo. Mitsubishi Galant był 
tak zniszczony, że służby musia-
ły użyć specjalistycznego sprzę-
tu, aby dostać się do osób w nim 
znajdujących. 

W wyniku wypadku śmierć na 
miejscu poniósł Bogdan S., 47-la-
tek z Nowogardu. Kierowca miał 
więcej szczęścia i trafił do szpitala.  
   MS

fot: Adam Wojcik

Znów odmierza czas w świątyni...

Zegar wrócił na swoje miejsce
Po kilku miesiącach na swoje miejsce wrócił stary, wahadłowy zegar, który odmierza czas w 
Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Piękny czasomierz przeszedł 
remont mechanizmu zegaro-
wego. Tego niełatwego zada-
nia, ze względu na dość starą 
konstrukcję zegara, podjął się 
pan Krzysztof Stokłos – zegar-
mistrz prowadzący swój zakład 
przy ul. 5 Marca. Przy okazji 
odrestaurowano też drewnianą 
konstrukcję zegara. O to zadbał 
pan Jacek Zięciak, stolarz z No-
wogardu, w przeszłości wyko-

nawca m.in. nowego konfesjo-
nału, przystosowanego również 
dla osób niepełnosprawnych, 
jaki wzbogacił w ostatnich la-
tach wyposażanie Kościoła pw. 
WNMP. 

Wyremontowany i odnowio-
ny zegar wrócił na swoje miej-
sce, by znów odmierzać do-
kładnie w nowogardzkiej świą-
tyni doczesny czas.

MS

Odbyło się walne zebranie 

Nowe władze NFOP 
W dniu 24 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyło się Walne Zebranie 
sprawozdawczo - wyborcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

Podczas zebrania dokonano 
podsumowania działań podję-
tych przez NFOP, przedstawia-
jąc sprawozdanie za ostatni rok. 
Następnie dokonano wyboru no-
wych władz Stowarzyszenia, czy-
li Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
W głosowaniu tajnym na kolej-
ną 4- letnią kadencję zostały wy-
brane następujące osoby: Za-
rząd: Mieczysław Cedro- Pre-
zes, Cezary Komisarz- Wicepre-
zes, Magdalena Rogojsza- Sekre-
tarz, Jan Smolira- Skarbnik, Jerzy 
Jabłoński – Członek, Eugeniusz 
Tworek- Członek, Jacek Rafiń-
ski- Członek. Komisja Rewizyj-
na: Dorota Banach- Przewod-
nicząca, Lidia Bogus oraz Irena 
Juszczyk.

NFOP powstał w listopadzie 
2007 roku. Celem statutowym 

organizacji jest wspieranie oraz 
dbałość o wszechstronny roz-
wój organizacji pozarządowych 
gminy Nowogard, w budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez reprezentację interesów 
sektora pozarządowego.  

MS

Nowe władze NFOP od lewej: J. Smolira, E Tworek, J. Jabłoński, J. Rafiński, M. Ro-
gojsza, M. Cedro, L Bogus, I Juszczyk, D.  Banach i C. Komisarz
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ŻyCZENIA

Można już jeździć, gorzej z zaparkowaniem

Droga do Orlika gotowa, ale czy praktyczna?
Oficjalnie zakończono remont drogi dojazdowej do boiska Orlik i znajdujących się przy niej szkół i posesji prywatnych. Inwestycja pochłonęła ponad 670 
tys. zł. Nową ulicą można już jeździć, ale… zdaniem niektórych, inwestycja nie została wystarczająco przemyślana. 

Nasz komentarz
Można rzec: jak się coś robi, to trzeba to robić dobrze. I nie chodzi 

tutaj o czepialstwo, które tak często władza zarzuca mediom. Chodzi o 
to, że jeśli już się ktoś podejmuje modernizacji otoczenia w przestrze-
ni publicznej, szczególnie gdy chodzi o drogi, to trzeba to robić z wielką 
subtelnością, analizując wszystkie za i przeciw. Wyremontowana droga 
do Orlika, to niestety kolejny przykład na to, co słusznie zauważa nasz 
Czytelnik, że realizowane w naszej gminie inwestycje są nieprzemyśla-
ne. Bo niby wszystko jest…równa droga, chodniki, światło, znaki…a 
jednak robi się bałagan.. Ludzie, którzy coś robią, dzielą się ponoć na 
dwie kategorie: tych co robią i wiedzą co robią i tych co robią i nie wie-
dzą co robią. W przypadku świeżo wyremontowanej drogi mamy naj-
wyraźniej do czynienia  z tą drugą kategorią. Szkoda, bo droga do Orli-
ka mogła być wykonana tak, że nawet może i w Goleniowie by nam po-
zazdrościli. Tym bardziej, że przecież dostaliśmy na to dość spore do-
finansowanie. A tak, pewno znów się będą z nas śmieli, a za kilka lat, 
przyjdzie remontować rozjeżdżone chodniki…

Redakcja

Wydano ponad 670 tys. zł., a dowożący do szkoły dzieci rodzice nadal muszą par-
kować na chodniku.

Niczym w dobrej komedii... na środku chodnika wyrosła skrzynka od elektryczności.

Jeden z dwóch nowych parkingów, jaki powstał na drodze do Orlika. Ten akurat ma 
dokładnie 7 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Jak słuszenie zauważa nasz Czytelnik, chodnik można było spokojnie przesunąć, 
tak by wyodrębnić miejsca postojowe wzdłuż jezdni.

Zbiórka darów Caritas 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia NMP, in-
formuje o zbiórce żywności dla rodzin z naszej parafii. W piątek 
i sobotę  04- 05.12.2015 r. zapraszamy do sklepów Biedronka 
przy ul. Warszawskiej, Polo Marketu i Intermarche, a w następ-
nym tygodniu tj. 11-12.12.2015 r. zapraszamy do sklepów Netto, 
Biedronka, Polo Market i Intermarche. Cieszymy się, że w pią-
tek tj. 04.12.2015 r. w sklepie Biedronka przy ul. Warszawskiej 
w godzinach 16-18 będą nas wspierać Radni gminy i powia-
tu. Pragniemy również poinformować, że zostało otwarte biuro 
PZC w Domu Parafialnym, czynne w każdą środę od godz. 16-
18. Zapraszamy te rodziny z naszej parafii, które pragną otrzy-
mać paczkę świąteczną i potrzebują także innego wsparcia.

Przewodniczący PZC 
Ks. Grzegorz Legutko 

W ramach inwestycji wykona-
no: nową nawierzchnię, chodniki, 
miejsca parkingowe, pętlę do na-
wracania dla autobusów dowożą-
cych dzieci do szkoły oraz oświe-
tlenie. Droga została również w 
części skomunikowana z prywat-
nymi posesjami, które w ostatnich 

latach powstały na terenie znajdu-
jącym się za boiskiem Orlik (tzw. 
obszar inwestycyjny Kulice).

Wykonawcą robót była fir-
ma P.P.U.H. SZACH, która zo-
stała wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego za kwo-
tę  676.162, 38 zł.   Przebudo-
wa   drogi została dofinansowana 
w 50 %, w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych tzw. schetynówek.  Po-
zostałe 50 % sfinansowano z bu-
dżetu Gminy Nowogard. Inwe-
stycję wsparły także Powiat Gole-

niowski, jako partner, i hurtownia 
kwiatów znajdująca się przy no-
wej drodze. 

Tyle suchych faktów dotyczą-
cych tej niewątpliwie potrzeb-
nej inwestycji. Niestety, kiedy bli-
żej przyjrzeć się całemu projekto-
wi, nie sposób nie dostrzec pew-

nych nieprzemyślanych decyzji. 
Już po otwarciu drogi do redak-
cji zadzwonił jeden z mieszkań-
ców, który zwrócił uwagę na pro-
blem z parkowaniem, który mimo 
wyremontowania drogi nie został 
rozwiązany. 

- Droga do Orlika to kolejny 
przykład na to, jak nieprzemyśla-
nie wykonuje się inwestycje w na-
szej gminie. Co stało na przeszko-
dzie, aby z części chodnika, po pra-
wej stronie, wyodrębnić równoległy 
do jezdni parking? Szczególnie do-

tyczy to odcinka w okolicach bramy 
wjazdowej do SP nr 3. Miejsca było 
dość, bo chodnik mógł być pusz-
czony nieco bliżej szkolnego ogro-
dzenia. Wystarczało zrezygnować 
z krawężnika, wykonać chodnik w 
tym samym poziomie, co jezdnia i 
wymalować miejsca postojowe przy 
jezdni. Niestety nie zrobiono tego, 
i mimo iż oddano drogę kierow-
cy zmuszeni są parkować tak jak 
wcześniej, czyli na części chodnika 
– mówi nam nasz Czytelnik. 

Mało tego, w tym miejscu do-
datkowo postawiono znak „przy-
stanek autobusowy” i namalowa-
no oznaczenie poziome w miej-
scu, gdzie mają stawać autobusy. 
Nie wiadomo, dlaczego przystan-
ku nie zorganizowano np. na zato-
ce, która znajduje się w końcu no-
wej drogi. To dodatkowo paraliżu-
je ruch na drodze. 

Problemu nie rozwiązują wybu-
dowane w dalszej części drogi dwa 
parkingi, znajdujące się koło hali 
sportowej. Powód? Mimo tak du-
żej przestrzeni, jaką miał projek-
tant, powstało zaledwie 14 miejsc 
postojowych, w tym jedno dla nie-
pełnosprawnych. Miejsca te od sa-
mego rana są zastawione, co po-
zwala się domyślać, że tutaj ro-
dzice przywożący dzieci do szkół 
samochodów nie stawiają. Praw-
dopodobnie parkują nauczyciele 
bądź pracownicy pobliskich firm. 
Zresztą nikt o to pretensji nie 
ma. Wystarczyłoby tylko zapro-
jektować więcej miejsc, a przede 
wszystkim umożliwić swobodne 
parkowanie tam, gdzie ludzie i tak 
się zatrzymywali. 

Problem z parkowaniem to jed-
no. Swoistą kropką nad „i” całej, 
jednak nie do końca przemyślanej 
inwestycji jest skrzynka od elek-
tryczności, która stanęła na środ-
ku chodnika, przy wejściu do bo-
iska Orlik. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że urwany w tym 
miejscu chodnik niegdyś zosta-
nie pociągnięty dalej, do rozrasta-

jącego się osiedla domów jedno-
rodzinnych za boiskiem, należą-
cy przypomnijmy, co ciekawe, do 
obrębu geodezyjnego Kulice. Jak 
wówczas przechodnie będą korzy-
stać z chodnika?

Jeszcze wczoraj wieczorem, kie-
dy już zamykaliśmy numer otrzy-
maliśmy informację od naszych 
czytelników o kolejnych fuszer-
kach na drodze. Wrócimy do te-
matu w kolejnym wydaniu DN. 

MS

Kombatantowi Narodowych Sił Zbrojnych

kpt. Andrzejowi Kiszce

Wspólnota Parafialna Parafii
 pw. WNMP w Nowogardzie

Najdłużej walczącemu i represjonowanemu 
żołnierzowi Podziemia Niepodległościowego w 

Polsce z okazji Imienin i niedawnych 94 Urodzin 
Najserdeczniejsze Życzenia

 Wielu Łask Bożych.
100 lat Panie Kapitanie!
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Komisyjny obchód…

Domki na plaży pod lupą urzędników
W miniony piątek, komisja złożona z kilku urzędników oraz inspektora nadzoru budowlanego dokonała „inwentaryzacji” ośrodka wypoczynkowego na 
plaży miejskiej. Wszystko po tym, jak między dzierżawcą ośrodka a gminą doszło do sporu na temat wykonanych na obiekcie inwestycji. 

Przypomnijmy, że podczas 
wrześniowej sesji Rady Miasta, 
kierownik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska, Tadeusz 
Fiejdasz zapowiedział, że gmi-
na zmuszona jest wypowiedzieć 
umowę dzierżawy domków na 

plaży. Zdaniem urzędników na-
jemca obiektu nie wywiązał się 
bowiem z zapisów umowy dzier-
żawy, szczególnie tych dotyczą-
cych inwestycji jakie miały zostać 
wykonane na domkach. Piotr Ob-
racianko, który dzierżawi ośro-
dek od listopada 2013 roku, nie 

zgodził się jednak z opinią gmi-
ny. Na dowód tego, przed dwoma 
tygodniami na łamach naszej pra-
sy omówił, co już zrobił na ośrod-
ku i ile to wszystko jego zdaniem 
kosztowało. Zapowiedział też, że 
nie zamierza rezygnować z pro-
wadzenia ośrodka. 

Po dwóch tygodniach od na-
szej publikacji, gmina postano-
wiła dokonać komisyjnego „prze-
glądu” domków. Inspekcja odbyła 
się w miniony piątek. Poza T. Fiej-
daszem, przewodniczącym komi-
sji, obecna była także przedstawi-
cielka Zarządu Budynków Komu-
nalnych, który w imieniu gminy 
jest administratorem ośrodka. Do 
udziału w swoistej inwentaryzacji 
zaproszono też inspektora nadzo-
ru budowlanego. Obecny był tak-
że radny Bogusław Dziura, który 
jako jedyny odpowiedział na za-
proszenie do udziału w pracach 
komisji, jakie wystosował do rad-
nych sam dzierżawca ośrodka. 

Początkowo kontrola na ośrod-
ku wyglądała jak „odbiór tech-
niczny”. Urzędnicy, zamiast doko-
nać „inwentaryzacji” wykonanych 
już inwestycji i napraw na ośrod-
ku, zaczęli oceniać ich jakość, wy-
tykając nawet błędny technolo-
giczne. Z niewiadomych powo-
dów zaczęto też nawet przez chwi-
lę robić pomiary kubatury dom-

ków. Dopiero po pewnym cza-
sie, i krótkiej, choć nerwowej wy-
mianie zdań pomiędzy dzierżaw-
cą ośrodka a komisją z urzędu, za-
częto realizować właściwy scena-
riusz wizyty. Obejrzano dokład-
nie niemal każdy domek (z wyjąt-
kiem jednego, gdzie przebywają-
cy w nim goście, pracownicy bu-
dowlani nie zgodzili się na wej-
ście do pokoju bez ich obecności) 
i spisano wykonane w nich robo-
ty. To samo tyczyło się inwestycji 
zrealizowanych na trenie wokół 
domków. 

Po prawie dwóch godzinach, 
komisja zakończyła obchód. 
Wszystkie dokonane remonty na 
ośrodku zostały spisane. Teraz ma 
powstać z tego raport, a wyko-
nane inwestycje skosztorysowa-
ne według średnich cen na rynku. 
Następnie raport zostanie przed-
łożony dzierżawcy plaży do pod-
pisu.  Wszystko wskazuje na to, 
że od tego czy zostanie on podpi-
sany, zależy dalszy los umowy na 
dzierżawę domków.    

Marcin Simiński

Kontrowersje mimo zgody z Gminy

Kłopot z reklamą w „podkowie” 
Reklama informująca o przeniesieniu, po podziale na dwa odrębne, jednego ze sklepów z urządzeniami Husqwarna utrudnia nam handel – twierdzą 
przedsiębiorcy, którzy mają swoje pawilony handlowe umiejscowione w tzw. „podkowie” przy ul. Warszawskiej w Nowogardzie. 

Chodzi o billboard rekla-
mowy, który ustawiony jest 
na wprost sklepu z wyroba-
mi wędliniarskimi, który we-
dług pana Mariana Kowalczy-
ka właściciela tego sklepu, zde-
cydowanie zmniejsza zaintere-
sowanie klientów jego wyro-
bami w masarni „Kowalczyk”. 
Co jest powodem postawienia 
w tym miejscu kłopotliwej re-
klamy? Spróbowaliśmy tego 

się dowiedzieć u skarżącego się 
przedsiębiorcy z 25 letnim sta-
żem - Panie redaktorze to jest 
jakaś ”nowa idea” urbanistycz-
na burmistrza. Ta reklama stała 
w tym miejscu od miesiąca lip-
ca do października. Nadmienię, 
że w tej sprawie byłem wspólnie 
jeszcze z panem Kalinowskim u 
pana Burmistrza Czapli, ale on 
nas nie przyjął. Dlatego w na-
stępnym tygodniu udaliśmy się 

do zastępcy burmistrza pana 
Kolibskiego, który obiecał wraz 
z kierownikiem Ewą Jakubce-
wicz, że reklama będzie stała do 
dnia 10 października, ponieważ 
na ten okres już została pobrana 
opłata, co przyjąłem do wiado-
mości. W obiecanym terminie 
reklama została usunięta, ale po 
dość krótkim czasie postawio-
no ją ponownie tj. 6 listopada, 
nie informując mnie, ani innych 
właścicieli lokali prowadzących 
działalność w tym miejscu. Nie-
stety przez tę reklamę moje ob-
roty, od czasu postawienia re-
klamy, spadły w sklepie o kil-
ka %, toteż nie mogę być obo-
jętny na tę sytuację. Działam 
na rynku od 25 lat, płacę podat-
ki i zatrudniam wielu pracow-
ników. Wspieram również or-
ganizacje społeczne, ale i szkoły 
czy przedszkola. Dlatego pytam 
pana burmistrza, ile wpływa 
pieniędzy za tę reklamę do kasy 
miasta?  Podobnego zdania jak 
p. Marian Kowalczyk są tak-
że inni przedsiębiorcy z „pod-
kowy”, m.in. p. Krzysztof Kazi-

mierczak i p. Bożena Szałkow-
ska. Aby wysłuchać wszystkich 
stron udaliśmy się do firmy 
”Forest” przy ul. Dąbrowszcza-
ków 4, która to ustawiła przed-
miotowy reklamowy baner. - 
Panie redaktorze z naszej strony 
wszystkie czynności urzędowe i 
formalności jak najbardziej zo-
stały dopełnione w 100%. Zło-
żyliśmy odpowiednią prośbę do 
pana Burmistrza, który wedle 
obowiązujących przepisów wy-
raził zgodę, która jest obowią-
zująca od tego roku, miesią-
ca listopada do lutego przyszłe-
go roku. Dlatego proszę mi wy-
baczyć, ale nic więcej w tym te-
macie nie mam panu już do po-
wiedzenia - mówi Karolina Lis 
współwłaścicielka firmy „FO-
REST”.  By mieć już komplet 
opinii w tej sprawie zwrócili-
śmy się jeszcze do urzędników 
Ratusza, by oni i burmistrz tak-
że wypowiedzieli swoje sta-
nowisko. Zapytaliśmy, więc w 
gminie.

  1. Czy gmina wydała po-
zwolenie na usytuowany w 

obrębie tzw. „podkowy” przy 
ulicy Warszawskiej, baner re-
klamowy firmie „FOREST”? 

2. Od kiedy i do kiedy po-
zwolenie obowiązuje, czy jego 
wskazane miejsce było uzgad-
nianie z innymi handlowcami 
w obrębie strefy „podkowa”? 

3. Czy na gminnej działce 
położonej między pawilona-
mi, w „podkowie” jest usta-
nowiona jakaś służebność? Je-
śli tak to, jaka? 

Niestety jak dotąd, (to już 
tradycyjne) odpowiedzi jesz-
cze nie otrzymaliśmy. Urząd 
swoim zwyczajem odpowia-
da na nasze zapytania wyczer-
pując dwa tygodnie (nawia-
sem - ustawa mówi o odpowie-
dzi niezwłocznej, a dwa tygo-
dnie to są tylko na odpowie-
dzi skomplikowane, wymaga-
jące od odpowiadającego do-
datkowych działań). Czekamy, 
więc cierpliwie, co odpowie a 
zwłaszcza, co zrobi w tej spra-
wie gmina?

 
Jarek Bzowy 

Marian Kowalczyk sugeruje dialog w przestawieniu reklamowego banera, w inne 
miejsce.
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dlA PAŃ "PrOFIlAKTyKA rAKA PIErSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej 
"Zdrowie" dnia 5 grudzień 2015 r. organizuje wyjazd na badania mammo-
graficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe infor-

macje  u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej, Dobrowolna wpłata na 
cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

OFErTA dlA PAŃ PO 69 rOKU ŻyCIA
Zapraszamy Panie w wieku powyżej 69 roku życia na bezpłatne  badania 

mammograficzne finansowanych  ze środków pozyskanych z dotacji urzędu 
miejskiego- ilość miejsc ograniczona

Zapraszam Prezes SFOM "Zdrowie" Lidia Bogus

Wszystkie Instytycje Społeczne gminy Nowogard 
takie jak przedszkola, szkoły, żłobki, szpitale, ko-
ścioły oraz prywatne instytucje, które są zaangażo-

wane w pomoc innym ludziom mogą zgłaszać się 
po choinkę Bożonarodzeniową 

nieodpłatną 
pod nr tel

 504 124 180, 880 259 820 
Transport we własnym zakresie

Świąteczną Zbiórkę Żywności

Po raz kolejny wraz z Banka-
mi Żywności oraz sklepem Net-
to w Nowogardzie, organizuje-
my Świąteczną Zbiórkę Żywno-
ści dla osób i rodzin potrzebują-
cych. Dzięki hojności mieszkań-
ców Nowogardu w roku 2014 po-
nad 40 rodzin oraz dzieci z Do-

mów Dziecka nr 1 i nr 2 otrzyma-
ły znaczne wsparcie na ten szcze-
gólny okres, jakim są Święta Bo-
żego Narodzenia. W tym roku bę-
dziemy zbierali produkty żywno-
ściowe o dłuższym terminie przy-
datności (olej, słodycze,  kon-
serwy, przetwory, produkty syp-
kie itp.) w Netto w Nowogardzie 
w piątek 04grudnia oraz sobotę 
5 grudnia, w godzinach otwarcia 
sklepu tj. od 7:00 do 21:00. Pragnę 
gorąco zaprosić i zachęcić Pań-
stwa do udziału w akcji. Żywność 
zebrana w ramach tej akcji trafia 
do konkretnych rodzin na terenie 
naszego miasta i gminy.

w imieniu organizatorów
pastor Kościoła Ewangelicz-

nych Chrześcijan w Nowogardzie

Cezary Komisarz

OGŁOSZENIE PKPS 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 

WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ 
PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020
04.12.2015    PIĄTEK
OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY  1-80
05.12.2015     SOBOTA
OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY 81-160
07.12.2015     PONIEDZIAŁEK
OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NO-
WOGARD

POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY
2. NADANY NUMER PORZĄDKOWY

W Firmie ESO 

Warsztaty dla fryzjerów 
W poniedziałek 23 listopada, o godzinie 10: 00, w siedzibie firmy PHU „ESO” w Nowogar-
dzie odbyło się szkolenie z zakresu strzyżenia oraz koloryzacji. Szkolenie prowadziła pani 
Bożena Czajkowska - stylistka marki Vitality’s. W warsztatach wzięło udział 13 fryzjerek/
ów z naszego województwa.

W trakcie szkolenia uczestnicy 
warsztatów poznali nowe techni-
ki cięcia oraz koloryzacji. Podczas 
zajęć szczególnie ważne były ćwi-
czenia praktyczne.

W cenie warsztatów każdy 
z uczestników miał zapewnio-
ne produkty potrzebne do wy-

konania koloryzacji i wykończe-
nia fryzur. Pani Bożena Czajkow-
ska podczas spotkania zaprezen-
towała warsztatowiczom nowe 
trendy w koloryzacji i strzyżeniu, 
które będą królować w tegorocz-
nym okresie jesienno-zimowym. 
Fryzjerzy podczas szkolenia sa-

modzielnie pracowali na głowach 
modelek pod okiem stylistki mar-
ki Vitality’s. Po wykonaniu styli-
zacji, pani Bożena Czajkowska, 
omówiła pracę uczestników da-
jąc im tym samym wskazówki do 
dalszej pracy w salonach fryzjer-
skich. Na zakończenie 5-godzin-
nego spotkania, uczestnicy zajęć 
udali się na poczęstunek przygo-
towany przez organizatorów spo-
tkania. 

Klaudia Stefańska 

Wernisaż UTW z Golczewa, w nowogardzkiej 
bibliotece 

„Ocalić od zapomnienia”
W środę (25 listopada), o godz. 17: 00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskie-
go w Nowogardzie, została otwarta wystawa pt. „Ocalić od zapomnienia”.  

Podczas spotkania, zaprezento-
wano prace słuchaczy Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku z Golcze-
wa. Cykl prac uczestników UTW 
jest wynikiem realizacji projek-
tu pt. „Senior z pasją i wigorem”, 
zaprezentowano m.in. malarstwo 
sztalugowe, ceramikę, malowa-
ną porcelanę. We wszystkich ro-
dzajach twórczości przewijał się 
temat „Ocalić od zapomnienia”. 
Podczas kursu rysunku i malar-
stwa uczestnicy warsztatów sku-
piali uwagę na starych przedmio-
tach, budynkach i ich elemen-
tach, portalach budynków, murze 

pruskim, ceglanej elewacji, pod-
kreślając swoisty koloryt i grafi-
kę, które to często zatracając swo-
ją funkcjonalność pozostają, jako 
estetyczne relikty przeszłości, za-
chwycając formą i precyzją wy-
konania. Potencjał twórczy senio-
rów wspierał prowadzący kurs ar-
tysta malarz Jan Szewczyk. - Pod-
czas Wrześniowej Letniej Szko-
ły Seniora w Dziwnówku, odbył 
się plener malarski pt. „Ocalić od 
zapomnienia” dla Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z Golczewa, Po-
lic, Nowogardu, Goleniowa i Gry-
fic. Powstała kolekcja prac- malar-

skich, rysunków, szkiców, fotogra-
fii, inspirowana lokalnym pejza-
żem. Prace te zaprezentowaliśmy 
na roboczej wystawie poplenerowej 
w Ośrodku „Familijni” dla przeby-
wających tam kuracjuszy. Satys-
fakcji z wykonanej pracy nie ukry-
wały osoby, które po raz pierwszy, 
przy okazji pobytu w Ośrodku, do-
świadczyły nowych wyzwań i wra-
żeń przy budowaniu, komponowa-
niu, kadrowaniu obrazu, ukazując 
znaczenie światła, faktury, kształ-
tów, proporcji i rytmu przestrzeni 
– mówi instruktor Janina Koło-
dzińska. 

Info: własna
 

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 

E-mail: dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65
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Zapraszamy do placówki  
w NOWOGARDZIE 
ul. Bankowa 3F, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30
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Turnieje piłkarskie Orlików w Goleniowie i Gorzowie

Sukcesy Brazil Da Bola Nowogard
W listopadzie, młodzi piłkarze Pomorzanina, trenujący pod okiem Roberto Mendesa w szkółce piłkarskiej Brazil Da Bola, brali udział w dwóch silnie ob-
sadzonych turniejach. Najpierw zawodnicy z Nowogardu zwyciężyli w Goleniowie, następnie wywalczyli drugie miejsce w Gorzowie Wlkp., ulegając jedy-
nie w finale Błękitnym Stargard. 

W turnieju szkółek i klubów pił-
karskich, który odbył się w Golenio-
wie, w niedzielę (8 listopada), za-
prezentowało się sześć zespołów w 
rocznikach 2006 i młodsi. Oprócz 
podopiecznych Roberto Mendesa 
z nowogardzkiej szkółki Brazil da 
Bola, wystąpiły dwa zespoły Iny Go-
leniów oraz Błękitni Stargard, Ga-
via Choszczno i Soccer Przelewice. 
Drużyny grały systemem „każdy z 
każdym”, a punktacja w grupie wyło-
niła klasyfikację końcową. Piłkarze 
z Nowogardu nie mieli sobie rów-
nych, wygrywając wszystkie mecze 
i to bez straty gola! W sumie pod-
opieczni brazylijskiego trenera zdo-
byli 16 goli w pięciu spotkaniach. 
Najpierw Brazil Da Bola Nowo-
gard pokonała Błękitnych Stargard 
3:0, następnie takim samym wyni-
kiem zwyciężyła w meczu z Iną Go-
leniów. W trzecim pojedynku drugi 
zespół z Goleniowa, został rozgro-
miony przez młodych piłkarzy z No-
wogardu, aż 5:0. Następnie przyszło 
równie okazałe zwycięstwo z Gavią 
Choszczno 4:0 i w meczu o pierw-
sze miejsce skromne 1:0 z Socce-
rem Przelewice. Tak więc z komple-
tem zwycięstw podopieczni Rober-
to Mendesa sięgnęli po mistrzow-
ski tytuł w goleniowskim turnieju. 
Dla nowogardzian bramki strzelało 
trzech zawodników, najskuteczniej-
szy był autor siedmiu trafień -  Ma-
ciej Gach, zaraz za nim z sześcioma 
golami uplasował się Max Labocha, 
natomiast trzy bramki dorzucił Mi-
łosz Orpel.      

Trzy dni później, w środę (11 li-
stopada), młodzi piłkarze z Nowo-
gardu zaprezentowali się w Gorzo-
wie Wlkp., na silnie obsadzonym 
Ogólnopolskim Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej Orlików rocznika 2005, 
o Puchar Prezesa „Sarris Darm” Sp. 
z o.o., który został rozegrany pod 
nazwą „Finał Ligi Mistrzów”. Była 
to niezwykła frajda dla młodych 
piłkarzy z całej Polski, gdyż zespo-
ły losowały nazwy najlepszych euro-
pejskich klubów. Tak się złożyło, że 
podopieczni Roberto Mendesa mo-
gli dumnie występować jako wielka 
FC Barcelona. W sumie w Gorzo-
wie zaprezentowało się10 zespołów. 
Oprócz Brazil Da Bola Nowogard, 
zagrały w grupie nowogardzian: Ce-
luloza Kostrzyn, Dębno Lubuskie, 
Zryw Zielona Góra i Akademia Pił-
karska Gryfino, natomiast w dru-
giej grupie: Junior Różanki, Gubin 
Dwójką, Chemik Gorzów Wlkp., 
Błękitni Stargard, Football Academy 
Myślibórz.     

Podopieczni Roberta Mendesa w 
rywalizacji grupowej nie zaznali po-
rażki. Najpierw Brazil Da Bola po-
konała Celulozę Kostrzyn 2:0. Na-
stępnie takim samym wynikiem za-
wodnicy z Nowogardu uporali się z 
Dębnem Lubuskie. Niezwykle wy-
równany był trzeci pojedynek, z ró-
wieśnikami z Zielonej Góry. Pomi-
mo zaciętej walki mecz ostatecznie 
zakończył się bezbramkowym remi-
sem. W ostatnim pojedynku piłka-
rze z Nowogardu wygrali 1:0 z Aka-
demią Piłkarską z Gryfina. Brazil Da 

Bola w półfinale turnieju natrafiła 
na Football Academy Myślibórz. Po 
uważnej grze w defensywie obydwu 
zespołów, żadna z drużyn nie była w 
stanie rozstrzygnąć tego, kto zagra w 
finale i musiały o tym zadecydować 
rzuty karne. W tym elemencie lep-
si okazali się podopieczni Roberta 
Mendesa, którzy cieszyli się z awan-
su do finału. W decydującym me-
czu nowogardzianie reprezentują-
cy FC Barcelonę, spotkali się z Błę-
kitnymi Stargard, którzy wylosowali 
przed turniejem odwiecznego rywa-
la katalońskiej drużyny, czyli... Real 
Madryt. Na rówieśników ze Stargar-

du piłkarze Brazil Da Bola Nowo-
gard nie znaleźli już recepty i po-
mimo ambitnej walki, ostatecznie 
przegrali w finale 2:0. Nie ma jed-
nak powodów do zmartwień, gdyż 
drugie miejsce na silnie obsadzo-
nym turnieju to bez wątpienia duży 
sukces młodych piłkarzy prowadzo-
nych przez brazylijskiego trenera. 
Podczas dekoracji nie zabrakło też 

miłego akcentu indywidualnego, 
gdyż wyróżniony został jako najlep-
szy bramkarz Hubert Plichta, strze-
gący bramki nowogardzkiej druży-
ny. Gratulujemy młodym piłkarzom 
z Nowogardu oraz życzymy kolej-
nych sukcesów. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników z opi-
sanych turniejów. 

KR

Wyniki: 
Turniej szkółek i klubów piłkarskich, Goleniów 8 listopada 2015
Brazil Da Bola - Błękitni   3:0 
Brazil Da Bola - Ina Goleniów   3:0 
Brazil Da Bola - Ina Goleniów II   5:0 
Brazil Da Bola - Gavia Choszczno  4:0 
Brazil Da Bola - Soccer Przelewice  1:0
Klasyfikacja końcowa: 
1. Brazil Da Bola Nowogard
2. Soccer Przelewice
3. Błękitni Stargard
4. Ina II Goleniów
5. Gavia Choszczno
6. Ina Goleniów
Bramki dla nowogardzkiej drużyny strzelali:
Maciej Gach – 7 goli
Max Labocha – 6 goli
Miłosz Orpel – 3 gole 

Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików rocznik 2005, 
Gorzów 11 listopada 2015
Celuloza Kostrzyn - Brazil Da Bola 0:2 
Brazil Da Bola - Dębno Lubuskie  2:0 
Zryw Zielona Góra - Brazil Da Bola 0:0 
Brazil Da Bola - AP Gryfino  1:0
Półfinał:
Brazil Da Bola – FA Myślibórz  0:0 (1:0 po rzutach karnych)
Finał: 
Błękitni Stargard – Brazil Da Bola  2:0 
Klasyfikacja końcowa:
1. Błękitni Stargard
2. Brazil Da Bola Nowogard 
3. Football Academy Myślibórz
Najlepszy bramkarz – Hubert Plichta

Brazil Da Bola z goleniowskiego turnieju, od lewej górny rząd- Roberto Mendes, Michał Słowiński, Miłosz Nowik, Kacper Danic-
ki, Hadi Yahfouf, dolny rząd- Max Labocha, Maciek Gach, Miłosz Orpel

6 grudnia 2015 r. (niedziela)

Otwarte Przełajowe i M.T.B.  Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM 
Wyścigu Kolarskim

„Sarni Las”  
w Nowogardzie 

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem  http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html  
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547),  e-mail posackiryszard@onet.pl; 
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Patron medialny:
Sponsorzy:

Z b i g n i e w 
Szczepkowski
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juniorzy Pomorzanina Mistrzami jesieni

Nadzieja w młodych...
Po fatalnym sezonie w wykonaniu pierwszego zespołu Pomorzanina, pozostaje nam doszu-
kiwać się pozytywów w innych rozgrywkach. A te można znaleźć w III Lidze Kobiet, lub w 
II Lidze Okręgowej A1 Juniorów, gdzie w grupie 1 rywalizują podopieczni Dawida Kurka, 
którzy z 11 zwycięstwami i jedną porażką, wywalczyli Mistrzostwo rundy jesiennej. 

Podopieczni Dawida Kurka wy-
stępujący w pierwszej grupie II 
Ligi Okręgowej Juniorów mają za 
sobą bardzo udaną jesień. Zawod-
nicy Pomorzanina wygrali 11 me-
czów i tylko raz uznali wyższość 
rywali po szalonym meczu w Gol-
czewie, gdzie z tamtejszą Iskrą no-
wogardzianie przegrali 5:4. Na fi-
niszu rozgrywek Pomorzanin wy-
grał u siebie z Polonią Płoty 4:1, 
następnie w Resku ograł tamtej-
szą Mewę 2:4, w ostatnim meczu 

rundy jesiennej przed własną pu-
blicznością nowogardzianie zano-
towali dziesiąte zwycięstwo poko-
nując Koronę Stuchowo 3:2, na-
tomiast w ostatnim meczu rundy 
podopieczni Dawida Kurka roz-
gromili w Stepnicy tamtejszy Za-
lew, aż 1:8. Mecz ten był najlep-
szym podsumowaniem rundy je-
siennej sezonu 2015/2016. Osta-
tecznie nowogardzianie zostali 
mistrzami jesieni, choć co praw-
da drugie w tabeli Wybrzeże Re-

walskie Rewal ma zaległy mecz i 
może się z Pomorzaninem zrów-
nać punktami, jednak zawodni-
cy z Nowogardu w bezpośrednim 
meczu wygrali w Rewalu 2:3 i w 
pełni zasłużenie zdobyli Mistrzo-
stwo rundy jesiennej. 

Przypomnijmy jeszcze raz, 
jacy piłkarze występują w druży-
nie juniorów prowadzonej przez 
Dawida Kurka: Patryk Białasie-
wicz, Kornel Pękala, Oskar Ma-
dej (bramkarze), Maciej Bobrow-
ski, Bartłomiej Kozieł, Miłosz Ry-
bak, Karol Płaczek, Kacper Królik, 
Michał Teodorczyk (obrońcy), Mi-
kołaj Bobrowski, Przemysław Bar-
tlewski, Mateusz Toruński, Mate-
usz Lasocki, Adrian Banasiewicz, 
Dawid Paradziński (pomocni-
cy), Nikodem Woźniak, Natan Je-
remicz, Kacper Kozioł, Radosław 
Masalski (napastnicy). 

Wierzymy, że ta drużyna zano-
tuje równie udaną rundę rewan-
żową, czego życzymy młodym 
piłkarzom Pomorzanina. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet wy-
ników juniorów oraz tabele po je-
sieni. 

KR

II Liga Okręgowa A1 Junior Grupa 1
Runda Jesienna:
Pomorzanin Nowogard – Prawobrzeże Świnoujście  3:0
Błękitni Trzygłów – Pomorzanin Nowogard  1:5
Pomorzanin Nowogard – Bizon Cerkwica   6:0
Rega Trzebiatów – Pomorzanin Nowogard   2:4
Pomorzanin Nowogard – Jantar Dziwnów   3:1
Wybrzeże Rewalskie Rewal – Pomorzanin Nowogard 2:3
Pomorzanin Nowogard – Wicher Brojce   4:2
Iskra Golczewo – Pomorzanin Nowogard   5:4
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty   4:1
Mewa Resko – Pomorzanin Nowogard   2:4
Pomorzanin Nowogard – Korona Stuchowo  3:2
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard   1:8

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 12 33 51 19 11 0 1
2 Wybrzeże Rewalskie Rewal 11 30 68 10 10 0 1
3 Prawobrzeże Świnoujście 12 24 35 18 8 0 4
4 Iskra Golczewo 12 24 41 17 8 0 4
5 Polonia Płoty 12 22 37 27 7 1 4
6 Mewa Resko 11 17 31 31 5 2 4
7 Korona Stuchowo 12 16 35 44 5 1 6
8 Wicher Brojce 12 13 30 42 4 1 7
9 Jantar Dziwnów 11 12 21 26 3 3 5
10 Zalew Stepnica 11 11 27 43 3 2 6
11 Błękitni Trzygłów 12 10 22 46 3 1 8
12 Intermarche – Rega Trzebiatów 12 6 13 45 2 0 10
13 Bizon Cerkwica 12 4 22 65 1 1 10W ostatnim meczu na własnym boisku, juniorzy Pomorzanina pokonali Koronę Stu-

chowo 3-2

Mistrzowie jesieni Pomorzanina po ostatnim meczu w sezonie

Piłkarz roku 2015

Kto zasłużył na wyróżnienie?
Tak jak w ubiegłym roku, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ogłosił plebiscyt na 
najpopularniejszych piłkarzy w regionie. Choć kibice z Nowogardu, poza wynikami kobie-
cej drużyny, nie mogą być zadowoleni z gry swoich piłkarzy, to jednak znalazła się grupa za-
wodników Pomorzanina, którzy zostali wyróżnieni. Właśnie ukazała się lista zawodników 
w poszczególnych ligach z regionu Zachodniopomorskiego, na których od dziś można od-
dawać swoje głosy. 

Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej wspólnie z Głosem 
Szczecińskim, Głosem Kosza-
lińskim oraz portalem ligowiec.
net, po raz drugi organizuje ple-
biscyt na najpopularniejszego 

piłkarza w regionie. W minio-
ny piątek zakończono zbieranie 
kandydatur. Pełna lista piłkarzy 
znajduje się na oficjalnej stronie 
ZZPN. Od wtorku za pośrednic-
twem stron internetowych, me-
diów wymienionych powyżej, 
będzie można głosować na swo-
ich zawodników. Laureaci będą 
wybierani w każdej z klas roz-
grywkowych. Oprócz katego-
rii ligowych, kapituła plebiscy-
tu wybierze swoich laureatów, 
jak choćby najlepszego trenera, 
działacza itp. Tym razem zabawa 
zakończy się nie tylko uroczystą 
galą, ale również balem piłkarza 
(w piątek 22 stycznia, w hotelu 
Dobosz w Policach), na którym 
spotkają się wszyscy uhonoro-
wani oraz wszyscy prezesi za-

chodniopomorskich klubów. 
Pomorzanin Nowogard w su-

mie zgłosił kandydaturę 7 pił-
karzy. Wyróżnienie w pierw-
szym zespole otrzymali: Gracjan 
Wnuczyński, Kamil Lewandow-
ski i Jacek Malanowski. W dru-
gim zespole do plebiscytu został 
zgłoszony Maciej Grzejszczak. 
Skład nominowanych zawodni-
ków uzupełniają piłkarki Pomo-
rzanina: Patrycja Kozioł, Kata-
rzyna Piotrowska i Natalia No-
wacka. Zachęcamy kibiców Po-
morzanina do głosowania na za-
wodników nowogardzkiej dru-
żyny. O wynikach poszczegól-
nych piłkarzy i piłkarek będzie-
my informować na bieżąco. 

KR

Pomorzanin Nowogard:

Pomorzanin II Nowogard:

Pomorzanin Nowogard (Kobiety):

Kamil LewandowskiJacek MalanowskiGracjan Wnuczyński

Maciej Grzejszczak

Natalia Nowacka Patrycja Kozioł Katarzyna Piotrowska
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

rEKlAMA

Nowogardzka liga przełajowa i M.T.B. - 2 Seria

Zwycięstwo Roberta Podgórskiego
W niedzielę (29 listopada), została rozegrana 2 seria Nowogardzkiej Ligi Przełajowej i M.T.B. Tym razem najszybszy podczas wspólnych treningów okazał 
się zawodnik LKK Nowogard- Robert Podgórski, który pomimo nieobecności w pierwszej serii, w klasyfikacji generalnej awansował na 5. miejsce. 

Tym razem we wspólnych 
zmaganiach w „Sarnim Lesie” 
udział wzięło 18 kolarzy, z któ-
rych 17 ukończyło wyścig. Zde-
cydowanie najszybszy był Ro-
bert Podgórski z LKK Nowo-
gard, który pokonał dystans z 
czasem 0:44:36, wyprzedzając 
konkurentów o ponad półtorej 
minuty. Robert Podgórski nie 
startował w pierwszej serii zma-
gań, jednak zwycięstwo z mi-
nionej niedzieli i wywalczone 11 
punktów, pozwoliło mu uplaso-

wać się na 5. miejscu w klasyfi-
kacji generalnej. Na 2. miejscu 
uplasował się zwycięzca pierw-
szej serii- Jakub Dec z Golenio-
wa, który wyścig ukończył z cza-
sem 00:46:02. Na 3. pozycji wy-
ścig ukończył Michał Szatewicz 
z Goleniowa, który przed tygo-
dniem zajął 2. miejsce. Czas ko-
larza z Goleniowa to 00:50:22. 
Kolejne miejsca wywalczyli ko-
larze LKK Nowogard. Na 4. 
miejscu uplasował się Arkadiusz 
Pietruszewski, na 5. pozycji wy-

ścig ukończył Jakub Wielowski, 
natomiast 6. miejsce przypa-
dło Łukaszowi Janicowi. Punkty 
w drugiej serii wywalczyli rów-
nież: Piotr Wasij z Nowogardu 
(7. miejsce), Piotr Gołąb z Do-
brej (8. miejsce), Adam Wielow-
ski z LKK Nowogard (9. miejsce) 
oraz Tomasz Pietruszka z LKK 
Nowogard (10. miejsce). Przy 
artykule prezentujemy dziesięć 
pierwszych miejsc w klasyfika-
cji generalnej po dwóch seriach. 

KR

Nowogardzka Liga Przełajowa i M.T.B. po dwóch seriach:

1. Jakub Dec (Goleniów)    20 pkt.
2. Michał Szatewicz (Goleniów)   17 pkt.
3. Łukasz Janic (LKK Nowogard)    12 pkt.
4. Jakub Wielowski (LKK Nowogard)   12 pkt.
5. Robert Podgórski (LKK Nowogard)  11 pkt.
6. Piotr Wasij (Nowogard)    9 pkt.
7. Franciszek Harbacewicz (Goleniów)   8 pkt.
8. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)  7 pkt.
9. Adam Salamon (LKK Nowogard)   4 pkt.
10. Artur Pulchny (Świnoujście)    3 pkt.

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Skoki z balonem między nogami, toczenie piłki 

Andrzejki na sportowo  
w Osinie 
W piątek (27 listopada), na pierwszej godzinie lekcyjnej, w Zespole Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie odbyły się zawody sportowe dla uczniów klasy I b oraz 
uczniów z oddziału przedszkolnego. 

Przed rozpoczęciem zawodów, 
drużyny losowały kategorie spor-

towe, w których będą musiały 
zmierzyć się ze swoimi rywalami. 

Uczniowie tego dnia mieli możli-
wość sprawdzić swoją aktywność 

fizyczną w wielu konkurencjach 
(m.in. bieg z przekazywaniem pa-
łeczki sztafetowej, toczenie pił-
ki oraz pozostawienie jej w kole, 
przenoszenie w parach balona, 
rzut trzema woreczkami do koła). 
Rywalizacja sportowa przyniosła 
naszym najmłodszym pociechom 
wiele frajdy. Na zakończenie, każ-

dy z zawodników „przybił piątkę” 
pani Renacie Langner- wuefist-
ce prowadzącej tego dnia zajęcia. 
Organizatorami spotkania była 
pani Renata Jarema, pani Elżbieta 
Chodor, pani Agnieszka Stępień 
oraz pani Renata Langner. 

Klaudia Stefańska 
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Prelekcje pt.: „Nikotyna – 
legalny narkotyk” 
17 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie przeprowadzone przez policjantkę Panią 
Klaudię Gieryń .

Pani Klaudia Gieryń (starszy in-
spektor Referatu Prewencji w Ze-
spole ds. Nieletnich i Patologii Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie) 
poprowadziła prelekcje pt.: „Ni-
kotyna – legalny narkotyk”. Zaję-

cia na temat nikotyny zostały prze-
prowadzone w klasach 1TE i  1TL. 
Spotkanie miało na celu uświado-
mienie młodym ludziom ile nie-
zdrowych substancji posiada w so-
bie jeden papieros oraz jakie konse-

kwencje zdrowotne ponosi młody 
człowiek a także wieloletni palacz. 
Uczniowie tych klas posiadali moż-
liwość uświadomienia sobie jak bar-
dzo uzależniająca jest nikotyna. 

Aleksandra Szcześniak kl. I TE

Szkolny konkurs „Bądź 
sprytny – nie pal” 
Dnia 19 listopada 2015 r. w ZSP odbył się konkurs zorgani-
zowany w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia, 
w którym wzięło udział dwadzieścia klas.

Konkurs ,,Bądź sprytny – nie 
pal” polegał na zebraniu się kla-
sy i wspólnym wypełnieniu testu 
z dziewięcioma pytaniami, doty-
czącymi zarówno szkodliwości 
palenia, jak i historii nikotyny, a 
także asertywnych sposobów od-
mowy oraz wymyśleniu hasła an-
tynikotynowego. Jednak nazwa 
konkursu ,,Bądź sprytny – nie 
pal” to nie tylko hasło przewodnie 
konkursu, lecz także nazwa zajęć 
profilaktycznych – antynikotyno-

wych, odbywających się w listo-
padzie. Poza nimi odbywają się 
również prelekcje pt.: ,,Nikotyna 
– legalny narkotyk”, prowadzone 
przez Panią Klaudię Gieryń. Za-
jęcia profilaktyczne organizowane 
są przez pedagoga szkolnego Pa-
nią Ewę Reginę Krzak we współ-
pracy z Paniami Mirosławą Szy-
maniak, Danutą Adamczyk, Be-
atą Zagórską oraz Moniką Sobo-
lewską.                                                                                                          

Aleksandra Lisowska kl. I TOH

Konkurs plastyczny 
Od 23 listopada w naszej szkole można było obejrzeć wysta-
wę prac pt.: „Ulubiony bohater w kulturze krajów angloję-
zycznych i niemieckojęzycznych”. 

Tematem konkursu było przed-
stawienie ulubionego bohatera 
wywodzącego się z kultury kra-
jów anglojęzycznych/ niemiecko-
języcznych lub Polski. Na konkurs 
wpłynęło 8 prac uczniów klas: I 
TE, I TŻ, III TH i IV TE. Techni-
ka wykonania prac była dowolna, 

jednakże format zgłoszonych prac 
nie mógł być mniejszy niż A4. Te-
raz prace te zostaną zgłoszone na 
konkurs plastyczny organizowa-
ny w ramach Dnia Językowego w 
Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie. 
Wszystkim uczestnikom życzymy 
powodzenia!

Monika Rasowska kl. I TE

Lekcja samorządności w ratuszu 
Już po raz kolejny uczniowie ZSP (klasy II TŻ i III TŻ) uczestniczyli w lekcji samorządno-
ści, którą poprowadził burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Nietypowa lekcja wiedzy o społe-
czeństwie odbyła się 26 listopada w 
Urzędzie Miasta 

i Gminy. Burmistrz omówił szcze-
góły funkcjonowania samorządu lo-
kalnego (np. obowiązki Rady Miej-

skiej oraz burmistrza). Tradycyjnie już 
uczniowie mogli spróbować swoich sił 

w tworzeniu budżetu gminy, co oka-
zało się oczywiście wielkim wyzwa-
niem. Wśród propozycji na rozdyspo-
nowanie 10 milionów złotych znalazły 

się np. schronisko dla bezdomnych, 
lokale socjalne oraz festiwal hip-hopo-
wy. Opiekunami uczniów były Panie 
Ewa Staszak (organizator spotkania) 
oraz Katarzyna Kijana. 

Pani Klaudia Gieryń podczas prowadzenia zajęć

Młodzi radni podczas głosowania 

 Klasa IV TI podczas „burzy mózgów” 

Jedna z prac konkursowych
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
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godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165
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OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

NIErUCHOMOŚCI

•	 PIB “PRO-BUD” s.c. infor-
muje, że prowadzi zapisy na 
sprzedaż mieszkań w budyn-
ku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze 
przy ul. Dąbrowszczaków 19. 
Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

•	Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 604 
702 817 

•	 HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w Nowogardzie 
Osiedle Radosław w bardzo 
dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe 
centrum, I piętro, parking. 
501 549 818 

•	 Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe   63 m2: nowe okna, bu-
dynek nowo ocieplony. W ce-
nie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 
221

•	 Szukam garażu w okolicach 
15 lutego. 783 484 836

•	 Sprzedam działke budow-
lana w centrum Przemocza 
2,500m2 i 3230 m2 obreb Star-
gard , Goleniów. Tel 602 10 11 
18

•	 Sprzedam 7,5 ha w miej-
scowosci Łęczyca w rejonie 
skrzyzowania dróg Stargard-
-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezpo-
srednio do drogi 106 tel 607 
835 815

•	 Sprzedam budowę w stanie 
surowym. Tanio. 507 045 404

•	 Do wynajęcia mieszkanie 
czteropokojowe. 504 89 89 80

•	 Sprzedam kawalerkę własno-
ściową, umeblowaną, zadbaną 
z widną kuchnią, 28 m2 ul. Le-
śna. Tel. 792 076 596 

•	 Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 1800 zł, 
czynsz 900 zł + opłaty. Tel. 669 
756 752 

•	 Pilnie poszukuje mieszkania 
trzypokojowego. Tel. 668 355 
243 

•	 Wynajmę mieszkanie dwupo-
kojowe na Osiedlu Radosław 
w dobrym standardzie. Tel. 
605 686 520 

•	 Sprzedam kawalerkę własno-
ściową 28m2 w Płotach, ume-
blowana. Stan idealny, duża, 
widna kuchnia. 669 283 347 

•	 Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w Osowie, 
38,90m2, 502 642 029 

•	 Wynajmę lokal handlowy 
pow. 60m2 od 1.01.2016r., ul. 
Bankowa 3 e. Tel 601 56 27 43 

•	 Sprzedam mieszkanie cztero-
pokojowe na Bema. 508 309 
980 

•	 Sprzedam garaż murowany na 
ul. 15 Lutego. 662 142 656 

•	 Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 72m2, ul. Ks. Racibora 
I, I piętro. Tel. 693 128 069 

•	 Kawalerka do wynajęcia. 667 
621 070 

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną w okolicach stadionu. 695 
400 600 

•	 Sprzedam dzialkę ogrodową, 
Ogród nr 2, 5-cio arowa. Tel. 
607 96 24 83 

•	 Sprzedam mieszkanie przy 
ulicy Zamkowej 4, 3 poko-
je 1 piętro(20,17,14) kuchnia 
łazienka wc schowek +garaż 
.Tel 665001251

•	 Zamienie mieszkanie 55m2 na 
większą kawalerkę bardzo bli-
sko Nowogardu. 721 500 577 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe centrum. 695 426 044 

•	 Sprzedam mieszkanie 33 m2 
po kompletnym remocie, ul. 
Kowalska. 609 629 262 

•	 zamienię mieszkanie 3 poko-
jowe (58m2) GARDNO na 
większe, tel 668441696 

•	 Sprzedam mieszkanie 85 m2 z 
ogrodem. Tel. 785 921 868

MOTOryZACjA
•	 Sprzedam amortyzatory, sprę-

żyny i chłodnice (do przodu) 
do Jetta i Golfa. 605 576 908

•	 Sprzedam cześci do silnika 
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 576 
908

•	 Honda Accord VII 2007r.Se-
dan 2.0 i-VTEC 16V 155KM. 
Przebieg 98tys.km. AUTO 
w pełni sprawne, czyste, 
świetnie utrzymane. Cena 
32500zł. Do negocjacji ! tel. 
604 264 803 

•	  Sprzedam opony zimowe 
205/55R/16 komplet. Dwa 
koła do T-4 195/65/15 i zimo-
we. 660 010 540 

rOlNICTWO
•	 Orka, talerzówka ciężka, 

siew agregatem. 608 01 39 95
•	 Sprzedam siano w kostkach. 

782 036 086
•	 Sprzedam skubane gęsi. 507 

724 964
•	 Sprzedam kaczki, gęsi skuba-

ne. 796 759 414  
•	 Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 

884 
•	 Sprzedam mieszankę. 795 989 

918 
•	 Sprzedam prosiaki. 515 406 

298
•	 Przyjmę gruz, drobny. Wy-

dzierżawię łąki Nowogard i 
okolice. 608 647 119 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 nie-
kompletny z dokumentami. 
Tel. 669 823 464 

•	 Tuczniki sprzedam. 606 576 
417

•	 Ciągnik 16/14, sortownik 
do ziemniaków elektryczny, 

przyczepę rolniczą 4,5 tono-
wą i wywtotkę – stan idealny. 
Sprzedam. 606 576 417

•	 Kury, kaczki, gęsi, krowa z cie-
lakiem rasy limouzine. Tel. 
782 429 495 

•	 Sprzedam prosięta. 692 222 
840 

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

•	 Malowanie, montaż pane-
li podłogowych i inne drobne 
naprawy wykona “złota rącz-
ka”. 91 39 22 783, 784 79 22 70

•	FIRMA USŁUGOWA 
„Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

•	 AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wydru-
ki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 
- kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

•	 Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/ SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ/
SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•	 Mycie okien. 513 409 258
•	 Usługi hydrauliczne fachowo. 

600 653 124
•	 Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
•	 Transport, przeprowadzki, 

opróżnienie mieszkań, piw-
nic, gratów. Tel 668 343 638 

•	Usługi koparko-ładowar-
ką. 669 123 127 

•	Torty. 600 151 353
•	Wyburzamy, budujemy i re-

montujemy. 668 343 638
•	Regulacja, naprawa, kon-

serwacja okien i drzwi. 695 

181 070
•	MS BIOSS. Sprzedajemy Na-

prawiamy za gotówkę na raty 
laptopy tablety telefony. Sku-
jemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I pię-
tro nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Usługi transportowe. Trans-
port zboża, piasku, słomy, 
traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

•	Usługi transportowe 
TRANSIT MAXI 503 153 
159

•	Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika regip-
sy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	Matematyka. 668 17 12 12 

PrACA

•	 Zatrudnię   ślusarza – spawa-
cza.Tel.696 443 643.

•	Opiekunki do Niemiec od 
zaraz. 533 848 005

•	 Zatrudnię elektryków – po-
mocników elektryków. 606 
824 461

•	 Zatrudnię kobietę solidną jako 
pomoc kuchenna i do prac go-
spodarczych. 602 474 266 

•	 Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię pilarza. 603 541 286 
•	 Zatrudnię do dociepleń i ele-

wacji z doświadczeniem. 782 
860 130

•	 Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 Firma zatrudni  pracownika z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (otwarty ry-
nek pracy) do dozorowana i 
prac porządkowych. Tel. 91 39 
25 275

•	Firma z Nowogardu zatrud-
ni kierowcę kat. C+E, Skan-
dynawia-Czechy-Słowacja, 
Tel. 607 585 561

•	Zatrudnię pracownikow 
budowlanych. 886 456 377 

•	Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu Lewiatan Boh, War-
szawy. Tel. 91 39 21 373, 507 
043 174 

INNE
•	 Drewno, bukowe, dębowe, 

pocięte, porąbane. Tel. 603 
353 789 

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSH, cena do uzgodnie-
nia.     Tel. 605 522 340

•	Sprzedam szafę naroż-

ną szer. 100 cm, wys. 190 
cm, głęb. 90 cm, 2 drzwio-
wa, kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan ide-
alny, złożona w paczki,  tel. 
605 522 340,

•	PIEC gazowy c.o. z Niemiec 
f. JUNKERS - Bosch cera-
norm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja 
serwisowa do mieszkania,do-
mu cena 1.400 zl tel. 691 686 
772

•	  PIEC GAZOWY c.o. stojacy 
korpus zeliwny,pompa elek-
tronik,z Niemiec f.Vaillant tyl-
ko ogrzewanie cena 1.200zlo-
raz piec gazowy c.o wiszacy 
do mieszkania,domku,sklepu-
,zakladu cena 1.000zl tel. 691 
686 772

•	 PIEC GAZOWY c.o. z za-
mknieta komora spalania wi-
szacy f. Vaillant dwufunk-
cyjny cena 1.200zl oraz tylko 
c.o. cena 1.100zl do mieszka-
nia,baru,sklepu,domku oraz 
grzejniki panelowe c.o rozne 
tel 691 686 772

•	 PIEC GAZOWY c. o. dwu-
funkcyjny wersja kominowa, 
wiszacy f.Vaillant z Niemiec 
po przegladzie serwisowym 
do mieszkania, domu, ekono-
miczny cena 1.000 zl   tel. 691 
686 772

•	Sprzedam drewno opałowe 
i kominkowe. 667 788 820 

•	 sprzedam namiot stalowy 
kompletny z folią na działkę 
ogrodową 600 cm *240 cm * 
200 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340 

•	Sprzedaż drewna, mieszane. 
880 690 659

•	Sprzedam wózek inwalidz-
ki. 665 541 960

•	W sprzedaży drewno roz-
pałkowe mieszane – duża 
wiązka. Stolarnia Olcho-
wo (przy drodze na Wy-
szomierz). Tel. 601 864 739 

•	Sprzedam jodłę kaukaska   
od 0,50 m do 2,5 m kopana 
lub cięta z własnej plantacji 
formowana tel. 602 10 11 18 
lub 600 899 289

•	Uprzęż dla konia sprzedam 
i wyrówniarkę do drewna. 
91 39 21 002

•	Karp jadalny – zarybienio-
wy. Sprzedam. 91 39 18 297 

•	Sprzedam betoniarkę 
150, spawarkę i krajzegę.              
669 823 464
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INFOrMATOr lOKAlNy - NOWOGArd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGUlArNA lINIA MI KrO BU SO WA SErOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia METrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZEWóZ OSóB - rO MAN BIŃCZyK - linia regularna 
 TEl. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - rESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

rESKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZEWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOlCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁAd jAZdy BU SóW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

•	zabezpiecznie	elektoroniczne	
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
•	 naprawy	 elektryczne	 i	 diagnostyka	
komputerowa 
•	serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY” W NOWOGARDZIE
przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 

w realizowanej budowie osiedla mieszkaniowego 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Termin zakończenia budowy – 31 maja 2016 r.
Osoby zainteresowane nabyciem 

lokalu mieszkalnego 
zapraszamy do siedziby 

Spółdzielni przy 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w 

Nowogardzie. Więcej informacji 
można uzyskać telefonicznie 

pod nr 913925261 
lub kom. 697 104 578 

www.smcisy.pl

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

rEKlAMA rEKlAMA

rEKlAMA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Reklama

MP0;Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Uczniowie obchodzili Andrzejki
W piątek (27 listopada), w Szkole Podstawowej w Strzelewie, z okazji Andrzejek, Sa-
morząd Szkolny zorganizował dla wszystkich uczniów mnóstwo atrakcji. 

Andrzejki obchodzone są w 
Polsce w noc z 29 na 30 listopa-
da, czyli w Wigilię dnia św. An-
drzeja. Jest to wieczór wyjątko-
wy, gdyż zgodnie z tradycją św. 
Andrzej uchyla rąbka tajemni-
cy wszystkim pragnącym po-

znać, jaka przyszłość ich czeka 
w uczuciach, zdrowiu, pracy. W 
naszej szkole zabawa andrzej-
kowa odbyła się w piątek 27 li-
stopada. Samorząd Szkolny, pod 
opieką p. Marty Jasek, zapewnił 
w tym dniu wszystkim uczniom 

wiele atrakcji. Był poczęstunek 
w klasach, wróżki przepowia-
dały przyszłość, nie zabrakło też 
wspólnych tańców i rewelacyj-
nych konkursów. 

Info: własna

ZSP w Osinie na przedstawieniu teatralnym

„Wojtek Strażak” 
We wtorek 24 listopada, o godzinie 12:30, w wiejskiej świetlicy w Osinie, odbyło się przed-
stawienie pt.„Wojtek Strażak”. Przedstawienie wystawił Teatr-Duet z Krakowa. Na spotka-
nie przybyli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osi-
nie z Oddziału zerowego oraz klas I-III Szkoły podstawowej wraz z wychowawcami.

Przedstawienie, które zostało 
wystawione przez grupę Teatral-
ną Duet z Krakowa, dotyczyło te-
matyki bezpieczeństwa oraz od-
powiedniego zachowania dzieci w 

różnych sytuacjach zagrażających 
życiu ludzkiemu. Odgrywane 
scenki miały charakter edukacyj-
ny. Niektórzy uczniowie zaprosze-
ni byli do wspólnej zabawy, i chęt-

nie w nich uczestniczyli. W trak-
cie spektaklu najmłodsze dzieci 
miały też możliwość wystąpić na 
scenie z aktorami, wystawiający-
mi tę sztukę. Widowisko teatral-
ne wzbudziło w dzieciach ogrom-
ne zainteresowanie spektaklem a 
najmłodsze dzieci skłoniło do głę-
bokich refleksji. 

Klaudia Stefańska 
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• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 10.12.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

s. 4

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Z cyklu nasi  przedsiębiorcy:

Lidia Szocik

Osina:

Wójt i radni 
podnieśli 
sobie pensje

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

rekLama rekLama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Płonęły samochody  
i nie tylko...

REKLAMA S015002913A

OCF Szczecin
tel. 728-825-158

Bez zaświadczeń o zarobkach

błyskawiczne pożyczki
na telefon

w domu Klienta

Wynajmę lokal  
o pow. 40m2  

ul. 15 Lutego 9c.  
Tel. 91 39 20 776  

kom. 606 378 817

Zdenerwowany burmistrz opuszcza salę obrad

Będzie mniej o 5 procent!

Mimo wniosku 
burmistrza, radni 
obniżyli podatki

Czytaj s. 3
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W skrócie

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

W sobotę (28 listopada), o godzinie 15: 00, w wiejskiej świetlicy w Ko-
ściuszkach, odbyły się Andrzejki dla dzieci. Dużą atrakcją dla najmłod-
szych pociech okazały się m.in. wróżby z kubeczków, lanie wosku oraz 
przekłuwanie serduszek z imionami chłopców i dziewczynek. Tego dnia 
nie zabrakło również tańców i zabawy przy dobrej muzyce oraz smaczne-
go poczęstunku. KS

W środę (2 grudnia), zniszczeniu uległ chodnik znajdujący się przy Za-
kładzie Karnym w Nowogardzie. Zdjęcia do redakcji dostarczył jeden z 
mieszkańców ulicy Zamkowej. -  Sąsiad mówił, że ten chodnik zniszczył sa-
mochód ciężarowy, który dowoził beton do jednego z zakładów znajdujących 
się na terenie więzienia – opowiada pan Jerzy. KR

W ostatnim tygodniu listopada, rozpoczęły się prace przy ul. Młynarskiej, 
mające na celu wymianę starych płyt chodnikowych i wykonanie nowej na-
wierzchni z kostki brukowej. Za remont chodnika odpowiedzialna jest no-
wogardzka firma AZBUD. Prace potrwają jeszcze przez kilka dni. KR

kolejne podpalenia w Nowogardzie? 

Spłonęły dwa samochody
Błysk, płomienie i zapach spalenizny obudził mieszkańców osiedla „Waryńskiego”, we wto-
rek o 3 nad ranem. Na parkingu pod blokami płonęły dwa auta. 

Zdarzenie miało miejsce do-
kładnie na parkingu położonym 
przy ul. 3 Maja 31 (naprzeciwko 
klatek od d do e). Auta płonęły tuż 
pod oknami mieszkańców. Ogień 
strawił pojazdy doszczętnie w za-
ledwie kilkanaście minut. Okop-
cone zostały też auta stające obok. 
Na miejsce wezwano straż pożar-
ną, która mogła jedynie dogasić 
płonące samochody. 

Strażacy nie chcą wypowiadać 

się na temat ewentualnej przyczy-
ny pożaru. Sprawę bada policja. 

- Powołaliśmy biegłego, który ma 
ustalić przyczyny pożaru. Nie wy-
kluczamy, że mogło to być podpale-
nie, ale też na przykład zwarcie in-
stalacji elektrycznej – mówi rzecz-
nik policji, Julita Filipczuk. 

Przypomnijmy, że to już nie 
pierwsze podpalenia samocho-
dów na terenie naszej gminy. 
Ostatnie miały miejsce w kwiet-
niu tego roku. Wówczas przy ul. 
Zamkowej, na dwóch parkingach 

spłonęły dwa auta. Rok wcześniej 
natomiast, w sierpniu doszło do 
serii podpaleń. Samochody pło-
nęły m.in. na parkingach przy ul. 
Kard. Wyszyńskiego oraz Luty-
ków. Sprawców tych podpaleń po-
licja ustaliła. Byli to dwaj nieletni 
mieszkańcy Redła. Obaj trafili do 
„poprawczaka”. Dlatego pożaru 
przy ul. 3 Maja, do jakiego doszło 
w nocy z wtorku na poniedziałek, 
policja nie łączy z poprzednimi 
zdarzeniami. 

MS

Widok z okien na płonące samocho-
dy. Zdjęcie wykonane przez jednego z 
mieszkańców osiedla

W miejscu, gdzie płonęły samochody, pozostały spalone resztki aut oraz ślady po 
akcji gaśniczej

Obyło się bez ofiar w ludziach i zwierzętach 

Pożar kurnika w Strzelewie 
W miniony wtorek, 1 grudnia, spalił się jeden z kilku kurników w Strzelewie. Straty liczo-
ne są w setkach tysięcy złotych. Na szczęście w budynku nie znajdowali się ludzie. Nie było 
też zwierząt. 

Jak podaje Straż Pożarna, 
ogień zauważono ok. 7.00. Pożar 
strawił cały budynek. 

- Pożar objął cały budynek o 
powierzchni ok. 1 tysiąca me-
trów kwadratowych. Zniszczenia 
są duże, zważywszy, że do środka 
złożyła się cała konstrukcja da-
chu – mówi Arkadiusz Skrzyp-
czak, zastępca komendanta po-
wiatowego Straży Pożarnej w 
Goleniowie. 

Akcja gaśnicza trwała kil-
ka godzin. Brało w niej udział 
kilkudziesięciu strażaków.  Na 
szczęście w budynku nie było 
ani ludzi, ani zwierząt. Straża-
cy nie dopuścili też do rozprze-
strzenienia się ognia na sąsied-
nie budynki. Straty wyceniono 
na ok. pół miliona złotych. Do-
kładna przyczyna pożaru jest 
nieznana. Wiadomo, że w bu-
dynku zapaliła się słoma. Obiekt 
był też ogrzewany. 

MS
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

rekLama rekLama

rekLama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

ZAPROSZENIE NA GIEŁDĘ PRACY:
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, filia Nowogard (Plac Wolności 9), w porozumieniu 

z firmą RHENUS LOGISTICS S.A., organizuje dnia 09.12.2015., o godz. 09:00, w sali nr 
13, na pierwszym piętrze, GIEŁDĘ PRACY w związku z rekrutacją na stanowisko: PRA-
COWNIK MAGAZYNOWY. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie.

Będzie mniej o 5 procent

Mimo wniosku burmistrza, 
radni obniżyli podatki
Mimo że burmistrz wnioskował o zachowanie dotychczasowych stawek podatkowych, radni koalicji zdecydowali o obniżeniu wysokości podatku od nie-
ruchomości, rolnego i od środków transportu – to jeden z wyników burzliwej czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie.  Po zgłoszeniu przez rad-
nych wniosku o obniżkę podatków, burmistrz opuścił salę obrad i rada procedowała dalej już bez obecności organu wykonawczego gminy. W trakcie za-
mykania tego numeru DN, sesja jeszcze trwała.  

Wczorajsza XIX sesja Rady 
Miejskiej w Nowogardzie, któ-
ra rozpoczęła się o godzinie 
14.30 miała w programie pod-
jęcie ważnych uchwał skut-
kujących wysokością obcią-
żeń podatkowych i opłat po-
noszonych przez mieszkań-
ców. Chodziło o podatki od 
nieruchomości i rolny, o po-
datki od środków transportu 
oraz o nowe taryfy opłat za do-
starczanie wody i odprowadza-
nie ścieków. W zakresie podat-
ków od nieruchomości, rolne-
go i środków transportu, Bur-
mistrz Nowogardu oświadczył 
w przeddzień sesji na stronie 
miejskiej, że: wnioskuje, aby nie 
podnosić wysokości tych podat-
ków i pozostawić je na dotych-
czasowym poziomie. Burmistrz 
nie zauważył jednak, że podat-
ki te w Nowogardzie są od lat 
na wysokim poziomie, co skut-
kuje np. zjawiskiem przeno-
szenia działalności zwłaszcza 
transportowej do ościennych 
gmin gdzie odpowiednie staw-

ki podatkowe są niższe. DN pi-
sał o tym już kilkakrotnie.  Na 
szczęście zauważyli to radni 
nowogardzcy i zamiast dzięko-
wać burmistrzowi, że nie pro-
ponuje podwyższenia podat-

ków zawnioskowali o ich obni-
żenie. Mimo konsternacji bur-
mistrza takim obrotem spra-
wy, co się wyraziło m.in. w de-
monstracyjnym opuszczeniu 
przez niego sali obrad, rad-

ni podjęli decyzję o obniże-
niu stawek wszystkich trzech 
podatków o 5%. W przypad-
ku podatku od nieruchomości 
oznacza to stawkę 18, 30 zł za-
miast 19, 18 dla budynków, w 

których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza i 0, 51 zł 
zamiast dotychczasowych 0, 54 
zł dla obiektów mieszkalnych. 
W przeliczeniu na kwoty to za 
np. 500 metrowy obiekt gospo-
darczy podatnik zapłaci oko-
ło 500 zł mniej rocznie jak do-
tychczas. Wszystkie dokład-
ne, nowe stawki poszczegól-
nych podatków przyjęte przez 
radnych na ostatniej sesji, po-
damy w wydaniu wtorkowym. 
Warto też podkreślić, że w gło-
sowaniu nad obniżką podatku 
od nieruchomości „za” było 14 
radnych a wstrzymało się 5-ciu 
radnych w tym 3 z SLD (jedna 
radna była nieobecna na sesji) 
i 2 ze Wspólnego Nowogardu. 

W trakcie zamykania tego 
numeru DN sesja jeszcze trwa-
ła, dyskutowano wówczas nad 
projektem dotyczącym zmia-
ny taryf opłat za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ście-
ków. Z rozmów w kuluarach 
należy się spodziewać, że nowe 
taryfy zostaną raczej odrzuco-
ne, w tym zakresie pozostałoby 
więc bez zmian.

sm

W imieniu radnych koalicji M.Krata referuje projekt uchwały w sprawnie obniżenia podatków
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IX Sesja rady Gminy Osina

Uchwalono budżet i w ekspresowym tempie 
przyznano podwyżki...
W czwartek (3 grudnia), o godzinie 13:00, w Osinie rozpoczęła się IX Sesja Rady Gminy.   Sesja zakończyła się już po godzinie, to dziwi tym bardziej, że 
poruszane były ważne kwestie, jak na przykład uchwalenie budżetu na rok 2016 i zwiększenie diet radnych oraz wynagrodzenia wójta...

Miejscem obrad była wiejska 
świetlica przy Urzędzie Gminy w 
Osinie. Radni podczas sesji rozpa-
trywali m.in. uchwały dotyczące 
ustalenia zmiany wysokości diet 
dla radnych, ustalenia zmiany za-
sad wypłacenia diet dla sołtysów 
oraz ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Osina - Krzysztofa 
Szwedo.  Przewodniczący Rady, 
na podstawie listy obecności, 
stwierdził, że w obradach bierze 
udział wymagana liczba radnych. 
Następnie został przedstawiony 
porządek obrad oraz dokonano 
przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji. W dalszej kolejności odbyło 
się głosowanie m.in. nad uchwała-
mi w sprawie uchwalenia budże-
tu Gminy na 2016 rok, w sprawie 
uchwalenia zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Osi-
na na lata 2016-2024, w sprawie 
przedłużenia dzierżawy na okres 
trzech lat nieruchomości położo-

nych w Osinie, a także w Przypól-
sku. Wymienione powyżej uchwa-
ły zostały podjęte przez radnych.  
Kolejnym elementem sesji Rady 
Gminy było poruszenie kwestii 
dotyczącej zmiany ustalenia wy-
sokości diet dla radnych, zmiany 
ustalenia zasad wypłacenia diet 
dla sołtysów oraz ustalenia wyna-
grodzenia dla wójta gminy Osina 
- Krzysztofa Szwedo. Uchwała o 
zmianie uchwały w sprawie usta-
nowienia wysokości diet dla rad-
nych została podjęta 11-ma głosa-
mi. Ustawa ta, wejdzie w życie 1 
stycznia 2016 roku. Przypomnij-
my, że dotychczas radni otrzymy-
wali dietę w wysokości 200 zł. Od 
nowego roku kwota ta wzrośnie o 
100 zł. Kolejną uchwałą, podjętą 
przez radnych była uchwała doty-
cząca ustanowienia zasad wypłaty 
diet dla sołtysów. Uchwałę tę pod-
jęto jednogłośnie. Sołtysi z dniem 
1 stycznia 2016 roku otrzymają 

dietę w formie miesięcznego ry-
czałtu w wysokości 200 zł.  Dzie-
siątym punktem porządku obrad 
była uchwała w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla wójta gminy 
Osina – Krzysztofa Szwedo, któ-
ra została podjęta 12-ma głosa-
mi. Przypomnijmy, że dotychcza-
sowe miesięczne wynagrodzenie 
wójta wynosiło 8 100 zł brutto. 
Na kwotę tę składa się wynagro-
dzenie zasadnicze – 4 500 zł, do-
datek funkcyjny 1 500 zł, dodatek 

specjalny w wysokości 20 % łącz-
nie wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego, tj. w kwo-
cie 1 200 zł, 20 % dodatku stażo-
wego od wynagrodzenia zasadni-
czego 900 zł.  Od 1 stycznia 2016 
roku kwota ta wzrośnie aż o 706, 
99 zł. Od nowego roku wójt gmi-
ny Osina otrzyma wynagrodze-
nie w wysokości 8 806, 99zł. Na 
kwotę tę składa się wynagrodze-
nie zasadnicze – 5 012, 14 zł, do-
datek funkcyjny 1 500 zł, dodatek 

specjalny w wysokości 20 % łącz-
nie wynagrodzenia zasadnicze-
go i dodatku funkcyjnego, tj. w 
kwocie 1 302,42 zł, 20 % dodatku 
stażowego od wynagrodzenia za-
sadniczego 1 002,43 zł. Wniosko-
dawcą podjęcia uchwały o zwięk-
szeniu wynagrodzenia wójta od 
2016 r. jest Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Osina.  Zakończe-
nie obrad było podsumowaniem 
działalności wójta między sesja-
mi. Dodajmy, że cała sesja zosta-
ła przeprowadzona w ekspreso-
wym tempie, gdyż już po godzinie 
wszystko było „załatwione”. Pyta-
ni radni tłumaczyli, że podejmo-
wane uchwały zostały wcześniej 
dokładnie przedyskutowane na 
spotkaniach stałych komisji rady.  
Radzie Gminy Osina pozostaje 
jednak pozazdrościć sprawności. 

KS, KR

kryzys w szpitalu cd.

„Solidarność” 
podtrzymuje i wyjaśnia 
Po artykule „Czy w szpitalu wybuchnie strajk”, który opubliko-
waliśmy tydzień temu w piątek, w redakcji DN odbyło się spotka-
nie z przewodniczącą NZSS „Solidarność” przy Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie, panią Elżbie-
tą Mogielską oraz wiceprzewodniczącą tegoż Związku panią Bo-
żeną Centałą. 

Obie Pani potwierdziły w roz-
mowie z DN, że w szpitalu jest 
kryzys i tym samym podtrzyma-
ły treść listu otwartego, jaki został 
skierowany do Burmistrza i Prze-
wodniczącego RM, w większej 
część zacytowany w naszym ar-
tykule, dotyczącym złej sytuacji, 
jaka niewątpliwie panuje w szpi-
tal. Jednocześnie przedstawiciel-
ki „Solidarności”, odcięły się od 
niektórych wypowiedzi osób cy-
towanych ww. publikacji.  Chodzi 
m. in. o stwierdzenie, że panie sa-
lowe mają zastępować pielęgniar-
ki w ich obowiązkach. Zdaniem 
obu pań zdanie to nie jest zgod-
ne z rzeczywistością. Salowe, co 
prawda pomagają pielęgniarkom, 
ale dotyczy to czynności pielęgna-
cyjnych wykonywanych przy pa-
cjentach, a nie jak opacznie mo-
gło to być zrozumiane np. poda-
wanie leków, czy robienie zastrzy-
ków. 

Nie mniej przedstawicielki „So-
lidarności” zapowiedziały w roz-
mowie z DN, że w dalszym cią-

gu oczekują na propozycje popra-
wy sytuacji panującej w placówce 
ze strony organu założycielskiego, 
jakim jest Gmina Nowogard. 

Przypomnijmy, że spór mię-
dzy Związkami a dyrekcją szpi-
tala, dotyczy m. in. kwestii wyna-
grodzeń dla średniego personelu 
pracującego w szpitalu na umowy 
o pracę, a także sytuacji pracow-
ników gospodarczych (salowych) 
w związku z powiększeniem ku-
batury szpitala po modernizacji, 
tzw. nowej bryły. Dyrektor szpita-
la zapowiedział, że chce do szpi-
tala „wprowadzić” firmę sprząta-
jącą, mającą rzekomo zapewnić 
pracę dotychczas pracującym w 
szpitalu salowym. Kobiety sprze-
ciwiają się jednak takiemu roz-
wiązaniu, uważając, że dyrekcja 
szuka oszczędności ich kosztem, 
co w konsekwencji może dopro-
wadzić do utraty ich dochodów. 

O sprawie DN będzie informo-
wał na bieżąco. 

MS

Będą przyjmować potrzebujących w domu parafialnym 

Caritas przy parafii WNMP  
ma swoje biuro 
Z dniem 2 grudnia 2015r., w domu parafialnym przy Kościele pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie, otwarte zostało biuro „Caritas”, działające przy tej parafii. 

Dotychczas Caritas nie miał 
własnego biura, gdzie mógłby w 
dogodnych warunkach przyjmo-
wać potrzebujących. Organizacja 
dysponowała jedynie pomieszcze-
niem, gdzie wydawano dary żyw-
nościowe. Znajdowało się ono w 
podwórzu Zarządu Budynków 
Komunalnych. Jak mówią wolon-
tariusze zespołu Caritas przy pa-
rafii pw. WNMP, z czasem biuro 
poszerzy ofertę dla swoich „pod-
opiecznych”. 

W przyszłości planujemy, aby w naszym biurze przyj-
mował psycholog i radca prawny, którzy będą udzielać 
bezpłatnych porad. - Dlatego pozostaje nam bardzo ser-
decznie wszystkich potrzebujących, jak i samotnych za-
prosić do naszego biura. Dziękujemy też z tego miejsca 
proboszczowi Grzegorzowi Legutko, że wsparł inicjaty-
wę otwarcia biura w domu parafialnym – powiedziały 
nam wolontariuszki Caritas, które tego dnia sprawowa-
ły pierwszy dyżur w nowo otwartym biurze organizacji. 

Biuro będzie czynne w każdą środę, w godzinach 
16.00-18.00. Znajduje się ono tuż obok kancelarii, gdzie 
dyżury dla wiernych sprawują księża. 

Jarek Bzowy Wolontariusze Caritas: Krystyna Berezowska, Grażyna 
Rynkiewicz, Danuta Łyjak
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„Wasze dobre serca  
i ciężka praca wyleczą 
najbardziej chorego”

Za leczenie,  
wspaniałą opiekę  

i uśmiech dziękuje  
Personelowi Oddziału 

Wewnętrznego Szpitala  
w Nowogardzie  

pacjentka Helena Wuj

Osiemnaście lat czekałeś. By dorosłym wreszcie być.
Dziś marzenia się spełniają, zaczniesz pełną piersią żyć.

Lecz pamiętaj, że przed Tobą,jeszcze wiele, wiele lat.
Żyj więc mądrze, w zgodzie z sobą,a cudowny będzie świat.

Krystianowi Ustyjańczukowi
zdania matury, zdobycia prawka oraz 

wszystkiego dobrego również 

w dniu Imienin
życzą 

kochający Rodzice, siostry, 
babcia Krysia i wujek Artur z Wiktorią

ŻyczeNIaPOdzIękOWaNIa

Bez klientów nie ma żadnego interesu...

Aumix II pełnoletni  
Znany w Nowogardzie sklep motoryzacyjny Aumix II, prowadzony przez Eugeniusza Kozerę, obchodzi w tym roku swoje 18 urodziny.  

Sklep Aumix II powstał w li-
stopadzie 1997 roku. Początkowo 
sklep znajdował się przy ul. 3 Maja 
w pawilonie, gdzie obecnie jest sa-
lon meblowy. 

- Tak naprawdę zacząłem przygo-
dę z własnym biznesem z Wieśkiem 
Małkiem, przed 24 laty. Prowadzili-
śmy sklep motoryzacyjny w budynku 
byłej restauracji „Kolorowa”. W roku 
1997, w listopadzie, podzieliśmy fir-
mę. Ja zostałem przy nazwie Aumix 
II i przeniosłem się do budynku na-
leżącego do PSS „Społem” przy ul. 3 
Maja. Wiesiek otworzył sklep przy 
ul. Kościuszki, o nazwie Aumix I – 
wspomina Eugeniusz Kozera, wła-
ściciel sklepu Aumix II, który dzi-
siaj znajduje się przy ul. Boh. War-
szawy 22. - W pewnym momencie 
PSS-y podniosły mi czynsz, do cen 
szczecińskich. Chciał nie chciał, mu-
siałem szukać nowej lokalizacji. Ku-

piłem budowę przy ul. Boh. Warsza-
wy. I tak działamy w tym miejscu do 
dzisiaj – mówi E. Kozera. 

Zdaniem przedsiębiorcy w 
ostatnich latach handel zmienił 
się o „180 stopni”. 

 - Przez 18 lat handel się zmienił 
diametralnie. Kiedyś nie było to-
waru, a ludzie trzymali pieniądze 
w workach. Dzisiaj jest odwrot-
nie. Towaru jest mnóstwo, ale go-
rzej z zasobnością naszych portfe-

li. Do tego wzrosła konkurencja w 
mieście. W związku z tym doszli-
śmy do wniosku, że nasza firma 
stanie się firmą rodzinną. Od pew-
nego czasu prowadzę sklep wspól-
nie z moim synem, Michałem (od-
nosił wielkie sukcesy, jako zawod-
nik motocrossowy KM „Cisy” No-
wogard. Nie bierze udziału w za-
wodach od tego roku – dop.red.). 
Docelowo szukamy jeszcze jednego 
pracownika, ale z tym nie jest ła-
two. Praca u nas jest wymagająca. 
W naszym fachu nie ma, bowiem 
miejsca na pomyłki. Trzeba się wy-
kazać znajomością części i akceso-
riów do samochodów, tak by klient 
otrzymał jak najszybciej to, czego 
potrzebuje – mówi właściciel skle-
pu Aumix II. 

Pytany o to, czego można ży-
czyć mu z okazji 18-lecia prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 

E. Kozera odpowiada: - żeby sklep 
starzał się powoli (śmiech). A tak 
poważnie pragnę podkreślić, że nie 
byłoby sklepu bez klientów, którym 
w tym miejscu dziękuję za to, że są 
z nami przez tyle lat. Bez klientów 
nie ma żadnego interesu. Żeby jesz-
cze lokalne władze stwarzały nam 
przyjaźniejsze warunki do gospo-
darowania, byłoby z pewnością 
lżej. Niestety władza dużo chce, ale 
sama nie wiele od siebie daje. I nie 
jest to tylko moje zdanie, ale opinia 
klientów, właścicieli firm, którzy do 
mnie przychodzą na zakupy – koń-
czy E. Kozera. 

Pozostaje pogratulować przed-
siębiorcy wytrwałości na nieła-
twym rynku i w niełatwych cza-
sach oraz życzyć samych dużych 
utargów na kolejne lata. 

Marcin Simiński 

Sklep Aumix znajduje się przy ul. Boh. Warszawy 22.

Eugeniusz Kozera ze swoim synem Michałem. Od pewnego czasu panowie wspólnie 
prowadzą interes.

droga do Orlika... fuszerek cd. 

Polbruk do połowy i 26 znaków 
Do redakcji DN dzwonią wciąż telefony w sprawie oddanej ostatnio, wyremontowanej przez gminę, drogi do boiska Orlik, przy ul. Boh. Warszawy. Tym 
razem na wykonanie drogi poskarżył się jeden z mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych znajdujących się za boiskiem. 

Przypomnijmy, że zgodnie z za-
powiedzą wyremontowana dro-
ga do Orlika miała też skomuni-
kować niewielkie osiedle domów 
jednorodzinnych znajdujących 
się za boiskiem, po prawej stronie 
(obszar geodezyjny Kulice). Już 
wiadomo jednak, że słowo „sko-
munikować” nabrało w tym przy-
padku najwyraźniej nowego zna-
czenia, zdaniem inwestora, – czy-
li Gminy Nowogard. Droga urywa 
się, bowiem kilkadziesiąt metrów 
przed osiedlem, do tego prowadzi 
częściowo... w zarośla. 

- To jakaś farsa. Nie dość, że dro-
ga kończy się w połowie, to dużo do 
życzenia pozostawia sama techno-
logia jej „zakończenia”. Już w tym 
miejscu tworzą się dziury. Mało 
tego, droga prowadzi prosto w krza-
ki – mówi nam jeden z mieszkań-

ców osiedla domów jednorodzin-
nych, do których można dojechać 
kierując się za boisko Orlik. 

Przypomnijmy, że to nie jedyna 
fuszerka na drodze, której koszt 
budowy wyniósł bagatela 670 tys. 
zł. Pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze DN. Problem jest z miej-
scami parkingowymi, a w zasa-
dzie ich brakiem. W efekcie licz-
nie tu parkujące samochody mu-
szą nadal zatrzymywać się czę-
ściowo na chodniku- teraz no-
wym chodniku.  Miejsca posto-
jowe, co prawda powstały na za-
toce koło boiska i sali sportowej, 
ale jedynie na 14 aut. Dlaczego tak 
mało, skoro miejsca było dość, aby 
stworzyć większą ilość miejsc par-
kingowych? To pytanie do gmi-
ny, które jeszcze raz powtarzamy. 
Niestety sporą część powierzchni 

zagospodarowana jest pod traw-
niki.  Nie pomyślano też o tym, 
aby kosztem części chodnika, pro-
wadzącego od skrzyżowania z ul. 
Boh. Warszawy w kierunku Orli-
ka, stworzyć równoległy parking, 
budując w zamian za to chodnik 

z wysokimi krawężnikami. A żeby 
było mało, sporą część tego frag-
mentu nowej drogi przeznaczając 
na przystanek autobusowy. Pyta-
nie, czy nie lepiej było zorganizo-
wać przystanek przy tzw. zatoce, 
która powstała dalej. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
cała inwestycja nie została prze-
myślana. Była szansa, aby roz-
wiązać na dobre komunikacyj-
ny chaos, jaki często tworzy się w 
tym miejscu. Korzystając z dotacji 
(droga otrzymała dofinansowa-
nie z tzw., „schetynówek”) była też 
szansa, aby naprawdę skomuniko-
wać osiedle domów jednorodzin-
nych znajdujących się na końcu 
drogi, szczególnie, że jak wiado-
mo jest tam jeszcze wiele działek 
budowlanych. 

W zamian za to, mamy kilka 
ton nowego polbruku i 26 zna-
ków drogowych, które ustawiono 
wzdłuż nowego fragmentu dro-
gi drogi...Znaki zostały policzone 
przez naszego Czytelnika. Spraw-
dziliśmy zgadza się… 

MS

Tu kończy się droga

Fot. freedron Dariusz Pędziszczak
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Zbiórka darów Caritas 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia NMP, infor-
muje o zbiórce żywności dla rodzin z naszej parafii. W piątek i so-
botę  04- 05.12.2015 r. zapraszamy do sklepów Biedronka przy ul. 
Warszawskiej, Polo Marketu i Intermarche, a w następnym tygo-
dniu tj. 11-12.12.2015 r. zapraszamy do sklepów Netto, Biedronka, 
Polo Market i Intermarche. Cieszymy się, że w piątek tj. 04.12.2015 
r. w sklepie Biedronka przy ul. Warszawskiej, w godzinach 16-18 
będą nas wspierać Radni gminy i powiatu. Pragniemy również po-
informować, że zostało otwarte biuro PZC w Domu Parafialnym, 
czynne w każdą środę od godz. 16-18. Zapraszamy te rodziny z na-
szej parafii, które pragną otrzymać paczkę świąteczną i potrzebują 
także innego wsparcia.

Przewodniczący PZC 
Ks. Grzegorz Legutko 

(Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rzą-

dów Tyberiusza Cezara. Gdy 
Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, 
brat jego Filip tetrarchą Iturei i 
kraju Trachonu, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyższych ka-
płanów Annasza i Kajfasza skie-
rowane zostało słowo Boże do 
Jana, syna Zachariasza, na pu-
styni. Obchodził więc całą okolicę 
nad Jordanem i głosił chrzest na-
wrócenia dla odpuszczenia grze-
chów, jak jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza: Głos wo-
łającego na pustyni: Przygotuj-
cie drogę Panu, prostujcie ścież-
ki dla Niego! Każda dolina niech 
będzie wypełniona, każda góra 
i pagórek zrównane, drogi kręte 
niech się staną prostymi, a wybo-
iste drogami gładkimi! I wszyscy 
ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 
Ewangelista Łukasz dzisiejszy 

fragment osadza w konkretnym 
kontekście historycznym. Bardzo 
dokładnie opisuje czas w jakim 
wydarzyło się skierowanie sło-
wa Bożego do Jana. Wiemy tak-
że kim jest Jan- synem Zacha-
riasza oraz gdzie to słowo zosta-
ło do Jana skierowane- na pusty-
ni. Tekst jest bardzo mocno osa-
dzony w historii. Możemy się za-

pytać: po co nam ta wzmianka hi-
storyczna? Ewangelista chce nam 
przez to przekazać, że zbawienie 
jest faktem historycznym. Wy-
darzeniem, które rzeczywiście 
miało miejsce w historii i w ża-
den sposób nie powinno podle-
gać dyskusji. Chyba nikomu nie 
przyjdzie na myśl negowanie ży-
cia na ziemi Jezusa z Nazaretu. 
Nie tylko Pismo Święte przecież 
o Nim mówi, ale również wie-
le dzieł autorów starożytnych np. 
Józef Flawiusz, który był history-
kiem żydowskim. Przyjście Me-
sjasza to nie legenda przepełnio-
na wieloma cudami, nadzwyczaj-
nymi zdarzeniami. To nie żaden 
mit, który można umieścić obok 
mitologii greckiej czy rzymskiej. 
Zbawienie przez Jezusa Chrystu-
sa stało się i jest faktem historycz-
nym, osadzonym w konkretnych 
realiach. Jakie ja mam podejście 
do Jezusa i Jego historyczności? 
Czy przyjmuję Go najpierw jako 
postać historyczną, a następnie 
jako zapowiadanego Mesjasza? 
Czy wierzę, że On jest Zbawicie-
lem. Spójrzmy teraz na to wyda-
rzenie, którego doświadczył Jan. 
Bóg skierował do niego swoje sło-
wo. Jan te słowo usłyszał, przyjął 
je i głosił. Każdy z nas zaproszo-
ny jest do tego, aby przejść dro-
gę Jana. My także mamy wsłuchi-
wać się w to, co Bóg pragnie nam 
powiedzieć w swoim słowie. Mo-
żemy tego dokonywać na różne 
sposoby. Uczestnicząc w Eucha-
rystii, poprzez prywatną lektu-
rę Pisma Świętego, biorąc udział 
w rekolekcjach lub dniach sku-
pienia poświęconych medyta-
cji tekstów biblijnych. Mamy być 
ludźmi wsłuchującymi się w sło-
wo Boże. Drugim etapem tej dro-
gi jest przyjęcie tego słowa. Przy-
jąć je to znaczy zaufać Bogu, że w 
każdym słowie objawia się miłość 

Boga do mnie, który pragnie mo-
jego zbawienia. Jan w ostatnim 
etapie drogi głosił słowo. Głosił 
chrzest nawrócenia dla odpusz-
czenia grzechów. Czas adwentu 
powinniśmy odczytywać w tym 
kluczu. Adwent jako chrzest na-
wrócenia. Czas przemiany, na-
prawy swojego życia. Czas uświę-
cania swojej codzienności. Minął 
już tydzień adwentu i warto za-
dać sobie pytanie: co przez ten ty-
dzień zmieniłem w moim życiu, 
w moim planie dnia? Czy doda-
łem sobie więcej modlitwy? Czy 
odjąłem sobie telewizji, interne-
tu, a może jedzenia? Jan nie był 
pomysłodawcą nawrócenia. Był 
głosem Słowa. Bóg się nim posłu-
żył. Jan stał się wykonawcą woli 
Bożej. Czy ja w swoim środowi-
sku jestem głosem Boga? Czy gło-
szę innym Boże prawdy? A może 
moim życiem zaprzeczam tym 
prawdom? W adwencie nasze 
serca powinna przenikać tęskno-
ta za nawróceniem. Gdyby Jezu-
sa teraz zabrakło, dopiero wtedy 
byśmy zrozumieli jak bez Niego 
trudno jest żyć. Byśmy żyli w nie-
ustannej ciemności co chcą nam 
pokazać roraty. Bycie w ciemno-
ści by przy Bogu doświadczyć 
światłości. Doświadczyć, że tylko 
On może rozjaśnić mroki nasze-
go serca. Jan głosił przygotowa-
nie drogi dla Pana. Mamy prosto-
wać ścieżki dla Niego. W ukształ-
towaniu terenu jak i naszym ży-
ciu pojawiają się doliny, wzniesie-
nia. Mamy zniszczyć wzniesienia 
egoizmu, zasypywać doliny de-
presji, nerwowości, braku cierpli-
wości. Nasze życie ma stawać się 
prostą drogą dla Boga, bez wy-
bojów, nierówności.   Mamy uła-
twić Bogu, poprzez nasz wysiłek 
nawrócenia, dotarcie do nas. Jan 
był prorokiem. W wyznaniu wia-
ry mówimy o Bogu „(…) który 
mówił przez proroków”. Kto dla 
mnie jest takim prorokiem? Kto 
mnie nauczył, uczy wsłuchiwa-
nia się w Boże słowo? A dla kogo 
ja jestem prorokiem? Kto prze-
ze mnie usłyszał wołanie samego 
Boga? Jan głosił potrzebę nawró-
cenia. Jest to zaproszenie i zada-
nie dla nas. Nawracajmy się i mó-
dlmy się gorliwie o nawrócenie 
dla innych! Stawajmy się proro-
kami naszych domów. 

Schola z Goleniowa w kościuszkach

Adwentowy koncert 
w kościele
W niedzielę (29 listopada), o godzinie 9: 15 w Kościele filial-
nym w Kościuszkach, odbyła się pierwsza adwentowa Msza 
św. z udziałem chóru „Schola” z Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Katarzyny z Goleniowa. 

Niedzielną Mszę św. celebrował 
ks. proboszcz Krzysztof Socha. Na 
uroczystość przybyła liczna grupa 
wiernych, która ze wzruszeniem 
oglądała spektakularny występ 
chóru.  Podczas liturgii w całym 
kościele rozbrzmiewały bogate w 
religijną treść adwentowe pieśni. 
Już wkrótce mieszkańcy Kościu-

szek po raz kolejny będą mogli 
uczestniczyć w tym wyjątkowym 
spotkaniu, gdyż Kościół filialny w 
Kościuszkach nawiązał współpra-
cę z chórem z Goleniowa. Orga-
nizatorami spotkania byli Beata i 
Rafał Wróbel. 

Klaudia Stefańska 

- Oddam za darmo małe kotki Tel: 781605762
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej, 
segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, junkers gazowy 
do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam: gruz 13 wywrotek (odbiór własny) 669823464                                   
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305

Benedykt Rusiniak: lat 50, zmarł 30.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
04.12.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Pelc: lat 66, zmarł 30.11.2015 r., pogrzeb odbył się 03.12.2015 r., 
na cmentarzu w Nowogardzie

Bogdan Syska: lat 47, zmarł 28.11.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
04.12.2015 r., o godz. 12.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Krzysztof Kostrubiec: lat 58, zmarł 02.12.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 05.12.2015 r., o godz. 11.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Mieczysław Roszak: lat 62, zmarł 02.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
07.12.2015 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Pani Marii Roszak
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają Kierownictwo  

i Współpracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Nabycie nieruchomości przez 
zasiedzenie

„Wraz z rodziną zamieszkuję w 
nieruchomości, która nie jest na-
szą własnością. Właściciel tej nie-
ruchomości nie jest nam znany, nie 
zawieraliśmy też żadnych umów 
dotyczących nieruchomości. Czy 
możemy żądać stwierdzenia zasie-
dzenia nieruchomości” 

Zasiedzenie jest jednym ze spo-
sobów nabycia nieruchomości, 
jak również udziału w nierucho-
mości. Jak wynika, bowiem z tre-
ści art. 172 § 1 kodeksu cywilne-
go, posiadacz nieruchomości nie-
będący jej właścicielem naby-
wa własność, jeżeli posiada nie-
ruchomość nieprzerwanie od lat 
dwudziestu, jako posiadacz sa-
moistny, chyba, że uzyskał posia-
danie w złej wierze (zasiedzenie). 
Zgodnie z § 2 wskazanego przepi-
su, po upływie lat trzydziestu po-
siadacz nieruchomości nabywa jej 
własność, choćby uzyskał posia-
danie w złej wierze. Decydującym 
kryterium dla oceny czy doszło do 
zasiedzenia nieruchomości jest, 
zatem z jednej strony upływ cza-
su – 20 bądź 30 lat oraz posiada-
nie samoistne. 

Zgodnie z art. 336 Kodeksu cy-
wilnego, posiadaczem samoist-
nym jest ten, kto faktycznie wła-
da rzeczą jak właściciel, zaś po-
siadaczem zależnym ten, kto wła-
da rzeczą, jako użytkownik, za-
stawnik, najemca, dzierżawca lub 
mający inne prawo, z którym łą-
czy się określone władztwo nad 
cudzą rzeczą. Rodzaj posiadania 
zdeterminowany jest przy tym za-
kresem rzeczywistego władztwa 
nad rzeczą oraz faktem, czy od-
bywa się ono za wyraźną lub do-
rozumianą zgodą innej osoby, w 
tym właściciela bądź współwła-
ściciela. Jak wynika z ugruntowa-
nego już orzecznictwa Sądu Naj-

wyższego, kryterium odróżniają-
cym posiadanie samoistne od po-
siadania zależnego jest czynnik 
woli, bowiem w obu przypadkach 
musi istnieć faktyczne władztwo 
nad rzeczą. Wola władania dla 
siebie przejawia się w podejmo-
waniu wielu czynności wskazują-
cych na to, że posiadacz traktuje 
faktyczny stosunek do rzeczy od-
powiadający jej własności. Posia-
danie samoistne, zatem to władz-
two nad rzeczą z wyłączeniem in-
nych osób i niezależne od wyraź-
nej lub dorozumianej zgody in-
nej osoby, w tym w szczególności 
niezależne od zgody i woli właści-
ciela. Każdy posiadacz samoist-
ny obejmuje rzecz w posiadanie, 
dlatego, że z przyczyn usprawie-
dliwionych, uważa się za właści-
ciela albo dlatego, że chce rzeczą 
władać dla siebie, jak właściciel, 
chociaż wie, że nie jest właścicie-
lem (orzeczenie Sądu Najwyższe-
go z dnia 5 grudnia 2007 r. I CSK 
300/07, OSNC -ZD 2008/3/91).

Każdorazowo dla oceny rodza-
ju posiadania istotnym jest, czy 
posiadacz objął rzecz w posia-
danie z woli właściciela i na za-
sadach przez niego określonych, 
czy też niezależnie od woli właści-
ciela, lub nawet wbrew jego woli 
czy świadomości. Objęcie rzeczy 
w posiadanie za zgodą właścicie-
la, nawet tylko dorozumianą i po-
siadanie jej w zakresie przez wła-
ściciela określonym lub tolerowa-
nym, świadczy o posiadaniu za-
leżnym, choćby posiadacza z wła-
ścicielem nie łączył żaden stosu-
nek prawny. Posiadacz włada wte-
dy rzeczą tak, jak osoba mająca 
prawo, z którym łączy się okre-
ślone władztwo nad rzeczą, a co 
za tym idzie jest posiadaczem za-
leżnym. Także zamieszkiwanie w 
nieruchomości przez właścicie-
la lub jednego ze współwłaścicie-
li wyklucza możliwość stwierdze-
nia zasiedzenia własności przez 
posiadacza korzystającego z tej 
samej nieruchomości za zgodą i 
wiedzą właścicieli, jeżeli właści-
ciel bądź współwłaściciel nie ustą-
pił ze swojej woli, co do całości 
prawa, a czynności faktyczne po-
siadacza nie wykazują na samo-
dzielny, rzeczywisty i niezależny 
od woli innej osoby stan władz-
twa nad rzeczą (orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 24 czerwca 
2009 r., sygn. akt I CSK 453/08). 
Podobnie korzystanie z nierucho-
mości przez jednego ze współwła-
ścicieli za dorozumianą zgodą po-
zostałych, wyklucza możliwość 
zasiedzenia udziału w nierucho-
mości. 

Istotnym pozostaje także, iż 
zgodnie z treścią art. 173 kodek-
su cywilnego, jeżeli właściciel nie-
ruchomości, przeciwko któremu 
biegnie zasiedzenie, jest małolet-
ni, zasiedzenie nie może skoń-
czyć się wcześniej niż z upływem 
dwóch lat od uzyskania pełnolet-
niości przez właściciela. Takie sy-

tuacje mają miejsce w szczegól-
ności w przypadku dziedzicze-
nia oraz darowizny nieruchomo-
ści. W tym przypadku, zatem ter-
min zasiedzenia ulega wydłuże-
niu o okres pozostały do ukończe-
nia przez małoletniego właściciela 
pełnoletniości oraz dwa lata wy-
nikające z ww. art. 173 k.c. Prze-
pisu tego nie stosuje się, kiedy ter-
min niezbędny do stwierdzenia 
zasiedzenia upłynął zanim mało-
letni stał się właścicielem nieru-
chomości (tj. w czasie, kiedy wła-
ścicielem była osoba dorosła).

Jak ubiegać się o stwierdze-
nie zasiedzenia? W celi stwier-
dzenia zasiedzenia nieruchomo-
ści należy wystąpić ze stosownym 
wnioskiem do Sądu Rejonowe-
go właściwego dla miejsca poło-
żenia nieruchomości. Do zgłosze-
nia wniosku uprawniony jest każ-
dy zainteresowany. Postępowa-
nie odbywa się w trybie niepro-
cesowym.  W posiedzeniu Sądu 
uczestniczy właściciel, jego na-
stępca prawny oraz inni zaintere-
sowani. Jeżeli wnioskodawca nie 
wskazuje innych zainteresowa-
nych, orzeczenie Sądu może za-
paść dopiero po wezwaniu innych 
zainteresowanych przez ogłosze-
nie. Sąd może zarządzić ogłosze-
nie również w innych wypadkach, 
jeżeli uzna to za wskazane. Opłata 
od wniosku o stwierdzenie naby-
cia nieruchomości przez zasiedze-
nie wynosi 2.000,00 zł, bez wzglę-
du na wartość przedmiotu sporu. 
Orzeczenie Sądu potwierdza na-
bycie nieruchomości przez zasie-
dzenie i jest podstawą do dokona-
nia wpisu zmian w księdze wie-
czystej nieruchomości. 

Należy także mieć na uwadze, 
iż w przypadku nabycia nieru-
chomości przez zasiedzenia, oso-
ba nabywająca nieruchomości zo-
bowiązana jest do uiszczenia po-
datku przewidzianego w ustawie 
z dnia 08 lipca 1983 r. o podat-
ku od spadków i darowizn. Wyso-
kość podatku w przypadku naby-
cia własności w drodze zasiedze-
nia wynosi 7% podstawy opodat-
kowania. Podstawę opodatkowa-
nia stanowi wartość nabytej nie-
ruchomości po potrąceniu dłu-
gów i ciężarów ustalona według 
stanu rzeczy i praw majątkowych 
w dniu nabycia i cen rynkowych 
z dnia powstania obowiązku po-
datkowego, przy czym przy na-
byciu w drodze zasiedzenia wyłą-
cza się z podstawy opodatkowania 
wartość nakładów dokonanych na 
daną rzecz przez nabywcę pod-
czas biegu zasiedzenia. Oznacza 
to, że w przypadku przeprowa-
dzania remontów czy moderniza-
cji nieruchomości, wartość tych-
że prac winna być uwzględnio-
na przy ustalaniu podstawy opo-
datkowania. Należy pamiętać, że 
wartość nakładów odlicza się od 
podstawy opodatkowania, a nie 
od obliczonego podatku. 

Agnieszka Warian

kONdOLeNcje

Świąteczną Zbiórkę Żywności

Po raz kolejny wraz z Banka-
mi Żywności oraz sklepem Net-
to w Nowogardzie, organizuje-
my Świąteczną Zbiórkę Żywno-
ści dla osób i rodzin potrzebują-
cych. Dzięki hojności mieszkań-
ców Nowogardu w roku 2014 po-

nad 40 rodzin oraz dzieci z Do-
mów Dziecka nr 1 i nr 2 otrzy-
mały znaczne wsparcie na ten 
szczególny okres, jakim są Świę-
ta Bożego Narodzenia. W tym 
roku będziemy zbierali produk-
ty żywnościowe o dłuższym ter-
minie przydatności (olej, słody-
cze,  konserwy, przetwory, pro-
dukty sypkie itp.) w Netto w No-
wogardzie w piątek 04grudnia 
oraz sobotę 5 grudnia, w godzi-
nach otwarcia sklepu tj. od 7:00 
do 21:00. Pragnę gorąco zapro-
sić i zachęcić Państwa do udziału 
w akcji. Żywność zebrana w ra-
mach tej akcji trafia do konkret-
nych rodzin na terenie naszego 
miasta i gminy.

w imieniu organizatorów
pastor Kościoła Ewangelicznych 

Chrześcijan w Nowogardzie
Cezary Komisarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
9 grudnia br. /środa/ o godz. 17.00

 na otwarcie 
WYSTAWY MALARSTWA

Małgorzaty Krawczyk

OGŁOSzeNIe  PkPS
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  

W NOWOGARDZIE
INFORMUJE: O DNIACH I GODZINACH 

WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ
PROGRAM - P.O.P.Ż 2014-2020
10.12.2015 CZWARTEK
OD GODZ.9:00 14:00 NUMERY  1-80
11.12.2015 PIĄTEK
OD GODZ.9:00-14:00 NUMERY 81-160
12.12.2015 SOBOTA
OD GODZ.9:00-14:00. NUMERY 161-260
 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ NOWO-

GARD
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. DOWÓD OSOBISTY
NADANY NUMER PORZĄDKOWY

Zarząd PKPS

Zgubiono legitymację osoby niepełnosprawnej na nazwisko 
Czupryńska Bogumiła. Znalazcę prosimy o kontakt: tel. 606822748
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NOWA LOKALIZACJA: ul. Warszawska 14 (obok poczty) tel.  91 395 10 87

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Firma rhenus Logistics S.a. Oddział w Goleniowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

PracOWNIk maGazyNOWy
Lokalizacja: Łozienica/Goleniów

 
do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- załadunek/rozładunek towarów za pomocą wózka ręcznego lub mechanicznego,
- obsługa skanera, komputera.

Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności pracy w zespole,
- podstawowej  znajomości obsługi komputera,
- zaangażowania i motywacji do pracy,
- sumienności w wykonywaniu obowiązków,

Oferujemy:
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
- pracę w systemie II zmianowym
- wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- zapewniamy i współfinansujemy dojazd na trasie Nowogard-Łozienica-Nowogard.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres  
e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 8.12.2015.

zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Pracy w Nowogardzie  
dnia 9.12.2015r. o godz. 9:00.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 
2002r. nr 101, poz. 926).

Firma „Rega”  
Węgorzyce 16A, OSINA

PRODUCENT DOMÓW Z DREWNA

zatrudni
                                   KIEROWNIKA PRODUKCJI
wymagania: 
- wykształcenie minimum średnie  budowlane lub techniczne,  
- mile widziane doświadczenie w zarządzaniu  ludźmi,  
- podstawowa znajomość programów Word, Excel  
oferujemy: 
- stabilne  i atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- umowę o pracę, 
- możliwość rozwoju  zawodowego  
 
    PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, MONTERÓW KONSTRUKCJI
wymagania: 
- osoby z doświadczeniem pracy monterów, cieśli, stolarzy, dekarzy
 oferujemy: 
- umowę o pracę,  
- stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne

Kontakt: Węgorzyce 16a  72-221 Osina,  Tel. 91 391 08 02, gajdel@rega.pl
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deserowych, po torty na wszel-
kie okazje.

Marka naszych produktów jest 
znana i  ceniona w Nowogardzie. 
Dewizą zakładu jest smak i trady-
cja. Już od 28 lat dokładamy sta-
rań, aby wyroby piekarni i cukierni 
SATURN były na bardzo dobrym 
poziome. Gwarantuje to klientowi 
używanie przez nas tradycyjnych 
receptur i przepisów domowych. 
Oczywiście oferujemy bogaty asor-
tyment wyrobów cukierniczych 
i piekarskich. Naszą dumą są tor-
ty weselne i okolicznościowe, ciasta 
owocowe np. wiśnia z alkoholem 
czy też czekoladowe oraz  pieczy-
wo, jak również jest specjalna ofer-
ta na święta w postaci ciast i in-
nych jeszcze wypieków. Dlatego ko-
rzystając z okazji pozostaje mi za-
prosić wszystkich Czytelników DN, 
by odwiedzali teraz, przed święta-
mi nasz firmowy sklep, który mie-
ści się przy ul. Wyszyńskiego w No-
wogardzie, gdzie pani ekspedienta 

sprzeda lub przyjmie zamówienie 
na nasze firmowe torty, ciasta czy 
pieczywo. Piekarnia oprócz ciągłej 
produkcji i sprzedaży, również w 
sezonie letnim szuka nowych źró-
deł pozyskiwania klientów. Dlatego 
swoje produkty dostarczamy także 
do niektórych miejscowości nad-
morskich. 

Wasza sprzedaż prowadzona 
jest w sklepie firmowym i po-
przez tzw. sprzedaż „okienko-
wą, gdzie codziennie przychodzi 
bardzo wielu klientów?

Zgadza się. Ciasta, ciastka itp. 
smakołyki, sprzedawane są w skle-
pie, ale też właśnie w „okienku” 
piekarni, gdzie klient może od nie-
dzieli  do piątku kupić wieczorem 
ciepłe pieczywo. Ciekawostką jest 

fakt, że nowogardzianie już się do 
tej formy sprzedaży przyzwyczaili i 
podtrzymują ją. Dlatego tutaj bar-
dzo chciałabym podziękować na-
szym klientom, którzy niemal co-
dziennie kupują i smakują nasze 
produkty.

Kończąc starym powiedze-
niem, że nie z każdej mąki bę-
dzie chleb i nie z każdego chęt-
nego piekarz, zapytam: czy żeby 
pracować w tym fachu trzeba 
być na pewno sumiennym, obo-
wiązkowym, ale czy tylko? 

Nie będę patetyczna, jeżeli od-
powiem, że do tego zawodu trzeba 
mieć serce i utrzymywać zwyczaj-
nie dużą higienę, bowiem pracow-
nik produkuje tu żywność. Tutaj 
bardzo istotna jest pracowitość, jak 
również rzetelność i sprawność fi-
zyczna, bowiem praca jest często w 
godzinach nocnych. Kolejną spra-
wą jest odpowiedzialność. Grupa  
lilkunastu osób, które pracują w 
„Saturnie” jest grupą bardzo pra-
cowitą i sumienną, bo w tym fachu 
po prostu nie można być innym, 
gdyż zaraz to wyczują sami klien-
ci. Dlatego w tym miejscu ja rów-
nież chciałabym za pośrednictwem 
gazety DN, podziękować wszyst-
kim moim pracownikom za wkład 
i to wielkie serce, które zostawiają 
tutaj w każdym dniu, co powodu-
je, że inaczej smakują ciasta, chleb, 
bułki czy inne produkty.

Piekarz też chyba musi umieć 
pracować w zespole…?

Jak najbardziej. Dlatego ze-
spół tworzy ogół sukcesu firmy. Ja, 

mimo, że jestem właścicielką i pra-
codawcą zarazem to nie uchylam 
się od fizycznej pracy i tak jak moi 
pracownicy jestem tutaj z nimi i 
wykonuję część obowiązków. 

Pani Lidio, ten biznes nie lubi 
próżni. Dlatego zapytam, czy ma 
pani jakieś plany na przyszłość 
odnośnie inwestycji w firmie? 

Oczywiście, że tak. Marzy mi 
się, by kiedyś jeszcze tu otworzyć 
lub stworzyć przy „Saturnie” miej-
sce ze stolikami, krzesłami, paraso-
lami słonecznymi do konsumpcji 
przy kawie, ciast, deserów, itp. Czy 
mi się to uda? Zobaczymy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy
Foto: Klaudia Stefańska

Dziennik Nowogardzki: Pani 
Lidio, zanim porozmawiamy o 
działalności „Saturna” cofnijmy 
się do września tego roku, gdzie 
tu i ówdzie dochodziły głosy do 
mieszkańców Nowogardu, że 
piekarnia „SATURN” została 
zamknięta i że jednym z powo-
dów była plajta firmy? 

Lidia Szocik właścicielka pie-
karni i cukierni „Saturn” - Za-
nim odpowiem na to pytanie chcia-
łabym serdecznie przywitać pana i 
koleżankę w naszych skromnych 
progach tu w piekarni „Saturn”, 
która działa od 28 lat. Jej pozycja 
i kondycja finansowa jest nadal w 
bardzo dobra. Także perspektywy, 
jakie przed nią się roztaczają są 
jak najbardziej pozytywne. Dlate-
go nie rozumiałam tych spekulacji, 
które do mnie dochodziły. Mówio-
no, że piekarnia np. zbankrutowa-
ła, że Sanepid ją zamknął itp. A po-
wód, chwilowej przerwy, był tylko 
jeden i to ten prozaiczny, a miano-
wicie konieczność udzielenia usta-
wowych urlopów dla pracowników, 
którzy w pocie czoła, codziennie tu 
pracują, by rano klient mógł kupić 
chrupiący, ciepły i smaczny chleb i 
bułki. Dlatego zaprzeczam pogło-
skom, które wtedy były roznoszo-
ne. Saturn bardzo dobrze prospe-
ruje, a jakość jego produktów jest 
wciąż niezmienna i na bardzo do-
brym poziomie.

Czy to prawda, że małe pie-
karnie giną, bo kupujemy chleb 
w marketach? To dla branży jest 
dość duży kłopot? 

Słuszna uwaga, ale nie do końca 
na terenie gminy Nowogard, któ-
ra jak pan wie, ma trzy liczące się 
piekarnie, które funkcjonują już od 
bardzo wielu lat w naszej gminie. 
„Saturn”, „Karsk” i „Pędziszczak”. 
To piekarnie z wieloletnią tradycją 
i własnymi, indywidualnymi wy-
robami, które zostały opracowa-
ne przez technologów, toteż każ-
dy pracuje na własny rozrachunek 
i ma swoich klientów, którzy mają 

przez to dostęp do zróżnicowanego 
zestawu wyrobów cukierniczych, a 
także pieczywa. Co prawda marke-
ty w Nowogardzie są i będą i tego 
nie zmienimy, ale na Boga nie „do-
stawiajmy” kolejnych, bowiem to 
z pewnością będzie „gwoździem 
do trumny” dla lokalnego biznesu. 
I tak jest już ciężko, bo klient bę-
dzie zawsze szukał produktów tań-
szych, bowiem przyszło mu żyć w 
bardzo ciężkich czasach. Dlate-
go chleb będzie kupował oczywi-
ście w rodzimych piekarniach, ale 
i też marketach i to jest jego indy-
widualny wybór, który trzeba sza-
nować. Gminne piekarnie należą 
do średnich piekarń i to jest aku-
rat cecha pozytywna, bowiem ja-
kość wyrobów jest dużo wyższa, 
niż w stosunku do tych „wielkich” 
piekarń, które pieką chleb do wie-
lu marketów. Markety to nie je-
dyny nasz kłopot. Dla przykładu 
osadzony w naszym ZK, zjada na 
śniadanie chleb z piekarń szczeciń-
skich, a nie nowogardzkich? To do-
piero jest nieuczciwe, ponieważ po-
przez takie niezrozumiałe przetar-
gi rujnuje się lokalny biznes, na 
który pracują często z wieloma wy-
rzeczeniami nowogardzcy przed-
siębiorcy, w tym właśnie piekarze. 
Uczciwa konkurencja w handlu 
stymuluje chęć do rozwijania dzia-
łalności i tym samym wykonywa-
nych usług. Dlatego apeluję do lo-
kalnych włodarzy, by przy podej-
mowaniu decyzji zawsze kierowa-
li się dobrem naszych przedsiębior-
ców, bo to oni są ważną częścią ca-
łego „płynącego krwiobiegu finan-
sowego” tego miasta i w rachunku 
ciągnionym na ogół opłaca się ko-
rzystać z usług lokalnych firm.  

Zmieniają się zwyczaje ży-
wieniowe Polaków. Zaurocze-
ni reklamami chipsów, płatków 
i sprasowanych chlebków zapo-
mnieliśmy o tradycyjnym pol-
skim pieczywie?

Wywodzę się z domu, gdzie 
chleb piekli moi rodzice, a konkret-

nie mama. Wypiekała chleb me-
todą tradycyjną, bo nie było in-
nej wówczas możliwości. Dlate-
go te tradycje przejęłam ja sama i 
staram się je wykorzystywać, także 
tutaj w swojej piekarni. Nie muszę 
mówić, że wypieki z dawnych lat 
były inne, zboże nie zawierało tylu 
środków ochronnych, które nieko-
niecznie są dobre, dla jakości uzy-
skiwanej mąki. Pestycydy to obec-
nie największe zło, jakie obniża ja-
kość zbóż, a tym samym smak chle-
ba. Dlatego dziwią mnie niektó-
re zalecenia np. dlaczego pszenica, 
która jest już zdatna do koszenia, 
a mimo to musi być jeszcze popry-
skana. Pytam się, po co? Takie za-

biegi zdecydowanie nie służą jako-
ści chleba, a tym samym naszemu 
zdrowiu. Dlatego Unia Europejska 
powinna zmienić nieco dyrektywy 
i dostosować je tak, by było w nich 
więcej głosu fachowców a mniej 
urzędników, którzy mam wraże-
nie, że nie mają chyba pojęcia o 
wielu sprawach.

Coraz więcej osób szuka też w 
pieczywie dodatkowych skład-
ników odżywczych, czy nowych 
smaków. W jakim kierunku bę-
dzie podążał ten trend?

W tym zakresie coraz szerzej wy-
korzystuje się chociażby zioła.  Pie-
czywo np. z nasionami Chia oprócz 
oryginalnego smaku jest źródłem 
błonnika, białka i kwasów tłusz-
czowych omega-3. Charakteryzu-
je się więc nie tylko wspaniałym, 
lekko orzechowym smakiem oraz 
istotnymi wartościami odżywczy-
mi. Konsument chleba poszukuje 
nowych smaków, dlatego dobrze, 
że branża piekarnicza jest otwarta 
na właśnie szukanie nowych tren-
dów w wypiekach. 

Wyroby z piekarni „ Saturn” 
mogą pochwalić się dużym uzna-
niem wśród mieszkańców nasze-
go miasta. Posiadacie, w/g mo-
ich informacji, szeroki wachlarz 
asortymentowy od ciast droż-
dżowych, serników, makowców, 

„Saturn” S.C. Piekarnia i cukiernia  Lidia Szocik 

Jedząc chleb podziel się z in ny mi... 
„Piekarnia-Cukiernia Saturn Lidia & Jan Szocik, wyroby cukiernicze”, to znana w Nowo-
gardzie firma, zajmująca się od 28 lat usługami piekarskimi i zapewniająca niezwykle boga-
tą ofertę dobrego pieczywa. W ramach stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” tym razem roz-
mawiamy z  panią Lidią Szocik, właścicielką  piekarni „Saturn”.

W takich kotłach piekarze wyrabiają ciasto na chleb

Piekarnia posiada również swój firmowy sklep, na zdjęciu z właścicielką- sprze-
dawczyni pani Jadwiga

Od lewej właścicielka Lidia Szocik oraz pracownica pani Dorota, prezentujące wy-
roby piekarni Saturn
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 dylematy Nowogardu cd.

Czyli jak Rada Miejska sama czyni się bezradną
 W oczekiwaniu na decyzję RM w sprawie skargi na Burmistrza o „blokowaniu” Patriotycznego Marszu Niepodległości z ewidentnym łamaniem prawa (złożyłem ją 
jeszcze przed poprzednią sesją Rady), należy zwrócić uwagę na pewną bezradność samej rady gminnej. Otóż czy można być pewnym właściwego rozpatrzenia wniosku 
przez radę? Z powodu przykrego doświadczenia z wcześniejszym wnioskiem do RM w Nowogardzie, można mieć wątpliwości, ponieważ w/w rada a głównie jej prze-
wodniczący bardzo chętnie wyzbywa się swoich kompetencji na rzecz Burmistrza, przyjmując spolegliwie interpretację prawa dokonywaną przez „komórkę prawną” bę-
dącą na „garnuszku” gminy. RM, bowiem nie posiada swojego niezależnego od Ratusza prawnika, co faktycznie czyni Ją w wielu ważnych sprawach „bezradną”. 

  W lutym br. Komitet Odbudo-
wy Pomnika Niepodległości w No-
wogardzie złożył projekt opisują-
cy, jak naszym zdaniem powinien 
zostać wykonany ten pomnik, a 
szczególnie jego główny element, 
tablica. Po miesiącu dostaliśmy 
odpowiedź, czyli wykładnię praw-
ną wykonaną przez gminnego 
prawnika mówiącą, że procedowa-
nie nad tym wnioskiem nie należy 
do kompetencji RM, bo rada może 
tylko wznosić pomniki! Sejm RP 

podzielił władzę w ustawie o sa-
morządach określając radę gminy, 
jako organ stanowiący i kontrol-
ny a burmistrza, jako organ wyko-
nawczy a w sprawie pomników za-
warł jeden paragraf tj. art.18 ust.2 
o brzmieniu: do wyłącznej wła-
ściwości rady gminy należą (mię-
dzy innymi) p. 13 – podejmowanie 
uchwał w sprawach herbu gminy, 
nazw ulic i placów będących droga-
mi publicznymi lub nazw dróg we-
wnętrznych, a także wznoszenia po-
mników;  i na ten temat tylko tyle. 
Jest rzeczą oczywistą, że prawo nie 
jest w stanie zawierać wszystkich 
szczegółowych przypadków, które 
mogą zdarzyć się w trakcie funk-
cjonowania w/w organów i ewi-
dentnie ustawodawca ustalił, że w 
ważnych sprawach takich jak np. 
pomniki oddaje kompetencje w 
ręce kolegialnego organu, jakim 
jest rada gminy, a nie jednej oso-
bie, jakim jest organ burmistrza. 
Podstawą do stworzenia nowego 
pomnika, czyli Pomnika Niepod-

ległości   w Nowogardzie był stary 
obiekt pomnika „Nieznanego Żoł-
nierza” i choć treścią napisu na ta-
blicy nawiązuje do poprzedniej ta-
blicy, to jednak bezsprzecznie wg 
projektu nowego wizerunku, a 
głównie dopisanego kalendarium 
ma to być nowy pomnik, o no-
wym znaczeniu. Idąc tokiem my-
ślenia „ratuszowego” prawnika o 
wyłącznie literalnym traktowaniu 
zapisu w/w ustawy, to poprzednia 
rada też nie miałaby uprawnień 
do nadania nazwy temu pomniko-
wi „Pomnik Niepodległości”, gdyż 
mogłaby to czynić tylko, co do ulic, 
placów i dróg. Czyżby poprzednia 
rada była bardziej demokratyczna 
i miała większe uprawnienia i dla-
tego nad wnioskiem procedowa-
ła mimo braku literalnego zapisu 
w ustawie i do tego jeszcze nega-
tywnej opinii nowogardzkiego hi-
storyka?

  Rada gminy po rozpatrzeniu 
wniosku może go odrzucić więk-
szością głosów, jak to w demo-

kracji, ale uchylenie się od pro-
cedowania nad nim jest ewident-
nym złamaniem ustawy o samo-
rządzie. Takie pokorne oddawa-
nie swoich kompetencji wynika z 
PRL-owskiej mentalności niewol-
nika. Ta mentalność, co najwyżej 
jest w stanie wywołać jęczenie i la-
ment, że nic się nie da zrobić. Na-
tomiast  nie jest w stanie spowodo-
wać własnego działania w posta-
ci przeczytania (ze zrozumieniem) 
jakiejś ustawy. Radny nie może się 
zasłaniać niewiedzą, że nie zna się 
na prawie, historii, oświacie, zdro-
wiu, czy kanalizacji. Czy ta niewol-
nicza mentalność pozwoli proce-
dować radnym nad wnioskiem o 
upomnienie Burmistrza w sprawie 
złamania ustawy „Prawo o zgro-
madzeniach”   i czy pozwoli zaak-
ceptować w świadomości   zawar-
te w niej obywatelskie przywile-
je? Ustawa ta, bowiem daje zwy-
kłemu obywatelowi prawo do zwo-
łania zgromadzenia, na jaki temat 
mu się podoba. Nawet np. protest 

przeciwko burmistrzowi z wręcze-
niem jakiejś petycji, a organ gminy 
nie może mu tego zabronić a nawet 
musi to zgromadzenie zabezpie-
czyć przez Policję i ogłosić w biu-
letynie informacji publicznej.  Nie 
ważne czy to się „władzy” podoba, 
czy nie, taka ustawa od 29 wrze-
śnia tego roku zaczęła obowiązy-
wać a poprzednie ustawy, bardziej 
restrykcyjne jak wprowadzona po 
„rozruchach” ust. z 1971r!, tym sa-
mym straciły moc prawną.

   A więc poczekajmy, jaką „ra-
dosną twórczością” obdarzy nas 
„gminny” prawnik w sprawie ak-
tualnej skargi. A do urzędni-
ków, policjantów i radnych podat-
nych na różne naciski, mam prze-
kaz z piosenki J. Kobuszwskiego „ 
Ej, wy, wy, ludzie, wy tych pogró-
żek nie kupujta i choć szaleje wójt, 
wy wójta się nie bójta!     Bo wie-
je „Wind of Change” (wiatr zmian) 
i w Nowogardzie też będą wolno-
ściowe zmiany.

Mirosław Berezowski 

Zdemontowany w ubiegłym tygodniu, w nocy z piątku na sobotę, pomnik w Mielcu prezentował się od strony estetycznej znacznie lepiej aniżeli nasz, jego 
treściowy odpowiednik, czyli nowogardzki obelisk przy (o paradoksie) pl. Wolności!     fot. Wikimedia Commons 

a u nas ciągle stoi  

W Mielcu usunęli sołdata…
Kolejne miasto w Polsce usunęło w tych dniach pomnik, na którym widnieje sylwetka żołnierza wyzwoleńczej Armii Radzieckiej. Tym razem akcja de-
montażu dotyczyła obelisku stojącego przed budynkiem starostwa w Mielcu.  

Widoczny na załączonym zdję-
ciu pomnik, usunięto w nocy z 
piątku na sobotę w ubiegłym ty-
godniu. Obelisk stał przed budyn-
kiem starostwa w Mielcu.  O usu-
nięciu pomnika z reprezentacyj-
nego miejsca Mielca, zdecydo-
wali we wrześniu miejscy radni. 
Na razie nie wiadomo, gdzie zo-
stała zdeponowana figura przed-
stawiająca żołnierza radzieckiego 
trzymającego dziecko, a w drugim 
ręku miecz. Była to niemal wier-
na kopia pomnika, jaki został wy-
budowany w latach 50. w Berli-
nie Wschodnim. To kolejny w cią-
gu ostatnich miesięcy akt porząd-
kowania polskiej przestrzeni pu-
blicznej, z zaśmiecających ją ele-
mentów uwłaczających godno-
ści wolnego narodu. Przypomnij-
my to żołnierze Armii Czerwo-
nej, 17 września 1939 roku, za-
atakowali polskie tereny wschod-
nie i realizując porozumienie nie-
miecko radzieckie o rozbiorze 
Polski. Dopiero konflikt między 

bratnimi totalizmami, hitlerow-
skim i radzieckim spowodował, 
że Armia Czerwona przewaliła 
się przez ziemie polskie, jako tzw. 
wyzwoliciel. Ten wyzwoliciel cha-
rakteryzował się szczególną takty-
ką – wyzwalał, aby zniewolić. I tak 
spokojnie stał kilka miesięcy po 
lewej stronie Wisły, aby walczącą 
od 1 sierpnia 1944 roku Warsza-
wę, Niemcy mogli zamienić w ru-
inę i wybić kilkaset tysięcy miesz-
kańców stolicy. To było kolej-
ne tym razem ciche współdziała-
nie „turańskich” potęg, (czyli Nie-
miec i Rosji -patrz. Feliks Konecz-
ny) i swoisty kolejny, tym razem 
niepisany, pakt Ribbentrop- Mo-
łotow. Nie miejsce tu, aby wymie-
nić wszystkie zbrodnie na naro-
dzie polskim tej bratniej armii, ale 
nie da się pominąć jej udziału w 
eksterminacji katyńskiej, czy po-
wojennym zniewalaniu narodu. 
Dzisiaj mimo totalnie głoszonej 
po wojnie komunistycznej propa-
gandy prawda odzyskała, należ-

ne jej jedynie, miejsce w pamię-
ci historycznej Polaków. Niestety 
są jeszcze nieliczne enklawy, gdzie 
stopień zniewolenia istotnie prze-
wyższył średnią krajową (w tym 
niestety Nowogard) i gdzie nadal 
burmistrz z wieńcami zasuwa kil-
ka razy w roku pod obelisk z wize-
runkiem sołdata. Ale ludzie dzie-
lą się na tych, co wiedzą co robią a 
i na tych co robią, ale nie wiedzą 
co. Tych drugich i to na decyzyj-
nych stanowiskach, ciągle jeszcze 
wokół nas zbyt wielu. Jak obieca-
liśmy, o kolejnych miejscach gdzie 
dokonuje się demontażu proso-
wieckiej historii, będziemy infor-
mować na bieżąco w miarę za-
istnienia, tych godnych uznania, 
faktów.

sm

Z ostatniej chwili:
Burmistrz Goleniowa Robert 

Krupowicz zapowiedział właśnie , 
że w przyszłym roku usunięty zo-
stanie posowiecki pomnik, stoją-

cy przy ul. Wolińskiej. Burmistrz 
chce, by pod pomnikiem przepro-
wadzone zostały prace archeolo-
giczne. Powiadomił nas, że jeśli 
w ich trakcie odnalezione zosta-
ną szczątki żołnierzy Armii Czer-
wonej, którzy zostali w tym miej-
scu przed laty pochowani (oficjal-
nie ich ekshumacja została prze-

prowadzona w 1968 r.), będą one 
przeniesione na jeden z cmenta-
rzy, na których spoczywają so-
wieccy sołdaci. Postument trzeba 
będzie usunąć, a bez względu na 
wynik badań na swoje miejsce on 
nie wróci. W jego miejscu ma być 
ustawiona tablica informacyjna z 
opisem historii pomnika.
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Wycieczka uczniów z zSP  
w Osinie do muzeum Narodowego

Wystawa „Miasto 
Nauki”

W ostatnim czasie, uczniowie 
Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w 
Osinie, wzięli udział w wyciecz-
ce zorganizowanej przez panie: 
Barbarę Micał, Natalię Soskę, 
Anetę Kulik i Paulinę Żabec-
ką, do Muzeum Narodowego w 
Szczecinie. Uczniowie podczas 
pobytu w Muzeum Narodowym 
zwiedzili wystawę pod tytułem „ 
Miasto Nauki”. Celem ekspozycji 
jest m.in. zainteresowanie nauką 
społeczeństwa oraz wspomaga-
nie samodzielnego uczenia się.

Wystawa zawiera ponad 40 
obiektów edukacyjnych, które po-
zwalają poznać m.in. takie zagad-
nienia jak: odbicie, załamanie, 
miraż, polaryzacja.  Podczas po-
bytu w muzeum uczniowie obej- rzeli specjalny pokaz doświad-

czeń chemiczno - fizycznych pt. 
„Wybuchowa lekcja”, wzięli rów-
nież udział w zajęciach na temat 
m.in. zastosowania azotu oraz 
metanu. Kolejnym elementem 
spotkania była obserwacja przez 
uczniów eksplozji dymu i piany. 
Bardzo ciekawym doświadcze-
niem okazał się również „wirują-
cy domek”, którego działanie po-
legało na ukazaniu potęgi umysłu 
oraz zjawisku, nad którym umysł 
nie ma pełnej kontroli. Podczas 
wystawy uczniowie mogli wszyst-
kiego dotykać i eksperymentować 
na sobie. 

Klaudia Stefańska 

Szkoła Podstawowa w długołęce

Maraton Czytania 
Książki są jak towarzystwo, które człowiek sobie dobiera.” Kierując się słowami Monteskiu-
sza uczniowie Szkoły Podstawowej w Długołęce, spotkali się 27 listopada br. w bibliotece 
szkolnej w bardzo dobrym towarzystwie, swoich ulubionych książek na wieczornym Mara-
tonie Czytania. 

Maraton, choć nazwa  by na to 
wskazywała, nie trwał zbyt długo, 
bo jedynie 4 godziny, od 18.00 do 
22.00, ale już dziś wiemy, że spo-
tkanie okazało się ciekawym spo-
sobem na zagospodarowanie piąt-
kowego wieczoru, a także dosko-
nałą alternatywą dla telewizji, czy 
komputera.

Warunkiem uczestnictwa było 
przede wszystkim przyniesienie 
swojej ulubionej książki, a tak-
że koca i poduszki, żeby można 
było się wygodnie ułożyć do czy-
tania oraz przekąsek i napojów, by 
mieć siłę i energię do czytania ( w 
tym miejscu składamy ogromne 
podziękowania pani Jolancie Jan-

kowskiej za przyniesienie „mara-
tończykom” pysznego sernika). 
Najpierw każdy wybrał dla siebie 
„kawałek podłogi”, rozłożył koc, 
poduszkę, ułożył się wygodnie, 
otworzył książkę i już mógł oddać 
się błogim chwilom czytania. Po 
każdych kilkudziesięciu minutach 
upojnej lektury czytelnicy robili 
krótką przerwę na rozprostowanie 
kości i z powrotem mogli wrócić 
do czytania. Każdy mógł też po-
chwalić się innym swoją ulubioną 
książką, czytając na głos jej frag-
ment. Próbę czytania na głos pod-
jęła nawet najmłodsza uczestnicz-
ka Maratonu czteroletnia Amelka, 
ale troszkę się zawstydziła tak du-

żej widowni. Kolejnym elemen-
tem wieczoru było słuchowisko. 
Wybór padł na  Scooby-Doo. Klą-
twa Kleopatry.

Chociaż pod koniec Maratonu 
niektórym kleiły się oczy, wszy-
scy dzielnie i w dobrych humo-
rach dotrwali do końca impre-
zy. Mamy więc nadzieję, że to nie 
pierwsze i nie ostanie takie spo-
tkanie z książką w naszej szkole, 
rozpoczynające trwałą przyjaźń z 
najpiękniejszą i ulubioną literatu-
rą dla dzieci i młodzieży.

Inicjatorem i pomysłodaw-
cą akcji była opiekunka bibliote-
ki szkolnej p. Magdalena Sawicka.

Info: własna

z życia szkoły zawodowej…

Pierwsze egzaminy
„Wybierając dobry zawód wybieram swoją przyszłość.” Przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od 1 września 2014 r., 
działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1. Młodzież kształci 
się na dwóch kierunkach: montaż suchej zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie oraz pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej. Nauka zawodu trwa 3 lata i kończy 
się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym za-
wodzie.

Nasi uczniowie we wrześniu 
mieli możliwość przystąpienia 
do egzaminu w nowo utworzo-
nym przy OSW ośrodku egza-
minacyjnym. Do swojego pierw-
szego egzaminu zawodowego pi-
semnego i praktycznego przystą-
piło 5 uczniów. Z dumą możemy 
pochwalić się, że egzamin zdali 
wszyscy, ponadto uzyskali bardzo 
wysokie wyniki (jeden z uczniów 
uzyskał wynik 100% z egzaminu 

praktycznego) i zdobyli kwalifika-
cję B.5. Montaż systemów suchej 
zabudowy, tym samym uzyska-
li świadectwo wykwalifikowane-
go pracownika. Zdawalność egza-
minu w zawodzie monter suchej 
zabudowy wyniosła: cz. pisemna 
powyżej 60%, cz. praktyczna po-
wyżej 90%, co jest dużym sukce-
sem naszej szkoły zawodowej.

Wszystkim uczniom serdecznie 
gratulujemy bardzo dobrych wy-

ników i życzymy dalszych sukce-
sów w uzyskiwaniu następnych 
kwalifikacji zawodowych.

Informujemy, że kontynuowa-

ny jest nabór uczniów do szko-
ły zawodowej, chętnych prosi-
my o kontakt: Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy, ul. Poniatowskie-

go 17, 72-200 Nowogard, tel. 9139 
20108, 

soswnowogard.edupage.org .
Info: własna
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Kewin syn Katarzyny i 
Daniela ur. 28-11-2015 z 
Nowogardu

Igor syn Elżbiety Szwajłyk 
ur. 1-12-2015 z Runowa

Aleksandra córka Barba-
ry i Tomasza ur. 27-11-
2015 z Płot

Wojtek syn Anny Jatkiało 
ur. 2-12-2015 z Runowa

Syn Beaty i Krzysztofa ur. 
29-11-2015 z Nowogardu

II Wojewódzki Turniej kwalifikacyjny Seniorów

Bartosz Jemilianowicz na podium
W niedzielę (29 listopada), w Międzyzdrojach, rozegrany został II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny Seniorów i Seniorek w tenisie stołowym. W zawodach nie zabrakło tenisi-
stów LUKS Top Wierzbięcin, którzy nad morzem stawili się liczną grupą siedmiu zawodni-
ków. Najlepiej spisał  się Bartosz Jemilianowicz, który wywalczył 3. miejsce. 

Podczas II WTK Seniorów i Se-
niorek, drużynę LUKS Top Wierz-
bięcin reprezentowali: Bartosz Je-
milianowicz, Sebastian Jemiliano-
wicz, Bartosz Dobrowolański, Ma-
teusz Witkowski, Łukasz Owcza-
rek, Daniel Zubrzycki oraz Kamil 
Amilianowicz. Spora grupa, bo aż 
pięciu tenisistów zespołu LUKS 
Top wywalczyła miejsca w pierw-
szej szesnastce turnieju.  Najle-
piej zaprezentował się Bartosz Je-
milianowicz, który w najważniej-
szym etapie uległ w finale Mar-

cinowi Czerniawskiemu z ATS-u 
Stargard  0:3, a następnie przegrał 
obronę drugiej pozycji z innym 
zawodnikiem ATS-u Arturem Sa-
wochem 1:3. Niestety, 3. miejsce 
nie pozwoliło Bartoszowi Jemilia-
nowiczowi bezpośrednio awanso-
wać do II Grand Prix Polski, gdyż 
prawo to przysługiwało zdobyw-
com pierwszych dwóch miejsc. 

Cały turniej rozgrywany w Mię-
dzyzdrojach pod względem zaj-
mowanych miejsc i gry jaką pre-
zentowali zawodnicy z Wierzbię-

cina, można zaliczyć do udanych. 
Na 5. miejscu rywalizację zakoń-
czył Bartosz Dobrowolański, za-
raz za nim na 6. pozycji uplasował 
się Sebastian Jemilianowicz. Ko-
lejny z podopiecznych Józefa Kor-
kosza- Łukasz Owczarek, zajął 12. 
miejsce. Mateusz Witkowski ry-
walizację zakończył na 15. pozy-
cji. Na 21. miejscu znalazł się Da-
niel Zubrzycki, natomiast Kamil 
Amilianowicz uplasował się na 
33. pozycji.

KR

Na zdjęciu od lewej- Marcin Czerniawski, Artur Sawoch, Bartosz Jemilianowicz

Gotowanie poprzez zabawę 

Żyj smacznie i zdrowo
W piątek (27 listopada), w Zespole Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie odbyły się zajęcia edu-
kacyjne związane z kolejną edycją programu, już szóstą w 
tym roku „Żyj smacznie i zdrowo”. Koordynatorem spotka-
nia jest pan Marcin Różalski. Program „Żyj smacznie i zdro-
wo” skierowany jest do szkół gimnazjalnych, którego celem 
jest edukacja uczniów z zakresu żywienia oraz gotowania.

W zajęciach edukacyjnych wzię-
ły udział trzy klasy: VI a i VI b 
szkoły podstawowej oraz I gim-
nazjum.  Uczniowie podczas piąt-
kowej lekcji mieli za zadanie przy-
gotować posiłki bogate w witami-
ny oraz składniki odżywcze. Każdy 
z uczestników programu otrzymał 
książeczkę z przepisami, w której 
zawarta jest wiedza z zakresu od-
żywiania. Podczas przygotowywa-
nia posiłków uczniowie pamiętali, 
by zachować bezpieczeństwo oraz 
higienę pracy.  Uczniowie tego 
dnia przygotowali m.in.: puszysty 
omlet z jogurtem naturalnym, ba-
nanem i kiwi, owsiankę z owoca-
mi, sałatkę z pomidorem, jajkiem, 
tuńczykiem oraz wiele innych cie-
kawych i smacznych potraw. Na 
zakończenie spotkania uczniowie 
przystąpili do degustacji. 

W ramach projektu „ Żyj smacz-
nie i zdrowo” uzmysłowiono 
uczniom, że prawidłowe odżywa-

nie wpływa nie tylko na zdrowie, 
ale i dobre samopoczucie. War-
to też dodać, że jest to sprawdzony 
sposób na poprawę wyglądu, i lep-
sze wyniki w nauce. 

Podczas rozmowy z koordyna-
torem programu - panem Marci-
nem Różalskim dowiedzieliśmy się 
również, że program „Żyj smacz-
nie i zdrowo” składa się z kilku eta-
pów. Pierwszy etap polegał na od-
tworzeniu uczniom filmu instruk-
tażowego dotyczącego przygoto-
wania zdrowych i pożywnych po-
siłków. Kolejnym etapem było go-
towanie – uczniowie podczas tego 
procesu poznali mnóstwo przy-
datnych trików kulinarnych, które 
zwiększają m.in. skuteczność die-
ty. Porady te jak i triki są skarbni-
cą wiedzy kulinarnych pomysłów 
oraz wskazówek. Ostatnim etapem 
będzie edukacja klas młodszych z 
zakresu zdrowego odżywiania się. 

Klaudia Stefańska 

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Zaduszki poetyckie...  
z Agnieszką Osiecką
Już po raz trzeci, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie, 
odbyły się Zaduszki Poetyckie. Impreza ta organizowana jest rokrocznie przez nauczyciel-
kę języka polskiego Magdalenę Dawidowską. 

Podczas tegorocznej edycji 
prezentowano utwory Agniesz-
ki Osieckiej. W konkursie wzię-
li udział przedstawiciele dwóch 
nowogardzkich gimnazjów- nr 3 
i nr 2 oraz Gimnazjum z Dobrej. 
Pierwszą nagrodę przyznano Ma-
rii Korszeń z Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących nr 2. Drugie miej-
sce zajęli ex aequo: Jakub Kazuba 
z Gimnazjum nr 2 oraz Daria Sa-
dłowska z Gimnazjum w Dobrej. 
Trzecie miejsce zajęła reprezen-
tantka gospodarzy- Nikola Bart-
nicka. 

Wszyscy uczestnicy zaprezen-

towali wysoki poziom wykona-
nia. Nie zabrakło recytatorów jak 
i wokalistów, którzy pokazali, że 
wśród młodych ludzi wciąż panu-
je „moda na Osiecką”.

Inf. własna
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Zapraszamy do placówki  
w NOWOGARDZIE 
ul. Bankowa 3F, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 
 

ZAPROSZENIE 
 

 
Stowarzyszenie Jutrzenka zaprasza do udziału w projekcie:  

 ”Mam w głowie troskę o zdrowie” 
Realizacja projektu odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Długołęce 

w dniach 12.12.2015 godz. 16:00 (sobota) oraz 14.12.2015 godz 17:00 (poniedziałek). 
 

Projekt współfinansowanym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
oraz wspierany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Nowogardzie. 

 
W programie. 
Dzień pierwszy: prelekcja na temat przyczyn i objawów cukrzycy oraz profilaktyki cukrzycy, bezpłatne 
badania cukier, ciśnienie, tętno. profesjonalne szkolenie i pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej (dla pierwszych 20 osób możliwość uzyskania certyfikatu), 
Dzień drugi: Przedstawienie profilaktyczne w wykonaniu Krakowskiego teatru "Moralitet", pt. „ Diabelski 
młyn”, w przerwie konsultacje z trenerem, warsztaty dla młodzieży i ich rodziców dotyczące uzależnień. 
W czasie realizacji projektu zapewniamy darmowy profesjonalny catering. 
                  Zapraszamy 

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl
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PROMO CJA
do 15 grudnia 400 zł od pary

ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Wszystkie Instytucje Społeczne 
gminy Nowogard takie jak 

przedszkola, szkoły, żłóbki, szpitale, kościoły 
oraz prywatne instytucje, 

które są zaangażowane w pomoc innym ludziom 
mogą zgłaszać się  

po choinkę Bożonarodzeniową 
nie odpłatną pod nr 504 124 180, 880 259 820. 

Transport we własnym zakresie

Łukasz musieliński – 21 letni stunter z Bodzęcina 

Swój pierwszy motocykl od razu poddałem modyfikacji
Łukasz Musieliński to 21 letni stunter. W wieku 14 lat rozpoczął swoją przygodę ze stunt riding. Motoryzacja jest dla niego całym życiem. W ostatnim cza-
sie Łukasz zajął 3 miejsce w konkursie GP8. Aby dowiedzieć się więcej informacji na temat pasji Łukasza, udaliśmy się na rozmowę z 21-letnim mieszkań-
cem Bodzięcina.  

Dziennik Nowogardzki: Skąd 
wzięło się u Ciebie zaintereso-
wanie stuntem?

Łukasz Musieliński: Od dziec-
ka miałem styczność z motoryza-
cją. Moja rodzina uwielbia moto-
cykle. To tak naprawdę dzięki nim 
moje zafascynowanie motoryzacją 
było coraz większe. Jednak zwykła 
jazda na motocyklu mnie nie „po-

ciągała”. Potrzebowałem więcej 
adrenaliny, dlatego też postanowi-
łem robić różnego rodzaju tricki na 
motorze. Bardzo mi się to spodo-
bało. Zacząłem się w tym kierun-
ku coraz bardziej rozwijać.

Jakie były Twoje początki? 
 W wieku 14 lat kupiłem swój 

pierwszy motocykl – Suzuki RG80. 
Oczywiście od razu odpowiednio 

go przerobiłem, by nie połamać 
jego części. Dostosowałem go do 
siebie tak, by jeździło mi się nim le-
piej. Początki nie były łatwe. Zali-
czyłem mnóstwo wywrotek zanim 
nauczyłem się efektownej ewolucji. 
Na szczęście obeszło się bez poważ-
niejszych kontuzji. Z czasem jazda 
oraz triki wychodziły mi coraz le-
piej. Na dzień dzisiejszy mogę po-
wiedzieć, że jestem zadowolony z 
tego, jak jeżdżę. Przez te 7 lat dużo 
się zmieniło, przez ten okres wie-
le też się nauczyłem. Może w przy-
szłości zostanę zawodowcem. 

Czy do stunt ridingu potrzeb-
ny jest odpowiedni motocykl, 
czy może każdy inny nadaje się 
do wykonywania sztuczek?

Każdym motorem można wy-
konać sztuczki, to tylko kwestia 
wprawy. Na przerobionym moto-
cyklu ewolucje będą efektowniej-
sze, to ułatwi nauczyć się trików 
– takie jest moje zdanie. Już wyja-
śniam, dlaczego w trakcie trenin-
gów motocykl podczas wywro-
tek ulega zniszczeniu. Lepiej po-
zbawić go kilku elementów, by nie 
przeszkadzały. Zakładamy rów-
nież tzw. klatkę, która chroni sil-
nik przed uszkodzeniem w cza-
sie wywrotki. Kolejną rzeczą jest 
wklepany i wyłożony silikonem 
bak, dzięki któremu łatwiej skacze 
się po motorze. Dodatkowo tyl-
na zębatka jest większa po to, by 
motor poruszał się wolniej przy 

wyższych obrotach silnika, by nie 
zgasł. Oczywiście każdy stunter 
przygotowuje swoją maszynę tak, 
by jeździło mu się wygodniej .Tak 
naprawdę każda maszyna jest tro-
chę inna.

Czy swój motocykl poddałeś 
modyfikacji? Jakim modelem na 
chwilę obecną jeździsz?

Oczywiście, że poddałem mo-
dyfikacji. Wszystkie niepotrzeb-
ne plastiki, lusterka, kierunkow-
skazy poszły w odstawkę. Oprócz 
wszystkich zmian, jakie wymieni-
łem wcześniej mój motocykl, chy-

ba jak u większości ma specjalną 
dziurę w siedzeniu, żeby łatwiej 
było przechodzić z jednej ewolu-
cji do drugiej. Poza tym nie nale-
żę do osób wysokich, jak wiadomo 
motor waży około 200 kg i nie jest 
mały, dlatego też musiałem dosto-
sować do siebie kierownicę w moto-
rze.  Na chwilę obecną jeżdżę Hon-
dą CBR 600, którą kupiłem w peł-
nym oryginale. Od podstaw prze-
rabiałem ją tak, aby było mi wy-
godniej. 

W ostatnim czasie zająłeś III 
miejsce w konkursie GP8. Jak 
wspominasz swój występ?

Występ wspominam pozytywnie. 
Jednak nie były to zawody stun-
terskie, tylko gymkhana. Oczywi-
ście nie przejechałem tak jak wszy-
scy uczestnicy. Tego dnia jechałem 

driftem, łapiąc przy tym napraw-
dę dobry czas.  Udało mi się zająć 
podium, a mianowicie III miejsce. 
Warto wspomnieć również o zawo-
dach motoshow w Bielawie, któ-
re odbyły się w 2013 roku. Zają-
łem tam 9 miejsce. Jak dla mnie to 
bardzo dobry wynik, gdyż byli tam 
najlepsi zawodnicy z całej Polski.

W jaki sposób przygotowujesz 
się do zawodów, jaką techniką 
jeździsz?

Obecnie nie poświęcam tak dużo 
czasu na treningi, jak kiedyś. Jest 
praca, dom i codzienne obowiązki, 

które nie pozwalają mi na to. Sta-
ram się jeździć zawsze wtedy, gdy 
znajdę wolną chwilę. Jednak przed 
każdym pokazem trenuję inten-
sywniej, aby dobrze wypaść. Ale 
najważniejsze jest, że sprawia mi to 
ogromną przyjemność. Chcę uczyć 
się dalej i rozwijać swoją pasję. Co 
do techniki to chyba nie mam kon-
kretnej? Każdy musi opracować 
swoją. Ważne jest to, by uczyć się 
na własnych błędach i wyciągać z 
nich odpowiednie wnioski. I przede 
wszystkim, nigdy się nie poddawać, 
gdy coś nie wyjdzie.

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Stunt motocyklowy - Stunt Ri-
ding (ang. motorcycle stunts, mo-
torcycle stunt riding, motorcycle fre-
estyle) - wyczyn kaskaderski na mo-
tocyklu lub sposób prowadzenia 
motocykla polegający zazwyczaj na 
popisowej jeździe na jednym kole 
wraz z wykonywaniem różnych akro-
bacji.

Pierwsze wyczyny kaskaderskie 
powstawały na potrzeby przemy-
słu filmowego. W USA stały się po-
pularne wyczyny kaskaderskie po-
legające na wykonywaniu długich 
skoków oraz tzw. "beczka śmierci" 
w której kaskader jeździł po piono-
wych ścianach wykorzystując dzia-
łanie siły odśrodkowej. Rozwój mo-
tocykli sportowych ułatwiło wyko-
nywanie różnych sztuczek. Obecnie 
stunt stał się coraz bardziej popular-
ny dzięki niskim cenom motocykli i 
łatwości zmodyfikowania motocykla 
do potrzeb stuntu. Podstawą jazdy 
są wielogodzinne treningi. Stunte-
rzy mają świadomość zagrożeń i do-
konują treningów tylko na zamknię-
tych kawałkach asfaltowych jezdni, 
parkingach itp.

Do wykonywania sztuczek nada-
je się niemal każdy motocykl, po-
cząwszy od motorowerów, skute-
rów aż do wielkich i ciężkich moto-
cykli. W każdym przypadku koniecz-
ne jest zmodyfikowanie kilku ele-
mentów. Seryjny motocykl mógłby 
ulec uszkodzeniu podczas nieumie-
jętnej jazdy.

foto. Monika Pacyfka

Łukasz w wieku 4 lat podczas jazdy motorem
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Tenisiści rozegrają ostatni 
ligowy mecz w tym roku

Pewne zwycięstwo  
z UKS-em?
W sobotę (5 grudnia), tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbię-
cin, we własnej hali podejmować będą UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje w ramach 8. kolejki grupy północnej II Ligi Męż-
czyzn. Będzie to ostatni ligowy mecz w 2015 roku.  

Pojedynek z UKS-em Chrobry 
Międzyzdroje jest pierwszym spo-
tkaniem rundy rewanżowej i zara-
zem ostatnim ligowym meczem w 
tym roku. W hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Wierzbięcinie, 
o godzinie 10:30 podopieczni Jó-
zefa Korkosza powalczą o pewne 
zwycięstwo w 8. kolejce rozgry-
wek. Przypomnijmy, że w 7. ko-
lejce LUKS Top gościł w Międzyz-
drojach. W tamtym meczu zawod-
nicy z Wierzbięcina bez większych 
problemów uporali się z rywalami 
wygrywając 3:7. Podopieczni Jó-
zefa Korkosza obecnie są wicelide-
rem w tabeli, a do lidera tracą za-
ledwie jeden punkt. Istnieje zatem 
szansa, że 2015 rok zakończą na 1. 
miejscu, aby jednak tak się stało, 
liderzy- czyli Darz Bór Karniesze-
wice musieliby przegrać u siebie z 
zajmującymi dopiero 6. miejsce w 
ligowej tabeli Czarnymi Pieszcz. 

Wydaje się być to mało prawdo-
podobne, gdyż w pierwszym me-
czu tych zespołów, Karnieszewice 
rozgromiły Czarnych w ich wła-
snej hali aż 0:10!  

Wierzymy, że tenisiści LUKS 
Top Wierzbięcin sprawią radość 
swoim kibicom i w ostatnim ligo-
wym meczu w tym roku, efektow-
nie pokonają zajmujących ostatnie 
miejsce w tabeli rywali z Międzyz-
drojów. Przy artykule publikuje-
my komplet gier w 8. kolejce. 

KR 
II Liga Mężczyzn gr. Północ, II Runda
8. kolejka (5 grudnia):
KS Dent Wielim Szczecinek – UKS Nałęcz Ostroróg (10:30)
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Chrobry Międzyzdroje (10:30) 
Darz Bór Karnieszewice – UKS Czarni Pieszcz (10:30) 
ATS Stargard – UKS Champion Police (10:30) 

A13.4.śczb.do

Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

rekLama

Otwarte Przełajowe i m.T.B. mistrzostwa Okręgu 

Już w niedzielę wyścig 
Mikołajkowy!
W najbliższą niedzielę (6 grudnia), przy Otwartych Przełajowych i M.T.B. Mistrzostwach 
Okręgu w kolarstwie, po raz dziewiąty zostanie przeprowadzony wyścig Mikołajkowy. Zapra-
szamy wszystkich do wzięcia udziału w zawodach oraz wspólnej zabawie w „Sarnim Lesie”. 

Organizatorami wyścigu jest 
Zachodniopomorski Związek 
Kolarski, LKK Chrabąszcze No-
wogard, Dom Pomocy Społecz-
nej, LZS Nowogard, Akademia 
Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych „AWIS”, LUKS JF Duet Go-
leniów, Urząd Miejski w Nowo-
gardzie. W wyścigu mogą wy-

startować zawodniczki i zawodni-
cy w kategorii: Żak, Młodzik, Ju-
nior Młodszy, Junior (z aktualny-
mi książeczkami zdrowia) i star-
si (kategorie M1 i M2) oraz za-
wodnicy Domu Pomocy Społecz-
nej. Kolarze nie posiadający licen-
cji muszą mieć zgodę rodziców na 
udział w zawodach. Wyścig bę-
dzie przeprowadzony w niedzielę 
(6 grudnia), na terenie „Sarniego 
Lasu” w Nowogardzie. Pierwsza 

grupa wystartuje już o godzinie 
11:00. Choć to kolejna już edycja 
wyścigu, to cele wciąż pozostają 
takie same: podtrzymanie tradycji 
kolarskich na terenie gminy No-
wogard, uczczenie pamięci zmar-
łych kolarzy Artura Komisarka, 
Pawła Zugaja oraz działacza LZS 
– Franciszka Palenicy, przeciw-

działanie patologii wśród dzie-
ci i młodzieży, integracja z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecz-
nej. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostaną odznaczeni dy-
plomami, pucharami, medalami 
i nagrodami rzeczowymi. Wciąż 
można zgłaszać swój udział w za-
wodach. Zgłoszenia do wyści-
gu przyjmowane są za pośrednic-
twem poczty e-mail- posackiry-
szard@onet.pl, na stronie interne-

towej http://nowe.elektroniczne-
zapisy.pl/event/94.html oraz bez-
pośrednio przed wyścigiem, od 
godziny 8:00 do 10:45, w Biurze 
Wyścigu w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Sarenka” w Nowogar-
dzie. Odpowiedzialni za przepro-
wadzenie wyścigu są Ryszard Po-
sacki (tel. 605 686 547), Kazimierz 

Lembas (tel. 781 446 645), Łu-
kasz Janic (tel. 889 316 146).  Naj-
prawdopodobniej tak jak w 2014 
roku, do pełni szczęścia  zabrak-
nie śniegu... Choć organizatorzy 
od zawsze mieli dobre „układy” 
z pogodą, to tym razem progno-
zy przewidują brak białego puchu 
i temperaturę nawet dochodzącą 
do + 10 stopni Celsjusza. 

KR

6 grudnia 2015 r. (niedziela)

Otwarte Przełajowe i M.T.B.  Mistrzostwa Okręgu przy

IX MikołajkowyM 
Wyścigu Kolarskim

„Sarni Las”  
w Nowogardzie 

(Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka”)

Start I grupy, godz. 11:00 (odprawa techniczna 10:45)
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem  http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/94.html  
i bezpośrednio przed wyścigiem od godz. 8:00 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 

Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547),  e-mail posackiryszard@onet.pl; 
Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645); Łukasz Janic (tel. 889 316 146)

Patron medialny:
Sponsorzy:

Z b i g n i e w 
Szczepkowski

Na zdjęciu start pierwszych grup podczas Wyścigu Mikołajkowego rozgrywanego w 2014 roku
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OGŁO Sze NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

I piętro, 3 pokojowe mieszkanie w Wolinie
cena 189 tys

NIerUcHOmOŚcI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-
dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle radosław 
w bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lute-
go. 783 484 836

• Sprzedam działke budowlana w cen-
trum Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 ob-
reb Stargard , Goleniów. Tel 602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łęczy-
ca w rejonie skrzyzowania dróg Star-
gard-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezposrednio do dro-
gi 106 tel 607 835 815

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. Tanio. 507 045 404

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we. 504 89 89 80

• Sprzedam kawalerkę własnościową, 
umeblowaną, zadbaną z widną kuch-
nią, 28 m2 ul. Leśna. Tel. 792 076 596 

• Wynajmę czteropokojowe mieszkanie 
kaucja 1800 zł, czynsz 900 zł + opłaty. 
Tel. 669 756 752 

• Pilnie poszukuje mieszkania trzypoko-
jowego. Tel. 668 355 243 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe na 
Osiedlu Radosław w dobrym standar-
dzie. Tel. 605 686 520 

• Sprzedam kawalerkę własnościową 
28m2 w Płotach, umeblowana. Stan ide-
alny, duża, widna kuchnia. 669 283 347 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Wynajmę lokal handlowy pow. 60m2 od 
1.01.2016r., ul. Bankowa 3 e. Tel 601 56 
27 43 

• Sprzedam mieszkanie czteropokojowe 
na Bema. 508 309 980 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 Lu-
tego. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 
128 069 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w oko-
licach stadionu. 695 400 600 

•	 Sprzedam dzialkę ogrodową, Ogród 
nr 2, 5-cio arowa. Tel. 607 96 24 83 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej 4, 3 pokoje 1 piętro(20,15,12) kuch-
nia łazienka wc schowek +garaż .Tel 
665001251

• Zamienie mieszkanie 55m2 na większą 
kawalerkę bardzo blisko Nowogardu. 
721 500 577 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
centrum. 695 426 044 

• Sprzedam mieszkanie 33 m2 po komplet-
nym remocie, ul. Kowalska. 609 629 262 

• zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogrodem. 
Tel. 785 921 868

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we, nieumeblowane. 785 563 315 

• Sprzedam kawalerkę ok. 40m2, 3 maja, 
parter. Cena do uzgodnienia. 91 462 12 81

•  Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 97 25

• Sprzedam działki pod zabudowe. 91 39 
25 888

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia 1-2 
pokojowego. 790 616 341

mOTOryzacja

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908

•	 Honda accord VII 2007r.Sedan 2.0 i-
-VTec 16V 155km. Przebieg 98tys.
km. aUTO w pełni sprawne, czyste, 
świetnie utrzymane. cena 32500zł. 
do negocjacji ! tel. 604 264 803 

•  Sprzedam opony zimowe 205/55R/16 
komplet. Dwa koła do T-4 195/65/15 i 
zimowe. 660 010 540 

• Koła Toyota Yaris II 15/185/55 (alufelgi, 
używane opony w b. dobrym stanie) Ta-
nio sprzedam. 519 103 838 

rOLNIcTWO

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew agre-
gatem. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 
414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam mieszankę. 795 989 918 

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię 
łąki Nowogard i okolice. 608 647 119 

• Sprzedam ciągnik C-360 niekompletny 
z dokumentami. Tel. 669 823 464 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik do ziemnia-
ków elektryczny, przyczepę rolniczą 
4,5 tonową i wywtotkę – stan idealny. 
Sprzedam. 606 576 417

• Kury, kaczki, gęsi, krowa z cielakiem rasy 
limouzine. Tel. 782 429 495 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 

• Baranki kameruńskie – młode. Więcej 
informacji pod telefonem 785 563 315 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIeL,PraNIe dyWaNÓW, 
WykŁadzIN, TaPIcerkI meBLOWej 
SamOcHOdOWej/ SkÓrzaNej maTe-
rIaŁOWej / POŚcIeLI WeŁNIaNej / La-
NOLINĄ/SPrzĄTaNIe: czySzczeNIe 
FUG.TeL.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Torty. 600 151 353

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefo-
ny. Skujemy laptopy telefony. Adres No-
wogard 700Lecia 15 I piętro nad apteką 
tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zboża, 
piasku, słomy, traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 503 
153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 268 

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 988 
735 

Praca

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię kobietę solidną jako pomoc 
kuchenna i do prac gospodarczych. 602 
474 266 

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Firma zatrudni  pracownika z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
(otwarty rynek pracy) do dozorowana 
i prac porządkowych. Tel. 91 39 25 275

• Firma z Nowogardu zatrudni kierowcę 
kat. C+E, Skandynawia-Czechy-Słowa-
cja, Tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracownikow budowlanych. 
886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” 
zatrudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pracow-
nika wymagane przygotowanie zawo-
dowe. 91 29 22 180, 660 405 062 

INNe

•	 drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603 353 789 

• Przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na wie-
szaki, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, złożona w paczki,  tel. 605 522 340,

• PIEC gazowy c.o. z Niemiec f. JUNKERS 
- Bosch ceranorm wiszacy elektronik,e-
konomiczny z gwarancja serwisowa do 
mieszkania,domu cena 1.400 zl tel. 691 
686 772

•  PIEC GAZOWY c.o. stojacy korpus ze-
liwny,pompa elektronik,z Niemiec f.Va-
illant tylko ogrzewanie cena 1.200zloraz 
piec gazowy c.o wiszacy do mieszkania-

,domku,sklepu,zakladu cena 1.000zl tel. 
691 686 772

• PIEC GAZOWY c.o. z zamknieta komo-
ra spalania wiszacy f. Vaillant dwufunk-
cyjny cena 1.200zl oraz tylko c.o. cena 
1.100zl do mieszkania,baru,sklepu-
,domku oraz grzejniki panelowe c.o roz-
ne tel 691 686 772

• PIEC GAZOWY c. o. dwufunkcyjny wer-
sja kominowa, wiszacy f.Vaillant z Nie-
miec po przegladzie serwisowym do 
mieszkania, domu, ekonomiczny cena 
1.000 zl   tel. 691 686 772

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

• Sprzedaż drewna, mieszane. 880 690 659

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 541 
960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia Ol-
chowo (przy drodze na Wyszomierz). 
Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m do 
2,5 m kopana lub cięta z własnej planta-
cji formowana tel. 602 10 11 18 lub 600 
899 289

• Uprzęż dla konia sprzedam i wyrówniar-
kę do drewna. 91 39 21 002

• Karp jadalny – zarybieniowy. Sprzedam. 
91 39 18 297 

• Sprzedam betoniarkę 150, spawarkę i 
krajzegę. 669 823 464

•	 dnia 30 listopada w poniedziałek na 
parkingu przy PkP zostały uszkodzo-
ne dwa samochody osobowe. Świad-
ków zdarzenia uprzejmie proszę o 
kontakt. 609 928 045 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa. 
601 553 551 

•	 karp świąteczny, spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy ul 
Boh. Warszawy nr, 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu przy ul. 
dąbrowskiego 9. Tel. 91 39 20 763 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

Strona 2 z 2

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Andrzejkowe wróżby
Janina Grudzińska, Wiesław Borowik, Urszula Kaczmarek, Maria Kloch, Natalia Furmańczyk, Maria So-

wińska, Pelagia Feliksiak, Halina Szwal, Grażyna Kosmalska, Urszula Głowicka, Barbara Bartosik, Stanisła-
wa Pokorska, Grażyna Siedlecka, Marianna Machocka, Alicja Wypych, Władysława Huget, Danuta Skowron, 
Christiana Syfert, Krystyna Gęglawa, Jolanta Kozioł. Danuta Wdowińska, Andrzej Leszczyński, Lucyna An-
drzejczak

Zwycięzcy: Maria Sowińska, Grażyna Siedlecka, Marianna Machocka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Bartuś Feliksiak, Milosz Wielgus, Kacper Skowroński, Basia Kloch, Igor Grenda
Zwycięzca: Basia Kloch
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULarNa LINIa mI krO BU SO Wa SerOckI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO maN BIŃczyk - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SzczecIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzczecIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLczeWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

Nd - GOLczeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁad jazdy BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr LOkaLNy - NOWOGard
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

PROFILE
5 i 6 komorowe

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k L a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do
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WYDAWCA POLSKI

Trwa świąteczna 
zbiórka żywności

P.H. ARNO 
zatrudni

 głównego księgowego 
na pełny etat. 

Wykształcenie ekonomiczne.

695 300 500

Wynajmę lokal  
o pow. 40m2  

ul. 15 Lutego 9c.  
Tel. 91 39 20 776  

kom. 606 378 817

REKLAMA S015002913A

OCF Szczecin
tel. 728-825-158

Bez zaświadczeń o zarobkach

błyskawiczne pożyczki
na telefon

w domu Klienta

Jak policja porządek w mieście zaprowadza…

Pięciu na jednego,  
czyli w grupie siła

Znika stary 
Nowogard

s. 4

 Mikołajkowy 
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w remoncie 
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Nasza sonda Kronika 
policyjna

30.11.2015 r.
godz. 13:53
Kradzież donicy kwiatowej z 

cmentarza w Nowogardzie
godz.15:01
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu Opel Astra zaparko-
wanego na parkingu przed dwor-
cem PKP

godz. 22:12
W miejscowości Świerczewo z 

samochodu osobowego marki Re-
nault Clio skradziono torebkę

01.12.2015 r.
godz. 03:17
Na ul. 3 Maja na parkingu osie-

dlowym doszło do pożaru pojaz-
dów.

godz. 13:40
Kolizja drogowa na ul. Bohate-

rów Warszawy pomiędzy pojaz-
dami marki Mercedes i Skoda

godz. 00:00
Kradzież telefonu marki Sam-

sung Galaxy w lokalu „Przystań” 
w Nowogardzie.

02.12.2015 r.
godz. 10:21
Kradzież dwóch tablic rejestra-

cyjnych z zaparkowanego przy ul. 
Bohaterów Warszawy samochodu 
marki Skoda Fabia

godz. 12:44
Pracownik sklepu Netto w No-

wogardzie powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży sklepo-
wej.

Godz. 14:52
Zgłoszenie o zdarzeniu dro-

gowym w Miętnie, gdzie doszło 
do zderzenia pojazdu VW Polo z 
VW Passat.

Godz. 14:58
Zawiadomienie o szkodzie par-

kingowej przy ul. Wojska Polskie-

go, gdzie doszło do zderzenia po-
jazdu marki Citroen C5 oraz VW 
Passat.

Godz. 17:12
Kradzież portfela wraz z pie-

niędzmi oraz dokumentami.
03.12.2015 r.
godz. 10:20
Powiadomienie o kradzieży al-

koholu w sklepie Biedronka.
Godz. 10:15
Zgłoszenie o uszkodzeniu po-

jazdu marki Skoda na parkingu 
przy ulicy Nadtorowej.

Godz.20:30
Policjanci OPI podczas kontro-

li drogowej w Nowogardzie przy 
ulicy Bohaterów Warszawy ujaw-
nili, że kierujący rowerem Mate-
usz O. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości 0,28 mg/L w wydycha-
nym powietrzu.

05.12.2015 r.
godz. 01:39
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że kierujący pojazdem mar-
ki Renault, Zbigniew S. znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości 1.01 
mg/L, a także posiada aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych.

06.12.2015 r.
godz. 00:24
Policjanci OPP Szczecin w trak-

cie kontroli drogowej ujawnili, że 
kierujący pojazdem marki VW T4  
Kamil B. znajduje się pod działa-
niem środków odurzających.

godz. 15:28
Zawiadomienie o kradzieży pa-

liwa w ilości 132,39 L oleju napę-
dowego, na stacji paliw ,,HL'' w 
Nowogardzie.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Pomimo, że burmistrz R. Czapla, na ostatniej sesji wnioskował o zachowanie obecnych sta-
wek podatku, to radni koalicji jednak zdecydowali się na obniżenie podatków od nierucho-
mości, rolnego a także od środków transportu dokładnie o 5%. Dlatego tym razem zapy-
taliśmy naszych respondentów w cotygodniowej sondzie, jakie jest ich zdanie na ten temat 
wprowadzonej obniżki? 

Tomasz Michalski – Coś nie coś wiem na temat tej ostatniej sesji, która 
rzeczywiście zaowocowała obniżeniem o 5% podatków. Biorąc pod uwagę 
moją skromną osobę, jest to sprawa zupełnie mi obojętna, gdyż te podat-
ki w głównej mierze dotyczą przedsiębiorców i to oni tutaj powinni chy-
ba mieć więcej do powiedzenia w tej sprawie. Mogę tylko tyle powiedzieć, 
że żyjemy w dość trudnych czasach, w których przedsiębiorca, czy to ten 
mały, czy duży ma dość ciężko. Obniżenie podatków jest zawsze dobrym 
rozwiązaniem, bowiem spowoduje, że taki lokalny przedsiębiorca jest w 

stanie zaoszczędzić jakąś określoną kwotę i np. zainwestować ją w inne projekty zaplanowane do potencjalnej 
inwestycji. 

Lidia Szafran – Powiem panu, że dla mnie, jako normalnej mieszkanki tej 
gminy, jest to zupełnie obojętne i przyznam się, że w tym temacie nie mam wy-
robionego zdania… Wiem, że obniżenie podatków zawsze jest i było sprawą ko-
rzystną dla podatnika. Nie mniej nasza polityka, jaka jest uprawiana w tej naszej 
gminie jest dla mnie zwyczajnie chorą, nawet powiedziałabym, że bardzo chorą. 

Michał Sołowiej – Reprezentuję lokalny biznes, więc jako lokalny 
przedsiębiorca uważam, że to bardzo dobrze, że nareszcie jest jakaś po-
prawa. Niestety płacę dość znaczne pieniądze, które mógłbym przezna-
czyć na inne inwestycje. Dlatego ta sytuacja, dla nas lokalnych przed-
siębiorców, jest dobra i trzeba się z niej po prostu cieszyć. 

Pani Marta - Z jednej strony to bardzo dobrze, ale z drugiej źle. Bo za-
leży, czy to są nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy mają sklepy o znacznie 
większej powierzchni do wykorzystania, czy też są to osoby z zagranicy, 
którzy mają w Polsce swoje inwestycje i to wykorzystują. Dlatego te 5%, 
dla mnie, jest sprawą dyskusyjną, bo chodzi tu o skalę, bo dla jednych 5 
zł to dużo, a dla drugich niewiele. Więc wszystko zależy od powierzchni 
użytkowej danego sklepu czy lokalu. Dlatego powiem przekornie, że „na 
dwoje babka wróżyła”. 

Wojciech Nowak - Jako lokalny przedsiębiorca w gminie Nowogard 
uważam, że to bardzo dobrze, że radni podjęli tą, dla nas przedsiębior-
ców, bardzo dobrą decyzję. Od zarania czasu wiadomym jest, że podatki 
musimy płacić i nie ma od tego odstępstwa i wyjątku. Ale, jeżeli będą one 
mniejsze niż obecnie mamy, to oczywiście jak najbardziej jestem „za”.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automatycznej,
   segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, 
   junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną, meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- Oddam sprawny telewizor (nie płaski) z pilotem. Tel 91 39 20 676,
   proszę dzwonić w godz. rannych lub wieczornych. 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

 
Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie 
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08-10.11.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
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 LAPTOPY
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KOMPUTEROWY

rEKLAmA

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 6.12.2015r.
w  wieku 76 lat odszedł kochany mąż, tatuś i dziadek

śp. Eugeniusz Karasiński
uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 10.12.2015 r. 

O godzinie 13.00 wystawienie trumny,
 o godzinie 14.00 Msza św. w Kościele pw. WNMP 

w Nowogardzie. Ostatnie pożegnanie odbędzie się na cmen-
tarzu w Nowogardzie 

pogrążona w smutku rodzina

Głębokie wyrazy 
współczucia 

dla 
Wiesławy Kopaczewskiej 

z powodu śmierci 

Ojca
 składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału 
Wewnętrznego

Wyrazy głębokiego
 współczucia i słowa 

wsparcia 
Pani

 Halinie Tomporowskiej 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają

 
Dyrektor i Pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy

Już w niedzielę na Placu Wolności 

Protest przeciwko 
polityce burmistrza Czapli
„Stop zwolnieniom za poglądy i innym bezprawnym działa-
niom Burmistrza” – to hasło zgromadzenia, jakie w niedzie-
lę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia „stanu wo-
jennego” ma się odbyć na Placu Wolności w Nowogardzie. 

Zgłoszenie o zgromadzeniu zo-
stało złożone w miniony piątek w 
Urzędzie Miejskim, 4 grudnia. Jak 
informuje nas inicjator „pikiety”, 
Mirosław Berezowski, zgroma-
dzenie ma odbyć się w godzinach 
12.00 – 15.00. W tym czasie na 
Placu Wolności będą zbierane m. 
in. podpisy pod petycją do Rady 
Miejskiej w sprawie zwolnienia z 
pracy Zofii Pilarz – dyrektora Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogardzie. 
Organizatorzy protestu podkre-
ślają, że będą protestować także 

przeciwko innym, ostatnio pod-
jętym przez R. Czaplę decyzjom, 
chociażby próbie zablokowania 
„Marszu Niepodległości”, jaki uli-
cami miasta przeszedł 11 listopa-
da. 

Więcej na temat zgromadzenia 
wraz ze szczegółowym progra-
mem wydarzenia podamy w ko-
lejnym, piątkowym wydaniu DN. 

Opr. na podstawie informacji 
organizatorów

Jak policja porządek w mieście zaprowadza…

Pięciu na jednego, czyli w grupie siła
Nowogard. Stacja PKP. Na zdjęciu pięciu funkcjonariuszy otaczających jednego obywatela. Mogłaby to być fotografia do relacji z zatrzymania groźnego 
przestępcy. Mogła, ale nie jest. Osaczony szwadronem policji naruszył przepisy o… wychowaniu w trzeźwości.  

Jakiś czas temu, na oficjalnej stro-
nie miasta ukazała się relacja ze spo-
tkania burmistrza miasta z policyj-
nymi „kadetami” – policjantami peł-
niącymi służbę w ramach tzw. sta-
żu adaptacyjnego na terenie naszej 
gminy. Artykuł okraszono zdjęciem 
głównym, na którym oprócz kilku-
nastu młodych adeptów policji, jest 
Robert Czapla, burmistrz miasta i 
Małgorzata Figura, komendant poli-
cji w Nowogardzie. Oprócz tego do-
łączono też kilka fotografii mających 
potwierdzić potrzebę wsparcia pracy 
nowogardzkich policjantów siłami 
„kadetów”. I tak na jednym ze zdjęć 
widzimy, jak grupa pięciu funkcjo-
nariuszy otacza obywatela. Po obej-
rzeniu zdjęcia redakcja DN natych-
miast wysłała do rzecznika policji 
pytania, jakiego to niebezpieczne-
go przestępcę zatrzymali policjan-
ci, skoro byli w takiej ilości. Okazu-
je się, że w ramach interwencji, która 
została uwieczniona przez gminnego 
propagatora na fotografii, policjanci 
rozprawiają się z… obywatelem ra-
czącym się wyskokowym trunkiem. 

- W dniu 24.11.2015r., policjanci 
pełniący służbę w ramach stażu ada-
ptacyjnego podjęli własną interwencję 
w miejscu publicznym w związku z 
naruszeniem przepisów Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (spożywanie al-

koholu w miejscu objętym zakazem) 
przez dwóch mężczyzn – informuje 
asp. Julita Filipczuk, rzecznik policji. 
Pani Rzecznik pytana o to, dlaczego 
w interwencji brało udział aż pięciu 
policjantów wyjaśniła: - Z uwagi na 
to, iż policjanci rozpoczynali służbę i 
znajdowali się przed rozwiezieniem w 
określone rejony służbowe, na zdjęciu 
widocznych jest 5 funkcjonariuszy – 
cytujemy wypowiedź J. Filipczuk. 

Z kronikarskiego obowiązku in-
formujemy, że cała „obława: na stacji 
PKP zakończyła się… pouczeniem 
mężczyzny, łamiącego ustawę o wy-
chowaniu w trzeźwości. 

Pozostaje wierzyć, że z równie 
wielkim zaangażowaniem i siłą po-
licjanci wspierani przez munduro-
wych stażystów będą się rozprawia-
li z innymi „przestępcami”, również 
tymi bardziej groźnymi niż miejsco-
wi wielbiciele publicznego spożywa-
nia alkoholu. 

Ponad 200 interwencji…
Przy okazji tej sprawy zapytaliśmy 

policję o podsumowanie dotychcza-
sowej „działalności” policjantów peł-
niących adaptacyjny staż na naszym 
terenie. Otóż jednego, młodym mun-
durowym odmówić nie można… 
pracowitości. Jak informuje rzecz-
nik policji, tylko od 26 październi-
ka do 30 listopada, „policyjni staży-
ści” podjęli 204 interwencje w miej-

scu publicznym. Wylegitymowa-
li 326 osób i nałożyli 109 mandatów 
karnych na sprawców wykroczeń po-
rządkowych. 

Przypomnijmy, że do służby w ra-
mach stażu adaptacyjnego na terenie 
gminy Nowogard, skierowanych zo-
stało 6 policjantów z jednostek gar-
nizonu zachodniopomorskiego oraz 
2 policjantów Oddziału Prewencji ze 
Szczecina. Funkcjonariusze nabiera-
ją doświadczenia pod okiem 4 do-
świadczonych stażem kolegów z Od-
działu Prewencji Policji w Szczeci-
nie. Adepci pełnią służbę w godzi-
nach popołudniowych i wieczorowo 
– nocnych. W większości są to patro-
le piesze. 

Jest wspólna sprawa, musi być 
zdjęcie…

Nowogardzki włodarz zdążył już 
przyzwyczaić wszystkich do tego, że 
lubi się pokazywać na zdjęciach w 
przeróżnych okazjach. A ponieważ 
i staże mundurowych sfinansowa-
ła gmina, to Robert Czapla i ze spo-
tkania z funkcjonariuszami, podczas 
którego podziękował kadetom za do-
tychczasową służbę, musiał pstryk-
nąć sobie pamiątkowe zdjęcie. Poja-
wia się jednak wątpliwość, czy to już 
trochę nie za wiele. Przeciętny oby-
watel oglądający tego typu „sesję z 
mundurowymi” może pomyśleć, że 
burmistrz to z policją „trzyma szta-

mę”. Jak tu bowiem np. później za-
trzymać włodarza, co przed chwi-
lą gorącą kawą częstował w ratuszu, 
a wcześniej i na jego wniosek w bu-
dżecie pieniądze na organizację sta-
żów dla policjantów rada zabezpie-
czyła? Czy takie „prezentacje” bu-
dują zdaniem  policji pozytywny wi-
zerunek policji w oczach społeczeń-
stwa? Czy zdaniem KP w Golenio-
wie, fotografowanie się na tle urzę-
dów, w  towarzystwie władzy, to za-
dania, jakie wchodzą w zakres obo-
wiązków „kadetów” skierowanych 
do patrolowania miasta Nowogard?  
- Ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego jest rozumiana współcze-
śnie w większości krajów o demokra-
tycznej tradycji, jako zadanie lokalne, 
którego nie można skutecznie realizo-
wać bez współpracy Policji z władza-
mi samorządowymi i społecznościami 
lokalnymi. Jednostki samorządu tery-
torialnego posiadają inne niż Policja, 
nie mniej ważne, możliwości zwal-

czania i zapobiegania przestępczości. 
W związku z powyższym, działaniem 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
jest m.in. współfinansowanie adapta-
cji zawodowej policjantów, którzy peł-
nią służbę na rzecz miasta i gminy No-
wogard. Wzorem poprzednich służb w 
ramach adaptacji zawodowych, każdo-
razowo Burmistrz Nowogardu spotyka 
się z policjantami pełniącymi służbę na 
terenie miasta. Spotkanie jak i wspól-
na fotografia potwierdza fakt, że bez-
pieczeństwo jest naszą wspólną spra-
wą – odpowiada na nasze wątpliwości 
rzecznik policji, asp. Julita Filipczuk. 

Oczywiście, że bezpieczeństwo to 
nasza wspólna sprawa, jednak mają-
ce być przede wszystkim zagwaranto-
wane obywatelom przez odpowiednie 
instytucje i organy.  Oglądając jednak 
zdjęcia naszego włodarza obstawione-
go policją, istnieje obawa, że do oby-
wateli wysłano jednak zupełnie inny 
sygnał...

Marcin Simiński 

KONdOLENcJENEKrOLOG
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Sonda z Osiny
Podczas IX Sesji Rady Gminy w Osinie, uchwalono wyższe 
wynagrodzenia dla: wójta oraz radnych. Sołtysi natomiast 
otrzymają dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysoko-
ści 200 zł. Podjęte uchwały wejdą w życie z dniem 1 stycznia 
2016 roku. Dlatego w naszej cotygodniowej sondzie zapyta-
liśmy respondentów z gminy Osina, jakie jest ich zdanie na 
temat tych podwyżek?

Iwona Idziak – Powiem szcze-
rze, że nie jestem zadowolona z 
tego, że wzrosło wynagrodzenie 
dla wójta.  Mimo wszystko nie 
na tym rzecz polega, by siebie do-
brze w życiu ustawić. Ważne, by w 
gminie dobrze się działo. Zamiast 
podwyżek dla władzy, warto by-

łoby przeznaczyć pieniądze na remont dróg, czy odśnieżanie. Jest wiele 
chętnych ludzi, którzy podjęliby prace interwencyjne. Niestety nie ma dla 
nich pracy, jak i funduszy na to. Nie wiem czy inni ludzie będą zadowo-
leni z tych podwyżek. Mogło zostać tak jak było. Jeśli chodzi o podwyżkę 
dla radnych to wydaje mi się, że była to słuszna decyzja. Można im przy-
znać o te 100 zł więcej.

Pani Henryka – Wydaje mi się, 
że podwyżki wszystkim się należą. 
Praca wójta, radnych i sołtysów 
jest naprawdę ciężka. Zawsze wi-
dać, jak dbają o swój rejon. Jak im 
się należy, to, dlaczego mieliby tej 
podwyżki nie dostać? Lepsze wyna-
grodzenie motywuje do działania. 
Ludzie czują się wtedy docenieni.  

Jolanta Buksińska – Jestem 
radną i sołtysem w jednym. Uwa-
żam, że podniesienie wynagro-
dzenia było słuszną decyzją. Na-
sza komisja, wnioskowała o pod-
wyżkę dla wójta i dla radnych. Pa-
trząc nawet po mojej wiosce, to 
wójt zrobił naprawdę dużo, wyko-
nał plan, tak jak obiecał. Dlatego 

stwierdziliśmy, że podwyżka wójtowi się należy. Jest to uczciwe. Radni 
również mają mnóstwo pracy, są dojazdy, telefony, dziś wszystko kosztu-
je. Patrząc na inne gminy to i tak widzę, że dostajemy naprawdę nie dużo. 
Jeśli chodzi o dietę dla sołtysów, to ja byłam przeciwna, z tego względu, 
że sołtysi swoje dostają.

Pan Marcin – Moim zdaniem 
władza, radni i sołtysi i tak wy-
starczająco dostają. Jak dla mnie, 
to nie powinni otrzymać podwy-
żek. Pieniądze te można było-
by przeznaczyć na zupełnie inne 
cele. Jest naprawdę wiele potrze-
bujących rodzin, którym pieniążki 
przydałyby się. Wynagrodzenia ich są i tak wystarczająco wysokie. 8.100 
zł, które wójt otrzymuje to i tak naprawdę dużo, to nawet ja tyle nie mam, 
a co dopiero mówić jeszcze o podwyżce. 

Pani Marianna – To dobrze, że 
dostaną podwyżki. Jeśli otrzyma-
ją wyższe wynagrodzenia, to będą 
dobrze rządzić i jednocześnie nam 
będzie lepiej. Moim zdaniem te 
700 zł więcej, które wójt otrzyma, 
to i tak nie jest wcale dużo. A co do 
radnych, to te 100 zł podwyżki, to 
i tak mało. W dzisiejszych czasach 

wszystko jest drogie. Sam dojazd na sesje też kosztuje. Dlatego, moim zda-
niem, podwyżki jak najbardziej im się należą. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska

czapla czasu nie marnuje...

Ledwo odwołał, a już ogłosił konkurs 
Jeszcze kurz nie opadł po odwołaniu Zofii Pilarz ze stanowiska dyrektora Biblioteki w No-
wogardzie, a burmistrz ogłosił już konkurs na to stanowisko. 

Ogłoszenie o konkursie na 
dyrektora biblioteki zosta-
ło opublikowane na oficjalnej 
stronie miasta w zeszły piątek, 
4 grudnia.  Zgodnie z wymaga-
niami, nowy dyrektor tej insty-
tucji powinien m.in. posiadać 
wykształcenie wyższe i pięcio-
letni staż pracy, – na jakim sta-
nowisku, tego już w ogłoszeniu 
nie podano. Kandydat będzie 
musiał do CV dołączyć także 
„autorski program działania 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowogardzie, z uwzględnie-
niem warunków organizacyj-
no- finansowych instytucji”. 
Będzie się musiał również wy-
kazać znajomością przepisów, 
w tym m.in. ustawy o samo-
rządzie. Oczywiście każdy, kto 
chciałby zostać nowym dyrek-
torem biblioteki musi być oby-
watelem Polski i posiadać „nie-
poszlakowaną opinię”. Tyle, co 
do głównych, niezbędnych wy-
magań, jakie musi spełnić kan-
dydat na to stanowisko. Po-
nadto mile widziane będzie 
posiadanie prawa jazdy kate-

gorii B i umiejętność posługi-
wania się, co najmniej jednym 
językiem obcym w stopniu ko-
munikatywnym. 

Zainteresowani pracą na 
stanowisku dyrektora nowo-
gardzkiej biblioteki mają czas 
na złożenie dokumentów apli-
kacyjnych do 12 stycznia 2016 
roku. Urząd Miejski zapowia-
da, że konkurs na to stanowi-
sko, przyjmując, że wpłyną ja-
kieś oferty, zostanie rozstrzy-
gnięty w terminie do 20 stycz-
nia przyszłego roku. 

Przypomnijmy, że dotych-
czasowa dyrektor Zofia Pilarz, 
została odwołana ze stanowi-
ska 26 listopada. W tej chwili 
dyrektor przebywa na okresie 
trzymiesięcznego wypowie-
dzenia, bez prawa do świad-
czenia pracy. Burmistrz nie 
podał oficjalnie żadnej przy-
czyny zwolnienia dyrektor Pi-
larz z pracy. O powody rozsta-
nia dopytywali na ostatniej se-
sji radni (Piotr Słomski i Mi-
chał Wiatr), ale jak informo-
waliśmy w ostatnim numerze, 

Robert Czapla opuścił obrady 
sesji obrażając się na radnych, 
że ci chcą obniżyć podatki, to-
też i w tym temacie radni od-
powiedzi się nie doczekali. 
Nieoficjalnie wiadomo, że Zo-
fia Pilarz została zwolniona z 
pracy „za swoje poglądy”. Bur-
mistrzowi miało się nie podo-
bać, że w bibliotece organizo-
wane były m. in. wystawy po-
święcone „Żołnierzom Wy-
klętym”, a także to, że dyrektor 
wynajęła PiS-owi salę czytelni 
na spotkanie z kandydatem na 
prezydenta Andrzejem Dudą. 
Ością w gardle miała także stać 
burmistrzowi rubryka „Biblio-
teka poleca” w Dzienniku No-
wogardzkim, w której Zofia Pi-
larz polecała Czytelnikom ga-
zety ciekawe pozycje książ-
kowe, dostępne w naszej bi-
bliotece. Odwołanie dyrekto-
ra biblioteki odbiło się szero-
kim echem w mieście i bynaj-
mniej trudno usłyszeć w tych 
komentarzach słowa poparcia 
dla decyzji R. Czapli. 

Marcin Simiński

Prace budowlane na kościele w Karsku 

Wieża w remoncie 
Trwają prace remontowe wieży zabytkowego kościoła w Karsku. Zakończenie robót reno-
wacyjnych planowane jest na koniec grudnia. 

W ramach prac wymienio-
ne zostanie całkowicie odesko-
wanie wieży kościelnej. Odno-
wiona zostanie także zachod-
nia, kamienna ściana wieży. 
Głównym wykonawcą prac 
jest firma Demgrad z Nowo-
gardu (Maria i Adam Dembiń-
scy) przy współpracy stolarza, 
Jacka Zięciaka. 

Inwestorem robót jest para-
fia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, do której na-
leży kościół pw. św. Barbary w 
Karsku. Prace finansowane są 
ze środków parafii oraz gminy 
Nowogard. 

Według założonego planu, 
roboty na kościółku w Karsku 
mają się zakończyć jeszcze w 
tym roku. 

 
MS

Fot. Dzięki uprzejmości Jacka 
Zięciaka
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Znika stary Nowogard

Wyburzyli budynek przedszkola przy ulicy 3 Maja
W ubiegły piątek, rozpoczęto wyburzanie budynku po byłym przedszkolu przy ulicy 3 Maja. Dzisiaj, trwa już tylko usuwanie gruzów. Wyrzut sumienia 
nowogardzkiej władzy zniknął z powierzchni ziemi. Niestety za wszystko, jak zwykle, płacą podatnicy, mieszkańcy gminy.

 W ubiegłym tygodniu rozpoczę-
ło się wyburzanie obiektu po byłym 
przedszkolu przy ulicy 3Maja.  Już 
pod koniec pierwszego dnia roz-
biórki, obiekt zniknął z powierzch-
ni ziemi. Obecnie trwa usuwanie 
gruzu. W ten sposób zakończyła się 
smutna, w ostatnich latach, historia 
tego oryginalnego budynku. Przy-

pomnijmy, że w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych, ówczesne wła-
dze miasta uniemożliwiły (mimo 
dwukrotnie wygranych przetar-
gów) kupno tego obiektu jednemu 
z nowogardzkich przedsiębiorców. 
Budynek „wciśnięto” wówczas, nie-
przygotowanemu do jego zagospo-
darowywania, zwłaszcza do nie-

zbędnego tu inwestowania, właści-
cielowi firmy „Sial” z Polic.  W efek-
cie tego motywowanego politycznie 
działania, w jednym miejscu mogli-
śmy obserwować dwie różnie roz-
wijające się historie - i tak nabyty w 
tym samym czasie przez Adama Fe-
deńczaka sąsiedni budynek po żłob-
ku, został wyremontowany przez in-
westora i do dzisiaj jest użytkowany 
(hotel i restauracja Kamena), a bu-
dynek przedszkola przez lata syste-
matycznie niszczał.  Szczegóły tych 
ciekawych i w istocie aferalnych 
zdarzeń z tamtych lat, opisywali-
śmy w jednym z sierpniowych nu-
merów DN. 

W tym roku gmina Nowogard 
odkupiła obiekt od właściciela za 
120 tys. Kilkunastoletni były posia-
dacz budynku nic więc nie stracił, 
odzyskał bowiem pieniądze wydane 
na początku na kupno przedszko-
la. Straciło natomiast społeczeń-
stwo Nowogardu nie tylko finan-

sowo (120 tys. plus koszty rozbiór-
ki i utracone przez lata podatki), ale 
zniknął z powierzchni ładny wszak 
nominalnie obiekt w centrum mia-
sta, do którego wielu z mieszkańców 
(np. byłych przedszkolaków) miało 
również sentymentalny stosunek. 
Taki jak widać na załączonych ob-
razkach, jest właśnie na ogół wynik 

głupoty – zostaje po niej gruzowi-
sko, które jeszcze trzeba uprzątnąć.  
Ale co tam, podatnik i tak zapłaci, a 
władza swoje i tak odbierze, nie bra-
kuje nawet takich, którzy będą piać 
z zachwytu nad kolejnym jej rzeko-
mym osiągnięciem. 

sm 
fot: MS i JB

Podjazd dla Kuby już gotowy 

Nareszcie czuję się wolny 
Z pieniędzy zebranych podczas zeszłorocznego koncertu 
charytatywnego „Zaśpiewajmy dla Jakuba”, który odbył się 
w NDK, sfinansowano budowę podjazdu dla chorego chłop-
ca. Inwestycję, wykonaną dzięki ludziom o dobrych sercach, 
oficjalnie oddano do użytku w miniony czwartek, 3 grudnia. 

Koncert „Zaśpiewajmy dla Ja-
kuba”, odbył się 21 grudnia 2014 
roku. Jego organizatorami byli: 
parafia pw. WNMP wraz z zespo-
łem Caritas przy niej działającym, 
Urząd Miejski oraz Nowogardzki 
Dom Kultury. W trakcie imprezy 
zebrano 9 tys. zł. Dzięki tej kwo-
cie i pomocy wielu ludzi, uda-
ło się najpierw zaprojektować, a 
później wybudować podjazd dla 
niepełnosprawnego Kuby Wójci-
ka. Wcześniej chłopca po scho-
dach do domu musieli wnosić ro-
dzice. Teraz, dzięki wstawieniu 

drzwi w miejsce okna i dobudo-
waniu do niego metalowego pod-
jazdu, Kuba z łatwością sam bę-
dzie mógł wjeżdżać do domu i z 
niego wyjeżdżać. 

- Nareszcie czuję się wolny i będę 
sobie teraz mógł już sam w każ-
dej chwili wyjeżdżać z domu, któ-
ry był dla mnie miejscem, na któ-
re byłem skazany – powiedział re-
dakcji wzruszony Kuba, podczas 
skromnej uroczystości oddania 
podjazdu do użytku, jaka odbyła 
się w czwartek 3 grudnia, w domu 
państwa Wójcików. W wydarze-

niu poza przedstawicielami para-
fii pw. WNMP na czele z probosz-
czem ks. Grzegorzem Legutko, 
wolontariuszy działającego przy 
niej Caritas, wziął udział również 
m. in., ks. Maciej Szmuc – dyrek-
tor Caritas Archidiecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej. 

Rodzice chłopca również nie 
kryli wzruszenia. 

-Jest to dla nas magiczny dzień, 
bo prace montażowe zostały za-
kończone. Ten funkcjonalny pod-
jazd, będzie służył naszemu syno-
wi przez długie lata. Dlatego tutaj 
chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim osobom dobrej woli, dzię-
ki którym powstał podjazd, a w 
szczególności firmie, P.P.H.U. N-
-STAL Janusz Karolewski za wyko-
nanie konstrukcji. Jak również Ca-
ritas Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej, Parafialnemu Zespo-
łowi Caritas z Nowogardu, pani 
Grażynie Rynkiewicz, Autorskiej 
Pracowni Architektonicznej GRA-
PHOS pana Rafała Szpilkowskie-

go, panu Leszkowi Jędrzejczykowi-
-kierownikowi fermy norek w Wo-
łowcu oraz pracownikom tej fermy. 
Jak również pani Izabeli Żabickiej i 
Michałowi Wiatrowi – mówi Ewa 
Wójcik, mama Kuby. 

Przypomnijmy, że Kuba Wój-
cik ma 9 lat. Chłopiec urodził się 

z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłupa, 
wrodzonym wodogłowiem oraz 
innymi jeszcze współistniejący-
mi chorobami. 

Jarek Bzowy 
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Zmiany w podatkach – podajemy nowe stawki

Sprawdź ile zapłacisz w przyszłym roku do gminy 
Jak już informowaliśmy, podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się w czwartek, 3 grudnia, radni podjęli uchwały o obniżce dotychczas obowiązują-
cych stawek podatków lokalnych o 5%. Radni podjęli taką decyzję, mimo iż burmistrz Robert Czapla chciał pozostawić stawki podatków na dotychczaso-
wym poziomie. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy poniżej wszystkie nowe stawki poszczególnych podatków przyjęte przez radnych w drodze uchwał. 

Podatek od nieruchomości
1) od budynków mieszkalnych 

lub ich części – 0,51 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 2) od 
budynków lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 18,30 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej; 3) 
od budynków lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 9,12 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 4) od 
budynków lub ich części zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności lecz-
niczej, zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń 
– 3,95 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej; 5) od pozostałych 
budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności po-
żytku publicznego – 5,24 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej; 6) 
od gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,69 zł od 
1 m2 powierzchni; 7) od grun-
tów pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi je-
zior i zbiorników sztucznych – 
3,85 zł od 1 ha powierzchni; 8) 
od gruntów pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 
0,26 zł od 1 m2 powierzchni; 9) 
od gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitaliza-
cji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), 

i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabu-
dowy, jeżeli od dnia wejścia w 
życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończo-
no budowy zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego – 2, 85 zł 
od 1 m2 powierzchni; 10) od bu-
dowli – 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych.

Podatek rolny 
 1. Obniża się średnią cenę 

skupu żyta za okres 11 kwarta-
łów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 
ustaloną przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w 
drodze komunikatu ogłoszo-
nego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”, stanowiącą podsta-
wę do obliczenia podatku rolne-
go w 2016 r. do kwoty 53, 00 zł 
za l kwintal. 

 2. Ustala się stawkę podatku 
rolnego: 

1) od 1 ha przeliczeniowego w 
gospodarstwie rolnym w kwocie 
132,50 zł;

20 od 1 ha fizycznego pozosta-
łych gruntów rolnych w kwocie 
265,00 zł.

Podatek od środków trans-
portu

(patrz tabele)
Wszystkie uchwały, przyję-

te przez Radę Miejską w minio-
ny czwartek, wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2016 roku. 

Opr. MS

Uchwała Nr       Rady Miejskiej  
w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 roku  

 
 
 
 

w sprawie podatku od środków transportowych 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 
699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) -  Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje: 
 
 
 
 

§1 
1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych :  

 
2. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:  
 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      500 zł   
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      900 zł  
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton        1100 zł  
d) od 12 ton: 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1075    1300 
13 14 1177    1400 
14 15 1280   1500 
15  1392   1700 

Trzy osie 

12 17 1250 1350 
17 19 1350 1450 
19 21 1450 1550 
21 23 1550 1650 
23 25 1650 1750 
25  1750 1950 

 Cztery osie i więcej 

12 25 1550 1600 
25 27 1600 1700 
27 29 1700 1900 
29 31 1900       2560 
31  2100      2560 

 
 
 

 
 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton      1300 zł   
b) od 12 ton:  

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodło wy+ naczepa, 
ciągnik balastowy+ przyczepa (w 
tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system 
zawieszenia 

Dwie osie 

12 18 1075   1178   
18 25 1178    1280  
25 31 1280  1495  
31  1526  2023 

0 Trzy osie i więcej 
 

12 40 1710  1915  
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Traci moc uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku 
w sprawie podatku od środków transportowych.  
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady 
 
        Stanisław Saniuk 
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Wszystkie Instytucje Społeczne gminy Nowo-
gard takie jak przedszkola, szkoły, żłobki, szpitale, 
kościoły oraz prywatne instytucje, które są zaanga-
żowane w pomoc innym ludziom mogą zgłaszać się 

po choinkę Bożonarodzeniową 
nieodpłatną 

pod nr tel.

 504 124 180, 880 259 820 
Transport we własnym zakresie

Podziękowania za Świąteczną Zbiórkę Żywności

Zebraliśmy więcej  
niż przed rokiem

Pragnę podziękować wszystkim 
mieszkańcom Nowogardu i oko-
lic, którzy wsparli swoimi zakupa-

mi Świąteczną Zbiórkę Żywności 
w nowogardzkim Netto.

Jak zwykle pokazaliście, że „lu-

dzi dobrej woli jest więcej ...” Dzię-
kuję wszystkim wolontariuszom, 
którzy Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza uczcili na poste-
runku zbierając, sortując i licząc 
zebrane produkty. Dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu tylko w jed-
nym sklepie Netto w Nowogar-
dzie w ramach Zbiórek Świątecz-
nych, zebraliśmy do tej pory na-
stępujące ilości produktów żyw-
nościowych: 2012 rok - 432 kg, 
2013 rok- 590 kg, 2014 rok - 611 
kg, 2015 rok - 650 kg. 

Wszystkim, którzy wsparli na-
szą akcję serdeczne Bóg zapłać!!!

Koordynator Świątecznej Zbiórki 
Żywności w Nowogardzie
Pastor Cezary Komisarz

radni wsparli akcję caritas 

Ruszyła coroczna zbiórka żywności 
W miniony piątek i sobotę, w nowogardzkich dyskontach, odbyła się pierwsza tura zbiórki 
żywności zorganizowanej w ramach corocznej akcji Caritas: „Tak – Pomagam”. W pierwszy 
dzień akcję wsparli także nowogardzcy samorządowcy. 

Do wspólnych zakupów i 
wsparcia akcji proboszcz Grze-
gorz Legutko, z parafii pw. 
WNMP w Nowogardzie, zapro-
sił kilku radnych gminy i po-
wiatu. Z zaproszenia skorzysta-
li radni miasta: Jowita Pawlak, 
Piotr Słomski i Rafał Paśko oraz 
dwóch radnych powiatowych: 
Kazimierz Ziemba i Marcin Fe-
deńczak. Radni wspierali zbiór-
kę w Biedronce przy ul. Boh. 
Warszawy, inaugurując niejako 
tegoroczną akcję zbiórki żyw-
ności. 

Kolejna zbiórka zostanie prze-
prowadzona w dniu 11 i 12 grud-

nia (piątek i sobota). Dary, naj-
lepiej w postaci produktów „su-
chych” o długim terminie przy-
datności do spożycia, będzie 
można wkładać do specjalnie 
oznakowanych logiem Caritas 
koszów ustawionych w sklepach 
Netto, Biedronka, Polo Market i 
Intermarche. Akcję zbiórki żyw-
ności pod hasłem „Tak. Poma-
gam.” prowadzą wspólnie zespo-
ły Caritas z parafii pw. WNMP 
oraz św. Rafała Kalinowskiego. 

Zebrane dary zostaną przeka-
zane potrzebującym rodzinom 
jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia. 

Marcin Simiński

Wolontariusze ze szkolnych kół Caritas podczas zbiórki żywności w Polo-Market

W akcję Caritas włączyli się także nowogardzcy radni 

Ogłoszenie Caritas 
W najbliższy czwartek, 10 grudnia, od godz. 
11.00, przy parafii pw. WNMP w Nowogar-
dzie, po wcześniejszej rejestracji, wręczane 

będą dla potrzebujących dary żywnościowe w 
postaci ziemniaków, cebuli i jabłek. Serdecz-

nie zapraszamy. 
 Inf. Zespół Caritas 

przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie 

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
Zbór w Nowogardzie

we współpracy z
Urzędem Miasta i Gminy Nowogard

 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 
oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

NASTĘPNA
DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI

W ramach programu POPŻ 2014-2020 
Dla podopiecznych OPS z Gminy Nowogard

Wtorek 15.12.2015            9:00 - 15:00        
Środa  16.12.2015             9:00 - 15:00           

Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwó-
rzu ZBK  z nadanym numerem porządkowym oraz do-

kumentem tożsamości.
w imieniu Zboru 

pastor Cezary Komisarz  
                          tel. 509307702

8 grudnia- święto Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Od godz. 12 do 13 – możesz zyskać wiele łask

OGŁOSZENIE
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Zapraszamy do placówki  
w NOWOGARDZIE 
ul. Bankowa 3F, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30
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Firma „Rega”  
Węgorzyce 16A, OSINA

PRODUCENT DOMÓW Z DREWNA

zatrudni
                                   KIEROWNIKA PRODUKCJI
wymagania: 
- wykształcenie minimum średnie  budowlane lub techniczne,  
- mile widziane doświadczenie w zarządzaniu  ludźmi,  
- podstawowa znajomość programów Word, Excel  
oferujemy: 
- stabilne  i atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- umowę o pracę, 
- możliwość rozwoju  zawodowego  
 
    PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, MONTERÓW KONSTRUKCJI
wymagania: 
- osoby z doświadczeniem pracy monterów, cieśli, stolarzy, dekarzy
 oferujemy: 
- umowę o pracę,  
- stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne

Kontakt: Węgorzyce 16a  72-221 Osina,  Tel. 91 391 08 02, gajdel@rega.pl

 
 

ZAPROSZENIE 
 

 
Stowarzyszenie Jutrzenka zaprasza do udziału w projekcie:  

 ”Mam w głowie troskę o zdrowie” 
Realizacja projektu odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Długołęce 

w dniach 12.12.2015 godz. 16:00 (sobota) oraz 14.12.2015 godz 17:00 (poniedziałek). 
 

Projekt współfinansowanym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
oraz wspierany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Nowogardzie. 

 
W programie. 
Dzień pierwszy: prelekcja na temat przyczyn i objawów cukrzycy oraz profilaktyki cukrzycy, bezpłatne 
badania cukier, ciśnienie, tętno. profesjonalne szkolenie i pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej (dla pierwszych 20 osób możliwość uzyskania certyfikatu), 
Dzień drugi: Przedstawienie profilaktyczne w wykonaniu Krakowskiego teatru "Moralitet", pt. „ Diabelski 
młyn”, w przerwie konsultacje z trenerem, warsztaty dla młodzieży i ich rodziców dotyczące uzależnień. 
W czasie realizacji projektu zapewniamy darmowy profesjonalny catering. 
                  Zapraszamy 

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard

Przedszkole nr 4 w Nowogardzie

Bal Mikołajkowy 
W dniu 4 grudnia 2015 roku, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 
4 w Nowogardzie, od samego rana nasłuchiwały charakterystycz-
nego dźwięku dzwoneczka, corocznego gościa, wiedziały bowiem, 
że i w tym roku Święty Mikołaj nie zapomni o naszym przedszkolu 
z wiadomych powodów (najgrzeczniejsze dzieci na całym świecie).

Święty Mikołaj dotarł na czas. 
Swoje wejście, jak na Mikoła-
ja przystało, rozpoczął niezawod-
nym Ho, Ho, Ho!  Wszyscy przy-
witaliśmy naszego gościa bar-
dzo gorąco oraz zaprosiliśmy do 
wspólnej zabawy. Dzieci wspól-

nie śpiewały piosenki. Nie oby-
ło się również bez tańców do któ-
rych porwał nas Mikołaj. Zabawa 
zakończyła się wręczeniem ocze-
kiwanych prezentów oraz pamiąt-
kowymi zdjęciami.

Nasze przedszkole w ten dzień 

Szkoła Podstawowa nr 2

Spotkanie z poezją
W czwartek (3 grudnia), w Szkole Podstawowej nr 2 w No-
wogardzie,  uczniowie  klasy II a, II b, II c i III a, spotka-
li się z mieszkanką Nowogardu- panią Genowefą Makare-
wicz, która w piękny sposób odkryła przed dziećmi swoje 
zamiłowanie do poezji. 

Dzieci z wielką uwagą słuchały, jak 
p. G. Makarewicz rozpoczynała swo-
je pierwsze próby pisania wierszy. 
Wspomniała dzieciom, która z pór 
roku jest dla Niej największą inspira-
cją i natchnieniem do tworzenia po-
ezji. Kilka wybranych wierszy ze swo-
jego zbioru p. Genowefa wyrecyto-
wała uczniom uczestniczącym w spo-
tkaniu. Recytacjom tym towarzyszy-
ła wyjątkowa cisza i skupienie. Dzie-
ci słuchały recytacji z dużym zainte-
resowaniem. Był też czas na pytania 
ze strony uczniów, które były  bar-
dzo mądre i przemyślane. Spotka-
nie to było dużą inspiracją dla dzie-

ci, gdyż same także podczas zajęć w 
szkole tworzą poezję i pięknie recy-
tują. Można mieć cichą nadzieję, że 
po tym spotkaniu, wielu z uczniów 
odkryje swoje ukryte talenty i stwo-
rzy własne tomiki wierszy. Spotkanie 
to wniosło dużo nowych, interesują-
cych informacji. Spotkanie z poezją – 
przyniosło oczekiwane rezultaty. 

Organizator spotkania Krysty-
na Gradzik wraz z wychowawca-
mi p. U. Zajdą, I. Płaczek, G. Po-
tyrańską i uczniami podziękowa-
ła p. Makarewicz za wizytę, cieka-
we zajęcia i poświęcony  czas.

Info: własna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Wyróżnieni w konkursie 
wojewódzkim
W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Nowogardzie, zostali wyróżnieni w konkursie wojewódzkim pt. „Za-
błyśnij na drodze”, który organizowany był przez firmę Bridgestone ze Stargardu, we współ-
pracy z Policją Zachodniopomorską w Szczecinie. 

Konkurs ten miał na celu przed-
stawienie najciekawszego  pomy-
słu, projektu na promowanie no-

szenia elementów odblaskowych 
w porze jesienno – zimowej. Na-
grodą są odblaski, które zostaną 

rozdane wśród naszych uczniów. 
Pomysłem naszych wychowan-
ków  było rozdawanie ulotek oraz 
wieszanie plakatów na słupach 
ogłoszeniowych w naszym mie-
ście, przy czym wszyscy mieli na 
sobie odblaski i tabliczki z hasła-
mi, które zachęcą do noszenia ele-
mentów odblaskowych. W czasie 
odwiedzin w Bibliotece Miejskiej 
i Domu Kultury,  uczniowie  za-
poznali wszystkich z tym pomy-
słem, rozdali ulotki i plakaty. Pod-
czas tej akcji nasi uczniowie spo-
tkali się z wieloma miłymi gesta-
mi i słowami. Wszyscy liczą na to, 
że przedsięwzięcie odniesie pla-
nowany skutek i zwiększy się ilość 
osób noszących  elementy odbla-
skowe. 

Opiekun: Magdalena Religa 

wypełniła niezwykła magia ob-
darowywania się. A każdy przed-
szkolak cieszył się, że Mikołaj o 
nikim nie zapomniał.

Katarzyna Rogowska Reklama

Reklama
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IX mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i m.T.B.

Powrót do korzeni
W niedzielę (6 grudnia) o godzinie 11:00, w Ośrodku wypoczynkowym „Sarenka”, rozpo-
częły się Otwarte Przełajowe i M.T.B. Mistrzostwa Okręgu rozgrywane przy IX Mikołajko-
wym Wyścigu. Można powiedzieć, że w tym dniu nowogardzkie kolarstwo powróciło do 
korzeni, gdyż zawodnicy ścigali się na wymagającej trasie biegnącej przez „Sarni Las”, któ-
rą niegdyś pokonywali kolarskie sławy z Nowogardu i nie tylko. Ta nowa lokalizacja była 
strzałem w „dziesiątkę”- kolarze musieli dać z siebie wszystko, aby ukończyć wyścig, nato-
miast ośrodek wypoczynkowy „Sarenka” był świetną bazą do wspólnej zabawy. 

Wyścig Mikołajkowy jak co 
roku miał na celu upamiętnie-
nie zmarłych kolarzy Pawła Zuga-
ja oraz Artura Komisarka, a tak-
że działacza LZS Franciszka Pa-
lenicy. Tak więc zanim rozpoczę-
ła się rywalizacja, wszyscy uczci-
li ich pamięć minutą ciszy. Kola-
rze w zależności od kategorii wie-
kowej, pokonywali odpowied-
nią liczbę okrążeń- dystans jed-
nego „kółka” wynosił 2400 me-
trów. Imprezę przez cały czas pro-
wadził Tadeusz Łukaszewicz, któ-
ry na bieżąco relacjonował wy-
darzenia na trasie, przedstawiał 
wyniki oraz opowiadał o historii 
nowogardzkiego kolarstwa. Zma-
ganiom zawodników przyglądali 
się wyjątkowi goście, słynni kola-
rze oraz działacze od lat związani 
z kolarstwem: Zbigniew Szczep-
kowski, Wojciech Matusiak, Cze-
sław Polewiak, Barnard Pruski, 
Stanisław Beryk, Marian Bedna-
rek, Jacek Widzewicz, Zbigniew 
Borowski, Jerzy Mikołajczyk, Bo-
lesław Mikulski, Krzysztof Kula, 
Zbigniew Broszczak, Stanisław 
Kopeć, Marek Żmudzki. 

Na starcie IX Mikołajkowe-
go Wyścigu stanęło w sumie 75 
zgłoszonych uczestników. Rywa-
lizację rozpoczęli najmłodsi, czy-
li Żaki i Młodziczki. Świetny wy-
stęp pośród Żaków zanotował 
Hubert Grygowski z Chrabąsz-
czy Nowogard, który nie miał so-
bie równych i zwyciężył w swojej 
kategorii. Zaraz za nim uplasował 
się Stanisław Michalak ze Szcze-
cin oraz inny szczecinianin- Filip 

Aspadarec. Pośród Młodziczek 
najszybsze były dwie zawodnicz-
ki z klubu UKS Ratusz Maszewo, 
zwyciężyła Maja Wróblewska, a 
na 2. miejscu uplasowała się Ta-
mara Szacińska. Podium uzupeł-
niła kolarka ze Szczecina- Wikto-
ria Turowska. Jak co roku nie za-
brakło wyścigu, podczas którego 
rywalizowali mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej. Wystartowa-
ło 5 uczestników, a bezkonkuren-
cyjny był Mateusz Pączkiewicz. 
Na 2. miejscu swój wyścig ukoń-
czył Rafał Opala, a puchar za 3. 
pozycję trafił do Ryszarda Tete-
rycza. Pamiątkowe medale otrzy-
mali również Artur Kubisa oraz 
Mirosław Kirysiuk. 

Niezwykle zacięty przebieg 
miał wyścig w kategorii Młodzik. 
Pierwsze dwa miejsca wywalczy-
li zawodnicy LKS Baszty Golcze-
wo, najszybszy był Kamil Szyma-
cha, a zaraz za nim metę przekro-
czył Marek Markiewicz. Z dobrej 
strony zaprezentował się Jacek 
Fecak z Chrabąszczy Nowogard, 
który zajął 3. miejsce, wyprzedza-
jąc dwóch kolarzy z Grupy Kolar-
skiej Piast Szczecin. W kategorii 
Juniorka Młodsza zwyciężyła Ka-
rolina Cedro z klubu LKS Orlęta 
Gorzów, natomiast podium uzu-
pełniły kolarki Grupy Kolarskiej 
Piast Szczecin- Klaudia Pomorska 
i Marta Wesołowska. Tylko jedna 
zawodniczka wystartowała w ka-
tegorii Juniorek, a była nią repre-
zentantka Piasta Szczecin- Nikola 
Stankiewicz. Bardzo silna stawka 
rywalizowała w kategorii Junior 

Młodszy. Na najwyższym stopniu 
podium stanął Oskar Filipczak z 
Piasta Szczecin, a 2. miejsce wy-
walczył Mateusz Walaszczyk z 
Baszty Golczewo. Na najniższym 
stopniu podium uplasował się 
podopieczny Ryszarda Posackie-
go z Chrabąszczy Nowogard- Da-
mian Teodorczyk, który wyprze-
dził rywali z Golczewa, Maszewa 
oraz klubowego kolegę Mateusza 
Gliwkę, który zajął 7. miejsce. 

W głównym wyścigu wystarto-
wali Mastersi, a wraz z nimi Junio-
rzy i Kobiety Open. Pośród kobiet 
w kategorii K-1 całe podium zdo-
były kolarki z klubu POM Strzelce 
Krajeńskie. Zwyciężyła Anna Sa-
gan, na 2. miejscu wyścig ukoń-
czyła Nicole Ostojska, a „pudło” 
uzupełniła Marta Łęszczak. Zaraz 
za podium na 4. miejscu uplaso-
wała się zawodniczka LKK Nowo-
gard- Anna Kłos, a na 5. miejscu 
swój wyścig ukończyła inna no-
wogardzianka- Natalia Pietrusz-
ka. W kategorii K-2 wystartowała 
jedna zawodniczka, a była nią ko-
larka STC Stargard Szczeciński- 
Małgorzata Howis. 

Sporo radości miejscowym ki-
bicom sprawili „Chrabąszcze”, 
startujący w kategorii Junior. Co 
prawda zwycięzcą tego przedziału 
wiekowego został Kacper Wójciak 
z klubu LKS Orlęta Gorzów, jed-
nak drugie i trzecie miejsce przy-
padło już podopiecznym Ryszar-
da Posackiego. Na drugim stop-
niu stanął Jakub Wielowski, nato-
miast na 3. pozycji uplasował się 
Adam Salamon. Podium w Open Mężczyzn kategoria M-2, od lewej- Arkadiusz Pietruszewski, Prze-

mysław Olejnik oraz Zbigniew Junak

Podium w kategorii Junior, od lewej- Jakub Wielowski, Kacper Wójciak oraz Adam 
Salamon

Podium w kategorii Junior Młodszy, od lewej- Mateusz Walaszczyk, Oskar Filipczak 
i Damian Teodorczyk

Na najwyższym stopniu podium najszybszy uczestnik Mikołajkowego Wyścigu- Ja-
kub Dec, z lewej strony Piotr Gruszczyński, z prawej na 3. miejscu Damian Niesłu-
chowski

Przeniesie Mikołajkowego Wyścigu na teren Sarniego Lasu oraz Ośrodka Wypoczynkowego Serenka był strzałem w dziesiątkę
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

rEKLAmA

Otwarte Przełajowe i M.T.B. Mistrzostwa Okręgu 
przy IX Mikołajkowym Wyścigu:

DPS
1. Mateusz Pączkiewicz

2. Rafał Opala
3. Ryszard Teterycz

4. Artur Kubisa
5. Mirosław Kirysiuk

Żak 
1. Hubert Grygowski (LKK Chrabąszcze Nowogard)

2. Stanisław Michalak (Szczecin)
3. Filip Aspadarec (Szczecin)

Młodziczka
1. Maja Wróblewska (UKS Ratusz Maszewo)
2. Tamara Szacińska (UKS Ratusz Maszewo)

3. Wiktoria Turowska (Szczecin)
Młodzik

1. Kamil Szymacha (LKS Baszta Golczewo)
2. Marek Markiewicz (LKS Baszta Golczewo)
3. Jacek Fecak (LKK Chrabąszcze Nowogard)

Juniorka Młodsza
1. Karolina Cedro (LKS Orlęta Gorzów)

2. Klaudia Pomorska (Grupa Kolarska Piast Szczecin)
3. Marta Wesołowska (Grupa Kolarska Piast Szczecin)

Junior Młodszy
1. Oskar Filipczak (Grupa Kolarska Piast Szczecin)

2. Mateusz Walaszczyk (LKS Baszta Golczewo)
3. Damian Teodorczyk (LKK Chrabąszcze Nowogard)

Juniorka
1. Nikola Stankiewicz (Grupa Kolarska Piast Szczecin)

Junior
1. Kacper Wójciak (LKS Orlęta Gorzów)

2. Jakub Wielowski (LKK Chrabąszcze Nowogard)
3. Adam Salamon (LKK Chrabąszcze Nowogard)

Open:
Kobiety K-1

1. Anna Sagan (POM Strzelce Krajeńskie)
2. Nicole Ostojska (POM Strzelce Krajeńskie)
3. Marta Łęszczak (POM Strzelce Krajeńskie)

Kobiety K-2
1. Małgorzata Howis (STC Stargard Szczeciński)

Mężczyźni M-1
1. Jakub Dec (Goleniów)

2. Piotr Gruszczyński (POM Strzelce Krajeńskie)
3. Damian Niesłuchowski (LKS Orlęta Gorzów)

Mężczyźni M-2
1. Przemysław Olejnik (Szczecin- Tryton Bike Team)

2. Arkadiusz Pietruszewski (LKK Nowogard)
3. Zbigniew Junak (Choszczno)

Najsilniej obsadzona była kate-
goria Mężczyźni Open, którą po-
dzielono na przedziały wieko-
we M-1 i M-2. W sumie na star-
cie stanęło 38 kolarzy. Zdecydo-
wanie najlepszy czas z całej staw-
ki uzyskał Jakub Dec z Golenio-
wa, który zwyciężył w M-1. Do-
dajmy, że mieszkaniec Goleniowa 
doskonale zna wymagającą tra-
sę w „Sarnim Lesie”, gdyż wziął 
udział w rozegranych dwóch se-
riach Nowogardzkiej Ligi Przeła-
jowej, której jest liderem. Drugie 
miejsce w tym przedziale wieko-
wym wywalczył Piotr Gruszczyń-
ski z klubu POM Strzelce Kra-
jeńskie, natomiast najniższy sto-
pień podium przypadł Damiano-
wi Niesłuchowskiemu z LKS Or-

lęta Gorzów. Tuż za podium, na 4. 
miejscu uplasował się najlepszy z 
nowogardzian- Robert Podgórski. 
Bardzo ładnie mieszkańcy Nowo-
gardu zaprezentowali się w prze-
dziale wiekowym M-2. W tej ka-
tegorii najszybszy był Przemy-
sław Olejnik ze Szczecina, która 
reprezentował barwy Tryton Bike 
Team. Na 2. miejscu swój start 
ukończył Arkadiusz Pietruszew-
ski z LKK Nowogard. Podium 
uzupełnił reprezentant Choszcz-
na- Zbigniew Junak. Dodajmy, że 
tuż za podium na odpowiednio 4. 
i 5. miejscu uplasowali się nowo-
gardzianie- Norbert Jarochowicz i 
Adam Wielowski. 

Podczas trwania głównego wy-
ścigu wręczane były nagrody dla 
najmłodszych uczestników, nato-

miast kolarze startujący w Open, 
na dekoracje musieli chwilę po-
czekać przy wspólnym ognisku. 
Był czas na wymianę zdań oraz 
wrażeń, a na wszystkich czekał 
pieczony dzik oraz bigos. Przez 
cały czas serwowane były również 
gorące napoje, a w trakcie trwania 
imprezy pojawiła się bryczka i ko-
nie z rancza pana Ryszarda Sam-
sona, które od razu stały się głów-
ną atrakcją dla licznie zgroma-
dzonych dzieci. Dodajmy, że jak 
to w „Mikołajki” bywa, nie zabra-
kło św. Mikołaja, który najmłod-
szych oraz dorosłych częstował 
słodkościami, a także pozował do 
wspólnych zdjęć. Przy artykule 
prezentujemy klasyfikację końco-
wą w poszczególnych kategoriach.

KR 

Na zdjęciu zwycięzca kategorii Żak- 
Hubert Grygowski, przekraczający me-
tę wyścigu

Na zdjęciu na czele stawki Anna Kłos, a zaraz za nią Natalia Pietruszka, czyli naj-
wyżej sklasyfikowane zawodniczki z Nowogardu

Osina

Unihokeistki mistrzyniami powiatu!
We wtorek (1 grudnia), w Wierzbięcinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeju 
Dziewcząt Szkół Podstawowych. Wystąpiło sześć drużyn, spośród których najlepsze były 
uczennice z Osiny, które nie zaznając porażki sięgnęły po mistrzostwo powiatu. 

W mistrzostwach udział wzięło 
sześć zespołów, które zostały roz-
losowane do dwóch grup. W jed-
nej znalazły się drużyny z: Osi-
ny, Mostów, Maszewa, zaś w dru-
giej z: Goleniowa, Wierzbięci-
na i Strzelewa. Dziewczęta z Osi-
ny wygrały swój pierwszy mecz 

z Maszewem 2:1, drugi z Mosta-
mi zremisowały 0:0 i z pierwsze-
go miejsca wyszły z grupy. W pół-
finale ograły Strzelewo 5:0, a w fi-
nale Goleniów 2:0. Szczęśliwa 
drużyna w składzie: Karolina Ja-
kubowska( bramkarz), Martyna 
Pomykała, Natalia Pospieszyńska, 

Nikola Hajduk, Martyna Woź-
niak, Magdalena Tomczak, Julia 
Grzybowska, Andżelika Sulikow-
ska wraz z trenerem Renatą Lan-
gner odebrała złote medale, dy-
plom oraz puchar i awansowała 
do dalszych rozgrywek.

Renata Langner        
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opiekun merytoryczny: Katarzyna Kijana 
Zespół redakcyjny: Monika Rasowska, Angelika Sikorska, Alek-

sandra Szcześniak, Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska

Kolejne przeżycie kulturalne młodzieży 
dzięki Stowarzyszeniu- ROL
Dnia 25 listopada 2015r. odbyła się wycieczka kulturoznawcza dla uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Szczecina w ramach 
projektu PZU z Kulturą. 

Uczniowie obejrzeli spektakl „Akro-
polis” w reż. Anny Augustynowicz oraz 
dwie wystawy w Muzeum Narodowym 
na Wałach Chrobrego. Instytucje łączą 
siły i otwierają się na gości w ramach 
projektu „Wyspiański i gra wyobraźni – 
klasyka dostępna”. Sięgają one – podob-
nie jak dramat Wyspiańskiego – do kul-
tur europejskich i polskiego dziedzic-
twa, wzbudzając refleksję także nad na-
szą współczesnością. Dzieła prezento-
wane na wystawach mają także charak-
ter uniwersalny: Wyspiański wprowa-
dzając widzów do wawelskiej katedry i 
ożywiając posągi w „Akropolis” wyraź-
nie zastanawia się także nad istotą mu-

zealnych dzieł, potrzebie ich kolekcjo-
nowania, zachęca do poznania zaklę-
tych w nich opowieści. Doświadczenie 
autentycznego muzeum może pogłębić 
ten kontekst dzieła teatralnego.

„Akropolis” z udziałem całego ze-
społu aktorskiego to jedno z najbar-
dziej efektownych i widowiskowych 
przedstawień w repertuarze teatru. 
Muzyka grana na żywo i szereg ukła-
dów choreograficznych pozostaje prze-

strzenią do prezentowania dramatu pi-
sanego językiem poetyckim, jednocze-
śnie śpiewnym i doskonale brzmiącym.

Uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w tym wydarzeniu w ramach re-
alizacji projektu przez działające przy 
szkole Stowarzyszenie Rozwój Oświaty 
Lokalnej –ROL „PZU z Kulturą” przy 
wsparciu finansowym Fundacji PZU 
oraz Gminy Nowogard.

 Uczniowie kl. II TI podczas gry profilaktycznej dot. hazardu oraz prowadzący, za-
jęcia prof. P. Izdebski 

Imię twojego przyszłego męża to....

Tego dnia można było skusić się na słodkości 

Zdjęcie pamiątkowe  z wyjazdu

Tuż przed spektaklem 

„Wojna” w 2TL
W poniedziałek, 16 listopada, uczniowie klasy 2TL razem z wychowawczynią Panią  Karo-
liną Jaklińską – Czyżak i ks. Robertem Dąbrowskim udali się do Redostowa na „wojnę” pa-
intballową. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, czekało 
na nas ognisko, które przez cały dzień 
nas ogrzewało. Po zapoznaniu ze sprzę-
tem oraz zasadami gry oraz paintballo-
wym BHP, przyszedł czas na wielkie bi-
twy. Wszyscy byli zachwyceni wyjaz-
dem; uczniowie nie tylko dobrze się ba-
wili, ale również mieli możliwość inte-
gracji ze sobą. Ten dzień był jednym z 
tych, które niewątpliwie będziemy dłu-
go wspominać.

Karolina Sławecka 

 Prawdziwi wojownicy

Hazard – niebezpieczny 
nałóg 
1 grudnia br. (wtorek) w naszej szkole odbyło się spotka-
nie dotyczące hazardu wśród młodzieży, prowadzone przez 
prof. Pawła Izdebskiego, który przyjechał do nas z Uniwer-
sytetu Bydgoskiego.

Spotkanie trwało dwie godziny, a 
udział w nim wzięły klasy I K oraz 
II TI. Na pierwszej godzinie ucznio-
wie mieli za zadanie zagrać w krót-
ką grę, po której anonimowo wy-
pełnili ankietę. W ankiecie odpo-
wiadali na pytania dot. m.in udzia-
łu w różnego rodzaju grach hazar-
dowych takich jak poker, „jednorę-
ki bandyta” bądź loteriach typu lot-
to, konkursy sms, częstotliwości z 
jaką biorą udział w takowych grach 
itp. Drugą godziną spotkania były 

wspólne zajęcia, w których ucznio-
wie podzieleni w grupy wykonywali 
różnego rodzaju zadania, mające na 
celu uświadomienie, jak łatwo moż-
na wciągnąć się w hazard i czym on 
skutkuje. Jak się okazuje, hazard, 
mimo że nie jest tak dużym pro-
blemem wśród młodych ludzi jak 
narkotyki, dopalacze czy papierosy, 
również jest nałogiem, którego mo-
żemy stać się szybko ofiarami. 

Natalia Ropińska kl. II TI

Kiermasz Andrzejkowy 
Dnia 25 listopada 2015 w szkole odbył się Kiermasz An-
drzejkowy, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski 
pod nadzorem opiekuna Pani Patrycji Sierżant.

Podczas imprezy sprzedawane były 
ciasta oraz przeprowadzane wróżby An-
drzejkowe, tak więc każdy mógł skusić 
się albo na coś słodkiego, albo na prze-

powiedzenie sobie dalekiej bądź nieda-
lekiej przyszłości. Pieniądze z kiermaszu 
przeznaczone zostaną na zakup karmy do 
schroniska dla zwierząt w Sosnowicach. 

Sandra Kodź kl. I TOH
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Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

NIErUcHOmOŚcI
•	PIB “PRO-BUD” s.c. infor-

muje, że prowadzi zapisy na 
sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-ro-
dzinnym z usługami w par-
terze przy ul. Dąbrowszcza-
ków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

•	Sprzedam garaż na Zam-
kowej w Nowogardzie. 604 
702 817 

•	HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe w Nowogar-
dzie Osiedle Radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	Wynajmę biuro 28m2, ście-
słe centrum, I piętro, par-
king. 501 549 818 

•	Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe  63 m2: nowe okna, 
budynek nowo ocieplony. 
W cenie mieszkania działka 
pod budowę garażu.Tel. 604 
422 221

•	Szukam garażu w okoli-
cach 15 lutego. 783 484 836

•	Sprzedam działke budow-
lana w centrum Przemo-
cza 2,500m2 i 3230 m2 obreb 
Stargard , Goleniów. Tel 602 
10 11 18

•	Sprzedam 7,5 ha w miej-
scowosci Łęczyca w rejo-
nie skrzyzowania dróg Star-
gard-Maszewo, Szczecin-
-Chociwel. Działka przyle-
ga bezposrednio do drogi 
106 tel 607 835 815

•	Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie kaucja 1800 zł, 
czynsz 900 zł + opłaty. Tel. 
669 756 752 

•	Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe w Osowie, 
38,90m2, 502 642 029 

•	Sprzedam garaż murowa-
ny na ul. 15 Lutego. 662 142 
656 

•	Sprzedam mieszkanie trzy-
pokojowe 72m2, ul. Ks. Ra-
cibora I, I piętro. Tel. 693 
128 069 

•	Kawalerka do wynajęcia. 
667 621 070 

•	Sprzedam działkę budow-
laną w okolicach stadionu. 
695 400 600 

•	Sprzedam dzialkę ogrodo-
wą, Ogród nr 2, 5-cio aro-
wa. Tel. 607 96 24 83 

•	Sprzedam mieszkanie przy 
ulicy Zamkowej 4, 3 pokoje 
1 piętro(20,15,12) kuchnia 
łazienka wc schowek +garaż 
.Tel 665001251

•	Sprzedam mieszkanie 33 m2 
po kompletnym remocie, 
ul. Kowalska. 609 629 262 

•	 zamienię mieszkanie 3 po-
kojowe (58m2) GARDNO 

na większe, tel 668441696 
•	Sprzedam mieszkanie 85 m2 

z ogrodem. Tel. 785 921 868
•	Do wynajęcia mieszkanie 

dwupokojowe, nieumeblo-
wane. 785 563 315 

•	Sprzedam kawalerkę ok. 
40m2, 3 maja, parter. Cena 
do uzgodnienia. 91 462 12 
81

•	  Sprzedam mieszkanie w 
centrum Nowogardu pow. 
48,5 m2. Tel 606 26 97 25

•	Sprzedam działki pod zabu-
dowe. 91 39 25 888

•	Poszukuje mieszkania do 
wynajęcia 1-2 pokojowego. 
790 616 341

•	Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła II. Tel.  607 580 172 

•	Do wynajęcia mieszkanie 
w okolicy Nowogardu. Tel. 
722 080 473 po 15 

mOTOrYZAcJA
• Sprzedam amortyzatory, 

sprężyny i chłodnice (do 
przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

•	 Sprzedam	cześci	do	silnika	
Renault, 1.4 i 1.7. Tel. 605 
576 908

•	Koła	 Toyota	 Yaris	 II	
15/185/55	(alufelgi,	używa-
ne opony w b. dobrym sta-
nie) Tanio sprzedam. 519 
103 838 

•	Sprzedam Opla Astre 1,7 
TD,	 95	 rok,	 cena	 1500	 zł.	
669 823 464 

rOLNIcTWO
•	Sprzedam siano w kost-

kach. 782 036 086
• Sprzedam skubane gęsi. 

507 724 964

•	 Sprzedam	kaczki,	gęsi	sku-
bane. 796 759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 
160 884 

•	 Sprzedam	 mieszankę.	 795	
989 918 

•	 Przyjmę	gruz,	drobny.	Wy-
dzierżawię	łąki	Nowogard	i	
okolice. 608 647 119 

• Tuczniki sprzedam. 606 
576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik 
do ziemniaków elektrycz-
ny, przyczepę rolniczą 4,5 
tonową i wywtotkę – stan 
idealny. Sprzedam. 606 
576 417

•	Kury,	kaczki,	gęsi,	krowa	z	

cielakiem rasy limouzine. 
Tel. 782 429 495 

• Sprzedam prosięta. 692 
222 840 

•	 Sprzedam	 gęsi	 skubane.	
665 267 797 

•	 Baranki	 kameruńskie	 –	
młode.	 Więcej	 informacji	
pod telefonem 785 563 315 

• Sprzedam kaczki żywe lub 
skubane, możliwość dowo-
zu. 726 977 283 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
•	 malowanie, montaż pa-

neli podłogowych i inne 
drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrmA USŁUGOWA „Zie-
lona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magi-
sterskich, licencjackich, in-
nych), dokumentów, CV, li-
stów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 
330 606

• Firma budowlana z wielo-
letnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę 
domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieple-
nia, układanie kostki, różne 
rodzaje. Tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 Pr ANIE-mAGIEL,Pr A-
NIE dYWANÓW, WYKŁA-
dZIN, TAPIcErKI mEBLO-
WEJ SAmOcHOdOWEJ/ 
SKÓrZANEJ mATErIAŁO-
WEJ / POŚcIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ/SPrZĄ-
TANIE: cZYSZcZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258
• Usługi hydrauliczne facho-

wo. 600 653 124
• Transport, wywrotka 6 ton. 

600 653 124 
• Transport, przeprowadz-

ki, opróżnienie mieszkań, 

piwnic, gratów. Tel 668 343 
638 

•	Usługi	 koparko-ładowar-
ką.	669	123	127	

• Wyburzamy, budujemy i 
remontujemy. 668 343 638

•	Regulacja, naprawa, kon-
serwacja okien i drzwi. 695 
181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy 
Naprawiamy za gotów-
kę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy lapto-
py telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-
73 lub 792-228-896

•	Usługi	transportowe.	Trans-
port	 zboża,	 piasku,	 słomy,	
traktorów, koparek i maszyn 
rolniczych. 697 943123

•	Usługi	 transportowe	
TRANSIT	MAXI	 503	 153	
159

•	Docieplenia budynków, 
malowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika regip-
sy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

•	Matematyka.	668	17	12	12	
•	Glazurnik, fachowo i so-

lidnnie. 721 988 735 

PrAcA
• Zatrudnię   ślusarza – spa-

wacza.Tel.696 443 643.
• Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię elektryków – po-

mocników elektryków. 606 
824 461

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 
286 

• Zatrudnię do dociepleń 
i elewacji z doświadcze-
niem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki 
Niemcy stała legalna praca 
530555015

•	 Firma	z	Nowogardu	zatrud-
ni	kierowcę	kat.	C+E,	Skan-
dynawia-Czechy-Słowacja,	
Tel. 607 585 561

•	 Zatrudnię	pracownikow	bu-
dowlanych. 886 456 377 

•	Firma ogólnobudowlana 
“PTASZYŃSKI”	 zatrudni	
pracowników	do	dociepleń,	
prac 

•	wykończeniowych,	 pokryć	
papowych, Tel. 602 15 90 
15

•	Sklep motoryzacyjny za-
trudni pracownika wyma-
gane przygotowanie zawo-
dowe. 91 29 22 180, 660 
405 062 

•	 Zatrudnię	na	budowie.	608	
817 214 

•	 Zatrudnię	dwóch	pracowni-
ków budowlanych. 508 290 
657 

INNE
•	 drewno, bukowe, dębo-

we, pocięte, porąbane. 
Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSH, cena do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam	 szafę	 naroż-
ną	 szer.	 100	 cm,	wys.	 190	
cm,	głęb.	90	cm,	2	drzwio-
wa,	kolor	jasny,	dużo	pułek,	
miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan ideal-
ny,	 złożona	w	 paczki,	 	 tel.	
605 522 340,

•	 Sprzedam	drewno	opałowe	
i kominkowe. 667 788 820 

•	 sprzedam namiot stalo-
wy	 kompletny	 z	 folią	 na	
działkę	 ogrodową	 600	 cm	
*240 cm * 200 cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 
340 

•	Sprzedam wózek inwa-
lidzki.	665	541	960

•	W	sprzedaży	drewno	roz-
pałkowe	mieszane	–	duża	
wiązka.	 Stolarnia	 Olcho-
wo (przy drodze na Wy-
szomierz). Tel. 601 864 
739	

•	 Sprzedam	 jodłę	 kaukaska		
od 0,50 m do 2,5 m kopa-
na	lub	cięta	z	własnej	plan-
tacji formowana tel. 602 10 
11 18 lub 600 899 289

•	Karp	 jadalny	–	zarybienio-
wy. Sprzedam. 91 39 18 
297 

•	Dnia 30 listopada w po-
niedziałek	 na	 parkingu	
przy	 PKP	 zostały	 uszko-
dzone dwa samochody 
osobowe.	 Świadków	 zda-
rzenia	uprzejmie	proszę	o	
kontakt.	609	928	045	

•	 Sprzedam	 fotel	 do	 masażu	
kręgosłupa.	601	553	551	

•	Karp	świąteczny,	spełnio-
ne wymagania ekologicz-
ne,	sprzedaż	przy	ul	Boh.	
Warszawy	 nr,	 107	 obok	
sklepu	wędkarskiego	oraz	
w	domu	przy	ul.	Dąbrow-
skiego	9.	Tel.	91	39	20	763	

•	Drewno	 opałowe	 w	 kloc-
kach	 lub	 połupane,	 sprze-
dam,	 sosna	 gałęziówka	 z	
dowozem. 514 740 538 

•	Sprzedam krajzege, beto-
niarkę	150	l	i	spawarkę.	669	
823 464 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrmATOr LOKALNY - NOWOGArd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

rEGULArNA LINIA mI KrO BU SO WA SErOcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia mETrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZEWÓZ OSÓB - rO mAN BIŃcZYK - Linia regularna 
 TEL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Nd - SZcZEcIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZcZEcIN - Nd 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

Nd - rESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

rESKO - Nd 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLcZEWO - Nd 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

Nd - GOLcZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁAd JAZdY BU SÓW

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, Jarek dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle	Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul.	Kościelna
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul.	Żeromskiego	SP2
ul.	Żeromskiego	
ul.	Boh.	Warszawy	„Szkoła”
ul.	Boh.	Warszawy	„POM”
ul.	Radosława

E,	F E,	F E,	F E,	F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00

9:03

9:05

9:08

E,	F E,	F E,	F E,	F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48

15:50

15:53

15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul.	Radosława
ul.	Boh.	Warszawy	„GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul.	3	Maja
ul. Bankowa
ul.	5-go	Marca
ul.	Kościuszki	36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle	Bema

E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F E,	F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065
Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Animalvet Zielona 2a                        -666 135 133

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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www.dzienniknowogardzki.pl

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

rEKLAmA

rEKLAmA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Osina otrzymała 1625 zł na zakup nowych książek

„Książka moich marzeń” 
Zespół Szkół Publicznych. im. Bronisława Malinowskiego w Osinie przystąpił do Rządowe-
go programu „Książka moich marzeń”. Program ten będzie realizowany w roku szkolnym 
2015/16. Przystąpienie do programu umożliwia szkołom zakup książek do bibliotek szkol-
nych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompeten-
cji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu „Książ-
ka moich marzeń”, Zespół 
Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osi-
nie, otrzymał 1625 zł na zakup 
nowych książek do biblioteki 
szkolnej. W tym roku zakupi-
ła 104 pozycje książkowe, za-
proponowane przez uczniów 
tamtejszej szkoły. Do nowo 
zakupionych książek można 
zaliczyć m.in.: „Sposób na Al-
cybiadesa”- Edmunda Niziur-
skiego, „Akademię Pana Klek-
sa”- Jana Brzechwy, „ Opowie-

ści z Narni: książę Kaspian,  
Lew Czarownica i Stara Szafa, 
Podróż Wędrowca do Świtu”, 
„Żabek i Ropuch Przyjaźń” – 
Arnolda Lobela, „Miś Usza-
tek” - Czesława Janczarskiego. 
W ostatnim czasie uczniowie 
klas I-III Szkoły Podstawowej, 
w ramach programu „Książka 
moich marzeń” wzięli udział w 
lekcji głośnego czytania książ-
ki Julii Duszyńskiej pt. „Cuda-
czek Wyśmiewaczek”. Tego sa-
mego dnia ZSP w Osinie wraz 
z Gminną Biblioteką w Osinie 

zorganizowali dwa konkur-
sy - konkurs plastyczny oraz 
konkurs na interpretację opo-
wiadania. Konkurs plastyczny 
był przeznaczony dla uczniów 
klas I, Szkoły Podstawowej. W 
konkursie tym wzięła udział 
piątka uczniów tj. ( Julia No-
wosielska, Gabriel Surma, Ma-
teusz Gwizdała, Marcel Bruź-
dziński, Laura Wawrzyniak). 
W konkursie na interpretację 
opowiadania, I miejsce zajęła 
klasa II b w składzie: ( Marcel 
Bojko, Marcel Zmyk, Igor Ko-
walski, Piotr Rusiecki, Jagoda 
Lejk), II miejsce zajęła klasa  
III a w składzie: ( Julia Plich-
ta, Marcel Olejnik, Katarzyna 
Szurgot, Michał Wawreńczuk, 
Piotr Zieliński) oraz III miej-
sce klasa II w składzie: ( Ni-
kola Kaczmarek, Miłosz Wal-
czak, Zofia Błaszczyk, Hanna 
Konieczna, Piotr Gałecki) Na 
zakończenie spotkania wrę-
czono klasom dyplomy oraz 
słodkie upominki. 

Klaudia Stefańska 

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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 Cena 2,00 zł

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 2

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Rezerwując wycieczki, wczasy
na 2016 rok do 10.12.2015 roku

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 4

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Nasi  
budują  
jachty

Jak 
"pacykarz" 
wyborców 
oszukuje

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Zmarł  
lesław  
marek

Wynajmę lokal 
o pow. 40m2 

ul. 15 lutego 9c. 
Tel. 91 39 20 776 

kom. 606 378 817

P.H. ARNO 
zatrudni

 głównego księgowego 
na pełny etat. 

Wykształcenie ekonomiczne.

695 300 500

kiermasz 
taniej płytki

Nordsanit,

ul. młynarska 1a 
Zapraszamy

Sprzedam lub wynajmę 
pomieszcenia magazynowo-biurowe 

od 400 m2 oraz halę wysokiego składowania 2000 m2 
Centrum Nowogardu. 601 544 530

Doktor nauk medycznych 

pediatra ze Szczecina 
przyjmuje bezpłatnie* 

w poniedziałki od 9.00-14.00, Praxis Dworcowa 2
*dla pacjentów Praxis

Takie stawki za posiłki tylko w Nowogardzie

Co dostaną dzieci  
zamiast obiadów? 

Czytaj s. 3
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W skrócie

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

Święta coraz bliżej i miasto powoli przypomina bożonarodzeniowy kli-
mat. Ozdoby świetlne w większości są już zamontowane na terenie miasta. 
Na Placu Wolności ustawiona została też sztuczna choinka, którą przypo-
mnijmy przed kilkoma laty zakupiono za 50 tys. zł. Dekoracja wśród jed-
nych budzi zachwyt, ale u innych uśmiech – wszak nie da się ukryć, że pla-
stykowa dekoracja raczej choinki nie przypomina. Niestety wraz z zainsta-
lowaniem świątecznych światełek, w mieście pojawiły się kłopoty z ulicz-
nym oświetleniem. Stara instalacja nie wytrzymuje dodatkowego obciąże-
nia, toteż wiele ulic spowijają po zmroku „egipskie ciemności”. Tak było 
chociażby w ostatnich dniach przy ul. 700 - lecia od przejazdu kolejowe-
go do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Światła naprawiono dopiero w minioną 
środę.  JB 

Jeszcze kilka zdań o ozdobach świątecznych, tym razem pod kątem han-
dlu. Na ulicach miasta pojawiły się bowiem pierwsze stoiska, na których 
można zakupić bombki i lampki na choinkę oraz wiele innych bożonaro-
dzeniowych świecidełek. Jedno z takich stoisk otwarto przy ul. 700- lecia.  
– Stoję tu od paru dni. W sprzedaży mam ozdoby choinkowe, małe choinecz-
ki, a także ozdoby, które z pewnością będą bardzo ładną ozdobą w naszych 
domach. Dlatego zapraszam wszystkich do mojego stoiska, – mówi pani Ire-
na, która będzie sprzedawać ozdoby jeszcze przez kilkanaście dni na swo-
im stoisku. Ceny, sprzedawanych na straganie dekoracji świątecznych, wa-
hają się od 5 do 50 zł. JB 

Znaleziono saszetkę
W dniu 03 grudnia 2015 r., na Placu Ofiar Katynia w Nowogardzie 

znaleziono saszetkę  koloru czarnego z zawartością różnych przed-
miotów, m.in. pendrive, kart pamięci oraz pieniędzy.  Właściciela 
zguby prosimy o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie, lub pod nr tel. 91-57-92-341 lub 91-57-92-311.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Odszedł były współpracownik  
i redaktor naczelny DN

Zmarł Lesław Marek
W minioną środę, 9 grudnia, chwilę przed 10.00, do redakcji DN dotarła smutna wiado-
mość. W wieku 70 lat zmarł Lesław Marek, współpracownik naszej redakcji, przez kilka lat 
również pełniący obowiązki naczelnego gazety.

Lesław Marek zaczął od pu-
blikowania w Dzienniku Nowo-
gardzkim krzyżówek własnego 
autorstwa. Było to pod koniec 
lat 90-tych. Tworzenie słow-
nych rozrywek dla dzieci i do-
rosłych było jego pasją. Z cza-
sem zaczął również pisać arty-
kuły do gazety. Od 2001 do 2010 
z krótkimi przerwami, był re-
daktorem naczelnym Dzienni-
ka Nowogardzkiego. Następnie 
podjął na krótko pracę w Urzę-
dzie Miasta w Nowogardzie, zaj-
mując się redagowaniem infor-
macji publicznych. Ze wzglę-
du na jego pogarszający się stan 
zdrowia, urząd zakończył z nim 
współpracę. Z naszą redakcją 
pan Lesław, nigdy nie rozstał 
się na dobre, nawet, kiedy za-
czął miewać poważne kłopoty 
ze zdrowiem. Do końca nie pod-
dawał się chorobie i mimo trud-
ności w poruszaniu się, przynaj-
mniej raz w tygodniu odwiedzał 
naszą redakcję donosząc nową 
porcję krzyżówek. W ostatnim 
czasie jednak jego stan zdro-
wia znów się pogorszył. Trafił do 
szpitala w ciężkim stanie. Po kil-
ku tygodniach wrócił do domu. 
Okazało się, że tylko na kilka dni-
...W minioną środę, ok. godz. 
9.00 zmarł. W ostatnich chwi-
lach była przy nim jego żona 
Elżbieta, córka Kasia i wnuki.

- Trudno bez wzruszenia my-
śleć o śp. Lesławie - mówi Marek 
Słomski założyciel i wydawca 
DN – Pracowaliśmy razem wie-
le lat, mimo że zasadniczo róż-
niliśmy się w poglądach politycz-
nych. Niekiedy nawet mnie pytał, 
dlaczego go trzymam w redakcji 
skoro on jest politycznie po lewej 
stronie. Tak był po lewej stronie, 
przynajmniej przez wcześniej-
sze lata naszej współpracy, ale 
był przy tym człowiekiem uczci-
wym i wrażliwym a ponadto in-
teligentnym. Bardzo go ceniłem 
i za te cechy i za samodyscypli-
nę, którą pewnie miał wyrobio-
ną, jako były wojskowy… Ukła-
danie krzyżówek to była jego pa-
sja, ale sprawdził się też w DN, 

jako redaktor naczelny. Będzie 
nam brakowało Lesława, uczyn-
nego i mimo wszystko pogodne-
go człowieka. Modlimy się w tych 
dniach, oby Dobry Pan, dał mu 
wieniec zwycięstwa. 

- Ponoć każdy na swojej drodze 
spotyka nauczyciela. Z pewno-
ścią Pan Lesław był właśnie dla 
mnie jedną z takich osób - mówi 
redaktor naczelny DN, Marcin 
Simiński - Gdy zacząłem praco-
wać w DN, a był to rok 2001, pan 
Lesław Marek był naczelnym. 
Szybko przekonałem się, że zo-
stanie nie tylko moim bezpośred-
nim przełożonym, ale kimś wię-
cej. I tak było przez kolejne lata. 
Powstała między nami więź wy-
kraczająca poza typowo zawodo-
we relacje. Było tak, mimo iż wie-
le nas dzieliło… wiek, doświad-
czenie czy chociażby poglądy po-
lityczne.  Panie Lesławie! Wierzę, 
że tam na górze, znajdzie Pan 
kogoś, komu nadal, tak jak tu 
wśród żywych, będzie Pan mógł 
opowiadać o latach spędzonych 
w wojsku i związanych z tym pe-
rypetiach, przeprowadzkach, a 
to do Warszawy, a to do Szcze-

cina, o tym, że Pana ukochana 
córka Kasia przeczytała wszyst-
kie książki w bibliotece, o lasach, 
grzybach, na które pan chodził z 
Żoną, o kolarstwie, którego był 
Pan przecież oddanym fanem. 
Wierzę, że tam dla pana Bóg 
przygotował mały pokój, a w nim 
biurko, krzesło, lampkę i kompu-
ter z dostępem do najświeższych 
serwisów prasowych. W końcu 
wierzę, że i Tam też z pewnością 
znajdą się chętni do rozwiązywa-
nia uwielbianych przez Pana sza-
rad, krzyżówek, rebusów… Dziś 
trudno pogodzić się z tym, że już 
Pana nie ma wśród nas. Jestem 
jednak pewien, że kiedyś się spo-
tkamy, tam na górze…

Uroczystości pogrzebowe śp. 
Lesława Marka odbędą się w 
najbliższą sobotę, 12 grudnia, na 
cmentarzu w Nowogardzie. O 
godz. 11.00 będzie wystawienie 
zwłok, natomiast o 12.00 roz-
pocznie się liturgia pogrzebo-
wa. Redakcja łączy się w smut-
ku z rodziną i bliskimi zmarłego, 
śp. Lesława Marka. 

Redakcja DN
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklama reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bezpłatne POraDY PraWNe
radca prawny Jerzy Sierocki

18.12.15 (piątek)
godz. 11-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

Z końcem grudnia, wyga-
sa umowa z firmą Ewy Ka-
sprzyk z Nowogardu na przygo-
towanie, dostarczanie i wydawa-
nie osobom uprawnionym posił-
ków szkolnych. Dlatego też gmi-
na ogłosiła przetarg na to zada-
nie. W czwartek, 10 grudnia, mi-
nął termin na składanie ofert ce-
nowych. W oznaczonym termi-
nie wpłynęły dwie oferty: PPHU 
Ewa Kasprzyk Nowogard, Tess sp. 
z o. o. z Koszalina. Pierwsza z nich 
złożyła ofertę na 508 tys. 678 zł. 
Drugi z oferentów zaproponował, 
że może to zrobić za 333 tys. 019 
zł. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z 
ogłoszeniem gminy, w ciągu roku 
do przygotowania jest 84 tys. 712 
posiłków, to dwudaniowy obiad 
ugotowany przez nowogardzką 
firmę kosztowałby dokładnie 6 zł. 
Ten z „Koszalina” 3,89 zł. Podane 
ceny to kwoty brutto. 

- Zaproponowałam taką cenę, 
bo chciałam zrównać posiłki wy-
dawane uczniom z OPS do tych, 
które sprzedajemy komercyjnie. Ze 
względu na zaostrzenie przepisów 
dotyczących żywienia w szkołach, 
musiałam osobno gotować obiady 
dotowane przez gminę. To napraw-
dę było dla mnie przykre i dołują-
ce. Jestem ciekawa zatem, jak fir-
ma z Koszalina chce to samo ro-
bić za jeszcze mniejsze pieniądze 
– komentowała zaraz po otwarciu 
ofert Ewa Kasprzyk. 

Takie stawki już tylko u nas...
Pytanie stawiane przez E. Ka-

sprzyk jest jak najbardziej zasad-
ne. Zważywszy, że zgodnie z no-
wym rozporządzeniem, o którym 
wspomina właścicielka firmy ga-
stronomicznej, wymagania doty-
czące składu posiłków znacznie 
wzrosły. Dla przykładu, dzieciom 
nie wolno już podawać gotowych 
soków, czy herbaty, ale kompoty 
z owoców. Tylko raz w tygodniu 
można podawać smażone mięso. 
Dzieci muszą też przynajmniej na 
jeden obiad zjeść rybę. W menu 

powinny się też znaleźć częściej 
surowe warzywa i owoce. Wpro-
wadzono także obostrzenia, co 
do substancji słodzących czy pro-
porcji i jakości używanych przy-
praw, w tym chociażby soli. Nikt 
nie skarży się na to, że dzieci mają 
jeść lepiej. Jednak zaostrzenie wy-
magań dotyczących stołówkowej 
diety niesie za sobą konsekwencje 
finansowe. Mówiąc wprost, trud-
no ugotować dwudaniowy obiad i 
podać do niego prawdziwy kom-
pot za cenę 4,27 zł brutto – w ta-
kiej kwocie musiała się bowiem 
zmieścić E. Kasprzyk, by nie do-
kładać „do interesu”. Dlatego też 
w wielu ościennych gminach nie-
malże „głodowe stawki” odeszły 
do lamusa. Tak jest dla przykła-
du w gminie Goleniów. Tamtej-
szy OPS w ogóle zrezygnował z 
ogłaszania przetargu na posiłki 
szkolne. Dzieli się dotację między 
szkoły, gwarantując dopłatę do 
każdego obiadu w kwocie 6,50 zł 
brutto. Szkoły natomiast we wła-
snym zakresie wybierają firmę ka-
teringową, która przygotowuje i 
dostarcza obiady dla wszystkich 
uczniów. Zdarza się więc, że w 
niektórych placówkach, przygo-
towany posiłek ma wartość 9 czy 
nawet 12 zł. Uczeń, z OPS oczy-
wiście za to nie płaci. Różnicę po-
krywa gmina, która wspólnie z 
wojewodą musi się złożyć na bez-

płatne posiłki w ramach progra-
mu dożywiania. Goleniów po-
szedł też dalej. Zapewnia posiłki 
tym, którzy ich potrzebują, mimo 
iż przekraczają wymagany próg 
otrzymania wsparcia z opieki spo-
łecznej. - Są rodziny, które mimo 
trudnej sytuacji, na przykład cho-
roby, czy zdarzeń losowych, prze-
kraczają próg dochodowy i zgod-
nie z ustawą nie mogłyby korzystać 
z bezpłatnych posiłków. W takich 
przypadkach przyznajemy celo-
wy zasiłek specjalny w postaci dar-
mowych obiadów – mówi Izabela 
Piotrowska z OPS w Goleniowie. 

Jeszcze więcej przeznacza na 
żywnie dzieci z rodzin, które wy-
magają pomocy społecznej, gmi-
na Dobra. Stawka za dwudanio-
wy obiad w tej gminie wynosi 7 zł. 
Tamtejsza kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej, w rozmowie z 
DN, pokreśliła, że na obiadach dla 
dzieci potrzebujących, nie wolno 
oszczędzać. - Mówię o dzieciach z 
rodzin ubogich, dla których obiad 
w szkole jest często jedynym posił-
kiem. Dlatego nie wyobrażam so-
bie, że ktoś gotuje dwudaniowy 
obiad za mniej niż 4 zł, chyba że 
ktoś zrobi dania z wcześniej prze-
tworzonych, gotowych produktów 
– powiedziała Anna Kowalczyk, 
szefowa OSP w Dobrej. 

Ale to już było i... (nie)wróci? 

Takie stawki za posiłki tylko w Nowogardzie

Co dostaną dzieci zamiast obiadów? 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że od nowego roku dzieci uprawnione przez OPS do otrzymywania bezpłatnych posiłków w szkole, będą jadły dwuda-
niowe obiady za, uwaga...3,89 zł brutto. Taką ofertę złożyła koszalińska spółka Tess, która chce znów gotować dla nowogardzkich uczniów. 

Czwartek, 10 grudnia, godz. 8.15. Sekretarz gminy, Agnieszka Biegańska-Sawicka 
otwiera ofertę na posiłki szkolne złożoną przez firmę Ewy Kasprzyk z Nowogardu

Przypomnijmy, ze firma Tess 
z Koszalina, raz już gotowała dla 
nowogardzkich uczniów.  Było to 
w roku 2013. Firma nie pozosta-
wiła jednak po sobie dobrej opi-
nii. Dzieci skarżyły się na poda-
wane dania. Uwagi dotyczyły nie 
tylko samego smaku, ale też wy-
glądu posiłków. Obiady przywo-
żono, bowiem w dużych „termo-
sach”. To też, np. często dowiezio-
ne do Nowogardu pierogi zlepiały 
się w jedną całość, a z kopytek ro-
biła się ziemniaczana masa. Były 
też uwagi, co do samej tempera-
tury dowożonych posiłków, która 
zdaniem ich zjadaczy była często 
za niska. 

Kulinarne wrażenie to jedno.  
Spółka mówiąc delikatnie, nie za-
wsze wywiązywała się też na czas 
z płatnościami.  Z jednym z lo-
kalnych kontrahentów (dostawcą 
sztucznych pojemników na obia-
dy) rozliczyła się dopiero, gdy 
sprawa poszła do sądu. Pisaliśmy 
o tym na początku tego roku. 

Mimo tego, firma chciała nadal 
działać na naszym terenie i wy-
startowała w przetargu na kolej-
ny rok. Ponownie zaproponowa-
ła niższą stawkę niż E. Kasprzyk.  
Ostatecznie jednak oferta kosza-
lińskiej firmy została odrzucona 
przez gminę. Nie jednak ze wzglę-
du, na jakość posiłków i finanso-
wą nierzetelność, ale braki for-
malne. Zdaniem gminy, Tess nie 
złożyła w odpowiednim terminie 
dokumentów potwierdzających 
możliwość prowadzenia działal-
ności w ramach zbiorowego ży-
wienia na terenie powiatu gole-
niowskiego, jakie wydaje Powia-
towy Inspektorat Sanitarny w Go-
leniowie. 

Firma z Koszalina, znów próbu-
je wrócić na nasz rynek.  Ale już 
kwota zaproponowana gminie za 
przygotowanie, dostarczenie i wy-
danie posiłków uczniom, może 
budzić kontrowersje. Oferta fir-
my jest bowiem o wiele niższa niż 
chciała na to przeznaczyć gmina 
(o 170 tys. zł). Zwykle w takich 
przypadkach różnice są mniejsze. 
Poza tym, firma chce przywozić 
posiłki do gminy aż z Koszalina.  
Miejsce, w którym będą przygoto-
wywane obiady to Specjalistycz-
ny Zespół Chorób Płuc w Kosza-
linie przy ul. Niepodległości, od-
dalony od Nowogardu o 100 km. 
Ma to jednak niewielki wpływ na 
ocenę oferty, bo dla urzędników z 
Nowogardu najwyraźniej nie ma 
znaczenia, skąd obiady przyjadą. 
Zgodnie bowiem z tym, co czyta-
my w ogłoszeniu przetargowym, 
przy dokonywaniu wyboru naj-
korzystniejszej oferty zamawiają-
cy, czyli gmina Nowogard, kryte-
rium odległości ocenia na 5%. Po-
zostałe 95% oceny będzie stano-
wiła najniższa cena. Jeśli zatem 
tym razem ofercie złożonej przez 
Tess nie będzie można zarzucić 
błędów formalnych, gmina będzie 
musiała z właśnie tą firmą podpi-
sać umowę na rok 2016. Jak bę-
dzie, o tym przekonany się w naj-
bliższych dniach. 

W ramach programu dożywa-
nia, gmina Nowogard przezna-
czyła na posiłki dla dzieci z rodzin 
objętych pomocą społeczną 402 
tys. zł. Z tego 60% pochodzi z bu-
dżetu województwa, a 40% z gmi-
ny. Warto dodać, że każda gmi-
na może zwiększyć swój udział 
współfinansowania obiadów. 

Marcin Simiński 
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Jak „pacykarz” wyborców oszukuje

Tak zaniedbali przez lata infrastrukturę 
techniczną, że aż wstyd
„Dobry gospodarz” to określenie, na które każdy szanujący się wójt, burmistrz czy Prezydent chciałby zasłużyć. Także jedynie ktoś, kto jest godny tego miana „dobry go-
spodarz” może liczyć na wybór przez szanujące siebie społeczności (te nieszanujące się wybierają byle kogo, najczęściej oszustów).  Co więc oznacza, w przypadku wło-
darza gminy, określenie „dobry gospodarz”? Niewątpliwie jednym z kryteriów takiego sklasyfikowania osoby jest wykazywana i praktykowana dbałość o infrastrukturę 
techniczną gminy, czyli stan podległych dróg, stan sieci wod-kan, infrastruktury komunalnej w tym mieszkaniowej, sieci oświetleniowej itp. A jak wygląda ta dbałość w 
przypadku naszej gminy w porównaniu z innymi gminami w kraju? O tym szczegółowo w poniższym tekście.

Zbadali, porównali i opubli-
kowali 

Pod kierownictwem Paw-
ła Świeniewicza, profesora Uni-
wersytetu Warszawskiego zostało 
sporządzone po raz kolejny opra-
cowanie szeregujące poszczegól-
ne gminy w kraju według kryte-
riów poziomu wydatków na infra-
strukturę techniczną podanych w 
przeliczeniu na mieszkańca gmi-
ny. Wyniki tej wielomiesięcznej 
pracy analitycznej zostały nie-
dawno opublikowane w branżo-
wym samorządowym periodyku 
Wspólnota i są przedmiotem dys-
kusji medialnej w wielu miejscach 
w kraju.

Oto jak metodologię wykona-
nia tego zestawienia charaktery-
zują sami autorzy rankingu: pod 
uwagę bierzemy nie wszystkie in-
westycje samorządowe, a  tylko te 
na rozwój infrastruktury technicz-
nej… Warto im się przyglądać, bo 
są najbardziej bezpośrednio po-
wiązane z warunkami stwarzany-
mi dla rozwoju gospodarczego. In-
westycje samorządowe w   infra-
strukturę techniczną koncentrują 
się w  trzech działach: – transport 
(przede wszystkim remonty i budo-
wa dróg administrowanych przez 
samorządy, ale także tabor zwią-
zany z lokalnym transportem zbio-
rowym), – gospodarka komunalna 
(sieci wodociągowe i  kanalizacyj-
ne, oczyszczalnie ścieków, wysypi-
ska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do 
tej branży obok działów klasyfika-
cji budżetowej: „gospodarka komu-
nalna” oraz „zaopatrzenie w ener-
gię elektryczną, gaz i  wodę”, zali-
czamy też wydatki na infrastruk-
turę wiejską, klasyfikowane za-
zwyczaj w dziale „rolnictwo”, – go-
spodarka mieszkaniowa.  Przy ta-
kiej definicji uwzględniamy oko-
ło dwóch trzecich wszystkich in-
westycji samorządowych. Bierze-
my pod uwagę wydatki wyrażo-
ne w  cenach stałych z  2014 roku 
w  przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, liczone jako średnia z ostat-
nich trzech lat (tym razem brane są 
pod uwagę lata 2012–2014). Zesta-
wienie wszystkich wydatków inwe-
stycyjnych uzupełniamy zestawie-
niem wydatków sfinansowanych ze 
środków własnych – to znaczy bez 
otrzymanych dotacji.

W rankingu porównano po-

szczególne województwa powia-
ty i gminy. Gminy zostały pogru-
powane w kategorie wielkościowe 
umożliwiające adekwatne porów-
nania zestawiono, więc ze sobą w 
jednej grupie: gminy miasta woje-
wódzkie, miasta na prawach po-
wiatu, miasta powiatowe, miasta 
inne ( w tej kategorii obejmującej 
580 gmin jest Nowogard) i gminy 
wiejskie (w tej kategorii obejmują-
cej 1566 gmin znajduje się Osina).

Wyniki - Nowogard na szarym 
końcu, Osina –bardzo dobrze

To już kolejny ranking, w któ-
rym gmina Nowogard zajmuje 
jedno z ostatnich miejsc w kraju. 
Przypomnijmy tylko dwa z tych 
zestawień, już wcześniej przez nas 
w DN omawianych: w rankin-
gu określającym całokształt osią-
gnięć samorządu w latach 2010-
2014 zajęliśmy 507 miejsce, na 
580 klasyfikowanych, a w rankin-
gu wykorzystania środków ze-
wnętrznych 537 miejsce także na 
580 ujętych w tej kategorii wielko-
ściowej. Tyle też gmin, czyli 580 
porównano w zestawieniu dzi-
siaj przez nas przedrukowanym 
za Wspólnotą, czyli w porówna-
niu wydatków poniesionych na 
infrastrukturę w latach 2012-2014 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca.  Gmina Nowogard z wydat-
kiem na infrastrukturę „na głowę” 
mieszkańca w kwocie 91, 64 zł za-
jęła w tej klasyfikacji 547 miejsce 
w kraju!... Niewiele lepiej jest w 
uzupełniającej prezentacji przed-
stawiających kwoty wydatków na 
infrastrukturę bez uwzględnienia 
dotacji - gmina Nowogard zajmu-
je tu 507 miejsce w kraju z wydat-
kiem w kwocie 71, 26 zł na miesz-
kańca.   Dla zobrazowania zapre-
zentowanej także w publikacji 
Wspólnoty tendencji wieloletniej 
warto tu dodać, że za lata 2008-
2010 zajmowaliśmy w tym zesta-
wieniu, też liche, ale jednak lep-
sze, czyli 467 miejsce w kraju.  W 
latach 2010-2012 było to już miej-
sce w ostatniej setce, czyli 521.  
No i ostatnie osiągnięcie, czyli 547 
miejsce za lata 2012 -14.  Tragizm 
realnej przepaści, jaka nas dzieli 
od innych gmin i to tych okolicz-
nych, pokazujemy jednak dopiero 
szczególnie dobitnie na załączo-
nym grafie do tekstu, gdzie zesta-
wiamy wielkości kwot wydanych 

na infrastrukturę w kilku gmi-
nach ościennych i w Nowogardzie 
w latach 2012-14 i w przeliczeniu 
na mieszkańca.  Trudno ten obra-
zek nawet spokojnie komentować.  
Zupełnie inna sytuacja w omawia-
nym zakresie jest w gminie Osina. 
Od kilku lat różni inwestorzy in-
formowali nas o tym, że wolą bu-
dować w Osinie aniżeli w Nowo-
gardzie, ponieważ są tam zupeł-
nie inaczej (lepiej) traktowani i 
gmina stwarza im lepsze warun-
ki również infrastrukturalne.  O 
tym, że w Osinie się starają o roz-
wój i dbają o inwestorów i miesz-
kańców widać w kwotach wydat-
ków na infrastrukturę. Aż 839 zł 
wydanych na to w przeliczeniu 
na mieszkańca w latach 2012-14, 
daje gminie Osina 116 miejsce w 
kraju na (uwaga!) aż 1566 gmin 
w tej kategorii klasyfikowanych 
(gmin wiejskich). A jeszcze kilka 
lat temu, czyli przed rokiem 2010, 
Osina okupowała miejsca w okoli-
cach 1500- ego!

Można byłoby tego nie komen-
tować …

Można byłoby tego nie komen-
tować, ponieważ cyfry wszystko 
mówią, ale jednak brak szerszej 
refleksji społecznej w Nowogar-

dzie od lat na temat skutków rzą-
dów burmistrza Roberta Czapli 
dla stanu spraw gminnych, zmu-
sza nas do wyłożenia po raz ko-
lejny, co jest białe, a co jest czar-
ne. Czynimy to nie tylko w trosce 
o dobro społeczne, do czego jako 
niezależna prasa jesteśmy zobo-
wiązani i etycznie i ustawowo, ale 
czynimy to także z egoistycznych 
pobudek – chcemy mieć czyste 
sumienie i nie należeć do grona 
tych, co grzeszą, bo milczą.  Robi-
my to zresztą ze swoistym uporem 
od dawna nie tylko w prezentowa-
nej tu sprawie, robimy zdając so-
bie sprawę, że zaraz będziemy czy-
tać na stronie gminy, że w rankin-
gu, co innego pisze, jak pisze, że 
nie umiemy liczyć, a na koniec, że 
wszystkie rankingi, które pokazu-
ją prawdziwy obraz naszej gminy, 
czyli realną nędzę, można o przy-
słowiowy „kant rozbić”. Niestety 
fakty, a w zasadzie liczby pokaza-
ne w rankingu mówią same za sie-
bie. I wcale redakcji z tego powo-
du nie do śmiechu. Nikt tu też rąk 
nie zaciera z radości… Nikt tu nie 
chce bowiem wąchać smrodów z 
od lat nieremontowanej i niemo-
dernizowanej kanalizacji, nikt nie 
chce stałych awarii zaniedbanych 

inwestycyjnie sieci wodociągo-
wych i oświetleniowych na które 
nie przeznacza się od dawna środ-
ków budżetowych.  Nikt nie chce 
stać w korkach na przejeździe ko-
lejowym ani wąchać spalin wydo-
bywających się z rur zblokowa-
nych tu samochodów, które mu-
szą korzystać z tego wąskiego gar-
dła komunikacyjnego, ponieważ 
rządzącym ciągle brak wyobraź-
ni i odpowiedzialności. Każdy z 
nas wolałby, więc, aby Nowogard 
i w tym rankingu wypadł lepiej, 
większość z nas się tu urodziła, tu 
mieszka i chce być dumna ze swo-
jego miasta i pewna jego dobrej 
przyszłości.  To już jednak ani od 
DN, ani od mieszkańców nie za-
leży. To akurat zależy od władzy. 
I żadna władza, choćby nie wia-
domo jak prężyła propagandowe 
muskuły, od tej odpowiedzialno-
ści za przyszłość nie ucieknie. Nie 
zdoła także zrzucić jej na innych, 
czyli dziennikarzy i cyklistów.  Bo 
jeśli ktoś chciał rządzić, to zna-
czy, że wziął odpowiedzialność 
za przyszłość gminy. Jeśli jednak 
ktoś tylko chciał porządzić, to je-
steśmy gdzie jesteśmy… w dale-
kim tyle. 
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Na cmentarzu z toalety  
nie skorzystasz!  
Jeden z naszych czytelników zwrócił nam uwagę na nieczynne toalety, jakie znajdują się na 
Cmentarzu Komunalnym  w Nowogardzie. Okazuje się, że ubikacje zostały zamknięte do 
wiosny. Zarządca cmentarza zakręcił bowiem wodę w obawie przed mrozami…

Na terenie nowogardzkiego 
cmentarza, gdzie obecnym za-
rządcą jest nowogardzki   ZUK, 
od kilku tygodni w toaletach nie 
można załatwić swoich potrzeb fi-
zjologicznych, czy choćby umyć 
rąk. Powód? W ubikacjach nie 
ma wody. Jak wyjaśnia przedsta-
wiciel ZUK, została ona zakręco-
na w obawie przed mogącymi wy-
stąpić mrozami. Niskie tempera-
tury mogłyby bowiem uszkodzić 
rzekomo wątłą sieć wodociągową, 

jaką po cmentarzu rozprowadza-
na jest woda. 

- Ubikacje są zamknięte i nie-
stety będą zamknięte aż do wio-
sny, jest to decyzja uzgodniona 
w porozumieniu z Gminą, która 
jest właścicielem cmentarza. Pro-
blem zamkniętych ubikacji oraz 
braku wody związany jest z prze-
starzałą infrastrukturą połączeń 
rur, przez które płynie woda. Są 
one zbyt płytko położone w ziemi, 
co może w okresie zimowym spo-

wodować ich pękniecie z powodu 
mrozów… Ubikacje ponownie zo-
staną uruchomione z chwilą nadej-
ścia pierwszych dni wiosny, gdzieś 
na przełomie końca marca lub po-
czątku kwietnia - mówi w rozmo-
wie telefonicznej przedstawiciel 
ZUK, Dariusz Czekała. 

Wody nie ma nie tylko w toa-
letach, ale także w kranach roz-
mieszczonych na terenie całe-
go cmentarza. Dzięki nim można 
było nalać wodę do wazonu czy 

Sygnały Czytelników @  

podlać nią kwiaty. Teraz pozosta-
nie ustawiać na grobach bliskich 
tylko sztuczne kwiaty. To jeszcze 
można przeboleć. Gorzej jednak 
zaakceptować fakt zamknięcia to-
alet. 

- To skandal, żeby w 21 wieku na 
tak dużym cmentarzu nie było ani 
jednej czynnej toalety. Przecież w 
ciągu dnia na cmentarz przychodzi 

wielu ludzi, często spoza Nowogar-
du. Gdzie, zatem mają pójść za po-
trzebą? – pyta oburzony czytelnik, 
który zaalarmował redakcję o nie-
czynnych toaletach na cmentarzu. 

My to pytanie też publicznie 
stawiamy, adresując je do władz 
miasta. 

Jarek Bzowy 

Żabówko: mieszkają koło zrujnowanej świetlicy 

Jak (nie)dobrze mieć  
za gminę sąsiada
Zalany sufit w łazience, odpadająca farba, podciekające ściany w pokoju... w takich warun-
kach mieszkają państwo Teresa i Franciszek Mazurkiewiczowie w Żabówku, bo tuż za ścia-
ną, sąsiadują z ruiną należącą do gminy – niegdyś świetlicą wiejską. 

Państwo Mazurkiewiczowie 
mieszkają w Żabówku od 1971 
roku. Ich mieszkanie znajduje się 
w środkowej części domu. Po le-
wej stronie, tuż za ścianą, od sa-
mego początku istniała świetlica 
wiejska. Po prawej mieszkali są-
siedzi (dzisiaj pustostan). Od po-
łowy lat 90-tych, świetlica prze-
stała być użytkowana i zaczęła po-
padać w ruinę. W końcu dach za-
padł się do środka. Dziś z budyn-
ku pozostały jedynie frontowe 
ściany, kilka powybijanych okien 
i drzwi wejściowe.  Po ścianach i 
sufitach w mieszkaniu państwa 
Mazurkiewiczów zaczęła sączyć 
się woda, która wcześniej spły-
wała rynnami zamontowanymi 
na dachu świetlicy. Najgorsza sy-
tuacja jest w dwóch pomieszcze-
niach, które bezpośrednio przyle-
gają do pozostałości po wiejskim 
klubie tj. w łazience i pokoju go-
ścinnym. W pierwszym pomiesz-
czeniu zalany jest sufit, odpa-
da już farba, na powierzchni wi-
dać ślady pleśni. W pokoju nato-
miast ściana pod oknem jest cała 
mokra. Po zimie z pewnością i tu 
wylezie grzyb. Starsze małżeństwo 
jest zrozpaczone. Tym bardziej, że 
muszą co jakiś czas remontować 
pomieszczenia z własnych środ-
ków. Malują, kładą papę, montują 

łaty z blach- starając się zatrzymać 
wodę zalewającą ich mieszkanie.

-W tym roku nic nie ruszałem. 
Jestem po drugim zawale. Mam 
wstawiony rozrusznik. Nawet 
drzewa nie mogę przynieść i musi 
to robić żona – mówi pan Franci-
szek: - w 2014 roku byli urzędnicy 
i pokazywaliśmy im te zniszczenia. 
Powiedziano nam, że jak przyjdzie 
lato to wszystko wyschnie. 

Małżeństwo, za pośrednictwem 
swojego pełnomocnika, pisało pi-
sma do ratusza, wnioskując o po-
moc, a przede wszystkim żądając 
usunięcia pozostałości po świetli-
cy wiejskiej. Niestety nie przynio-
sło to żadnych skutków. 

 Państwo Mazurkiewiczowie 
nie mają wielu oczekiwań wzglę-
dem gminy. Chcą jedynie, aby wy-
burzono pozostałości po świetlicy 
i zadośćuczyniono szkody, jakie w 
związku z tym ponieśli. 

-Nam chodzi tylko o to, aby gmi-
na wyburzyła pozostałości tej świe-
tlicy i naprawiła szkody. Przecież 
ten budynek nie tylko nam uprzy-
krza życie, ale stwarza zagrożenie 
– mówi pan Franciszek. 

Pozostaje mieć nadzieje, że 
urzędnicze serca w końcu skru-
szeją i gmina wyburzy pozostało-
ści po świetlicy, tym bardziej, że 
jest właścicielem obiektu. 

Warto dodać, że państwo Ma-

zurkiewiczowie toczą od zeszłe-
go roku, również z gminą spór 
(przed sądem) o, ich zdaniem 
„bezprawne pozbawienie moż-
liwości użytkowania gruntu”, na 
którym znajdowały się zabudo-
wania gospodarcze. Gmina naka-
zała małżeństwu usunąć z dział-
ki obiekty znajdujące się vis a vis 
domu państwa Mazurkiewiczów. 

Następnie grunty te wydzierża-
wiono innej osobie. Państwo Ma-
zurkiewiczowie twierdzą nato-
miast, że użytkowali nierucho-
mość od 1971 roku, a więc ponad 
40 lat i chroniło ich prawo „zasie-
dzenia”. Do tej sprawy wrócimy, 
jak zapadnie wyrok przed sądem. 

Marcin Simiński

Państwo Mazurkiewiczowie przed swoim domem. Z prawej strony ruiny po dawnej 
świetlicy

Fragment budynku, w którym znajduje się mieszkanie państwa Mazurkiewiczów, 
a w tle nowiutka świetlica wybudowana z gminnych pieniędzy
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Łk 3,10-18)
Pytały go tłumy: Cóż więc mamy 

czynić? On im odpowiadał: Kto 
ma dwie suknie, niech [jedną] da 
temu, który nie ma; a kto ma żyw-
ność, niech tak samo czyni. Przy-
chodzili także celnicy, żeby przyjąć 
chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co 
mamy czynić? On im odpowiadał: 
Nie pobierajcie nic więcej ponad 
to, ile wam wyznaczono. Pytali go 
też i żołnierze: A my, co mamy czy-
nić? On im odpowiadał: Nad ni-
kim się nie znęcajcie i nikogo nie 
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na 
swoim żołdzie. Gdy więc lud ocze-
kiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemó-
wił do wszystkich: Ja was chrzczę 
wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka u sandałów. 

On chrzcić was będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wieja-
dło w ręku dla oczyszczenia swe-
go omłotu: pszenicę zbierze do spi-
chlerza, a plewy spali w ogniu nie-
ugaszonym. Wiele też innych na-
pomnień dawał ludowi i głosił do-
brą nowinę.

Dzisiejsze Słowo mówi nam o 
osobie Jana Chrzciciela. Śmia-
ło możemy powiedzieć, że Jan 
był dobrym kaznodzieją. Nie je-
den ksiądz może pozazdrościć 
Janowi owoców głoszenia. Sło-
wo przez niego głoszone nie po-
zostawało tylko na etapie wysłu-
chania, ale na tyle poruszało ser-
ca słuchaczy, że chcieli wprowa-
dzać je w czyn. Ewangelista po-
daje, że tłumy pytały Jana… Tłu-
my to nie jedna, dwie, kilka osób. 
Tłum to duża grupa ludzi. Pyta-
nie, które najczęściej się pojawia-
ło wśród janowych słuchaczy to: 
co mają czynić? Pytały Jana różne 
grupy społeczne: celnicy, żołnie-
rze. To pytanie bardzo mocno od-
nosi się do codzienności. Jak Sło-
wo Boże usłyszane mam zaapli-
kować do mojego życia? Słucha-
cze Jana potrzebowali konkret-
nych rozwiązań, szczegółowych 
wytycznych do swojej codzien-
ności. Co mamy czynić ? To pyta-

nie jest bardzo adwentowym py-
taniem. Mamy być tymi, którzy 
przygotowują się na przyjście Bo-
żego Syna, ale jak? Co konkret-
nie mam robić aby się przygoto-
wać? Kiedy pytano Jana, to udzie-
lając odpowiedzi, odwoływał się 
do tego co jest. Jeśli jesteś celni-
kiem to bądź dobrym, uczciwym 
celnikiem. Jeśli jesteś żołnierzem 
to bądź żołnierzem dobrym. Jaka 
nauka z tego płynie dla każdego 
z nas? Wydaje się nam często, że 
gdybym zmienił pracę, gdybym 
miał inne dzieci, gdybym miesz-
kał w innym miejscu, miał innych 
rodziców to wtedy byłbym praw-
dziwym chrześcijaninem. Jan 
mówi nam dziś: NIE ! To, że jesteś 
w takiej pracy a nie innej, to, że 
jesteś w takiej rodzinie a nie innej 
to nie przypadek. U Boga nie ma 
przypadków. Jest w tym konkret-
ny Boży plan, Boży zamysł. Mamy 
być dobrzy w tym co jest, co two-
rzymy. Popatrz dzisiaj na swoją 
pracę jeśli ją masz i zastanów się w 
czym w niej nie domagasz. Może 
zawsze się spóźniasz? Zmień to, 
popracuj nad tym. Może kombi-
nujesz i okradasz pracodawcę, bo 
przecież on robi to samo? Odpuść 
sobie. Nie warto. Mamy robić do-
brze to do czego jesteśmy aktual-
nie powołani, tu i teraz. Trudem 
byłoby nie powtórzyć dzisiejszego 
ewangelicznego pytania i nie od-
nieść się do rozpoczętego Roku 
Miłosierdzia. Co mamy czynić? 
Miłosierdzie! Czym ono w ogó-
le jest? Miłosierdzie to nic innego 
jak okazywanie miłości, miłość 
w akcji. Jest tyle okazji, możliwo-
ści do czynienia i niesienia innym 
miłosierdzia, ale czy ja wykorzy-
stuję te sytuacje? 

Jan mówi o tym, że nie jest go-
dzien. Świadczy to o tym, że zna 
stan swojej duszy, stan kruchości, 
małości. Czy przenika mnie taka 
postawa? Kiedy wiem, że nie je-
stem godzien przyjmować mi-
łość Bożą, to właśnie wtedy moje 
serca otwiera się na wiele Bożych 
łask. Chrześcijaninie, życzę Ci byś 
doświadczył Bożego miłosierdzia 
i szedł w świat czyniąc to samo, 
co uczynił Ci dobry i kochają-
cy Bóg! Nieś miłosierdzie innym! 
Tego potrzebuje świat, potrzebu-
jesz Ty! 

Ks. Krystian Dylewski 

Zofia WiedenhÖfer: lat 58, zmarła 03.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
05.12.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Wawrzyniec Czerwik: lat 76, zmarł 03.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
07.12.2015 r., na cmentarzu w Dobrej

Helena Kierzkowska: lat 85, zmarła 04.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
08.12.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Alicja Serweta: lat 79, zmarła 05.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
08.12.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Eugeniusz Karasiński: lat 76, zmarł 06.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
10.12.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Władysława Bęben: lat 94, zmarła 06.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
09.12.2015 r., na cmentarzu w Dobrej.

Józef Ślepak: lat 82, zmarł 06.12.2015 r., pogrzeb odbył się 09.12.2015 
r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Alina Pawłowska: lat 87, zmarła 06.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
11.12.2015 r., o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Eugeniusz Otręba: lat 61, zmarł 07.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
09.12.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Stanisław Szymelsenig: lat 68, zmarł 04.12.2015 r., pogrzeb odbędzie 
się 11.12.2015 r., o godz. 11.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jerzy Ościłowski: lat 69, zmarł 05.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
11.12.2015 r., o godz. 10.00 na cmentarzu w Szczecin Zdrojach.

Lesław Marek: lat 70, zmarł 09.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
12.12.2015 r., o godz. 12.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

- Oddam: małe pieski (0rasa mieszana) tel. 693925093
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pral-

ki automatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - 

tel. 667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: seg-

ment, junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do po-
koju, szafę rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 

582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 

735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305
- Oddam sprawny telewizor (nie płaski) z pilotem. Tel 91 39 20 676 

proszę dzwonić w godz. rannych lub wieczornych. 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
15 grudnia br. /wtorek/ godz. 16.30

na przedświąteczne spotkanie
„Polska wigilia – dawniej i dziś”,

które poprowadzi 
pani Beata Woźnica-Stanisławek 

(nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu technologii 
żywności i żywienia w ZSP im. S. Staszica w Nowogardzie).

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
Zbór w Nowogardzie

we współpracy z
Urzędem Miasta i Gminy Nowogard

 Europejskim Funduszem Najbardziej Potrzebującym 
oraz Bankiem Żywności w Nowych Bielicach

NASTĘPNA
DYSTRYBUCJA  ŻYWNOŚCI

W ramach programu POPŻ 2014-2020 
Dla podopiecznych OPS z Gminy Nowogard

Wtorek 15.12.2015            9:00 - 15:00        
Środa  16.12.2015             9:00 - 15:00           

Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwó-
rzu ZBK  z nadanym numerem porządkowym oraz do-

kumentem tożsamości.
w imieniu Zboru 

pastor Cezary Komisarz  
                          tel. 509307702
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„Czytelnicy pytają - prawnik radzi”

Podział majątku po rozwodzie
„Jesteśmy z żoną po rozwodzie, 

w trakcie trwania małżeństwa na-
byliśmy wspólnie mieszkanie oraz 
inne przedmioty majątkowe. Jak 
wygląda dokonanie takiego po-
działu?”

Jak wynika z przepisów kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego ustanie 
małżeństwa np. na skutek rozwo-
du czy śmierci jednego z małżon-
ków powoduje ustanie wspólno-
ści majątkowej małżeńskiej pomię-
dzy współmałżonkami. Wspólność 
może ustać także w trakcie trwa-
nia małżeństwa na skutek zniesie-
nia przez sąd wspólności majątko-
wej dokonanej na wniosek jedne-
go z małżonków, zawarcia pomię-
dzy małżonkami umowy ustana-
wiającej rozdzielność majątkową, 
na skutek ubezwłasnowolnienia 
jednego z małżonków, jak również 
w wypadku ogłoszenia upadło-
ści małżonka. Z tą chwilą ustania 
wspólności ulega ona przekształce-
niu we współwłasność ułamkową, 
tj. każdy z byłych małżonków jest 
współwłaścicielem 1/2 majątku do-
robkowego, a co za tym idzie, każ-
dy z małżonków może żądać znie-
sienia pomiędzy nimi owej współ-
własności, co nie jest dopuszczalne 
w trakcie trwania wspólności ma-
jątkowej małżeńskiej. 

Co stanowi majątek dorobkowy 
małżonków? Do majątku wspólne-
go małżonków, zgodnie z art. 31 § 2 
kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go należą w szczególności pobrane 
wynagrodzenie za pracę i docho-
dy z innej działalności zarobko-
wej każdego z małżonków, docho-
dy z majątku wspólnego, jak rów-
nież dochody z majątku osobiste-
go każdego z małżonków, środki 
zgromadzone na rachunku otwar-
tego lub pracowniczego funduszu 
emerytalnego każdego z małżon-
ków oraz kwoty składek zewiden-
cjonowanych na subkoncie, o któ-
rym mowa w art. 40a ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Wska-
zany w art. 31 § 2 katalog dóbr nie 
jest katalogiem zamkniętym.  Na-
leży przy tym pamiętać, iż podział 
majątku nie obejmuje majątku oso-
bistego małżonków w skład, które-
go wchodzą między innymi przed-
mioty majątkowe nabyte przed 
powstaniem wspólności ustawo-
wej, przedmioty majątkowe naby-
te przez dziedziczenie, zapis lub 
darowiznę, chyba że spadkodaw-
ca lub darczyńca inaczej postano-

wił, przedmioty majątkowe służą-
ce wyłącznie do zaspokajania oso-
bistych potrzeb jednego z małżon-
ków, przedmioty uzyskane z tytu-
łu odszkodowania za uszkodzenie 
ciała lub wywołanie rozstroju zdro-
wia albo z tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę (nie dotyczy 
to jednak renty), wierzytelności z 
tytułu wynagrodzenia za pracę lub 
z tytułu innej działalności zarobko-
wej jednego z małżonków, przed-
mioty nabyte w zamian za skład-
niki majątku osobistego, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 
Przedmioty zwykłego urządzenia 
domowego służące do użytku oboj-
ga małżonków są objęte wspólno-
ścią ustawową także w wypadku, 
gdy zostały nabyte przez dziedzi-
czenie, zapis lub darowiznę, chyba 
że spadkodawca lub darczyńca ina-
czej postanowił. 

Jak wynika z brzmienia art. 43 
kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go, oboje małżonkowie mają rów-
ne udziały w majątku wspólnym. 
Z ważnych powodów każdy z mał-
żonków może żądać, ażeby ustale-
nie udziałów w majątku wspólnym 
nastąpiło z uwzględnieniem stop-
nia, w którym każdy z nich przy-
czynił się do powstania tego ma-
jątku. Przy ocenie, w jakim stop-
niu każdy z małżonków przyczynił 
się do powstania majątku wspól-
nego, uwzględnia się także nakład 
osobistej pracy przy wychowywa-
niu dzieci i we wspólnym gospo-
darstwie domowym. Dla ustale-
nia nierównych udziałów koniecz-
ne jest z jednej strony istnienie róż-
nicy w przyczynieniu się każdego 
ze współmałżonków do powstania 
majątku, nadto – z drugiej - ważne 
powody uzasadniające konieczność 
ustalenia nierównych nakładów. 
Takie ważne powody mogą wystę-
pować np. gdy jeden ze współmał-
żonków w sposób rażący i uporczy-
wy nie przyczyniał się do powstania 
majątku, czy też prowadził hulasz-
czy tryb życia, także pozostawanie 
przez małżonków w separacji fak-
tycznej utrzymującej się przez dłu-
gi czas stanowić może przesłankę 
dla ustalenia przez sąd nierównych 
udziałów. Nie sposób bowiem po-
minąć, iż nawet w przypadku gdy 
małżonkowie nie zamieszkują ze 
sobą, a nie orzeczono wobec nich 
separacji czy też nie znieśli wspól-
ności majątkowej, majątek groma-
dzony przez każdego z nich z osob-
na stanowi de facto majątek wspól-
ny i jako taki podlega podziałowi. 

Niezależnie od powyższego, na 
co wskazuje art. 45 § 1 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, każ-
dy z małżonków powinien zwró-
cić wydatki i nakłady poczynione 
z majątku wspólnego na jego ma-
jątek osobisty, z wyjątkiem wydat-
ków i nakładów koniecznych na 
przedmioty majątkowe przynoszą-
ce dochód – tym samym nie moż-
na żądać zwrotu nakładów ponie-
sionych z majątku wspólnego na 
remont mieszkania stanowiącego 

majątek osobisty jednego z mał-
żonków, przy czym w przypadku 
prac podnoszących jego wartość 
np. modernizacji, rozbudowy czy 
przebudowa, takie żądanie zwrotu 
nakładów pozostaje uzasadnione. 
Bez znaczenia przy tym pozosta-
je nakład pracy osobistej jednego 
z małżonków w powstanie majątku 
osobistego drugiego z małżonków, 
chyba że wiązało się to z koniecz-
ności ze zrezygnowania z pracy za-
robkowej (wówczas nakład stano-
wi równowartość zarobków jakie 
mógłby małżonek osiągnąć w cza-
sie kiedy wykonywał osobistą pracę 
na rzecz majątku osobistego). Każ-
dy z małżonków może także żą-
dać zwrotu wydatków i nakładów, 
które poczynił ze swojego mająt-
ku osobistego na majątek wspólny, 
przy czym nie można żądać zwrotu 
wydatków i nakładów zużytych w 
celu zaspokojenia potrzeb rodziny, 
chyba że zwiększyły wartość mająt-
ku w chwili ustania wspólności. 

Istotną kwestią pozostaje tak-
że, iż podział majątku wspólne-
go obejmuje wyłącznie aktywa, co 
z kolei oznacza, że podziałowi nie 
podlegają długi zaciągnięte wspól-
nie przez oboje małżonków. Po 
ustaniu wspólności majątkowej od-
powiadają oni, bowiem w dalszym 
ciągu solidarnie za wykonanie zo-
bowiązania, w związku z czym wie-
rzyciel może dochodzić spłaty dłu-
gu od każdego z nich, jak również 
tylko od jednego ze współmałżon-
ków, który np. posiada większe do-
chody, majątek podlegający eg-
zekucji. W takiej sytuacji jednak 
temu z małżonków, który dokonał 
spłaty zobowiązania przysługiwać 
będzie roszczenie regresowe prze-
ciwko byłemu współmałżonkowi. 

Podział majątku może być do-
konany bądź w drodze postępowa-
nia sądowego – w sprawie o roz-
wód lub separację, albo w odrębnej 
sprawie o podział majątku – bądź 
w drodze umowy zawartej pomię-
dzy małżonkami, przy czym nale-
ży zaznaczyć, że w sytuacji w której 
w skład majątku wspólnego podle-
gającego podziałowi wchodzi nie-
ruchomość, umowa taka musi być 
sporządzona w formie aktu no-
tarialnego. W przypadku wnio-
sku o podział majątku właściwym 
jest sąd miejsca położenia mająt-
ku. Wniosek taki objęty jest opła-
tą stałą w wysokości 1.000,00 zł, 
przy czym jeżeli wniosek taki za-
wiera zgodny projekt podziału (tj. 
co do którego żadna ze stron nie 
wnosi żadnych zastrzeżeń) opłata 
taka wynosi 300, 00 zł. We wniosku 
należy wskazać wszystkie składni-
ki majątkowe, które mają ulec po-
działowi. Jak wynika bowiem z tre-
ści art. 618 § 3 kodeksu postępo-
wania cywilnego, po zapadnięciu 
prawomocnego postanowienia nie 
można dochodzić roszczeń związa-
nych z podziałem w innym postę-
powaniu, nawet jeśli nie były one 
dotychczas zgłoszone. 

Agnieszka Warian

Zaproszenie  
na Protest

Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie, czym powinien być 
urząd burmistrza. Otóż funkcja burmistrza ma być rodzajem 
służby dla miasta i jego mieszkańców a nie narzędziem do re-
alizacji własnych wybujałych ambicji politycznych. Najwyraź-
niej włodarz Nowogardu chce zbudować tu własne imperium. 
Postanowił dociągnąć śrubę i zmusić poddanych do posłuszeń-
stwa. Wymyślił, że w ten sposób może będzie miał nie 5 tys. a 
może, co najmniej 7 tys. głosów w następnych wyborach samo-
rządowych. To wymuszanie posłuszeństwa zaczął od Knagi, któ-
rej postanowił przyczepić banderę swojej partii, ale klub nie ze-
chciał pod taką banderą żeglować, to skończyło się stratą sil-
nika i dalszymi szykanami, które trwają do tej pory. W listopa-
dzie postanowił zapisać wszystkich mieszkańców Nowogardu 
do TPPR (W PRL-u Towarzystwo Przyjaciół Polsko-Radzieckiej) i 
zmusić ich do świętowania Niepodległości pod „betonem” w ra-
mach tzn. jedności politycznej. Nasz młody Ojciec Narodu zapo-
mniał jednak o wytrzymałości materiału, która jest ograniczo-
na i że śrubie może puścić gwint. Tym przeciążeniem społecz-
nej wytrzymałości było bulwersujące zwolnienie z pracy Dyrek-
torki Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie Pani Zofii Pilarz, która 
z pewnością zasłużyła na Laur Cisowy za swoją wieloletnią dzia-
łalność. Dziękujemy! Pani Dyrektor choćby za przywracanie pa-
mięci o Bohaterach Niezłomnych, z którymi walczyła PRL-owska 
władza komunistyczna i z którymi jak się okazuje dalej walczą 
niektórzy przedstawiciele obecnej Lewicy. Biblioteka Publicz-
na jest jak najbardziej właściwym miejscem do odbywania de-
bat z kandydatami na ważne urzędy, czy istotne tematy histo-
ryczne i polityczne jak choćby o przyszłości Polski. Na pewno do 
tych celów nie mogą służyć Ogrody Działkowe, czy kluby żeglar-
skie. Te organizacje powołane zostały do propagowania upra-
wiania buraczków, czy sportów wodnych. Rządy zamordyzmu 
„naszego” Burmistrza aż nadto widać również w innych bezce-
remonialnych zwolnieniach jak np. w szkołach na osiedlu Gen. 
Bema. Tam za przynależność do niewłaściwych partii Pani Mag-
dalena Kulesza-Zarębska i Pani Irena Juszczyk na stanowiskach 
dyrektorskich zostały zastąpione jedynie słuszną opcją partyj-
ną. Tylko patrzeć zwolnień z pracy urzędników, czy nauczycie-
li za zbyt częste uczęszczanie do kościołów, bo nasz Burmistrz 
może zechcieć zadbać o właściwą postawę wychowawczo-poli-
tyczną podległych Mu pracowników. Ponieważ te dotychczaso-
we działania są prosto z minionej epoki i przypominają działa-
nia oficera politycznego.

Zwracam się również do Sojuszu Lewicy Demokratycznej o 
cofniecie Burmistrzowi waszej rekomendacji partyjnej, jeżeli w 
dalszym ciągu Macie na sztandarach hasła o obronie podstawo-
wych praw obywatelskich i pracowniczych. 

  Zapraszam do wyrażenia protestu 
dla bezprawia Burmistrza Nowogardu
Przedstawiciel Organizatora Protestu

Mirosław Berezowski

Protest odbędzie się 13 grudnia, najbliższa niedziela, w godz. 
12.00-15.00. Zgromadzenie zgodnie z prawem zostało zgłoszo-
ne do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Komisariatu Policji 
w Nowogardzie. Zgromadzenie zorganizowane jest pod hasłem: 
„Stop zwolnieniom za poglądy i innym bezprawnym działaniom 
Burmistrza”
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NOWA LOKALIZACJA: ul. Warszawska 14 (obok poczty) tel.  91 395 10 87

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Firma rhenus logistics S.a. Oddział w Goleniowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

BrYGaDZISTa
lokalizacja: Łozienica/Goleniów

 

Firma „Rega”  
Węgorzyce 16A, OSINA

PRODUCENT DOMÓW Z DREWNA

zatrudni
                                   KIEROWNIKA PRODUKCJI
wymagania: 
- wykształcenie minimum średnie  budowlane lub techniczne,  
- mile widziane doświadczenie w zarządzaniu  ludźmi,  
- podstawowa znajomość programów Word, Excel  
oferujemy: 
- stabilne  i atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- umowę o pracę, 
- możliwość rozwoju  zawodowego  
 
    PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, MONTERÓW KONSTRUKCJI
wymagania: 
- osoby z doświadczeniem pracy monterów, cieśli, stolarzy, dekarzy
 oferujemy: 
- umowę o pracę,  
- stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
- krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne

Kontakt: Węgorzyce 16a  72-221 Osina,  Tel. 91 391 08 02, gajdel@rega.pl

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
•	 organizacja pracy podległym pracownikom (zespół 10-20 osób )
•	 przestrzeganie ustalonych standardów
•	 zarządzanie powierzonym obszarem magazynu
•	 dbałość o sprzęt, wyposażenie i terminowość wykonania powierzonych zadań
•	 raportowanie do Kierownika Działu 
•	 optymalizacja i poprawa stosowanych standardów i procedur

Od kandydatów oczekujemy:
•	 doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników min 2 lata
•	 doświadczenia w zarządzaniu  magazynem
•	 umiejętności podejmowania decyzji
•	 proaktywnej postawy lidera
•	 umiejętności delegowania zadań i wyznaczania priorytetów
•	 znajomości pakietu Ms Office
•	 dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w 

stopniu średniozaawansowanym
•	 mile widziane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych

Oferujemy:
•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
•	 wynagrodzenie na warunkach umowy o pracę powiązane z wynikami pracy
•	 możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres 
e-mail: rekrutacja.goleniow@pl.rhenus.com do dnia 31.12.2015r.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rhenus Logistics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926).
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Budowa jachtów daje ogromną satysfakcję
Podczas wizyty w pod goleniowskiej firmie, w której powstają 

kadłuby jachtów, przeprowadziliśmy krótką rozmowę z jednym z 
pracowników, panem Kamilem Szostakiem z Nowogardu. 

DN: Dlaczego zdecydował się 
Pan na współpracę z firmą TTS i 
dlaczego warto tu pracować? 

Kamil Szostak: Firma TTS daje 
przede wszystkim pracownikom 
ogromne możliwości rozwoju. Każ-
dy z nas ma możliwość awansowa-
nia na wyższe stanowisko. Warto 
również wspomnieć, że firma oferu-
je wynagrodzenie, które motywuje 
do dalszej pracy. Zachęcam, zatem 
wszystkim do podjęcia pracy w tej 
firmie.  Atmosfera jest naprawdę 
dobra, wszyscy jesteśmy zgrani. A 
budowa jachtów daje ogromną sa-
tysfakcję. 

Za co jest Pan odpowiedzialny na hali? Czym się Pan zajmuje? 
Pracuję w dziale montażu, jako prowadzący. Głównie w swojej pra-

cy odpowiadam za nadzór pracownikami, przydzielam im odpowiednie 
zadania. Dodatkowo zapewniam pracownikom materiały potrzebne do 
montażu. Pilnuję, by przestrzegali norm jakości. Praca montera polega 
m.in. na montowaniu podłogi, instalacji, grodzi, paneli itp. 

Klaudia Stefańska 

Z Wizytą w TTS

Nasi budują jachty 
Firma Technologia Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Łozienicy jest jednym z czołowych zakładów produkujących jachty dalekomorskie. TTS jest jednym 
z nielicznych przedsiębiorstw, które prowadzi seryjną produkcję laminowania techniką infuzji. Wyspecjalizowana kadra oraz bogato zaopatrzony park 
maszynowy pozwala zapewnić wszystkim klientom TTS kompleksową obsługę. Wśród załogi TTS pracuje kilkudziesięciu pracowników z naszego terenu. 
Dlatego, mimo iż TTS nie działa na terenie naszej gminy, ale jednak zatrudnia wielu mieszkańców z gminy Nowogard i Osina, w ramach naszego stałego 
cyklu, w którym prezentujemy lokalnych przedsiębiorców,  postanowiliśmy odwiedzić zakład w Łozienicy i porozmawiać z jego prezesem, panem Micha-
łem Pokorskim. 

Dziennik Nowogardzki: Jakie 
były początki działalności firmy 
TTS w Polsce?

Michał Pokorski: Firma Tech-
nologii Tworzyw Sztucznych zo-
stała założona przez Michael’a 
Schmitd’a w 1995 roku w Szcze-
cinie. W 1996 roku zakład został 
przeniesiony, wraz z siedzibą fir-
my, do Stargardu Szczecińskiego. 
Po 8 latach funkcjonowania spółki, 
przedsiębiorstwo przeniesiono do 
centrum Goleniowa.  Od 2008 roku 
firma TTS funkcjonuje w Łozieni-
cy na terenie parku przemysłowego 
przy ul. Prostej 28. Firma Techno-
logii Tworzyw Sztucznych jest jed-
nym z czołowych zakładów pro-
dukujących jachty pełnomorskie, 

żaglowe i motorowe. Nasza firma 
produkuje jachty pod 6 markami: 
Hanse, Dehler ,Varianta, Moody – 
łódki żaglowe oraz Sealine, Fjord 
– łódki motorowe. TTS należy do 
grupy kapitałowej niemieckiej – 
Hanse Group. 

 Ilu pracowników z terenów 
Gminy Nowogard, Osina za-
trudnia firma TTS? 

Firma TTS zatrudnia 62 pra-
cowników z Gminy Nowogard oraz 
10 pracowników z Gminy Osina. 
Do naszej firmy dojeżdżają pra-

cownicy z miejscowości takich, jak: 
Długołęka, Krasnołęka, Wierzbię-
cin, Strzelewo, Karsk, Ostrzyca, 
Kościuszki, Bodzęcin, Kikorze, Wę-
gorzyce.  Na dzień dzisiejszy firma 
TTS zatrudnia łącznie ok. 530 pra-
cowników. TTS jest prężnie rozwi-
jającą się firmą na rynku, która na 
dzień dzisiejszy poszukuje ok. 60 
osób do pracy. Zatrudniamy osoby 
na różne stanowiska ( laminiarz, 
monter, ślusarz, elektryk). Szuka-
my ludzi z doświadczeniem, ale 
przyjmujemy również osoby, któ-
re nie miały styczności z produkcją 
tworzyw sztucznych. Każdy nowy 

pracownik przychodzący do na-
szej firmy zostaje poddany specjali-
stycznemu szkoleniu, które uczy od 
podstaw zawodu.

 Jak wyglądają pierwsze tygo-
dnie pracy w TTS? 

Przez pierwsze dwa tygodnie 
nowo zatrudnione osoby pracują w 
firmie na umowę zlecenie. W tym 
czasie pracownicy przechodzą spe-
cjalistyczne szkolenie pod okiem 
trenerów. Okres dwóch tygodni jest 
okresem próbnym, który pozwala 
stwierdzić, czy pracownik się na-

daje do pracy, czy też nie. Jeśli pra-
cownik spełnia oczekiwania firmy, 
to zostaje z nim podpisana umowa 
o pracę na okres 3 miesięcy. 

 Ile czasu zajmuje wybudo-
wanie kompleksowego kadłuba 
jachtu? 

Czas trwania budowy jachtów 
zależy od wielkości obiektu. Budu-
jemy łódki od 9 do 20 m. Łódkę 9 
metrową budujemy ok. 4 dni, nato-
miast łódki o większej powierzch-
ni budujemy od 10 do 12 dni. Przy 
każdym jachcie pracuje cała pro-
dukcja. Jachty składają się z ele-
mentów tworzywa sztucznego, któ-

re tworzą konstrukcje łódki. Pro-
dukujemy jachty, które potrafią 
składać się nawet z 60 elementów. 
Najważniejszy jest kadłub, pokład, 
podłoga, podsufitka. Do takiego 
jachtu dochodzą również różnego 
rodzaju instalacje (elektryczne, ga-
zowe, wodne). Potem montowane 
są m.in. grodzie. Następnie obiekt 
wędruje do naszego siostrzanego 
zakładu w Niemczech, gdzie nastę-
puje montaż wewnętrzny. 

Wchodząc do zakładu czuć w 
powietrzu dość nieprzyjemny, 
chemiczny zapach. Domyślam 
się, że przy produkcji kadłubów 
powstają substancje mogące być 
niebezpieczne dla zdrowia ludzi. 
W jaki sposób firma TTS chroni 
przed tym swoich pracowników?

Firma TTS, co roku regular-
nie przeprowadza badania doty-
czące zawartości stężenia substan-
cji szkodliwych w powietrzu. Pra-
cownicy są wyposażani we wszel-
kiego rodzaju środki BHP ( kom-
binezony wysokiej jakości, okula-
ry ochronne, maski, rękawice). Do-

datkowo firma TTS dba o ochro-
nę środowiska. Posiadamy specjali-
styczny system wentylacyjny spro-
wadzany specjalnie ze Szwecji. Sys-
tem ten zapobiega przedostawaniu 
się gazów do powietrza, które po-
wstają w trakcie budowy tworzy-
wa sztucznego – jachtów. Powstałe 
gazy filtrowane są przez złoża wę-
gla aktywnego. Jest to nowatorska 
metoda, choć droga w użytkowa-
niu. Dodam, że system ten posiada 
jeszcze tylko jedna firma w Polsce – 
firma sanitarna. 

TTS jest jednym z nielicznych 
przedsiębiorstw, które prowadzi 

seryjną produkcją laminowania 
techniką infuzji. Proszę wyja-
śnić, na czym polega proces in-
fuzji?

Technologia infuzji pozwala 
uzyskać bardzo wysokie parame-
try kompozytu – zawartość zbro-
jenia nawet do 50% - 60%. Pole-
ga na ułożeniu w formie pokrytej 
żelkotem kolejnych warstw zbro-
jenia „na sucho” (bez żywicy), 
ułożenia warstw/instalacji umoż-
liwiających rozprowadzenie żywi-
cy, kanałów wtrysku żywicy i ka-
nałów, którymi będzie odsysane 
powietrze spod worka próżnio-
wego. 

Jakie firma ma plany na naj-
bliższą przyszłość? 

W lutym 2016 roku firma TTS 
planuje otworzyć nową halę pro-
dukcyjną, w której docelowo znaj-
dzie się około 80 nowych miejsc 
pracy. W tej hali produkcyjnej 
będziemy wykańczać pod klucz 
małe łodzie żaglowe, jak i rozsze-
rzymy zakres prac monterskich 
na łodziach motorowych, w po-
staci montażu drewna tekowego 
oraz osprzętu pokładowego, w tym 
drzwi, szyby, itp. 

Rozmawiała Klaudia Stefańska

Kamil Szostak

Michał Pokorski
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Pomorzanin pozyska nowe stroje

229 piłkarzy w Adidasie
Jak poinformował redakcję DN prezes Pomorzanina Mar-
cin Skórniewski, wszystkie zespoły Pomorzanina występo-
wać będą w strojach produkowanych przez markę Adidas. 

W meczowych strojach wypro-
dukowanych przez markę Adi-
das występowali już m.in. zawod-
nicy pierwszego zespołu. Od te-
raz, przez kolejne dwa lata w stro-
jach słynnej firmy występować 
będą już wszyscy zarejestrowani 
zawodnicy Pomorzanina. - Przez 
kolejne 2 lata piłkarze i piłkar-
ki Pomorzanina będą grać w stro-
jach Adidasa. Z uwagi na fakt, że 
w sekcji piłki nożnej mamy zare-
jestrowanych aż 229 zawodników 
i zawodniczek, co plasuje nas w 
ścisłej czołówce województwa za-
chodniopomorskiego, zaoferowano 
nam dużo lepsze warunki – opo-
wiada Marcin Skórniewski. To, że 

piłkarze będą mięli trykoty Adi-
dasa, nie oznacza, że zaczną osią-
gać lepsze wyniki... Wspomina o 
tym również sam prezes. - Przy-
pominamy jednak, że sprzęt nie 
gra i zachęcamy do ciężkiej pracy, 
również indywidualnej – kończy 
Marcin Skórniewski. 

KR

Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. 
Samokontrola - cele i zasady. rola wysiłku 
fizycznego.

Jest to temat drugiego wykładu V edycji „Szkoły Cukrzycy” w Nowogardzie, na który za-
praszamy w dniu 11 grudnia 2015r. (piątek) na godz. 16:00 do Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie,  ul. Wojska Polskiego 3 ( sala 107)

Lekarzem prowadzący jest Pani 
dr Marzena Kargul. Został usta-
lony kalendarz obejmujący osiem 
wykładów V edycji „Szkoły Cu-
krzycy”, wykłady będą rozpo-
czynały się o godz. 16:00 w Cen-
trum Edukacji  i Przedsiębiorczo-
ści „PROFIT” w Nowogardzie,  ul. 
Wojska Polskiego 3. 

Terminy i tematy   
wykładów:

20-11-2015 -  Cukrzyca - co to 
za choroba? Jak rozpoznać? Dla-
czego dobrze leczyć? 

11-12-2015 - Jak żyć z cukrzy-
cą? Spojrzenie psychologa. Samo-
kontrola - cele i zasady. Rola wy-
siłku fizycznego.

15-01-2016 -  Żywienie w cu-
krzycy - prawda i mity.

19-02-2016 - Leczenie cukrzycy 
- dla kogo leki doustne.

04-03-2016 -  Leczenie cukrzy-
cy - dlaczego insulina? Cukrzyca 

u kobiety - problem nie tylko ko-
biet.

15-04-2016 - Ostre powikłania 
cukrzycy - hipoglikemia, kwasica 
cukrzycowa - jak ich unikać? Oso-
ba z cukrzycą w pracy,

 Kierowca z cukrzycą.
13-05-2016 - Retinopatia, ne-

fropatia, neuropatia - łatwiej za-
pobiegać niż leczyć. Stopa cukrzy-
cowa.

17-06-2016 - Zawał serca, udar 
mózgu - czy to tez powikłania cu-
krzycy?

Uroczyste zakończenie V edy-
cji Nowogardzkiej „Szkoły   Cu-
krzycy”      

Wykłady będą kończyły się lo-
sowaniem drobnych upominków 
wśród uczestników „Szkoły Cu-
krzycy”

W V edycji szkoły zostały za-
planowane dodatkowe działania 
adresowane do jej uczestników w 
postaci bezpłatnych:

•	 badań poziomu choleste-
rolu

•	 badań poziomu trójglice-
rydów

•	 badań poziomu hemoglo-
biny glikowanej HbA1c

•	 badań w kierunku stopy 
cukrzycowej

Na zakończenie szkoły uczest-
nicy największej liczby spotkań 
wezmą udział w losowaniu spe-
cjalnej nagrody.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać  w każdy poniedziałek 
od godz. 15:00 do 16:00 w siedzi-
bie PSD Koła Nowogard ul. Woj-
ska Polskiego 7 (budynek labo-
ratorium na terenie szpitala) lub 
w dowolnym czasie telefonicznie 
pod nr:   500 553 190;     795 477 
793;    512 626 744 oraz za pośred-
nictwem e-mail:  cukrzycanowo-
gard@wp.pl

Imieniny Mikołaja w 
Krainie Fantazji 
W dniu 07.12.br., Krasnale z Artystycznego Przedszko-
la Kraina Fantazji, obchodząc hucznie imieniny Mikołaja, 
gościły w swych  przedszkolnych progach solenizanta oraz 
znanego dzieciom, szalenie zabawnego bałwana Olafa.

Dzieci na całym świecie zasta-
nawiają się, czy Święty Mikołaj 
istnieje. Pieką mu pierniki, rysu-
ją laurki i nieustannie spoglądają 
na niebo, z nadzieją, że uda im się 
dostrzec go, jak leci w swych sa-
niach wypchanych po brzegi pre-
zentami. Później tracą tę wiarę w 
wielkiej złości, ponieważ nigdy go 
nie widziały. A skoro nie widzia-
ły Świętego Mikołaja, to znaczy, 
że on nie istnieje…, a jeśli Święty 
Mikołaj istnieje? 

Podczas obchodów Mikoła-
jek w Krainie Fantazji nie zabra-
kło nikomu ani wyobraźni, ani 
marzeń, ani energii, aby móc 
wspólnie bawić się, tańczyć, rzu-
cać śnieżkami, ozdabiać świątecz-
ne ciasteczka i stawić czoła innym 
niespodziewanym atrakcjom.

Krasnale z Krainy Fantazji ape-
lują do wszystkich dzieci! Nie za-
stanawiajcie się czy Święty Miko-
łaj istnieje, przecież wystarczy tyl-
ko odrobina… fantazji!

Inf. własne 

fot.Michał Kufta 

rozstrzygnięto przetarg na zakup sprzętu do szpitala 

Nowy sterylizator już zamówiony 
Gmina podpisała umowę z firmą, która dostarczy do nowogardzkiego szpitala nowy stery-
lizator. Na sprzęt będzie trzeba jednak jeszcze poczekać kilka tygodni. 

Sterylizator wraz z niezbędnym 
osprzętowaniem został już zamó-
wiony. Teraz dostawca ma 6 tygo-
dni, aby dostarczyć sprzęt do szpi-
tala. Kolejnych kilka dni potrwa 
montaż i szkolenie pracowników 
z obsługi urządzenia. 

- Zamówienie wraz z umową, 
jaką gmina podpisała z dostaw-
cą, zostały już wysłane. Firma ma 
teraz 6 tygodni na zrealizowanie 
umowy. Sprzęt powinien zostać do-
starczony do szpitala w połowie lu-
tego przyszłego roku – informuje 
Kazimierz Lembas, dyrektor szpi-
tala. 

Nowy sterylizator za blisko 300 
tys. zł dostarczy Getinge Poland 
z Warszawy. Firma, jako jedyna, 
złożyła swoją ofertę na ogłoszony 
przez gminę przetarg. 

Przypomnijmy, że dyrektor 
Lembas już w zeszłym roku wnio-
skował do burmistrza o zabezpie-
czenie w budżecie na rok 2015 
pieniędzy na zakup nowego stery-
lizatora. Stary, wysłużony, 40 let-
ni sprzęt zaczął, bowiem odma-
wiać posłuszeństwa. Dochodziło 
do tego, że narzędzia chirurgicz-
ne trzeba było odkażać w szpitalu 
w Kamieniu Pomorskim.  K. Lem-
bas ostrzegał gminę, że wobec 

braku własnej sterylizatorni mogą 
wystąpić kłopoty z dalszym funk-
cjonowaniem nowogardzkiego 
szpitala. Posiadanie sprawnej ster-
tylizatorni to, bowiem ostry wy-
móg, jaki stawia przed szpitala-
mi SANEPID.  Mimo tego zagro-
żenia, burmistrz Robert Czapla w 
budżecie nie ujął tego wydatku. 

Ostatecznie naprzeciw potrze-
bom szpitala wyszła rada mia-
sta. Na wniosek radnego Roma-
na Kwiatkowskiego przyjęto po-

prawkę do budżetu, przeznacza-
jąc na sprzęt do szpitala 200 tys. 
zł. Pieniądze te zdjęto ze środków 
pierwotnie zarezerwowanych w 
budżecie na remont ulicy Piłsud-
skiego, który i tak nie mógł być 
wykonany w tym roku ze wzglę-
dy na brak dokumentacji projek-
towej. Resztę pieniędzy potrzeb-
nych na sterylizator, czyli 100 tys. 
zł, gmina pokryła z rezerwy bu-
dżetowej. 

Marcin Simiński
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Górny rząd od lewej: Kornel Gabrysiak, Kuba Wojciechowski, Wojtek Saja, Kuba Czudiak, Mateusz Pleskacz, Anita Piotrowska (trener), Wiktor Duraj, Miłosz Machocki, Maciek 
Włochowicz, Olaf Stokłos; Dolny rząd od lewej: Przemek Sznałbel, Gracjan Maciejewski, Igor Głowicki, Kuba Paradziński, Gosia Wiśniewska, Olek Tandecki, Nikodem Kacprzak, Mar-
cel Kieruzel

Plakat Młodzików Młodszych Pomorzanina we wtorkowym wydaniu DN
We wtorkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, jako dodatek znajdzie się plakat drużyny Młodzików Młodszych Pomorzanina Nowogard. Już dziś 
gorąco zachęcamy do nabycia wtorkowej gazety, wszystkich rodziców młodych piłkarzy oraz kibiców. 

Zbigniew Szczepkowski w redakcji DN

W kolarstwie trzeba być cierpliwym...
W czwartek (10 grudnia), w towarzystwie trenera „Chrabąszczy”- Ryszarda Posackiego, naszą redakcję odwiedził jeden z najsłynniejszych nowogardzkich 
sportowców- polski olimpijczyk Zbigniew Szczepkowski. 

Zbigniew Szczepkowski urodził 
się 4 maja 1952 roku w Nowogar-
dzie. Był wybitnym polskim ko-
larzem, a po zakończeniu karie-
ry był również instruktorem ko-
larstwa i trenerem. W 1976 roku 
wystartował na Igrzyskach Olim-
pijskich w Montrelu, gdzie w dru-
żynowym wyścigu na dochodze-
nie Polska zajęła 5. miejsce. Wraz 
z Czesławem Langiem, Stefanem 
Ciekańskim i Lechosławem Mi-
chalakiem wywalczył w 1980 roku 
drużynowe Mistrzostwo Polski w 
jeździe na czas. W tym samym 
roku wywalczył brązowy medal 
Mistrzostw Polski w indywidual-
nej jeździe na czas. W listopadzie 
w 2010 roku został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Redakcję Dzien-
nika Nowogardzkiego zdołał od-
wiedzić dzięki temu, że przyjechał 
do  rodzinnego miasta na Miko-
łajkowy Wyścig, który, jak infor-
mowaliśmy w poprzednim wyda-
niu, odbył się w niedzielę, 6 grud-
nia. Nasz utytułowany krajan opo-

wiadał m.in. o swoim dzieciństwie 
i początkach w kolarstwie, wspo-
minał o wybitnych kolarzach z 
Nowogardu oraz o tym, że bardzo 
marzy mu się, aby jego rodzinne 

miasto odrodziło się na kolarskiej 
mapie Polski. Korzystając z okazji 
poprosiliśmy Zbigniewa Szczep-
kowskiego o to, aby z okazji świąt 
zwrócił się ze specjalnymi życze-

niami do wszystkich sympatyków 
kolarstwa z gminy Nowogard. - 
Jeśli chodzi o świąteczne życzenia, 
jeśli chodzi o kolarstwo, to przede 
wszystkim życzyłbym żeby Nowo-

gard powrócił do dawnych dziejów. 
Jest to miasto, które zasługuje na 
to, aby kolarstwo lepiej się rozwija-
ło. Przede wszystkim jest tutaj mi-
kroklimat i miejsce do trenowania, 
bo wcześniejsze nazwiska, które 
były w kolarstwie nowogardzkim 
- mówią same za siebie. Myślę, że 
bez powodu na nowogardzkiej zie-
mi nie wyrośli tak wybitni kolarze. 
Chciałbym życzyć temu miastu, 
aby jak najwięcej młodych zawod-
ników garnęło się pod rękę trenera 
Ryszarda Posackiego, żeby ci mło-
dzi ludzie go słuchali, aby wierzy-
li w niego i w to, że robi to z zami-
łowania i z pasją, a myślę, że wów-
czas wyniki przyjdą same, bo w ko-
larstwie trzeba być cierpliwym, kto 
nie jest cierpliwy - w kolarstwie ni-
czego nie osiągnie – mówi Zbi-
gniew Szczepkowski.  

Pozostaje nam podpisać się pod 
tymi życzeniami i cierpliwie wy-
czekiwać kolejnych wielkich mi-
strzów kolarstwa urodzonych w 
naszym mieście. 

KR

Rafał Kowalczuk w rozmowie ze Zbigniewem Szczepkowskim
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Nowogard ma mistrza europy w jiu-jitsu i wielu zdolnych następców

Sukcesy Berserker’s Team „Fira” 
Centrum Sportów „Fira” od niedawna mieści się przy ul. Wojska Polskiego 13E. W budynku znajduje się profesjonalna siłownia, w której trenują m.in. 
nasi Mistrzowie w Kulturystyce, ponadto działa sekcja bokserska, o której sukcesach pisaliśmy już w minionym roku. Tym razem przyjrzymy się nowo-
gardzianom trenującym jiu-jitsu, czyli grupie Berserker’s Team filia Nowogard i trzeba przyznać, że jest czym się chwalić. Do sekcji należy złoty meda-
lista Mistrzostw Europy, które odbywały się w Koszalinie- Grzegorz Hyży. Natomiast w zawodach dla dzieci, które odbyły się w Policach, młodzi miesz-
kańcy z Nowogardu wywalczyli kilkanaście medali, zostawiając w tyle w klasyfikacji drużynowej, zawodników m.in. z Poznania, Świnoujścia i Goleniowa. 

Zawodnicy trenujący w sek-
cji Jiu Jitsu w Centrum Sportów 
„Fira” odnoszą coraz większe suk-
cesy. Potwierdzeniem tego niech 
będą cztery złote medale, które z 
Mistrzostw Europy rozgrywanych 
w Koszalinie, przywiózł miesz-
kaniec naszej gminy- Grzegorz 
Hyży. Reprezentant Berserker’s 
Team filia Nowogard, złote krążki 
wywalczył w dwóch kategoriach - 
w wiekowej oraz wagowej. Złoto 
zdobył w konkurencjach jiu-jitsu 
w kimonie i bez kimona. Tym  sa-
mym dołączył do innych złotych 
medalistów trenujących w Cen-
trum Sportów „Fira”- Krzyszto-
fa Skryplonka i Arkadiusza Sie-
wiora, którzy najcenniejsze krąż-
ki zdobyli w kulturystyce. O suk-
cesie Grzegorza Hyżego opowie-
dział nam Artur Pietrzycki, któ-
ry wraz z Kamilem Strzeszew-
skim prowadzi Centrum Sportów 
„Fira” oraz jest prezesem Stowa-
rzyszenia Promocji Sportu „Szan-
sa”. - To jest olbrzymi sukces Cen-
trum Sportowego „Fira”, bo mamy 
Mistrza Europy w sportach chwy-
tanych! Wierzę, że sukces Grześka 
pozwoli nam jeszcze bardziej roz-
promować naszą sekcję i zachęcić 
mieszkańców gminy do trenowa-
nia w naszej filii – komentuje Ar-
tur Pietrzycki. 

Jak pokazały rozgrywane w Po-
licach zawody Aveppi Cup dla 
dzieci i młodzieży, Grzegorz Hyży 
nie musi martwić się o następców, 

gdyż Nowogard reprezentowała 
grupa aż 23 zawodników i zawod-
niczek, którzy w sumie wywalczy-
li 12 medali! - Nikt tym dzieciom 
nie dał medali za darmo. Te dzie-
ci naprawdę musiały stoczyć wal-
ki, musiały się „kulać” na macie, 
bo każde z nich odbywało przy-
najmniej 4-5 walk w swoich kate-
goriach. A więc nie było możliwo-
ści, by ktoś im dał medal za dar-
mo, wszystko było wywalczone tak 
jak to jest na prawdziwych zawo-
dach – opowiada Artur Pietrzyc-
ki. W Policach najpiękniej wy-
glądało podium w grupie dzie-
ci z rocznika 2009-2008 dziew-
częta, gdyż zostało zdominowane 
przez zawodniczki z Nowogardu. 
Złoto wywalczyła Santia Kozłow-
ska (2008 r., 27 kg/123 cm), srebro 
Sara Woźniak (2008 r., 29 kg/125 
cm), a brąz trafił do Zuzanny Ku-
fty (2008 r., 30 kg/132 cm). Zło-
tym medalistą został również Jan 
Duda (2008 r., 23 kg/130 cm) wal-
czący w grupie VIII w przedzia-
le wiekowym 2009-2008. Nowo-
gardzianin na podium wyprze-
dził zawodników z Berserker’s 
Team Szczecin. W tym samym 
przedziale wiekowym, w grupie 
IX złoty medal, wywalczył Oskar 
Możejko (2008 r., 26,5 kg/123 
cm), który na podium stanął z ró-
wieśnikami z Berserker’s Team z 
Pomorzan oraz ze Szczecina. Ko-
lejny złoty medal dla Nowogar-
du zdobył Natan Kozłowski (2007 
r., 28 kg/134 cm), rywalizujący w 
grupie X, w przedziale wiekowym 
2007-2006. Ze złota cieszył się 
również Konrad Głowacki (2002 
r., +66 kg/175 cm), walczący w 

przedziale wiekowym 2003-2002, 
w kategorii wagowej 66-72 kg. 
Kolejnymi nowogardzkimi meda-
listami zostali: Srebro- Aleksan-
dra Borkowska (2005 r., 53 kg/154 
cm); Brąz- Seweryn Łyp (2010 r., 
22 kg/128 cm), Anna Garbaciak 
(2010 r., 20 kg/116 cm), Mateusz 
Lubczyński (2009 r., 20 kg/120 
cm), Nadia Białowąs (walcząca w 
I grupie w przedziale wiekowym 
2007-2006). Bez medali swoją ry-
walizację zakończyli: Michał Woj-
dyło (2008 r., 26 kg/130 cm), Szy-
mon Tomasiak (2005 r., 44 kg/152 
cm), Kornelia Andrysiak (2007 r., 
41 kg/140 cm), Magdalena Kon-
kel (2009 r., 26 kg/130 cm), Olivia 
Skwarczyńska (2009 r., 17 kg/115 
cm), Natalia Kamińska (2009 r., 
21 kg/122 cm), Leon Prokopowicz 
(2008 r., 20 kg/123 cm), Borys 
Sobczyk (2008 r., 22,5 kg/116 cm), 
Jan Błaszczyk (2010 r., 16 kg/105 
cm), Bartosz Olszewski (2009 
r., 24,5 kg/130 cm), Aleksandra 
Mrówczyńska (2008 r., 32 kg/140 
cm). Podsumowując, młodzi za-
wodnicy Berserker’s Team Nowo-
gard przywieźli z Polic 5 złotych, 2 
srebrne i 5 brązowych medali. 

Młodzi mistrzowie i ich kole-
dzy, w niedzielę (6 grudnia), za-
prezentowali swoje umiejętności 
podczas wewnętrznego turnieju 
jiu-jitsu organizowanego w Cen-
trum Sportów „Fira” z okazji Mi-
kołajek. W Mikołajkowej zabawie 
wszyscy byli zwycięzcami, w tur-
nieju chodziło przede wszystkim 
o dobrą zabawę. 

Dodajmy jeszcze, że zajęcia 
w nowogardzkiej sekcji prowa-
dzi Dawid Kędziora ze Stargar-
du i często organizowane są semi-
naria. Na ostatnich tego typu za-

jęciach, trening prowadził Mar-
cin Kałuszewski (czarny pas bra-
zylijskiego jiu-jitsu), który przy-
jechał do Nowogardu na polece-
nie Piotra Bagińskiego z Berser-
ker’s Team Szczecin. W sekcji nie 
tylko pośród dzieci są przedsta-
wicielki płci pięknej. We wspól-
nych treningach udział biorą jesz-
cze panie Gabriela Garbaciak, 
Mirela Skwarczyńska i Gabrie-
la Kędziora, która jest żoną tre-
nera - Dawida Kędziory, ponad-
to ma na koncie brązowy me-
dal Mistrzostw Polski rozgrywa-
nych w Luboniu, co również jest 
dużym sukcesem dla nowogardz-
kiej sekcji. Jak można wywniosko-
wać sekcja jiu-jitsu w Nowogar-
dzie bardzo szybko się rozwija, za-
tem nie może dziwić pomysł o or-
ganizacji ogólnopolskiej impre-
zy. - Nie ukrywam, że planujemy w 
przyszłym roku, jeżeli wszystko się 
powiedzie, zrobić takie ogólnopol-
skie zawody w Nowogardzie. Chce-

my w ten sposób pokazać, że taki 
fajny sport istnieje. Niektórzy po-
strzegają to jako pospolite „mor-
dobicie”, ale to nie o to chodzi. To 
nie jest MMA czyli mieszane sztu-
ki walki, tylko to są sporty chwy-
tane, tak jak judo lub zapasy, nie-
którzy po prostu tego nie rozumie-
ją. To jest sport ogólnorozwojowy, 
fakt, że jak w każdym sporcie, to i 
tutaj można nabawić się kontuzji, 
jednak nie zdarzyło się jeszcze tak, 
żeby ktoś tutaj zrobił sobie krzyw-
dę. Wszystko się odbywa pod bacz-
nym okiem trenera. Trener czuwa 
na zajęciach i nie doprowadza do 
takich sytuacji, w których docho-
dzi do kończenia technik. To jest po 
prostu nauka technik i na tym się 
to kończy. Na zawodach jest co in-

nego, wtedy jest już inne podejście i 
trzeba te techniki dokończyć, a nasi 
podopieczni uczą się tego, jak pra-
widłowo mają to zrobić – mówi 
Artur Pietrzycki. 

Wierzymy, że zawodnicy z No-
wogardu wciąż będą się rozwijać 
i promować nasze miasto swoimi 
sukcesami. Zachęcamy również 
mieszkańców gminy, aby zapozna-
li się z ofertą, jaką ma do zaofero-
wania Centrum Sportów „Fira”. 

KR

Na najwyższym stopniu podium zdo-
bywca 4 złotych medali Mistrzostw Eu-
ropy w Koszalinie - Grzegorz Hyży

Nowogardzkie podium podczas polickego turnieju, od lewej- Sara Woźniak, Santia 
Kozłowska, Zuzanna Kufta

Na najwyższym stopniu podium złoty medalista z Polic- Natan Kozłowski

Na zdjęciu Anna Garbaciak, która w Poli-
cach wywalczyła brązowy medal

Jedna z walk podczas wewnętrznego 
Mikołajkowego turneju Berserker's Te-
am Nowogard. Na zdjęciu- Jan Duda i 
Borys Sobczyk
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Zapraszamy do placówki w NOWOGARDZIE
ul. Bankowa 3F,   tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-17:30

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Zaproszenie
Koło Numizmatyczne Klub Kolekcjonerów Nowogard oraz Sto-

warzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego Dziwnów, 
zapraszają dnia 17.12.2015 roku (czwartek), na godzinę 16:30 do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (Plac Wolności 6),  
na wieczór wigilijny oraz podsumowanie roku 2015 naszego do-
robku i działania. Prosimy o fotografie i pamiątki swoje i Stowarzy-
szenia. Zapraszamy i czekamy. Pamiętajcie! 

Prezes Koła PTN Nowogard
 Tadeusz Łukaszewicz

Dyrektor Stowarzyszenia B.Ż 1B.Szt. Dziwnów 
Ryszard Horniak

kącik kolekcjonera

Półgrosz 
Władysława Jagiełły
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, po-
większyło swoje zbiory o nową monetę okolicznościową. 
Tym razem Koło nabyło eksponat z serii „Historia mone-
ty polskiej” przedstawiający półgrosz Władysława Jagiełły 
o nominale 20 zł. 

 Do serii kolekcjonerskiej mo-
net okolicznościowych „Historia 
monety polskiej”, wybrany został 
nominał najważniejszy, a miano-
wicie półgrosz. Na jego awersie 
umieszczono w polu koronę, a w 
otoku napis: „+MONE*WLADI-
SLAI”. Napis jest kontynuowany 
na stronie odwrotnej, gdzie bie-
gnie wokół Orła: „REGIS*POLO-
NIE”. Odczytany razem informu-
je, że jest to „Moneta Władysława 
króla Polski”. Warto zwrócić uwa-
gę na sygnatury literowe występu-
jące pod koroną. Oznaczają imio-
na kolejnych mincmistrzów, któ-
rzy kierowali mennicą działającą 
w Krakowie. W przypadku opisy-

wanej monety jest to litera n, ini-
cjał imienia Nicolaus, czyli Mi-
kołaj (Bochner). Na nowej mo-
necie, poza odwzorowaniem obu 

stron półgrosza, znalazły się jesz-
cze motywy zaczerpnięte z na-
grobka Władysława Jagiełły w ka-
tedrze na Wawelu. I tak na awersie 
obok awersu półgrosza z koroną 
widnieje piękny portret króla w 
koronie. Trzecim elementem jest 
obowiązkowa metryka z godłem 
Rzeczypospolitej, datą 2015 oraz 
oznaczeniem nominału – 20 zł. 
Na rewersie dobrze koreluje Orzeł 
z półgrosza z Orłem przedstawio-
nym na tarczy nagrobnej króla. 

Moneta została wykonana przy 
użyciu stempla lustrzanego, z me-
talu Ag 925/1000. Projektantem 
monety jest Dominika Karpiń-
ska-Kopiec, a wyprodukowana 
została przez Mennicę Polską S.A. 
Na zlecenie emitenta, czyli Naro-
dowego Banku Polskiego. 

KR

Świąteczna wycieczka uczniów ZSP w Osinie do koszalina

Z wizytą w fabryce bombek 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych 
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie wraz z opiekunami udali się z wizytą do fabryki 
bombek „ Glass Color” oraz fabryki produkującej pluszowe misie „Kolor-Plusz” w Kosza-
linie. Pobyt dzieci w obu fabrykach wprowadził wszystkich uczestników wycieczki w świą-
teczny nastrój.

W ostatnim czasie uczniowie 
klasy II a i III a z Zespołu Szkół 
Publicznych im. Bronisława Mali-
nowskiego w Osinie, wzięli udział 
w wycieczce zorganizowanej 
przez dyrekcję szkoły, nauczycie-
li oraz rodziców do fabryki bom-
bek choinkowych „ Glass Color” 
w Koszalinie. Podczas wycieczki 
uczniowie zwiedzili salę, w której 
pracownik fabryki, nad palnikiem 
ogniowym, rozgrzewał szkło, a 

następnie ustami wydmuchiwał 
bańki. Uczniowie dowiedzieli się, 
że produkcja ozdób świątecznych 
wymaga ogromnego zaangażowa-
nia oraz dbałości o najmniejszy 
detal. Kolejnym etapem spotkania 
było zwiedzenie sali, w której pra-
cownicy fabryki zdobili bombki. 
Co było również ogromną atrak-
cją tej wycieczki. Podczas poby-
tu w fabryce obejrzeli także wie-
le różnorodnych ozdób choinko-
wych m.in. na zorganizowanych 
wystawach. Tego samego dnia, 
po opuszczeniu już fabryki bom-
bek, uczniowie wraz z opiekuna-
mi udali się do fabryki produku-

jącej pluszowe maskotki.  Fabryka 
„Kolor-Plusz” posiada zbiór licen-
cjonowanych zabawek takich jak: 
Miś Uszatek, Domisie, Władcy 
Much, Porwanie Baltazara Gąbki 
i wiele innych. Uczniowie z zacie-
kawieniem wysłuchali przewod-
nika, który w sposób interesujący 
opowiadał o procesie powstawa-
nia pluszowych maskotek. Zwie-
dzili również pracownie, w któ-
rych powstają te cudeńka.  Na za-
kończenie wycieczki w Fabryce 
„Kolor-Plusz”, każda klasa otrzy-
mała od właścicieli fabryki pa-
miątkową maskotkę. 

Klaudia Stefańska 

Podziękowania
Organizatorzy IX mikołajkowego Wyścigu Przełajowego i m.T.B. pragną podzięko-
wać osobom, które wsparły imprezę:

Henryk Grygowski – udostępnił „Ośrodek Sarenka”, Krzysztof Wysokiński – udostępnił teren „Harcówki”, 
Zbigniew Szczepkowski, Zbigniew Golacik – Firma Zakład Utrzymania Czystości, Bogusława Lisiewicz – Pie-
karnia Karsk, Marian Turowski – Sklepy Rowerowe Szczecin, Roman Cieślak – Sklepy Rowerowe Szczecin, Ma-
rek Gąsior – Sklepy Rowerowe Szczecin Bike Multi Sport – Goleniów, Marek Krzywania - Ubezpieczalnia Uni-
qa , Jadwiga i Franciszek Harbacewicz - „Duet” Goleniów, Halina Birkenland – Kurs Nauki Norweskiego, Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Nowogard, Spółdzielcza Grupa Bankowa – Goleniów, Klasa Policyjna przy LO nr 
1, Andrzej Grygowski – Firma REY, Jerzy Brzost – ERJOT, Eugeniusz Kozera – AUMIX, Małgorzata Kubicka – 
Sklep Sportowy, Stanisław Pietrzykowski, DPS –  pomoc w przygotowaniu wyścigu, Ryszard Samson, Dzien-
nik Nowogardzki.   
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

reklama

reklama

Pizerria Fantazja 
do 20.12.2015r. 

Przyjmujemy zamówienia na 

pierogi świąteczne
91 39 20 750

MIKOŁAJ 
do wynajęcia. 

Tel. 530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

reklama reklama

Zielone Przedszkole

Wizyta Św. Mikołaja
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień, a był to 09 grudnia, gdzie wszystkie dzieci w przedszkolu już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglą-
dały na drzwi i nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. 

Święty Mikołaj nie za-
wiódł  dzieci i nie kazał długo na 
siebie czekać. Zanim jednak roz-
dał dzieciom prezenty, wszystkie 
grupy miały okazję zrobić sobie z 
nim pamiątkowe zdjęcia. Wszyst-
kie dzieci bardzo przeżywały to 
spotkanie. Na niejednej twarzy 
można było zobaczyć niepewność 
i niedowierzanie. Trwało to jed-
nak krótko. Dzieci chętnie rozma-
wiały z Mikołajem, odpowiadały 

na zadawane pytania, opowiadały 
o zabawach w Przedszkolu i oczy-
wiście chwaliły się, że są bardzo 
grzeczne. Rozśpiewany Święty 
Mikołaj porwał nas do wspólnej 
zabawy, tym samym obdarowu-
jąc każdego przedszkolaka szero-
kim uśmiechem. Po zakończeniu 
Mikołajkowych tańców Św. Miko-
łaj wraz ze swoją pomocną Śnie-
żynką rozdali dzieciom prezen-
ty. Każda grupa dostała prezent 

w postaci np. puzzli, gier, układa-
nek czy też wielu innych koloro-
wych zabawek. Do zobaczenia za 
rok Święty Mikołaju!

Agnieszka Zając

mikołajkowa akcja Charytatywna w Zielonym 
Przedszkolu

Pomoc dla Bartka
„Cuda zdarzają się wtedy, gdy nasze serca zaczynają bić dla innych”. Początek grudnia w zie-
lonym przedszkolu, był okresem bardzo pracowitym, ale i bardzo potrzebnym, a mianowi-
cie odbyły się warsztaty ozdób choinkowych, w których udział wzięli chętni rodzice z dzieć-
mi, oraz grono pedagogiczne. 

Ozdoby wykonane na warszta-
tach trafiły na kiermasz, a pienią-
dze na nim zebrane przeznaczo-
ne zostały na leczenie cierpiące-
go na nowotwór Bartka.  Ruszyły 
do pracy nasze dłonie, ale i gorą-
ce serca, chętne do pomocy tym, 
którzy są w potrzebie. W przygo-
towania zaangażowane były rów-
nież przedszkolaki, które wyka-
zywały się swoją pomysłowością 
podczas zdobienia kartek świą-
tecznych, choinek, bombek czy 
wianków. Na Mikołajkowej akcji 
dla Bartka udało nam się zebrać 
3 168, 60, co zapewne jest kropel-
ką w morzu, ale świadomość tego, 
że są ludzie, którzy mają chęć nie-
sienia pomocy, dzielenia się rado-
ścią tym, że mogli przyczynić się 
do tego, że na twarzy Bartka po-
jawi się uśmiech jest czymś nieza-
stąpionym. Dzięki uczestnictwu 
w tej akcji uczymy naszych wy-
chowanków oraz siebie nawzajem 
niesienia pomocy potrzebującym, 
i mamy świadomość jak ważne są 

takie wydarzenia w naszym życiu.
Serdeczne podziękowania skła-

damy rodzicom zaangażowanym 
w zbiórkę funduszy.

A są to: Izabela Słomska, 
Agnieszka Pawlik, Kinga Fedak, 
Anna Ochocka, Agnieszka Za-
twarnicka, Katarzyna Goc, Mo-
nika Szmyt, Anna Gałka, Moni-

ka Duraj.
Dziękujemy także osobom pry-

watnym, które wspierały naszą 
akcję. 

Bartkowi, jego rodzinie oraz 
wszystkim ludziom dobrego serca 
życzymy zdrowych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia.                                                                                                                   

Agnieszka Zając

Osina

Wieczór poezji Jana 
Twardowskiego
„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszyst-
ko się zaczyna” J. Twardowski  W sobotę (28 listopada), o godzinie 
19: 00, w wiejskiej świetlicy w Osinie, odbyło się spotkanie zwią-
zane z twórczością oraz poezją ks. Jana Twardowskiego. Organi-
zatorem spotkania była Gminna Biblioteka w Osinie oraz wiejska 
świetlica w Osinie. 

Poezja ks. Jana Twardowskie-
go nakłania nas m.in. do reflek-
sji nad własnym postępowaniem, 
stosunkiem do drugiego człowie-
ka. W swoich utworach poeta za-
chwyca się niejednokrotnie pięk-
nem i różnorodnością stworzo-
nego przez Boga świata. Refleksje 
nad dzisiejszym światem, relacja-
mi międzyludzkimi, stosunkiem 
człowieka do Boga i otaczającego 
świata, były głównymi motywa-
mi montażu słowno - muzyczne-
go przedstawionego w Świetlicy 
wiejskiej w Osinie. Podczas spo-
tkania wykonawcy zaprezentowa-

li wybrane przez siebie wiersze ks. 
Jana Twardowskiego. W przedsta-
wieniu wystąpili: Anna Zehner, 
Bogumiła Kobus, Agnieszka Wal-
karz, Marcin Płusa, Justyna Pastu-
siak, Bogusława Zengota, Krzysz-
tof Górecki oraz Małgorzata 
Zwierzak. Sobotni wieczór przy-
sporzył wszystkim uczestnikom 
spotkania wielu refleksji nad wła-
snym życiem i postępowaniem, a 
także dostarczył wielu wrażeń es-
tetycznych i przyjemności zwią-
zanych z obcowaniem z pięknem 
recytowanego języka ojczystego. 

Klaudia Stefańska 
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

mieszkanie w Nowogardzie 2 pokoje, 42 m2, IV piętro
cena 109 tys.

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowa-

dzi zapisy na sprzedaż mieszkań w bu-
dynku mieszkalnym 30-rodzinnym z 
usługami w parterze przy ul. Dąbrowsz-
czaków 19. Tel. kom. 783 570 056, 695 
264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
w Nowogardzie Osiedle radosław w 
bardzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

•	 Szukam garażu w okolicach 15 lute-
go. 783 484 836

• Sprzedam działke budowlana w cen-
trum Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 ob-
reb Stargard , Goleniów. Tel 602 10 11 
18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łę-
czyca w rejonie skrzyzowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Chociwel. 
Działka przylega bezposrednio do dro-
gi 106 tel 607 835 815

• Wynajmę czteropokojowe mieszkanie 
kaucja 1800 zł, czynsz 900 zł + opłaty. 
Tel. 669 756 752 

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 
Lutego. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 
128 069 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 621 070 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w oko-
licach stadionu. 695 400 600 

•	 Sprzedam dzialkę ogrodową, Ogród 
nr 2, 5-cio arowa. Tel. 607 96 24 83 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej 4, 3 pokoje 1 piętro(20,15,12) kuch-
nia łazienka wc schowek +garaż .Tel 
665001251

• Sprzedam mieszkanie 33 m2 po kom-
pletnym remocie, ul. Kowalska. 609 629 
262 

• zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogro-
dem. Tel. 785 921 868

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we, nieumeblowane. 785 563 315 

• Sprzedam kawalerkę ok. 40m2, 3 maja, 
parter. Cena do uzgodnienia. 91 462 
12 81

•  Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 97 25

• Sprzedam działki pod zabudowe. 91 39 
25 888

• Poszukuje mieszkania do wynajęcia 1-2 
pokojowego. 790 616 341

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. Tel.  
607 580 172 

• Do wynajęcia mieszkanie w okolicy No-
wogardu. Tel. 722 080 473 po 15 

• Wynajmę lokal handlowy Dobra Nowo-
gardzka. 602 247 111 

• Sprzedam działkę ogrodową 5 arów 
przy ul. 15 lutego w Nowogardzie zago-
spodarowaną z altaną drewniąną prąd 
+ woda. 91 39 25 593 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe IV 
piętro 57,8m2.. Tel. 607 540 622 

• Działka rolna 1,43 ha w IV kl. pod KRUS. 
Tel. 889 133 882 

• Ziemię rolną ok. 8 ha uprawianą, gm. 
Resko 22500 za ha. 660 206 833 

mOTOrYZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Golfa. 
605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 
i 1.7. Tel. 605 576 908

• Koła Toyota Yaris II 15/185/55 (alufelgi, 
używane opony w b. dobrym stanie) 
Tanio sprzedam. 519 103 838 

• Sprzedam Opla Astre 1,7 TD, 95 rok, 
cena 1500 zł. 669 823 464 

• Sprzedam 4 opony zimowe o wymia-
rach 245/65 R-17-107 H+M+S. Tel. 91 
39 25 593 

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 

086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Sprzedam mieszankę. 795 989 918 

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię 
łąki Nowogard i okolice. 608 647 119 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik do ziemnia-
ków elektryczny, przyczepę rolniczą 
4,5 tonową i wywtotkę – stan idealny. 
Sprzedam. 606 576 417

• Kury, kaczki, gęsi, krowa z cielakiem 
rasy limouzine. Tel. 782 429 495 

• Sprzedam prosięta. 692 222 840 

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 

• Baranki kameruńskie – młode. Więcej 
informacji pod telefonem 785 563 315 

• Sprzedam kaczki żywe lub skubane, 
możliwość dowozu. 726 977 283 

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, 
pług i opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 
603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, kro-
wę dojną i jałówkę cielną. 605 092 517 

• Sprzedam ciągnik Leyland z turem. 781 
932 918 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 785 
563 315 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wyko-
na “złota rączka”. 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNIe-maGIel,PraNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TaPICerkI meBlOWeJ 
SamOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ ma-
TerIaŁOWeJ / POŚCIelI WeŁNIaNeJ 
/ laNOlINĄ/SPrZĄTaNIe: CZYSZ-
CZeNIe FUG.Tel.604 373 143 , 794 
229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien 
i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy 
za gotówkę na raty laptopy tablety te-
lefony. Skujemy laptopy telefony. Adres 
Nowogard 700Lecia 15 I piętro nad ap-
teką tel 91-577-53-73 lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zboża, 
piasku, słomy, traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 503 
153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Matematyka. 668 17 12 12 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 988 
735

•  Torty. 600 151 353 

PraCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Firma z Nowogardu zatrudni kierowcę 
kat. C+E, Skandynawia-Czechy-Słowa-
cja, Tel. 607 585 561

• Zatrudnię pracownikow budowlanych. 
886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃ-
SKI” zatrudni pracowników do docie-
pleń, prac 

• wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pracow-
nika wymagane przygotowanie zawo-
dowe. 91 29 22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię dwóch pracowników bu-
dowlanych. 508 290 657 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 
395 368

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 
82, przyczepę rolniczą, pług trzyskibo-
wy i czteroskibowy i rozrzutnik oborni-
ka. 781 932 918

• Zatrudnie doradcę do firmy pożyczko-
wej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki 
płacowe dobre i mieszkaniowe. Wiado-
mość: 91 39 103 15, 502 56 23 78 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, 
kolor jasny, dużo pułek, miejsce na 
wieszaki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,  tel. 605 522 
340,

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy komplet-
ny z folią na działkę ogrodową 600 cm 
*240 cm * 200 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 
541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 0,50 m 
do 2,5 m kopana lub cięta z własnej 
plantacji formowana tel. 602 10 11 18 
lub 600 899 289

• Karp jadalny – zarybieniowy. Sprze-
dam. 91 39 18 297 

•	 Dnia 30 listopada w poniedzia-
łek na parkingu przy PkP zostały 
uszkodzone dwa samochody oso-
bowe. Świadków zdarzenia uprzej-
mie proszę o kontakt. 609 928 045 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa. 601 553 551 

•	 karp świąteczny, spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy ul 
Boh. Warszawy nr, 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu przy ul. 
Dąbrowskiego 9. Tel. 91 39 20 763 

• Drewno opałowe w klockach lub po-
łupane, sprzedam, sosna gałęziówka z 
dowozem. 514 740 538 

• Sprzedam krajzege, betoniarkę 150 l i 
spawarkę. 669 823 464 

• Przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

•	
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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5

Do wygrania KSIąŻKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Na Mikołaja lody, na gody wody
Krystyna Gęglawa, Stanisława Pokorska, Danuta Wdowińska, Jolanta Gruszczyńska, Jolanta Kozioł, An-

drzej Leszczyński, Justyna Grenda, Lucyna Karbowiak, Cecylia Furmańczyk, Janina Grudzińska, Alicja Wy-
pych, Grażyna Kosmalska, Grażyna Siedlecka, Władysława Huget, Mirosław Galus, Adam Stefański, Pelagia 
Feliksiak, Barbara Górska, Christiana Syfert, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Edward Ba-
chor

Zwycięzcy: Justyna Grenda, Jolanta Gruszczyńska, Adam Stefański
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7
Dla naszych najmłodszych 
Igor Grenda, Bartuś Feliksiak, Natalia Chruściel, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus
Zwycięzca: Kacper Skowroński

LMM - Lesław Mieczysław Marek 
ur. 3 stycznia 1945 zm. 9 grudnia 2015 r.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy	Usługowo	–	Handlowej	Adam	Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes,	Marcin	Simiński	redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta	Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław	Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

PROFILE
5 i 6 komorowe

P4.2.O.d/o

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

POŻYCZKI 
na każdą kieszeń, 

na dowód, bez bik. 
Tel. 501 944 684

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

  NISkIe CeNY od 30 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINkI SPrZeDaŻ
Świerk zwykły,  Świerk srebrny, 
Jodła północna, Jodła kaukazka, kolorado

PIaSek, PIaSek 
PrZeSIeWaNY, 

ŻWIr, CZarNOZIem, 
POSPÓŁka 

 ŻWIrOWNIa 
DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZem 
DO klIeNTa

A/0



s. 5

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

s.  16 Uwaga najbliższe  
bezpłatne porady 

prawne w środę 
godz. 10-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7A

Reklama

Czytaj s. 3

Wtorek 
15 grudnia 2015 r. 
Nr 97 (2427)
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

WYDAWCA POLSKI

Pikieta na Placu  
Wolności

P.H. ARNO 
zatrudni

 głównego księgowego 
na pełny etat. 

Wykształcenie ekonomiczne.

695 300 500

Wynajmę lokal  
o pow. 40m2  

ul. 15 Lutego 9c.  
Tel. 91 39 20 776  

kom. 606 378 817

Psychoza 
strachu  
na Bema

s. 4

Przedszkolaki 
piekły
 pizzę

Doktor nauk medycznych 

pediatra 
ze Szczecina 

przyjmuje bezpłatnie* 
w poniedziałki 
od 9.00-14.00, 

Praxis Dworcowa 2

tel. 913920787
*dla pacjentów Praxis

Postawili na swoim naszym kosztem 

Ile będzie w końcu  
kosztował ten remont?

W środku PLAKAT
Młodzików 

Pomorzanina
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Od kilku tygodni, ogólnopolskie media bombardują nas informacjami na temat konfliktu, jaki toczy 
się wokół wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. W świetle tych wydarzeń, zapytaliśmy na-
szych czytelników, w co tygodniowej sondzie, jakie jest ich zdanie na tent temat?

Jacek Szymuś z synem Mikołajem – Niewiele mogę panu powie-
dzieć na ten temat, bo tak naprawdę to mało mnie polityka interesu-
je, gdyż zwyczajnie mówiąc młodzieżowym językiem, ja już tego nie 
„kumam”. Z pozycji normalnego obywatela wydajemy mi się, że takie 
zamieszanie i działania polityków nie służą naszemu wizerunkowi w 
świetle innych narodów. Polityka polska nie jest w dobrym stanie, bo-
wiem osoby, które wcześniej rządziły i teraz rządzą, nie mają chyba 
wiele do powiedzenia. To, co na obecną chwilę demonstrują, jak dla 
mnie jest parodią. Uważam, że św. pamięci Lech Kaczyński był lep-

szym prezydentem od obecnego, gdyż jego działania i decyzje były zdecydowanie czytelniejsze, a przede wszyst-
kim samodzielne.

Pani Teresa – Chyba nie ma osoby, która nie wiedziałaby, co się 
„tam” teraz dzieje w Warszawie. Wszyscy głośno krzyczą na ten te-
mat. Jedno, co wiem, to, to, że dla nas Polaków Trybunał Konstytu-
cyjny powinien strzec praw Konstytucji RP i działać tak, by być poza 
wszelkimi różnicami, czy też podziałami. Dlatego żal, że jest tyle za-
mieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego i sędziów. Te spory są 
niepotrzebne. Cała ta sytuacja wokół TK jest dla mnie, mimo wszyst-
ko mało zrozumiała. Niemniej po wczorajszej wypowiedzi pana pre-
zesa Kaczyńskiego, tak sobie myślę, czy chce on jeszcze osiągnąć w 
Polsce władzę absolutną, jak prezydent Putin?

Pan Rafał - Nie mam jeszcze do końca sprecyzowanego zdania na 
ten temat, bo dopiero niedawno wróciłem do kraju. Cóż mogę powie-
dzieć? Może to, że nowo wybrana władza nie jest taka zła jak „ją ma-
lują”. Niemniej jest władzą kontrowersyjną, ale może „coś” z tego bę-
dzie i ich działania spowodują, że cała ta trudna sytuacja, jaka jest 
w Polsce zmieni się na lepsze.  Dlatego twierdzę, iż ta krytyka w przy-
padku partii PiS jest przedwczesna, bowiem nie zdążyła ona się jesz-
cze dobrze wykazać. Kończąc, mam wrażenie, że nie jest to już ten 
sam PiS, co był jeszcze kiedyś. Pan prezes Kaczyński wciąż dość dużo 

mówi, ale czy ma tę samą władzę w ręku, jaką miał przed laty?  Klęska PO pokazała, że nie można wygrać wy-
borów jedynie na pustych obietnicach i kłamstwach, w kraju, który przypomina w pewnych obszarach nieste-
ty „tonącego Titanica”.

Pan Janusz - Nie śledziłem ostatnio wydarzeń w telewizji, ale ogólnie 
wiem, że jest niedobrze w Warszawie pod siedzibą TK. Nie jestem praw-
nikiem, a więc trudno jest mi zajmować jakieś konkretne stanowisko w 
tej sprawie, która nie schodzi z czołówek programów informacyjnych w 
TV. Jedno wiem, że takie zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjne-
go i sędziów z pewnością nie jest korzystne, a w szczególności, gdy obser-
wują nas kraje z Zachodu. Wybierając nową partię, w wyborach, musi-
my, jako społeczeństwo dać im trochę czasu. Każde tego typu działalnie 
powinno się oceniać nie po słowach, a bardziej po czynach. PiS rządzi do-
piero od miesiąca, a już pokazali, co chcą uzyskać i osiągnąć. Dlatego te-
raz niech działają, a my, jako społeczeństwo będziemy to weryfikować i oceniać. Wierzę jednak, że jest szansa 
na poprawę. 

Szymon Wawrzyniak- Jestem jeszcze bardzo młodym człowie-
kiem, dlatego nie śledzę na bieżąco tych wydarzeń. Moim zdaniem, 
ktoś coś powinien tu zrobić i spowodować, by ustabilizować ten skład 
sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast politycy nie po-
winni pomiędzy sobą i w Sejmie tak agresywnie wyrażać swoich po-
glądów z mównicy. Moim zdaniem, powinni się zjednoczyć i podjąć 
działania służące wspólnemu dobru naszego kraju.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nasza sonda Kronika 
policyjna

07.12.2105

godz. 07:04
Kradzież dwóch tablic rejestra-

cyjnych z pojazdu marki Toyota 
Yaris zaparkowanego przy ulicy 
Gryfitów w Nowogardzie

08.12.2015 r

godz. 10:37
Kradzież dwóch tablic rejestra-

cyjnych z pojazdu marki Opel 
Astra zaparkowanego przy ulicy 
Luboszan w Nowogardzie

godz. 14:41
Szkoda parkingowa przy uli-

cy Zamkowej, gdzie został uszko-
dzony pojazd marki Mazda6

godz. 15:20
Kradzież jednej tablicy reje-

stracyjnej pojazdu marki Renault 
Clio, zaparkowanego przy ulicy 
Kowalskiej w Nowogardzie

godz. 20:16
Kolizja drogowa na ulicy Wiej-

skiej pomiędzy pojazdami Fiat 
Ducato i Kia Ceed

09.12.2105 r

godz. 00:40
Patrol OPI KP Nowogard pod-

czas kontroli drogowej ujawnił, że 
kierujący pojazdem marki Opel 
Leszek F. Znajduje się pod wpły-
wem środków odurzających.

godz. 20:28
Powiadomienie o kolizji drogo-

wej przy ulicy Zamkowej, gdzie 
uczestniczył pojazd marki Citro-
en Picasso.

10.12.2015 r.

godz. 16:21 
Kolizja drogowa między pojaz-

dami marki Citroen i Audi na uli-
cy 5 Marca.

11.12.2015 r.

godz. 13:30
Kolizja drogowa na ulicy Wy-

szyńskiego pomiędzy pojazdami 
marki Skoda i BMW.

godz. 11:40
Na ulicy Gen. Józefa Bema w 

Nowogardzie doszło do uszkodze-
nia pojazdu marki Nissan Navara

godz. 18:22
Policjanci podczas kontro-

li drogowej ujawnili, że kierujący 
pojazdem marki Skoda Felicja nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi.

13.12.2015 r

godz. 00:04
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że kierujący pojazdem mar-
ki BMW Krzysztof M. znajduje 
się pod działaniem środków odu-
rzających.

godz. 01:40
Policjanci OPI KP Nowogard 

podczas kontroli drogowej ujaw-
nili, że kierujący pojazdem marki 
Opel Astra Sylwester B. znajduje 
się pod działaniem środków odu-
rzających.

inf. sporządziła 
st. post. Natalia Brzezińska-

Dolatowska

W Zielonym 
Przedszkolu 
znaleziono klu-
cze, zegarek oraz 
telefon prezen-
towane na zdję-
ciach. Właści-
ciela prosimy o 
odbiór zguby w 
Przedszkolu.
red.

Janusz Dwojak: lat 58, zmarł 07.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
15.12.2015 r., o godz. 12.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Augustyna Graba: lat 89, zmarła 11.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
15.12.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Jan Wojciechowski: lat 81, zmarł 13.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 
16.12.2015 r., o godz. 14.00 na cmentarzu w Dobrej.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Znaleziono

Uczniowie SzkołyPodstawowej nr 2 w Nowogardzie
zapraszają na    

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
który odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. w godz.  1600 - 1800

Podczas kiermaszu będzie można nabyć: 
- ozdoby choinkowe   - stroiki  świąteczne     - wypieki  
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MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

reKLAMA

Postawili na swoim naszym kosztem 

Ile będzie w końcu kosztował ten remont? 
Tego jeszcze w Nowogardzie nie było. Dopiero co ułożona, nowiutka nawierzchnia drogi na osiedlu Radosław została zerwana. Jak informuje gmina, dro-
ga będzie zrobiona jeszcze raz, od nowa... Wszystko oczywiście nie z winy urzędników, ale za to na koszt mieszkańców.  

Przypomnijmy, że rozpoczęty 6 
sierpnia, remont drogi na Rado-
sławiu zakończył się totalną klapą. 
Otóż okazało się, że projektując 
inwestycję nie wzięto pod uwagę 
różnicy w poziomach, jaka wystą-
pi pomiędzy nową nawierzchnią 
drogi, a starym parkingiem przy 
bloku nr 44 (budynek i teren ad-
ministrowany przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Cisy”). Wyłonio-
ny w drodze przetargu wykonaw-
ca inwestycji (firma Walbud, Wal-
demara Puszcza) uważa, że wyko-
nał roboty zgodnie z dokumenta-
cją techniczną, zawierającą pro-
jekt budowlany. Mało tego, jak 
twierdzi, już na samym początku 
robót zwracał uwagę na proble-
my, jakie mogą wystąpić, jeśli pro-
jekt drogi nie zostanie poprawio-
ny. Mimo monitów kierowanych 
przez przedsiębiorcę, urząd nie 
podjął żadnej decyzji, która po-
zwoliłaby na wykonanie inwesty-
cji w taki sposób, aby nie spowo-
dować utrudnień dla korzystają-
cych z parkingu. Ponieważ wyko-
nawca był związany z gminą umo-
wą, musiał realizować roboty we-
dług projektu i harmonogramu. 
I tak też zrobił, w obawie przed 
ewentualnymi karami, jakie gmi-
na mogła naliczyć, gdyby inwesty-
cja nie została wykonana w termi-
nie. 

Zaraz po tym gminni, urzęd-
nicy wysłali do wykonawcy ku-
riozalne pismo informując o 
tym, co oczywiste, a mianowicie, 

że w przypadku wykonania no-
wej nawierzchni zgodnie z pro-
jektem dostarczonym przez Gmi-
nę nie będzie można korzystać z 
istniejącego parkingu zlokalizo-
wanego naprzeciw budynku SM 
„Cisy”. Zdezorientowany treścią 
otrzymanego pisma wykonaw-
ca wstrzymał roboty budowla-
ne, dając gminie czas na rozwią-
zanie problemu. Mijały kolejne 
dni, ale jak twierdzi właściciel fir-
my Walbud, z gminy nie nadcho-
dziły żadne wieści. To też przed-
siębiorca, w obawie przed prze-
kroczeniem maksymalnego ter-
minu, do którego miał drogę za-
kończyć, wznowił prace. Kiedy to 
zrobił gmina się odezwała, wystę-
pując do wykonawcy drogi o wy-
konanie wyceny robót zmierza-
jących do obniżenia poziomu re-
montowanej drogi, do pozio-
mu starego parkingu. Chodziło o 
skruszenie starej, betonowej na-
wierzchni drogi, na którą firma, 
zgodnie z wytycznymi gminy, już 
ułożyła spory kawałek kostki typu 
polbruk. Walbud roboty wycenił, 
biorąc średnie stawki, jakie obo-
wiązują na rynku. Gmina stwier-
dziła, że to za drogo. Do porozu-
mienia nie doszło to też urzędni-
cy, na dwa dni przed planowanym 
zakończaniem inwestycji, wstrzy-
mali roboty budowlane i nakazali 
wykonawcy opuścić plac budowy. 

Taki obrót sprawy rozwścieczył 
mieszkańców Radosławia, którym 
pod oknami pozostawiono roz-

grzebaną inwestycję. Na jednym 
z bloków, w geście protestu, za-
wisł nawet obszerny transparent z 
napisem: ”Stop nieudolnym inwe-
stycjom-burmistrzu ogarnij swój 
urząd”.  Ponadto, jeden z miesz-
kańców osiedla, po rozmowach 
z sąsiadami, postanowił złożyć 
skargę na burmistrza R. Czaplę, 
który zgodnie z prawem nadzo-
ruje gminne inwestycje. Obywatel 

zarzucił burmistrzowi, że w przy-
padku inwestycji na Radosławiu, 
zabrakło odpowiedniego nadzo-
ru, który jako organ wykonaw-
czy spoczywa właśnie na burmi-
strzu.  Skarga była rozpatrywana 
podczas sesji w dniu 25 listopada. 
Radni, większością głosów, uznali 
ją za zasadną. 

Od tamtej pory sprawa jakby 
ucichła. Tak było do czwartku, 

zeszłego tygodnia, kiedy na ofi-
cjalnej stronie miasta, wicebur-
mistrz Krzysztof Kolibski, poin-
formował, że „Gmina powierzyła 
naprawienie robót wadliwie wyko-
nanych przez firmę WALBUD in-
nemu wykonawcy, którym jest fir-
ma AZBUD z Nowogardu”. Umo-
wa z firmą AZBUD, jak czytamy 
w oświadczeniu wiceburmistrza, 
została podpisana 7 grudnia. Fir-
ma wykona zlecenie w ramach 
tzw. robót naprawczych. Niestety 
w oświadczeniu nie ma ani słowa, 
w jakim trybie wybrano tę a nie 
inną firmę, a przede wszystkim 
ile ta „zabawa” będzie kosztowa-
ła mieszkańców gminy? A będzie 
kosztowała z pewnością niema-
ło. Walbud wycenił roboty na 238 
tys. zł.  Biorąc pod uwagę fakt, że 
firma AZBUD na zlecenie gminy 
najpierw zabrała się za zerwanie, 
ułożonej przez poprzedniego wy-
konawcę, kostki brukowej (w po-
nad 90%), później zaczęła skuwać 
starą betonową nawierzchnię po-
zostawioną pod spodem, a do-
piero później, jak można się do-
myślać ułoży tę samą kostkę na 
nowo, kwota ta będzie z pewno-
ścią wyższa. Do tego doliczyć na-
leży to, co gmina będzie musia-
ła Walbudowi zapłacić za to, co 
zostało zrobione, bo przecież jak 
wiadomo firma ta wykonała pra-
ce zgodnie z projektem. Poja-
wia się też pytanie, dlaczego gmi-
na zdecydowała się na aż tak ra-
dykalny krok, to znaczy zerwanie 
dopiero, co ułożonej nawierzchni 
i przystąpienie do remontu drogi 
praktycznie od zera. Czy nie pro-
ściej, a przede wszystkim taniej, 
byłoby dokończenie tego, co już 
zostało zrobione? Widać jednak 
ktoś tu koniecznie chciał poka-
zać, że postawi na swoim. Szko-
da tylko, że za ten „upór” zapła-
cą mieszkańcy, w tym przypadku 
podwójnie...

Marcin Simiński

W środę sesja rady Miejskiej 

Czy  w Bibliotece powstanie „Izba Pamięci”?
W środę, 16 grudnia, odbędzie się osiemnasta już w tym roku sesja Rady Miejskiej. Jednym z ważniejszych punktów obrad, 
będzie drugie czytanie i pierwsze głosowanie nad przyjęciem budżetu na rok 2016. 

Wiadomo już, że po pierwszym 
czytaniu, grupa radnych stano-
wiących większość, będzie chcia-
ła wprowadzić do projektu budże-
tu, przygotowanego przez burmi-
strza, własne pomysły na inwe-
stycje. Przypomnijmy, że na wy-
datki majątkowe w przyszłym 
roku w budżecie zapisano 5 mln 
600 tys. zł. To najmniej w ostat-
nich kilku latach. Dlatego też de-
bata nad tym, na co wydać te pie-
niądze, może być niezwykle zacię-
ta. Radni mają jeszcze jednak czas 
do końca stycznia na przyjęcie bu-
dżetu w ostatecznym kształcie. 

Poza debatą nad budżetem, 
Rada Miejska rozpatrzy kolejne 
skargi na burmistrza Nowogardu.   
Ponadto radni będą głosować nad 

uchwałą w sprawie zmian w bu-
dżecie na ten rok. Ciekawie brzmi 
za to projekt uchwały „w sprawie 
nadania statutu Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie”. Jak 
poinformował nas Stanisław Sa-
niuk, Przewodniczący RM, pro-
jekt uchwały zakłada stworze-
nie w bibliotece „izby pamięci”.  Z 
nieoficjalnych informacji, do ja-
kich dotarł DN wynika, że izba 
ta ma być zorganizowana w po-
mieszczeniach, gdzie dotychczas 
odbywały się wystawy o różnej te-
matyce. Niezależnie od oceny tego 
pomysły pojawia się jedno pyta-
nie: dlaczego radni mają decydo-
wać o utworzeniu „Izby Pamięci” 
w momencie, kiedy w bibliotece 

panuje swoiste „bezkrólewie” (dy-
rektor odwołany, a wybór nowego 
odbędzie się w połowie stycznia). 
Poinformujemy o tym w kolejnym 
wydaniu DN, relacjonując obrady 
środowej sesji. 

MS 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie 

quorum.
 2. Zgłoszenie wniosków do po-

rządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w 

dniu 25 listopada 2015 roku.
 4. Informacje Przewodniczącego 

Rady.
 5. Interpelacje, wnioski i zapyta-

nia.
 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy No-

wogard na rok 2015,

b) zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gmi-
ny Nowogard,

c) zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie,

d) rozpatrzenia skargi na bezczyn-
ność Burmistrza Nowogardu, 

e) rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Nowogardu.

 7. Drugie czytanie projektu bu-
dżetu gminy Nowogard na rok 2016.

 8. Przyjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Nowo-
gard na 2016 rok.

9. Odpowiedzi na zgłoszone inter-
pelacje, wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad
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13 grudnia, minęła 34 rocznica wprowadzenia stanu wojenne-
go. Zapytaliśmy uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osinie, co wiedzą o tej „czarnej” dacie w 
historii Polski i czy wiedzą, co działo się w tamtym czasie w na-
szym kraju?

Mikołaj Wąsik z klasy III 
gimnazjum – Stan wojenny 
wprowadził generał Wojciech Ja-
ruzelski. Powiem szczerze, że nie-
wiele wiem, co działo się w tam-
tym okresie z racji tego, że teraz 
się o tym tak dużo nie mówi. Na 
lekcjach języka polskiego pod ko-
niec klasy III, nauczyciele wspo-
minają nam o tych czasach. Ale 
wracając do pytania, stan wojen-
ny był z pewnością trudnym cza-
sem dla wielu Polaków. Był to 
okres wprowadzania wielu nie-

korzystnych zmian takich jak: godzina milicyjna, cenzura korespon-
dencyjna. Poza tym nie wolno było sprzeciwiać się władzy, bo za to 
groził areszt. Stan wojenny wzbudza we mnie pozytywne emocje pod 
tym względem, że był to czas, na który na szczęście się nie załapałem. 

Joanna Grzeszczyk z klasy 
III gimnazjum –Był to okres, 
w którym wielu ludzi zginę-
ło. Ludzie sprzeciwiali się zmia-
nom, które zostały wprowadzone 
przez władze. Stan wojenny był 
okresem kontroli obywateli pod 
każdym względem. Dla przykła-
du podam, że rozmowy telefo-
niczne były non stop kontrolowa-
ne. Każdy musiał pilnować się, 
by niczego złego nie powiedzieć. 
O stanie wojennym usłyszałam 
w telewizji, od rodziców oraz ze 
szkoły. 

Michał Wąsik z klasy III 
gimnazjum –W tym dniu czoł-
gi wyjechały na ulicę. Wiem rów-
nież, że ludzie w okresie trwa-
nia stanu wojennego byli mocno 
kontrolowani. Wielu ludzi trafia-
ło wtedy do aresztu. Był zakaz 
wyjazdów za granicę z racji tego, 
by nikt nie dowiedział się o sytu-
acji, jaka miała miejsce w Polsce. 
Stan wojenny był oczywiście nie-
zgodny z konstytucją. 

Nikola Jasek z klasy III gim-
nazjum –Ludzie w tym czasie 
byli bardzo mocno kontrolowa-
ni. Jak dla mnie, zostali pozba-
wiani wolności, jak i prywatno-
ści. Władze wprowadzając stan 
wojenny tłumaczyli się tym, że 
zrobili to po to, by wojska rosyj-
skie nie weszły do naszego Kraju. 

Klaudia Stefańska 

Sonda z Osiny
Powtórka sprzed pół roku

Psychoza strachu  
na osiedlu Bema
W miniony piątek, 11 grudnia, jeden z mieszkańców Bema, po pijaku niszczył samochody 
i wygrażał napotkanym sąsiadom. To ten sam mężczyzna, który w czerwcu tego roku miał 
biegać po osiedlu półnago i pobić dwóch mieszkańców osiedla. Policja, podobnie jak i pół 
roku temu, mężczyznę zatrzymała, ale na drugi dzień wyszedł na wolność. Teraz mieszkań-
cy obawiają się o swoje zdrowie i życie, bo jak twierdzą, mężczyzna nosi przy sobie nóż.  

Nasz czytelnik zadzwonił do re-
dakcji DN, bo jak stwierdził na 
osiedlu Bema od minionego piąt-
ku panuje psychoza strachu. 

- W miniony piątek, po osiedlu 
biegał jeden z naszych mieszkań-
ców. Miał przy sobie nóż. Ucieka-
jąc przed policją zniszczył kilka sa-
mochodów stojących na parkingu i 
szybę na klatce schodowej. Policja 
go zabrała, ale na drugi dzień wy-
szedł i teraz śmieje się wszystkim 
w twarz mówiąc, że jest bezkar-
ny.  Mówi się, że on nosi przy so-
bie nóż i wszyscy teraz się boją, że 
może go użyć, gdy znów wpadnie w 
szał. Boimy się wychodzić z domu 
– mówi nam czytelnik, mieszka-
niec osiedla, prosząc o naszą in-
terwencję w sprawie. 

 Policja przyznaje, że w piątek, 
o godz. 11.40 otrzymała zgłosze-
nie, iż na osiedlu grasuje chuligan. 

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że 
na osiedlu Bema, Rafał S. będąc 
w stanie upojenia alkoholowego, 

narusza porządek publiczny. Poli-
cja udała się na miejsce. Mężczy-
zna, ze względu na stan, w jakim 
się znajdował został przewieziony 
do miejskiej izby wytrzeźwień w 
Goleniowie. Gdy wytrzeźwiał, na-
stępnego dnia został wypuszczo-
ny na wolność, bo policja nie mia-
ła podstaw, aby postawić mu za-
rzuty – mówi asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik policji. 

To jednak może się wkrótce 
zmienić. Policja twierdzi bowiem, 
że wczoraj (poniedziałek) wpły-
nęły zawiadomienia od mieszkań-
ców, które mogą być przyczyn-
kiem do postawienia mężczyźnie 
zarzutów karnych. 

- Jesteśmy w trakcie przyjmowa-
nia już drugiego zawiadomienia 
o groźbach karalnych, jakich miał 
się dopuścić ten mężczyzna wobec 
osób trzecich. Reagujemy na każdy 
sygnał od mieszkańców w tej spra-
wie. Dlatego prosimy, aby miesz-
kańcy się do nas zgłaszali. Kiedy 

tylko zakończymy formalności ru-
szy procedura karna – zapewnia 
rzecznik policji. 

Mężczyzna jest dobrze znany 
mieszkańcom Bema, jak i stróżom 
prawa. Pół roku temu to właśnie 
on, biegając półnago po osiedlu 
miał zaatakować kilka osób, a jed-
ną z nich dotkliwie pobić.  Świad-
kowie mówili wtedy, że mężczy-
zna miał się zachowywać tak jak-
by był pod wpływem silnych środ-
ków odurzających. Policja stwier-
dziła jednak, że był pijany i tra-
fił do izby wytrzeźwień. Został 
z niej wypuszczony następnego 
dnia, gdy odparował z niego alko-
hol.  Wówczas również nie usły-
szał żadnych zarzutów, bo na po-
licję nie wpłynęło oficjalne zawia-
domienie w sprawie rzekomego 
pobicia. Tym razem mężczyzna 
nie mógł już liczyć na taką „po-
błażliwość” ze strony mieszkań-
ców osiedla. 

MS

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim  

śp. Lesława Mieczysława Marka 
składają Teresa i Franciszek Karolewscy 

Pożegnaliśmy Lesława Marka 
W minioną sobotę, 12 grudnia, w samo południe, rodzina i znajomi żegnali śp. Lesława 
Mieczysława Marka, zmarłego w wieku 70 lat, byłego współpracownika i redaktora naczel-
nego Dziennika Nowogardzkiego. 

Nabożeństwo pogrzebowe od-
prawił ks. Robert Dąbrowski z pa-
rafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Nowogardzie. 
Za zmarłego śp. Lesława, modli-
ła się nie tylko rodzina i bliscy, ale 
także znajomi, a wśród nich pra-
cownicy DN, byli i obecni radni, 
urzędnicy, koledzy z wojska, są-
siedzi. 

Przypomnijmy, że śp. Lesław 
Marek zmarł w środę, 9 grudnia. 
W styczniu skończyłby 71 lat. 

Pan Lesław przez wiele lat 
współpracował z redakcją DN, 
tworząc m. in. krzyżówki. W la-
tach 2001 do 2010, z krótkimi 
przerwami pełnił także funkcję re-
daktora naczelnego naszej gazety. 

MS
fot. F. Karolewski 
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„Towarzysze” czuwali, obywatele protestowali

Pikieta na Placu Wolności
W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, 13 grudnia, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło się publiczne zgromadzenie pod hasłem: „Stop zwolnie-
niom za poglądy i innym bezprawnym działaniom Burmistrza”. W ten sposób grupa obywateli chciała wyrazić swoje niezadowolenie wobec ostatnich de-
cyzji personalnych podjętych przez burmistrza Roberta Czaplę. 

Głównym impulsem do zwoła-
nia pikiety przed ratuszem było 
zwolnienie z pracy p. Zofii Pilarz, 
wieloletniej dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Nowogar-
dzie. 

-Jest to protest zorganizowa-
ny wobec ostatnim bulwersują-
cym wydarzeniom w naszym mie-
ście, a więc zwolnieniom z pracy 
za poglądy polityczne. Mamy też 
za sobą wydarzenia poprzedzające 
Marsz Niepodległości, w 11 listopa-
da, który co prawda się odbył, ale 
był usilnie blokowany przez burmi-
strza. Wcześniej straciły pracę pa-
nie dyrektorki szkół na Bema, nie 
za uprawianie polityki w szkołach, 
ale przynależność do innych partii, 
niż życzyłby sobie nasz włodarz. 
Ostatnie zwolnienie pani dyrektor 
Zofii Pilarz jest wyjątkowo oburza-
jące – mówił Mirosław Berezow-
ski, przewodniczący zgromadze-
nia. 

M. Berezowski podkreślał, że 
protesty społeczne nie powinny 
nikogo dziwić. Są bowiem jednym 
z istotnych elementów gwarantu-
jących obywatelom prawo do wy-
rażania własnych poglądów. 

-W normalnym, dojrzałym spo-
łeczeństwie, protesty są czymś na-
turalnym. Dzięki nim obywate-
le mają możliwość wyrażenia zda-
nia na różne tematy. Nie powin-
no to zatem nikogo dziwić, że lu-
dzie gromadzą się na forum pu-
blicznym, by wypowiedzieć się w 
danej sprawie. Jeśli chcemy żyć w 
wolnym kraju, to mamy prawo or-
ganizować takie wiece – mówił Be-
rezowski. 

Piotr Słomski, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej apelował 
do zgromadzonych na Placu, aby 
obywatele nie zaprzestawali pa-
trzeć „władzy na ręce”. 

-Wszyscy jesteśmy oburzeni fak-
tem zwolnienia z pracy pani Zo-
fii Pilarz. Smuci nas również to, w 
jaki sposób podziękowano pani dy-
rektor za wieloletni wkład pracy. 
Zamiast godnego pożegnania, do-
konano tego w sposób dalece nie-
adekwatny do zasług p. Zofii Pi-
larz, jakie niewątpliwie należy jej 
przyznać. Nie możemy się na ta-
kie standardy, a raczej zaprzecze-
nia standardów godzić. Bo jeśli się 
na nie zgodzimy, w przyszłości bę-
dziemy świadkami wielu podob-
nych wydarzeń.  I to, co dzisiaj się 
dzieje, tu na Placu, rodzi nadzie-
ję, że w Nowogardzie stosunek wła-
dzy do obywatela nie będzie czymś 
obojętnym.  To jest nasza lokalna 
racja stanu, o którą musimy za-
wsze się upominać i dbać.  Władza 

to jest organizm bardzo czuły. Ona 
wie dokładnie, jakie są nastroje 
wśród obywateli. Władza wie, kie-
dy społeczeństwo jest apatyczne, 
a kiedy jest aktywne. Władza za-
wsze będzie wyczuwać, kiedy może 
uderzyć, bo wie, że nie odpowiecie. 
Dlatego, jako obywatele musicie 
zawsze patrzeć władzy na ręce. Bo 
to Wy jesteście suwerenem, a więc 
tym, kto władzę wybiera. I wła-
dza musi o tym pamiętać, że swoje 
istnienie zawdzięcza obywatelom, 
a nie sobie. Jeśli jednak władza o 
tym zapomina, co widzimy na na-
szym lokalnym podwórku, mamy 
do czynienia z takimi działaniami, 
które budzą nasze zdziwienie i pro-
test. Apeluję abyście zawsze szuka-
li tych, z którymi możecie formuło-
wać swoje żądania wobec władzy. 
Bo kiedy władza widzi obywate-
li aktywnych nie pozwoli sobie na 

skandaliczne działania. Panie bur-
mistrzu ludzie nie chcą takiej po-
lityki, jaką pan tutaj serwuje, jaką 
serwuje nam ta sama władza przez 
25 lat w Nowogardzie. Na taką po-
litykę się nie godzimy! - mówił do 
zgromadzonych na Placu Wolno-
ści, Piotr Słomski. Poza wiceprze-
wodniczącym na Placu Wolno-
ści obecni byli także radni: Jowi-
ta Pawlak, Bogusław Dziura, Mi-
chał Wiatr. 

Głos zabrała również Magdale-
na Zarębska – Kulesza, była dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 4 
na osiedlu Bema, przewodnicząca 
lokalnych struktur Prawa i Spra-
wiedliwości. 

-Jestem tutaj tak samo jak pań-
stwo, by zaprotestować przeciwko 
temu, co dzieje się za rządów pana 
burmistrza. Nie podoba mi się bar-
dzo to, że człowiek, który solidnie 

wykonuje swoją pracę, jest wyrzu-
cany jak zwykły śmieć na bruk. 
Tak właśnie potraktowano Zofię 
Pilarz. Bardzo mnie zabolało to, w 
jaki sposób pani dyrektor została 
potraktowana.  O takich ludzi jak 
pani Zofia trzeba się upominać i 
po to tu jesteśmy – mówiła M. Za-
rębska – Kulesza. 

Cały przebieg zgromadzenia na 
placu Wolności był bacznie obser-
wowany przez wiernych, partyj-
nych sojuszników Robert Czapli. 
Z okna, na najwyższym piętrze w 
ratuszu, wystawała głowa Karola 
Brzeczka- wice-kierownika Wy-
działu Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa w 
UM, od kilku lat czynnie wspiera-
jącego swoją osobą lokalne struk-
tury SLD. Brzeczek najwyraźniej 
relacjonował komuś wydarzenia 
z Placu, trzymając przy uchu te-
lefon komórkowy. Wykonał też 
kilka fotografii za pomocą tegoż 
sprzętu. Po kilkunastu minutach 

zamknął okno i niemalże „po an-
gielsku” opuścił ratusz. Dalej od 
Placu, gdzieś przy Biedronce, pi-
kietę obserwowali inni działacze 
„lewicy”, na czele ze Stanisławem 
Kazubą. Tuż przed rozstawionym 
na okoliczność pikiety namiotem 
dwukrotnie przemaszerował tak-
że emerytowany pułkownik Lu-
dowego Wojska Polskiego, a teraz 
członek władz koła SLD w Nowo-
gardzie, niejaki Edward Kornic-
ki – słynący m. in. z wyrażania 
utrwalanych przez lata przez ko-
munistów opinii o „bandyckiej” 
naturze działań Żołnierzy Nie-
złomnych.  Obecność partyjnej 
egzekutywy nie odstraszyła jed-
nak obywateli.  W trakcie zgro-
madzenia ludzie chętnie podpisy-
wali protest „przeciwko zwolnie-
niom z pracy za poglądy politycz-
ne”. Tylko przez kilkadziesiąt mi-
nut pod protestem podpisało się 
około 70 osób.  Na prośbę orga-
nizatorów protestu podpisy moż-
na nadal składać m. in. w biurze 

redakcji DN, przy ul. Boh. War-
szawy 7 a. 

Apel z podpisami zostanie na-
stępnie złożony do Rady Miej-
skiej „z prośbą o upomnienie i 
powstrzymanie Burmistrza No-
wogardu Roberta Czapli od dal-
szych takich działań”. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz:
SLD-owska obstawa niedziel-

nego protestu była wykonana w 
stylu przypominającym najlepsze 
wzorce peerelowskiej inwigilacji. 
Wszystko wyglądało jak przedsta-
wienie ze skansenu stanu wojen-
nego.  Jak wiadomo aparat repre-
sji czynnej w PRL-u nie mógł się 
obejść bez rozbudowanej siatki 
donosicieli. Tych masowo rekru-
towano (często z użyciem szan-
tażu) wśród zwykłych obywateli. 
W ten sposób doprowadzono do 
ruiny więzi społecznych, na któ-

rych opiera się każda zdrowa spo-
łeczność. Komusza władza rzą-
dziła, więc przy pomocy donosu, 
który lokalizował „naszych” i „ob-
cych”, tych zaś ostatnich następ-
nie zwalczano jak się tylko dało.  
„Nasi” siedzieli w niedzielę w 
oknie ratusza, skąd pstrykali zdję-
cia „obcym” członkom obywatel-
skiego protestu przeciwko zwy-
kłemu chamstwu władzy.  Foto-
graficzna dokumentacja z inwigi-
lacji zostanie niewątpliwie wzbo-
gacona spostrzeżeniami pozosta-
łych uczestników komuszej ob-
stawy, których udało się zauwa-
żyć i o których swoistej aktyw-
ności także pisze, obecny na pro-
teście redaktor w Gazecie Gole-
niowskiej. Wieść o nowogardzkim 
komuszym resentymencie rozno-
si się po okolicy zresztą od daw-
na, nie tylko przy okazji niedziel-
nego protestu. Splendoru to ona 
nam niestety nie przynosi.   

Redakcja

SLD czuwało. Na górze w oknie ratusza Karol Brzeczek, fotografuje pikietujących 
na placu. 

Na zdjęciu od lewej Piotr Słomski, Paweł Słomski i Mirosław Berezowski

Wiele osób podpisało się pod petycją do Rady
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Czy gmina zrobi na tym interes? 

Wyburzyli, teraz sprzątają gruz…
Trwa usuwanie gruzowiska, po wyburzonym budynku byłego przedszkola przy ul. 3 Maja. Firma, która dokonuje rozbiórki, ma uporządkować teren do 
końca stycznia 2016 roku. 

Posprzątana z gruzu działka ma 
być następnie wystawiona przez 
gminę do sprzedaży w przetargu 
nieograniczonym.  Przypomnij-
my, że gmina za 120 tys. zł od-
kupiła budynek od prywatnego 
przedsiębiorcy ze Szczecina.  Ko-
lejne 32 tys. zł przeznaczono z bu-
dżetu miasta na wyburzenie pose-
sji. Gmina liczy jednak, że „zain-
westowane” na ten cel pieniądze 
się zwrócą, a nawet może z na-
wiązką. 

- Gmina ma nadzieję, że pienią-
dze ze sprzedaży działki, która jest 
położona w atrakcyjnym miejscu 
w centrum miasta, nie tylko zwróci 
się, ale jeszcze może przynieść duże 
zyski, a tym samym nam miesz-
kańcom - czytamy na oficjalnej 
stronie miasta.

Z tym może być jednak kło-
pot. Wbrew temu, co uważa gmi-
na, położenie działki wcale nie 
jest tak atrakcyjne.  Po pierwsze 
nie ma do niej dojazdu od strony 
głównej ulicy. Po drugie jest poło-

żona w sąsiedztwie dwóch restau-
racji i dyskoteki, co może znie-
chęcać potencjalnych inwesto-
rów, chcących w tym miejscu na 
przykład wybudować budynek 
mieszkalno-usługowy. Jak wiado-
mo, właśnie tego typu inwesty-
cje cieszą się ostatnio popularno-
ścią, ze względu na zapotrzebowa-
nie rynku. Może być więc kłopot, 
aby działkę sprzedać, a do tego na 
niej zarobić.  

Na razie kłopoty z powo-
du przejęcia przez gminę nieru-
chomości mogą mieć właścicie-
le sąsiednich obiektów. Okaza-
ło się bowiem, że po zaktualizo-
waniu map geodezyjnych, działka 
na której stało dawne przedszko-
le jest większa i wychodzi znacz-
nie poza stare ogrodzenie. Cho-
dzi dokładnie o wjazd, z którego 
korzystają klienci przychodni we-
terynaryjnej i restauracji Kamena 
(od strony Przystani). Do tego te-
matu jeszcze wrócimy. 

 MS
Gmina reklamuje się informując o zamiarze sprzedaży działki po byłym przedszkolu przy ul. 3 Maja. Czy znajdą się na nią 
chętni

Oświadczenie Jana Kopycińskiego

Dziś mam duże obawy  
o jej przyszłość…
W ubiegły piątek, otrzymaliśmy oświadczenie p. Jana Kopycińskiego nowogardzkiego hi-
storyka , które poniżej publikujemy 

W związku z opublikowaniem 
na stronie internetowej Nowo-
gard.pl artykułu: „Wiec, czy ko-
lejna polityczna zadyma? O co 
tak naprawdę chodzi?” p. Pio-
tra Suchego, składam następujące 
oświadczenie.

1. Nie jestem zaangażowany po-
litycznie po żadnej ze stron kon-
fliktu w nowogardzkiej radzie 
gminy, a uczestników tego spo-
ru zaangażowanych zarówno po 
stronie opozycji, jak i koalicji oce-
niam jednakowo negatywnie. Nie 
życzę sobie, aby mnie mieszać do 
tych sporów, które według mnie 
nie przynoszą żadnego pożytku 
naszemu miastu. 

2. Pana Mirosława Berezow-
skiego darzę szacunkiem za jego 
wiedzę fachową, o czym świadczy 
fakt, że od 10 lat opiekuje się mo-
imi zwierzętami. To, że nie zawsze 
zgadzam się z jego poglądami, nie 

pomniejsza mojego podziwu, za 
jego entuzjazm i zaangażowanie. 
Uważam, co może zdziwić nowo-
gardzką „klasę polityczną”, że fakt 
iż ktoś ma inne poglądy niż ja, nie 
znaczy że jest gorszy, czy też głup-
szy. Gdyby w Nowogardzie było 
więcej takich społeczników jak p. 
Mirosław Berezowski, który swoją 
pracę na rzecz naszego miasta wy-
konuje całkowicie społecznie, na-
sze miasto wyglądałoby inaczej, a 
ludziom w nim żyłoby się lepiej. 

3. Pani Zofia Pilarz była godną 
kontynuatorką dzieła p. Francisz-
ka Wójcika. Dzięki ich pracy nasza 
biblioteka już od półwiecza jest 
jedną z najlepszych tego typu in-
stytucji w kraju. Stanowi centrum 
życia kulturalnego miasta, organi-
zując spotkania z ciekawymi ludź-
mi, wystawy i odczyty.  Jest jedną 
z nielicznych nowogardzkich in-
stytucji, z których mieszkańcy na-

szej gminy mogą być bezdyskusyj-
nie dumni. Dziś mam duże obawy 
o jej przyszłość. 

Jan Kopyciński

Od redakcji 
Pan Jan Kopyciński powyż-

szym oświadczeniem wykazu-
je, że w Nowogardzie są nadal lu-
dzie honoru mimo oficjalnej  ten-
dencji promującej bezkrytyczny 
poddański serwilizm rodem z ja-
kiejś karykatury zdrowej społecz-
ności. I to jest budujące i optymi-
styczne, że tacy ludzie honoru zaj-
mują głos w sprawach, które mają 
wymiar nie tylko praktyczny, ale 
także (czy może nawet zwłaszcza) 
etyczny, że potrafią bezinteresow-
nie upomnieć się o należny szacu-
nek dla innych.  

Co tam panie w świecie słychać...

Mieszkańcy Chrzanowa 
odwołali burmistrza 
Pierwszym odwołanym w Polsce burmistrzem, który został 
wybrany w ostatnich wyborach samorządowych jest, jak 
wiadomo od wczoraj, burmistrz Chrzanowa.  W niedziel-
nym referendum ogłoszonym na wniosek tamtejszych rad-
nych wzięła udział wymagana liczba głosujących, z których 
zdecydowana większość była za odwołaniem dotychczaso-
wego włodarza gminy.

 - Jest arogancki, ma w no-
sie problemy ludzi i zapomniał 
o przedwyborczych obietnicach - 
tłumaczyli swoją niechęć do bur-
mistrza mieszkańcy Chrzano-
wa.  Przewodniczący miejscowej 
Rady dodaje do tego - jechał po 
pijanemu, kłamie, nie przyznaje 
się do winy mimo dowodów. Skła-
mał też w oświadczeniach mająt-
kowych, nie dotrzymuje obietnic 
wyborcom, nie odpowiada rze-
czowo na pytania radnych, zwal-
nia skutecznych urzędników.  W 
niedzielnym referendum ogło-
szonym na wniosek chrzanow-
skich radnych wzięła udział wy-
magana liczba głosujących, czy-

li ponad 3/5 z liczby osób, któ-
re w trakcie ubiegłorocznych wy-
borów samorządowych głosowa-
ły za wyborem obecnego burmi-
strza. Wymóg ten jest, więc istot-
nie prostszy do spełnienie aniże-
li wymóg odwołania rady, gdzie 
dla ważności aktu odwołania po-
trzebne jest uczestnictwo w nim 
ponad 30 procent z liczby upraw-
nionych do głosowania. Dla przy-
kładu w Nowogardzie, aby odwo-
łać burmistrza trzeba uczestnic-
twa nieco ponad 3 tys. głosują-
cych, a w przypadku Rady jest to 
już ponad 6 tys. osób. 

sm 
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MIKOłAJ 
do wynajęcia. 

Tel. 530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

Pizerria Fantazja 
do 20.12.2015r. 

Przyjmujemy zamówienia na 

pierogi świąteczne
91 39 20 750

Sprzedaż 
choinek i karpi 
od 19.12.2015r., 

Wiejska 40, 
obok cukierni Asprod

Reklama

Mirosław Berezowski dla DN 

Nieznane ludobójstwo
Media w kraju informowały w tych dniach obszernie, o kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Stan Wojenny to jedna z licznych zbrodni sys-
temu komunistycznego, dokonanych na narodzie polskich – pisze o tym w nadesłanej do redakcji w rozprawce p. Mirosław Berezowski, nowogardzki le-
karz weterynarii, miłośnik historii. Polecamy lekturę tego tekstu.                                                  

 Dla większości z Nas zbrod-
nia Stanu Wojennego była ostat-
nią zbrodnią komunistyczną na 
Polakach, mającą zastraszyć i zła-
mać kręgosłup narodowy i choć 
wykonana rękoma rodzimych 
komunistów, to jednak na zlece-
nie moskiewskich władców. W 
dużej mierze jest to poznane, ale 
niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, która zbrodnia komuni-
styczna na Polakach była pierw-
szą i jaką miała przytłaczającą 
skalę.

 „Operacja polska NKWD” była 
jedną z największych zbrodni na 
naszym narodzie, mimo to więk-
szość z Nas nie ma o niej poję-
cia. W ramach tej operacji w la-
tach 1937-1938, to jest w przecią-
gu jednego roku, NKWD zamor-
dowało, co najmniej 111 091 Po-
laków (dla porównania Zbrodnia 
Katyńska to ok. 22 000 ofiar). Byli 
to Polacy, którzy znaleźli się w ob-
jęciach władzy sowieckiej jeszcze 
przed II wojną światową. Po woj-
nie Polsko-bolszewickiej i usta-
leniu granicy Traktatem Ryskim 
po stronie ZSRS, zostało od kil-
kuset tysięcy, do około 1, 5 mln 
Polaków według różnych źró-
deł, głównie zamieszkujących te-
reny kresów wschodnich należą-
cych do dawnej Rzeczypospolitej. 
To Oni, jako pierwsi poznali „do-
brodziejstwa”, jakie niósł ze sobą 
najbardziej postępowy ustrój na 
świecie. Reszta Polaków miała za-
znać tego nieco później, poczyna-
jąc od 17 września roku pamięt-
nego. Gdyby nie „Cud nad Wi-
słą” w 1920 roku, to już wtedy do-
tyczyłoby to wszystkich. Do tej 
pory wiedzieli o tym Ci, którym 
udało się przeżyć te wydarzenia, 
ale od niedawna wiadomo rów-
nież historykom, którzy otrzyma-
li dostęp do archiwum i to na ra-
zie tylko na Ukrainie. W pierw-
szych latach na tamtych terenach 
bolszewicy najpierw zaczęli od li-
kwidacji inteligencji i duchowień-
stwa ( ziemian wymordowano tuż 
po Rewolucji). Z 400 księży kato-
lickich przeżyło 10!... Po 15 latach 
od rewolucji ludność wiejska, a 

w tym również polska ani myśla-
ła o kolektywizacji, więc postano-
wiono przymusić ich do tego gło-
dem podczas Wielkiego Głodu 
na Ukrainie w latach 1932-1933, 
roku wywołanym sztucznie przez 
władze sowiecką, która skonfi-
skowała całe zboże, trzodę i by-
dło. Zmarłych z głodu z koniecz-
ności grzebano w kurhanach, 
gdyż były ich tak duże ilości. W 
1933 roku zabrano Im gospodar-
stwa i kazano wstąpić do kołcho-
zów, ale z Polaków, katolików nie 
udało się zrobić prawdziwych koł-
choźników. Np. w 1935r w Nowo-
grodzie Wołyńskim (daw. Zwia-
hel), wysadzono kościół po tym, 
jak ludzie odmówili pracy w nie-
dzielę na kołchozowym polu. W 
1936 r około 300 tysięcy Polaków 
zesłano do Kazachstanu. Mimo 
tego dalej w polskich miejscowo-
ściach nie powstawały „komso-
moły”, a zagorzała walka z religią 
katolicką nie przynosiła spodzie-
wanych rezultatów. Więc następ-
ną decyzją Stalina było ostatecz-
ne rozwiązanie kwestii polskiej 
przez zorganizowanie tzw. „Ope-
racji Polskiej”. Rozkazem nr 00485 
wydanym 11 sierpnia 1937 roku, 
przez szefa NKWD Nikołaja Jeżo-
wa, wezwano do fizycznej elimi-
nacji agentów wymyślonej na po-
trzeby tej operacji Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, która rzekomo 
głęboko zakorzeniła się w ZSRS. 
Aresztowani po brutalnych śledz-
twach przyznawali się do coraz to 
bardziej absurdalnych zarzutów, 
choć wydaje się to mało prawdo-
podobne, że we wszystkich ak-
tach oskarżenia widnieje adnota-
cja „do winy się przyznał”. Znaną 
nico później, jako metoda katyń-
ska dokonano ludobójstwa, które-
go skalę na podstawie do tej pory 
ujawnionych dokumentów okre-
ślono na 111 tys. osób. Dane te nie 
uwzględniają współmałżonków, 
którzy trafiali do łagrów i dzie-
ci trafiających do domów dziec-
ka. Dalszą krwawą rozprawę Sta-
lin odwlekł, ponieważ postanowił 
wymienić ekipę czekistów Jeżowa 
na ekipę Berii. Oczywiście ta wy-
miana też była krwawa. I oczywi-
ście tylko te wydarzenia są w pol-
skich podręcznikach historii pod 
określeniami „Wielkiego Terroru”, 
czy czystek stalinowskich w swo-
ich szeregach. Następny to już rok 
1939, w którym nadarzyła się oka-
zja napaści na Polskę do spółki z 
Niemcami i Generalissimus mu-
siał poradzić sobie z jeszcze więk-
szą liczbą Polaków, która z do-

świadczenia nie nadawała się do 
sowietyzacji. Nie eksperymento-
wał już z kołchozami, tylko w pół 
roku po zajęciu wschodniej po-
łowy Polski zsyłał ludność na Sy-
bir, a polskich oficerów oszczę-
dzając na transporcie mordował 
na miejscu, zwłaszcza jak nastała 
wiosna i można było kopać doły. 
Dalszą eksterminację z kolei prze-
rwał Hitler, napadając na niedaw-
nego sojusznika i dochodząc bez 
problemów pod Moskwę. Stalin 
„siedząc na walizkach” i mając 
poważne obawy również o własne 
życie musiał na pewien czas „od-
puścić” i w tym również Polakom, 
bo byli Mu po prostu potrzeb-
ni. Powrócił do tej kwestii dopie-
ro jak był już pewien wygranej i 
nie każdy był mu potrzebny. Tak-
że dopiero mając tę wiedzę lepiej 
można zrozumieć „Katyń” i dla-
czego Stalin od razu z taką bez-
względnością likwidował pod-
ziemie AK, NSZ, czy BCH i po-
zwolił na całkowitą ekstermina-
cję Warszawy. Z doświadczenia 
wiedział, że Ci ludzie nie nadają 
się do komunizmu, a nawet będą 
z nim walczyć mimo resocjalizacji 
w łagrach czy kołchozach… „Mu-
sicie ich mordować, bo jak Ar-
mia Czerwona pójdzie na Berlin 
to Was reakcja czapkami nakryje”, 
tak tłumaczył to nielicznym wów-
czas polskim komunistom. Rów-
nież Katyń, jako zemsta za klęskę 
w 1920 roku nie wydaje się decy-
dującym motywem, patrząc przez 
pryzmat „Operacji Polskiej”. Naj-
lepiej świadczy o tym treść „słyn-
nego” wniosku szefa NKWD Be-
rii do Salina z 5 marca 1940 roku 
„Biorąc pod uwagę, że wszyscy 
oni są zatwardziałymi i nieroku-
jącymi poprawy wrogami władzy 
sowieckiej, NKWD uważa za nie-
zbędne rozpatrzyć w trybie spe-
cjalnym z zastosowaniem wobec 
nich najwyższego wymiaru kary-
-rozstrzelania”. „Operacji Polskiej 
NKWD” nie można też wytłu-
maczyć usuwaniem niepewnego 
elementu z terenów przygranicz-
nych, ponieważ objęła ona rów-
nież np. zesłanych wcześniej na 
Kazachstan. Tak było z jednym z 
Berezowskich, który był u Piłsud-
skiego, a wcześniej w oddziałach 
samoobrony, tak zwanych białych, 
gdy w czasie tuż po rewolucji 1918 
roku, zbolszewizowana ludność 
ruska grabiła i mordowała dwory. 
Babcia wspominała, że jeździł na 
białym koniu. W 1938 roku będąc 
zesłany na Kazachstan a wszyscy 
wiedzieli, że papiery o Jego wcze-

śniejszej działalności pojecha-
ły za Nim. Po aresztowaniu ślad 
po nim zaginął. Został aresztowa-
ny wraz z Niemcem, który praw-
dopodobnie podlegał tak zwanej 
„ Operacji Niemieckiej NKW-
D”(o dużo mniejszej skali) po-
dobnie jak ojciec Anny German. 
Przed wojną w Polsce była wie-
dza o skali tej zbrodni, ale została 
przemilczana, bo nie chciano po-
garszać obustronnych stosunków. 
Może gdyby była nagłośniona, 
to ze Zbrodnią Katyńską nie po-
szłoby Stalinowi tak łatwo. Także 
przemilczanie takich zbrodni uła-
twia powtórkę.

 Na ogół przy mordowaniu so-
wieci nie robili wielkich ceregie-
li, ale czasami chciano zachować, 
choć pozory praworządności i or-
ganizowano procesy, żeby reszcie 
a głównie swoim jakoś to wytłu-
maczyć. Absurdalność oskarżeń w 
sfingowanych procesach jest cha-
rakterystyczna przez cały okres 
komunizmu. Oto dwa przykłady 
takich oskarżeń, jeden z pierw-
szej zbrodni, a drugi z ostatniej.  
Grzegorz Jędrzejewski, „kułak” 
polskiego pochodzenia, a później 
kołchoźnik z przymusu ze wsi Su-
sły koło Nowogrodu Woł., aresz-
towany wiosną 1938 r, zostaje 
oskarżony o to, że jest członkiem 
POW, o której w życiu nie słyszał. 
Na polecenie polskiego wywiadu 
miał uprawiać antysowiecką agi-
tację i gloryfikować „faszystowską 
Polskę”, a na wypadek wojny miał 
zniszczyć drewniany most między 
Szepietówką a Nowogrodem. Wy-
rok kary śmierci, który 22 czerw-
ca 1938 r wydała Trójka Specjal-
na NKWD pod przewodnictwem 
kapitana Wiatkina, wykonany zo-
stał w Żytomierzu. Tylko w tym 
jednym akcie, jednego dnia ska-
zano osiemdziesięciu Polaków 
pochodzących z okolic Nowogro-
du Woł. takich jak: Cencelewicz, 
Sobolewski, Boczkowski, Kilnie-

wicz, Lewicki, Żygadło, Bajkow-
ski, Wiesielski, Kotwicki, Madec-
ki, Buczyński, Kucharski, Wojcie-
chowski, Rabczewski, Śliwiński, 
Łoś, Wojtkowski, Syczewski, Rud-
nicki, Wojnarowski, Niewięcław-
ski, Olszewski, Lisowski, Bielecki, 
Ostrowski, Malinowski, Zalewski 
itd. Wiatkina rozstrzelano 19 lute-
go 1939 roku w ramach „wymiany 
„ ekipy Jeżowa.  

 Natomiast aresztowany pod ko-
niec komunizmu, w pierwszych 
dniach Stanu Wojennego Andrzej 
Olszewski, student III roku Wete-
rynarii w Lublinie, od trzyosobo-
wego sądu wojskowego (przewod-
niczący również w randze kapita-
na) dostał i odsiedział dwa lata za 
to, że rzekomo z dwoma liceali-
stami na „tajnych” spotkaniach, w 
mieszkaniu jednego z nich, plano-
wał rozbrajać patrole wojskowe i 
milicyjne. Miał to rzekomo czynić 
przy pomocy lufy karabinowej, 
którą ponoć miał Mu dostarczyć 
inny „konspirator”. Oczywiście tej 
lufy nie znaleziono a jedynym do-
wodem, który zabezpieczono było 
zdjęcie z kościoła, na którym An-
drzej trzyma sztandar KPN ( Kon-
federacja Polski Niepodległej) 
podczas uroczystości poświęce-
nia. Proces ten, który został na-
głośniony w całej Polsce, mojego 
kolegi był komunistom potrzebny, 
aby uzasadnić potrzebę użycia na-
wet czołgów przeciwko polskiemu 
społeczeństwu, bo przecież społe-
czeństwo było uzbrojone, a przy 
okazji może uda się wybić z gło-
wy niektórym jakieś mrzonki o 
Niepodległości.  Oczywiście skala 
zbrodni z czasem malała, ale trze-
ba pamiętać, że ta pierwsza mia-
ła cechy Ludobójstwa, bo wystar-
czyło mieć polskie nazwisko, aby 
stracić życie.

  PS. Dokumenty z lat 1932-33 i 
1937-38 nabyte w księgarni inter-
netowej www.ipn.poczytaj.pl 

lek. wet. Mirosław Berezowski                                                  
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Zapraszamy do placówki  
w NOWOGARDZIE 
ul. Bankowa 3F, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASeK, PIASeK 
PrZeSIeWANY, 

ŻWIr, CZArNOZIeM, 
POSPÓŁKA 

 ŻWIrOWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607

792 707 943 
Z DOWOZeM 
DO KLIeNTA

A/0

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard

Plantacja choinek w Długołęce 
zaprasza wszystkich chętnych do zakupu choinek:

 
-świerk srebrny kłujący 
-jodła kaukaska 
-świerk srebrny kłujący w donicach

-Atrakcyjne ceny. 
Zapraszamy

Tel. 504 124 180

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 30 zł - szt. - od 5 szt. - 25 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my! 
Tel. 91 39 22 165 • e-mail: grafik@domjudy.pl

2016

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
15 grudnia br. /wtorek/, godz. 16.30

na przedświąteczne spotkanie
„Polska wigilia – dawniej i dziś”,

które poprowadzi pani Beata Woźnica-Stanisławek 
(nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu technologii 
żywności i żywienia w ZSP im. S. Staszica w Nowogardzie).

Gmina Osina 

Konkurs kulinarny  
„Wigilijne smaki - 2015”
W sobotę (12 grudnia), o godzinie 14: 00, w wiejskiej świetlicy w Osinie, odbył się konkurs 
potraw wigilijnych. Na spotkanie przybyła liczna grupa mieszkańców z Osiny oraz jej oko-
lic. Tegoroczne potrawy konkursowe były oceniane pod względem składników, walorów 
smakowych, kompozycji potraw oraz estetyki wykonania i podania.

Każdy uczestnik konkursu miał 
za zadanie przygotować po jednej 
potrawie z każdej kategorii: potra-
wy z ryb, barszcze i inne zupy wi-
gilijne, oraz uszka, pierogi, ciasta i 
inne wypieki. 

Przygotowane przez zawodni-
ków wcześniej potrawy, zostały 
zaprezentowane jury na dużym 
konkursowym stole.

Uczestnicy we własnym zakre-
sie musieli zabezpieczyć naczy-
nia do prezentacji potraw, obru-
sy oraz elementy dekoracji stołu. 
Jury oceniło potrawy m.in. pod 
względem składników, walorów 
smakowych, kompozycji potraw 
oraz estetyki wykonania i poda-
nia.

O godzinie 15: 30 nastąpiło 
ogłoszenie wyników. I miejsce w 
kategorii „ciasta i wypieki otrzy-
mała” pani Agnieszka Pakulska za 
przepyszny makowiec. W katego-
rii „potrawy z ryb”, I miejsce za-
jęła pani Ewa Grygorcewicz, pre-
zentując śledzie po żydowsku. W 
kategorii „uszka i pierogi”, zwy-
ciężyła pani Janina Detz, przygo-
towując krokiety w sosie grzybo-
wym. W kategorii „barszcze i inne 
zupy”, I miejsce zajęła pani Iwona 
Idziak, za zupę grzybową.  Potra-
wy oceniało jury w składzie: wójt 

Gminy Osina -Krzysztof Szwe-
do, Przewodniczący Rady Gminy 
Osina - Andrzej Łuczak, ks. Jerzy 
Labuda, radny powiatu goleniow-
skiego- Bogusław Grodź, prezes 
nowogardzkiego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi - Zdzisław 
Szmit, Eugeniusz Tworek z Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabety-
ków koło w Nowogardzie, Mar-
lena Matczak i Dariusz Szarek, 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Miłośników Jazdy Terenowej 4x4. 

Celem konkursu była m.in. po-
pularyzacja tradycyjnych potraw 
wigilijnych, promocja produktów 
lokalnych i działalności artystycz-
nej mającej na celu ochronę dzie-
dzictwa kulturowego oraz kulty-
wowanie tradycji związanych z 
obchodami Świąt Bożego Naro-
dzenia. 

Prezentacjom kulinarnym to-
warzyszył kiermasz świątecznych 
rozmaitości, od rękodzielniczych 
kart, biżuterii, stroików, ozdób 
choinkowych po obrazy olejne, 
anioły i mikołaje z różnych two-
rzyw oraz słodkie domki z pierni-
ków. Wszystkie artykuły niezwy-
kle precyzyjnie wykonane, mie-
niące się kolorami, przyciągały 
wzrok i zachęcały do kupowania. 
W czasie trwania konkursu śpie-
wano wspólnie z panią Henry-
ką Bogdanowicz, akompaniującą 
na keyboardzie, kolędy i piosen-
ki świąteczne. Znalazły się wśród 
nich najpopularniejsze polskie 
kolędy oraz znane przeboje świą-
teczne. Organizatorami spotkania 
był wójt Gminy Osina oraz Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Osinie. 

 Klaudia Stefańska 
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OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Zaproszenie
Koło Numizmatyczne Klub Kolekcjonerów Nowogard oraz Sto-

warzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego Dziwnów, 
zapraszają dnia 17.12.2015 roku (czwartek), na godzinę 16:30 do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (Plac Wolności 6),  
na wieczór wigilijny oraz podsumowanie roku 2015 naszego do-
robku i działania. Prosimy o fotografie i pamiątki swoje i Stowarzy-
szenia. Zapraszamy i czekamy. Pamiętajcie! 

Prezes Koła PTN Nowogard
 Tadeusz Łukaszewicz

Dyrektor Stowarzyszenia B.Ż 1B.Szt. Dziwnów 
Ryszard Horniak

Znamy terminarz okręgówki i A Klasy 

Walka o utrzymanie 
rozpocznie się w marcu
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował 
już terminarze rundy wiosennej w poszczególnych ligach. 
Na tę chwilę brakuje jedynie terminarza rozgrywek kobiet. 
Pierwszy zespół Pomorzanina walkę o utrzymanie rozpocz-
nie w Płotach, mecz inauguracyjny zaplanowano na 12 mar-
ca. Tydzień później do rozgrywek przystąpią piłkarze dru-
giego zespołu. 

Przed Tomaszem Surmą i jego 
zespołem bardzo trudne zadanie 
utrzymania się w lidze. Pomorza-
nin zajmuje ostatnie miejsce w ta-
beli i do bezpiecznej strefy traci aż 
14 punktów, to jednak nie ozna-
cza, że utrzymanie się jest niewy-
konalne. Piłkarze Pomorzanina 
muszą ostro przepracować zimę, 
zmobilizować się, i w pierwszym 
meczu rundy wiosennej rozpo-
cząć pogoń za środkiem tabeli. 
Rozgrywki w Szczecińskiej Kla-
sie Okręgowej zostaną zainaugu-
rowane w dniu 12 marca. Wów-
czas Pomorzanin zagra w Pło-
tach z tamtejszą Polonią, z którą 
nowogardzianie odnieśli jedyne 
zwycięstwo w tym sezonie (3:1). 
Przed własną publicznością pod-
opieczni Tomasza Surmy zagrają 
19 marca, wówczas rywalem bę-
dzie Rega Trzebiatów. 

Piłkarze drugiego zespołu zma-
gania w rundzie wiosennej roz-
poczną 19 marca, od wyjazdu do 
wicelidera- Orła Łożnica. Przy-
pomnijmy, że w pierwszym me-
czu „rezerwowi” przegrali u sie-
bie aż 0:6. Przed własną publicz-
nością nowogardzianie zagrają 
3 kwietnia w ramach 15. kolejki, 
wówczas do Nowogardu przyjadą 
piłkarze Hanzy Goleniów, którzy 
zajmują 3. miejsce i w pierwszym 
meczu rozgromili u siebie Pomo-
rzanin II 7:0. Jak widać początek 
rozgrywek dla drugiego zespołu 
zapowiada się bardzo atrakcyjnie, 
gdyż od pojedynków z faworyta-
mi A Klasy. Pełen terminarz no-
wogardzkich drużyn opublikuje-
my tuż przed startem rundy re-
wanżowej. 

KR

I i II zespół Pomorzanina podczas skromnego zakończenia rundy jesiennej pod ko-
niec listopada. W zajęciach uczestniczył również Konrad Adamek, który wykonał 
zdjęcie

Trwa plebiscyt na piłkarza 2015 roku

Nowogardzianin (na razie)  
na podium
Od 2 grudnia, kibice mogą oddawać swoje głosy w plebiscycie na najpopularniejszych pił-
karzy 2015 roku. Niestety piłkarze Pomorzanina do tej pory nie zebrali wystarczającej licz-
by głosów, która pozwoliłaby im liczyć się w walce o podium konkursu. Jest jednak jeden 
mały nowogardzki akcent. Póki co na 2. miejscu w wojewódzkiej okręgówce plasuje się Ka-
mil Pacelt, który jest wychowankiem Pomorzanina, a obecnie broni barw Polonii Płoty. 

Przypomnijmy, że organizato-
rami plebiscytu jest Zachodnio-
pomorski Związek Piłki Nożnej 
wspólnie z Głosem Szczecińskim, 
Głosem Koszalińskim oraz porta-
lem ligowiec.net. Laureaci są wy-
bierani w każdej z klas rozgrywko-
wych. Oprócz kategorii ligowych, 
kapituła plebiscytu wybierze swo-
ich laureatów, jak choćby najlep-
szego trenera, działacza itp. Tym 
razem zabawa zakończy się nie tyl-
ko uroczystą galą, ale również ba-
lem piłkarza (w piątek 22 stycz-
nia, w hotelu Dobosz w Policach), 
na którym spotkają się wszyscy 
uhonorowani oraz wszyscy pre-
zesi zachodniopomorskich klu-
bów. Pomorzanin Nowogard w su-

mie zgłosił kandydaturę 7 piłkarzy. 
Wyróżnienie w pierwszym zespo-
le otrzymali: Gracjan Wnuczyński, 
Kamil Lewandowski i Jacek Mala-
nowski. W drugim zespole do ple-
biscytu został zgłoszony Maciej 
Grzejszczak. Skład nominowanych 
zawodników uzupełniają piłkarki 
Pomorzanina: Patrycja Kozioł, Ka-
tarzyna Piotrowska i Natalia No-
wacka. Do tej pory spośród Po-
morzanina zdecydowanie najchęt-
niej kibice oddają głosy na nowo-
gardzkie piłkarki, jednak to wciąż 
za mało głosów, aby podopieczne 
Pawła Błaszczyka liczyły się w ze-
stawieniu. Patrycja Kozioł do mo-
mentu zamknięcia tego wydania 
DN, uzbierała 672 głosy i zajmu-
je 13. miejsce. Katarzyna Piotrow-
ska ma na koncie 269 głosów i pla-
suje się na 24. miejscu, z kolei Na-
talia Nowacka z liczbą 209 gło-
sów zajmuje 27. pozycję. Liderką 
pośród rozgrywek kobiet jest pił-
karka 1-ligowej Victorii Sianów- 
Agnieszka Pencherkiewicz, któ-
ra na tę chwilę uzbierała 2433 gło-
sy. W A Klasie Maciej Grzejszczak 
plasuje się na 32. miejscu w zesta-
wieniu z kilkudziesięcioma głosa-
mi na koncie. Natomiast w pierw-
szej „dziesiątce” wojewódzkiej 
okręgówki znajduje się Gracjan 
Wnuczyński, z liczbą 140 głosów. 
Organizatorzy plebiscytu zaliczyli 
jednak wpadkę, gdyż przy nazwi-
sku Gracjana Wnuczyńskiego wid-

nieje zdjęcie... Kamila Lewandow-
skiego. Być może właśnie przez tę 
pomyłkę, Kamil Lewandowski w 
zestawieniu widnieje na końcu, a 
dokładnie na 35. pozycji. Niewie-
le mniej głosów od Wnuczyńskie-
go uzbierał bramkarz Pomorzani-
na, Jacek Malanowski, który z licz-
bą 126 głosów zajmuje 12. miejsce. 
Najlepszy w wojewódzkiej okrę-
gówce jest piłkarz Stali Szczecin – 
Mateusz Jarząbek, który 1. pozy-
cję zawdzięcza liczbie 2356 głosów.  
Piłkarza ze Szczecina w zestawie-
niu goni wychowanek Pomorza-
nina, obecnie broniący barw Polo-
nii Płoty- Kamil Pacelt, który zaj-
muje 2. miejsce z liczbą 1776 gło-
sów. Przewaga obydwu zawodni-
ków jest tak ogromna, że nie mu-
szą się już martwić o to, że stracą 
pierwsze dwie pozycje. Dla Kamila 
Pacelta to kolejny tak udany plebi-
scyt na najpopularniejszego piłka-
rza w regionie. Przypomnijmy, że 
12 czerwca 2013 roku, występują-
cy wówczas w IV lidze w barwach 
Sarmaty Dobra - Kamil Pacelt, wy-
grał plebiscyt na najpopularniej-
szego piłkarza IV Ligi. Biorąc pod 
uwagę, że głosowanie będzie trwa-
ło do 11 stycznia, wychowanek Po-
morzanina wciąż ma duże szan-
se na powtórkę z 2013 roku i zwy-
cięstwo w plebiscycie. O wynikach 
głosowania będziemy informować 
na bieżąco. 

KR

Gracjan Wnuczyński w zestawieniu 
najpopularniejszych piłkarzy woje-
wódzkiej okręgówki zajmuje obecnie 
10. miejsce
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

W.260.4.scb.DO wt-pt

reKLAMA

III edycja Kolarskiej Ligi przełajowej w styczniu

Dołącz do rywalizacji
Kolejna III edycja Nowogardzkiej Kolarskiej Ligi Przełajowej i M.T.B. odbędzie się dopiero 10 stycznia 2016 roku. Już dziś zachęcamy miłośników kolar-
stwa w Nowogardzie, aby dołączyli do wspólnych treningów.

Nowogardzka Kolarska Liga 
przełajowa i M.T.B. z miejsca 
przypadła do gustu sympatykom 
jazdy na rowerze z naszej gmi-
ny i nie tylko. Póki co rozegrano 
dwie serie, na trzecią kolarze będą 
musieli poczekać do stycznia. Na 
stronie facebook LKK Nowogard, 
pojawił się komunikat organizato-
rów informujący o III edycji, któ-
ra odbędzie się w niedzielę (10 
stycznia 2016 roku): „Zaprasza-
my wszystkich chętnych na kolejną 
już III edycję wyścigu przełajowe-
go i M.T.B. w Nowogardzie („Sar-
ni Las”). Liga ma charakter trenin-
gowy. W pierwszej kolejności wy-
startują dzieci, a następnie katego-

ria Open. Od 18 lat wyścig odbę-
dzie się na rundach około 2,5 km 
(50 min.). Trasa w zasadzie w ca-
łości jest przejezdna. W większo-
ści po trasie otwartych mistrzostw 
okręgu wystartować może każdy, 
kto posiada sprawny rower i obo-
wiązkowo kask. Zawody będą od-
bywać się cyklicznie co 2-3 tygo-
dnie w formie ligi przełajowej, aż 
do końca sezonu zimowego. Drob-
ne nagrody przewidywane są na 
koniec cyklu. Podczas każdej edy-
cji prowadzona będzie klasyfika-
cja, w której  pierwszych 10 zawod-
ników zdobywa punkty. Każdy za-
wodnik kategorii Open, który bę-
dzie chciał wystartować, powinien 

wykupić numer startowy. Opłata 
jest jednorazowa na wszystkie edy-
cje i wynosi 20 zł. Jeżeli będą chęt-
ni rozwiniemy imprezę... Informa-
cje pod nr telefonu 889 316 146. 
Zapraszamy!”

Na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego, będziemy pu-
blikować wyniki poszczególnych 
edycji. Wierzymy, że liga bardzo 
dobrze będzie się rozwijać i z cza-
sem zyskiwać coraz większą po-
pularność w regionie. Życzymy 
tego organizatorom, gdyż pozwa-
la to powoli przywracać wielkie 
kolarskie tradycje w naszym mie-
ście. 

KR

Osińska Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej od stycznia

Kto zostanie mistrzem?
Już w styczniu swoje rozgrywki wznowi Osińska Amatorska 
Liga Piłki Siatkowej. Zgłoszenia drużyn wciąż są przyjmo-
wane. Jak co roku, Dziennik Nowogardzki będzie informo-
wał o przebiegu rywalizacji. 

Tradycyjnie mecze będą rozgry-
wane w niedzielę w hali sporto-
wej ZSP w Osinie. Osińska Ama-
torska Liga Piłki Siatkowej na do-
bre wpisała się w zimowy kalen-
darz gminy Osina. Rozgrywki cie-
szą się sporym zainteresowaniem, 
a udział w nich brała nawet dru-
żyna z sąsiedniej gminy, czyli z 
Nowogardu. Przypomnijmy, że w 
ostatnich rozgrywkach zwycięży-

li siatkarze z miejscowości Węgo-
rza. Na drugim miejscu uplaso-
wali się zawodnicy z Kikorzy, na-
tomiast najniższy stopień podium 
wywalczyli siatkarze z Wyszo-
mierza. Już dziś gorąco zachęca-
my wszystkich do zgłaszania swo-
ich drużyn oraz kibicowania siat-
karzom biorącym udział w roz-
grywkach. 

KR

W tym roku, jest to już piąta edycja zmagań

Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego w Osinie
W sobotę (12 grudnia), o godzinie 10:00, w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie, odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Wszyscy uczest-
nicy spotkania otrzymali sportowe nagrody. Organizatorami spotkania byli: pan Mi-
chał Janik, pan Sebastian Kowalik oraz pani Karolina Posacka. 

12 grudnia, o godzinie 10:00, 
na sali gimnastycznej w ZSP w 
Osinie, odbył się Gminny Tur-
niej Tenisa Stołowego. Tego dnia 
udział w zawodach sportowych 
wzięło aż 22 zawodników. Za-
wody rozegrano w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: katego-
ria 2003 rok, młodsi oraz Open. 
Mecz rozegrano systemem każ-
dy z każdym - w grupie młodszej 
oraz z podziałem na cztery gru-
py w drugiej kategorii, z których 

wyłonieni zostali ćwierćfinali-
ści. W kategorii Open pierwsze 
miejsce zajął Adrian Banasie-
wicz, drugie Adrian Antczak, 
trzecie Damian Zimecki. W ka-
tegorii młodsi pierwsze miejsce 
zajął Oskar Gibas, drugie Pa-
weł Rozesłański, trzecie Bartło-
miej Guź. Tego dnia wyróżnio-
no jeszcze dwie zawodniczki: 
Julię Laszkiewicz oraz Aleksan-
drę Łopato. Na zakończanie tur-
nieju wójt gminy Osina wręczył 

zwycięzcom puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Funda-
torem nagród był wójt gminy 
Osina - Krzysztof Szwedo. Po-
dziękowania za trud włożony 
w przygotowania należą się Mi-
chałowi Janikowi, Karolinie Po-
sackiej, Sebastianowi Janikowi 
oraz    Michałowi Wiatr za po-
moc w organizacji meczu. 

 Klaudia Stefańska 
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Miniprzedsiębiorstwo - „Lewe Rączki”
W listopadzie br. zakończył się projekt Miniprzedsiębiorstwo - „Lewe Rączki” realizowany 
przez Stowarzyszenie Rozwój Oświaty Lokalnej-ROL przy ZSP Nowogard. Projekt realizo-
wany był od 1 maja 2015 r. i był współfinansowany  ze środków otrzymanych z budżetu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego.

 W działaniach wzięło udział 20 
uczniów technikum ekonomicz-
nego i handlowego realizujących 
działania szkolnego miniprzed-
siębiorstwa. Działalność szkolne-
go miniprzedsiębiorstwa wzoro-
wana jest na zasadach zbliżonych 
do praktyki życia działalności go-
spodarczego i ma na celu: pozna-
nie przez uczniów zasad urucha-
miania przedsiębiorstwa, pozna-
nie działań marketingowych, na-
bycie przez uczniów umiejętności 

opracowania biznesplanu, pozna-
nie zasad prowadzenia rachunko-
wości małych firm, poznanie me-
chanizmu płacenia podatków, na-
bycie umiejętności sporządzania 
deklaracji podatkowych i ZUS, 
wykorzystanie zdobytej wiedzy 
z przedmiotów zawodowych w 
praktyce. Uczniowie, organizu-
jąc i prowadząc młodzieżowe mi-
niprzedsiębiorstwo, mieli moż-
liwość zastosowania w prakty-
ce wiedzy, którą zdobyli na zaję-
ciach z rachunkowości, ekono-
miki przedsiębiorstw, marketin-
gu oraz podstaw przedsiębior-
czości. Uczestniczący w projek-
cie uczniowie określili profil dzia-
łalności. Zgromadzili niezbęd-
ny kapitał początkowy, a następ-
nie przystąpili do tworzenia biz-
nesplanu. Pracując w poszcze-
gólnych działach, wykorzystywa-
li  programy do obsługi przed-
siębiorstwa: Subiekt, Rachmistrz, 
Gratyfikant. Uczestnicy mieli oka-
zję przekonać się, jak ważną rolę 
odgrywa planowanie, właściwa 
organizacja, efektywne zarządza-
nie czasem oraz zasobami ludzki-
mi. Uczyli się budowania kontak-
tów z otoczeniem. Rola opiekuna 

polegała na towarzyszeniu mło-
dzieży w prowadzonej przez nich 
działalności na zasadzie symula-
cji instytucji kontrolnych, funk-
cjonujących w rzeczywistości go-
spodarczej, zapewnieniu uczniom 
bezpieczeństwa oraz skłaniania 
ich do analizy nabytych umie-
jętności i doświadczeń pod ką-
tem podejmowania samodzielnej 
działalności gospodarczej w lo-
kalnym środowisku po zakończe-
niu edukacji. Miniprzedsiębior-
stwo zajmowało się produkcją i 
dystrybucją ozdób świątecznych, 
zaproszeń, kubków okoliczno-
ściowych. Efektem było widoczne 
duże zaangażowanie młodzieży 
w pracach miniprzedsiębiorstwa. 
Poprzez zabawę poznali funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa w re-
aliach gospodarki rynkowej. Na-
uczyli się podejmować samodziel-
nie decyzje.

Nocny Maraton 
Maturalny
W nocy z 11 na 12 grudnia w naszej szkole odbył się Mara-
ton Języków Obcych – język angielski i niemiecki. 

W wydarzeniu tym wzięli udział 
uczniowie klas IV, którzy w maju 
podchodzą do matury z języków 
obcych. Uczestnicy rozwiązywali 
zadania maturalne ćwicząc umie-
jętności czytania oraz słuchania 
ze zrozumieniem, a także struk-
tur leksykalno-gramatycznych i 
wypowiedzi pisemnych.Opiekun-
kami podczas maratonu były na-

uczycielki języka angielskiego – 
panie Ewelina Fedak i Mirosława 
Szymaniak, oraz języka niemiec-
kiego – panie Magdalena Wojcie-
chowska i Marta Portas. Maraton 
języków obcych odbył się w na-
szej szkole już po raz trzeci. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
uczniowie również będą chcie-
li uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Uczestnicy maratonu podczas wykonywania zadań

Zdjęcie nr 1 – Uczestniczki zajęć 

Wyjątkowi goście w ZSP 
4 grudnia 2015 r., w ramach współpracy między szkołami, do 
ZSP zawitała grupka uczniów Szkoły Podstawowej z Osiny. 

Do spotkania doszło za spra-
wą Pani Marii Jendrusiak, która 
wyszła z inicjatywą zaproszenia 
ich do naszej szkoły zarówno w 
celu promowania, zapoznania 
ze szkołą, jak i zaznajomienia 
się z zawodem kucharza. Warsz-
taty te miały za zadanie poka-
zać, dać możliwość zobaczenia, 
sprawdzenia, jak to wszystko 
odbywa się naprawdę – od  stro-
ny technicznej. Pokazanie, że za-
wód kucharza nie jest taki łatwy, 
jaki może się wydawać. Podczas 
zajęć zaprezentowano, jak ku-
charz powinien być ubrany, ja-
kimi prawami rządzi się kuchnia 

i wiele innych ciekawych rzeczy, 
o których warto wiedzieć. Do-
datkowo uczniowie mieli moż-
liwość zwiedzenia szkoły, klas, a 
co najlepsze – wszyscy  razem, 
z okazji zbliżających się świąt, 
piekli pierniczki w szkolnych 
pracowniach. A kto wie, może 
już teraz komuś spodobało się 
to na tyle, że w przyszłości po-
myśli o wybraniu naszej szkoły? 
Przekonamy się! Tymczasem 10 
grudnia naszą szkołę odwiedziła 
jeszcze jedna grupa, tym razem 
z przedszkola o czym napiszemy 
już wkrótce.

 Aleksandra Lisowska kl. I TOH 

UWAGA!!!
Zapraszamy rodziców 

i opiekunów uczniów na 
ZEBRANIE 
OTWARTE,

które odbędzie się 
17 grudnia 2015 r. 

(czwartek)
Harmonogram: 

16.00 – 16.30 – spotkanie 
z wychowawcami 

16.30-17.30 – indywidual-
ne rozmowy z nauczycielami 

ZAPRASZAMY!

II Konkurs Mikołajkowy z Matematyki 
Dnia 9 grudnia 2015 r. w ZSP odbył się II Konkurs Mikołajkowy z Matematyki dla klas 
pierwszych pt.: „Działania na liczbach”. 

W konkursie wzięło udział 9 
uczniów klas pierwszych – 3 osoby 
z klasy I TI, 1 osoba z klasy I TPS i 5 
osób z klasy I TL. Uczniowie mieli do 
rozwiązania działania łączne na licz-
bach rzeczywistych. Konkurs zachę-
cał do podejmowania wysiłku w celu 
doskonalenia umiejętności rachun-
kowych, jak i również do weryfikacji 
popełnianych blędów w obliczeniach. 

Mistrzem rachunków okazał się Seba-
stian Bartosik z klasy I TI a zaraz za 
nim znalazł się  kolega z klasy Adam 
Sędek. Trzecie miejsce na równi uzy-
skali uczzniowie klasy I TL: Piotr Wi-
śniewski, Sebastian Dobruchowski i 
Andrzej Rusak. Organizatorki kon-
kursu Panie Dorota Bondarowicz i 
Alicja Mikołajewska bardzo dzieku-
ją wszystkim uczestnikom konkursu i 

mają nadzieję, że sukcesy zachęcą do 
udziału w innych konkursach mate-
matycznych organizowanych w naszej 
szkole i do doskonalenia umiejętności 
matematycznych. 

Lauraci konkursu wraz z organizatorkami

Praca wre – dzieci pieką pierniczki w pracowni gastronomicznej
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A13.4.śczb.do

Ogrodzenia,
brukarstwo, 

ogrody, trawniki
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do 

A11.4.ś-czb.d/o

Budowa 
tarasów 

drewnianych 
tel. 693 021 059

W345.29-9.06

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

Masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: 

dziennik@
dzienniknowogardzki.pl 
 513-088-309 
91-39-22-165

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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OGŁO SZe NIA drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

NIerUCHOMOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-
wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań 
w budynku mieszkalnym 30-rodzin-
nym z usługami w parterze przy ul. 
Dąbrowszczaków 19. Tel. kom. 783 
570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.
Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe w Nowogardzie Osiedle ra-
dosław w bardzo dobrym sta-
nie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 
818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe   
63 m2: nowe okna, budynek nowo 
ocieplony. W cenie mieszkania dział-
ka pod budowę garażu.Tel. 604 422 
221

• Sprzedam działke budowlana w 
centrum Przemocza 2,500m2 i 3230 
m2 obreb Stargard , Goleniów. Tel 
602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łę-
czyca w rejonie skrzyzowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezposrednio 
do drogi 106 tel 607 835 815

• Sprzedam mieszkanie bezczynszo-
we w Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 
Lutego. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 
693 128 069 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zam-
kowej 4, 3 pokoje 1 piętro(20,15,12) 
kuchnia łazienka wc schowek +garaż 
.Tel 665001251

• zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam kawalerkę ok. 40m2, 3 
maja, parter. Cena do uzgodnienia. 
91 462 12 81

•  Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nowogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 
97 25

• Sprzedam działki pod zabudowe. 91 
39 25 888

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. Tel.  
607 580 172 

• Do wynajęcia mieszkanie w okolicy 

Nowogardu. Tel. 722 080 473 po 15 

• Wynajmę lokal handlowy Dobra No-
wogardzka. 602 247 111 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro 57,8m2.. Tel. 607 540 622

•  Sprzedam dwa pokoje 95 000, Rech 
Nieruchomości. 517 508 374 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie i dwupokojowe 
w Wojtaszycach. 91 39 105 18, 605 
850 786 

• Wynajmę pokój. 667 533 025, 518 
757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym, tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 
647 215 

MOTOrYZACJA

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 
chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Koła Toyota Yaris II 15/185/55 (alufel-
gi, używane opony w b. dobrym sta-
nie) Tanio sprzedam. 519 103 838 

• Sprzedam 4 opony zimowe o wy-
miarach 245/65 R-17-107 H+M+S. 
Tel. 91 39 25 593 

• Sprzedam Opel Corsa C 2001 r., ABS, 
wspomaganie, 4 poduszki, stan bar-
dzo dobry, Cena 4600 zł.Tel. 723 224 
766 

rOLNICTWO

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 
086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 
964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię 
łąki Nowogard i okolice. 608 647 119 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik do ziem-
niaków elektryczny, przyczepę rol-
niczą 4,5 tonową i wywtotkę – stan 
idealny. Sprzedam. 606 576 417

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 
797 

• Sprzedam kaczki żywe lub skubane, 
możliwość dowozu. 726 977 283 

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, 
pług i opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 
603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabów-
ko 18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, 
krowę dojną i jałówkę cielną. 605 
092 517 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 
785 563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ 
– 82, przyczepę rolniczą, pług trzy-
skibowy i czteroskibowy i rozrzutnik 
obornika. 781 932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 
603 541 286 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

•	 Malowanie, montaż paneli pod-
łogowych i inne drobne naprawy 
wykona “złota rączka”. 91 39 22 
783, 784 79 22 70

•	 FIrMA USŁUGOWA „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3- A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137 
081; 693 716 085

•	 PrANIe-MAGIeL,PrANIe DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICerKI 
MeBLOWeJ SAMOCHODOWeJ/ 
SKÓrZANeJ MATerIAŁOWeJ / 
POŚCIeLI WeŁNIANeJ / LANOLI-
NĄ/SPrZĄTANIe: CZYSZCZeNIe 
FUG.TeL.604 373 143 , 794 229 
083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 
653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 
123 127 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy ta-
blety telefony. Skujemy laptopy te-
lefony. Adres Nowogard 700Lecia 15 
I piętro nad apteką tel 91-577-53-73 
lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zbo-
ża, piasku, słomy, traktorów, koparek 
i maszyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 
503 153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydrauli-
ka regipsy, adaptacja poddaszy. 600 
626 268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 
988 735

•  Torty. 600 151 353 

PrACA

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.
Tel.696 443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 
533 848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocni-
ków elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z 
doświadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budowla-
nych. 886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papo-
wych, Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pra-
cownika wymagane przygotowanie 
zawodowe. 91 29 22 180, 660 405 
062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 
530 395 368

• Zatrudnie doradcę do firmy pożycz-
kowej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki 
płacowe dobre i mieszkaniowe. Wia-
domość: 91 39 103 15, 502 56 23 78 

• Praca dorywcza na kuchni przed 
świetami, lepienie pierogów. Kon-
takt 502 026 980.

INNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocię-
te, porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSH, cena do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 
cm, wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 
drzwiowa, kolor jasny, dużo pułek, 
miejsce na wieszaki, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, złożona w pacz-
ki,  tel. 605 522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kom-
pletny z folią na działkę ogrodową 
600 cm *240 cm * 200 cm, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340 

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 
541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska  od 0,50 m 
do 2,5 m kopana lub cięta z własnej 
plantacji formowana tel. 602 10 11 
18 lub 600 899 289

• Karp jadalny – zarybieniowy. Sprze-
dam. 91 39 18 297 

•	 Dnia 30 listopada w poniedzia-
łek na parkingu przy PKP zosta-
ły uszkodzone dwa samochody 
osobowe. Świadków zdarzenia 
uprzejmie proszę o kontakt. 609 
928 045 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa. 601 553 551 

•	 Karp świąteczny, spełnione wy-
magania ekologiczne, sprzedaż 
przy ul Boh. Warszawy nr, 107 
obok sklepu wędkarskiego oraz 
w domu przy ul. Dąbrowskiego 9. 
Tel. 91 39 20 763 

• Drewno opałowe w klockach lub po-
łupane, sprzedam, sosna gałęziówka 
z dowozem. 514 740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 
104 578

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 
828 345 

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 
659



15-17.12.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFOrMATOr LOKALNY - NOWOGArD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGULArNA LINIA MI KrO BU SO WA SerOCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrZeWÓZ OSÓB - rO MAN BIŃCZYK - Linia regularna 
 TeL. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOLCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZeWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał Kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065
Apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Kardia -91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
Animalvet Zielona 2a                        -666 135 133

Drukarnia offsetowa
Drukarnia prasowa 
Drukarnia cyfrowa
Studio graficzne
Introligatornia

Foldery, Ulotki
Plakaty, Książki
   Wizytówki  

35 zł za 100 sztuk 

poligraf@post.pl

www.domjudy.pl

Dom Judy 
sp. z o.o.

Wydajemy:

NOWOGARD • ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65 

Tylko my drukujemy 
bez pośredników czyli tanio

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 
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TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

Oferta 
na kalendarze 2016

Podane ceny zawiarają koszty projektu i przygotowania
Do podanych cen należy doliczyć podatek (VAT 23%).

Kalendarze trójdzielne

8,3010,00
do 100

4 kolory 8,00 6,80 6,00

8,009,00

Kalendarze jednodzielne

7,00 6,00 4,50
do 100

4 kolory
ul. Boh. Warszawy 7A, 72-200 Nowogard

e-mail: gra�k@domjudy.pl

reKLAMA reKLAMA

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7A

POŻYCZKI 
na każdą kieszeń, 

na dowód, bez bik. 
Tel. 501 944 684

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Jaszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  

Tłumacz przysięgły 
języka angielskiego 
Małgorzata Juszkiewicz

Tłumaczenia
dokumentów  
sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

sądowych,  USC, 
samochodowych 

i innych 
tel. 502 376 932 

www.tlumacznowogard.pl

Z wizytą w Pizzerii Neptun 

Przedszkolaki piekły pizzę 
W ostatnim czasie uczniowie oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława 
Malinowskiego w Osinie, udali się wraz z opiekunami do nowogardzkiej pizzerii „Neptun”.  

Właściciele oraz pracownicy 
pizzerii, miło przyjęli przybyłych 
gości. Uczniowie podczas wy-
cieczki dowiedzieli się, jak przy-
gotować smaczną pizze. Dla wielu 
z nich było to niesamowite prze-
życie. Następnie przedszkolaki 
wcieliły się w rolę małych kucha-
rzy, ubrani w fartuszki i czepki, 
pod bacznym okiem specjalistów, 
przygotowywali własne pizzer-in-
ki. Dzieci otrzymały po kuli ciasta, 
sosu, sera oraz innych dodatków. 
Przedszkolaki musiały uformować 
ciasto, nałożyć na nie sos oraz do-
datki. Na zakończenie pizza tra-
fiła do pieca.  Po krótkim czasie 
oczekiwania uczniowie przystąpili 
do degustacji. Po uśmiechniętych 
twarzach maluchów było widać, że 
pizza smakowała.

 Inicjatorem spotkania była 
pani Anna Golik – mama jedne-
go z przedszkolaków.

Klaudia Stefańska 
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W133.1.p.23.05.do

16s. 5

Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kararyjskie, Egipt, Grecja,
Tunezja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Nasi przedsiębiorcy:
Schodami... 
do "Pana 
Ryśka"

Demontują  skrzynki 
pocztowe

Mikołaj  na zamówienie

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklaMareklaMa

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

REKLAMA S015002913A

OCF Szczecin
tel. 728-825-158

Bez zaświadczeń o zarobkach

błyskawiczne pożyczki
na telefon

w domu Klienta

Wynajmę lokal 
o pow. 40m2 

ul. 15 lutego 9c. 
Tel. 91 39 20 776 

kom. 606 378 817

P.H. ARNO 
zatrudni

 głównego księgowego 
na pełny etat. 

Wykształcenie ekonomiczne.

695 300 500

radni uchwalili budżet 

Na co pójdą nasze 
pieniądze w 2016 roku

Czytaj s. 3
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W skrócie

Mieszkańcy Bodzęcina od dawna muszą się borykać ze zniszczoną dro-
gą, która prowadzi ze wsi do krajowej S6. Z informacji, które uzyskało 
w Starostwie Stowarzyszenie „Bodzęcin Razem” wynika, że mieszkańcy 
jeszcze trochę poczekają... Droga powiatowa nr 4156Z o której mowa, ze 
względu na remont krajowej „szóstki” zostanie na długości około 300 me-
trów rozebrana. Ponadto będzie wykorzystywana w celach remontu dro-
gi krajowej, co spowoduje jej dodatkowe zniszczenie. Dlatego wicestaro-
sta poinformował Stowarzyszenie, że nieekonomicznie byłoby przebudo-
wywać drogę, która w ciągu 2-3 lat może zostać uszkodzona.  KR

W środę, 9 grudnia, uczniowie klasy I b z Zespołu Szkół Publicznych im. 
Bronisława Malinowskiego w Osinie wraz z wychowawcą panią Renatą Ja-
remą oraz panią Wiesławą Staszak, wybrali się na wycieczkę do Gospodar-
stwa Agroturystycznego „Chlebowy Dom” w Marianowie. Dzieci podczas 
warsztatów wałkowały i formułowały podpłomyki, małe chlebki, ciastecz-
ka i drożdżówki. Po opuszczeniu gospodarstwa agroturystycznego ucznio-
wie udali się m.in. na przejażdżkę po Marianowie oraz spotkanie ze św. Mi-
kołajem. KS

W czwartek (10 grudnia), nad jeziorem w Nowogardzie, pan Ryszard Ej-
mocki- nowogardzki wędkarz, złowił piękny okaz szczupaka. Długość ryby 
wynosiła 96 cm. - Udało mi się złowić piękny okaz szczupaka, walka z nim 
trwała ok. 20 minut, skończyła się sukcesem i kolejnym zdobytym dobrym 
wynikiem – mówił wędkarz. JB,KS

Nadal króluje świerk 

Ruszyła sprzedaż choinek
Od kilku dni na nowogardzkich ulicach ruszyła sprzedaż choinek. Chętnych do nabywania 
świątecznych drzewek jest z dnia na dzień coraz więcej, mówią Dziennikowi sprzedawcy. 
Nie zmieniają się też gusta klientów. Króluje świerk zwyczajny, chociaż coraz większym za-
interesowaniem cieszy się świerk srebrny zwany – kłującym.

Przy ul. 15 lutego w Nowogar-
dzie, koło Lidla, jak co roku, swój 
punkt sprzedaży prowadzi pan 
Roman Laszkiewicz, który posia-
da prywatną hodowlę drzewek 
w Węgorzy.. - Na chwilę obecną 
właściciela nie ma, ale mogę po-
wiedzieć pani kilka słów na temat 
sprzedaży choinek – mówi pan 
Adrian, sprzedawca: - Choinki po-
chodzą z prywatnej hodowli, która 
znajduje się w Węgorzy. Sprzedaje-
my drzewka od wtorku, 15 grud-
nia, w godzinach od 8.00 do 18.00. 
Mamy zamiar stać tutaj aż do wi-
gilii, czyli 24 grudnia. W sprzedaży 
mamy trzy rodzaje choinek: świerk 
zwykły, świerk srebrny, jodła kau-
kaska. Ceny drzewek są różne, od 
40 zł wzwyż. Zainteresowanie kup-
nem choinek przez klientów, jest 
naprawdę duże. Dziennie sprzeda-
jemy ok. 100 sztuk drzewek. Do-
datkowo nasz punkt sprzedaży ofe-
ruje klientom dowóz choinki na te-
renie Nowogardu, gratis. 

Oprócz Nowogardu, punkt 
sprzedaży drzewek z plantacji 
pana Romana, znajduje się jeszcze 
w Węgorzy, Szczecinie, Policach 
oraz Świnoujściu. 

Kolejny, stały punkt sprzeda-
ży świątecznych drzewek znajdu-
je się przy ul. 700-Lecia koło pie-
karni „Asprod”. 

- Posiadam dwa punkty sprzeda-
ży drzewek przy ul. 700 Lecia oraz 
Wiejskiej 40. Dopiero od dziś (17 
grudnia), rozpoczęliśmy sprzedaż 

ozdobnych drzewek, która będzie 
trwała do 24 grudnia – mówi nam 
właściciel punktu pan Wiesław 
Runiewicz, którego spotkaliśmy 
na stoisku. - Nasz punkt sprzeda-

ży jest czynny od godziny 10: 00 do 
godziny 18:00.  Tą branżą zajmuję 
się już od 10 lat. Jest dopiero wcze-
sna godzina, ale mimo to zauwa-
żyłem, że ruch jest coraz większy. 
Wydaje mi się, że zainteresowa-
nie choinkami będzie duże, zresz-
tą, jak co roku.

Pan Wiesław również posiada 
własną plantację drzewek. 

- Prowadzę uprawę drzewek 
w Olchowie. Stamtąd pochodzą 
drzewka oferowane na stoisku. W 
sprzedaży mam świerk pospolity 
oraz świerk srebrny. Drzewko moż-
na kupić u mnie w cenie od 20zł  do 
80zł, a nawet i 90 zł. W razie po-
trzeby jesteśmy w stanie naszym 
klientom dostarczyć drzewka pod 
wskazany adres – mówi pan Wie-
sław i dodaje, że od dzisiaj (pią-
tek), oprócz choinek, na stoisku 
koło „Asprodu” będzie też można 
kupić rybę na wigilijny stół.  - W 
naszych punktach sprzedaży klien-
ci mogą nabyć również karpie, któ-
re tak jak drzewka, także pochodzą 
z mojej własnej hodowli- dodaje 
sprzedawca. 

Poza punktami, które odwiedzi-
liśmy, wczoraj (czwartek), można 
kupić też choinkę przy ul. Boh. 
Warszawy, koło sklepu Lewiatan. 
Poza tym drzewka, jak co roku 
sprzedawane są także prosto z 
plantacji, jak np. w Długołęce. 

Klaudia Stefańska 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr l/2015 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 
14 grudnia 2015 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych  
na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 60 ust. l i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 oraz poz. 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza 
się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w§ l, obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 4 stycznia 2016 r., z wy-
jątkiem 31 grudnia 2015 r. i l stycznia 2016 r.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez 
podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzysta-
nia z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu 
wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygna-
lizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)- (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwiesz-
czenia oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a także opublikowaniu w 
środkach masowego przekazu.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklaMa reklaMa reklaMa

reklaMa

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Bezpłatne POraDY PraWNe
radca prawny Jerzy Sierocki

18.12.15 (piątek)
godz. 11-12

w redakcji ul. Boh. Warszawy 7a

radni uchwalili budżet 

Na co pójdą nasze pieniądze w 2016 roku 
W minioną środę, radni uchwalili budżet gminy na rok 2016, odrzucając wcześniej ten zaproponowany przez burmistrza Roberta Czaplę. Budżet popar-
ło 15 radnych, z 19 będących na sali. Pozostali, czyli 4 radnych z SLD, wstrzymało się od głosu. 

Zgodnie z zapowiedzią na 
ostatniej sesji odbyło się drugie 
czytanie projektu budżetu. Tuż po 
tym miało odbyć się głosowanie w 
sprawie przyjęcia planu wpływów 
i wydatków gminy na 2016 rok. 
Zanim jednak to nastąpiło, prze-
wodniczący komisji finansowo-
-gospodarczej, Rafał Paśko, złożył 
trzy wnioski o charakterze tech-
nicznym porządkujące stosunek 
zaplanowanych na przyszły rok 
dochodów i wydatków budżeto-
wych gminy. Było to konieczne po 
decyzji z poprzedniej sesji, pod-
czas której radni przyjęli uchwały 
obniżające o 5% wszystkie lokal-
ne podatki, co spowodowało ob-
niżenie dochodów gminy po stro-
nie wpływów z tego tytułu o kwo-
tę 700 tys. zł. Radni zbilansowali 
tę różnicę, poprzez ograniczenie 
wydatków, jakie burmistrz Robert 
Czapla zapisał w dziale „różne 
rozliczenia”. Głównie chodzi o re-
zerwy celowe, czy to przeznaczo-
ne na pokrycie nieplanowanych 
wydatków remontowych. Wyli-
czenia te poddano pod głosowa-
nie. Większością głosów zostały 
zaakceptowane przez radnych. 

Tuż po „uporządkowaniu” rela-
cji wpływów do dochodów, rad-
na Jowita Pawlak, w imieniu 15 
radnych (PSL, PiR-PiS, niezależ-
ni i część z WN) przedstawiła 13 
wniosków o wprowadzenie zmian 
w projekcie budżetu Roberta Cza-
pli. Dotyczyły one rzecz jasna za-
planowanych wydatków, w tym 
głównie tych inwestycyjnych. I 
tak radni zdecydowali, że w przy-
szłym roku wykonane zostaną na-
stępujące zadania (w nawiasie in-
formacja na temat tego, czy i w ja-
kiej kwocie zadanie to zaplanował 
do realizacji Robert Czapla):
•	 dokumentacja i budowa świetli-

cy wiejskiej w Wyszomierzu – 
318 000 zł (było 18 tys. zł)

•	 remont drogi nr 44 w Czermni-

cy dł. 270 m - 200 000 zł (było 
0 zł)

•	  remont drogi Piaski-Dąbrowa-
-Olszyca wkład własny do pro-
jektów FOGR -130 000 zł (było 
0zł)

•	 wykonanie kanalizacji w ul. 
Woj. Polskiego od ul. Traugut-
ta do ul. Sikorskiego - 70 000 zł 
(było 0 zł)

•	 przebudowa dróg i chodników 
ul. Waryńskiego - 210 000, 00 zł 
(było 20 tys. zł)

•	 zagospodarowanie terenu spor-
towo rekreacyjnego pomiędzy 
ulicami Warszawska -Zamko-
wa -Kowalska w Nowogardzie 
- dokumentacja i wykonanie I 
etapu 217 100,00 zł (było 17 000 
zł). Tu warto dodać, że pienią-
dze na ten cel będą pochodzić z 
puli, jaką burmistrz chciał wy-
dać na promocję gminy, a więc 
głównie na dalsze wydawanie 
biuletyny Wiadomości Samo-
rządowe. Rada obniżyła środki 
na ten cel z 332 tys. na 32 tys. zł. 

•	  przebudowa dróg i chodników 
- ulica Żeromskiego - 50 000 zł 
(projekt) (było 0 zł)

•	 przebudowa dróg i chodników - 
ulica Woj. Polskiego - 50 000 zł 
(projekt) (było 0 zł)

•	  przebudowa drogi ulica 15-go 
Lutego (projekt) - 50 000,00 zł 
(było 0 zł)

•	 budowa chodnika we wsi Oso-
wo (projekt) -50 000,00 zł (było 
0 zł)

•	 budowa chodnika we wsi Kulice 
(projekt) - 60 000,00 (było 0 zł)

•	 wykonanie dojazdu, oświetle-
nia, kanalizacji deszczowej przy 
garażach ul. 15-go Lutego - 25 
000,00 zł (było 0 zł)

•	 opinie prawne na wniosek Prze-
wodniczącego Rady (zlecenia 
zewnętrzne) -10 000 zł (było 0 
zł)

•	 dofinansowanie prac remon-
towych i konserwatorskich za-
bytków renowacja Kościoła pw. 

WNMP -  150 000 zł (było 0 zł)
•	 renowacja wieży Kościoła w 

Trzechlu - 10 000 zł (projekt) 
(było 0 zł)

•	 remont- utwardzenie ul. Dą-
browszczaków 40 000,00 zł 

•	 budowa drogi na odcinku Strze-
lewo –kol. Strzelewo- 50 800,00 
zł (było 20 800 zł)

•	  przebudowa dróg i chodników 
w Gminie Nowogard -ulica Pił-
sudskiego porozumienie z Po-
wiatem kwota: 200 000 zł -wy-
konanie (było 0 zł)

•	 budowa oświetlenia w Wierz-
bięcinie - 60 000 zł (projekt i 
wykonanie 3 lampy)

•	 budowa oświetlenia w Orze-
chowie (projekt i wykonanie) 
-50 000 zł

•	 budowa oświetlenia 15-go Lute-
go -60 000 zł 

•	 budowa oświetlenia we wsi Si-
korki 10 000 zł (projekt) 

•	 sterylizacja kotów 10 000 zł
•	 remont ul. Dąbrowskiego wy-

konanie kwota 50 000 zł
•	 wydanie kalendarium Nowo-

gardu pod red. Franciszka Ka-
rolewskiego - 10 000 zł (było 20 
000 zł)

•	 dotacja celowa II Mistrzostwa 
Szkół Techniki Samochodowej 
Województwa Zachodniopo-
morskiego - 10 000 zł (było 0 zł)

•	 uroczystości dożynkowe - 25 
000 zł (było 60 000 zł)

•	  Laur Cisowy -10 000 zł 
•	 Majówka (zaplecze techniczne, 

oprawa muzyczna)- 45 000 zł 
•	 budowa placu zabaw osiedle 

Radosław kwota: 50 000 zł 
•	 Mini Mundial kwota 25 000 zł 
•	 dotacja celowa III Nowogardzki 

Bieg Uliczny 15 000 zł
•	 Maraton Rowerowy Dookoła 

Jeziora 10 000 zł 
•	 dotacja celowa Smocze Łodzie 

10 000 zł 

Poza wymienionymi wyżej wy-
datkami i inwestycjami w przy-

szłym roku wykonane będzie też 
wiele tych wpisanych w budżet 
pierwotnie zaplanowany przez R. 
Czaplę, w tym wiele tzw. przecho-
dzących na następny rok, m. in. 
budowa drogi wewnętrznej wraz z 
parkingiem koło Przedszkola nr 3 
przy ul. Poniatowskiego, budowa 
parkingu przy Przedszkolu nr 4 
przy ul. Kościuszki, budowa łącz-
nika ul. Dworcowej z ul. 700-le-
cia, budowa oświetlenia solarnego 
we wsiach: Konarzewo, Bieniczki, 
dokumentacja na budowę oczysz-
czalni ścieków w Słajsinie. 

Łącznie na inwestycje w przy-
szłym roku przeznaczono w bu-

dżecie 4 mln 900 tys. zł. Dochody 
budżetowe zaplanowano na po-
ziomie 71 mln 628 tys. zł, a wy-
datki 69 mln 232 tys. zł. Tak skon-
struowany budżet, po zmianach, 
poparło 15 radnych z 19 radnych 
na sali (PSL, PIR-PiS, PO, nieza-
leżni i WN). Od głosu wstrzymał 
się cały, 4-osobowy klub SLD. 

 Szczegółową analizę przyjętego 
przez radnych budżetu, zwłaszcza 
dotyczącą wydatków, przedstawi-
my po tym, jak opublikowany zo-
stanie tekst ujednolicony doku-
mentu. 

Marcin Simiński 

Cytat tygodnia
(W związku z komentowaniem przez lokalnych komuszków ostatnich 

działań porządnych ludzi)   
 Komunistyczna praksis, rzecz jasna, unaoczniała na każdym kroku, 

że faktycznym skutkiem próby realizacji tego projektu, (czyli wdraża-
nia komunizmu w życie- dop. red.) jest – jak to dosadnie i wielokrot-
nie stwierdzał autor Drogi donikąd (Cat Mackiewicz) – przemienianie 
wszystkiego i wszystkich w gówno. 

Napisał: prof. Jacek Bartyzel - Uniwersytet MK w Toruniu
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Czy prostactwo musi 
mieć się dobrze?

Mijający tydzień przyniósł z sobą 
dwa przypadki zdarzeń, które w nowo-
gardzkiej rzeczywistości należy trakto-
wać w kategorii niespodzianek, na do-
datek niespodzianek cieszących du-
cha niczym świąteczny prezent. Pierw-
sze zdarzenie to protest zorganizowa-
ny przez p. Mirosława Berezowskie-
go, przeciwko sposobowi traktowania 

osób dla miasta zasłużonych, w związku z ostatnim przy-
padkiem zwolnienia, a w zasadzie wywalenia (tak to się w 
istocie odbyło) p. Zofii Pilarz. O przebiegu protestu i kuli-
sach sprawy dyrektor biblioteki pisaliśmy w poprzednich nu-
merach DN. Drugie wydarzenie to publiczne oświadczenie  
p. Jana Kopycińskiego, z którego treści wynika, że nie u 
wszystkich przyzwoitość jest trwale zablokowana przez, 
oczekiwany przez aktualne lokalne władze, bezkrytyczny 
serwilizm. Oświadczenie to publikowaliśmy w poprzednim 
numerze DN. Oba przywołane wydarzenia nie tylko świad-
czą o szlachectwie ducha ich głównych autorów, ale także ra-
tują honor nowogardzian w obliczu braku dotychczas istot-
nej reakcji społecznej na liczne przypadki, a w zasadzie nie-
kończący się ciąg zdarzeń, który w języku polskim nazywa-
my arogancją władzy (odmiana chamstwa).  W tym słowie 
arogancja mieści się głównie brak poszanowania, tutaj brak 
szacunku dla osób nie tylko ze względu na ich walory czy 
zasługi, ale także ze względu na fakt, że są osobami. (Nie-
stety trzeba tę oczywistość dzisiaj tłumaczyć). Ale w słowie 
arogancja mieści się także tupet czynienia zła ubranego dla 
niepoznaki w pozory dobra. Jakie takie „dobre” zło ma skut-
ki dla życia zbiorowego w świecie cywilizowanym wiedziano 
już dawno. Pisał Feliks Koneczny:

„Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urzą-
dzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współ-
pracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu 
zbiorowym głupota (a choćby tylko naiwność) jest gor-
sza od samego zła, nie byłoby bowiem zła w życiu pu-
blicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy do-
brymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli.” 
Dlatego obywatelu, nowogardzianinie nie trać rozeznania, 
co jest dobre a co złe, a tylko w pozorne dobro ubrane. Wy-
starczy posłuchać i poczytać głoszone słowa, żeby poznać, 
kto jest, kto. Tę swoistą lokalną księgę Who is Who piszą co-
dzienne swoimi wypowiedziami i działaniami przedstawi-
ciele lokalnej władzy bądź ich najemnicy, których to, z sza-
cunku dla kultury czytających DN, nie będę ani przywoły-
wał ani tym bardziej cytował. Jeśli tego, co widać i słychać 
jest mało to, aby nie tracić rozeznania etycznego, wystarczy 
przypomnieć sobie nauki, które na pewno wpajano nam kie-
dyś w domu: że trzeba być uczciwym, że nie należy nikogo 
krzywdzić, że trzeba bronić krzywdzonych.  Przypomnieć 
sobie i przyłożyć do tego obserwowane wokół działania. Jeśli 
pan Mirosław Berezowski i pan Jan Kopyciński ujmują się za 
krzywdzonymi, jeśli domagają się szacunku dla potraktowa-
nych po prostacku, jeśli domagają się tego publicznie działa-
jąc bezinteresownie, a z tego powodu spotykają ich ze stro-
ny władzy- sformułowane na dodatek w knajacki sposób- ja-
kieś zarzuty: to, kto tu jest kim?  Odpowiedź jest oczywista, 
ale trzeba ją w tej sytuacji jednak sformułować i głośno wy-
razić (choćby wokół siebie), ponieważ niestety nie wystarczy 
tylko „znacząco” milczeć. To milczenie jest bowiem jedynie 
wygodne, a nie - godne. 

sm

Tak się czyni, jak się nie czyta książek… 

Burmistrz szuka kandydata na 
dyrektora biblioteki
Po odwołaniu p. Zofii Pilarz, burmistrz Robert Czapla rozpisał konkurs na stanowisko dyrektora 
biblioteki. Gdyby nie nagłówek ogłoszenia konkursowego trudno byłoby się jednak po opublikowa-
nym zestawieniu wymagań zorientować, że chodzi o wybór na tak specyficzne stanowisko. 

- Kandydat ma mieć studia wyż-
sze, ale kierunek nikogo nie ob-
chodzi - swoją refleksją na ten te-
mat dzieli się z DN Jan Kopy-
ciński - może być po resocjaliza-
cji, technologii żywienia, rybołów-
stwie lub budowie dróg i mostów. 
Nie musi znać się na pracy biblio-
tekarza, nie musi znać się na lite-
raturze i obecnym rynku książek, 
nikt nawet nie oczekuje od niego 
żeby czytał książki. Od kandyda-
ta oczekuje się tylko jednej szcze-
gólnej umiejętności –obsługi ksero-
kopiarki. Przepraszam także pra-
wa jazdy kategorii B, inne sprawy 
naszych miejskich włodarzy nie in-
teresują. Dziwię się, że nie żądają 
od niego umiejętności obsługi mo-
tocykla, przecież on też jest nie-
zbędnym narzędziem pracy biblio-
tekarza - z przekąsem kończy nasz 
rozmówca. 

Oczywiście po raz kolejny oka-
zuje się, że aby sensownie rządzić i 
organizować rzeczy wspólne, trze-
ba coś umieć i jeszcze więcej ro-
zumieć, ale aby porządzić i „po-
trąbić” o tym wszem i wobec - nic 

nie trzeba poza tupetem. Dlate-
go trudno się dziwić, że od kan-
dydata na dyrektora biblioteki w 
nowogardzkiej gminie oczeku-
je się umiejętności komiwojaże-
ra skoro odpowiadający za sze-
roki katalog spraw publicznych 
w tym za zatrudnienie dyrekto-
ra, burmistrz gminy reprezentuje 
głównie umiejętności fotomode-
la. (Istnieje tutaj też prawdopodo-
bieństwo konieczności dopasowa-
nia kształtu ofertowego pożądanej 
sylwetki do już wybranej osoby?)

W tej sytuacji przyszłość po-
wołanej wczoraj decyzją radnych 
i ulokowanej właśnie w bibliote-
ce Izby Pamięci rysuje się w spo-
sób wyjątkowo klarowny – będzie 
to zapewne izba Roberta Czapli i 
jego wizerunków (ewentualnie za-
łapią się tam też facjaty kilku jego 
kumpli równie dla Nowogardu 
zasłużonych).  Zapewne przynaj-
mniej tak będzie do czasu, gdy 
mieszkańcy nie zmienią włoda-
rza.  

sm

Zero na prawników 
Radni nie zgodzili się na przyznanie kolejnych pieniędzy, jakie gmina chciała przeznaczyć w przy-
szłym roku na opłacenie prawników z Poznania, którzy reprezentują miasto w sprawie potocznie 
zwanej „przetargiem na wodę”. W odpowiedzi na to wiceburmistrz postraszył radnych prokuraturą. 

Burmistrz Robert Czapla chciał, 
aby w przyszłym roku w budże-
cie miasta zarezerwować kolejne 
60 tys. zł na wynagrodzenia dla 
prawników z Poznania. Podczas 
środowej sesji, radni wprowa-
dzając swoje zmiany do budżetu, 
zdjęli te środki. To oznacza, że od 
stycznia gmina nie będzie miała, z 
czego opłacić mecenasów wynaję-
tych przez miasto w celu skutecz-
nego wprowadzenia na sieć wo-
dociągowo-kanalizacyjną firmę z 
Niemiec. 

W 206 roku czeka nas kilka 
spraw przed sądami w ramach 
PPP, w tym o wydanie majątku, 
czy unieważnienie przetargu, cze-
go domaga się PUWiS.  Mam ro-
zumieć, że gmina ma przestać się 
bronić, nie jeździć na te sprawy są-
dowe, czy od razu wysłać do sądów 
pisma, że rezygnujemy ze swoje-
go stanowiska? Jeśli tak, to oczywi-
ście złożę doniesienie do prokura-
tury, bo takie działania są w mo-
jej ocenie jak najbardziej szkodli-
we dla gminy – pogroził radnym 
wiceburmistrz Krzysztof Kolibski. 

Radni jednak nie tacy strachli-
wi. Przypomnieli, że kilka mie-
sięcy temu rada w drodze uchwa-
ły przyznała pieniądze na obsługę 
prawną w ramach „przetargu na 
wodę”.  Gmina wówczas zapew-
niała, że to ostatnie pieniądze, ja-
kie zostaną wydane na ten cel. 

W sierpniu głosowaliśmy 
uchwałę, za pomocą której przeka-
zaliśmy 40 tys. zł na wynagrodze-
nia dla prawników.  Wtedy mówi-
liście państwo, że te pieniądze wy-
starczą na te sprawy, które są na 
wokandzie. Tak się jednak nie sta-
ło. Wyciągnęliśmy więc z tego na-
ukę i stąd nasz wniosek o zdjęcie 
z budżetu na kolejny rok tego wy-
datku, skoro tamte pieniądze miały 
wystarczyć. A jeżeli będzie potrze-
ba przekazanie dodatkowych środ-
ków, to złożycie państwo wniosek 
w tej sprawie, a my te pieniądze 
przyznamy, jeśli uznamy to za za-
sadne– mówiła radna. 

Na te słowa zareagował bur-
mistrz Robert Czapla. 

Jeżeli sądy ogłosiłyby terminy 
rozpraw jeszcze w tym roku, to te 

pieniądze by nam starczyły. Sądy są 
jednak niezawisłe, a my nie mamy 
wpływu na ich pracę. Jeśli sąd ogło-
si termin rozprawy na styczeń, to 
my nie mamy pieniędzy, aby praw-
nicy nas reprezentowali na sali roz-
praw. To oznacza, że pozbawiacie 
nas środków na obronę przed tymi 
sądami – mówił Robert Czapla. 

Radnych to jednak nie przeko-
nało. Zapowiedzieli, że decyzje o 
konieczności wydania dodatko-
wych pieniędzy na obsługę praw-
ną gminy będą, na wniosek bur-
mistrza, podejmowane na bieżą-
co, w czasie kolejnych obrad.  

Przypomnijmy, że do roku 2012 
na honoraria dla prawników, pró-
bujących w imieniu gminy prze-
kazać w dzierżawę nowogardz-
kie wodociągi w ręce niemieckiej 
spółki, wydano już ok. 250 tys. zł. 
Jak do tej pory jednak tak wyso-
kie honoraria dla mecenasów nie 
przyniosły zamierzonego skutku 
tzn. nadal nie widać końca kryzy-
su w obszarze gospodarki wodno-
-kanlizacuyjnej w gminie. 

MS
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Z okazji 

50 rocznicy 
urodzin 

dla Jacka Kowalczyka 
z Nowogardu najserdeczniejsze 

życzenia składa 
Jacek Kowalczyk

ŻYczeNia

Pracują spełniając dziecięce marzenia 

Mikołaj na zamówienie 
Mikołaj do wynajęcie? Dlaczego nie? Taką, dość oryginalną usługę na terenie Nowogardu i okolic świadczą od kilku lat panowie Tomasz i Robert. W roz-
mowie z DN zdradzają nam, jak wyglądają kulisy tej nietypowej, ale jak się okazuje przynoszącej wiele radości pracy. 

Dziennik Nowogardzki: Skąd 
wziął się pomysł, aby pracować, 
jako święty Mikołaj. Od jak daw-
na się tym panowie zajmujecie?  

Pan Tomek: Pomysł narodził się 
4 lata temu, kiedy to urodził mi się 
syn. W związku z tym, moja żona 
poprosiła mnie, abym przebrał się 
za św. Mikołaja. Od tamtej pory 
stało się to w naszym domu trady-
cją. Znajomi widząc, co robię po-
prosili mnie, abym w ten szczegól-
ny czas przyszedł również do ich 
domów. Nie widząc w tym żadne-
go problemu, chętnie się zgodzi-
łem. Wtedy przyszedł mi do głowy 
taki pomysł, by służyć swoją po-
mocą innym. Chciałem wiedzieć, 
czy wśród mieszkańców Nowogar-
du będzie również zapotrzebowa-
nie na to, co robię. Popyt na moją 
działalność był ogromny. Zainte-
resowanie osobą świętego Mikoła-
ja przekroczyło moje najśmielsze 
oczekiwania. Dlatego postanowi-
łem podjąć współpracę z moim ko-
legą Robertem.

Pan Robert: Od 2012 mam oka-
zję współpracować z Tomkiem 
i wraz z nim spełniać marzenia 
dzieci. W okresie świątecznym jest 
naprawdę ogromne zapotrzebowa-
nie na usługę, którą my wykonuje-
my.  Gdy Tomek zaproponował mi 
współpracę, to nie potrafiłem mu 
odmówić, i z ogromną chęcią zgo-
dziłem się. Tomek sam już nie da-
wał rady, dlatego postanowiłem 
mu pomóc.

Poza tym mam bardzo dobry 
kontakt z dziećmi, a to też duży 
plus w tej pracy.

Działamy na terenie Nowogar-
du i okolic.  W zeszłym roku z racji 
tego, że pojawiła się strona interne-
towa, zaczęliśmy otrzymywać tele-
fony z okolicy: Dobrej, Golczewa 
a nawet z Kamienia Pomorskiego. 
Od przyszłego roku będzie nas jesz-
cze więcej. Planujemy naszą dzia-
łalność rozszerzyć. 

Domyślam się, że to praca se-
zonowa, a raczej jednodniowa. 
Pewno najwięcej roboty macie 
panowie w wigilię? 

 Tak oczywiście. I z tym się wiąże 
także sporo wyrzeczeń. Jest to cięż-
ka praca, która wymaga ogromne-
go poświęcenia, gdyż nasza dzia-
łalność obejmuje okres świąteczny. 
W wigilię, musimy poświęcić, więc 
nasze życie rodzinne, aby móc speł-
niać marzenia innych. 

R.: Wszystko jest robione w cią-
głym biegu. W wigilię potrafimy 
pracować już od południa do póź-
nych godzin wieczornych. Zda-
rza się nawet, że do godziny 22:00. 
Terminy są naprawdę napięte, sta-
ramy się jak najwięcej odwiedzić 
w tym czasie domów. Mikołaj dla 
każdego dziecka ma tyle czasu, ile 
to dziecko potrzebuje.  Dzieci przy-
gotowują piosenki, wierszyki. Chcą 
spędzić z nami jak najwięcej czasu. 

Czy dzieci w dzisiejszych cza-
sach wierzą w św. Mikołaja? Jak 
reagują na spotkanie z nim?

R.: Dzieci wierzą, ale jed-
ne mniej, a drugie więcej. Reak-
cja dzieci na spotkanie z Mikoła-
jem jest też różna. Jedne płaczą, 
bo się przestraszą Mikołaja z bro-
dą, a drugie zapraszają go do stołu 
i pytają, czy przypadkiem może nie 
jest głodny. Proponują nam rów-
nież ciasteczka, co jest naprawdę 
bardzo miłe.

Czy zdarzyła się panom jakaś 
szczególna sytuacja podczas wy-
konywania swojej pracy, która 
utkwiła do dnia dzisiejszego w 
Waszej pamięci?

T.: Najbardziej nietypowa sytu-
acja, jaka mnie spotkała, polegała 
na tym, że prezent, który wręcza-
łem, był gabarytowo, jak dla mi-
kołaja, za duży. Mikołaj nie miał 
możliwości fizycznych, aby ten pre-
zent unieść. Tym prezentem była 
pralka. Pralkę musiałem posta-
wić na specjalnym wózeczku, aby 

móc wjechać z nią do domu. Był to 
prezent dla babci. Babcia była za-
chwycona, na koniec usiadła Mi-
kołajowi na kolana i zrobiła sobie 
z nim zdjęcie.

R.: W zeszłym roku również 
miałem taką nietypową sytuację. 
Dziewczynka bardzo przeżywała 
spotkanie ze św. Mikołajem. Przy-
gotowała specjalnie wierszyk, pio-
senkę. Kiedy musiałem już wyjść, 
miałem problem z opuszczeniem 
domu tej rodziny, gdyż dziew-
czynka zaczęła płakać. To było jej 
pierwsze spotkanie z Mikołajem, 
które bardzo jej się spodobało. Na 
szczęście z pomocą rodziców udało 
nam się załagodzić sytuację. 

Jakie prezenty najczęściej wy-
bierają rodzice dla dzieci? 

R.: Dziewczynki zazwyczaj do-
stają lalki, chłopcy samochody, wy-
wrotki, wozy strażackie. W dzisiej-
szych czasach są to również smart-
phony, konsole i popularne tablety.

T.: Dodatkowo mogę powiedzieć, 
że podczas naszych wizyt pozosta-
li domownicy otrzymują od Miko-
łaja rózgi. Podczas naszego spotka-
nia zadajemy również dzieciom 
pytanie, czy rodzice byli grzecz-
ni? Po ich odpowiedziach przygo-
towujemy dla rodziców odpowied-
nie prezenty.

Czy oprócz okresu świąteczne-
go, świadczą panowie usługi w 
okresie karnawału?

R.: Oferujemy tylko i wyłącznie 
usługę: Mikołaj do wynajęcia. W 
okolicach 6 grudnia, też czasami 
dostajemy zlecenia. Mamy rów-
nież swoje prace, dlatego to jest 
niemożliwe.

T.: Ale za to udzielamy się rów-
nież m.in. w świetlicach wiejskich, 
w domach dziecka. Za te wizyty 
nie pobieramy żadnych opłat, ro-
bimy to z czystej przyjemności.

W jaki sposób można się z pa-
nem skontaktować? 

T.: Rodzice mogą się z nami kon-
taktować telefonicznie pod nr Tel.: 
530 615 189. Informacje na temat 
numeru telefonu znajdują się w 
ogłoszeniu, które widnieje na stro-
nach Dziennika Nowogardzkiego. 
Poza tym, mamy jeszcze stronę in-
ternetową www.mikołaj.wnowo-
gardzie.pl 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Demontują skrzynki pocztowe
We wtorek (15 grudnia), do redakcji DN, przyszedł pan Leopold, który poinformował nas o tym, że Poczta Polska zdemontowała 
skrzynki pocztowe znajdujące się przy ul. 15 Lutego i Księcia Józefa Poniatowskiego. Z informacji, które uzyskaliśmy od rzecznika 
Poczty Polskiej, we wrześniu zdemontowana została również skrzynka znajdująca się przy ul. Boh. Warszawy. Powodem jest mała licz-
ba listów, które trafiały do skrzynek. Tym samym na terenie Nowogardu pozostało jedynie 6 skrzynek pocztowych...

 Pan Leopold, który poinfor-
mował nas o likwidacji skrzy-
nek pocztowych, powiedział, że 
skrzynki zniknęły już w listopa-
dzie. Dla niego, jako mieszkań-
ca tamtej części miasta, to bardzo 
duże utrudnienie, gdyż obecnie 
najbliższą skrzynkę pocztową ma 
przy ul. 3 Maja... - Dla mnie to jest  
niezrozumiałe, jak pan to sobie 
wyobraża, że mieszkańcy ul. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego będą te-
raz chodzić z listem na Pocztę przy 
ul. 3 Maja? - mówi pan Leopold. 
Zdemontowane punkty Poczty 
Polskiej znajdowały się dokład-
nie przy sklepie pana Laskowskie-

go, oraz naprzeciw sklepu spo-
żywczego, znajdującego się przy 
SOSW. Postanowiliśmy zapytać 
na Poczcie, dlaczego wymienio-
ne punkty ze skrzynkami pocz-
towymi zostały usunięte? - Głów-
nym warunkiem decydującym o 
utrzymaniu przez nas skrzynki w 
danej lokalizacji jest liczba prze-
syłek nadawanych przez klientów 
za jej pośrednictwem, jak również 
odległość do następnej najbliższej 
skrzynki nadawczej. W Nowogar-
dzie nasze analizy wykorzysta-
nia niektórych skrzynek poczto-
wych pokazały, że nie są one użyt-
kowane przez klientów w ogóle 

lub w bardzo znikomym stopniu. 
Zdecydowaliśmy się zatem je zde-
montować. Prace przeprowadzili-
śmy w pierwszej połowie listopa-
da. Najbliższe skrzynki nadawcze 
dla ulicy 15 Lutego i ul. Księcia Jó-
zefa Poniatowskiego w Nowogar-
dzie znajdują się przy ul. 3 Maja 
17 oraz przy Placu Wolności 1 – 
informuje Kamila Supron-Kali-
nowska z Biura Prasowego Pocz-
ty Polskiej S.A. 

Niedawno mieszkańcy wymie-
nionych ulic najbliższy punkt ze 
skrzynką nadawczą mieli przy ul. 
Bohaterów Warszawy 35, jednak 
jak poinformowała nas rzecznik 

Poczty Polskiej, skrzynka ta zo-
stała zdemontowana już we wrze-
śniu br. Tym samym w Nowogar-
dzie pozostało 6 skrzynek poczto-
wych, z tym że dwie znajdują się 
w tej samej lokalizacji, a miano-
wicie chodzi o ul. 3 Maja 17 (czy-
li budynek Poczty Polskiej) oraz 3 
Maja 18 (skrzynka z dostępem ca-
łodobowym). Pozostałe skrzynki 
zlokalizowane są w następujących 
miejscach tj. przy ul.: Generała 
Józefa Bema 61, Placu Wolności 
1, Warszawskiej 14 oraz Wojska 
Polskiego 7. 

KR 

Sygnały Czytelników @  

Panowie Rober i Tomasz nawet na potrzeby rozmowy z DN nie wyszli ze swojej roli 
św. Mikołaja.
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 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Księdzu Tomaszowi Perz
i wszystkim, którzy uczestniczyli

w ostatniej drodze

śp. Eugenii Wojtkus
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

lekarzom, pielęgniarkom 
i całemu personelowi

oddziału wewnętrznego 
szpitala w Nowogardzie

za opiekę nad chorą 

eugenią Wojtkus
serdeczne podziękowanie 

składa rodzina

PODziękOWaNiaPODziękOWaNia

(Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała 

się i poszła z pośpiechem w góry 
do pewnego miasta w [pokole-
niu] Judy. Weszła do domu Za-
chariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdro-
wienie Maryi, poruszyło się dzie-
ciątko w jej łonie, a Duch Świę-
ty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: Błogosła-
wiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc Twoje-
go łona. A skądże mi to, że Mat-
ka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto, skoro głos Twego po-
zdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w moim łonie. Błogo-
sławiona jesteś, któraś uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane 
Ci od Pana.

W dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii dotykamy tajemni-
cy zwiastowania Maryi przez 
anioła Gabriela, że stanie się ro-
dzicielką Syna Bożego, Bogaro-
dzicą. Maryja mogła usiąść so-
bie spokojnie w domu, zacząć 
przygotowywać się na przyj-
ście Dziecka, lecz tego nie czy-
ni. Ta żydowska dziewczyna wy-
biera się i idźcie z pośpiechem w 

góry do swojej krewnej Elżbie-
ty, która także oczekuje potom-
stwa. Jaka myśl z tego wypływa 
dla nas? Cokolwiek nie wydarzy 
się w naszym życiu nie możemy 
stawiać siebie w centrum świa-
ta. Kto jak kto, ale Maryja mogła 
to jak najbardziej zrobić, prze-
cież będzie Matką Syna Bożego. 
Nie bez powodu Kościół święty 
stawia nam Ją za wzór do naśla-
dowania. Maryja, która nie sta-
wia siebie w centrum, lecz za-
wsze drugiego. Mam być w tym 
podobnym do tej Niewiasty. W 
swoim domu, pracy, klasie mam 
nie stawiać siebie na pierwszym 
miejscu, nie moje wizje mają być 
najważniejsze, lecz zawsze drugi 
człowiek. Tak czyni Maryja. W 
kulturę żydowską bardzo moc-
no wpisany jest patriarchat, czy-
li dominacja roli mężczyzny w 
społeczeństwie. Sam ewangeli-
sta Łukasz daje nam to odczuć 
mówiąc, że Maryja udała się do 
domu Zachariasza. Wraz z Ma-
ryją zaczynamy dostrzegać wiel-
kość kobiety, która tak bardzo 
często była poniżana. W cza-
sach współczesnych też moż-
na dostrzec przestrzenie, w któ-
rych poniżana jest kobieta. Sło-
wo zachęca nas do dostrzeżenia 
wielkości i godności wpisanej w 
serce każdej kobiety. Godności, 
którą nadał każdej kobiecie sam 
Bóg. Stwórca bardzo często po-
kazuje nam, że pragnie posługi-
wać się tym, czym gardzi świat. 
Tymi małymi, bezbronnymi, 
słabymi ludźmi. Tak zrobił przez 
Maryję. Tak pragnie robić przez 
każdego z nas. Nie bój się pod-
jąć trudu niesienia innym Jezusa 

jak to uczyniła Maryja. Bóg jest 
z Tobą! On pragnie się Tobą po-
służyć. Twoimi ustami, dłońmi, 
twoim sercem. Oddaj Mu sie-
bie, daj się poprowadzić. Mary-
ja poszła w góry, a to znaczy, że 
musiała dokonać pewnego wy-
siłku. Niesienie innym Jezusa 
nie jest czymś łatwym. Wymaga 
od nas wysiłku. Maryja zaniosła 
Elżbiecie Jezusa. My mamy tak-
że nieść Jezusa „Elżbietom” dzi-
siejszych czasów. Ewangeliczna 
Elżbieta składa wyznanie wia-
ry. Mówi o Maryi, jako o Mat-
ce swojego Pana. Doświadczenie 
spotkania Jezusa w Maryi do-
prowadziło ją do wyznania wia-
ry. Tak powinno zakończyć się 
każde niesienie przez nas Jezusa 
innym- wyznaniem wiary. Każ-
da „Elżbieta” powinna wyznać 
wiarę w Boga. Powiedzieć naj-
pierw w swoim sercu, a następ-
nie swymi ustami te proste sło-
wo, ale jakże trudne: WIERZĘ. 
Elżbieta mówi do Maryi: błogo-
sławiona jesteś, któraś uwierzy-
ła. Bądź i Ty człowiekiem bło-
gosławionym, bo do takich na-
leży Królestwo Boże. Rozpoczę-
liśmy bezpośrednie przygoto-
wanie na przyjście Jezusa. Wy-
korzystaj dobrze ten czas. Jesz-
cze nie jest za późno. Przygotuj 
się na Jego przyjście, ale i pomóż 
w tym innym. Zanieś innym Je-
zusa. W sposób szczególny tym, 
którzy dawno w swoim życiu 
Go nie gościli. Stawaj się Mary-
ją- człowiekiem niosącym Jezu-
sa. Zanoś Go innym, a na pewno 
On przyjdzie do Ciebie! 

ks. Krystian Dylewski Julian Kusiak: lat 87, zmarł 15.12.2015 r., pogrzeb odbył się 
17.12.2015 r., na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Zajrzyjmy  
do katechizmu

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 li-
stopada 2016 r., potrwa w Koście-
le katolickim Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia Bożego.  Ogłosił 
to Ojciec Święty Franciszek - Dro-
dzy bracia i siostry, często myśla-
łem o tym, jak Kościół może uczy-
nić jeszcze bardziej oczywistym swe 
posłannictwo bycia świadkiem mi-
łosierdzia. Jest to droga, która roz-
poczyna się od nawrócenia ducho-
wego. I dlatego postanowiłem ogło-
sić Jubileusz Nadzwyczajny, które-
go ośrodkiem będzie Miłosierdzie 
Boże. Będzie to Rok Święty Miło-
sierdzia. Chcemy przeżywać go w 
świetle słów Pana: «Bądźcie mi-
łosierni jak Ojciec wasz jest miło-
sierny» (Łk 6, 36) - powiedział pa-
pież. Rok Miłosierdzia rozpoczął się 
otwarciem Drzwi Świętych w Bazy-
lice św. Piotra w uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny (8 grudnia) br. 

W związku z tym ogłoszonym 
przez Franciszka rokiem świętym 
rozpoczynamy publikację perio-
dycznej rubryki, w której będzie-
my poruszać różne aspekty Miło-
sierdzia Bożego. Na początek cy-
tat z Katechizmu według św. To-
masza z Akwinu. Katechizm ten 
opracował ojciec Tomasz Pegues 
z Zakonu Kaznodziejskiego i za-
wiera on w formie pytań i odpo-
wiedzi, rozważania dotyczące ca-
łej doktryny chrześcijańskiej.

Pytanie: Na czym polega miło-
sierdzie Boga?

Odpowiedź: Miłosierdzie 
Boga polega na tym, że daje każ-
demu bytowi więcej, niż wyma-
ga tego jego natura, a także na 
tym, że nagradza dobrych bar-
dziej, niż na to zasługują i karze 
złych mniej, niż im się to należy 
(z. 21, a-4 z Summy …)

Ministranci lepili pierogi
Ministranci z parafii pw. Wniebowzięcia NMP, przygotują 
się do wspólnej wigilii. Ministrancka wieczerza odbędzie się 
już w najbliższą sobotę, o godz. 15.00, w domu parafialnym.

Z tej okazji, w minionych 
dniach, ministranci przy pomocy 
uczniów z Technikum Gastrono-
micznego w ZSP, lepili pierogi. To 
tradycja bowiem nakazuje, że po-
trwa ta musi znaleźć się na wigi-
lijnym stole. 

Na wspólną wigilię, która odbę-
dzie się w najbliższą sobotę, mi-
nistranci zaprosili również swo-
ich rodziców. Pozostaje życzyć 
wszystkim pięknej wieczerzy no i 
smacznego...

MS
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„czytelnicy pytają - prawnik radzi”

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- Oddam: małe pieski (rasa mieszana) tel. 693925093
- Matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki au-

tomatycznej, segmentu kuchennego i pokojowego Tel: 573275297
- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 

667 353 578
- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, 

junkers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę 
rozsuwaną tel. 514 322170

- Oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- Oddam: większą ilość trocin za darmo. Transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 735448007
- Oddam cztery małe, miłe kotki Tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305

Odpowiedzialność za długi 
współmałżonka

„Pozostaję w związku małżeń-
skim, nie mamy ustanowionej roz-
dzielności majątkowej. Mąż bez 
mojej wiedzy i zgody zaciąga liczne 
pożyczki, czy możliwym jest, że w 
przypadku postępowania egzeku-
cyjnego Komornik Sądowy będzie 
egzekwował także z mojego wyna-
grodzenia oraz z naszego wspólne-
go mieszkania?”

Niewątpliwym jest, iż w sytu-
acji, gdy oboje małżonkowie za-
ciągają zobowiązanie, wierzy-
ciel uprawniony jest do docho-
dzenia spłaty z majątku wspól-
nego, jak również z ich majątków 
osobistych. Co jednak w sytuacji, 
gdy zadłużeniu ulega tylko jeden 
z małżonków i to częstokroć bez 
zgody i wiedzy drugiego? 

Jeśli chodzi o odpowiedzial-
ność wynikającą z czynności cy-
wilnoprawnych, odpowiedzial-
ność małżonków przewidziana 
jest w przepisach kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. Jak wynika 
zatem z treści art. 41 § 1 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jeże-
li małżonek zaciągnął zobowiąza-
nie za zgodą drugiego małżonka, 
wierzyciel może żądać zaspoko-
jenia także z majątku wspólnego 
małżonków. Zgodnie natomiast z 
treścią § 2 wskazanego przepisu, 
jeżeli małżonek zaciągnął zobo-
wiązanie bez zgody drugiego mał-
żonka albo zobowiązanie jednego 
z małżonków nie wynika z czyn-
ności prawnej (np. odpowiedzial-
ność odszkodowawcza związana 
z uszkodzeniem ciała), wierzyciel 
może żądać zaspokojenia z mająt-
ku osobistego dłużnika, z wyna-
grodzenia za pracę lub z docho-
dów uzyskanych przez dłużnika z 
innej działalności zarobkowej, jak 
również z korzyści uzyskanych z 
jego praw, a jeżeli wierzytelność 
powstała w związku z prowadze-
niem przedsiębiorstwa, także z 
przedmiotów majątkowych wcho-
dzących w skład przedsiębior-
stwa. Podobnie odpowiedzial-
ność kształtuje się w przypadku 
zobowiązań powstałych przed po-
wstaniem wspólności majątkowej, 
jak również dotyczących majątku 
osobistego jednego z małżonków. 
W praktyce oznacza to, iż w przy-
padku np. kredytu zaciągniętego 
bez zgody współmałżonka, bank 
czy też inna instytucja udzielają-
ca pożyczek, będzie miała moż-

liwość dochodzenia swoich rosz-
czeń jedynie z majątku osobiste-
go współmałżonka oraz jego wy-
nagrodzenia za pracę, przy czym 
wierzyciel nie będzie uprawnio-
ny do dochodzenia roszczeń od 
drugiego ze współmałżonków, a 
także z majątku wspólnego mał-
żonków (np. mieszkania objętego 
wspólnością majątkową małżeń-
ską). Należy także pamiętać, iż na-
wet w przypadku wyrażenia zgo-
dy na zaciągnięcie zobowiązania, 
wierzyciel nie będzie uprawnio-
ny do zaspokojenia się z majątku 
osobistego małżonka wyrażające-
go zgodę. Ograniczenie to nie do-
tyczy oczywiście sytuacji, w któ-
rych oboje małżonkowie są stro-
nami czynności prawnej – wów-
czas oboje ponoszą odpowiedzial-
ność w takim samym zakresie, a 
wierzyciel może żądać zaspokoje-
nia zarówno z ich majątku wspól-
nego, jak również majątków oso-
bistych każdego z nich. 

Zaznaczenia wymaga także, iż 
w przypadku gdy egzekucja z ma-
jątku osobistego małżonka, a tak-
że z jego wynagrodzenia za pra-
cę i innych dochodów okaże się 
nieskuteczna, a w skład majątku 
wspólnego wchodzi np. nierucho-
mość, wierzyciel uprawniony jest 
do wystąpienia z roszczeniem o 
ustanowienie przez sąd rozdziel-
ności majątkowej, jeżeli upraw-
dopodobni, że zaspokojenie wie-
rzytelności stwierdzonej tytułem 
wykonawczym wymaga dokona-
nia podziału majątku wspólne-
go małżonków. Postępowanie ta-
kie toczy się wówczas z udziałem 
wierzyciela, który po ustanowie-
niu rozdzielności może domagać 
się zaspokojenia z udziału przy-
padającego zadłużonemu mał-
żonkowi (do czasu bowiem trwa-
nia wspólności majątkowej mał-
żeńskiej, żaden ze współmałżon-
ków nie może dysponować udzia-
łem w tejże wspólności). 

Odmiennie ukształtowana jest 
odpowiedzialność z tytułu zobo-
wiązań podatkowych. Kwestia ta 

uregulowana została w przepisach 
Ordynacji podatkowej. Jak wyni-
ka zatem z treści art. 29 ordyna-
cji podatkowej, w przypadku osób 
pozostających w związku małżeń-
skim odpowiedzialność za podat-
ki wynikające ze zobowiązań po-
datkowych, obejmuje majątek od-
rębny podatnika oraz majątek 
wspólny podatnika i jego małżon-
ka. W przypadku ustanowienia 
rozdzielności podatkowej – skut-
ki prawne ograniczenia, zniesie-
nia, wyłączenia lub ustania wspól-
ności majątkowej nie odnoszą się 
do zobowiązań podatkowych po-
wstałych przed dniem:

- zawarcia umowy o ograni-
czeniu lub wyłączeniu ustawowej 
wspólności majątkowej,

- zniesienia wspólności mająt-
kowej prawomocnym orzecze-
niem sądu,

- ustania wspólności majątko-
wej w przypadku ubezwłasnowol-
nienia małżonka,

- uprawomocnienia się orzecze-
nia sądu o separacji.

Tym samym niepobrane przez 
małżonka będącego przedsiębior-
cą zaliczki na podatek od wyna-
grodzenia pracowników, obcią-
żają majątek osobisty małżonka, 
jak również cały majątek wspól-
ny. Odpowiedzialność ta rozcią-
ga się także po Ustaniu małżeń-
stwa (za zobowiązania podatkowe 
jednego z małżonków powstałe w 
trakcie trwania małżeństwa), przy 
czym, zgodnie z przepisem art. 
110 ordynacji podatkowej, organ 
podatkowy musi wydać decyzję 
ustalającą odpowiedzialność byłe-
go małżonka jako osoby trzeciej. 
Należy przy tym pamiętać, iż jak 
wynika z treści art. 108 § 4 ordy-
nacji podatkowej, Skarb Państwa 
sięgnie do majątku byłego współ-
małżonka, obciążonej w decyzji 
podatkowej zaległościami podat-
kowymi małżonka, dopiero wów-
czas, gdy egzekucja z jego majątku 
okazała się w całości lub w części 
bezskuteczna. 

Agnieszka Warian

To już tradycja 

Wielka wigilia 
Caritas 
Wczoraj, tj. czwartek, w godzinach popołudniowych w re-
stauracji Kamena, odbyła się wielka wigilia Caritas z tere-
nu parafii pw. Wniebowzięcia NMP. W uroczystej wieczerzy 
wzięło udział ponad 100 osób!

Wigilie organizowane przez 
Caritas, działającym przy „starym 
kościele” to już tradycja. Co roku, 
do wspólnej wieczerzy zapraszani 
są wszyscy korzystający z pomo-
cy organizacji. Jest to także oka-
zja do podsumowania przedświą-
tecznej akcji prowadzonej przez 
Caritas każdego roku, polegającej 
na zbiórce żywności w lokalnych 
marketach. W tym roku akcja ta, 
pod ogólnopolskim hasłem „Tak. 
Pomagam” odbyła się w dnia 4-5 
oraz 11-12 grudnia. Prowadzona 
była w sklepach Biedronka, Inter 
Marche, Polo Market i Netto. 

-W trakcie zbiórki zebraliśmy 
2,5 tony darów w postaci żywno-
ści.  Dzięki temu mogliśmy przygo-
tować około 100 paczek z produk-
tami spożywczymi i drugie tyle ze 
słodyczami dla dzieci. Paczki zo-
staną wręczone rodzinom pod-
czas dzisiejszej wigilii. Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie naszej akcji 
– mówi Grażyna Rynkiewicz, wie-
loletnia wolontariuszka Zespołu 
Caritas przy parafii pw. WNMP. 

W tym roku część żywności ze-
branej w trakcie akcji w marke-
tach trafiła także do naszych Ro-
daków na Litwie. 

- Około 300 kg żywności wysła-

liśmy również do polskich rodzin 
na Wileńszczyznę – dodaje prze-
wodniczący Caritas przy parafii 
pw. WNMP, proboszcz ks. Grze-
gorz Legutko, 

Wigilia Caritas jest też okazją 
do podsumowania działań po-
dejmowanych przez organizację 
w mijającym roku.  Dlatego też 
wolontariusze Caritas, za pośred-
nictwem DN, dziękują wszystkim 
darczyńcom oraz sponsorom za 
wspieranie działań na rzecz ro-
dzin potrzebujących z terenu pa-
rafii WNMP. 

-Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom, którzy wspierają nasze 
akcje i zbiórki prowadzone na tere-
nie parafii. Podziękowania kieru-
jemy również naszym stałym spon-
sorom, głównie lokalnym przedsię-
biorcom, którzy wspierają nas fi-
nansowo i rzeczowo. Serdeczne 
Bóg Zapłać kierujemy też do pań-
stwa gazety, dzięki której możemy 
szerzej docierać z naszymi ogłosze-
niami kierowanymi do potrzebują-
cych. W tym dniu dziękujemy też 
właścicielom i personelowi restau-
racji Kamen za przygotowanie lo-
kalu do przyjęcia gości wigilijnych 
– mówi G. Rynkiewicz.

Marcin Simiński
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Nowogardzki  sklep sieci                               produkuje własne wędliny,  
w dodatku bardzo tradycyjnymi metodami

 Czy rzeczywiście tak jest?  - z  
tym pytaniem zwracamy się do 
Kierownika działu mięsnego.

Oczywiście - odpowiada kie-
rownik działu w nowogardzkim 
Intermarche - w naszym mar-
kecie mamy specjalne pomiesz-
czenia wydzielone z przeznacze-
niem pod rozbiór mięsa i pro-
dukcje wędlin oraz wędzarnie. 
Dostawy świeżego mięsa odby-
wają się cztery razy w tygodniu 
i pochodzą od sprawdzonych 
polskich dostawców. Na miej-
scu robimy wędzonki i kiełba-
sy tradycyjne w naprawdę szero-
kim asortymencie. Dostawców, 
jak mówiłem, mamy sprawdzo-

nych. Przyjeżdżają do nas przede 
wszystkim półtusze – świeże, do-

brej jakości, chude, odpowied-
nio wychłodzone. I nie zdarza 
się tak, że – jak konkurencja – 
oferujemy np. karkówkę bez ko-
ści za 9 zł za kilogram. Bo taka 
cena musi oznaczać, że mięso zo-
stało sztucznie „wzbogacone” Co 
oczywiście nie znaczy, że w ogó-
le nie mamy promocji, bo te zda-
rzają się często.

Czyli kupując wędliny wyra-
biane w nowogardzkim Inter-
marche mamy gwarancje, że 
płacimy za pełnowartościowy 
towar?

-Dokładnie tak. Mięso, z któ-
rego robimy wędliny, pochodzi 
z rozbieranych chwilę wcześniej 

półtusz, a gdy wyroby są gotowe, 
jadą prosto na stoisko. My nawet 
nie używamy solanek, dzięki któ-
rym w produktach sprzedawa-
nych w dużych hipermarketach 
zwiększana jest zawartość wody. 
Wykorzystujemy po prostu tra-
dycyjne metody, których uczono  
kilkadziesiąt lat temu. Stosujemy 
jedynie sól peklującą, a poza tym 
przyprawy – czosnek, pieprz, ja-
łowiec i inne, oczywiście w zależ-
ności od rodzaju wyrobu.

A jakie wędliny są w Inter-
marche wytwarzane?

Asortyment jest bardzo sze-

roki. Od kiełbas grubych, takich 
jak żywiecka, krakowska sucha, 
krakowska parzona, mortadela 
tatrzańska, przez kiełbasy drob-
no rozdrobnione typu zwyczaj-
na, śląska, podlaska, rzeszowska, 
starowiejska, chłopska i gospo-
darcza, po kabanosy, salcesony, 
kaszanki. Gwarantuje, że wszyst-
kie mają i wygląd i smak. Wózek 
z gotowymi produktami wyjeż-
dża na stoisko mięsne codzien-
nie około godz. 11. Każdego dnia 
oferujemy też coś w cenie pro-
mocyjnej.

Klienci sobie chwalą?
O tak! Mamy stałych klien-

tów, kolejka oczekujących przy 
stoisku to normalny widok, nie 
trzeba więc lepszych dowodów 
na to, że nasze  wędliny smaku-
ją. Ludzie po prostu wiedzą, że 
jest w nich mięso, a nie jakieś 
wypełniacze, ulepszacze, różne 
chemiczne dodatki. Zresztą wy-
starczy przekroić nasza kiełbasę, 
żeby zobaczyć że są w niej kawał-
ki mięsa a nie zmielona na drob-
no masa. Nic nie namaczamy i 
nie farbujemy. To po prostu tra-
dycyjnie wyrabiane wędliny wę-
dzone na dymie z dębowych i 
bukowych zrębków oraz jałowca. 
Właśnie tak to u nas wygląda...

NOWA LOKALIZACJA: ul. Warszawska 14 (obok poczty) tel.  91 395 10 87

TekST SPONSOrOWaNY

Wędliny są wędzone na miejscu co gwarantuje ich świeżość

Takie wędliny można kupić na stoisku w Intermarche

Pan Jarosław gwarantuje, że wędliny są 
bardzo smaczne 
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Z cyklu nasi przedsiębiorcy - Ryszard pietrzak

Schodami… do „Pana Ryśka” 
„Bar u Ryśka” to lokal gastronomiczny z daniami typu - fast - foods niemniej zapewnia także gamę dań, spożywanych na normalny obiad, czy też przyjęcie 
weselne i okolicznościowe. Sylwestrowy bal już za kilkanaście dni. Jeśli w tym roku nie zamierzamy spędzić nocy na prywatnej zabawie w domu lub przed 
telewizorem, najwyższy czas, by przyjrzeć się ofertom imprez sylwestrowych w nowogardzkich lokalach. Jedną z nich może być noc sylwestrowa w „Barze 
u Ryśka”, którego właściciel, Ryszard Pietrzak jest kolejnym naszym bohaterem z cyklu „ Nasi przedsiębiorcy”.

Dziennik Nowogardzki: Panie 
Ryszardzie, słynie pan ze smako-
witych szaszłyków. A, pana lokal 
z gościnności, ale i również kło-
potliwych schodów, które pro-
wadzą do baru. Niektórzy, mimo 
najszczerszych chęci może mieć 
problem z dostaniem się do środ-
ka? 

Ryszard Pietrzak – Tutaj ma 
pan rację. Ale, zapewniam, że jest 
to sprawa do rozwiązania, bowiem 
pracownicy łącznie ze mną, są go-
towi takiej osobie pomóc i wprowa-
dzić ją po schodach do baru. Osta-
tecznie możemy tej osobie zapropo-
nować posiłek latem pod parasolem 
słonecznym. Lokal jest taki, jaki jest, 
toteż niewiele można tu zrobić w tej 
sprawie.

Wiele osób zastanawia się nad 
tym, jak spędzić nadchodzą-
cy Sylwester. Hucznie, w domu, 
a może na balu w lokalu „U Ryś-
ka?” 

Przede mną i innymi właścicie-
lami lokali gastronomicznych pra-
cowity okres, który osiągnie apo-
geum w noc sylwestrową. Dlatego 
lokal „U Ryśka”, jak zwykle będzie 
starał się trzymać fason w tę wy-
jątkową sylwestrową noc, która u 
mnie będzie dla gości „na bogato”. 
W ofercie przewidzianych jest wie-
le różnych dań bardzo dobrej jako-
ści, woda rozmowna o parametrach 
0, 7” wraz z przystawkami na ciepło 
i zimno. Do tego oczywiście wszel-
kie sałatki oraz wypieki oraz or-

kiestra na żywo, która będzie grać 
od godz. 20:00 do godzin rannych. 
Gwoździem balu sylwestrowego bę-
dzie oczywiście „wybór króla i kró-
lowej balu”.

Historia baru „U Ryśka” wywo-
dzi się z niewielkiej budki, w któ-
rej podobno piekły się najlepsze 
kurczaki i szaszłyki w mieście? 

Pana pytania powodują, że czło-
wiek czy chce, czy nie, musi co-
fać się w przeszłość. Ten lokal po-
wstał 12 lat temu w miejscu daw-
nego niewielkiego budyneczku, któ-
ry nazywał się „Kogucik”. Piekło się 
w nim kurczaki i szaszłyki. Tamtejsi 
właściciele, mimo że radzili sobie z 
działalnością, to zachęcali mnie do 
tego, bym odkupił od nich ten teren 
wraz z tym budyneczkiem.

I co było później? 
Po małej analizie finansowo – 

ekonomicznej stwierdziłem, że wej-
dę w ten interes i wybuduję lokal od 
fundamentów, który będzie większy 
i przyniesie nieco większe możliwo-
ści w aktywności biznesowej. Mały 
budyneczek „Kogucik” już nie ist-
nieje, ale słynął z dobrych kurcza-
ków, szaszłyków i sprzedaży „napo-
ju złocistego”, który to w tym loka-
lu podobno sprzedawało się w bar-
dzo dużych ilościach. Dziś już jego 
nie ma, ale sentyment pewnie po-
został po małym „Koguciku”. Lokal 
„U Ryśka” jest zdecydowane większy 
i w ofercie ma nieco więcej dań, któ-
re oprócz tego, że są smaczne, to za-
wierają w sobie wszystko to, co po-

winy mieć. Czyli jak jest kotlet, to 
musi być on z prawdziwego mięsa 
mielonego, które będzie zawierało w 
sobie nie polepszacze, wypełniacze, 
ale właśnie naturalne mięso zmielo-
ne tu na miejscu w maszynce.

Zbierając materiały o kulina-
riach wyczytałem i przekonałem 
się, że rumiany, pachnący ziołami 
gorący kurczak na dużym półmi-
sku, praktycznie zawsze robi wra-
żenie? Ale, by tak było musi być 
odpowiednio upieczony? 

Chcę powiedzieć, że pieczonego 
kurczaka właściwie nie da się ze-
psuć, oczywiście pod warunkiem, 
że go upieczemy, a nie przesuszy-
my. Jest w obecnym czasie wiele 
przypraw i sposobów, by go idealnie 
przyrządzić. Ja osobiście zawsze do-
bieram takie przyprawy, które pod-
kreślą odpowiedni smak kurcza-
ka. Ptak musi też mieć odpowied-
nią wagę.

Kurczak, kurczakiem, ale je-
dzenie w dobrej kuchni musi 
być oparte na domowych trady-
cjach…, czy u pana też tak jest?

Tradycyjne polskie dania są do-
bre dla naszego podniebienia. Są 
one oczywiście bardzo kaloryczne, 
ale uważam, że warto od czasu do 
czasu się na nie skusić. Kuchnia pol-
ska obfituje w potrawy mięsne przy-
rządzane na wiele sposobów. Szcze-
gólnie popularne są np. na święta 
takie dania jak: bigos, kotlet scha-
bowy, pierogi czy też gołąbki. Ale 
też wiem, że polska kuchnia słynie 
z doskonałego chleba, który z na-
szych piekarń jest bardzo dobrej ja-
kości, o czym pan się przekonał pi-
sząc w ostatnim cyklu. W moim lo-
kalu klient może zjeść dania, które 
są skierowane do młodzieży, dzie-
ci i osób dorosłych. Tosty, hambur-
gery, hot-dogi, zapiekanki, paszte-
ciki. Dlatego zapraszam jeszcze raz 
wszystkich, którzy chcą zjeść dobrze 
i dużo. 

Panie Ryszardzie, ale mówią, że 
to jest niezdrowe jedzenie, które 
już dziś nie ma racji bytu? 

Dlatego w ofercie mam także peł-
ne obiady z zupami, ziemniaka-
mi, surówkami, napojami, które są 
przygotowywane na bieżąco i są jak 
najbardziej świeżo gotowane. 

Wiem, że oprócz dań restau-
racja organizuje jeszcze imprezy 
okolicznościowe.  

To prawda. Lokal był wybudowa-
ny właśnie z tą myślą. Dlatego or-
ganizujemy również zabawy tanecz-
ne, imprezy okolicznościowe, czy też 
wesela, a i bywa, że stypy. Dlatego 

pozostaje mi tylko zaprosić wszyst-
kich państwa tu do „U Ryśka”. A je-
żeli jest wolna sobota to Bar „U Ryś-
ka” również organizuje dancingi z 
orkiestrą. 

Sztuką jest organizować impre-
zy tak, by klient później chciał 
wrócić? 

To prawda. Dlatego staramy się 
organizować imprezy w taki sposób, 
by klient chciał tu wrócić. Dlatego 
jak na razie pod tym względem ten 
manewr nam się udaje. Kto był raz 
to wraca z powrotem. 

Panie Ryszardzie, celem „Ku-
chennych Rewolucji” autorskiego 
programu Magdy Gesller jest wy-
szczególnienie głównych proble-
mów i naprawa ich. Gdyby pan 
miał zaprosić do swojej restaura-
cji M. Gessler to…?

To chętnie zaprosiłbym panią 
Magdę na kawę do „U Ryśka” i wy-
daje mi się, że chyba miałaby kło-
pot, by mnie z czymś tu zaskoczyć? 
Oglądam czasami jej programy, ale 
nie inspiruję się jej pomysłami, bo są 
niektóre takie pomysły, które mi się 
nie podobają, bo nie mają odniesie-
nia do realiów cenowych. Życie jest 
tak ułożone, że nie ma w nim nic za 
darmo. Dlatego dobry towar musi 
być w dobrej cenie.

„Danie dnia” to oferta, któ-
rą spotkamy w każdej już niemal 
restauracji w Nowogardzie. Bo-
wiem ma być ona ofertą dla nie-
zdecydowanych klientów, którzy 
nie wiedzą, jaką potrawę zamó-
wić. Czy w związku z tym, tutaj 
też jest taka możliwość?

Widzę, że te oferty cieszą się po-
wodzeniem. Ale w mojej restaura-
cji takiej oferty jeszcze nie wprowa-
dziłem. Natomiast dla mnie dużym 
problem jest fakt, że w Nowogardzie 
jest coraz mniej osób do pracy. Py-
tał pan, dlaczego wożę kartę z ogło-
szeniem, że przyjmę do pracy? A no 
dlatego, że wszystkie możliwe spo-
soby już, czy to przez prasę lokalną, 
czy też pocztę pantoflową, zawiodły. 
Pozostał mi jeszcze sposób „na sa-
mochód”, dlatego wożę kartkę już 2 
miesiące z ogłoszeniem, ale tel. jak 
milczał tak milczy. Warunkiem np. 
dla kucharza jest to, by miał umie-
jętności i nie palił papierosów, gdyż 
one powodują, że ma on ograniczo-
ny smak. Dlatego pracę u mnie do-
stanie ten, kto nie pali i wkłada ser-
ce w gotowanie. Ofertę też kieruję 
do kelnerki, która szuka pracy.

Opinia przedsiębiorców na te-
mat polityki podatkowej stosowa-
nej latami przez obecnego burmi-

strza, wśród przedsiębiorców bu-
dzi raczej negatywne opinie. A ja-
kie jest pana zdanie na ten temat?

Tutaj muszę być dość ostry ze 
swoją odpowiedzią, bowiem poli-
tyka, jaką uprawia ratusz, dla nas 
przedsiębiorców jest zabójcza. Jeżeli 
tak będzie dalej, to śmiem twierdzić, 
że za kilka lat biznes gastronomicz-
ny w Nowogardzie zapadnie się i to 
z dwóch powodów: braku ludności, 
która masowo opuszcza to miasto 
jadąc za chlebem na zachód oraz z 
powodu wysokich podatków. Proszę 
spojrzeć, co tu się dzieje? Jest już tyle 
lokali do wynajęcia, że te wywieszo-
ne kartki aż „kolą” w oczy. Ratusz 
wyciąga rękę po kasę. Tylko nas nie 
pyta o zdanie, jak nam się żyje? Dla-
tego pytam, czy ktoś tam myśli? Po-
lityka lokalna idzie w bardzo złym 
kierunku, mimo że była jakaś obniż-
ka, która i tak nie rozwiąże wszyst-
kiego. Nie pamiętam, kiedy byłem 
na choćby małym urlopie lub kie-
dy ktoś z władz pytał mnie, czy po-
trzebuję jakiejś pomocy, jako lokal-
ny przedsiębiorca? Muszę pilnować 
swojego interesu, pracować i zarobić 
na podatki i spłatę kredytu, który 
zaciągnąłem w banku. By się nie po-
wtarzać powiem bez ogródek, ta po-
lityka i podatki są absurdalne i do-
prowadzą kiedyś do tego, że my lo-
kalni przedsiębiorcy będziemy han-
dlować z bagażnika swojego samo-
chodu, bo będzie to najbardziej ko-
rzystne. Uważam osobiście, że funk-
cja urzędnika, czy burmistrza po-
winna być podyktowana jakąś fa-
chowością i doświadczeniem zawo-
dowym. A nie protekcją kolegów lub 
bliższej czy dalszej rodziny.

A jak to pan widzi w Nowogar-
dzie? 

Nie jest sztuką podpisać jakiś do-
kument, czy go wydać i nie brać za 
to odpowiedzialności dostając jesz-
cze dobrą i wysoką wypłatę. Urzęd-
nicy oprócz tego, że pracują to mają 
niewielką odpowiedzialność, gdzie 
ja czy inni przedsiębiorcy w tym 
mieście odpowiadają za wszyst-
ko. Tam w tych murach każdy tyl-
ko siedzi, ale chce być zwolniony z 
odpowiedzialności i nie odpowia-
dać za swoje błędy. To wszystko co 
mam do powiedzenia w tym tema-
cie. Korzystając z okazji chciałabym 
jak najserdeczniej złożyć wszystkim 
mieszkańcom gminy Nowogard ży-
czenia, Wesołych, Spokojnych Świąt 
i zaprosić na Sylwester do baru „ U 
Ryśka”. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pan Ryszard od wielu lat  pracuje w gastronomii
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45 rocznica robotniczego zrywu w Szczecinie

Powstaliśmy wtedy ponownie z kolan
17 grudnia obchodziliśmy 45 rocznicę tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na Pomorzu, także w Szczecinie. Właśnie w Szczecinie podczas robotni-
czego strajku zginęło od kul interweniującej władzy w grudniu 1970 i styczniu 1971 roku, 16 na ogół bardzo młodych osób. Niżej prezentujemy fragment 
pracy magisterskiej poruszającej temat tamtych wydarzeń autorstwa jednego z pracowników naszego wydawnictwa prasowego Przemysława Plecana. 

 Grudzień, jako początek – sty-
czeń, jako rozwinięcie - luty, jako 
zakończenie,czyli trzy akty szcze-
cińskiego dramatu.

Zrozumienie zimowego kryzy-
su, na który składała się grudnio-
wa rewolta, styczniowy strajk oraz 
lutowe wywiązywanie się z obiet-
nic wobec rozczarowanych lu-
dzi przez KC PZPR, wymaga szer-
szej perspektywy. Mam przez to na 
myśli wiedzę na temat ogółu wy-
darzeń, wystąpień i represji, któ-
re miały miejsce pomiędzy 7 grud-
nia 1970 r., a 1 marca 1971 r. Krót-
kie omówienie wydarzeń zamyka-
jących się w powyższych cezurach 
czasowych pomoże lepszemu zro-
zumieniu zimowego kryzysu.

7 grudnia 1970 r. między rzą-
dami Republiki Federalnej Nie-
miec, a Polską Rzeczpospolitą Lu-
dową dochodzi do podpisania 
układu o normalizacji stosunków, 
co było nie lada wyczynem bio-
rąc pod uwagę wydarzenia minio-
nych lat. Moim zdaniem musiało 
to spowodować zupełnie odmien-
ny tok rozumowania między lu-
dem a władzą. Tym bardziej, że ów 
tok rozumowania w PRL niemal 
zawsze między tymi dwiema gru-
pami się różnił. Analizując wyda-
rzenia, które miały miejsce po za-
warciu układu wyciągam wniosek, 
że układ miał konkretne znacze-
nie – ośmielające władzę do coraz 
„sprytniejszych” posunięć.

Kolejnym wydarzeniem, które 
szczególnym piętnem wyryło się w 
pamięci milionów, miało miejsce 
12 grudnia około godziny 19.00. 
Za pośrednictwem dostępnych 
wówczas mediów, czyli radia i tele-
wizji, została ogłoszona podwyżka 
cen, która była swoistą iskrą, która 
wywołała pożar. Eryk Krasucki pi-
sał: „Konflikt rozpoczęty w grud-
niu 1970 r. od wprowadzenia pod-
wyżki cen jest klasycznym przykła-
dem gry społecznej. Mamy tu więc 
naruszenie społecznych norm po-
przez podwyżkę cen, wprowadzo-
na w szczególnym momencie, je-
śli uwzględni się charakter świąt 
Bożego Narodzenia i ich znacze-
nie w polskim kalendarzu. To sym-
boliczne złamanie społecznego 
ładu doprowadziło do gwałtow-
nie narastającego kryzysu, w wyni-
ku, którego ludzie wyszli na ulice, 
doszło do zamieszek i użycia bro-
ni przez „siły porządkowe”, a na-
stępnie do strajku, który objął nie-
mal całe miasto”. Klimat dnia na-
stępnego, czyli niedzieli handlowej 
13 grudnia, najlepiej oddaje cy-
tat z filmu dokumentalnego zaty-

tułowanego Dni, które wstrząsnęły 
Polską. Grudzień 1970: „Niedziela 
jest dniem handlowym, zbliżają się 
święta, ludzie przyglądają się ce-
nom, czują się oszukani. Operacja 
uderza w rodziny o niskich docho-
dach, a przecież już wcześniej w 
wielu domach trudno było związać 
koniec z końcem. Narasta rozgory-
czenie”. Rozgoryczenie najszybciej 
narasta w Trójmieście, a dokładnie 
w Gdańsku, gdzie już w poniedzia-
łek, 14 grudnia, dochodzi do ulicz-
nych starć poprzedzonych straj-
kiem w Stoczni im. Lenina. 

We wtorek, 15 grudnia, w Szcze-
cinie dochodzi do mobilizacji sił – 
głównie ZOMO w związku z wy-
darzeniami w Trójmieście. Lokalne 
władze wydają zdawać sobie spra-
wę z tego, iż sytuacja jest poważ-
na, aczkolwiek nie doceniają peł-
ni powagi sytuacji, co warto zazna-
czyć – jest jeszcze czas na zahamo-
wanie eskalacji konfliktu poprzez 
odwołanie podwyżki cen. Władze 
nie decydują się na taki ruch i za-
mieszki wymykają się spod kon-
troli. Wkrótce, 17 grudnia, kry-
zys wybucha na całym Pomorzu. 
Głównym inicjatorem strajków są 
zakłady przemysłu okrętowego – 
stocznie, ponieważ zwłaszcza w 
Szczecinie są to zakłady najwięk-
sze zatrudniające najwięcej pra-
cowników, którzy mogli czuć się 
pokrzywdzeni przez podwyżki z 
13 grudnia. Powszechnie przyjęło 
się mówić, że stocznie pociągnęły 
resztę i w zasadzie tak było.

17 grudnia, rewolta osiąga peł-
nię: w Szczecinie, Gdyni, jak i 
w Gdańsku. Obywatele PRL za-
mieszkujący wymienione miasta 
Wybrzeża, spotkali się z komplet-
nym brakiem przestrzegania re-
guł w życiu publicznym. Niespra-
wiedliwość, która dotknęła ludzi 
na Pomorzu jest z punktu widze-
nia współczesnego człowieka zu-
pełnie niewyobrażalna. Rządzący 
państwem podjęli niewybaczalne 
decyzje – zadecydowali o otwarciu 
ognia do swoich obywateli. Takie 
zachowanie doprowadziło do wie-
lu ofiar bezpośrednio. Zmieszanie 
tego kryzysu z systemem, jaki pa-
nował w PRL miał głębsze reper-
kusje. Pisząc „system” mam głów-
nie na myśli jego organa – gene-
ralnie Służbę Bezpieczeństwa. SB 
przyczyniła się bezpośrednio bądź 
pośrednio do tragedii wielu lu-
dzi, których prawdziwa liczba ni-
gdy nie będzie znana, ponieważ 
nie wszystkie akta zostały zacho-
wane. Wracając do okresu kryzysu, 
skupiając się na Szczecinie do klu-

czowych świąt pozostało sześć dni. 
18 grudnia, w stoczni im. Adol-
fa Warskiego, a więc centralnym 
miejscu szczecińskiej rewolty, oko-
ło godziny 14.00, następuje wybór 
osobowego komitetu strajkowego i 
proklamacja strajku okupacyjnego. 
W piątek w związku z dołączaniem 
się kolejnych zakładów powsta-
je także OKS, czyli Ogólnomiejski 
Komitet Strajkowy. Kolejnego dnia 
w sobotę Ogólno-miejski Komi-
tet Strajkowy przedstawia listę 21 
postulatów, – których kluczowym 
elementem jest cofnięcie podwyżki 
cen lub podwyższenie płac.

Istotnym elementem grudniowej 
rewolty jest to, że to nie władza zła-
mała wówczas strajk – 22 grudnia, 
strajk w Szczecinie został złama-
ny w moim odczuciu właśnie przez 
święta. Klimat przerwanego/za-
wieszonego strajku i perspektywy 
takich a nie innych – zawieszonych 
w próżni – świąt Bożego Narodze-

nia w Szczecinie najlepiej odda-
je cytat z narracji filmu, o którym 
mowa powyżej: „wydaje się, że wy-
palił się już gniew, ludzie zaczynają 
myśleć o nadchodzących świętach 
Bożego Narodzenia, przypomina-
ją o tym dekoracje sklepowych wi-
tryn i choinki. Tego roku święta 
nie były radosne”.

Grudniowa rewolta w Szczeci-
nie przyniosła, co najmniej, trzy 
zjawiska: 1. powszechne rozcza-
rowanie w uboższych warstwach 
społeczeństwa Szczecina; 2. ofia-
ry, których liczba rozmyta została 
w mnogich i zakręconych zezna-
niach, wzajemnie się wykluczają-
cych; 3. jedne z najsmutniejszych 
świąt Bożego Narodzenia. Klimat 
beznadziejności odczuwalny był 
powszechnie, dlatego nowy rok 
witano bez większych perspektyw i 
nadziei. Podwyżka cen nadal kłuła 
oczy obywateli Szczecina. Pierw-
szych zmian szczecinianie docze-
kali się dopiero 11 stycznia, wów-
czas doszło do zamiany na stano-

wisku I sekretarza KW PZPR w 
Szczecinie. Można stwierdzić, że 
grudniowym strajkiem wymuszo-
no jednak pewne sprawy, jednak 
„pociągnięcie za sznurki” miało 
miejsce zbyt późno, aby dało to ro-
botnikom odczuć, że są brani po-
ważnie. Na szczytach PZPR stwier-
dzono, że Antoni Walaszek nie jest 
już odpowiednim kandydatem na 
sekretarza KW PZPR – i słusznie 
z pewnością nie mogło to nikogo 
zaskoczyć, gdyż był to wszem i wo-
bec oczekiwany ruch. Jak wspo-
mniałem, o tyle, o ile sama zmiana 
nikogo specjalnie nie zaskakiwa-
ła tyle osoba, która „wskoczyła” na 
miejsce niepopularnego Grubego, 
jak mówiło się o Antonim Walasz-
ku w Szczecinie, owszem. Mowa o 
zupełnie anonimowym w Szcze-
cinie, Eugeniuszu Ołubku. Jak pi-
sze Eryk Krasucki: „Przywiezienie 
człowieka w teczce”, jak się wów-
czas mówiło, rzeczywiście nie było 

rozwiązaniem szczególnie szczęśli-
wym, ale, jak już zaznaczono, lep-
szego naówczas nie było. Wielu 
działaczy, nawet tych uczestniczą-
cych w obradach Plenum KW, mo-
gło nie zdawać sobie z tego spra-
wy”. Być może nie była to najgor-
sza decyzja aczkolwiek w Szczeci-
nie znajdowali się „gracze”, którzy 
chcieli zająć miejsce Walaszka zde-
cydowanie najistotniejszym z nich 
był Jerzy Ostrzyżek.

18 stycznia dochodzi do publika-
cji na łamach prasy lokalnej liczby 
ofiar grudniowego rozlewu krwi. 
W „Kurierze Szczecińskim” poja-
wił się tekst, w którym przeczytać 
można było o szesnastu ofiarach 
„wydarzeń grudniowych”. Władze 
długo zwlekały z podaniem infor-
macji o ofiarach śmiertelnych gru-
dniowej rewolty, co raczej nie po-
mogło, jeżeli chodzi o nastroje w 
mieście, zwłaszcza w stoczni. Na 
łamach innych pism lokalnych, to 
znaczy w Gdyni, Gdańsku i Elblą-
gu, również 18 stycznia podaje się 

liczby ofiar grudniowego strzela-
nia do ludu pracy. Kolejnym wyda-
rzeniem, które „wstrząsnęło” i za-
razem przyspieszyło akcje w Szcze-
cinie, było wydarzenie mające bez-
pośrednie skutki w postaci strajku, 
mianowicie – masówka na W-4 
podczas niej podjęte zostały zo-
bowiązania produkcyjne. Niby nic 
nadzwyczajnego, bowiem to częste 
zjawisko w PRL, aczkolwiek miało 
tym razem niesłychane reperkusje 
w postaci strajku. Kluczowym jest 
tu artykuł, który 20 stycznia uka-
zał się w „Głosie Szczecińskim” 
traktujący właśnie o masówce na 
rurowni i podjętych zobowiąza-
niach. Tekst pełny propagandowe-
go przekazu rozsierdził stoczniow-
ców i był przyczynkiem do buntu, 
który wybuchł 22 stycznia. 

Styczniowy strajk trwał od 22 
stycznia do 25 stycznia i był wyda-
rzeniem absolutnie wyjątkowym 
dla miasta Szczecina, jak i dla całe-
go kraju. Zakończył się, bowiem w 
niespotykany sposób. Jest drugim 
wydarzeniem tamtych dni, które 
swą bezprecedensowość zawdzię-
cza finałowi działań, a nie samemu 
ich podjęciu. Finałem strajku była, 
bowiem Trudna i szczera gospodar-
ska rozmowa, jak pisał o wydarze-
niu 25 stycznia „Kurier Szczeciń-
ski” o rozmowie pomiędzy najwyż-
szymi przedstawicielami władz, a 
robotnikami zrewoltowanego po-
nownie „Warskiego”. Blisko dzie-
więciogodzinna rozmowa między 
strajkującymi a władzą zakończy-
ła de facto strajk. Styczeń 1971 r. 
przeszedł tym samym do historii, 
jako kolejny Polski miesiąc, jednak 
tylko w charakterze regionalnym. 
Z punktu widzenia szczecinian być 
może było to wydarzenie, które 
odegrało największą rolę w budo-
waniu własnej świadomości porto-
wego miasta.

Spełnieniem jednego z postula-
tów stoczniowej załogi „Warskie-
go” było przyspieszenie zwołania 
VIII plenum KC PZPR, które od-
było się 6 i 7 lutego 1971r. w War-
szawie. Zapadają istotne ustalenia, 
czego dowodem są akcje podjęte w 
następnych dniach, m.in. 15 lute-
go zapada decyzja o cofnięciu pod-
wyżki cen. W Szczecinie, 16 lutego, 
ludzie dostają do rąk „Głos Szcze-
ciński”, w którym mogą wreszcie 
przeczytać o sukcesie stoczniow-
ców. Rząd wycofał się z podwyż-
ki zapowiadając powrót do cen 
sprzed 13 grudnia z dniem 1 mar-
ca 1971r. Był to końcowy etap nie-
zwykle gorącej zimy na Wybrzeżu.

Przemysław Plecan

fot. IPN Szczecin
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W każdym z nas tkwi moc czynienie dobra! 

Finał Szlachetnej paczki w Nowogardzie
W każdym z nas tkwi moc czynienie dobra! Ostatni weekend pokazał, że również w Naszym mieście ta Moc jest ogromna!  Pokazał to finał akcji Szlachet-
na Paczka w ramach, której w Nowogardzie powstał Rejon Nowogard i Okolice. Nasz Rejon obejmował działaniem obszar Gmin: Nowogard, Osina i Step-
nica – na tym obszarze zrekrutowani zostali wolontariusze i wytypowane rodziny potrzebujące do udziału w projekcie. 

Na chwilę obecną w Rejonie 
Nowogard i Okolice mamy zre-
krutowanych i aktywnie dzia-
łających 18 wolontariuszy (Ali-
na, Ania, Ania, Basia, Beata, Do-
rota, Ewa, Jarek, Karolina, Marta, 
Marta, Marzena, Marcin, Moni-
ka, Ula, Weronika, Justyna), któ-
rzy odwiedzili ponad 50 rodzin 
zgłoszonych do projektu, z cze-
go aż 38 rodzin zostało włączone 
do udziału w projekcie. Opisy sy-
tuacji tych rodzin trafiły do bazy 
na stronie www.szlachetnapacz-
ka.pl  skąd od 21.11.2015, Dar-
czyńcy mogli wybierać rodziny, 
dla których chcieli przygotować 
pomoc. Możemy się pochwalić, 
że wszystkie nasze rodziny znala-
zły swoich darczyńców. Weekend 
12-13 grudnia był uwieńczeniem 
kilkumiesięcznych starań i dzia-
łań lidera i wolontariuszy z Nasze-
go Rejonu oraz działań Darczyń-
ców, którzy wybrali rodziny i w 
grupach wśród rodziny, przyjaciół 
lub współpracowników przygoto-
wali Paczki dla rodzin potrzebują-
cych z naszego Rejonu. A rodzin 

było nie mało, bo aż 38. Wśród 
Darczyńców były zarówno oso-
by indywidualne przygotowujące 
pomoc razem z rodziną, jak i całe 
klasy, szkoły czy firmy, które jed-
noczyły w przygotowywaniu po-
mocy po 300 osób. Ogrom pomo-
cy jest niesamowity i trudny do 
określenia, ponieważ wolontariu-
sze aż do momentu dostarczenia 
paczek do rodzin i rozpakowania 
ich przez obdarowanych nie wie-
dzą, co się w paczkach znajduje. 

Moment odbierania paczek w ma-
gazynie oraz dostarczania ich do 
rodzin był niezwykle emocjonu-
jący. Wolontariusze ciągle jeszcze 
mają w pamięci te chwile, a rela-
cje z tych spotkań są ciągle jeszcze 
przekazywane Darczyńcom.  Jako 
Lider Rejonu chciałabym serdecz-
nie podziękować wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organi-
zację projektu, wspaniałym Wo-
lontariuszom, bez których nic by 
się nie zaczęło, cudownym Dar-

czyńcom, którzy stworzyli pacz-
ki dla rodzin oraz najbardziej Wy-
chowankom, Opiekunom i Dy-
rektorowi pani Magdalenie Mu-
żyło, z Placówki Opiekuńczo Wy-
chowawczej nr 5 w Nowogardzie, 
którzy w weekend Finału wykaza-
li się ogromną otwartością i chę-
cią pomocy udostępniając nam 
miejsce na magazyn dla Szlachet-
nej Paczki oraz salon dla spotkań 
z Darczyńcami i zadbali o praw-
dziwą domową atmosferę i wy-

strój. Również Księdzu Robertowi 
Szyszko za osobiste zaangażowa-
nie i Zespołowi Caritas przy Pa-
rafii pw. WNMP w Nowogardzie 
za udostępnienie „paczko busa”. 
Dziękujemy również Ks. Kazi-
mierzowi Łukjaniukowi i Ks. Bar-
toszowi Wach za odbiór i prze-
chowywanie paczek nadsyłanych 
przed finałem. 

Justyna Pastusiak
Lider Rejonu Nowogard i Okolice 

Projektu Szlachetna Paczka

„MŁODZI KULTURALNI, CHOĆ NIEPEŁNOSPRAWNI”

to nazwa projektu opracowane-
go przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Integracji Osób Niepełnospraw-
nych „NASZE SZANSE“, działa-
jącego przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno- Wychowawczym w 
Nowogardzie.  Wziął on udział w 
ogólnopolskim konkursie ogło-
szonym przez PZU pod nazwą 
„PZU z kulturą“. Wkład własny 
projektu został dofinansowany 
przez Gminę Nowogard. 

Realizując ten projekt, ucznio-
wie wyżej wymienionej placów-
ki byli na dwóch wycieczkach 
krajoznawczych oraz uczestni-
czyli w trzech wyjazdach o cha-
rakterze kulturalnym. Wyciecz-
ki zostały opisane we wcześniej-
szych numerach „Dziennika 
Nowogardzkiego“, teraz czas na 
relację z wyjazdów zapewniają-
cych bezpośredni kontakt z kul-
turą. 

W październiku dzieci mia-
ły możliwość obejrzenia w Te-
atrze Lalek „Pleciuga“ w Szczeci-
nie przedstawienia pt.“ Calinecz-
ka“. Mimo, że baśń dobrze im zna-

na, wywołała wiele emocji. Wy-
jazd zakończył się posiłkiem w 
McDonald›s. Zestawy dziecięce z 
zabawkami zapewniły kolejną ra-
dość.

W listopadzie kolejny wyjazd. 
Tym razem do Filharmonii Szcze-
cińskiej. To dopiero było przeży-
cie! Nie dość, że budynek zachwy-
cił swoją wielkością i architekturą, 
to jeszcze cudowne warsztaty mu-
zyczne dla dzieci i młodzieży pt. 
«Donutka». Profesjonalni muzycy 

zaprezentowali instrumenty mu-
zyczne  z różnych zakątków świa-
ta, bardzo ciekawie o nich opo-
wiadali, na niektórych pozwoli-
li dzieciom zagrać, a na koniec 
wspólnie z nimi wykonali utwór 
muzyczny. Należą się im wielkie 
brawa. Przed powrotem do szko-
ły uczniowie zjedli posiłek w KFC. 

W grudniu był ostatni wyjazd 
- do kina na film pt.» Dobry di-
nozaur». Niektóre dzieci po raz 
pierwszy oglądały film w 3D i wy-
szły z kina pod wielkim wraże-
niem. Po seansie wszyscy mie-
li możliwość zjeść ulubioną pizzę 
w «Pizza Hut». I ten wyjazd moż-
na uznać za udany. Dodatkową 
atrakcją było korzystanie z windy, schodów ruchomych oraz ogląda-

nie ślicznych dekoracji świątecz-
nych.

Dzięki projektowi piętnastu 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną miało możliwość:

- obejrzeć spektakl teatralny «na 
żywo», zobaczyć film w 3D oraz 
posłuchać muzyki w prawdziwej 
filharmonii. W konsekwencji tych 
działań potrafią rozróżniać i na-
zywać formy (film, sztuka teatral-
na, koncert) oraz obiekty kultural-
ne (kino, teatr, filharmonia). Wie-
dzą, że w ich regionie można miło 
i kulturalnie spędzać czas wolny;

- poznać ciekawe miejsca w re-

gionie zachodniopomorskim: 
Skansen Słowian i Wikingów 
oraz podziemne miasto w Woli-
nie, Fort Gerharda w Świnoujściu, 
Skansen Chleba w Ustroniu Mor-
skim oraz Muzeum 6D «Maszo-
peria» i latarnię morską w Koło-
brzegu. Dzięki temu poznali frag-
ment przeszłości kulturowej swo-
jego regionu, a także jego osią-
gnięcia kulturalne. Już wiedzą, że 
obszar zachoniopomorski ma nie 
tylko swoją historię, ale również 
ciekawe miejsca do zwiedzania. 

Założone rezultaty projektu zo-
stały  zrealizowane.  
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Wielki pech Huberta Grygowskiego, Jacek Fecak blisko podium

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich
W sobotę i niedzielę (12-13 grudnia), na torze kolarskim w Pruszkowie, odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich. O wielkim pechu może mó-
wić Hubert Grygowski, który tuż przed zawodami nabawił się kontuzji. Blisko podium był Jacek Fecak, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony. 

Polski Związek Kolarski w 
dniach 12-13 grudnia 2015 roku, 
przeprowadził na torze kolarskim 
w Pruszkowie Mistrzostwa Pol-

ski Szkółek Kolarskich. W zawo-
dach uczestniczyło 100 zawodni-
ków oraz 17 opiekunów, których 
koszt uczestnictwa (wyżywienie 

i zakwaterowanie) został pokry-
ty ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, które dofinansowa-
ło imprezę. Klub Chrabąszcze No-
wogard reprezentowało dwóch 
zawodników- Hubert Grygow-
ski i Jacek Fecak. Niestety jeszcze 
przed pierwszym wyścigiem, ze 
stawki wypadł Hubert Grygow-
ski, który przed rozgrzewką naba-
wił się kontuzji, która całkowicie 
wykluczyła go z rywalizacji. Ho-
noru nowogardzkiego kolarstwa 
starał się bronić Jacek Fecak, któ-
ry wystartował w czterech konku-
rencjach. Pierwszą z nich był wy-
ścig na 250 metrów ze startu lot-
nego. W stawce 28 kolarzy, Jacek 
Fecak zakończył swój start z cza-
sem 19,470 i zajął 7. miejsce. Po-
dium nowogardzianin przegrał o 
nieco ponad sekundę. Zwyciężył 

kolarz z Grudziądza, przed dwo-
ma reprezentantami Piaseczna. 
Podopieczny Ryszarda Posackiego 
okazał się lepszy m.in. od zawod-
ników z Grodziska Maz., Olszty-
na, Kalisza, czy też Gliwic. Na-
stępnie Fecak wystartował w wy-
ścigu scratch, przeprowadzonym 
na dystansie 2,5 km. Kolarz Chra-
bąszczy poprawił się o jedną po-
zycję w porównaniu do poprzed-
niego startu i tym razem zajął 6. 
miejsce. Podium w tym wyści-
gu prezentowało się tak samo, jak 
podczas pierwszej konkurencji. 
W wyścigu eliminacyjnym Jacek 
Fecak po raz drugi uplasował się 
na 6. pozycji. Dwa pierwsze miej-
sca wywalczyli reprezentanci Pia-
seczna, a podium uzupełnił za-
wodnik z Grodziska Mazowiec-
kiego. Swój najlepszy start Jacek 

Feak zanotował w ostatniej kon-
kurencji, którą był wyścig punkto-
wy przeprowadzony na dystansie 
5 km. Nowogardzianin dosłow-
nie szalał na torze w walce o swój 
upragniony medal, ale ostatecznie 
uznał wyższość trzech rywali i za-
kończył start na tak nielubianym 
przez sportowców 4. miejscu. 
Mimo wszystko starty podopiecz-
nego Ryszarda Posackiego moż-
na uznać za udane, młody Chra-
bąszcz w każdym wyścigu pla-
sował się w czołówce i walczył o 
podium. Z pewnością nabyte do-
świadczenie podczas Mistrzostw 
Polski zaowocuje w przyszłości i 
Jacek za rok wróci do Pruszkowa 
jeszcze mocniejszy.

KR  

Podsumowanie projektu „Spotkanie z kulturą” w SP Błotno 

Zwiedzili ciekawe miejsca w Szczecinie…
W dniu 16.12.2015, o godz. 16: 00, w Szkole Podstawowej w Błotnie, miała miejsce uroczystość podsumowująca realizację projektu pt. „Spotkanie z Kul-
turą”, w której brali udział m.in. uczniowie tej szkoły. Jego koordynatorką była pani Beata Brodzka.

Przed prezentacją multimedial-
ną, w klasie szkolnej, gdzie przy-
byli uczniowie, rodzice i zaprosze-
ni goście, dyrektor szkoły w Błot-
nie Tomasz Żelazowski, witając 
wszystkich gości i uczniów po-
wiedział między innymi: -„Pragnę 
wszystkich bardzo serdecznie powi-
tać w dzisiejszym dniu, tu w mu-
rach Szkoły Podstawowej w Błot-
nie, by podsumować projekt, któ-
ry z pewnością sprawił wiele rado-
ści uczniom ze Szkoły Podstawo-
wej w Błotnie, którzy brali w nim 
udział. Przed prezentacją multime-
dialną chciałabym wyjaśnić, czym 
się charakteryzował zrealizowany 
projekt, a także, jaki był jego głów-
ny cel, który dziś ostatecznie zakań-
czamy z wielkim sukcesem. Głów-
nym celem projektu było ułatwienie 
dostępu uczniom ze szkoły SP Błot-
no w kulturze oraz zwiedzanie pla-
cówek kulturalnych w Szczecinie – 
powiedział dyrektor SP w Błotnie. 
Po czym rozpoczął prezentację 
multimedialną, którą przygotowa-
li wcześniej uczniowie. Po prezen-
tacji także zabrała głos koordyna-
torka projektu, pani Beata Brodz-
ka – Jestem bardzo szczęśliwa, bo 
Wy dzieci jesteście szczęśliwe. Po-

mimo tak niewielkich miejscowości, 
w jakich mieszkacie i żyjecie, mo-
głyście dzięki temu projektowi zo-
baczyć bardzo wyjątkowe miejsca 
i poznać, czym charakteryzuje się 
wysoka kultura. Projekt, który uda-
ło się nam zrealizować nie był tylko 
moją zasługą, ale jeszcze kilku in-
nych osób oraz organizacji i funda-
cji. Oprócz podziękowań dla part-
nera, tj. SP w Błotnie, które skła-
dałam w imieniu Nowogardzkiego 
Stowarzyszenia 4x4 „Offroad Fac-
tory”, dyrektorowi Tomaszowi Że-
lazowskiemu i nauczycielkom, pa-
niom: Ewie Radeckiej, Alicji Barto-
sik, Dorocie Marynowskiej, muszę 
wspomnieć jeszcze o Fundacji PZU i 
Gminie Nowogard, jak również ga-
zecie Dziennik Nowogardzki, któ-
ra relacjonowała na łamach swoich 
stron artykuły z naszych wycieczek 
do Szczecina. Kończąc, szczegól-
ne podziękowania należą się jesz-
cze jednej osobie, bo powiedzieć na-
leży, że jeśli są anioły, które stąpa-
ją po ziemi, to ja mam to szczęście, 
że jeden z nich czuwał i nadal czu-
wa nade mną. To pani Magdalena 
Rogojsza z Nowogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych w No-
wogardzie, której wskazówki mery-

toryczne udzielane na etapie pisa-
nia projektu i motywacja, jaką mi 
dała, żebym nie zwątpiła w stara-
niach, są nieocenione. Dlatego pani 
Magdo, pani profesjonalizm, za-
angażowanie i serce, które wkłada 
pani w swoją pracę, dla nas było i 
będzie nadal bezcenne – powie-
działa koordynatorka projektu. 

W ramach realizowanego pro-
jektu uczniowie Szkoły Podstawo-
wej z Błotna odwiedzili Muzeum 
Techniki i Komunikacji, w tym 
również bardzo ciekawą Wystawę 
„Eureka” oraz uczestniczyli w lek-
cji muzealnej pt. „Czy nauka uła-
twia nam życie”. Ponadto zwiedzi-
li Filharmonię Szczecińską, gdzie 
uczestniczyli w niesamowitym 
koncercie oraz w warsztatach mu-
zycznych. Kolejnym i bardzo waż-
nym punktem projektu była wizy-
ta w Muzeum Narodowym oraz 
uczestnictwo w lekcji muzealnej 

pt. „Moja pierwsza wizyta w mu-
zeum”.  

O tym, jakie były wrażenia i od-
czucia z pobytów w tych wyjątko-
wych miejscach Szczecina, zapyta-
liśmy również uczennice szkoły: 

Oliwia Rzetecka kl. V SP Błot-
no – Dziś mamy zakończenie pro-
jektu „Spotkanie z kulturą”, którego 
organizatorem była Fundacja PZU. 
Wycieczki, na których byłyśmy, były 
fantastyczne a było ich sześć. Pobyt 
dla nas był fascynujący i wszystko, 
co tam widziałam, bardzo mi się 
podobało. A w szczególności obra-
zy w Muzeum Narodowym. Udział 
w tym projekcie był dla mnie oso-
biście świetnym przeżyciem i uwa-
żam, że był to czas wyśmienicie spę-
dzony. Uczestnictwo w wycieczkach 
pozwoliło mi zobaczyć wiele cieka-
wych miejsc. Dlatego nie zapomnę 
tych chwil na bardzo długo. 

Alicja Śliwińska kl. V SP Błot-
no – Osobiście, mam w pamię-
ci pewną restaurację, w której na 
ścianach zgromadzone były podpi-
sy znanych osób, np. aktorów, spor-
towców czy polityków. Zapamięta-
łam też lustro, które ma 100 lat, i na 
którym również były złożone podpi-
sy ciekawych ludzi. 

Dziękowali organizatorom pro-
jektu również rodzice dzieci 
uczestniczących w projekcie. Cała 
uroczystość zakończyła się wspól-
nym biesiadowaniem przy kon-
sumpcji, specjalnie upieczonego 
na tę okazję, tortu i innych słod-
kich specjałów Następnie wszyscy 
stanęli do pamiątkowej fotografii, 
na której są uczniowie, opiekuno-
wie i nauczyciele ze szkoły w Błot-
nie. 

Projekt realizowany przez No-
wogardzkie Stowarzyszenie 4x4  
„Offroad Factory”  w partnerstwie 
ze Szkołą Podstawową w Błotnie 
w ramach programu  „PZU z kul-
turą” edycja 2015 dofinansowany 
przez Fundację PZU i Gminę No-
wogard. Celem projektu było uła-
twienie dostępu do uczestnictwa 
w kulturze wysokiej dla uczniów 
w wieku 9- 11 lat, ze Szkoły Pod-
stawowej w Błotnie poprzez orga-
nizację 6 wyjazdów do Szczecina, 
jak również do placówek kultural-
nych w okresie od 01.06.2015 r. do 
31.12.2015 r.

  Jarek Bzowy Wspólna fotografia dopełniła całości uroczystości.jpg
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Zapraszamy do placówki w NOWOGARDZIE
ul. Bankowa 3F,   tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-17:30

reklaMa

choinki: cięte, świeże, jodła, świerk. 
ceny producenta. 

Olchowo 74 (przed stacją paliw) 
507 102 211

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Plantacja choinek w Długołęce 
zaprasza wszystkich chętnych do zakupu choinek:
 

-świerk srebrny kłujący 
-jodła kaukaska 
-świerk srebrny kłujący w donicach

-Atrakcyjne ceny. 
Zapraszamy

Tel. 504 124 180

Bitwa na śnieżki, zdobienie choinek, 
odznaczenie rodziców medalami

Mikołajkowe zawody w Osinie
W poniedziałek (14 grudnia), o godzinie 10: 00, w Zespole Szkół Publicznych im. Broni-
sława Malinowskiego w Osinie, odbyły się „Mikołajki” na sportowo, dla uczniów oddziału 
zerowego. W zawodach sportowych wzięli również udział rodzice najmłodszych szkolnych 
pociech. Podczas zawodów na salę przybył także wyjątkowy gość – przez wszystkich znany 
i lubiany Św. Mikołaj. 

W poniedziałek, o godzinie 10: 
00, na sali gimnastycznej w ZSP w 
Osinie, odbyły się zawody spor-
towe zorganizowane przez panie: 
Elżbietę Chodor, Agnieszkę Stę-
pień oraz Renatę Langner. Za-
wodnicy przed przystąpieniem do 
konkurencji obowiązkowo mu-
sieli wziąć udział w rozgrzew-
ce przeprowadzonej przez panią 
Renatę – nauczycielkę wychowa-
nia fizycznego. Kolejnym elemen-
tem spotkania było przydziele-
nie zawodników do poszczegól-
nych grup. Pierwszą konkurencją, 
w której wzięły udział najmłod-
sze dzieci i ich rodzice, był wy-
ścig na hulajnodze oraz zdobienie 
choinek. Tuż po tym, na salę przy-
był święty Mikołaj, który swoją 
obecnością wywołał u wszystkich 
uśmiech na twarzy. W tracie, kie-
dy oczekiwano na przybycia wy-
jątkowego gościa, śpiewano świą-

teczną piosenkę.  Zarówno rodzi-
com, jak i uczniom wiele frajdy 
sprawiła konkurencja – ciąganie 
na kocykach oraz bitwa na śnież-
ki. Wszystkie drużyny, które brały 
udział w zawodach były dopingo-
wane przez przybyłych gości oraz 
rozśpiewane i roztańczone cheer-

leaderki. Na zakończenie tego wy-
jątkowego spotkania św. Mikołaj 
odznaczył przybyłych rodziców 
złotymi medalami. Po dekoracji 
zawodników, zatańczono wspól-
ny taniec.  

Klaudia Stefańska
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Grzegorz Przybyłek o swojej przygodzie z kolarstwem i nie tylko

Zawsze Nowogard był dla mnie ważny...
Nowogard to miasto kolarstwa- tak było, jest i z pewnością będzie. Nie dziwi zatem fakt, że na łamach Dziennika Nowogardzkiego, niemal zawsze w okre-
sie sezonu kolarskiego pojawiają się artykuły dotyczące sukcesów młodych sportowców z klubu Chrabąszcze oraz kolarzy amatorów. Jednym z nich jest 
mieszkaniec Gryfic- Grzegorz Przybyłek, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, co często podkreśla. Zawodnik ten przez wiele lat osiągał ogól-
nopolskie sukcesy będąc podopiecznym Ryszarda Posackiego, w klubie Chrabąszcze. Od niedawna powrócił na szosę i startuje w amatorskich supermara-
tonach. Grzegorz Przybyłek w rozmowie z DN, opowiada m.in. o swoich początkach oraz największych sukcesach, a także mówi w jakiej kondycji, według 
niego, jest nowogardzkie kolarstwo.

 Grzegorz Przybyłek urodził się 
w 1985 roku w Nowogardzie, gdzie 
mieszkał przy ulicy Żeromskiego 
przez 25 lat. Z Nowogardem był 
związany od zawsze i jest związany 
aż do dziś  zawodowo, gdyż pracu-
je w Zakładzie Karnym w Płotach, 
którego jednostka macierzysta 
znajduje się w Nowogardzie. Od 
kilku lat wraz z żoną i synem 
mieszka w Gryficach. Jak wspomi-
na, do kolarstwa namówił go kole-
ga. Grzegorz Przybyłek miał wów-
czas 10 lat. Wcześniej zawsze ko-
chał sport, w szkole trenował piłkę 
nożną, koszykówkę i piłkę ręczną. 
- Najpierw krótko trenowałem w 
klubie „Bonda”, jednak tak na do-
bre moja przygoda rozpoczęła się 
od tego, że w 3 lub 4 klasie podsta-
wówki, mój kolega Krzysztof Urba-
niak, który trenował w Chrabąsz-
czach, powiedział do mnie: „jesteś 
taki twardy w innych sportach, to 
dawaj spróbuj sił w kolarstwie, a 
zobaczysz jak jest tutaj ciężko” - 
wspomina G. Przybyłek. Nasz roz-
mówca przystał na propozycję ko-
legi i tak trwała ponad dekadę jego 
piękna kolarska przygoda. Trener 
Chrabąszczy od razu dostrzegł w 
swoim nowym podopiecznym 
wielkie możliwości, po niedługim 
czasie przyszły również pierwsze 
sukcesy. - Pamiętam swój pierwszy 
wyścig w Stargardzie, później inne 
wyścigi i tak doszło nawet do Pu-
charów Świata. Pierwszy mój suk-
ces to był chyba wyścig na torze, 
były to wojewódzkie zawody, wy-
grałem wówczas indywidualnie 
albo w drużynie, nie pamiętam już 
dokładnie, było to takie pierwsze 
podium na poważnej imprezie. Pa-

miętam, że zawsze były wtedy fajne 
nagrody- takie symboliczne, np. za 
1. miejsce było 5 bananów i koszul-
ka (śmiech). Wtedy miałem 11 lat – 
opowiada Grzegorz Przybyłek. Na 
naszego rozmówcę koledzy z dru-
żyny mówili „Lisek”, wówczas No-
wogard mógł się poszczycić zna-
czącymi wiele na polskiej mapie 
kolarstwa zawodnikami. - Pamię-
tam swoją najsilniejszą drużynę w 
składzie: Michał Urtnowski, Łu-
kasz Kurkowski i Marcin Sobczak. 
Wcześniej był też m.in. Wojciech 
Ziółkowski, Leszek Szkołuda, a tak-
że Mariusz Śliwa. Przewinęło się 

trochę tych chłopaków, no i oczywi-
ście był też nasz nieżyjący już Artur 
Komisarek, przy nas się wychował, 
zaczął jeździć z nami...ale niestety, 
teraz jeździ u góry... - opowiada G. 
Przybyłek.  To właśnie z drużyną 
w składzie: M. Urtnowski, Ł. Kur-
kowski, M. Sobczak, „Lisek” od-
niósł swój największy sukces w ży-
ciu. Wówczas drużyna Chrabąsz-
czy zdobyła wicemistrzostwo Pol-
ski LZS. Był to bardzo ciężki wy-
ścig pod nazwą „Złote Koło Do-
bczyc”, leżących w woj. małopol-

skim. Wyścig składał się z trzech 
etapów biegnących przez góry. 
Drużynie z Nowogardu wówczas 
niewiele zabrakło do zwycięstwa w 
ogólnej klasyfikacji. W swojej ju-
niorskiej karierze Grzesiek wygrał 
sporo srebrnych i brązowych me-
dali z Mistrzostw Polski. Jak wspo-
mina, nigdy nie zapomni wyścigu 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, gdzie przegrał medal o 
0,5 sekundy, czyli jak mówi o ok. 5 
cm... Przed utalentowanym nowo-
gardzianinem pojawiła się szansa 
przejścia na zawodowstwo, miał 
ku temu wszelkie predyspozycje, 

niestety nie wszystko ułożyło się 
tak jakby chciał... - Jeśli chodzi o 
zawodowe uprawianie tego sportu, 
to pomogli mi ludzie w podjęciu tej 
decyzji, żeby przestać się ścigać... 
Zgłosił się jeden człowiek z Nowo-
gardu, który obiecywał gruszki na 
wierzbie, nie będę podawał jego na-
zwiska, pewnie ludzie, którzy znają 
tę osobę, wiedzą o kim mówię. Wie-
le obiecywał, a powiem szczerze, że 
do dnia dzisiejszego nie mam nic 
od niego. Także tak to się skończy-
ło... Wiadomo, że było bardzo cięż-

ko pogodzić się z tym, bo człowiek 
jednak spędził z tym sportem wiele 
lat, wiązał jakieś nadzieje i niestety 
wyszło jak wyszło. Czasu nie cof-
nę... Koniec kariery i zaczął się czas 
układania sobie życia, dokończenie 
szkoły, miałem wówczas 20-21 lat, 
gdy powiedziałem sobie, że już ko-
niec i poszedłem do wojska. Po od-
byciu służby stało się tak, że było 
miejsce i dostałem się do Zakładu 
Karnego, pracuję tak już 9 rok. A 
jakoś 2-3 lata temu podjąłem decy-
zję o reaktywacji swojej kolarskiej 
pasji,  po tych latach przerwy kupi-
łem sobie rower – mówi Grzegorz 
Przybyłek. Przy powrocie do ko-
larstwa Grześkowi pomogło mnó-
stwo życzliwych osób, przyjaciół z 
dawnych lat, którzy wspierali go 
na każdy sposób. Od kolegów 
otrzymał strój, jednym z takich 
kolarzy wspierających jego powrót 
był m.in. reprezentant Polski Ka-
mil Kuczyński. Po powrocie, na 
szosie „Lisek” jeździł „góralem”, w 
zeszłym roku kupił sobie rower 
szosowy i zaliczał kolejne super-
maratony, jednak zazwyczaj odby-
wające się w woj. zachodniopo-
morskim, gdyż kolarstwo amator-
skie i starty w Polsce, wiążą się z 
dużymi kosztami. - Aby wyjechać 
np. na supermaraton rozgrywany 
na śląsku, to trzeba liczyć na to ty-
siąc złotych. Na tę kwotę składa się 
dojazd, hotel, wyżywienie, opłace-
nie startowego, wiadomo w zależ-
ności od długości dystansu trzeba 
na wyścig zabrać ze sobą jakieś rze-
czy w kieszonkę, czyli batonik, żele 
energetyzujące, banana i bidon za-
pełnić. Szczególnie dlatego w tym 
roku nie jeździłem daleko, tylko 
startowałem w regionie.  Mówiąc o 
jedzeniu podczas wyścigu przypo-
mniała mi się śmieszna historia. 
Kiedyś jechaliśmy bardzo ciężki 
wyścig, w ulewnym deszczu, wtedy 
Henryk Sawicki, który od zawsze 
nas wspierał,  na ostatnim podjeź-

dzie- zostało 10 km do mety- podał 
mi bułkę z masłem, taka była mo-
kra, że jak gąbka nasiąknęła tym 
deszczem. Włożyłem ją do ust, 
przetarłem ją po twarzy, że tylko 
masło i piach miałem przy ustach i 
tak zmierzałem do mety- nie zapo-
mnę tego! (śmiech) – wspomina G. 
Przybyłek. Po powrocie do kolar-
stwa nasz rozmówca przyznaje, że 
swoje starty traktuje jako zabawę, 
stara się czerpać z nich przyjem-
ność i nie zawsze skupia się na 
zwycięstwach za wszelką cenę. Są 
jednak starty, na których w szcze-
gólności mu zależy - Są oczywiście 
wyścigi, na których skupiam się w 
szczególności i chcę jak najlepiej 
wypaść. Zawsze ciągnęło mnie do 
Nowogardu, tu jest mój dom ro-
dzinny, tu jest moja mama, tu jest 
pochowany mój ojciec, jest mój brat 
z rodziną, jest rodzina dalsza i są 
przyjaciele. Zawsze Nowogard był 
dla mnie ważny – komentuje G. 
Przybyłek. Kolarzowi pochodzą-
cemu z Nowogardu kolarska ro-
dzina wiele pomogła, na swojej ży-
ciowej drodze spotkał mnóstwo 
życzliwych osób. Do dziś ze wzru-
szeniem Grzegorz opowiada o 
czasie spędzonym z trenerem Ry-
szardem Posackim oraz o wspar-
ciu jakie ówczesnej drużynie oka-
zywał Henryk Sawicki. To wspar-
cie tej kolarskiej rodziny było mu 
w szczególności potrzebne po na-
głej śmierci ojca. - Moim pierw-
szym trenerem, który odkrył we 
mnie talent, uwierzył we mnie i sta-
rał się „ociosać ten pieniek”- to był 
Ryszard Posacki. Zawsze mówię, że 
miałem dwóch ojców, swojego bio-
logicznego i ojca swoich sukcesów, 
któremu też dużo zawdzięczam, bo 
zawsze był takim drugim ojcem, 
podczas treningów, wyścigów, zgru-
powań, bo na 365 dni w roku mogę 
szczerze powiedzieć, że nie spędzi-
łem z nim może 30 dni! Trener za-
wsze był z nami, zawsze nam tłu-

Grzegorz Przybyłek w swojej junior-
skiej karierze zdobywał mnóstwo me-
dali na ogólnopolskich imprezach

Wicemistrzowie Polski LZS- pierwszy z lewej na rowerze- Grzegorz Przybyłek, z 
pucharem w ręku Michał Urtnowski, przy nim Łukasz Kurkowski oraz trzymający 
rower Marcin Sobczak

Na zdjęciu pierwszy z prawej- dziesięcioletni Grzegorz Przybyłek, który stawiał swo-
je pierwsze kroki w kolarstwie
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

reklaMa

reklaMa

MIKOŁAJ 
do wynajęcia. 

Tel. 530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

reklaMa reklaMa

Starosta Goleniowski 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń: w 
budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworco-
wej 1 oraz w budynku Urzędu Miejskiego w  Nowogard, zostało 
wykazane do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej, prawo wła-
sności nieruchomość położonej  w obrębie 4 miasta Nowogard. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 202 II 
piętro) lub tel. (91) 471-02-38. Wykaz znajduje się na stronie BIP 
spow.goleniow.ibip.pl.

zatrudnimy 
Pracowników 

ochrony
 do wykonywania zadań 

na terenie obiektu w 
parku przemysłowym - 

Goleniów. 
Mile widziane Panie. 

Telefon: 
727-001-958

zatrudnię do pracy 
w przedszkolu,

wykształcenie pedagogiczne.
Goleniów ul. Stargardzka 17, 

tel. 530 20 40 30, 
www.przedszkole-goleniow.pl

Sprzedaż 
choinek i karpi 

od 19.12.2015r., 
Wiejska 40, 

obok cukierni Asprod

maczył, starał się jakieś zasady 
wpoić oraz przekazać swoją wie-
dzę, jest jakimś wykładnikiem dla 
nas w życiu, uczył nas pokory, roz-
wagi i normalnego myślenia. Ja pa-
miętam takie czasy, w których Ry-
szard Posacki czekał na swoją ren-
tę, którą przeznaczał na to żebyśmy 
mogli pojechać na wyścig, była to 
już końcówka sezonu. Nie raz jak 
chcieliśmy gdzieś jechać, to nie było 
pieniędzy na paliwo, wtedy brali-
śmy czapkę z chłopakami i zbierali-
śmy na to paliwo i jechaliśmy, a 
niekiedy spaliśmy w namiotach. 
Pamiętam jak jechaliśmy na wyścig 
do Chodzieży (woj. wielkopolskie), 
bardzo dużo nam tam pomagał 
Henryk Sawicki, za co jestem mu 
bardzo wdzięczny, bo nie raz gdy 
nie było pieniędzy, to sam wyciągał 
swoje pieniądze i sponsorował nam 
wyjazd, a niekiedy dawał samo-
chód lub zawoził na zgrupowania 
do Karpacza czy też inne wyścigi. 
Jak nie było co włożyć do kieszeni 
na wyścig, czy wlać do bidonu to 
Henryk Sawicki wyciągał pienią-
dze, kupował co trzeba i dawał 
nam, za co zawsze będę mu 
wdzięczny i zawsze będę miał do 
niego ogromny szacunek. Tym bar-
dziej, że rodzina kolarska podała 
mi dłoń, kiedy bardzo przeżyłem 
śmierć ojca... Dzwonili do mnie, 
motywowali mnie, podnosili na du-
chu, byłem już dorosły, bo to było 
dwa lata temu, ale ten szok przy-
szedł tak nagle, dwa dni wcześniej z 
ojcem rozmawiałem o tym ,że 
przyjadę i dogadamy się co do 
świąt... Za to wszystko co klub dla 
mnie zrobił, staram się do dziś, 
sam, Ryszardowi Posackiemu w 
miarę możliwości pomagać – 
wspomina Grzegorz Przybyłek. 
Choć na co dzień „Lisek” mieszka 
w Gryficach, przyznaje, że na bie-
żąco śledzi wydarzenia w Nowo-
gardzie, zarówno poprzez DN, jak 
i za sprawą rozmów z bliskimi. Po-
prosiliśmy Grzegorza Przybyłka, 
aby powiedział jak według niego 
wygląda obecna sytuacja 
nowogardzkiego kolarstwa? - 
Szczerze mówiąc? Żenada! Brak 
dofinansowania dla klubu i ogólnie 
na popularyzację kolarstwa, jest to 
dla mnie niezrozumiałe. Na pewno 
może się to wielu czytelnikom nie 
spodobać co powiem, ale czy nasza 
nowogardzka piłka nożna miała 

jakieś spektakularne sukcesy w cią-
gu dziesięcioleci, adekwatne do 
przyznawanych dotacji? Wychowa-
ła jednego piłkarza- Marka Leśnia-
ka, który rozsławiał miasto, a ko-
larstwo nowogardzkie było od za-
wsze potęgą w Polsce. Mamy prosty 
przykład z niedalekiej przeszłości- 
Artura Komisarka, który był na 
Mistrzostwach Europy, zdobywał 
seniorskie medale, brał udział w 
licznych Pucharach Świata, a na-
wet sam jeździł z Mistrzem Świata, 
Michałem Kwiatkowskim. Tak 
samo można za przykład podać 
nas: mnie, Łukasza, Marcina i Mi-
chała, czy też innych chłopaków, 
zawsze gdzie by nie pojechali kola-
rze z Nowogardu to wracają z me-
dalem, pucharem lub dyplomem, 
ta koszulka z napisem „Nowogard” 
jest na podium, czyli promuję gmi-
nę, a szczerze mówiąc kolarze nic 
za to od tej gminy nie mają... Jeśli 
trener rozpisuje jakiś tam plan, w 
którym oblicza, że, żeby być na 
tych najważniejszych wyścigach, 
żeby przygotować zawodnika i ja-
koś go ubrać, dać mu sprzęt, po-
trzebuje 90 tys. zł, a miasto daje 
mu 30 tys. zł, to tak jakbym miał 
na połowie zbiornika paliwa prze-
jechać całą Polskę... Tą sytuacją 
dofinansowań dla sportu jestem 
zażenowany, uważam, że powinni-
śmy mierzyć wszystkich jedną  

„miarą” i powinna to być „miara” 
osiąganych sukcesów – mówi 
Grzegorz Przybyłek. Swoje naj-
piękniejsze kolarskie lata Grzesiek 
spędził w klubie Chrabąszcze, 
obecnie trener Ryszard Posacki 
pracuje nad talentem potencjal-
nych następców wielkiej drużyny, 
do której należał nasz rozmówca, 
dlatego na zakończenie rozmowy, 
poprosiliśmy Grzegorza Przybył-
ka, aby zwrócił się bezpośrednio 
do tych młodych zdolnych kola-
rzy z nowogardzkiego klubu. - 
Przede wszystkim chciałbym po-
wiedzieć młodym podopiecznym 
Ryszarda Posackiego, żeby słuchali 
trenera i żeby z jego wskazówek 
wyciągali wnioski. Powiem tak: 
minuta chwały na podium, kosztu-

je miliony minut ciężkiego trenin-
gu, wysiłku, wyrzeczeń, bo żeby 
zrobić dobry wynik, to muszą być 
wyrzeczenia. Nie może być tak, że 
jest dyskoteka, zabawa do 5 rano, 
wracam do domu i o 7 jadę na wy-
ścig-  podporządkowanie się pew-
nym zasadom jest podstawą. Liczy 
się sen, odpoczynek, trening, dieta. 
Chciałbym, aby ci młodzi kolarze 
szanowali trenera, bo „Rysiu” to nie 
jest już młodzieniaszek, bo jego 
zdrowie też szwankuje... Na koniec 
pozostaje mi przytoczyć słynne po-
wiedzenie- „trening czyni mistrza” 
– kończy Grzegorz Przybyłek. 

Pozostaje nam życzyć Grześko-
wi jak największej liczby startów 
na supermaratonach oraz zwy-
cięstw, a także powrotów do swo-
jego rodzinnego miasta, które po-
pularny „Lisek” tak bardzo kocha 
i za którym z pewnością tęskni. 
W 2016 roku rozpocznie się nowy 
kolarski sezon i nasz rozmów-
ca może być pewien, że pomimo 
tego, iż na listach startowych przy 
jego nazwisku widnieją Gryfice, to 
zawsze może liczyć na wzmiankę 
o swoich sukcesach w lokalnej no-
wogardzkiej gazecie.  

KR

Grzegorza Przybyłka w jego startach wspiera sponsor, z którego logiem nowogar-
dzianin nieustannie startuje

Grzegorz Przybyłek wraz z synem po swoim tegorocznym zwycięstwie w gryfickim 
supermaratonie
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OGŁO Sze Nia drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

mieszkanie w Nowogardzie 2 pokoje, 42 m2, IV piętro
cena 109 tys.

NierUcHOMOŚci
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-

wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań w 
budynku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, i piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działke budowlana w cen-
trum Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 
obreb Stargard , Goleniów. Tel 602 10 
11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łę-
czyca w rejonie skrzyzowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezposrednio 
do drogi 106 tel 607 835 815

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 
Lutego. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 
128 069 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej 4, 3 pokoje 1 piętro(20,15,12) kuch-
nia łazienka wc schowek +garaż .Tel 
665001251

• zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam kawalerkę ok. 40m2, 3 maja, 
parter. Cena do uzgodnienia. 91 462 
12 81

•  Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 97 
25

• Sprzedam działki pod zabudowe. 91 
39 25 888

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. Tel.  
607 580 172 

• Do wynajęcia mieszkanie w okolicy 
Nowogardu. Tel. 722 080 473 po 15 

• Wynajmę lokal handlowy Dobra No-
wogardzka. 602 247 111 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro 57,8m2.. Tel. 607 540 622

•  Sprzedam dwa pokoje 95 000, Rech 
Nieruchomości. 517 508 374 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie i dwupokojowe w 
Wojtaszycach. 91 39 105 18, 605 850 
786 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia 667 
533 025, 518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym, tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 
215 

• Sprzedam 3pokojowe mieszkanie, 
Długołęka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olchowo. 606 
312 832 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58m2 I piętro. Tel. 721 867 773, 531 844 
996 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz z 
pawilonem handlowym, bezczynszo-
we. Tel. 602 643 408 

•	 kupię pilnie działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie. 606 118 102 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul. Monte casino. 695 400 600

MOTOrYzacJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Koła Toyota Yaris II 15/185/55 (alufelgi, 
używane opony w b. dobrym stanie) 
Tanio sprzedam. 519 103 838 

• Sprzedam 4 opony zimowe o wymia-
rach 245/65 R-17-107 H+M+S. Tel. 91 
39 25 593 

• Sprzedam Opel Corsa C 2001 r., ABS, 
wspomaganie, 4 poduszki, stan bar-
dzo dobry, Cena 4600 zł.Tel. 723 224 
766 

• Sprzedam komplet opon zimowych- 
14stki. Cena 200 zł. 794 721 698

rOlNicTWO
• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 

086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię 
łąki Nowogard i okolice. 608 647 119 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik do ziemnia-
ków elektryczny, przyczepę rolniczą 
4,5 tonową i wywtotkę – stan idealny. 
Sprzedam. 606 576 417

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 

• Sprzedam kaczki żywe lub skubane, 
możliwość dowozu. 726 977 283 

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, 
pług i opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 
603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, 
krowę dojną i jałówkę cielną. 605 092 
517 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 
785 563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 
82, przyczepę rolniczą, pług trzyskibo-
wy i czteroskibowy i rozrzutnik oborni-
ka. 781 932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 
603 541 286 

USŁUGi
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 Malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FirMa USŁUGOWa „zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 PraNie-MaGiel,PraNie DYWa-
NÓW, WYkŁaDziN, TaPicerki Me-
BlOWeJ SaMOcHODOWeJ/ SkÓ-
rzaNeJ MaTeriaŁOWeJ / POŚcieli 
WeŁNiaNeJ / laNOliNĄ/SPrzĄTa-
Nie: czYSzczeNie FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Usługi transportowe. Transport zboża, 
piasku, słomy, traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 
503 153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 
988 735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka angiel-
skiego. Tel. 502 376 932, www.tlu-
macznowogard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 386 
797 

•	 remonty mieszkań i domów, kom-
pleksowa budowa. Tel. 669 149 383

Praca
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budowla-
nych. 886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pracow-
nika wymagane przygotowanie zawo-
dowe. 91 29 22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 
395 368

• Zatrudnie doradcę do firmy pożyczko-
wej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki 
płacowe dobre i mieszkaniowe. Wia-
domość: 91 39 103 15, 502 56 23 78 

iNNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwio-
wa, kolor jasny, dużo pułek, miejsce 
na wieszaki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,  tel. 605 522 
340,

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 
541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 0,50 m 
do 2,5 m kopana lub cięta z własnej 
plantacji formowana tel. 602 10 11 18 
lub 600 899 289

• Karp jadalny – zarybieniowy. Sprze-
dam. 91 39 18 297 

•	 Dnia 30 listopada w poniedziałek na 
parkingu przy PkP zostały uszko-
dzone dwa samochody osobowe. 
Świadków zdarzenia uprzejmie pro-
szę o kontakt. 609 928 045 

•	 Uprzejmie proszę Pana, który podał 
telefonicznie informacje o uszko-
dzeniu samochodu w dniu 30 listo-
pada na parkingu przy PkP o kon-
takt. 609 928 045

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa. 
601 553 551 

•	 karp świąteczny, spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy ul 
Boh. Warszawy nr, 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu przy ul. 
Dąbrowskiego 9. Tel. 91 39 20 763 

• Drewno opałowe w klockach lub po-
łupane, sprzedam, sosna gałęziówka z 
dowozem. 514 740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 
828 345 

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 
659 

•	 choinki : jodła kaukaska, świerk 
srebrny. Duży wybór. Poleca Szkół-
ka w karsku. 606 106 142 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

05:15 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:30, Goleniów 05:38, Kliniska 05:47, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:17 
~ 20 X; 22 X; 26-27 X; 30 X; 2 XI-11 XII 1-5 / 11 XI;

05:16 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:21, Osina 05:25, Mosty 05:31, Goleniów 05:39, Kliniska 05:48, Szczecin Dąbie 05:59, 
Szczecin Zdroje 06:03, Szczecin Port Centralny 06:12 Szczecin Główny 06:16 
~ 21 X;

05:17 II
1

PR - R
88711

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 05:22, Osina 05:26, Mosty 05:32, Goleniów 05:40, Kliniska 05:49, Szczecin Dąbie 06:00, 
Szczecin Zdroje 06:04, Szczecin Port Centralny 06:13 Szczecin Główny 06:18 
~ 19 X; 23 X; 28-29 X;

06:01 II
1

PR - R
88725
88713

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 06:06, Osina 06:09, Mosty 06:14, Goleniów 06:23, Kliniska 06:34, Szczecin Dąbie 06:43, 
Szczecin Zdroje 06:46, Szczecin Port Centralny 06:54 Szczecin Główny 06:58 

~ 1-6 / 11 XI;

07:41 II
1

PR - R
s 88057

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 07:47, Osina 07:51, Mosty 07:56, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 08:02, Goleniów 08:19, 
Kliniska 08:28, Szczecin Dąbie 08:38, Szczecin Zdroje 08:43, Szczecin Port Centralny 08:51

Szczecin Główny 08:55 

07:43 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:51, Płoty 08:00, Baszewice 08:08, Gryfice 08:14, Gąbin 08:25, Trzebiatów 08:31, Bieczyno 
Pomorskie 08:37, Karcino 08:41, Głowaczewo 08:46, Stary Borek 08:50, Kołobrzeg Stadion 08:56

Kołobrzeg 09:02 ~ 1-6 / 28 X, 11 XI;

07:44 I
2

PR - R
s 88810

j  a  b  S
n  y

Żabowo 07:52, Płoty 08:02, Baszewice 08:09, Gryfice 08:15, Gąbin 08:26, Trzebiatów 08:32, Bieczyno 
Pomorskie 08:38, Karcino 08:42, Głowaczewo 08:47, Stary Borek 08:51, Kołobrzeg Stadion 08:57

Kołobrzeg 09:03 ~ 28 X;

09:27 I
2

PR - R
88006
REGA

j  a  b  S
n  y

Płoty 09:42, Gryfice 09:53, Trzebiatów 10:14, Kołobrzeg Stadion 10:33 Kołobrzeg 10:40 

~ 67 + 11 XI;

10:28 II
1

PR - R
88745
88737

j  a  b  S
n  y

Wyszomierz 10:34, Osina 10:38, Mosty 10:43, Goleniów 10:51, Kliniska 11:01, Szczecin Dąbie 11:12, 
Szczecin Zdroje 11:17, Szczecin Port Centralny 11:26 Szczecin Główny 11:30 

11:47 I
2

PR - R
88066

j  a  b  S
n  y

Żabowo 11:55, Płoty 12:04, Baszewice 12:11, Gryfice 12:17, Gąbin 12:27, Trzebiatów 12:33, Bieczyno 
Pomorskie 12:40, Karcino 12:43, Głowaczewo 12:48, Stary Borek 12:52, Kołobrzeg Stadion 12:58

Kołobrzeg 13:03 

13:28 I
2

PR - R
88816

j  a  b  S
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:58, Gąbin 14:08, Trzebiatów 14:14, Bieczyno 
Pomorskie 14:20, Karcino 14:24, Głowaczewo 14:28, Stary Borek 14:33, Kołobrzeg Stadion 14:40

Kołobrzeg 14:45 ~ 1-5 / 11 XI;

14:31 II
1

PR - R
s 88747

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 14:36, Osina 14:40, Mosty 14:46, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:52, Goleniów 15:11, 
Kliniska 15:24, Szczecin Dąbie 15:35, Szczecin Zdroje 15:38 Szczecin Główny 15:50 

15:51 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:44, Karcino 16:47, Głowaczewo 16:52, Stary Borek 16:56, Kołobrzeg Stadion 17:02

Kołobrzeg 17:08 ~ 1-7 / 27 X;

15:52 I
2

PR - R
88818

j  a  b  S
n  y

Żabowo 15:59, Płoty 16:08, Baszewice 16:15, Gryfice 16:22, Gąbin 16:32, Trzebiatów 16:38, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:49, Głowaczewo 16:54, Stary Borek 16:58, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:12 ~ 27 X;

16:55 II
1

PR - R
s 88731
88749
REGA

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 17:01, Osina 17:05, Mosty 17:10, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:16, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:52, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:08 

18:03 I
2

PR - R
88880

j  a  :  b  S
n  y

Żabowo 18:10, Płoty 18:20, Baszewice 18:36, Gryfice 18:41, Gąbin 18:51, Trzebiatów 18:57, Bieczyno 
Pomorskie 19:03, Karcino 19:06, Głowaczewo 19:11, Stary Borek 19:15, Kołobrzeg Stadion 19:21

Kołobrzeg 19:26 
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^
Odjazdy / Departures
Nowogard 18 X – 12 XII 2015

Aktualizacja wg stanu na 29 X 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:46 II
1

PR - R
88743
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:52, Osina 18:56, Mosty 19:01, Goleniów 19:09, Kliniska 19:18, Szczecin Dąbie 19:28, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 

~ 1-7 / 27 X;

18:48 II
1

PR - R
88069

j  a  :  b  S
n  y

Wyszomierz 18:54, Osina 18:58, Mosty 19:03, Goleniów 19:11, Kliniska 19:20, Szczecin Dąbie 19:31, 
Szczecin Zdroje 19:36 Szczecin Główny 19:48 
~ 27 X;

19:37 I
3

PR - R
88781

SZCZECIN
AIRPORT
EXPRESS

j  a  b  S
n  y

Osina 19:45, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 19:55, Goleniów 20:11, Kliniska 20:20, Szczecin 
Dąbie 20:30, Szczecin Zdroje 20:33 Szczecin Główny 20:45 

20:57 I
2

PR - R
88842

j  a  b  S
n  y

Żabowo 21:05, Płoty 21:14, Baszewice 21:22, Gryfice 21:28, Gąbin 21:38, Trzebiatów 21:43, Bieczyno 
Pomorskie 21:50, Karcino 21:53, Głowaczewo 21:58, Stary Borek 22:02, Kołobrzeg Stadion 22:08

Kołobrzeg 22:14 ~ 1-6 / 29 X, 11 XI;

20:59 I
2

PR - R
88842

Żabowo 21:07, Płoty 21:16, Baszewice 21:24, Gryfice 21:30, Gąbin 21:40, Trzebiatów 21:46, Bieczyno 
Pomorskie 21:52, Karcino 21:56, Głowaczewo 22:01, Stary Borek 22:05, Kołobrzeg Stadion 22:12

Kołobrzeg 22:18 ~ 29 X;

22:06 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:22, Gryfice 22:33, Trzebiatów 22:48, Kołobrzeg Stadion 23:07 Kołobrzeg 23:12 

~ 19 X-11 XII 1-57 / 26-29 X, 11 XI;

22:07 I
2

PR - R
88824

j  a  b  S
n  y

Płoty 22:23, Gryfice 22:35, Trzebiatów 22:50, Kołobrzeg Stadion 23:11 Kołobrzeg 23:16 

~ 18 X; 26-29 X;

objaśnienia znaków / symbols
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

inne znaki / other symbols
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach
: - miejsca dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się
b - pociąg przystosowany do 

przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona

S - autobus szynowy

s - połączenie z lotniskiem

inne znaki / other symbols
n - WiFi

y - klimatyzacja

~ - terminy kursowania

/ - oprócz

+ - oraz

1 - w poniedziałki

5 - w piątki

6 - w soboty

7 - w niedziele

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
PR - 703 20 20 20 (24 h)
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Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a M a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388
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KUPon 97

Do wygrania KSIążKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Gorączka zakupów 
Krystyna Gęglawa, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Janina Grudzińska, Lucyna Andrzejczak, Grażyna Siedlecka, Danuta Kło-
sińska, Grażyna Kosmalska, Edward Bachor, Anita Budzich, Pelagia Felik-
siak, Zofia Górecka, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Władysława Hu-
get, Grażyna Gibka, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek

zwycięzcy: Anita Budzich, Edward Bachor, Grażyna Gibka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. 

Boh. Warszawy 7

Dla naszych najmłodszych 
Natalia Chruściel, Bartek Kaczmarek, Julia Furmańczyk, Michasia Miś-

kiewicz, Nadia Grenda, Miłosz Wielgus, Kinga Feliksiak, Kacper Danicki 
zwycięzca: Michasia Miśkiewicz

Pionowo:
1. umowa o najem statku
2. dźwięk „E” z krzyżykiem
3. brytyjska agencja prasowa
4. Delon, słynny aktor
5. stan w Birmie
6. większość
7. okres dziejowy
8. ekshaustor
9. stołowy lub ziemny
10. ojciec chrzestny
11. stromy szczyt górski
12. rzeźbiarz, twórca pierwszego 
greckiego pomnika historycznego
13. okrzyk Archimedesa
14. miasto w środk Holandii
15. obuty w glany
16. algierski port
17. alkohol plus aldehyd
18. kawiarenka
19. odblask
20. tata lub mama
21. strącona ze skały przez Boreasza
22. miasto w pobliżu Baku
23. miasto nad Sanem z fabryką 
autobusów
24. miasto w Belgii nad rzeką 
Dender
25. kwasy w komórce
26. sklep z tanim mięsem
27. światowy potentat 
komputerowy
28. ważny port grecki
29. rodzaj fali
30. zachudzony biedak
31. przedłużenie obiadu
32. obiad, kolacja
33. egzotyczny ptak o grubym 
dziobie z rzędu wróblowatych
34. wielka ilość
35. środek owadobójczy
36. sznur z pętlą, lasso
37. warzęcha różowa; rzadki ptak z 
rodziny ibisów
38. okrywa pień drzewa
39. tajemnicza istota z Himalajów
40. kiernoz
41. ostatni film Gołębiewskiego
Poziomo:
42. śniada u południowca
43. namowa
44. leczy naparami z roślin
45. Ralph, mistrz w pchnięciu kulą
46. guz dziąsła
47. port nad Nilem
48. odmiana rymu, rym 
niedokładny
49. brat Priama
50. podwładny proboszcza
51. jedenastka na trawce, a on na 
ławce
52. kamionki
53. daw. próg rzeczny
54. stolica Bahamów
55. makabryczny erotoman
56. odmiana jabłek
57. lichy wyrób
58. duża, polska ciężarówka
59. w greckim alfabecie
60. mieszkaniec Azji
61. ... 17
62. łagodny pies pokojowy
63. miasto we Włoszech
64. ktoś bliżej nie znany, kolega 
igreka
65. jednostka natężenia oświetlenia
66. czasem kupuje się go w worku
67. spożywana podczas Paschy
68. rzadkie imię żeńskie
69. niekiedy w oku się kręci
70. choroba, artretyzm
71. ptak jak samolot szkoleniowy
72. ... kulszowa
73. sposób wymawiania wyrazów
74. hit Nany, „Remember the ...”
75. część brzucha
76. równa 100 senom
77. porwał dziecko dla okupu
78. uraz ciała
79. ponosi ją winny
80. wyżyna w południowej Saharze

krzYŻÓWka Dziennika
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; E - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

informacja PkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa liNia Mi krO BU SO Wa SerOcki Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia MeTrO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PrzeWÓz OSÓB - rO MaN BiŃczYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzczeciN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzczeciN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlczeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlczeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOzkŁaD JazDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, Piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

iNFOrMaTOr lOkalNY - NOWOGarD
in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do



Nr 97 (2428)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

PROFILE
5 i 6 komorowe

P4.2.O.d/o
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

POżyCZKI 
na każdą kieszeń, 

na dowód, bez bik. 
Tel. 501 944 684

  NiSkie ceNY od 30 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

cHOiNki SPrzeDaŻ
Świerk zwykły,  Świerk srebrny, 
Jodła północna, Jodła kaukazka, kolorado

PiaSek, PiaSek 
PrzeSieWaNY, 

ŻWir, czarNOzieM, 
POSPÓŁka 

 ŻWirOWNia 
DŁUGOŁęka
Tel. 504 265 607

792 707 943 
z DOWOzeM 
DO klieNTa

A/0

 400 zł od pary
ul. Zielona 1 • Nowogard • tel. +48 91 392 02 21

Bal Sylwestrowy

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kararyjskie, Egipt, Grecja,
Tunezja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 5

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  10,11

Franciszek 
Wójcik 
- twórca 
biblioteki

Boże Narodzenie  
"za kratami"

Czy wiemy co jemy?

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklamareklamareklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

REKLAMA S015002913A

OCF Szczecin
tel. 728-825-158

Bez zaświadczeń o zarobkach

błyskawiczne pożyczki
na telefon

w domu Klienta

Wynajmę lokal 
o pow. 40m2 

ul. 15 lutego 9c. 
Tel. 91 39 20 776 

kom. 606 378 817

P.H. ARNO 
zatrudni

 głównego księgowego 
na pełny etat. 

Wykształcenie ekonomiczne.

695 300 500

Rejestracja tel. pn. wt. śr. od 9.00
 730 661 340, 727 543 840

gabinetpodologiczny@gmail.com
ul. 700-lecia 26F, NOWOGARD

Stomatologia rodzinna

lek. stom. D. Wałęga-Bąk 
Tel. 604 441 609   Przyjęcia: NFZ i prywatnie

- RTG Cyfrowe
- Kompleksowe leczenie 
  stomatologiczne.
- Mosty natychmiastowe. 

Fra Filippo Lippi – Adoracja Dzieciątka w lesie

Światłość świata

kolejne wydanie DN

z kalendarzem

29 grudnia  
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masz problem, lub byłeś świadkiem ważnego 
wydarzenia? 

Skontaktuj się z naszą redakcją! 
E-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, nie szukaj, skorzystaj!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30
masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego

 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

kronika 
policyjna

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Czas zatem spytać jak w domach nowogardzian 
przebiegają przygotowania do tych wyjątkowych dni?

Pan Piotr – Niestety święta Bożego Narodzenia spędzę na smut-
no, bo moja Żona od kilku lat jeździ do pracy za granicę. Dlatego nie 
wiem jak to będzie, bo tak naprawdę nie wiem jak je spędzę. Ale ży-
czę wszystkim Radosnych Spokojnych Świąt, które już wkrótce się roz-
poczną. 

Pan Zbigniew – Przygotowania idą pełną parą, co widać u mnie i 
innych osób, które chodzą po sklepach i kupują prezenty oraz wszystkie 
potrzebne produkty, by przygotować świąteczną wigilię. Święta spędzę 
w gronie rodzinnym i to jest najprzyjemniejsze. Na święta życzę wszyst-
kich oczywiście Radosnych Świąt a polityką, by zmądrzeli. 

Piotr Domanowski – Święta spędzę z rodziną. Dlatego wszelkie za-
kupy na stół wigilijny robi moja mama i to ona będzie ją głownie przy-
gotowywać. Dlatego nie mam pojęcia ile przeznaczyła na jej zorgani-
zowanie. Sprzedaję jemiołę, by dorobić parę groszy właśnie na święta. 
Życzę wszystkim, zdrowych spokojnych Świąt. 

Pan Szczepan – Święta spędzę sam. Kupiłem już sobie coś do jedze-
nia i do picia. Jestem samotny, ale jeżeli ktoś przyjdzie do mnie to bę-
dzie mi bardzo miło. Wszystkim życzę spokojnych świąt, a dla gaze-
ty Dziennik Nowogardzki i jej pracownikom wszystkiego najlepszego. 

Pani Sylwia, Marianna i Kuba - Do świąt przygotowujemy się 
oczywiście z największą starannością. Chodź jest to bardzo intensyw-
ny i pracowity okres, bo oprócz przygotowania wieczerzy trzeba rów-
nież chodzić do pracy, która pochłania bardzo wiele czasu. Zakupy, 
prezenty są już kupione. Święta niestety są droższe z roku na rok, ale 
budżet na prezenty musi się znaleźć chodź został już nieco przekro-
czony. Prezenty są zawsze praktyczne i potrzebne. Korzystając z oka-
zji bardzo serdecznie wszystkim chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy  

Nasza sonda

Świąteczny rozkład jazdy busów
 A. FeDeńCZAK
Informujemy, że busy w okresie świątecznym kur-

sują w następujących godzinach:  24.12.2015 
Trasa Nowogard-Szczecin: 5:55; 8:00; 8:35; 12:10; 

13:20; 14:20.
Szczecin-Nowogard: 7:30; 9:25; 10:35; 13:50; 

14:50;16:00.
W dniach 25 i 26 grudnia busy nie kursują.

R. BUSY 
W dniu 27.12.2015 kursują:
Nowogard- Szczecin - jak w niedziele z pominię-

ciem kursu o 6:40.
Kursy na innych liniach według niedzielnych roz-

kładów jazdy.

M. FeDeńCZAK
24.12.15, 31.12.15 Nowogard-Stargard :
5:20, 6:00, 6:35, 8:10, 9:10, 11:05D
Stargard-Nowogard: 15:20, 15:55, 16:45
Z Nowogardu ul. Rzeszowskiego do Szczecina

6:30, 6:40, 7:10, 7:25, 8:05, 9:51, 10:55, 11:15, 11:40, 
11:55,12:40

ze Szczecina ul. Świętego Ducha do Nowogardu
8:15, 9:10, 9:35, 9:50, 10:20, 11:20, 12:40,13:00, 

13:20,14:10, 14:20
25.12.15r, 26.12.15r. 01.01.16 r. - busy nie kursują

RoMAN BińCZYK
Busy kursują : 24.12.15,  31.12.15 – bez zmian
Busy nie kursują 25.12.15. 01.01.16r. 

MetRo:
24.12.15 do Szczecina :
5:25, 5:45, 8:15, 9:25, 12:25, 13:50 ze Szczecina : 
6:50, 7:45, 10:55, 11:55, 15:05, 15:25
25-27.12 – nie kursuje
28.12-30.12 -zgodnie z rozkładem
31.12- tak jak w wigilię
01.01-03.01- nie kursuje

JeRZY SeRoCKi - bez zmian 

14.12.2015 r. 
Godz. 18.30
Powiadomienie o włamaniu do 

domu jednorodzinnego w miej-
scowości Wojcieszyn. 

Godz. 19.00
W miejscowości Osina, doko-

nano kradzieży tablic rejestracyj-
nych z samochodu marki Renault. 

15.12.2015 r. 
Godz. 12.00
Na ul. Grota Rowieckiego do-

konano włamania do mieszkania.
Godz. 23.50 
W miejscowości Wierzbięcin, 

Kamil J. kierował motorowerem 
marki Romet znajdując się w sta-
nie po użyciu alkoholu z wyni-
kiem 0,44 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

16.12.2015 r. 
Godz. 07.00 
Na ul. Zacisznej, Łukasz M. kie-

rował samochodem marki BMW, 
pomimo braku uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechaniczny-
mi. 

17.12.2015 r. 
Godz. 15.00
Na przejeździe kolejowym przy 

ul. 700 Lecia doszło do zdarzenia 
drogowego pomiędzy kierującą 
pojazdem marki Mercedes, a ro-
werzystką. 

Godz. 15.45
Do kolizji drogowej doszło przy 

ul. Kościuszki, pomiędzy pojaz-
dami Ford Probe oraz Ford Fokus.

Godz. 20.00
Na ul. Gen. Bema doszło do 

uszkodzenia samochodu marki 
Mitsubishi przez inny pojazd. 

18.12.2015 r. 
Godz. 11.20 
Do kolizji drogowej pomiędzy 

samochodem marki Saab oraz po-
jazdem ciężarowym doszło na ul. 
Gen. Bema. 

Godz. 15.45 
Marek B. kierował samocho-

dem marki Ford Mondeo, pomi-
mo braku uprawnień do kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi. 

19.12.2015 r. 
Godz. 00.45
Na ul. 15 Lutego podczas kon-

troli samochodu marki Opel 
Astra, ujawniono, że kierujący 
pojazdem Mariusz R. znajduje się 
pod wpływem środków psycho-
aktywnych. 

Godz. 11.50 
Uszkodzenie baneru reklamo-

wego znajdującego się na ul. Sto-
larskiej. 

Godz. 12.45
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia pomiędzy pojazdami marki 
Citroen ZX oraz C3. 

20.12.2015 r. 
Godz. 04.40 
W miejscowości Karsk kierują-

cy samochodem marki Opel Astra 
wjechał w ogrodzenie posesji. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Ogłoszenie pkpS
POLSKI KOMITeT POMOCy SPOŁeCZNeJ w Nowogardzie
Informuje: o dniach i godzinach wydawania żywności unijnej 
 Program - P.O.P.Ż 2014-2020
29.12.2015 Wtorek od godz.9:00 14:00 Numery   1-80
30.12.2015 Środa od godz.9:00-14:00 Numery   81-160
02.01.2016 Sobotaod godz.9:00-14:00. Numery 161-260

PROJeKT WSPóŁFINANSOWANy PRZeZ GMINę NOWOGARD
Potrzebne dokumenty:
1. Dowód osobisty 
2. Nadany numer porządkowy 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklama reklama reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

W Bibliotece powstanie „izba pamięci i tradycji Ziemi Nowogardzkiej” 

Przeszło, mimo wielu niewiadomych 
Nie wiadomo, jakie będą koszty, kto się tym zajmie i właściwie, co tam konkretnie będzie się znajdowało– mimo tak wielu istotnych niewiadomych więk-
szość radnych zgodziła się, aby w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie, powstała „izba pamięci i tradycji Ziemi Nowogardzkiej”. tylko nieliczni wstrzyma-
li się od głosu, wobec informacyjnego niedosytu. 

Jak już informowaliśmy, w po-
rządku środowej sesji Rady Miej-
skiej znalazł się punkt dotyczący 
wprowadzenia zmian w statucie 
Biblioteki miejskiej, poprzez po-
szerzenie działalności instytucji o 
„izbę pamięci i tradycji Ziemi No-
wogardzkiej”. 

-Od lat w Nowogardzie toczy 
się dyskusja, że nie mamy takiego 
miejsca, w którym można zbierać i 
pokazywać pamiątki ukazujące hi-
storię i tradycję Ziemi Nowogardz-
kiej. W związku z powyższym 
przedkładamy projekt uchwały, w 
sprawie zmiany statutu Biblioteki 
Miejskiej i proponujemy utworze-
nie w jej murach takiej izby, bo to 
nie wymaga tworzenie osobnej jed-
nostki organizacyjnej – referowa-
ła projekt uchwały sekretarz gmi-
ny, Agnieszka Biegańska Sawicka, 
prosząc radnych o przyjęcie po-
mysłu.

Urzędniczka przedstawiała rad-
nym również, jakie będą cele dzia-
łania izby, a także kosztem, jakich 
pomieszczeń powstanie ekspozy-
cja pamiątek związanych z Nowo-
gardem i jego mieszkańcami. 

-Na potrzeby izby zaadoptowane 
zostaną trzy pomieszczenia, znaj-
dujące się naprzeciw sali wystawo-
wej, które dziś pełnią funkcje go-
spodarcze.  Dwa z nich będą prze-
znaczone na ekspozycje. Trzecie 
pomieszczenie będzie pełniło funk-

cję magazynu – mówiła A. Biegań-
ska- Sawicka. 

Radni zwrócili jednak uwagę, 
że w uchwale zabrakło wielu istot-
nych informacji na temat „izby” 
i jej działalności. Radny Dariusz 
Kielan, dopytywał, czy w izbie bę-
dzie zatrudniona dodatkowa oso-
ba, a jeśli tak, to czy zostanie ona 
wybrana w drodze konkursu?

-Myślę, że ktoś będzie musiał 
dbać o tę izbę, nie wiem czy kustosz 
to właściwe nazewnictwo? Samo 
się to nie poprowadzi – odpowia-
dał radnemu burmistrz Nowogar-
du, Robert Czapla: - co do sposobu 
wyłonienia takiej osoby to powiem 
tak: są stanowiska urzędnicze i nie 
urzędnicze, na te drugie nie trzeba 
ogłaszać konkursu. Myślę jednak, 
że to nowy dyrektor zdecyduje, w 

jakim trybie będzie chciał wyłonić 
taką osobę i w jakiej formie zatrud-
ni tę osobę. 

Wiceprzewodniczący rady, 
Piotr Słomski, zapytał, czy zna-
ny jest kosztorys zarówno ada-
ptacji pomieszczeń pod izbę, jak 
i jej późniejszej działalności. Do-
pytywał również, z jakiego okre-
su historycznego naszego miasta 
pochodzić będą mające się w niej 
znaleźć eksponaty. 

-Czy cały projekt został skoszto-
rysowany tzn. czy wiemy ile będzie 
kosztowała adaptacja pomiesz-
czeń, a ile późniejsze funkcjonowa-
nie izby? Z jakiego okresu ekspona-
ty znajdą się w „izbie”, czy również 
z okresu, kiedy Nowogard znajdo-
wał się po niemieckiej stronie? Czy 
znajdą się tam też pamiątki pionie-

rów miasta przybyłych tutaj zaraz 
po wojnie?  - pytał, P. Słomski. 

Burmistrz Rober Czapla nie po-
trafił udzielić konkretnych odpo-
wiedzi na pytania wiceprzewod-
niczącego. 

- Ja nie jestem historykiem, ale 
skoro to muzeum Ziemi Nowo-
gardzkiej to prezentowana w izbie 
historia powinna sięgać dalej niż II 
Wojny Światowej. Byli mieszkań-
cy Nowogardu, dzisiaj mieszkający 
w Niemczech, deklarują, że mogą 
wzbogacić izbę o wiele ciekawych 
eksponatów związanych z naszym 
miastem, pochodzących z tamte-
go okresu. A jeśli chodzi o kosz-
ty to składać się na nie będą kosz-
ty zatrudnienia pracownika, a tak-
że remontu pomieszczeń. Najpierw 
trzeba zrobić jednak projekt tech-
niczny, dopiero wtedy będzie wia-
domo, jaka kwota będzie niezbęd-
na do adaptacji pomieszczeń. Li-
czę, że część prac będziemy mogli 
wykonać rękoma osadzonych – od-
powiadał wymijająco R. Czapla. 

Radny Michał Wiatr miał za to 
wątpliwości, czy to dobry czas, 
aby rada podejmowała decyzje w 
sprawie utworzenia w Bibliotece 
izby, kiedy w instytucji, po odwo-
łaniu ze stanowiska jej dyrektora 
Zofii Pilarz, panuje swoiste „bez-
królewie”. 

-Czy to jest dobry moment, aby 
podejmować taką uchwałę? Mamy 

taką sytuację, że odwołano dyrek-
tor Biblioteki i ogłoszono konkurs 
na nowego dyrektora. Kandydat na 
to stanowisko musi stworzyć kon-
cepcję działalności biblioteki i być 
może będzie miał inną wizję niż tą, 
jaką teraz narzucimy. Może, więc 
warto z tym poczekać? - dopytywał 
M. Wiatr. 

Zdaniem burmistrza, to, w ja-
kim czasie gmina powoła izbę 
nie ma żadnego związku z sytu-
acją kadrową, w jakiej znajduje się 
obecnie Biblioteka. 

-To my, jako gmina decydujemy 
o statucie biblioteki i jeżeli wpisze-
my w statut izbę, to będzie to zada-
nie dla nowego dyrektora i obecnej 
kadry. Nie ma znaczenia, w jakim 
to jest okresie, bo mówimy o zmia-
nie statutu biblioteki, a nowy dy-
rektor będzie oczywiście ustalał za 
pomocą wewnętrznego regulami-
nu instytucji szczegóły – odpowie-
dział Czapla. 

Mimo iż na większość pytań pa-
dły dość nieprecyzyjne odpowie-
dzi ze strony burmistrza, więk-
szość radnych zdecydowała, aby 
jednak w bibliotece utworzyć 
„izbę pamięci Nowogardu”. Z 19 
radnych obecnych na sali, 16 po-
parło projekt uchwały w tej spra-
wie. Od głosu, ze względu na sy-
gnalizowane w pytaniach do bur-
mistrza wątpliwości, wstrzymało 
się trzech radnych. 

Dodajmy, że inicjatorem powo-
łania w Nowogardzie „izby pa-
mięci” jest Franciszek Karolewski 
– nowogardzki kronikarz amator, 
miłośnik fotografii, autor kilku 
kalendariów o naszym mieście.

 Marcin Simiński

Niewielki drzwi po lewej stronie - to przyszła Izba Pamięci

Zapraszamy nie tylko miłośników historii 

Nowy konkurs w DN 
Rozpoczynamy w DN nowy 

konkurs, którego pomysłodawcą 
jest i głównym realizatorem bę-
dzie    nowogardzki miłośnik hi-
storii pan Mirosław Berezowski. 
Konkurs mający charakter edu-
kacyjny będzie polegał na udzie-
leniu każdorazowo pisemnie (li-
stownie bądź mailowo) odpowie-

dzi na   jedno przygotowane przez 
pana Mirosława pytanie z najnow-
szej historii. Odpowiedzi moż-
na nadsyłać przez 5 dni po dacie 
ukazania się wydania z pytaniem 
konkursowym. W wydaniu DN, 
w którym podamy wylosowane-
go zwycięzcę zamieścimy również 
obszerniejszy tekst o wydarze-

niu bądź okolicznościach będą-
cych tematem pytania konkurso-
wego. W tymże też wydaniu bądź 
następnym zostanie zamieszczone 
także kolejne pytanie konkursowe. 
Nagrodą  w każdym cyklu pytania 
będzie książka pt. „Od Niepodle-
głości do Niepodległości” wyd. 
IPN .  A oto pierwsze pytanie: 

pytanie 1. W jakiej bitwie 
na wszystkich frontach II Woj-
ny Światowej polski żołnierz 
dał największą daninę krwi i 
w jakich okolicznościach? ( nie 
chodzi powstanie Warszawskie 
i kampanię wrześniową)

 Na odpowiedzi czekamy tym 
razem do 28 grudnia br.
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Gmina ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych 

Znowu mniej pieniędzy dla społeczników 
Mniej pieniędzy dla klubów sportowych, na działania związane z ochroną zdrowia i organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Gmina No-
wogard ogłosiła konkurs ofert, na podstawie którego podzieli pieniądze dla organizacji pozarządowych z naszego terenu. 

W przyszłym roku, do podzia-
łu na stowarzyszenia i kluby jest 
dokładnie 600 tys. zł. To mniej o 
prawie 14 tys. zł, niż w roku ubie-
głym, i aż o 39 tys. niż przed dwo-
ma laty. Nie mówiąc już o latach 
jeszcze wcześniejszych, gdzie na 
działania organizacji pozarządo-
wych wydawano rocznie nawet 
ponad 700 tys. zł. 

W porównaniu z latami ubie-
głymi nie zmieniła się za to ilość 
konkursów, jakie ogłoszono na 
poszczególne dziedziny działal-
ności społecznej. Jest ich 9. 

I tak  na organizację „zajęć dla 
dzieci i młodzieży” do podziału 

jest 11 tys. zł, czyli mniej o 200 zł 
niż było do dyspozycji w tym roku. 
Budżet dla stowarzyszeń działają-
cych w obszarze „ochrony zdro-
wia” to dokładnie 40 tys. zł, a więc 
5 tys. zł mniej, niż w roku 2015. 
Do 15 tys. zł z 16 500 zł, zmniej-
szono pulę na działania w ramach 
„ochrony środowiska”. Dokładnie 
o tysiąc złotych zmniejszono też 
kwotę jaką zapisano na projekty w 
ramach „wspierania rozwoju wsi”. 
Teraz pula ta wynosi 11 tys. zł. 
Mniej jest również na działania z 
zakresu „opieki społecznej”, bo  42 
tys. zł. W tym roku było o 1500 zł 
więcej. Na wspieranie działań na-

kierowanych na emerytów i renci-
stów, przewidziano 9 tys. zł, czy-
li o 500 zł mniej, niż w mijającym 
roku. 

Najwięcej pieniędzy ucięto or-
ganizacjom sportowym.  W przy-
szłym roku do podziału dla klu-
bów jest dokładnie 420 tys. zł. To 
mniej o 4 tys. zł, niż było do dys-
pozycji w tym  roku,  i aż 40 tys. zł 
niż w roku 2014. 

Na dotychczasowym poziomie 
pozostały środki tylko w przypad-
ku dwóch konkursów tj. „wspie-
ranie inicjatyw społecznych” i 
„wspieranie przedsiębiorczości”. 
Na to pierwsze zadanie przewi-

dziano 30 tys. zł, a na drugie 22 
tys. zł. 

Wszystkie organizacje, któ-
re chcą skorzystać z dotacji gmi-
ny, mają czas do 11 stycznia, aby 
złożyć ofertę na konkretne dzia-
łanie. Gmina ma następnie 30 
dni na rozpatrzenie złożonych 
ofert. Zrobi to „w jej imieniu” ko-
misja konkursowa, którą powo-
ła burmistrz Nowogardu. W jej 
skład, obok urzędników wejdą też 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych. Komisja oceni oferty 
pod względem formalnym i me-
rytorycznym. Premiowana będzie 
wysokość wkładu własnego.  Or-

ganizacja, które zamierza ubie-
gać się o dotację, musi też złożyć 
pełne sprawozdanie finansowe w 
przypadku, gdy korzystała już z 
dofinansowania z gminy. 

Po ocenie złożonych ofert, ko-
misja konkursowa przedłoży bur-
mistrzowi protokół z oceny ofert 
wraz z proponowaną kwotą dota-
cji. Będzie to jednak stanowić je-
dynie formę rekomendacji, bo 
ostateczną decyzję, co do tego, 
czy i ile dana organizacja otrzyma 
wsparcia z gminy, zależy od same-
go burmistrza. 

Marcin Simiński

Naturalny zakwas, co uczynił cuda

Czy wiemy co jemy? 
Czyżby naturalny zakwas czynił cuda?- zachodzi w głowę pani Krystyna Pertkiewicz z No-
wogardu, która do redakcji DN dostarczyła połowę zapakowanego chleba zakupionego pra-
wie rok temu, a który do dziś nie stracił swoich właściwości. 

Chleb wygląda jakby wypie-
czono go wczoraj. Ma odpowied-
ni kolor, jest miękki, nie wydzie-
la brzydkich zapachów. Nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, że pieczywo zapako-
wane w foliowy worek, zostało za-
kupione rok temu, w jednym z no-
wogardzkich dyskontów. Data do 
spożycia, jaką producent umieścił 
na klipsie zamykającym torebkę z 
pieczywem, to 29 grudnia 2014! 
Za kilka dni minie więc dokładnie 
rok, od tej daty.

„Chleb pozostał po świętach Bo-
żego Narodzenia 2014. Miałam go 
wyrzucić, ale postanowiłam spraw-
dzić, jak długo będzie utrzymywał 
świeżość. No i nie dał się wyrzu-
cić. Kilkakrotnie w ciągu mijające-
go roku sprawdzałam jego świeżość 
i zapach. Do dnia dzisiejszego jest 
w takim stanie. Nie był poddawany 
żadnym zabiegom, nie był mrożony, 
czy odświeżany w piekarniku. Leżał 
w temperaturze pokojowej. Czyż-
by naturalny zakwas czynił cuda? 
Bardzo proszę o sprawdzenie skła-
du tego chleba, bo być może nie wie-
my co jemy?” - zastanawia się pani 
Krystyna.

 Czytając na opakowaniu chleba 
składniki z jakich  pieczywo zosta-
ło upieczone, teoretycznie nie po-
winniśmy mieć wątpliwości, że po-
wstało ono tylko ze zdrowych i na-
turalnych składników. 

„Chleb Złoty Łan”, bo tak zachę-
cająco producent nazwał pieczy-
wo, o którym mowa, ma w swo-
im składzie głównie mąkę (pszen-
ną i żytnią), wodę i drożdże. In-

nymi słowy składniki, z których 
robi się naturalny zakwas na pie-
czywo.  Jedyną substancją,  któ-
ra może budzić wątpliwości, jest 
octan sodu, pełniący rolę regulato-
ra kwasowości (konserwant).  Jed-
nak i ten składnik jest organiczny, 
a jego właściwości trudno oceniać 

w kategorii „cudów”, jakie to zwy-
kle czynią inne słynne, bardziej 
nieprzyjemne dla naszego zdro-
wia,  substancje konserwujące. No 
chyba, że sekret tkwi w propor-
cji?  Producent, nie informuje bo-
wiem ile octanu sodu zostało do-
dane do  zakupionego przez panią 
Krystynę chleba. My, to oczywiście 
sprawdzimy. Chleb, który od roku 
się nie zestarzał przekażemy do ba-
dania w profesjonalnym laborato-
rium. O wynikach poinformujemy, 
jak tylko będą nam znane. Do tego 
czasu pozostaje życzyć wszystkim 
smacznego, a może lepiej nie.

Marcin Simiński

Jemioła, nie tylko  
od święta
Już nie tylko choinka i stroiki ze świerku. od kilku lat do 
świątecznej listy ozdób, jakimi przystrajane są mieszkania, 
„dopinana” jest również jemioła. okazuje się jednak, że wła-
ściwości tej rośliny są przez człowieka doceniane od wieków. 

Jak wiadomo jemioła to „paso-
żyt” rosnący na drzewach i pobie-
rający z nich wodę z solami mine-
ralnymi. Roślina ta jest jednak za-
korzeniona w kulturze. W daw-
nych czasach jemioła była uważa-
na za dar bogów. Przypisywano jej 
również magiczne funkcje. Póź-
niej to właśnie jemiołę wieszano 
w okresie świąt, do czasów, gdy w 
XVII wieku zastąpiła ją tradycyjna 
dziś choinka. Pędy jemioły spro-
wadzały do domu szczęście i bo-
gactwo, spełniały ludzkie życzenia 
i marzenia, noszona przy sobie za-
pewniać miała potencję seksualną. 
Również w Polsce jemioła zazna-
czyła swoją obecność w kulturze 
regionalnej. Jeszcze przed rokiem 
1934 odnotowano na Mazowszu 
przesąd weselny związany z jemio-
łą i mający pewne podobieństwo 
ze zwyczajem angielskim.  Na Ma-
zowszu też zbierano jemiołę zimą 
i kadzono nią koło uli w wigilię. 
Wierzono bowiem, że pszczoły 

przez to będą bardziej pracowite. 
Oprócz wierzeń jemioła ma też 

praktyczne zastosowanie. Stoso-
wana jest w medycynie. Występu-
je np. jako jeden ze składników le-
ków podawanych przy nadciśnie-
niu, miażdżycy, czy zaburzeniach 
rytmu serca. Ma też właściwości 
uspakajające. 

Mimo to, kojarzy  się jednak 
głównie z całującymi się pod nią 
parami, które wierzą, że magia ro-
śliny umocni ich miłość i zapewni 
trwałość ich związków. Najczęściej 
pojawia się w domach jako jed-
na z ozdób świątecznych. Nie dzi-
wi zatem fakt, że w okresie przed 
świętami na ulicach pojawiają się 
sprzedawcy tej rośliny. Na zdjęciu 
jeden z nich, pan Patryk, z Wierz-
chów, który sprzedaje jemiołę tuż 
koło Netto przy ul. 700-lecia. Cena 
za jedną sztukę waha się od 1 do 
5 zł, w zależności od wielkości ro-
śliny. 

Jarek Bzowy 
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Spotkał żubr ekologa
O godzinie 2 w nocy obudzi-

ło mnie intensywne szczekanie 
„maksia” w ogrodzie. Zaniepo-
kojony poszedłem z latarką i gdy 
między krzewami porzeczek pod-
chodziłem coraz bliżej tego miej-
sca, poświeciłem i... stanąłem jak 
wryty z przerażenia, gdy spoza ga-
łęzi jabłoni na wprost siebie uj-
rzałem potężny owłosiony  łeb z 
ostrymi rogami! Światło odbite 
od oczu zwierza - jak dwie iskier-
ki przeszywało mnie na wskroś. 

Byłem o parę kroków od ... "Wojt-
ka" – żubra którego ponoć tak na-
zywają. Półtora tonowy olbrzym 
dumnie stał i pozował do sesji 
zdjęciowej jaką jemu urządziłem. 
Prezentuję parę zdjęć. Nawet ma 
poczucie humoru, bo na jednym 
z nich zażartował do mnie - wy-
stawiając język! Aż się chce zapy-
tać skąd wiedział, że najzdrowsze 
i niczym nie pryskane jabłka są w 
ogrodzie u lokalnego ekologa – 
eugeniusza Korneluka w Glicku. 

Korzystając z okazji pragnę złożyć 
Bożonarodzeniowe i Noworocz-
ne życzenia wszystkim miłośni-
kom ekologii w gminie Nowogard 
a w dodatku z żywym żubrem w 
ogrodzie.

 P.S. Przepraszam za nienajlep-
szą jakość zdjęć, gdyż była ciemna 
noc i z ostrożności musiałem za-
chować bezpieczny dystans.

Tekst i foto: Eugeniusz Korneluk

Rzecznik ZK  w Nowogardzie porucznik Przemysław Sońtka

Pan Robert już odlicza dni do spotka-
nia się z rodziną przy wigilijnym stole

Boże Narodzenie "za kratami"…

Czy w więzieniu obchodzą święta?
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z czasem spędzonym z rodziną, z domem, z zapachem choinki i świątecznych potraw. Są tacy, którzy świąt by-
najmniej w domu nie spędzą. Należą do nich osadzeni z Zakładu Karnego w Nowogardzie. Czy za kraty dociera świąteczna atmosfera?  Postanowiliśmy to 
sprawdzić, odwiedzając nowogardzkie więzienie, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem?

Większość z nas zapewne my-
śli, że w więzieniu świąt się nie 
obchodzi. Nic bardziej mylnego, 
przekonuje nas porucznik Prze-
mysław Sońtka, rzecznik prasowy 
ZK w Nowogardzie.

- Nasi kucharze przygotują kola-
cję wigilijną, na którą złożą się tra-
dycyjne dania, takie jak: pierogi, 
barszcz czerwony, czy ryby – mówi 
nam rzecznik prasowy ZK.  Rów-
nież w Boże Narodzenie więźnio-
wie mogą liczyć na nieco zmie-
nione menu, mające im umilić ten 
czas. - Święta, to taki bardzo szcze-
gólny czas dla wszystkich. Dlatego 
skazani mimo odbywania wyroków 
w tym dniu mają obiady nieco bar-
dziej zbliżone do tych świątecznych. 
Znajdzie się w menu bigos, rosół, 
czy też kurczak- dodaje P. Sońtka. 

Potrawy to jedno. Na terenie 
ZK pozwala się także osadzonym 
na przystrojenie więziennych po-
mieszczeń.

- Mimo, że nie mogę pana zapro-
wadzić na odział, to zapewniam, iż 
w każdym z oddziałów mieszkal-
nych znajdują się dekoracje świą-
teczne. Na korytarzach stoją ustro-
jone choinki - mówi rzecznik ZK.

W tych dniach więźniowie 
mogą też liczyć na przepustki, 
dzięki którym będą mogli, chociaż 
przez kilka dni pobyć w domu, z 
rodziną. Dotyczy to oczywiście 

tych osadzonych, którzy spełniają 
odpowiednie wymogi i mają bar-
dzo dobrą opinię.

W tym roku, w czasie świąt, zo-
stanie zrealizowanych 132 prze-
pustek, w celu podtrzymania wię-
zi rodzinnych. Wiemy, że tutaj one 
dla skazanych są bardzo istotne, 
toteż niektórzy z osadzonych mają 
taką możliwość. Tym, którzy nie 
mogą w ten dzień opuścić murów 
ZK, bądź ich rodziny znajdują się 
poza granicami kraju, zapropono-

waliśmy nowy rodzaj widzenia z 
rodziną. Więźniowie będą mogli 
porozmawiać z najbliższymi po-
przez komputerowy program Sky-
pe – mówi P. Sońtka.

Święta Bożego Narodzenia, to 
także czas na modlitwę.-   Posługi 
religijne oczywiście są również. Bo-
wiem odbędą się msze święte oraz 
spotkania ewangelicznych chrze-
ścijan, które odbędą się przy udzia-
le oczywiście kapłanów, którzy w 
określone dni również przychodzą 
do Zakładu Karnego, by nieść Sło-
wo Boże – wymienia rzecznik.

Święta kojarzą się z prezenta-
mi. To też w tych dniach rodzi-
ny przysyłają więźniom paczki, 
za pośrednictwem działającej na 
terenie jednostki kantyny oczy-
wiście z produktami, które mogą 
trafić na teren ZK. Pomyślano 
też i o tych najuboższych skaza-
nych, którzy z różnych względów 
nie mogą liczyć na pomoc ze stro-
ny rodziny. Otrzymali oni paczki 
żywnościowe od proboszcza pa-
rafii pw. WNMP w Nowogardzie, 
ks. Grzegorza Legutko – więzien-
nego kapelana.

A jak o świętach spędzonych za 
kratami, mówią sami osadzeni?

- Pierwsze święta niestety musia-
łem spędzić tu w Zakładzie Kar-
nym w Nowogardzie. Były to moje 
najgorsze święta w życiu. Jedynie, 
co mi się pozytywnie z tym czasem 
kojarzy, to jedna z podanych po-
traw, jakie wówczas nam podano. 
Mówię tu o grochu z kapustą, któ-
ry smakował mi lepiej za kratami, 
niż na wolności-  mówi nam Pan 
Robert, odbywający karę pozba-
wienia wolności w nowogardzkim 
więzieniu. - Ale, nadchodzą drugie 
święta, które spędzę na przepustce 
ze swoją rodziną, przy wigilijnym 
stole. Mam dzieci i żonę, które za 
mną tęsknią. Dlatego bardzo cze-
kam na tą przepustkę.

Jarek Bzowy

Ps. Dyrektor płk Jerzy Dudzik, 
za pośrednictwem naszej gaze-
ty składa podziękowania za co-
dzienny trud i wysiłek wszystkim 
pracownikom i funkcjonariu-
szom Zakładu Karnego w Nowo-
gardzie. To dzięki nim wyżej opi-

sane działania są realizowane w 
profesjonalny i należyty sposób. 
Ponadto składa wszystkim ww. 
pracownikom i funkcjonariu-
szom Wesołych Świąt i Szczęśli-
wego Nowego Roku!

Jest reakcja na nasz artykuł 

Wyburzą świetlicę  
w Żabówku?
Po naszym artykule „Jak (nie) dobrze mieć za gminę sąsia-
da”, w którym opisaliśmy sytuację państwa Mazurkiewi-
czów z Żabówka, sąsiadujących z ruinami dawnej świetli-
cy wiejskiej należącej do gminy, miasto ogłosiło konkurs na 
projekt rozbiórki pozostałości budynku. 

Przypomnijmy, że świetlica za-
częła popadać w ruinę w latach 90-
tych. W końcu zapadł się do środ-
ka dach budynku. Dziś z dawnego 
klubu pozostały jedynie frontowe 
ściany, kilka powybijanych okien i 
drzwi wejściowe. Mieszkanie pań-
stwa Mazurkiewiczów praktycznie 
przylega do zniszczonej świetli-
cy. Takie sąsiedztwo przynosi jed-
nak tylko same kłopotu. Pomijając 
fakt wrażeń estetycznych, na jakie 
narażone jest małżeństwo, do ich 
mieszkania zaczęła się wdzierać 
woda deszczowa, która wcześniej 
spływała rynnami znajdującymi 
się na dachu świetlicy. A to pocią-
gnęło za sobą dalsze konsekwen-
cje w postaci wilgoci na ścianach i 
puchnących tynkach, o odpadają-
cej płatami farbie już nie mówiąc. 
Małżeństwo od kilku lat domaga-
ło się, aby gmina zrobiła porzą-
dek z własnym mieniem. Urzęd-
nicy jednak problemu nie zauwa-
żali. Dopiero po naszej interwen-
cji i opisaniu sytuacji w jednym z 
listopadowych wydań gazety, gmi-

na postanowiła uporządkować tą 
dość wstydliwą dla siebie, a przede 
wszystkim kłopotliwą dla oby-
wateli sprawę. Kilka dni temu, na 
stronach miasta ukazało się zapro-
szenie do składania oferty cenowej 
na opracowanie projektu rozbiór-
ki pozostałości spalonego budyn-
ku byłej świetlicy wiejskiej zlokali-
zowanej w Żabówku. Oferty będą 
przyjmowane do 28 grudnia. 

Pozostaje wierzyć, że gminne 
ogłoszenie, to zwiastun począt-
ku końca problemu z jakim od lat, 
na własny koszt, ale nie z własnej 
winy, musieli sobie radzić pań-
stwo Mazurkiewiczowie. 

MS
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Vox Ecclesiae...

(Łk 2,41-52) Rodzice Jego cho-
dzili co roku do Jerozolimy na 
Święto Paschy. Gdy miał lat dwa-
naście, udali się tam zwyczajem 
świątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, zo-
stał Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. Przypusz-
czając, że jest w towarzystwie pąt-
ników, uszli dzień drogi i szuka-
li Go wśród krewnych i 
znajomych. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jero-
zolimy szukając Go. Do-
piero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świąty-
ni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłu-
chiwał się im i zadawał 
pytania. Wszyscy zaś, 
którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego 
umysłu i odpowiedzia-
mi. Na ten widok zdzi-
wili się bardzo, a Jego 
Matka rzekła do Nie-
go: Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój 
i ja z bólem serca szuka-
liśmy Ciebie. Lecz On im 
odpowiedział: Czemu-
ście Mnie szukali? Czy 
nie wiedzieliście, że po-
winienem być w tym, co 
należy do mego Ojca? 
Oni jednak nie zrozu-
mieli tego, co im powie-
dział. Potem poszedł z 
nimi i wrócił do Naza-
retu; i był im poddany. 
A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te wspomnienia 
w swym sercu. Jezus zaś czynił po-
stępy w mądrości, w latach i w ła-
sce u Boga i u ludzi.

Obecnie trwamy w radości z 
przyjścia naszego Pana - Jezu-
sa Chrystusa na ziemię. Świętuje-
my Jego narodziny. Dzisiejsze Sło-
wo ukierunkowuje nas na rodzi-
nę, jako na miejsce przychodzenia 

każdego dziecka na świat. Najbliż-
sza niedziela jest niedzielą świętej 
Rodziny. Bardzo często możemy 
usłyszeć o kryzysie życia rodzin-
nego. Dzisiejsze czasy niosą wie-
le zagrożeń dla współczesnej ro-
dziny: rozbite małżeństwa, wyjaz-
dy za granicę do pracy, oziębłość 
emocjonalna rodziców w stosun-
ku do dzieci, łatwość uzyskania 
rozwodu, zdrady. Lista zagrożeń 
uderzających w rodzinę jest bar-
dzo duża. To w interesie społecz-
nym jest dbanie o dobre funkcjo-
nowanie rodziny. Gdyby tak było, 
to nie trzeba byłoby, tworzyć aż 
tylu placówek opieki społecznej, 
ośrodków wychowawczych, do-
mów dziecka. Troska o rodziny 
powinna być zawsze priorytetem. 
Rodziny nie tworzą związków za-
wodowych, nie mają swojej par-

tii. Bywa, że głos Kościoła jest je-
dynym głosem wołającym o pra-
wa rodzin. Jak mamy przezwycię-
żyć te wszystkie pojawiające się 
zagrożenia uderzające w rodzinę? 
Z pomocą przychodzi nam Świę-
ta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef. 
Kościół święty daje ich nam za 
wzorzec, jak również za orędow-
ników. W dzisiejszym fragmencie 
ewangelii widzimy Maryję i Józe-

fa udających się do Jerozolimy na 
Święto Paschy. Byli oni małżeń-
stwem ludzi wierzących i w takim 
klimacie wychowywany był Jezus, 
którego zabrali ze sobą do świąty-
ni. Chyba największym zagroże-
niem współczesnych rodzin jest 
obojętność, a nawet wyzbycie się 
wiary w Boga. Brak wspólnej mo-
dlitwy, uczestnictwa w niedziel-
nej liturgii bardzo mocno uderza 
w relacje między poszczególnymi 
członkami rodziny. Bóg jest tym, 
który wprowadza jedność i pokój. 
Gdy Boga nie ma w rodzinie, to 
trudniej jest swoimi siłami utrzy-
mać te wartości. Maryja mówi do 
Jezusa: z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie. Dostrzegamy zatroskane 
serce Matki. To jest wzór dla nas 
do naśladowania. Zatroskanie o 
drugiego człowieka. W ilu rodzi-

nach nie ma już tej tro-
ski? Jak jest w twojej? 
Może być tak, że twoje 
dziecko też się zagubi-
ło i niestety nie w świą-
tyni jak Jezus, ale może 
zagubiło się w alkoho-
lu, narkotykach, w cią-
głym byciu w świecie 
wirtualnym, w toksycz-
nym towarzystwie. Czy 
szukasz swojego dziec-
ka? Zatroskane serce, o 
dobro dziecka. Może w 
rodzinie brakować chle-
ba, może brakować pie-
niędzy na przyjemności, 
rozrywkę, ale w rodzinie 
nigdy nie może zabrak-
nąć miłości! Nie może 
zabraknąć wspólnie spę-
dzanego czasu! Jeśli czu-
jesz, że w twojej rodzinie 
nie jest dobrze, że się sy-
pie, albo już dawno się 
rozsypała. Jeżeli widzisz, 
że sobie nie radzisz, to 
wołaj usilnie o pomoc 
Świętą Rodzinę: Maryję i 
Józefa, a w sposób szcze-
gólny zawsze Jezusa. 

Proś o łaskę przemiany relacji w 
rodzinie. Proś o umocnienie wię-
zi małżeńskiej, a może nawet, o jej 
ponowne zawiązanie. Módl się o 
nawrócenie dla was wszystkich w 
rodzinie. Módl się o bycie razem 
- w jedności i pokoju. Niech po-
mocą będą słowa modlitwy Jana 
Pawła II. 

ks. Krystian Dylewski 

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II 
w intencji rodzin
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo 
w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś 
Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka 
rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa 
Chrystusa, “narodzonego z Niewiasty” i przez 
Ducha Świętego stawała się prawdziwym 
przybytkiem życia i miłości dla coraz to 
nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli 
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych
rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało 
w rodzinach mocne oparcie dla swego 
człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie 
i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską 
Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza 
od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie 
nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za 
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu 
- ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo 
w rodzinach poprzez rodziny
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest 
Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. 
Amen.

Godziny odprawianych pasterek  
i mszy Świątecznych   
w poszczególnych parafiach i ich 
kościołach Filialnych - 2015 rok

PARAFie W NoWoGARDZie i iCh KoŚCiołY FiliAlNe
1.  W Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie - 

Pasterka o godz. 22: 00, 24:00, Msze świąteczne w pierwszy dzień 
Świąt tak jak w każdą niedzielę - dodatkowa Msza święta o godz. 
15:00 - (chrzty ). W drugi i trzeci dzień Świąt, Msze świąteczne tak 
jak w każdą niedzielę.

Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie: 

- Kościół Filialny w Jarchlinie – o godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Kulicach - o godz. 23:15 
- Kościół Filialny w Sąpolnicy - o godz. 23:00
 Msze świąteczne we wszystkich Kościołach w pierwszy, drugi i 

trzeci dzień Świąt tak jak w każdą niedzielę.

2. W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie - Pa-
sterka o godz. 21: 00 dla dzieci i dorosłych, oraz o godz. 24: 00 dla 
młodzieży i dorosłych.  

Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie:

 - w Kościele Filialnym w Miętnie o godz. 22:00
- w Kościele Filialnym w Lestkowie o godz. 23:00 
Msze świąteczne we wszystkich Kościołach w pierw-

szy, drugi i trzeci dzień Świąt tak jak w każdą niedzielę.  

3. W Parafii pw. WNMP w Nowogardzie - Pasterka o godz. 22: 
00 i o godz. 24:00 

- w pierwszy dzień Świąt Msze święte o godz. 9: 30, 11: 00, 12: 30, 
14: 00(chrzty), (nie będzie Mszy św. o godz. 7:00).

- w drugi dzień Świąt Msze Święte tak jak w każdą niedzielę
- niedziela Świętej Rodziny, Msze św. tak jak w każdą niedzielę
Pasterka w innych miejscowościach Parafii pw. WNMP w No-

wogardzie:
 - Kościół Filialny w Olchowie - o godz. 20:00 
- Kościół Filialny w Wojcieszynie - o godz. 21:00 
- Kościół Filialny w Dąbrowie - o godz. 21:00
- Kościół Filialny w Karsku – o godz. 20:00
Msze świąteczne we wszystkich Kościołach w pierwszy, drugi i 

trzeci dzień Świąt tak jak w każdą niedzielę.

PARAFie WieJSKie i iCh KoŚCiołY  FiliAlNe
1. W Parafii pw. św. Sylwestra w Strzelewie – Pasterka o godz. 

23:00,
- Kościół Filialny w Kościuszkach – o godz. 21:00

2. W Parafii pw. MB Różańcowej w Żabowie - Pasterka o godz. 
24:00 

Pasterka w innych miejscowościach Parafii Żabowo: 
- Kościół Filialny w Maszkowie – o godz. 21:00
- Kościół Filialny w Wyszogórze – o godz. 22:00 
- Kościół Filialny w Potulińcu - o godz. 23:00

3. W Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbięci-
nie – Pasterka o godz. 24:00          

Pasterka w innych miejscowościach Parafii Wierzbięcin: 
 - w Kościele filialnym w Słajsino - o godz. 20:00
-w Kościele filialnym w Ostrzycy - o godz. 21:30
-w Kościele filialnym w Bieniczkach - o godz. 22:30

4. W Parafii pw. św. Józefa oblubieńca Najświętszej MP w Jeni-
kowie - Pasterka o godz. 24:00

Pasterka w innych miejscowościach Parafii Jenikowo: 
-  Kościół Filialny w Korytowie - o godz. 19:30
-  Kościół Filialny w Wojtaszycach - o godz. 20:40
- Kościół Filialny w Bagnach - o godz. 21:50
-  Kościół Filialny w Dębicach - o godz. 23:00

Msze świąteczne we wszystkich Kościołach Parafii wiejskich i 
ich Kościołach filialnych w pierwszy, drugi i trzeci dzień Świąt 
tak jak w każdą niedzielę. Mimo wielokrotnych prób, nie udało 
nam się dodzwonić do parafii w Długołęce i trzechlu. 

Opr. MR
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Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem 

Przedświąteczne spotkanie w ZSP w osinie
W piątek (18 grudnia) o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w osinie odbyło się przedświąteczne spotkanie przy-
gotowane przez wychowawców oraz uczniów klas i a i ii b szkoły podstawowej. W pięknych strojach mali artyści zaprezentowali się w części artystycz-
nej opowiadając o zwyczajach i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia. W podniosłej atmosferze uczestnicy wigilii złożyli sobie nawzajem świąteczne ży-
czenia i podzielili się opłatkiem. 

Na początku uroczystości głos 
zabrali uczniowie, którzy bardzo 
serdecznie powitali przybyłych 
gości. Kolejnym elementem spo-
tkania było tworzenie ozdób cho-
inkowych przez dyrekcję oraz ro-
dziców naszych najmłodszych 
pociech. Wspólna zabawa przy-
sporzyła wszystkim uczestni-
kom świątecznego spotkania wie-
le frajdy. Tego dnia przygotowano 
również stół wigilijny, na którym 
znajdowały się przepyszne wy-
pieki w postaci m.in. makowców 
oraz babek. Na spotkanie przy-
był również św. Mikołaj ze swoimi 
śnieżynkami. Najmłodsi uczestni-
cy z radością powitali tego miłego 
gościa, który podczas wigilii ob-
darował wszystkich milusińskich 
słodkimi upominkami. Na zakoń-
czenie wychowawcy klas złoży-
li wszystkim  gościom życzenia.  
Podziękowania za trud włożony w 
przygotowanie przedświąteczne-
go spotkania należą się pani Ka-
tarzynie Paczkowskiej oraz pani 
Wandzie Trojanowskiej. W trak-
cie wigilii udało nam się poroz-
mawiać z rodzicami oraz ucznia-

mi o tym  w jaki sposobu spędzają 
święta Bożego Narodzenia w gro-
nie rodziny.  

Robert Bugaj z synem Bartło-
miejem – Święta Bożego Naro-
dzenia spędzamy tradycyjnie z ro-
dziną. Jeśli chodzi o kolację wigi-
lijną, to oczywiście musi być na 
niej barszcz czerwony z uszkami 
oraz wiele innych potraw. Razem 
z synem dwa lub trzy dni wcze-
śniej  ubieramy choinkę. Staram 
się, by była  ona „prawdziwa”, lecz 
nie zawsze się nam to udaje.

Pani Beata – Święta Boże-
go Narodzenia obchodzę ze swo-
ją rodziną tak, jak  obchodziłam 
je w dzieciństwie. Na stole wigi-
lijnym znajduje się u nas 12 po-
traw, które obowiązkowo muszą 
być. Wspólnie z rodziną składamy 
sobie życzenia, dzielimy się opłat-
kiem. Przed wigilijną kolacją czy-
tamy fragmenty biblii. Pierwszy 
dzień świąt spędzamy przy zasta-
wionym stole, cieszymy się swoją 
obecnością.  

Jagoda – Z całą rodziną czeka-
my na pierwszą gwiazdkę, a na-
stępnie siadamy wszyscy do sto-
łu. W trakcie kolacji przychodzi 
do nas św. Mikołaj i zostawia pod  
choinką prezenty. W tym wyjąt-
kowym dniu wszyscy razem ko-
lędujemy i późnym wieczorem 
idziemy na pasterkę. Z okazji zbli-
żających się świąt Bożego Naro-
dzenia chciałabym złożyć moim 
rodzicom życzenia . Wszystkie-
go dobrego, uśmiechu na twarzy, 
bądźcie zawsze szczęśliwi. 

Julia – Przygotowujemy stół 
wigilijny, na którym znajduje się 
12 potraw. Śpiewamy kolędy, a 
wieczorem idziemy na pasterkę.   
Oprócz tego odwiedza nas wie-
czorem  św.  Mikołaj, który zo-
stawia przepiękne prezenty. Przy-
jeżdżają  do nas goście i moja sio-
strzenica Ala.

Klaudia Stefańska 

Zakończenie projektu „Spotkania z kulturą”
  W dniu 16.12.2015 r. w Szkole Pod-

stawowej w Błotnie odbyło się uroczy-
ste spotkanie podsumowujące  trwający 
od czerwca br. projekt „Spotkania z kul-
turą”.   Celem głównym projektu było:  
Ułatwienie dostępu do uczestnictwa 
w kulturze  wysokiej uczniom w 
wieku 9-11 lat, ze Szkoły Podstawowej 
w Błotnie poprzez organizację 6 
wyjazdów  do Szczecina do placówek 
kulturalnych w okresie od 01.06.2015 r. 
do 31.12.2015 r. 

Jako koordynator projektu mia-
łam przyjemność realizować zamie-
rzenia projektu wspólnie z partnerem 
tj. SP w Błotnie. Korzystając z okazji 
chcę  podziękować dyrektorowi Toma-
szowi Żelazowskiemu oraz nauczyciel-

kom : ewie Radeckiej , Alicji Bartosik 
i Dorocie Marynowskiej za wzorową 
współpracę, wsparcie i zaufanie jakim 
mnie obdarzyli. Serdeczne podzięko-
wania kieruję również do uczniów, dla 
których udział w projekcie był jak mó-
wili  „czymś niezapomnianym, wspa-
niałym”, czemu dali wyraz przygotowu-
jąc ciekawe prezentacje multimedialne , 
które były prezentowane podczas pod-
sumowującego spotkania , zatytułowa-
nego „ Ścianka wspomnień”.  Przypomi-
naliśmy sobie „ te dni” kiedy dwukrot-
nie zasiadaliśmy na widowni aby wysłu-
chać uroczystych koncertów w Filhar-
monii Szczecińskiej , przyglądaliśmy się 
eksponatom w Muzeum Narodowym. 
Cofnęliśmy się w czasie do dawnych lat 

, oglądając stare tramwaje i samochody 
w Muzeum Techniki i Komunikacji. Po 
przedstawieniu w Pleciudze braliśmy 
udział w ciekawych warsztatach teatral-
nych oraz przeżyliśmy niezapomnia-
ne chwile podczas zwiedzania interak-
tywnej wystawy pt. Miasto Nauki. Dzię-
kuję Fundacji PZU i Gminie Nowogard  
za wsparcie finansowe projektu. Podzię-
kowania kieruję również do rodziców 
za przygotowanie smakowitych wypie-
ków , którymi mogliśmy się delektować 
do woli , osładzając sobie szybko płyną-
ce chwile  ostatniego , wspominkowego 
spotkania. 

 Stowarzyszenie  4x4 „ Offroad Fak-
tory” jest dumne z tego , że nasz projekt 
został doceniony przez Fundację PZU i 

jako finalista konkursu „ PZU z kulturą” 
mogliśmy wspólnie z naszym partne-
rem SP w Błotnie  sprawić dzieciakom 
ogromną frajdę a tym samym wpisać się 
w trend najlepszej, najbardziej efektyw-
nej  formy edukacji , czyli takiej, która 
nie tylko wyposaża młodego człowieka 
w wiedzę ale jednocześnie pozwala do-
świadczać i sprawia radość. 

W imieniu Nowogardzkiego Stowa-
rzyszenia 4x4 „ Offroad Factory” 

Koordynator projektu 
„Spotkania z kulturą”

Beata Brodzka

Projekt realizowany przez Nowo-
gardzkie Stowarzyszenie 4x4 „ Offroad 
Factory”  w partnerstwie ze Szkołą Pod-
stawową w Błotnie w ramach programu

 „PZU z kulturą” edycja 2015 dofi-
nansowany przez  Fundację PZU i Gmi-
nę Nowogard.

Czermnica gotowa na przyjęcie Jezusa

Zbudowali razem szopkę
Wspólny wysiłek i pomoc sponsorów przyniosła efekty. Mieszkańcy Czermnicy zbudowali 
sami nową bożonarodzeniową szopkę. 

W Czermnicy, podobnie jak i 
w innych wsiach, tradycją jest, że 
mieszkańcy wsi przed każdymi 
ważnymi świętami obchodzony-
mi w kościele, przystrajają swoją 
świątynię. Tradycją stało się, że w 
każde ważne Święta kościelne dba-
my o wyjątkowy wystrój naszego 
kościoła. W tym roku, z okazji Bo-
żego Narodzenia,  postanowiliśmy 
zbudować nową szopkę bożonaro-

dzeniową i zakupić figurki – mówi 
sołtys wsi, Jan Artemiuk. Wie-
lu mieszkańców w tym również 
dzieci chętnie pomagało, by sam 
wystrój nie tylko zachwycał od-
wiedzających nasz kościół, ale co 
najważniejsze, by ucieszył przy-
chodzącego na świat Jezusa. Całe 
przedsięwzięcie udało się dzię-
ki wsparciu lokalnej firmy, któ-
ra przekazała na rzecz wsi mate-

riał na szopkę. Choinki, które sta-
nęły w świątyni, to natomiast pre-
zent od Nadleśnictwa Nowogard. 
Nad budową szopki i wystrojem 
kościoła, jak zwykle czuwała na-
sza Marzenka. Teraz wszystko jest 
już gotowe. Przyjdźcie Wszyscy do 
Stajenki – zaprasza sołtys wsi, bę-
dący niewątpliwie w świątecznym 
nastroju. 

MS
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ul. Bankowa 3F,   tel. 91 391 03 78
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Choinki: cięte, świeże, jodła, świerk. 
Ceny producenta. 

Olchowo 74 (przed stacją paliw) 
507 102 211

APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

Plantacja choinek w Długołęce 
zaprasza wszystkich chętnych do zakupu choinek:
 

-świerk srebrny kłujący 
-jodła kaukaska 
-świerk srebrny kłujący w donicach

-Atrakcyjne ceny. 
Zapraszamy

tel. 504 124 180

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim swoim Odbiorcom

życzy
Zarząd i Pracownicy

Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Piotr syn Moniki Łukasik 
ur. 17-12-2015 z Żelmowa

Roksana córka Barbary 
Krawczyk ur. 20-12-2015 
z Radowa

Tola córka Agnieszki i Ma-
teusza Jantak ur. 17-12-
2015 z Wyszomierza

Natan syn Małgorzaty 
Dębickiej ur. 10-12-2015 
z Łobza

Nikodem syn Emilii i Sła-
womira Strzeleckich ur. 
7-12-2015 z Długołęki

Paweł syn Haliny Wierz-
bickiej ur. 9-12-2015 z 
Osowa

Filip syn Katarzyny Błasz-
czyk ur. 10-12-2015 z Do-
lic

Maja córka Adrianny Ra-
taj ur. 9-12-2015 z Nowo-
gardu

Matylda córka Bożeny 
Musiałowskiej ur. 10-12-
2015 z Kamiennego Mo-
stu

Alicja córka Patrycji i Ma-
teusza Komisarek ur. 05-
12-2015 z Łobza

Córka Klaudii i Szymona 
ur. 13-12-2015 z Nowo-
gardu

Damian syn Elżbiety 
Adamczuk ur. 11-12-2015 
z Dobrej

reklama

                       Z okazji 
50-tej rocznicy ślubu 

Danuty i Henryka 
Cyrta 

dużo, dużo zdrowia, szczęścia 
i radości, uśmiechów, 

spełnienia marzeń i wiele, 
wiele lat przeżycia razem, 
pociechy z dzieci, wnucząt 

i prawnuczek 
życzy Stasia z rodziną

ŻyCZeNIa

ŻyCZeNIa

Wieczór Wigilijny numizmatyków i byłych żołnierzy

Podsumowali 2015 rok
W czwartek (17 grudnia) o godzinie 16:30, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogar-
dzie, odbył się wieczór Wigilijny zorganizowany przez nowogardzkie Koło Numizmatyczne 
oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Batalionu Szturmowego w Dziwnowie. 

Organizatorami wieczoru Wi-
gilijnego byli Tadeusz Łukasze-
wicz (prezes PTN Nowogard) 
oraz Ryszard Horniak (dyrektor 
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
1 Bat. Sztur. Dziwnów). W spo-
tkaniu brali udział członkowie 
Koła numizmatycznego, sympaty-
cy, byli żołnierze z naszej gminy, 

a także koledzy m.in. z Goleniowa 
i Dobrej. Podczas wieczoru Wigi-
lijnego uczestnicy wymieniali po-
glądy, rozmawiali o tym co zdołali 
zrobić w mijającym roku, a także 
o Nowogardzie i co można jeszcze 
zrobić dla swojego miasta. Za po-
średnictwem redakcji DN organi-
zatorzy spotkania pragną złożyć 

mieszkańcom gminy świątecz-
ne życzenia - Zdrowych, wesołych 
i radosnych świąt oraz szczęśliwe-
go nowego roku życzy Stowarzysze-
nie Byłych Żołnierzy I Bat. Sztur-
mowego oraz Koło Numizmatycz-
ne Nowogard wszystkim mieszkań-
com Nowogardu i okolic. 

KR

fot. F.Karolewski
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ludzie, którzy zostawili ślad na ziemi 

Franciszek Wójcik -twórca nowogardzkiej biblioteki
W związku z zamieszaniem związanym z odwołaniem obecnej dyrektorki biblioteki p. Zofii Pilarz chciałbym przypomnieć, postać jej poprzednika, oraz 
skandal związanym z jego próbą odwołania 25 lat temu.  Dzisiaj też Biblioteka odnosi sukcesy na arenie ogólnopolskiej, a władze miejskie nie mają zrozu-
mienia dla jej pracy i szacunku dla ciężkiej pracy jej pracowników. to już tradycja, że nasze władze postępują według hasła – niepotrzebni muszą odejść, 
nie licząc się z ich osiągnięciami i uczuciami.

Franciszek  Wójcika był czło-
wiekiem nietuzinkowy, które-
go zasługi dla Ziemi Nowogardz-
kiej trudno przecenić. Pamiętamy 
go jako człowieka niespokojne-
go duchem, prawdziwego działa-
cza społecznego. Człowieka dzię-
ki, któremu powstał wspania-
ły gmach biblioteki. Pamiętamy 
jego zaangażowanie, jego działal-
ność w Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Nowogardzkiej oraz w To-
warzystwie Wiedzy Powszechnej. 
Przez prawie czterdzieści lat jego 
pobytu w Nowogardzie, żadne 
ważniejsze wydarzenie kultural-
ne w mieście nie odbyło się, albo z 
jego inspiracji, albo przynajmniej, 
przy jego czynnej pomocy.

Pan Franciszek Wójcik urodził 
się 11 lipca 1929 roku w Radomiu. 
Po wojennej przerwie rozpoczął 
naukę w gimnazjum w Szczebrze-
szynie, aby ją później kontynu-
ować w Państwowym Gimnazjum 
Koedukacyjnym w Zamościu. 

Był rok 1950. Pan Franciszek 
Wójcik  jako uczeń ostatniej (je-
denastej) klasy właśnie szykował 
się do matury, kiedy w szkole wy-
darzył się incydent, który póź-
niej odbił się na całym jego ży-
ciu. Jeden z uczniów strącił por-
tret marszałka Konstantego Ro-
kossowskiego. Spadając wizeru-
nek - jednego z najbardziej znie-
nawidzonych przedstawicieli ko-
munistycznych władz - rozbił się. 
Dziś wydarzenie to wydaje się 
błahe, nawet pewnie nie zwrócili-
byśmy na to uwagi, ot po prostu 
głupi wybryk uczniowski, w cza-
sach terroru stalinowskiego uro-
sło do rangi manifestacji politycz-
nej, wręcz zorganizowanej kon-
spiracji. Rozpoczęło się śledz-
two. Jednak uczniowie solidar-
nie nie wydali kolegi, zdając so-
bie sprawę jakie mógłby ponieść 
konsekwencje. Wobec takiej po-

stawy uczniów - władze szkol-
ne - podjęły zdecydowane działa-
nia, na kilka miesięcy przed ma-
turą, pan Franciszek Wójcik został 
wraz z kolegami usunięty ze szko-
ły i niedopuszczony do matury. W 
tej sytuacji sam kontynuował na-
ukę i maturę zdał eksternistycznie 
w Lublinie.

Po otrzymaniu matury, pod-
jął w latach 1950 - 1953 studia hi-
storyczne ze specjalnością biblio-
tekarską na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim (KUL). W tym 
okresie była to jedyna w Polsce 
uczelnia, na którą komunistycz-
ne władze nie miały wpływu. Tu 
mimo nacisków władz zachowy-
wano jeszcze resztki wolnej nauki 
w Polsce.

Po trzech latach Pan Franciszek 
ukończył I stopień studiów, jed-
nak wobec tego, że założył rodzi-
nę, musiał przerwać naukę i roz-
począł poszukiwanie pracy. Już 
wtedy był, nie z zawodu, ale z za-
miłowania bibliotekarzem i dlate-
go skierował swoje kroki do naj-
wspanialszej i największej biblio-
teki w Polsce - Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie. Tam jed-
nak, mimo olbrzymich trudno-
ści kadrowych tej instytucji, oka-
zuje niepotrzebny - niepew-
ny politycznie, a poza tym absol-
went KUL-u (bardzo nielubiane-
go przez władze). Jeden z biblio-
tekarzy doradził mu wtedy poszu-

kiwanie pracy w Szczecinie, gdzie 
występowały takie braki kadrowe, 
że nie zwracano aż takiej uwagi na 
przeszłość. Pełen obaw napisał do 
Biblioteki Wojewódzkiej w Szcze-
cinie, skąd po kilku dniach przy-
szła odpowiedź - jest praca w No-
wogardzie, którą można podjął od 
razu. 

Był początek listopada 1953 
roku kiedy pan Franciszek Wój-
cik dotarł do Nowogardu. Mia-
sto było w ponad 60% zniszczone 
przez wojnę. Tylko centrum było 
częściowo odgruzowane. Wystę-
pował olbrzymi brak mieszkań. 
Wobec tego zamieszkał, jako kie-
rownik Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowogardzie, za rega-
łami z książkami w budynku sta-
rej biblioteki w okolicach jezio-
ra. Dopiero kilka miesięcy póź-
niej otrzymał mieszkanie i wtedy 
mógł nareszcie sprowadzić swo-
ją żonę Teresę z synem do Nowo-
gardu.

W 1955 otrzymał propozycję 
pracy w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Nowogardzie 
- jako zastępca kierownika Wy-
działu Oświaty ds. Kultury. Podle-
gały mu wszystkie biblioteki w po-
wiecie. Pełen zaangażowania jeź-
dził do wiejskich bibliotek, szkolił 
pracowników, wygłaszał prelek-
cje. Udało mu się zdobyć środki 
na remont biblioteki w Nowogar-

dzie. Zawsze starał się o środki na 
zakup nowych książek i prenume-
ratę czasopism. Dzięki jego dzia-
łalności wydatki na ten cel wzro-
sły tak, że powiat nowogardzki 
zajmował w tej dziedzinie czoło-
we miejsce w województwie. To 
jednak nie wyczerpywało obszaru 
jego zainteresowań. Poświęcił się 
idei budowy Powiatowego Domu 
Kultury w Nowogardzie. Włączył 
się w akcje zbierania na ten cel 
funduszy. Mimo, że udało się już 
uzbierać około 40 000 złotych, co 
w tamtych czasach było sumą nie-
bagatelną, nie udało się wtedy zre-
alizować tego marzenia.

W tym czasie nawiązał kontakty 
z Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Nowogardzkiej. Był współre-
daktorem kwartalnika „Novogar-
dia”, oraz współorganizatorem ob-
chodów 150 lecia zdobycia Nowo-
gardu przez wojska napoleońskie 
w 1957 roku. Uroczystość ta upa-
miętniła się mieszkańcom mia-
sta barwnym przejazdem szwa-
dronu polskiej jazdy w historycz-
nych mundurach oraz imponują-
cym (jak na tamte czasy) pokazem 
ogni sztucznych nad jeziorem. W 
czerwcu 1957 roku zorganizowa-
no po raz pierwszy „Dni wiosny 
nowogardzkiej”. Od tej pory na 
stałe impreza ta zagościła w ka-
lendarzu miejskich imprez kultu-
ralnych. 

Jednak na stanowisku urzędni-
czym pan Franciszek Wójcik czuł 
się źle, był przecież z zamiłowania 
bibliotekarzem, dlatego też cały 
czas czekał na możliwość powro-
tu do „swojej” biblioteki. Taka 
możliwość pojawiła się w 1962 
roku i od tej pory aż do śmierci 
przepracował tam nieustannie 
trzydzieści lat.

Lata sześćdziesiąte były okre-
sem największej aktywności pana 
Franciszka Wójcika. W tym okre-
sie uzupełnił studia i uzyskał ty-

tuł magistra historii za pracę pt. 
„Rolnictwo w powiecie nowo-
gardzkim w latach 1945 - 1960”, 
opracował „Kronikę powiatu No-
wogard 1945 - 65” - stanowiącą 
do dziś dnia najcenniejsze źró-
dło poznania pierwszych lat pol-
skiego osadnictwa na naszej zie-
mi, wreszcie opracował dwa ar-
tykuły w pracy „Z dziejów zie-
mi nowogardzkiej” - jedynej jak 
do ten pory powojennej syntezie 
poświęconej naszemu regiono-
wi: „Rolnictwo w powiecie nowo-
gardzkim 1945 - 1967” oraz „Roz-
wój życia kulturalnego w powie-
cie nowogardzkim w latach 1945 - 
1968”. W 1968 roku stworzył tak-
że Powiatową Izbę Pamięci oraz 
niebagatelny zbiór wydzielonych 
zbiorów dotyczących przeszło-
ści Ziemi Nowogardzkiej (zdję-
cia, dokumenty, wycinki prasowe, 
wszystkie opracowania na ten te-
mat w tym także prace magister-
skie).

Praca historyka badacza i zbie-
racza nie wyczerpywała jednak 
aktywności pan Franciszka Wój-
cika. W tym okresie cały czas sta-
czał istne boje o fundusze na za-
kup nowości do biblioteki, a 
przede wszystkim czytelni. Wła-
śnie czytelnia stanowiła „oczko w 
głowie” pana Franciszka, nie tyl-
ko zakupywał do niej wszystkie 

niezbędne nowości, ale także uzu-
pełnił jej zbiory na wszelkiego ro-
dzaju aukcjach, poszukiwał w an-
tykwariatach w całej Polsce ksią-
żek, bez których nie wyobraża so-
bie prawdziwej czytelni naukowej. 
Dzięki jego wytrwałości zaanga-
żowaniu do dziś nasza czytelnia 
ściąga studentów, którzy korzy-
stają z jej zbiorów, gdyż znajdują 
się tu takie pozycje naukowe, któ-
rych nie można zdobyć nawet w 
największych wypożyczalniach.

Przez cały czas starał się 
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poprawić warunki lokalowe „swo-
jej książnicy”. W 1965 roku zdobył 
pomieszczenie na czytelnie i bi-
bliotekę dla dorosłych przy ulicy 
3-go Maja, zaś oddział dziecięcy 
i administracja pozostały w daw-
nym gmach. Jednak księgozbiór 
się rozrastał i zaczynało ponow-
nie brakować miejsca. W tej sytu-
acji rozpoczął starania o budowę 
nowego gmachu. Zabiegi trwały 
kilka lat. Dopiero w 1973 roku za-
padła decyzja. Rozpoczęła się bu-
dowa, która zakończyła się w 1978 
roku. Jak na tamte czasy był to 
obiekt bardzo nowoczesny, liczący 
powierzchnię 1500 m2, wyposażo-
ny w najnowocześniejszy sprzęt.

Jako zapalony bibliotekarz zda-
wał sobie sprawę, że biblioteka, 
nie może być tylko gmachem peł-
nym książek. Ta instytucja musi 
żyć własnym życiem. Musi się cią-
gle w niej coś dziać, musi zachę-
cać, przyciągać - szczególnie mło-
dego czytelnika. W tym celu w la-
tach 1964 - 1991 biblioteka wyda-
ła kilkanaście exlibrisów według 
projektów Jerzego Baszkowskie-
go, Wandy Tomaszewskiej oraz 
Zbigniewa Strzałkowskiego. Zor-
ganizował salę bajek oraz pracow-
nię plastyczną. W celu wzbogace-
nia działalności biblioteki wyko-
rzystywał działalność:

 Biura Wystaw Artystycznych w 
Szczecinie. W bibliotece powstała 
sala wystawowa, gdzie kilka razy 
do roku urządzane są ekspozycje 
malarstwa, grafiki i rzeźby. Wy-
stawy te były okazją do organizo-
wania cyklów wykładów na temat 
zabytków Pomorza Zachodniego 
oraz dziejów, kierunków i stylów 
w sztuce. 

Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej, urządzał spotkania z 
ciekawymi ludźmi, odczyty, pre-
lekcje.

 Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Nowogardzkiej. Od połowy lat 
sześćdziesiątych do śmierci peł-
nił funkcję sekretarza Towarzy-
stwa. Stał się na następne ćwierć-
wiecze człowiekiem, dzięki które-
mu Towarzystwo działało i było 
w stanie wykonać swe największe 
danie jakim było zorganizowanie 
obchodów 700-lecia Nowogardu. 
Pod szyldem Towarzystwa zorga-
nizował plener studentów Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(kontynuowany później w latach 
1969, 1976, 1977). Wybito me-
dal okolicznościowy dla każdego 
dziecka urodzonego w roku jubi-
leuszowym wg projektu uczestni-
ka pleneru malarskiego Ryszarda 
Rolki, medal dla działaczy ruchu 
społeczno kulturalnego wg pro-

jektu Henryka Boelke. Powstała 
teczka grafiki, plakat, okoliczno-
ściowa papeteria, foldery, poczto-
wy stempel okolicznościowy, na-
lepka na zapałki dla filumenistów. 

Był  współtwórcą następujących 
wydawnictw, wydawanych pod 
szyldem TMZN lub biblioteki:

Z dziejów ziemi nowogardzkiej; 
Ziemia nowogardzka w XXX-le-
ciu PRL; Program rozwoju kul-
tury; Program obchodów 700-le-
cia Nowogardu; Informator Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie; teczka 
z grafiką Wandy Tomaszewskiej; 
kilka plakatów; ekslibrisy; wiele 
afiszy, prospektów i innych mate-
riałów propagujących region.

Po 1978 roku biblioteka nowo-
gardzka, zyskała niekwestionowa-
ną pozycję jednej z najlepszych w 
kraju. Doceniając zaangażowanie 
społeczne i wiedzę fachową pana 
Franciszka Wójcika, kierowano 
do Nowogardu w celu zapoznania 
się z jego formami pracy, bibliote-
karzy z całego kraju oraz delegacje 
zagraniczne z: Austrii, Niemiec, 
Czechosłowacji, Francji, Szwecji, 
ZSRR, Litwy a nawet z Chin. Od 
1982 roku organizował „Jesien-
ne spotkania z literaturą i sztuką”. 
Dla absolwentów szkół podstawo-
wych od połowy lat osiemdziesią-

tych organizowane są kursy przy-
gotowawcze do egzaminów do 
szkół średnich, powstał w biblio-
tece nowy dział zbiorów fonogra-
ficznych oraz kaset wideo.

W 1988 roku biblioteka zosta-
ła uznana za najlepszą w kraju i 
uhonorowana nagrodą „Złotego 
Wawrzynu”. 

Nie spoczął jednak na laurach 
w dalszym ciągu doskonalił pra-
cę biblioteki w 1990 roku wobec 
pogłębiających się trudności fi-
nansowych powołał do życia To-
warzystwo Przyjaciół Biblioteki, 
dzięki któremu biblioteka zdoby-
wa nowe fundusze na swoją dzia-
łalność.

W 1990 roku był prekursorem 
współpracy przygranicznej polsko 
- niemieckiej organizując mię-
dzynarodowy konkurs plastyczny 
„Dzieci malują swoje miasto”.

Kiedy wydało się, że jego po-
zycja jako społecznika, miłośni-
ka ziemi nowogardzkiej, a przede 
wszystkim bibliotekarza jest nie-
kwestionowana, władze miejskie 
Nowogardu przystąpiły do bez-
precedensowej nagonki na bi-
bliotekę i jej dyrektora. Burmistrz 
miasta i gminy Tadeusz Kubica 
podjął starania o odwołanie Fran-
ciszka Wójcika z funkcji dyrekto-
ra. W czasopiśmie „Czas Nowo-

gardu” pojawiły się ataki podwa-
żające wartość księgozbioru. Do-
piero osobista interwencja dyrek-
tora Biblioteki Publicznej w Szcze-
cinie zakończyła tę akcję. Było to 
straszne przeżycie dla ciężko cho-
rego na serce człowieka. 

Mimo ciężkiej choroby nie prze-
stał pracować i działać społecznie, 
był między innymi  współorgani-
zatorem I Przeglądu Filmów eko-
logicznym.

Zmarł 20 marca 1992 roku na 
zawał serca przy swoim biurku w  
swojej bibliotece.

Oto jak sam mówił o swojej pra-
cy: „Być społecznikiem to znaczy 
być oddanym duszą sprawą miej-
sca własnego zamieszkania, stro-
nom ojczystym, współmieszkań-
com, przyjaciołom. Jeśli do tych 
spraw ma się gorące serce, wszyst-
ko co nas otacza nabiera innego 
wymiaru - zaczyna nas obchodzić 
jak sprawy własne a może jeszcze 
więcej. Następuje serdeczne przy-
wiązanie do tych naszych gorą-
cych działań i wówczas nie intere-
sują nas ani wielkie metropolie, ani 
awanse.”

Napisał: Jan Kopyciński

Halowy Turniej piłki Nożnej kobiet

„Pomorzanki” na podium
W sobotę (19 grudnia), w Stepnicy odbył się halowy turniej Piłki Nożnej Kobiet. Rywa-
lizowało 7 zespołów, a pośród nich piłkarki Pomorzanina. Podopieczne Pawła Błaszczyka 
zaprezentowały się przyzwoicie, zajmując 3. miejsce. Królem strzelców turnieju została za-
wodniczka Pomorzanina- Małgorzata labuda.

Do turnieju swój udział zgłosi-
ło 7 drużyn, oprócz Pomorzani-
na Nowogard wystąpiły dwie dru-
żyny Zalewu Stepnica oraz Hat-
trick Kołobrzeg, Kotwica Koło-
brzeg, energetyk Gryfino i Fala 
Międzyzdroje. Zespoły rywalizo-
wały w jednej grupie, rozgrywając 
mecze „każdy z każdym”. Jedno 
spotkanie trwało 8 minut. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka roz-
poczęły od trzech pewnych zwy-
cięstw. Najpierw wysoko pokona-
ły Hattrick Kołobrzeg 6:0, następ-
nie przyszło zwycięstwo z Kotwi-
cą 5:0, by później pokonać dru-
gi zespół ze Stepnicy 4:0. W ko-
lejnym spotkaniu „Pomorzan-
ki” bezbramkowo zremisowały z 
energetykiem Gryfino i tym sa-
mym wynikiem zakończyły mecz 
z Falą Międzyzdroje. Przed ostat-
nim meczem sytuacja w grupie 
prezentowała się bardzo emocjo-
nująco. Pomorzanin wygrywa-
jąc z pierwszym zespołem Zale-
wu zwyciężył by w turnieju, re-
mis uplasowałby nowogardzki ze-
spół na 2. miejscu, natomiast po-
rażka na najniższym stopniu po-
dium. Gospodynie miały w swo-

ich szeregach Aleksandrę Sikorę, 
która na co dzień gra w najlepszej 
polskiej drużynie- Medyku Ko-
nin i jest reprezentantką Polski. 
Sikora gościnnie zagrała w Zale-
wie podczas turnieju. Zawodnicz-
ka Medyka robiła wystarczająco 
dużą różnicę na boisku i przyczy-
niła się do tego, że Zalew pokonał 
piłkarki z Nowogardu 2:1, tym sa-
mym wygrywając turniej. Na dru-
gim stopniu podium stanęły za-
wodniczki z Międzyzdrojów, z ko-
lei nowogardzianki zajęły 3. pozy-
cję. W sumie Pomorzanin zano-
tował 3 zwycięstwa, dwa remisy i 
jedną porażkę, strzelając 16 goli i 
tracąc tylko 2 bramki. Po turnieju 
w klasyfikacji najlepszej strzelczy-
ni Małgorzata Labuda z Pomorza-
nina oraz Aleksandra Sikora go-
ścinnie grająca w Zalewie, miały 
na koncie po 13 strzelonych goli. 
Organizatorzy aby wyłonić, któ-
ra z nich dostanie nagrodę króla 
strzelców, zdecydowali się, że za-
wodniczki wykonają rzuty kar-
ne. Między słupkami stanęła pił-
karka Kotwicy Kołobrzeg, któ-
ra otrzymała nagrodę dla najlep-
szej bramkarki. Aleksandra Sikora 

trafiła w słupek, natomiast Małgo-
rzata Labuda uderzyła mocno w 
światło bramki i pokonała zawod-
niczkę z Kołobrzegu, tym samym 
wygrała tą dogrywkę i otrzymała 
nagrodę za największą ilość bra-
mek. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz klasyfika-
cję końcową. 

KR

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Hattrick Kołobrzeg 6:0
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica II 5:0
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 4:0
Pomorzanin Nowogard – energetyk Gryfino 0:0
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje 0:0
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica I  1:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Zalew Stepnica I
2. Fala Międzyzdroje
3. Pomorzanin Nowogard 
4. Zalew Stepnica II
5. energetyk Gryfino
6. Kotwica Kołobrzeg
7. Hattrick Kołobrzeg
Najwięcej goli – Małgorzata Labuda (Pomorzanin Nowogard) – 13 

bramek 
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Wszystkim Klientom
zdrowych i wesołych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  

Nowego 2016 Roku 
życzy:

Wszystkim Klientom
zdrowych i wesołych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  

Nowego 2016 Roku 
życzy:

Radosnych 
i pełnych spokoju

ŚWIĄT 
BOŻEGO 

NARODZENIA
 oraz szczęśliwego 
NOWEGO ROKU

wszystkim mieszkańcom

życzą
pracownicy, Zarząd

oraz Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”
w Nowogardzie

Radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz udanego nadchodzącego 2016 roku

wszystkim członkom i mieszkańcom 
Spółdzielni Mieszkaniowej „CISY”

życzy  Zarząd i Rada Nadzorcza S.M. „Cisy”

PSL

Z okazji świąt życzymy 
wszystkim naszym partnerom,

 przyjaciołom, klientom 
wszystkiego co najlepsze

 i najprzyjemniejsze, miłej, 
rodzinnej atmosfery, 
szczęścia osobistego,
 pogody ducha oraz 

suto zastawionych stołów, 
i szczęścia w 2016 rok

Z okazji świąt promocja
do końca grudnia  -30% na skutery

                 Hurtownia Rowerów  BICYKL: 
Nowogard, ul. Młynarska 7,  ul. 3 Maja 12
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a w nadchodzącym 2016 roku
spełnienia marzeń,

optymizmu i powodzenia

Nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości
oraz re�eksji dotyczących

minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.

Zdrowia i radości w święta Bożego Narodzenia
Niechaj się Wam spełnią wszystkie marzenia

Oby zdrowie Was nie opuszczało
I w rodzinach szczęście panowało

Aby prezenty śliczne pod choinką stały
W miłości i cieple minął rok stary

Niech sie spełnią świąteczne życzenia
Te łatwe i te trudne do spełnienia

Niech sie spełnią te duże i małe
Te szeptane cicho i nie mówione wcale

Nich sie spełnią wszystkie krok po kroku
W Nowym 2016 Roku!

Cuchownych chwil i miłej lektury życzy
redakcja Dziennika Nowogardzkiego
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Sprzedaż 
choinek i karpi 

od 19.12.2015r., 
Wiejska 40, 

obok cukierni Asprod

Osińska liga piłki Siatkowej

Zapisy do 4 stycznia
organizatorzy osińskiej ligi Piłki Siatkowej informują, że 
ze względów organizacyjnych liga wystartuje 10 stycznia, 
dzięki czemu ostateczny termin zgłaszania swoich drużyn, 
został przesunięty do dnia 4 stycznia. 

Jak dotąd swój udział w roz-
grywkach zgłosiło 7 zespołów: 
Wena Kikorze, Dąbrowa, Węgo-
rza, Krzywice, Wojcieszyn, Pro-
bud Wyszomierz oraz LZS Gwiaz-
da Osina.  Ta lista jednak wciąż 
może się powiększyć gdyż z ra-
cji tego, że rozgrywki wystartu-
ją w niedzielę 10 stycznia, to za-
pisy potrwają do dnia 4 stycznia. 
Aby zgłosić się do rozgrywek na-
leży skontaktować się z prezesem 
LZS Osina. 

KR

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547

Futsalowy Turniej Oldbojów o puchar prezesa Doker portu 

Pomorzanin na 5. miejscu
oldboje Pomorzanina Nowogard, w miniony weekend wzięli udział w szóstej edycji futsalowego turnieju mikołajkowo-noworocznego o Puchar Prezesa 
Doker Portu, organizowanego przez Grzegorza Matlaka, szczecińską Akademię Sportu, Urząd Marszałkowski oraz Doker Port.

Pomorzanin Nowogard repre-
zentowali następujący piłkarze: 
Jan Szczęsny (bramkarz), Artur 
Jurczyk, Zbigniew Ceranka, Mar-
cin Skórniewski, Zbigniew Feń-
czak, Norbert Dworak, Damian 
Simiński, Artur Rykaczewski, 
Grzegorz Olechowski, w rolę tre-
nera wcielił się Przemysław Paw-
lak, natomiast kierownikiem dru-
żyny był Andrzej Skórniewski. 
Oldboje z Nowogardu w pierw-
szej grupowej fazie turnieju  za-
jęli w grupie 3. miejsce. Zanoto-
wali jedno zwycięstwo z oldboja-
mi Orła Wałcz, natomiast w me-
czach z drużynami B&B Portow-
cy Stars oraz Doker Port, musieli 

uznać wyższość rywali. W finało-
wym etapie turnieju Pomorzanin 
walczył o miejsca 5-7. Najpierw 
nowogardzianie ograli reprezen-
tację Netto, następnie po raz dru-
gi pokonali Orła Wałcz czym za-
pewnili sobie 5. miejsce w turnie-
ju. Puchar zdobyli oldboje Pogoni 
Szczecin występujący pod nazwą 
B&B Portowcy Stars, po tym jak 
w finale pokonali zespół DB Port. 
Tym samym Portowcy obronili ty-
tuł wywalczony przed rokiem. Na 
3. miejscu uplasowali się zawod-
nicy Doker Portu, a 4. pozycja 
przypadła drużynie Colorlac. 

KR

mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym

ZSP w osinie na podium 
Dnia 17.12.2015 r. w Stepnicy odbyły się Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum. W zawodach wzięło siedem drużyn 
w każdej z kategorii. 

Uczennice ZSP w Osinie w składzie Ni-
kola Jasek, Daria Guz, emilia Barszczak 
po wygranych wszystkich meczach w gru-
pie i zwycięskim półfinale, uległy minimal-

ne w finale bo 3:2 zawodniczkom ze Stepni-
cy, zostając tym samym wicemistrzyniami 
Powiatu. Chłopcy w składzie Adrian Bana-
siewicz, Filip Jarota, Damian Zimecki zaję-

li wysokie trzecie miejsce pokonując w dro-
dze o medale zawodników z Goleniowa, 
Mostów, Przybiernowa i Nowogardu. Za-
wodnicy i zawodniczki naszej szkoły z rąk 

organizatorów otrzymali dyplomy, medale 
oraz puchar Starosty Goleniowskiego. 

Michał Janik
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

reklama

MiKołAJ 
do wynajęcia. 

tel. 530 615 189 

Uśmiech dziecka bezcenny

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

opiekun merytoryczny: Katarzyna Kijana 
Zespół redakcyjny: Monika Rasowska, Angelika Sikorska, Alek-

sandra Szcześniak, Sandra Kodź, Aleksandra Lisowska

„Polska Wigilia – dawniej i dziś”, 
czyli spotkanie w Miej- skiej Bibliotece Publicz- nej w Nowogardzie 

15 grudnia (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowo-
gardzie odbyło się przedświąteczne spotkanie poprowadzone przez nauczycielkę przed-
miotów zawodowych Panią Beatę Woźnicę – Stanisławek. 

Jak przyrządzano dawniej cior-
bę, sałamachę, oładki pszenne 
czy semieniotkę?  Jakie wigilij-
ne  potrawy powinny znaleźć się 
na świątecznym stole? Jak przygo-
tować piękny stół, który zachwy-
ci naszych domowników i go-
ści? Tego wszystkiego mogli do-
wiedzieć się uczestnicy spotka-
nia przedświątecznego pt.: „Pol-
ska Wigilia – dawniej i dziś”, któ-
re było wynikiem współpracy na-
uczycielek Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Pani Beaty Woź-

nicy- Stanisławek, Pani Patrycji 
Sierżant i Pani Katarzyny Kijany 
z Miejską Biblioteką Publiczną w 
Nowogardzie. Spotkanie cieszy-
ło się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Nowogardu, 
którzy tłumnie na nie przybyli i 
nie zawiedli się, ponieważ czeka-
ło na nich coś dla duszy i dla cia-
ła. Jednym z punktów spotkania 
był krótki kurs składania serwe-
tek – trzeba przyznać, że kursanci 
poradzili sobie znakomicie nawet 
z najtrudniejszymi wzorami. Nie 

zabrakło także czegoś dla ciała – 
na wszystkich gości czekał słodki 
poczęstunek – piernik wykonany 
przez Panią Beatę Woźnicę – Sta-
nisławek. Uwieńczeniem spotka-
nia był występ muzyczny uczen-
nic ZSP Klaudii Dudy (gitara) i 
Aleksandry Ślipek (wokal), któ-
re wykonały kolędy i pastorałki. 
Dziękujemy wszystkim paniom 
bibliotekarkom z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej za współpracę a 
w szczególności Pani Kazimierze 
Fecak za energię i otwartość:)  

 Klaudia Duda i Aleksandra Ślipek podczas występu 

Lekcja składania serwetek 

Prowadząca spotkanie Pani Beata Woźnica – Stanisławek 

Już pomału czas świąteczny zbliża się krokami
i też chcemy biały śnieg poczuć pod stopami!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, 
szczęścia, sukcesów szkolnych, zawodowych, pomyślności w życiu 

osobistym i szczęśliwego Nowego Roku życzy wszystkim:
Redakcja „WBREW”

Uczniowie i nauczyciele ZSP 
pomagają zwierzętom 
Dnia 14 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica 
wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią Patrycją Sierżant odwiedzili schroni-
sko dla bezdomnych psów w Sosnowicach. 

Wcześniej w szkole (już po raz 
trzeci) została przeprowadzo-
na zbiórka żywności, koców, koł-
der – wszystkiego, co pomoże 
przetrwać psiakom zimę. Mło-
dzież podczas pobytu w schroni-
sku, choć przez krótki czas mo-
gła zająć się psami i zobaczyć jak 
ciężką pracą jest opieka nad tak 

dużą liczbą zwierzaków. Jak co 
roku mogliśmy liczyć na dobre 
serca naszej młodzieży oraz na-
uczycieli, którzy włączyli się w ak-
cję zbiórki żywności – szczegól-
nie dziękujemy Paniom: Patry-
cji Sierżant, ewie Reginie Krzak, 
ewelinie Fedak, Magdalenie Woj-
ciechowskiej, Bożenie Bartoszew-

skiej, Monice Sipajło, Mirosławie 
Szymaniak, Annie Durniewicz, 
Danucie Szczawińskiej i Panu An-
drzejowi Osuchowskiemu.

Bardzo dziękujemy właścicie-
lom schroniska za miłe i ciepłe 
przyjęcie. Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Samorząd Uczniowski
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

mieszkanie w Nowogardzie 2 pokoje, 42 m2, IV piętro
cena 109 tys.

NIerUCHOmOŚCI
• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że pro-

wadzi zapisy na sprzedaż mieszkań w 
budynku mieszkalnym 30-rodzinnym 
z usługami w parterze przy ul. Dą-
browszczaków 19. Tel. kom. 783 570 
056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w No-
wogardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie Osiedle rado-
sław w bardzo dobrym stanie.605 
686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe cen-
trum, I piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 
m2: nowe okna, budynek nowo ocie-
plony. W cenie mieszkania działka pod 
budowę garażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działke budowlana w cen-
trum Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 
obreb Stargard , Goleniów. Tel 602 10 
11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łę-
czyca w rejonie skrzyzowania dróg 
Stargard-Maszewo, Szczecin-Choci-
wel. Działka przylega bezposrednio 
do drogi 106 tel 607 835 815

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 
Lutego. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
72m2, ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 
128 069 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
okolicach stadionu. 695 400 600 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamko-
wej 4, 3 pokoje 1 piętro(20,15,12) kuch-
nia łazienka wc schowek +garaż .Tel 
665001251

• zamienię mieszkanie 3 pokojo-
we (58m2) GARDNO na większe, tel 
668441696 

• Sprzedam kawalerkę ok. 40m2, 3 maja, 
parter. Cena do uzgodnienia. 91 462 
12 81

•  Sprzedam mieszkanie w centrum No-
wogardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 97 
25

• Sprzedam działki pod zabudowe. 91 
39 25 888

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. Tel.  
607 580 172 

• Do wynajęcia mieszkanie w okolicy 
Nowogardu. Tel. 722 080 473 po 15 

• Wynajmę lokal handlowy Dobra No-
wogardzka. 602 247 111 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
IV piętro 57,8m2.. Tel. 607 540 622

•  Sprzedam dwa pokoje 95 000, Rech 
Nieruchomości. 517 508 374 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we w Nowogardzie i dwupokojowe w 
Wojtaszycach. 91 39 105 18, 605 850 
786 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia 667 
533 025, 518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie suro-
wym, tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 
215 

• Sprzedam 3pokojowe mieszkanie, 
Długołęka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olchowo. 606 
312 832 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
58m2 I piętro. Tel. 721 867 773, 531 844 
996 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz z 
pawilonem handlowym, bezczynszo-
we. Tel. 602 643 408 

•	 kupię pilnie działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie. 606 118 102 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy 
ul. monte Casino. 695 400 600

mOTOryZaCJa
• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i 

chłodnice (do przodu) do Jetta i Gol-
fa. 605 576 908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 
1.4 i 1.7. Tel. 605 576 908

• Koła Toyota Yaris II 15/185/55 (alufelgi, 
używane opony w b. dobrym stanie) 
Tanio sprzedam. 519 103 838 

• Sprzedam 4 opony zimowe o wymia-
rach 245/65 R-17-107 H+M+S. Tel. 91 
39 25 593 

• Sprzedam Opel Corsa C 2001 r., ABS, 
wspomaganie, 4 poduszki, stan bar-
dzo dobry, Cena 4600 zł.Tel. 723 224 
766 

• Sprzedam komplet opon zimowych- 
14stki. Cena 200 zł. 794 721 698

rOlNICTWO
• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 

086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię 
łąki Nowogard i okolice. 608 647 119 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik do ziemnia-
ków elektryczny, przyczepę rolniczą 
4,5 tonową i wywtotkę – stan idealny. 
Sprzedam. 606 576 417

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 

• Sprzedam kaczki żywe lub skubane, 
możliwość dowozu. 726 977 283 

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, 
pług i opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 
603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, 
krowę dojną i jałówkę cielną. 605 092 
517 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 
785 563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 
82, przyczepę rolniczą, pług trzyskibo-
wy i czteroskibowy i rozrzutnik oborni-
ka. 781 932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 
603 541 286 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

•	 malowanie, montaż paneli podło-
gowych i inne drobne naprawy wy-
kona “złota rączka”. 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. 91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje. Tel. 607 137 081; 693 
716 085

•	 praNIe-maGIel,praNIe DyWa-
NÓW, WykŁaDZIN, TapICerkI me-
BlOWeJ SamOCHODOWeJ/ SkÓ-
rZaNeJ maTerIaŁOWeJ / pOŚCIelI 
WeŁNIaNeJ / laNOlINĄ/SprZĄTa-
NIe: CZySZCZeNIe FUG.Tel.604 373 
143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 
124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 
124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnie-
nie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 
343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 
127 

• Wyburzamy, budujemy i remontuje-
my. 668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja 
okien i drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawia-
my za gotówkę na raty laptopy table-
ty telefony. Skujemy laptopy telefony. 
Adres Nowogard 700Lecia 15 I piętro 
nad apteką tel 91-577-53-73 lub 792-
228-896

• Usługi transportowe. Transport zboża, 
piasku, słomy, traktorów, koparek i ma-
szyn rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 
503 153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 
988 735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka angiel-
skiego. Tel. 502 376 932, www.tlu-
macznowogard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 386 
797 

•	 remonty mieszkań i domów, kom-
pleksowa budowa. Tel. 669 149 383

praCa
• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 

443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników 
elektryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała 
legalna praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budowla-
nych. 886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTA-
SZYŃSKI” zatrudni pracow-
ników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, 
Tel. 602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pracow-
nika wymagane przygotowanie zawo-
dowe. 91 29 22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 
395 368

• Zatrudnie doradcę do firmy pożyczko-
wej. 501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki 
płacowe dobre i mieszkaniowe. Wia-
domość: 91 39 103 15, 502 56 23 78 

INNe
•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 

porąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam pralkę automatyczną BOSH, 
cena do uzgodnienia. Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, 
wys. 190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwio-
wa, kolor jasny, dużo pułek, miejsce 
na wieszaki, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, złożona w paczki,  tel. 605 522 
340,

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z 
folią na działkę ogrodową 600 cm *240 
cm * 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340 

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 
541 960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe 
mieszane – duża wiązka. Stolarnia 
Olchowo (przy drodze na Wyszo-
mierz). Tel. 601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 0,50 m 
do 2,5 m kopana lub cięta z własnej 
plantacji formowana tel. 602 10 11 18 
lub 600 899 289

• Karp jadalny – zarybieniowy. Sprze-
dam. 91 39 18 297 

•	 Dnia 30 listopada w poniedziałek na 
parkingu przy pkp zostały uszko-
dzone dwa samochody osobowe. 
Świadków zdarzenia uprzejmie pro-
szę o kontakt. 609 928 045 

•	 Uprzejmie proszę pana, który podał 
telefonicznie informacje o uszko-
dzeniu samochodu w dniu 30 listo-
pada na parkingu przy pkp o kon-
takt. 609 928 045

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa. 
601 553 551 

•	 karp świąteczny, spełnione wyma-
gania ekologiczne, sprzedaż przy ul 
Boh. Warszawy nr, 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu przy ul. 
Dąbrowskiego 9. Tel. 91 39 20 763 

• Drewno opałowe w klockach lub po-
łupane, sprzedam, sosna gałęziówka z 
dowozem. 514 740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 
578

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 
828 345 

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 
659 

•	 Choinki : jodła kaukaska, świerk 
srebrny. Duży wybór. poleca Szkół-
ka w karsku. 606 106 142 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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KUPON 98

Do wygrania KSiąŻKi DlA DZieCi do odebrania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

pionowo:
1. spięcie w instalacji elektrycznej
2. drąg rabusia
3. otologia, nauka o schorzeniach narządu 
słuchu
4. as
5. gatunek margaryny
6. opryszek paryski
7. Indianie z Kanady
8. okręg węglowy w Polsce
9. starożytne liczydło
10. raz na nim, raz pod nim
11. Cassius ..., Muhammad Ali
12. draka, szopka
13. szlajer
14. przydrożna wierzba
15. twórca myszki Miki
16. miasto w Uzbekistanie
17. utwór Torańskiej
18. zamiast skarpety
19. wykształcony rolnik
20. legowisko misia
21. pierwiastek, który z wodą reaguje wybu-
chowo
22. „Lemoniadowy ...”, film
23. moneta z Boliwii
24. pisarz ang., duchowny (1713-68), „Podróż 
sentymentalna”
25. fotografia na ekranie
26. normy postępowania danej grupy
27. pierwsza z Widzewem
28. ignorant
29. karetka pogotowia ratunkowego
30. krótki film z muzyką
31. tył konia
32. miasto w środkowym Libanie
33. w biały dzień na równej drodze
34. rodak
35. można go głęboko składać
36. pracowity owad
37. nie urodzi sokoła
38. krzywa podobna do elipsy
39. sława, powodzenie
40. Akademicki Związek Sportowy
41. sławna pianistka francuska
42. chmura spalin
43. ... samara
44. pies gończy
45. tybetański ludzki kozioł ofiarny
46. dźwięk „E” z krzyżykiem
47. antylopa z Afryki
poziomo:
48. miasto nad Kaczawą
49. długi, prosty miecz Husarza
50. nieufność
51. warzywo o wydłużonej cebulce
52. szpitalna lustracja
53. rzeka w Niemczech
54. ... Kamińska, aktorka żydowska
55. matka Learcha
56. elekcyjny król Polski
57. zakrętka do słoika
58. „tak” naszych południowych braci
59. złe samopoczucie po nadużyciu alkoholu
60. Mackiewicz ...
61. Szalom, pisarz żydowski, 1881-1957
62. jasny i spiralny
63. typ zamka
64. wędrowali i śpiewali, takoż grali i skakali
65. mityczny cesarz Chin
66. w grupie Wielkich Jezior
67. esesman
68. czasopismo dla pań
69. oczko wodne na pustyni
70. Steven, wokalista Aerosmith
71. czeka na postoju
72. dawne Turku
73. właściwe rozumowanie
74. cel spacerów do głowy
75. kurs statku
76. miasto w Piemoncie
77. starożytne państwo semickie
78. litera grecka
79. położenie, sytuacja
80. z grafitowym pręcikiem
81. Jędrzej, prekursor chodzenia po Tatrach
82. podawane przed odzewem
83. język
84. piłka metalowa do wycinania otworów
85. czarnoksiężnik
86. San Marino lub Watykan
87. miasto włoskie
88. patetyczny utwór
89. żałosny głos
90. baran
91. długi zajęczy
92. duży sagan

krZyŻÓWka Dziennika

Drukujemy wszystko na papierze i folii
Wycinamy litery nacinamy i foliujemy

Banery, naklejki, folie na szyby wystawowe i samochody
Szyldy, oprawy książkowe i zeszytowe

Wszystko w jednym miejscu bez pośredników  
Nowogard, ul. Boh. Warszawy 7a, tel. 91 392 21 65

BANERY
WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

TANIO

Przygotowanie graficzne i wykonanie • Dostarczamy na miejsce

tel. 91 885 32 63
        91 577 2007
gra�k@domjudy.pl
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Objaśnienia: D - kursuje pn-pt oprócz świąt; e - kursuje pn-sb oprócz świąt; F - kursuje 1 XI i 24 XII; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58

9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja pkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

prZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZyk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDy BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KOlOrOWe 
UsłUgi POligraficzNe

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNy - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

P4.2.O.d/o
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

PoŻYCZKi 
na każdą kieszeń, 

na dowód, bez bik. 
tel. 501 944 684

  NISkIe CeNy od 30 zł
ul. Poniatowskiego 19  •  Tel. 694 905 654

CHOINkI SprZeDaŻ
Świerk zwykły,  Świerk srebrny, 
Jodła północna, Jodła kaukazka, kolorado

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
   spędzonych w ciepłej, 
  rodzinnej atmosferze,

   samych szczęśliwych dni 
  w nadchodzącym 2016 roku

   oraz szampańskiej 
   zabawy 

   sylwestrowej
                życzy

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUto ZABeZPieCZeNiA
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Nowogard • ul. Kościuszki 2cde
tel. 91 392 18 11

• specjalistyczne badanie widzenia
• badania okulistyczne i optometryczne
  wykonane przez specjalistów
 (np. pod kątek doboru soczewek progresywnych)
• dobór soczewek kontaktowych
• profesjonalizm, rzetelność
• wieloletnie doświadczenie w branży
• nowoczesne narzędzia pracy

Zapraszamy

Nasze atuty:

A3.1.P.d/o

Berlin - lotniska codziennie

Samolotem  lub  autokarem
na wycieczki co tydzień

Wyspy Kararyjskie, Egipt, Grecja,
Tunezja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja

PROMOCJA od 30% - 40 %

A2.2.P.d/o

W.2-24.07. pt

s. 10, 11

SPRZEDAŻ MASZYN 
NOWYCH I UŻYWANYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI, 
OLEJÓW I FILTRÓW

ZACISKANIE HYDRAULICZNE WĘŻY

Więcej informacji na naszej stronie: www.j-m-s.pl
w biurze: Nowogard, Olchowo 85, tel./fax (+48) 91 391 05 82, 91 573 10 45

!DO50%
W.4-25.09

s.  9

Noworoczne deliberyGroźny wypadek. Dwie 
osoby trafiły do szpitala

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

POLSKI WYDAWCA

reklama reklama reklama

reklama

reklama

  Od 500 do 5000 zł
  Szybka decyzja  
kredytowa

  Proste zasady

Zadzwoń na numer: 

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

W.2m.P.pt.12.2015

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

REKLAMA S015002913A

OCF Szczecin
tel. 728-825-158

Bez zaświadczeń o zarobkach

błyskawiczne pożyczki
na telefon

w domu Klienta

Wynajmę lokal 
o pow. 40m2 

ul. 15 lutego 9c. 
Tel. 91 39 20 776 

kom. 606 378 817

Stomatologia rodzinna

lek. stom. D. Wałęga-Bąk 
Tel. 604 441 609   Przyjęcia: NFZ i prywatnie

- RTG Cyfrowe
- Kompleksowe leczenie 
  stomatologiczne.
- Mosty natychmiastowe. 

kolejne wydanie DN

5 stycznia 2015

Rejestracja tel. pn. wt. śr. od 9.00
 730 661 340, 727 543 840

gabinetpodologicznylkj@gmail.com
ul. 700-lecia 26F, NOWOGARD

kosmetolog-podolog 
specjalista medycznej pielęgnacji stóp

W numerze kalendarz
na Nowy rok

Burmistrz proponuje zmiany w planie

Gmina 
wiatrakami 

stanie!
Czytaj s. 3

"Burmistrz na zagrodzie równy wojewodzie"

Sprawdź,  
kiedy kolęda

s. 6
Z kulturą  
na ulicę

s. 7

Nasza sonda:
Jak minął im rok?



Nr 99 (2430)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

W skrócie

masz problem, lub byłeś 
świadkiem ważnego 

wydarzenia? 
Skontaktuj się z naszą 

redakcją! 
E-mail: dziennik@

dzienniknowogardzki.pl 

  513 088 309 
        91 392 21 65

masz problem, nie czekaj, 
nie szukaj, skorzystaj!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Przyjmuje w poniedziałki: od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 15.30

masz sprawę z zakresu kompetencji samorządu gminnego
 - burmistrz czeka!  Skorzystaj!

kronika 
policyjna

Ogłoszenie pkpS
Polski komitet Pomocy sPołecznej w nowogardzie
informuje: o dniach i godzinach wydawania żywności unijnej 
 Program - P.o.P.Ż 2014-2020
29.12.2015 Wtorek od godz.9:00 14:00 numery   1-80
30.12.2015 Środa od godz.9:00-14:00 numery   81-160
02.01.2016 sobotaod godz.9:00-14:00. numery 161-260

Projekt WsPółfinansoWany Przez gminę noWogard
Potrzebne dokumenty:
1. dowód osobisty 
2. nadany numer porządkowy 

21.12.2015 r. 
godz. 12.00
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interne-
towego olX. 

godz. 17.00
W sklepie Biedronka przy ul. 

Boh. Warszawy dokonano kra-
dzieży telefonu marki nokia 225. 

godz. 19.40 
Pracownik ochrony sklepu lidl 

powiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. 

22.12.2015 r. 
godz. 07.00
na obwodnicy nowogardu w 

pobliżu miejscowości Wojcieszyn 
doszło do kolizji drogowej, gdzie 
sprawca, kierujący pojazdem 
marki Volvo, odjechał z miejsca 
zdarzenia. 

godz. 16.20 
do kolizji drogowej doszło na 

parkingu sklepu Biedronka przy 
ul. Boh. Warszawy, pomiędzy po-
jazdami mercedes ml oraz re-
nault kangoo. 

godz. 17.30 
Policjanci oPP szczecin pod-

czas kontroli samochodu marki 
mazda mX 3 na ul. 3 maja ujaw-
nili, że kierujący Wojciech ł. kie-
rował pojazdem pomimo braku 
stosownych uprawnień oraz aktu-
alnej polisy oc pojazdu.

godz. 19.10 
W sklepie lidl zatrzymano 

sprawcę kradzieży sklepowej. 
godz. 20.10 
W sklepie Biedronka przy ul. 

700 lecia znaleziono dowód reje-
stracyjny samochodu marki opel 
Vectra. 

23.12.2015 r. 
godz. 15.40 
mateusz m. na ul. armii krajo-

wej kierował samochodem mar-
ki fiat znajdując się pod wpły-
wem środka odurzającego w po-
staci marihuany oraz nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi.

godz. 13.20 
do kolizji drogowej doszło na 

ul. 700 lecia pomiędzy pojazdami 
ford mondeo oraz ford transit. 

godz. 21.10 
na ul. 3 maja z samochodu 

marki audi skradziono tablice re-
jestracyjne. 

24.12.2015 r. 
godz. 11.50
do kolizji drogowej doszło na 

ul. cmentarnej pomiędzy pojaz-
dami toyota yaris oraz skoda fa-
bia. 

godz. 13.20 
W miejscowości Żabowo do-

szło do zdarzenia drogowego, w 

którym uczestniczyły dwa pojaz-
dy: fiat Panda oraz opel omega. 

25.12.2015 r. 
godz. 20.30 
mandatem karnym ukarani zo-

stali dwaj mężczyźni idący drogą 
w kierunku miejscowości miętno 
nie posiadając elementów odbla-
skowych. 

26.12.2015 r. 
godz. 04.00
Patrol oPi na ul. górnej ujaw-

nił kierującego samochodem 
marki VW Vento znajdującego się 
pod wpływem alkoholu. tomasz 
s. miał 2, 58 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

27.12.2015 r. 
godz. 15.10
na drodze krajowej nr 6, na 

skrzyżowaniu z drogą prowa-
dzącą do miejscowości maszko-
wo doszło do wypadku drogo-
wego, gdzie kierujący samocho-
dem marki citroen c5 wyjeżdża-
jąc z drogi podporządkowanej nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo jadącemu pojazdowi 
marki ford mondeo. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

 

jak co roku, w kościele pw. św. 
michała archanioła w dąbrowie, 
przygotowywana jest nowa deko-
racja świąteczna. - „Za pośrednic-
twem DN, chciałbym złożyć ser-
deczne podziękowania  wszystkim, 
którzy przyczynili się do tak pięknej 
dekoracji w naszym kościele. Zapra-
szamy więc do naszego kościoła, aby 
obejrzeć tę piękną dekorację. Z po-
zdrowieniami i życzeniami dobrych 
świat oraz szczęśliwego nowego roku 
- sołtys Dąbrowy wraz z mieszkań-
cami.” Info: własna

już w najbliższy czwartek czeka nas sylwestrowa noc, a wraz z nią „wy-
buchowa” oprawa. od kilku dni na ulicach nowogardu, w wielu miejscach, 
można zakupić fajerwerki. jeden z takich punktów znajduje się na Placu 
Wolności. jak powiedział nam pan czesław, sprzedający fajerwerki, ich 
ceny wahają się od kilkudziesięciu groszy, nawet do 500 zł! nasz rozmów-
ca prosi wszystkich o zachowanie ostrożności podczas zabawy z „petarda-
mi” oraz apeluje do rodziców, aby pilnowali swoje pociechy podczas odpa-
lania fajerwerków. KR 

W dniu 17 grudnia, odbyło się uroczyste przedstawienie tj. „jasełka”, któ-
re zaprezentowały dzieci z dwóch najstarszych grup m.in. zielone grosz-
ki oraz zielone Żółwiki. dzieci wraz z rodzicami aktywnie uczestniczyli w 
przygotowaniach dekoracji do „jasełek” oraz strojów dla wszystkich posta-
ci. każde dziecko brało czynny udział w przedstawieniu, każde miało do 
odegrania jakąś rolę. Przedszkolaki prezentowały się bardzo ładnie i uro-
czyście, były przejęte swoimi rolami. W szczególny sposób przedstawiły hi-
storię narodzin jezusa. Było świątecznie i uroczyście. Wszyscy śpiewali ko-
lędy i pastorałki w języku polskim oraz angielskim. na sali panował świą-
teczny nastrój. Agnieszka Zając

Znaleziono 
klucze

do redakcji dn dostarczono 
klucze, które zostały znalezio-
ne przy lidlu, w dniu 26 grud-
nia. do kluczy zaczepione są bre-
loki przedstawiające: mały port-
fel z napisem karpacz oraz srebr-
ny słonik. zgubę prosimy odebrać 
w redakcji dn. 

red.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 575 003

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

reklama reklama reklama

reklama

MS BIOSS

NAPRAWIAMY:
TELEFONY
TABLETY
LAPTOPY
NAWIGACJE 

N O W O G A R D , U L . 7 0 0 L E C I A 1 5 
( N A D A P T E K Ą I P I Ę T R O )   
TEL. 792-22-88-96

SKUPUJEMY

 LAPTOPY

SERWIS  SKLEP
KOMPUTEROWY

Burmistrz proponuje zmiany w planie

Gmina wiatrakami stanie!
Około 150 hektarów na terenie naszej gminy ma zostać przeznaczone w planie miejscowym na tereny pod lokalizację ferm wiatrowych. To jedna z decy-
zji, która zostanie przedstawiona radnym do zatwierdzenia podczas środowej sesji Rady Miasta. Według szacunkowych wyliczeń na takim terenie mogło-
by stanąć nawet około 100-stu wiatraków.

Radni zdecydują, czy Nowo-
gard wiatrakami stanie

Podczas sesji radni otrzyma-
ją do przegłosowania projek-
ty dwóch uchwał. jedna dotyczy 
przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego w 
celu wyznaczenia terenów pod lo-
kalizację farm elektrowni wiatro-
wych wraz ze strefą oddziaływa-
nia w części obrębów maszkowo, 
Żabowo, Żabówko, konarzewo, 
jarchlino, słajsino, kulice, Wierz-
bięcin i osowo. druga uchwała 
dotyczy przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
terenów wymienionych wyżej w 
studium, czyli przeznaczonych do 
lokalizacji ferm elektrowni wia-
trowych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą. na rysunku w tekście 
prezentujemy przygotowaną, jako 
załącznik do uchwały mapę, na 
której zaznaczono tereny przezna-
czane pod budowę wiatraków. Po 
specjalizacji nowogardzkiej ostat-
nich lat, czyli fermach norczych 
(6 ferm, plus dwie w budowie, 
plus dwie w przygotowaniu) szy-
kuje się więc kolejna osobliwość 
naszej gminy prawie - 100 wiatra-
ków usytuowanych w pasie od Ża-
bowa i maszkowa po Wierzbięcin 
i słajsino. obie specyfiki łączą jed-
nak na ogół społeczne sprzeciwy 
wobec ich lokalizacji zwłaszcza w 
pobliżu siedlisk ludzkich.

Za i przeciw 
zwolennicy budowy elektrow-

ni wiatrowych, do których nale-
żą głównie ci, co czerpią korzyści 
materialne z ich budowy i eksplo-
atacji podnoszą ekologiczny cha-
rakter tej tzw. „czystej” energii. co 
ciekawe na ekologiczny aspekt po-
wołują się również przeciwnicy tej 
formy pozyskiwania energii.  tym 
razem podnoszą oni zagrożenia 

dla zdrowia zarówno ludzi jak i 
zwierząt, jakie wiążą się z funk-
cjonowaniem śmigłowych turbin 
wiatrowych. W piśmie minister-
stwa zdrowia z lutego 2013 roku 
będącym odpowiedzią na pytanie 
o oddziaływanie ferm wiatrowych 
na zdrowie czytamy m.in.

„Według badań oddziaływanie 
hałasu turbin wiatrowych w specy-
ficznych warunkach pogodowych 
może być odczuwane nawet znacz-
nie poza odległość 2 km od takich 
farm… Niewątpliwie turbiny wia-
trowe zlokalizowane zbyt blisko 
domów mogą stanowić z uwagi na 
hałas oraz efekt migotania cie-
nia nie tylko uciążliwość, ale po-
wodując stale zaburzenia snu, tak-
że wtórne do tego skutki zdrowot-
ne.” W innym opracowaniu auto-
rzy ostrzegają:

Infradźwięki, hałas oraz efekt 
migotania  wywołują tzw.  „syn-
drom turbiny wiatrowej”. Cho-
roba rozwija się stopniowo, a jej 
skutki są nieodwracalne. Tylko nie-
które z jej objawów to:  deforma-
cje płodów i nadumieralność nie-
mowląt, rozdrażnienie, osłabie-
nie pamięci i koncentracji, silne 
bóle głowy, depresja, nerwice, za-
burzenia równowagi, osłabienie 
układu odpornościowego, choro-
by serca, zwiększenie ataków pa-
daczki, zakłócenia pracy rozrusz-
ników serca. 

oprócz zagrożeń dla zdrowia 
ludzi mieszkających w pobliżu 
ferm wiatrowych podnoszone są 
także szkodliwe konsekwencje dla 
okolicznej flory i siedliskowej fau-
ny. czytamy w raporcie sporzą-
dzonym przez warszawski insty-
tut kożmiana.  (instytucja nauko-
wa specjalizująca się w tematyce 
elektrowni wiatrowych):

„Elektrownie wiatrowe - wbrew 
potocznemu określeniu  zielona 
energia  - nie są inwestycjami 

całkowicie obojętnymi dla 
środowiska.   Praca elektrowni 
wiatrowych jest źródłem hałasu, 
migotań oraz infradźwięków 
mających wpływ na organizmy 
żywe. ruch łopat wiatraków 
stanowi zagrożenie dla ptaków 
oraz nietoperzy, a sama inwesty-
cja oddziałuje silnie na krajobraz.»

zwolennicy ferm wiatrowych 
odwołują się najczęściej do aspek-
tu ekonomicznego twierdząc, że 
korzyści finansowe uzyskuje nie 
tylko inwestor, ale także gmina, 
na której terenie posadowione są 

wiatraki (podatek od nierucho-
mości) i właściciele gruntów uży-
wanych do celu budowy elektrow-
ni wiatrowej (zapłata za sprze-
daż bądź opłata dzierżawna). W 
tym zakresie przeciwnicy wiatra-
ków podnoszą zaś udowodnio-
ne zjawisko utraty wartości ryn-
kowej działek położonych w naj-
bliższym, ale w dalszym sąsiedz-
twie terenów zabudowy wiatra-
kowej. Według angielskich badań 
poziom utraty wartości rynkowej 
dla działek bezpośrednio przyle-
głych do terenów zajętych przez 

elektrownie dochodzi do 80 pro-
cent.  Właściciele takich działek, 
których wartość rynkowa spadła 
z powodu inwestycji wiatrowych 
zgodnie z polskim prawem mają 
prawo domagać się rekompen-
sat, które w tym wypadku obcią-
żą gminę zmniejszając jej wymie-
nione wcześniej zyski podatkowe.

Kto zyska w naszej gminie? 
Pobieżna analiza obszaru wy-

znaczonego pod lokalizację elek-
trowni wiatrowych pokazuje, że 
głównym beneficjentem korzyści 
majątkowych będzie pewien duży 
inwestor, właściciel większości 
wyznaczonego w uchwałach ob-
szaru. niestety lokalni rolnicy nie 
pożywią się, jako właściciele oko-
licznych gruntów. na zyski podat-
kowe liczy też gmina- według na-
szych obliczeń mogłyby one wy-
nieść do 2 mln rocznie. to oczy-
wiście relatywnie spory uzysk. 
ale na ile zostanie on pomniej-
szony koniecznością poniesie-
nia kosztów, o których wspomi-
naliśmy wyżej? tego dzisiaj nikt 
nie wie. otwarte pozostaje też py-
tanie jak zareagują na propozy-
cje magistratu radni, a zwłaszcza 
obywatele i mieszkańcy żyjący w 
sąsiedztwie planowanych terenów 
inwestycji wiatrakowych.  miesz-
kańcy będą mogli wnosić swoje 
uwagi, gdy plan miejscowy zgod-
nie z prawem zostanie wyłożony 
do wiadomości publicznej. tak 
czy inaczej plan dotyczący prze-
znaczenia terenów pod budowę 
wiatraków w takiej skali wydaje 
się być mocno dyskusyjny. 

sm

Plan rozmieszczenia farm (obszar zakratkowany) wiatrowych na terenie gminy 
Nowogard - załączony do uchwały

Jarchlino

Wierzbięcin

maszkowo

konarzewo

Słajsino

Żabówko
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Strzałka - w tym miejscu w niedzielę doszło do wypadku

Groźny wypadek na krajowej „szóstce”. Dwie osoby trafiły do szpitala

Jechał pod wpływem narkotyków?
W minioną niedzielę, 27 grudnia, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z drogą do Maszkowa, doszło do groźnego wypadku. W wyniku tego dwie osoby 
trafiły do szpitala. Jak informuje policja, sprawcą wypadku był 20-letni mieszkaniec naszej gminy. Mężczyzna w chwili zdarzenia był prawdopodobnie pod 
wpływem środków odurzających.  

do zdarzania doszło kilka mi-
nut po godzinie 15-tej. W tym 
czasie na drodze panował dość 
spory ruch. jak informuje policja, 
kierujący citroenem c5, próbu-
jąc włączyć się do ruchu na krajo-
wej szóstce, zderzył się z jadącym 
główną drogą fordem mondeo, a 
następnie zbiegł z miejsca wypad-
ku. 

- Kierujący samochodem mar-
ki Citroen C5, Piotr J. lat 20 (zam. 
gm. Nowogard) wyjeżdżając z dro-
gi podporządkowanej, nie udzie-
lił pierwszeństwa przejazdu prawi-
dłowo jadącemu pojazdowi mar-
ki Ford Mondeno, w wyniku czego 
doszło do zderzenia. Zaraz po tym 

kierujący Citroenem wraz z pasa-
żerami oddalili się z miejsca zda-
rzenia – informuje asp. julita fi-
lipczuk, rzecznik policji. 

Policja nie musiała długo szu-
kać mężczyzny. okazało się, że 
po zdarzeniu pojechał do swojego 
miejsca zamieszkania. 

- Podjęte przez policjantów 
czynności doprowadziły do za-
trzymania w miejscu zamiesz-
kania sprawcy wypadku tj. Pio-
tra J, który został poddany ba-
daniu na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu z wyni-
kiem 0,00mg/l, a następnie pod-
dany badaniu na zawartość środ-
ków odurzających, które wykaza-

ło obecność marihuany. Pobrano 
krew do szczegółowych badań – 
mówi j. filipczuk. 

W wyniku wypadku do szpita-
la trafiły dwie osoby, podróżujące 
samochodem, w którego uderzył 
citroen prowadzony przez mło-

dego mieszkańca naszej gminy, to 
kierujący fordem damian f. lat 35 
oraz pasażerka agnieszka f. lat 34.  
U mężczyzny stwierdzono ogólne 
potłuczenia. natomiast pasażerka 
odniosła obrażenia w postaci stłu-
czenia mostka oraz złamania pal-

ca lewej ręki. oboje są mieszkań-
cami powiatu koszalińskiego. 

Postępowanie wyjaśniające w 
sprawie wypadku prowadzi ko-
misariat Policji w nowogardzie. 
Piotrowi j. mogą grozić poważ-
ne konsekwencje nie tylko za nie-
udzielenia pierwszeństwa i spo-
wodowania tym samym wypadku, 
ale ucieczkę z miejsca zdarzenia i 
jazdę pod wpływem niedozwolo-
nych środków odurzających. 

Wypadek spowodował spore 
utrudnienia w ruchu. Przez kilka-
dziesiąt minut droga krajowa nr 6 
w obie strony była nieprzejezdna. 
Powstały gigantyczne korki. 

MS

Piotr Suchy dyrektorem biblioteki? 
Krążą pogłoski, że nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie ma 
zostać Piotr Suchy - obecnie pracownik Urzędu Miejskiego, zajmujący się głównie pisa-
niem laudacji na cześć burmistrza Roberta Czapli, publikowanych na stronie miasta i w pa-
pierowym wydaniu biuletynu gminy. 

o tym, że P. suchy ma być dy-
rektorem mówi się, co najmniej 
od dwóch tygodni. zdaniem na-
szych informatorów, to właśnie 
pod jego osobę „skrojono” ogło-
szenie konkursu na dyrektora bi-
blioteki. Przypomnijmy, że dla po-
tencjalnych kandydatów nie po-
stawiono zbyt wygórowanych wy-
magań. zaledwie 5-letni staż pra-
cy i to na dowolnym stanowisku, 
posiadanie prawa jazdy katego-
rii B oraz... biegła znajomość ob-
sługi urządzeń biurowych. nie ma 
natomiast mowy o konkretnym 
wykształceniu mającym cokol-
wiek wspólnego z pracą w biblio-
tece, nie mówiąc już o doświad-
czeniu na podobnym stanowi-
sku. Wiadomo za to, ze przed no-

wym dyrektorem biblioteki zosta-
nie postawiony wymóg skompu-
teryzowania bibliotecznych zbio-
rów. a jak wiadomo P. suchy na 
komputerach też się zna, wystar-
czy prześledzić jego działalność w 

sferze internetu, głównie na por-
talach społecznościowych. tam z 
dużą determinacją prowadzi czę-
sto dość ostrą wymianę zdań z 
tymi, którzy choćby słówkiem 
jednym skrytykują działania gmi-
ny, a przede wszystkim burmistrza 
r. czapli. P. suchy spełnia, zatem 
wszystkie warunki, by dyrektorem 
biblioteki zostać. 

czy tak się stanie? o tym prze-
konamy się już wkrótce. do 12 
stycznia, bowiem Um przyjmu-
je cV od kandydatów na to sta-
nowisko. kilka dni później oferty 
mają zostać rozpatrzone. o wyni-
kach konkursu oczywiście poin-
formujemy. 

Marcin Simiński

Budżet gminy Osiny 

Prawie 2, 5 miliona na inwestycje 
Jak już informowaliśmy, podczas IX sesji Rady Gminy w Osinie, która odbyła się w czwartek, 3 grudnia, radni przyjęli budżet gminy na 2016 rok. 

dochody na bieżący rok zapla-
nowano w kwocie 8 750 000 zł, w 
tym dochody bieżące -8 650 000 
zł oraz dochody majątkowe - 100 
000 zł. Wydatki zaplanowano na 
kwotę 11 205 500zł – z tego na wy-
datki bieżące – 8 800 000 zł, a wy-
datki majątkowe (inwestycje) 2 
405 500 zł. Ustalono również de-
ficyt budżetu, który zostanie po-
kryty przychodami pochodzący-
mi z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych   na kwotę 2 455 500 zł. 
W uchwale zaplanowano również 

limity zobowiązań z tytułu zacią-
ganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościo-
wych na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego defi-
cytu budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego, do kwoty 500 
000 zł. dochody i wydatki rachun-
ków oświatowych jednostek bu-
dżetowych w 2016 roku wyniosą 
110 993 zł. najważniejszym zada-
niem inwestycyjnym budżetu jest 
przebudowa dróg gminnych. na 
ten cel w budżecie zapisano rów-

no 900  000 zł. na liście planowa-
nych inwestycji, poza tymi drogo-
wymi, znalazło się jeszcze: budo-
wa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości krzywice, Bodzęcin – 
250 000 zł, rozbudowa i przebudo-
wa świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Bodzęcin – 50 000zł, rozbu-
dowa i przebudowa świetlicy wiej-
skiej w  miejscowości Węgorzyce – 
50 000zł, przebudowa, nadbudowa 
i rozbudowa budynku ochotniczej 
straży Pożarnej wraz z infrastruk-
turą w Węgorzy 245 000 zł, moder-

nizacja budynku Urzędu gminy 
410 000 zł, rozbudowa oświetlenia 
ulicznego oraz pozostałych placó-
wek 30 000 zł, doposażenie placó-
wek zabaw na terenie gminy 115 
000 zł, dofinansowanie do zakupu 
wozu bojowego dla osP w Węgo-
rzy i redle 100 000 zł, przekształ-
cenie pomieszczeń w zsP w osi-
nie w celu utworzenia oddziałów 
przedszkolnych 200 000 zł, dota-
cja dla gminy nowogard na dopo-
sażenie nowogardzkiego szpitala w 
sprzęt specjalistyczny 15 000 zł

Uchwała w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2016 rok wej-
dzie w życie z dniem 1stycznia 
2016 roku. za jej przyjęciem za-
głosowało 13 z 15 radnych. Warto 
dodać, że czterokrotnie mniejsza 
do naszej gmina osina na wydat-
ki inwestycje przeznaczy prawie 2, 
5 mln złotych, a więc tylko o po-
łowę mniej niż gmina nowogard. 
W naszym przypadku pula na in-
westycje wynosi 4 mln 900 tys. zł. 

 Klaudia Stefańska 

Dawny biurowiec pSS w rękach miasta 

Gmina bogatsza o budynek 
Dawny biurowiec PSS „Społem”, przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z 
Batalionów Chłopskich, znów przejdzie „w ręce” gminy. Miasto 
planuje w nim remont, by następnie wynajmować znajdujące się 
na piętrze pomieszczenia. 

stało się tak, bo spółdzielnia 
„społem” ogłosiła upadłość. tym 
samym wygasło użytkowanie wie-
czyste budynku, w którym za cza-
sów świetności, Pss posiadał swo-
je biura. 

- W ostatnim czasie dostaliśmy 
jeden budynek z powrotem, ponie-
waż PSS „Społem” ogłosiło upa-
dłość i tym samym zakończyło się 
użytkowanie wieczyste tego bu-
dynku. Jesteśmy na etapie przej-
mowania budynku w skład mienia 
komunalnego – poinformował na 
grudniowej sesji burmistrz no-
wogardu. 

jak zapowiedział r. czapla, 
gmina zamierza wykonać w bu-
dynku niezbędny remont, a na-

stępnie wynająć znajdujące się na 
piętrze pomieszczenia biurowe. 

Parter, jak wiadomo, od lat 
dzierżawią lokalni przedsiębiorcy, 
prowadzący sklep z zabawkami i 
odzieżą dla dzieci „anusia”. 

MS
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Warsztaty dla pracowników socjalnych

Zajęcia z psychologiem i negocjatorem
Goleniowscy funkcjonariusze wspólnie z policyjnym psychologiem i negocjatorem ze Szczecina, przeprowadzili warsztaty dla pracowników socjalnych 
z terenu powiatu goleniowskiego, podczas których zaprezentowane zostały sposoby nawiązywania pierwszego kontaktu z podopiecznym w sytuacji kry-
zysowej, z osobą konfliktową, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz panowania nad własnymi emocjami. Na szkoleniach nie zabrakło również pra-
cowników nowogardzkiego OPS. 

W minionym roku w Polsce, 
odnotowano kilka sytuacji stwa-
rzających zagrożenie dla pracow-
ników socjalnych. dlatego mini-
sterstwo Pracy i Polityki społecz-
nej we współpracy z komendą 
główną Policji wyszło z inicjaty-
wą zorganizowania akcji na rzecz 
wzmocnienia ich bezpieczeństwa.

W goleniowie w sali konfe-
rencyjnej Powiatowego centrum 
Pomocy rodzinie odbyło się już 
pierwsze szkolenie adresowane do 
pracowników socjalnych, którzy 
w codziennej pracy narażeni są na 
agresywne zachowania klientów 
- Podczas spotkania swoją wiedzą 
dzielili się: policyjny psycholog, ne-
gocjator oraz funkcjonariusz pre-
wencji, a uczestnicy mogli dowie-
dzieć się, jak rozpoznać niebezpie-

czeństwo, w jaki sposób reagować i 
rozładowywać napięcie w sytuacji 
kryzysowej, a także jak radzić sobie 
ze stresem i panować nad emocja-
mi w trudnych sytuacjach – infor-
muje asp. julita filipczuk. 

Przeprowadzone szkolenie 
obejmowało zajęcia teoretyczne 
oraz praktyczne, podczas których 
w warunkach zbliżonych do rze-
czywistości, można było spraw-
dzić nabytą wiedzę i własne umie-
jętności. zajęcia były już organi-
zowane w listopadzie, wówczas 
wzięło w nich udział dwóch pra-
cowników ośrodka Pomocy spo-
łecznej w nowogardzie. W grud-
niu w warsztatach uczestniczyło 
już 5 pracowników socjalnych z 
nowogardu -  Szkolenie dotyczyło 
głównie zagrożeń wynikających z 

pracy pracownika socjalnego. Mó-
wiło się o budynku, o przystoso-
waniu tego budynku do funkcjo-
nowania OPS-u, czyli m.in. o dro-
gach ewakuacyjnych, ale głównie 

chodziło o pracę z trudnym klien-
tem i zagrożeniach wynikających z 
jego zachowań. Zarówno w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej, jak i w dro-
dze do klienta oraz w domu klienta 

– opowiada kierownik oPs w no-
wogardzie, teresa skibska - Oce-
niamy szkolenia dobrze. Dziewczy-
ny, które były szkolone są zadowo-
lone, gdyż bardzo dużo skorzysta-
ły na tych szkoleniach. Na ogół są 
to sprawy takie znane dla naszych 
pracowników, gdyż pracują dłużej i 
posiadają już większe doświadcze-
nie w tym zagadnieniu – kończy 
teresa skibska. 

Policja informuje, że nie były 
to ostatnie tego typu zajęcia. 
kolejne szkolenia zaplanowa-
ne są na 12 stycznia. kierownik 
nowogardzkiego oPs, zapowia-
da, że najprawdopodobniej nie za-
braknie na nich kolejnych nowo-
gardzkich pracowników socjal-
nych. 

KR

Z ostatniej chwili - oj będzie się działo w 2016 roku

Koreańscy towarzysze wkrótce z przyjacielską wizytą  
W związku z nieustanną nagonką, którą DN prowadzi wobec burmistrza Nowogardu napiętnując jego rzekomą przesadę w promowaniu własnej osoby, 
grupa bliżej nie-rozpoznawalnych imiennie, ale zidentyfikowanych ideowo fanów burmistrza postanowiła, wykorzystując jeszcze stare znajomości z cza-
sów PRL, zaprosić do Nowogardu widoczną na zdjęciu ekipę koreańskich towarzyszy. „Niech nowogardzianie się sami przekonają” – miał ponoć rzec jeden 
z organizatorów przedsięwzięcia były wojskowy - że nasz burmistrz, to bardzo skromna osoba, zadowalająca się w końcu tylko publikacją setek swoich zdjęć, a 
przecież jakby tylko chciał, to mógłby zaprezentować się i wyglądać, jak nasi koreańscy przyjaciele. Wiadomo wszak, że już tyle różnych organizacji go odznaczyło 
medalami za zasługi na polu….(ostatnio nowogardzki następca organizacyjny ZBOWiD- dop. red.), a tyle jeszcze pragnie odznaczyć, być może nawet dostanie 
wkrótce medal Sybiraka - kończy z emfazą fan burmistrza.

nie ma się co śmiać - nawet to 
ostatnie brzmi bowiem wiarygod-
nie – przypomnijmy szefową no-
wogardzkich sybiraków, która już 
wielokrotnie wyrażała (również 
na piśmie przedwyborczym) swój 
nieogarniony podziw, jaki wywo-
łuje w niej postać (zwłaszcza nie-
które jej fragmenty np. … o nie, 
nie to, a umysł) nowogardzkiego 
włodarza. W programie wizy-
ty przyjaciół z korei w nowogar-
dzie przewiduje się między in-
nymi sympozjum, moderowa-
ne przez pracownika urzędu od 
spraw propagandy, celem zapre-
zentowania przez towarzyszy ko-
reańskich nieocenionych wzorów 
skutecznego prania mózgów (pra-
nia obowiązkowo poprzedzonego 
obijaniem - dop. red). W sympo-
zjum udział wezmą wyraźnie nie-
douczeni w tym temacie (od pew-
nego czasu także obowiązkowo 
udzielający się jako pisarze w biu-
letynie gminnym) kierownicy wy-
działów i pewne dziewczę z lokal-
nego wydziału propagandy. 

Wizyta koreańskich towarzy-
szy ma mieć również cel gospo-
darczy - przymierzają się oni, bo-

wiem do inwestycji w nowogardz-
kiej strefie gospodarczej, mogliby 
tutaj wykonywać choćby części do 
bomby atomowej (według nasze-
go informatora obiecali ponoć, że 
za wyłączność inwestowania wy-
konają darmo całą infrastruktu-
rę techniczną, czyli wszystkie sie-
ci!!! Brawo!!!)  gościom zostanie 
pokazany także obiekt kościoła, z 
dokładnym wytłumaczeniem, co 
to jest, aby zrozumieli, dlaczego w 
tym magazynie nie ma towarów. 

Po ciężko przepracowanych go-
dzinach towarzysze z korei ra-
zem z towarzyszami z nowogardu 
udadzą się na relaks do siłowni na 
wolnym powietrzu w sąpolnicy, 
gdzie będą ćwiczyć na 6-ciu usta-
wionych tam urządzeniach. W ten 
sposób zapobiegną przy okazji za-
rdzewieniu nieużywanego (z po-
wodu zapewne lenistwa miesz-
kańców sąpolnicy) od dawna (a 
w zasadzie od początku) sprzętu. 
swoją drogą postawa niećwiczą-
cych tutaj, to wielka niewdzięcz-
ność w stosunku do burmistrza, 
który tyle się nachodził i tyle prze-
znaczył, aby w sąpolnicy „atlasy” 
se na dworze stały)   

towarzysze koreańscy mają 
być też odznaczeni jakimś me-
dalem (aktualnie trwa poszuki-
wanie wystarczająco godnego) 
przez nowogardzkiego szefa „to-
warzyszy”. na zdjęciu zaznaczo-
no przypuszczalne miejsce, gdzie 
będzie przypinany ten medal. aby 
to uczynić, przypinający będzie 
zmuszony uklęknąć. jak się do-
myślamy gest ten, (czyli uklęk-
nięcie) sprawi ogromną przyjem-
ność wręczającemu, w ten spo-
sób wyrazi on swoje umiłowanie i 
wdzięczność dla czcigodnych go-
ści. Ponoć, jak twierdzą nasi infor-
matorzy, burmistrz nie może od-
żałować (nawet rzekomo płakał z 
tego powodu), że przez bezmyśl-
ność i brak wyobraźni radnych, 
nie może z towarzyszami z korei 
odbyć przejażdżki rowerowej na 
nieukończonym niestety pomyśle 
stulecia, czyli ścieżce rowerowej 
wokół nowogardzkiego jeziora. 
na prośbę z urzędu, pewien pro-
boszcz obiecał modły za pomyśl-
ność wizyty. gospodarze obawia-
ją się zwłaszcza, aby nie zawalo-
no jej harmonogramu, gdyby np. 
przyszło stać samochodom pan-

cernym z gośćmi w drodze do są-
polnicy w kolejce przed zamknię-
tymi szlabanami. Uzbrojeni towa-
rzysze mogliby się wtedy mocno 
zdenerwować i rozładować fru-
stracje w niekontrolowanej strze-
laninie (dla każdego wojskowego 
punktualność, to podstawa). Peł-
ną relację dźwiękową, tekstową i 
zdjęciową z wizyty można będzie 
otrzymać za pośrednictwem za-
przyjaźnionych z urzędem nieza-

leżnych nowogardzkich mediów 
internetowych i za pomocą oczy-
wiście też tych zależnych. Prze-
widywane jest wydanie z tej oka-
zji podwójnego lub potrójnego 
numeru biuletynu (w zależności, 
czy uda się załatwić na to 10, czy 
15 tys. złotych). my, czyli dn, już 
swoje w tym temacie zrobiliśmy. 
nawet z nawiązką. 

Szpieg z redakcji

Zaznaczenie na rysunku, to miejsce na szlachetnej nogawce koreańskich przyja-
ciół, na którym zostanie przypięty nowogardzki medal. Miejsce na kolanie jest wy-
brane doskonale, nowogardzki medal nie zniknie przez to w medalowej dekoracji 
(można rzec świątecznej dekoracji) odzienia  naszych niecierpliwie oczekiwanych 
gości  
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(j 1,1-18)
Na początku było Słowo, a 

Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko przez 
Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było światło-
ścią ludzi, a światłość w ciem-
ności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Pojawił się człowiek 
posłany przez Boga - Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o 
światłości, by wszyscy uwierzy-
li przez niego. Nie był on świa-
tłością, lecz /posłanym/, aby 
zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. Na świe-
cie było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie po-
znał. Przyszło do swojej wła-
sności, a swoi Go nie przyję-
li. Wszystkim tym jednak, któ-
rzy Je przyjęli, dało moc, aby się 
stali dziećmi Bożymi, tym, któ-
rzy wierzą w imię Jego - którzy 
ani z krwi, ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, ale z Boga się 
narodzili. A Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas. I 
oglądaliśmy Jego chwałę, chwa-
łę, jaką Jednorodzony otrzymu-
je od Ojca, pełen łaski i praw-
dy. Jan daje o Nim świadectwo i 

głośno woła w słowach: Ten był, 
o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyż-
szył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie. Z Jego peł-
ności wszyscyśmy otrzymali - 
łaskę po łasce. Podczas gdy Pra-
wo zostało nadane przez Moj-
żesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga 
nikt nigdy nie widział, Ten Jed-
norodzony Bóg, który jest w ło-
nie Ojca, /o Nim/ pouczył.

dzisiejszy fragment ewan-
gelii zwany Prologiem ukazuje 
nam główną ideę całej ewan-
gelii według świętego jana. 
czytając ten fragment jak rów-
nież całą ewangelię powin-
ny nas nurtować pytania: oto 
kim jest Bóg ojciec, kim jezus 
chrystus oraz kim jest czło-
wiek. odwieczne słowo, któ-
rym jest jezus chrystus przy-
chodzi na świat by umożliwić 
nam spotkanie z prawdą. aby 
wyrwać nas z ciemności do 
przedziwnego światła. Prolog 
mówi nam dużo o relacjach: 
słowa- jezusa z ojcem, świa-
tem i ludźmi. Pytanie pierwsze, 
które powinniśmy sobie dzi-
siaj zadać to pytanie oto: kim 
jest ojciec? Wielu ludzi sta-
rego Przymierza miało błęd-
ny obraz Boga ojca. dziś także 
ktoś z nas może mieć ten obraz 
fałszywy, zamazany. Po to na 
świat przychodzi jezus chry-
stus, by jako słowo mówić nam 
o prawdziwym obrazie Boga 
ojca. o Bogu najlepiej może 
powiedzieć tylko on sam. za-
daj sobie pytanie: kim dla mnie 
jest Bóg ojciec? jaki jego ob-
raz w sobie noszę? czy ja jako 
dziecko Boże odkrywam wpi-
sane we mnie Boże synostwo? 

jakim ja jestem dzieckiem Bo-
żym: posłusznym, a może ra-
czej gnuśnym? czy mam za-
ufanie do ojca czy też żyję w 
ciągłym podejrzewaniu go, że 
chce mi zrobić krzywdę swo-
ją wolą? drugie pytanie odnosi 
się do jezusa. kim on dla mnie 
jest? Weź dzisiaj kartkę i dłu-
gopis. napisz odpowiedź na 
pytanie: kim dla mnie jest je-
zus chrystus? jan chrzciciel 
złożył o nim świadectwo, ty 
także złóż, napisz swoje. kim 
jest człowiek? kim jestem ja? 
Prawdę o sobie mogę odkryć 
tylko przy jezusie. im bliżej je-
stem jezusa, tym bardziej mogę 
poznać samego siebie. jezus 
chrystus, który jest prawdzi-
wym Bogiem jest także praw-
dziwym człowiekiem i pragnie 
uczyć nas bycia pełnymi czło-
wieczeństwa. jezus przychodzi 
na ziemię, aby pokazać nam 
co to znaczy stawać się darem 
dla innych. jezus jest darem 
ojca dla nas i my także mamy 
stawać się darem dla drugie-
go. jezus przychodzi by przy-
nieść nam przykazanie miło-
ści Boga i bliźniego. ewange-
lista jan napisał, że słowo za-
mieszkało między nami. słowo 
to zamieszkało między nami w 
sposób szczególny pod posta-
cią sakramentów świętych. on 
jest obecny we wszystkich sa-
kramentach! Żyjąc sakramen-
tami żyjemy Bogiem! zachwyć 
się słowem! zagłębiaj się w 
słowo z wielkim pragnieniem 
spotkania Boga! Weź do ręki 
Pismo Święte i spróbuj w tym 
tygodniu przeczytać ewangelię 
według św. jana! Życzę ci byś 
w tym słowie spotkał prawdzi-
wego Boga! 

Ks. Krystian Dylewski 

Antoni Wiśniowski: lat 63, zmarł 25.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 29.12.2015 r., o godz. 14.00 na cmen-
tarzu w nowogardzie.

Józef Socha: lat 60, zmarł 24.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 29.12.2015 r., o godz. 12.00 na cmentarzu w 
nowogardzie.

Andrzej Detz: lat 59, zmarł 27.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 30.12.2015 r., o godz. 12.00 na cmentarzu 
w nowogardzie.

Teresa Liminowicz: lat 87, zmarła 27.12.2015 r., pogrzeb odbędzie się 30.12.2015 r., o godz. 10.00 na 
cmentarzu w nowogardzie.

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

porządek Wizyty duszpasterskiej 

Sprawdź,  
kiedy kolęda 

W Kościele katolickim rozpoczął się okres popularnie zwany 
„kolędą”. To czas wizyt duszpasterskich w naszych domach. Od-
bywają się one tradycyjnie w okresie po świętach Bożego Naro-
dzenia do 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego).  Jak co roku, 
DN będzie publikował program wizyt duszpasterskich realizo-
wany przez nasze trzy miejskie parafie. Jako pierwsi, kolędowa-
nie po domach rozpoczęli duchowni z parafii pw. WNMP. W po-
zostałych dwóch parafiach, tj. na osiedlu Bema i przy ul. Jana 
Pawła II, wizyty duszpasterskie jeszcze się nie rozpoczęły. Gdy 
tylko to nastąpi, również będziemy o tym informowali, podając 
szczegóły plan wizyt księży. 

Plan wizyty duszpasterskiej na terenie parafii pw.  WNMP w 
Nowogardzie:

28 grudnia – poniedziałek 
ks. proboszcz grzegorz legutko: WarnkoWo; ul. koŚciUsz-

ki nr 16 (całość)
 ks. robert dąbrowski: ul. koŚciUszki nr 17 – 34/2
 ks. robert szyszko: ul. koŚciUszki nr 1 – 15
29 grudnia – wtorek 
ks. proboszcz g. legutko: ul. grota roWeckiego ( prawa 

strona)
ks. r. dąbrowski: ul. roosVelta ( lewa strona)
 ks. r. szyszko: ul. roosVelta ( prawa strona)
30 grudnia – środa 
ks. proboszcz g. legutko: Wojcieszyn ( rozpoczęcie od rodzi-

ny zięciakóW)
 ks. r. dąbrowski: smUŻyny; ul. Wojska Polskiego ( lewa 

strona) od numeru  36a
 ks. r. szyszko: ul. Wojska Polskiego ( lewa strona) od nu-

meru 1
2 stycznia – sobota 
 ks. proboszcz olcHoWo – WieŚ od godz. 14.00
ks. r. dąbrowski: olcHoWo – kolonia od godz. 10.00
ks. r. szyszko: ogorzele, olszyca, gardna od godz. 

10.00
4 stycznia – poniedziałek)
ks. proboszcz g. legutko: monte casino
ks. r. dąbrowski: liPoWa, grota roWeckiego (lewa stro-

na)
ks. r. szyszko: ŚWierkoWa, jodłoWa, jesionoWa, Brzo-

zoWa, dęBoWa
W dni powszednie kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00.

Opr. MS

- Przyjmę tapczan dwuosobowy tel: 733794989
- oddam: małe pieski (rasa mieszana) tel. 693925093
- matka samotnie wychowująca dzieci potrzebuje pilnie opału, pralki automa-

tycznej, segmentu kuchennego i pokojowego tel: 573275297
- Oddam: łóżko z materacem dla jednej osoby. Tel. 501549818
- Przyjmę: meble do przedpokoju - tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła i stół kuchenny oraz meble pokojowe dziecięce - tel. 667 

353 578
- oddam: kotki w dobre ręce tel. 607289830
- Przyjmę: pralkę, kuchnię gazową, tapczan, meble pokojowe: segment, jun-

kers gazowy do podgrzewania wody, taborety, krzesła do pokoju, szafę rozsuwa-
ną tel. 514 322170

- oddam: kotki w dobre ręce tel. 509 878 292
- oddam: większą ilość trocin za darmo. transport własny tel. 795 582 011
- Pilnie: potrzebuję pralkę automatyczną i meble kuchenne tel. 735448007
- oddam cztery małe, miłe kotki tel. 695 988 425
- Przyjmę meble pokojowe, fotel dziecięcy, Junkers - 501611350 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczną kotkę – 913917305

Pomóżny sobie
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powstał Zespół animacji Hotel

Z kulturą na ulicę
W Nowogardzie powstała grupa zajmująca się działaniami artystycznymi w przestrzeni pu-
blicznej. Zespół Animacji Hotel prowadzony jest przez animatorów kultury – Lenę Wit-
kowską i Mateusza Zadalę, a w jego skład wchodzi młodzież w wieku gimnazjalnym i liceal-
nym zamieszkująca miasto Nowogard, oraz pobliskie miejscowości. 

zespół młodych animatorów 
sztuki, postawił sobie za główne 
zadanie, przeprowadzania cieka-
wych akcji kulturalnych na tere-
nie całego miasta. swój „publicz-
ny” debiut grupa miała 23 grud-
nia. tego dnia odbyła się pierwsza 
akcja performatywna pod nazwą 
„Prezent dla miasta”. Happening 
zaczął się od parady szczudlarzy, 
którzy idąc wzdłuż głównych ulic 
miasta zapraszali mieszkańców na 
oficjalne otwarcie. o godzinie 16: 
00 na Placu Wolności pojawił się 
dwumetrowy prezent, oraz grupa 
młodych animatorów, którzy za-
chęcali mieszkańców do wzięcia 
udziału w zabawach – sonda na 
największe marzenie, lub ulubio-
ną kolędę, masowe ważenie oby-
wateli, czy też losowanie osoby, 
która miała za zadanie otworzyć 

prezent. Po wspólnym odśpiewa-
niu wygranej kolędy, prezent zo-
stał otwarty, niespodzianką zaś 
były balony oraz stół z ciastami 
i wypiekami, które przygotowa-
ła młodzież należąca do zespołu. 

grupa zapowiada, że to dopiero 
początek jej działalności. czeka-
my z niecierpliwością, życząc ze-
społowi ciekawych pomysłów na 
kolejne wydarzenia kulturalne!

MS

kolejna edycja charytatywnej akcji pt.„mikołaj w Szpitalu”

Brodaty święty odwiedził 
małych pacjentów 
W środę (23 grudnia), pa-
cjentów Oddziału Dziecięce-
go w nowogardzkim szpitalu 
odwiedził św. Mikołaj, przy-
nosząc torbę pełną prezen-
tów. Pomysłodawcami oraz 
darczyńcami charytatywnej 
akcji był Okręgowy Związek 
Hodowców Zwierząt Futer-
kowych w Nowogardzie. 

najmłodsi otrzymali od św. mi-
kołaja paczki, w których znalazły 
się m.in. maskotki i słodycze. 

na buziach najmłodszych pa-
cjentów szpitala w nowogardzie, 
widniały tego dnia tylko uśmie-
chy. z okazji zbliżający się Świąt 
Bożego narodzenia, mikołaj, 
śnieżynka oraz przybyli goście 
złożyli wszystkim świąteczne ży-
czenia. dzieci oraz ich rodzice, 
chociaż przez chwilę mogli tego 
dnia zapomnieć o tym, że spę-
dzą okres świąt w szpitalu. na za-
kończanie spotkania przedstawi-
ciel, ozHzf wraz z burmistrzem, 
złożyli na ręce personelu oddzia-
łu dziecięcego ogromny kosz upo-
minkowy. 

Klaudia Stefańska 
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Zapraszamy do placówki w NOWOGARDZIE
ul. Bankowa 3F,   tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-17:30
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Za kilka dni pożegnamy stary, a przywitamy Nowy Rok 2016. Przełom roku to zawsze czas podsumowań i stawiania sobie celów na najbliższe dni i miesią-
ce. Tym razem, zamiast sondy ulicznej, wybraliśmy się do kilku znanych mieszkańcom gminy osób, pełniących często ważne funkcje publiczne, by zapy-
tać, jak oceniają mijający rok 2015 i czy mają jakieś noworoczne postanowienia? 

Adam Fedeńczak -właściciel firmy usługowo-handlo-
wej AF w Nowogardzie- 

Uważam, że mijający rok był dla mnie bardzo dobry. Jako 
przedsiębiorca oceniam go przede wszystkim w kategoriach 
biznesowych. Dlatego też wynik finansowy naszej firmy jest 
satysfakcjonujący, mimo iż mijający rok postawił przed nami 
wiele bardzo ważnych zadań. Zrealizowaliśmy je praktycz-
nie, w 100%, choć jak mówią, zawsze mogło być lepiej. Fir-
ma to nie tylko ja, lecz również moi pracownicy. Dlatego to 
im głównie chciałbym podziękować za współpracę w mijają-
cym roku i życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Życzyłbym so-
bie, by ten nadchodzący rok nie był gorszy od tego, z którym 
się już żegnamy. Korzystając z okazji chciałbym też podzię-
kować wszystkim naszym klientom za to, że korzystają z na-
szych usług i zapewnić, że będziemy nadal czynić wszelkie 
starania, aby oferowane przez nas usługi, tak jak dotychczas, 
były realizowane na możliwie jak najwyższym poziomie. 

Marzena Drobińska lek. Rodzinny, kierownik NZOZ 
„Praxis 2” - Kończący się rok uważam za bardzo dobry, 
mimo, że w ostatnim czasie prowadziliśmy dość burzliwe ne-
gocjacje, z NFZ, które w rezultacie okazały się dla naszej przy-
chodni dość korzystne. W roku 2016 planujemy dalszy rozwój 
naszej przychodni poprzez poprawę jej funkcjonowania. Zda-
jemy sobie sprawę, że chociaż w przychodni jest estetycznie, to 
musimy popracować nad komfortem, jaki oferujemy naszym 
pacjentom. Głównie chcemy się skupić na usprawnieniu pra-
cy rejestracji. Dlatego korzystając z okazji za pośrednictwem 
gazety DN chcę zaapelować, by nasi pacjenci dzielili się swo-
imi sugestiami, które pomogą nam usprawnić funkcjonowa-
nie przychodni. Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim no-
wogardzianom oraz naszym pacjentom, aby kolejny rok 2016 
był lepszy od poprzedniego. Niech noworoczne postanowienia 
wcielają się w życie jedno po drugim, a czas spędzony z naj-
bliższymi w tym magicznym okresie dodał wielu sił do ich re-
alizacji, na przykład z zerwaniem z nałogami, które to jak 
wiemy nie służą zdrowiu. 

Podinspektor Małgorzata Figura, komendant Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie - Jestem przekonana, że dla ca-
łej policji mijający rok był rokiem bardzo dobrym i pełnym 
sensacji, a niekiedy również niespodzianek. Ale był też trudny 
z uwagi na to, że zmieniała się procedura karna. Policjantom 

doszło wiele nowych obowiązków nie tylko tych administra-
cyjnych, ale też takich, w których musieli się oswoić z całkiem 
nowymi procedurami i czynnościami dochodzeniowo-śled-
czymi. Mijający rok dla policji był również rokiem wytężonej 
pracy, bowiem były wybory, które musiały być odpowiednio 
zabezpieczone. Jeżeli chodzi o Gminę Nowogard, to tu poli-
cjanci mieli wiele do zrobienia, bowiem sprawy, które musieli 
prowadzić w chwili obecnej kończą się na numerze miej wię-
cej RSD 500 (RSD- Rejestr Śledztw i Dochodzeń- dop. red.). 
Dlatego, z dniem 1 stycznia w policji bierzemy się ostro do 
pracy, by oczywiście jeszcze bardziej poprawić wykrywalność 
i walkę ze sprawcami przestępstw. Toteż istotą jest tutaj do-

bra współpraca nie tylko wśród policjantów, ale i obywateli 
wobec policjantów. Oczekiwanie na przyjście Nowego Roku, 
to czas wyjątkowy dla nas wszystkich. Niesie on ze sobą wiele 
nadziei oraz refleksji na temat minionego okresu. To również 
czas stawiania sobie nowych celów do realizacji. W imieniu 
własnym, Policjantów KP w Nowogardzie, a także pracowni-
ków cywilnych naszej jednostki, składam serdeczne życzenia 
noworoczne wszystkim mieszkańcom gminy, w których oczy-
wiście nie może zabraknąć serdeczności wobec siebie, jak rów-
nież istoty pamiętania o poczuciu bezpieczeństwa, które za-
wsze powinno być dla wszystkich najważniejsze. 

Dorota Maślana – przewodnicząca Zespołu Interdy-
scyplinarnego w Nowogardzie ds. przemocy w rodzinie, 
działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej- Osobiście 
mogę powiedzieć, iż był to dobry rok dla naszego zespołu, je-
żeli chodzi o jego działalność i współpracę z innymi służbami 
pomocowymi jak np. Policja. Oczywiście chcielibyśmy, aby 
przemoc była zjawiskiem naprawdę incydentalnym. Na ra-
zie tak nie można powiedzieć, ale pocieszającym jest fakt, że 
odnotowujemy coraz mniej takich przypadków. Co do pla-
nów z nowym rokiem, to są one oczywiście nastawione na 
spotkania profilaktyczne w szkołach, prowadzone przez na-
szych pracowników wspólnie z nowogardzkimi policjanta-
mi. Chociaż myślimy jeszcze o realizacji innych projektów. W 
imieniu własnym i Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowo-
gardzie, życzę wszystkim wiele serdeczności, oraz chciałabym 
życzyć, by bezpieczeństwo nas i naszych bliskich było zawsze 
najważniejszą sprawą w życiu każdego człowieka. Korzysta-
jąc z okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom 
oraz instytucjom za bardzo efektywną i dobrą współpracę z 

naszym Zespołem, którym mam zaszczyt kierować, jako jego 
przewodnicząca.

Urszula Witkowska, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Goleniowie, Wiceprzewodnicząca Rady w Osi-
nie -  

Chciałabym powiedzieć, że bezrobocie w naszym po-
wiecie ma tendencje wyraźnie zniżkowe, powstają nowe 
miejsca pracy, nasila się też tzw. „presja płacowa” ze stro-
ny zatrudnionych. W chwili obecnej odnotowujemy naj-
lepszą kondycję lokalnego powiatowego rynku pracy, co 
się przekłada bezpośrednio na sytuację w poszczególnych 
gminach i nie jest to tylko sezonowa poprawa wskaźników. 
Jest konsekwencją wprost wzrostu inwestycji, jesteśmy na-
dal atrakcyjnym krajem/ rejonem dla potencjalnych inwe-
storów. Korzystając z okazji chciałabym złożyć za pośred-
nictwem gazety Dziennik Nowogardzki, wszystkim miesz-
kańcom Gmin Nowogard i Osina, serdeczne życzenia z 
okazji nadchodzącego Nowego Roku 2016. 

Jan Kopciński, dyrektor Zielonego Przedszkola i Nie-
publicznej Szkoły Policealnej – Ten rok oceniam pozytyw-
nie. Jeżeli chodzi o szkołę policealną, to uruchomiliśmy nowy 
kierunek o profilu masażysty, w dalszym ciągu kontynuuje-
my kierunek opiekuna medycznego. Nasi absolwenci, jeżeli 
chodzi o zwód opiekuna medycznego, to znakomicie tu się re-
alizują i zdają egzaminy zawodowe. Kadra nauczycielska jest 
bardzo profesjonalna, toteż ma to pewnie przełożenie w do-
brej zdawalności uczniów. Wyniki uczniów naszej szkoły nie 
byłby tak dobre gdyby nie fakt, iż przyczynia się na do tego 
bardzo dobra współpraca ze szpitalem. Co do przedszkola, 
to nadal cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem ro-
dziców dzieci z Nowogardu, a co jeszcze jest godne uwagi, to 
fakt, że przedszkole dostało status publicznego. Dzięki temu 
rodzice płacą za swoje pociechy dużo mniejsze czesne. Co do 
perspektyw na nadchodzący Nowy Rok, to jest ich kilka, a 
jedno z nich to przejęcie terenu pod plac zabaw, który zosta-
nie nieco powiększony. Właśnie kończymy w tej sprawie ne-
gocjacje z gminą. Może to nie będzie oryginalne życzenie na 
Nowy Rok, ale życzę nowogardzianom i nowogardzkiej edu-
kacji pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Nasza sonda noworoczna
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Noworoczne  delibery  z życzliwości nie z chimery
Były szopy wielokrotnie tutaj prezentowane  
Dzisiaj czas na zmianę
Zamiast kolejnej szopy, będą  rozmyślania na wzór  perykopy
A  że autor bywa lirykiem
Wszystko zostanie podane gustownie czyli limerykiem,
Do stołu literackiego więc zapraszamy i panów i damy
Wszystkich Was przecież (nie)równo kochamy - wszak to wymóg każdej dramy

Daj małpie brzytwę to ci  zęba  wyrwie   
W grodzie  starym zwanym przewrotnie nowym
władza się odznacza nastawieniem  nieustannie bojowym
a kim że to walczyć ciągle jej przystało
jakie to ciało posłuszeństwa odmawiało
tego nie ustalono, wiadomo że robiono to „z zębem”  tylko że... zdrowym

(to taka metafora- nie oznacza ona, że pozostała część społeczeństwa jest chora)

Przestroga co się dzieje, gdy logika  zanika
jednego razu rzekł chłop do obrazu
a teraz cię zdepczę tak dla kurażu
Wówczas bowiem  się to złożyło,
że mu na wódkę nie starczyło
i mimo że trunek dostarczono to wziął chłop jednak obraz do kupażu

O kim mowa – ta zagadka dla każdego myślącego niezła gratka
Ja zaś (widzicie rozumicie) nie ułatwię nie podpowiem choć sam to wiem.    

  
Także niezła gratka -oficjela wpadka
raz jeden  znany radny  jeszcze niestary
zrobił sobie od narad  sesyjnych wagary
Wpadł więc do znajomej
mieszkającej na stromej
i nie byłoby sprawy, gdyby były na oknach  kotary

Po wyborach zadołowali- a tak się wcześniej naśmiewali, naśmiewali, ha ha ha  
Wytrwale peerelowskie burzyli  mity i pomniki
Więc ich lokalne komuchy wzięły na języki
i długo by gadanie to  trwało  
jakby nieszczęść  i bez tego było mało
gdyby nie zadziałały inne czynniki-  ostatnie wyborcze wyniki

Stoi i straszy wszystkich tylko nie straszy judaszy
na pomniku w centrum miasta, ale jazda
ciągle stoi sołdat, a na czapce  ruska gwiazda
i nic nie pomaga,
że się lud domaga
kiedy czerwońca wciąż  uwielbia nasza władza każda

"Burmistrz na zagrodzie równy wojewodzie"

A gdzie SLD? 
Oto jest pytanie?

Wkrótce się dowiemy, kto stanie jako czwarty 
na nowogardzkim  pomniku (dla ułatwienia osoba ta nadal żyje)

piotr I Józef 
Stalin

W. Jagiełło

NN



29.12.15-4.01.2016 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Aby zdrowie było forsy nie starczyło  
szpitala pewnego długa (roz)budowa
służyć miała temu, by społeczność była zdrowa
jednak w tak  zwanym międzyczasie
pozmieniało  się coś niecoś  w kasie
dyrektor więc pieniędzy woła i niestety nie będzie to rata  końcowa.    
      

Nic się ukryje nawet jak ktoś pod kimś dołki ryje
gorliwie  sadzą las między nowogardem a goleniowem
burmistrz wraz ze skarbnikiem i zastępcą  pozpołem
aby drzewa gęste zasłoniły
ile  w goleniowie władze ludziom  uczyniły
niestety sherlocka Holmsa wzorem, ktoś oba budżety porównał wieczorem

W bibliotece zmian zalążek - żadnych przestarzałych elementów  
zwłaszcza dotychczasowych dyrektorów i  książek
 książki, książki, książki i jeszcze raz książki...
W magistracie  odkryli, że to jednak  pieniążki,
jak wynika z zastępcy raportu
kolejny winien więc zasiąść do tego tortu
a który to  najmita ma najlepsze  tutaj na  dyra  zalążki....w górę rączki

Wściekli i Bliscy… końca
z okna magistratu wygłąda szczególny  okaz nowogardzkiej młodzieży kwiatu
zza węgła zaś filmuje i filuje ostatnie pokolenie zbawców z rozbratu
tylko jeden jawnie placem kroczy
niczem chart co jak trzeba i do gardła skoczy
a tu nic jasna cholera  weterynarz wciąż  podpisy zbiera i w oczy  patrzy każdemu psu-bratu.  

Karczemna awantura - czyli, czy wiecie co było w odrzuconym budżecie
gdy radni dyskutowali pełna panowała kultura
aż do czasu, gdy karczemna wybuchła awantura
kto ze słowami mocno  przesadził
kto sobie z nerwami nie poradził
Batuta to nie szpicruta- rada  zagrała po swojemu  upadła licha  partytura

 
Nasza zabawa, czyli fizjologia ma swoje prawa   
już od dawna wielu się wokół nas często śmieje
czego jak czego ale wody to się u Was dużo leje
a to dwie  obfite fontanny tryskają  dzień i noc wesoło
a to bajerują (wodę leją)  propagandą   wokoło
 spoko wszak nic złego się nie  dzieje, to tylko nadmiar jak z sierścią, kiedy ktoś linieje    

SZpITal

Wyglądała dzieweczka z okieneczka

...sie zdenerwował

Pies linieje, a fontanna się śmieje

OtWArty NA DOtAcjE

Wszelkiego Dobra państwu życzę  
(na wyrozumiałość dla siebie  także liczę), 

pieniędzy ilość rozsądną, 
przyjaciół gromadę mądrą, 

Na tym kończę  za rok, 
Daj Bóg lepiej to wyćwiczę. 

Autor Marek Słomski 
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Biegi – najtańsza forma uprawiania aktywności fizycznej 

Moda na biegi była jest i będzie
Pani Karolina Posacka oraz pan Artur Konior swój każdy wolny czas poświęcają bieganiu. Biegi są ich pasją, sposobem na życie. Oboje należą do klubu 
sportowego „Endorfina”, który mieści się przy ul. Bohaterów Warszawy 6d.  Aby dowiedzieć się więcej informacji na temat pasji do biegania, udaliśmy się 
na spotkanie z panią Karoliną Posacką oraz panem Arturem Koniorem – prezesem Stowarzyszenia Endorfina.  Skąd pojawiło się u państwa zainteresowa-
nie bieganiem?

Pani Karolina - Od zawsze bie-
gałam. Sport towarzyszy mi, od 
kiedy byłam jeszcze mała. Tak jest 
do dnia dzisiejszego. To najbar-
dziej sprzyjająca mi dyscyplina, 
ponieważ dzięki niej potrafię fajnie 
zorganizować sobie czas.

Pan Artur - Na to pytanie odpo-
wiem w sposób żartobliwy. Jest to 
najtańsza forma uprawiania ak-
tywności fizycznej. Z zawodu je-
stem strażakiem, kondycja fizycz-
na w mojej pracy jest jak najbar-
dziej potrzebna, dlatego postano-
wiłem trenować biegi. Poza tym 
jest to dobra forma rozładowywa-
nia stresu. Człowiek może się zre-
laksować, odpocząć od wszystkie-
go. Biegam od dziewięciu lat i z 
doświadczenia wiem, że im dłu-
żej człowiek biega tym lepiej. Cho-
dzi tu głównie o to, by poprawić sa-
mopoczucie, a nawet i kondycję fi-
zyczną.  

Jak wyglądają państwa trenin-
gi? 

A. - Na treningach w Klubie 
Endorfina biegamy w grupach.  
Mamy ułożone harmonogramy, 
które wspólnie realizujemy. Pod-

czas treningów organizowane są 
krótkie oraz długie wybiegania. W 
naszej rozmowie chcę zaznaczyć 
jedną bardzo ważną rzecz. Pod-
czas treningów przystosowujemy 
się do najsłabszego ogniwa, które z 
nami biegnie.  

K. - Dokładnie. Nikogo nie zo-
stawiamy samego. Podczas spo-
tkania tworzone są grupy.  Pierw-
sza grupa składa się z osób moc-
niejszych, druga zaś z osób słab-
szych. Każdy biegnie w miarę swo-
ich możliwości. 

A. – My z Karoliną jesteśmy już 
na tyle wybiegani, że możemy po-
zwolić sobie na 10 kilometrowy tre-
ning, po którym wracamy do domu 
i czujemy się naprawdę fajnie, bo 
jesteśmy odświeżeni wewnętrznie. 
Dla niektórych jest to coś niemożli-
wego. Wydaje im się, że oni nie da-
liby rady.

K. – Ja od zawsze mówię, że 
udział w maratonie jest dla mnie 
czymś nie do osiągnięcia. Ale tak 
naprawdę, jest to kwestia wytre-
nowania i wyćwiczenia. Wszystko 
można zrobić, jeśli się tylko chce. 
Podczas udziału w zawodach wi-

dzę niejednokrotnie 80-letnich za-
wodników, którzy biorą udział w 
biegach. Ten widok jest napraw-
dę motywujący.  Dlatego warto się 
przełamać i realizować swoje ma-
rzenia.  

Dlaczego warto biegać?
K. – Po pierwsze biegi odstreso-

wują. Po drugie, biegam dla swoich 
dzieci, aby one widziały, że biega-
nie jest czymś normalnym.  Mama 
idzie na zawody, biegnie, zdoby-
wa medal. Bardzo chciałabym za-
szczepić w moich dzieciach takiego 
bakcyla sportowego.  Niekoniecznie 
musi to być bieganie, niech pływa-
ją, jeżdżą na łyżwach. Niech ćwi-
czą i dbają o swoje zdrowie. 

A. – Ogólnie trzeba coś robić fi-
zycznie. Należy uprawiać jakiś 
sport.  Warto dawać zdrowy przy-
kład swoim dzieciom, tak jak wspo-
mniała już o tym Karolina. Ja bie-
gam po to, by czuć się lepiej. Chcę 
być po prostu zdrowszy.  Ja powta-
rzam sobie często, że jesteśmy zwy-
cięzcami w tym, co robimy, ponie-
waż wygraliśmy z tymi, którzy sie-
dzą w domu. Niezależnie od pogo-
dy wychodzimy na dwór. Czy to 
deszcz, czy śnieg idziemy i ćwiczy-
my. Biegamy przede wszystkim dla 
siebie. Każdy z nas zna swoje moż-
liwości. 

Jakie jest państwa największe 
osiągnięcie, życiowy sukces?

K. - W tym roku zeszłam z 50 
na 48 minut na dystansie 10 km. 
To mój wielki sukces. Wierzę, że 
uda mi się zejść jeszcze niżej. To 
naprawdę jest bardzo ważne dla 
mnie. Będę robić wszystko, by mi 
się to udało. 

A. –Moim osobistym sukcesem, 
był start w półmaratonie w Pile, 
który odbył się 3 albo 4 lata temu. 
Przygotowywałem się do tego wy-
stępu bardzo intensywnie. Założy-
łem sobie, że pobiegnę poniżej 1h 
50 minut i się udało. Akurat osią-
gnąłem wtedy czas 1h 48 minut. I 
to jest podkreślę mój osobisty pry-
watny sukces z racji tego, że wiem, 
iż w naszym mieście są świetni bie-
gacze, którzy biegają o wiele szyb-
ciej i lepiej. Ale tak poza tym zwy-
cięstwem dla nas amatorów jest 
ukończenie każdego biegu.

Czy moda na tego rodzaju 
sport jest nadal widoczna, czy 
może już raczej przemija?

K. - Moda na biegi była jest i bę-
dzie. Coraz więcej osób biegają-
cych pojawia się w Nowogardzie, z 
czego się bardzo cieszę. Zatem za-
praszamy wszystkich chętnych do 
przyłączenia się do stowarzyszenia 

Endorfina. Biegamy wspólnie dwa 
razy w tygodniu. Informacje na te-
mat spotkań są wystawiane na na-
szym fanpage’u na Facebooku. 

A. – Treningi zazwyczaj są w 
środę i czwartek, dokładamy do 
tego jeszcze niedziele. Chcemy rów-
nież ustalić stałe godziny spotkań 
w umówionym miejscu. Na po-
czątku jest rozgrzewka, a później 
zaczyna się trening. Nawet, jeśli 
ktoś przyjdzie pierwszy raz na spo-
tkanie, to dostosujemy się specjal-
nie do jego możliwości. Bieganie w 
grupie nas napędza. Jeden drugie-
mu zawsze pomoże. Każdy z nas 
podzieli się dobrą radą i zmoty-
wuje do dalszego działania. Biega-

my bez względu na pogodę. Zapla-
nowaliśmy również spotkanie inte-
gracyjne na Harcówce w ferie zi-
mowe. Będzie smażona kiełbaska, 
trochę ruchu na świeżym powie-
trzu. Warto przyjść i spędzić miło 
czas. W przyszłym roku planujemy 
również wyjazdy w Polskę na im-
prezy biegowe. 

Jeśli ktoś chce spróbować swo-
ich sił w biegu na 5 km, 10km, to 
bardzo chętnie zapraszamy wszyst-
kich. Chcemy również pozdrowić 
wszystkich tych, którzy wygląda-
ją gdzieś zza okna i wstydzą się do 
nas przyjść. Czekamy na was. 

Rozmawiała: Klaudia Stefańska 

Karolina Posacka

Artur Konior
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APTEKA ASA 
Zapraszamy 

od pon. do pt. 
7.30 – 22.00

sob. 8.00 – 18.00 
niedz. 9.00 – 17.00

ul. Warszawska 14  • tel. 91 39 20 494  

reklama

Wiktoria Gruda ze Strzelewa - 14 letnia mistrzyni europy w karate

W przyszłości założę własną szkołę karate
Wiktoria Gruda to 14-letnia mieszkanka Strzelewa. Od 5 lat trenuje karate w stylu shotokan.  W tym roku podczas zawodów w Belgii, otrzymała tytuł Mi-
strzyni Europy. Oprócz zamiłowania do sztuk walki, trenuje również piłkę nożną i piłkę ręczną. W rozmowie z naszą gazetą odpowiada m.in., jak zaczęła 
się jej przygoda z karate, kto najbardziej motywuje ją do rozwijania pasji oraz jakie ma plany na przyszłość. 

Skąd wziął się u Ciebie po-
mysł, by trenować karate?

Karate zaczęłam trenować dzięki 
mojemu tacie. Tata podczas poby-
tu w jednostkach specjalnych-spa-
dochroniarzach, trenował tam sho-
tokan oraz uczył się innych stylów 
walki takich jak np. jiu jitsu. Mój 
brat również był fanem sztuk wal-
ki, trenował teakwondo. Nie chcia-
łam być gorsza, więc postanowiłam 
również rozwijać się w tej dziedzi-
nie sportu. Rodzice zapisali mnie 
na treningi karate i tak to wszyst-
ko się zaczęło.  

Od ilu lat trenujesz karate, ja-
kie były twoje początki?

Karate trenuję od 5 lat. Moją 
pierwszą trenerką była pani Wio-
letta Jarosiewicz. Obecnie trenu-
je mnie pan Witold Traczyk. Kie-
dy po raz pierwszy przyszłam na 
trening bardzo się bałam. Nie wie-
działam, czy dam sobie radę. Na 
szczęście był przy mnie mój tata, 
który wspierał mnie w tych trud-
nych chwilach. Powiedział mi wte-
dy, że jeśli nie spróbuję, to się nie 
dowiem, czy warto było przyjść, 
czy też nie. Trening nie był strasz-
ny. Zajęcia bardzo mi się spodoba-
ły. Dlatego postanowiłam się roz-
wijać i realizować swoje marze-
nia. Do dnia dzisiejszego nie żałuję 
swojej decyzji. 

Do jakiego klubu karate nale-
żysz i ile razy w tygodniu uczęsz-
czasz na zajęcia?

Należę do klubu ,,Gichin Kara-
te-Goleniów”. Na zajęcia uczęsz-
czam niestety tylko w poniedziałki, 
ponieważ w czwartki mam trenin-
gi z piłki ręcznej i z nauki śpiewu 
w domu kultury. W wolnym cza-
sie sama też trenuję, gdyż wiem, że 

treningi na zajęciach nie wystar-
czą, by stać się najlepszym.  Zaję-
cia są bardzo ciekawe. Mamy ćwi-
czenia ogólnorozwojowe oraz spo-
ro technicznych rzeczy, jak walki 
między sobą. Ogólnie zawsze jest 
dobra zabawa i przede wszystkim 
miła atmosfera.

Co uważasz za swój najwięk-
szy sukces, życiowe osiągnięcia?

Moim największym osiągnię-
ciem było wywalczenie 1 miejsca 
na Mistrzostwach Europy w Bel-
gii tego roku. Kiedy dowiedzia-
łam się, że jadę na Mistrzostwa nie 

mogłam w to uwierzyć. Pierwsze-
go dnia pobytu w Belgii sprawdzo-
no m.in. nasz wzrost i masę cia-
ła. Kiedy przyszedł czas walki bar-
dzo się stresowałam, bałam się, że 
coś pójdzie nie tak, ale dałam z 
siebie wszystko. Skupiłam się tyl-
ko na mojej przeciwniczce i na ra-
dach mojego trenera i dzięki temu 
doszłam do finału. Finał był na-
stępnego dnia. Po zaciętej walce z 
moją przeciwniczką – Rumunką, 
wywalczyłam złoto. Kiedy wcho-
dziłam na podium i usłyszałam 
nasz hymn narodowy, to bardzo się 

wzruszyłam. To było niesamowite 
przeżycie, które do końca życia nie 
zapomnę.  

Oprócz treningów karate 
uczęszczasz jeszcze na treningi 
piłki nożnej i piłki ręcznej. Od 
jak dawna trenujesz obie dyscy-
pliny sportu? 

W piłkę nożną i ręczną zaczęłam 
grać w czwartej klasie szkoły pod-
stawowej. Obie te dyscypliny spor-
tu trenuję nadal. Piłkę nożną pod 
okiem pana Janusza Raczyńskiego, 
zaś piłkę ręczną trenuję pod okiem 
pana Bartosza Zdanowicza. W 
ostatnim czasie odbyły się powiato-
we zawody w piłkę nożną. Udział 
w zawodach wzięła również dru-
żyna, do której należę. Po ciężkiej 
walce ze Stepnicą z wynikiem 1: 0 
wygrałyśmy powiat nie tracąc żad-
nej bramki. Nasza drużyna bar-
dzo dziękuje panu Januszowi Ra-
czyńskiemu za ciężką pracę, którą 
wkłada w nasze treningi. Jak wi-
dać efekty są, więc można się tylko 
cieszyć. Chciałabym również po-
dziękować w imieniu swoim i mo-
jej koleżanki Karoliny, panu Barto-
szowi Zdanowiczowi za to, że wła-
da dużo pracy w nasze treningi i 

pozwala nam się rozwijać. Dzięki 
niemu kochamy to, co robimy.

Kto najbardziej motywuje Cię 
do rozwijania swojej pasji? 

Najbardziej motywuje mnie 
moja rodzina, która wspiera mnie 
we wszystkim, co robię. Za każdym 
razem dodają mi otuchy, wierzą we 
mnie i moje możliwości. Rodzice są 
ze mnie bardzo dumni. Razem ze 
mną cieszą się moimi osiągnięcia-
mi i sukcesami. Dziękuje Wam ko-
chani za to, że jesteście przy mnie. 

Jakie masz plany na przy-
szłość? 

Po pierwsze, chciałabym zostać 
Mistrzynią Świata w kumite, mam 
nadzieję, że mi się to uda.  Po dru-
gie, w przyszłości planuję otwo-
rzyć swoją własną szkołę karate. 
Po ukończeniu gimnazjum myśla-
łam, aby pójść do szkoły sportowej, 
jednak najprawdopodobniej wy-
biorę szkołę wojskową. Nie zamie-
rzam rezygnować ze sportu, nadal 
będę uczęszczać na zajęcia karate. 
Nic się, więc nie zmieni. 

Rozmawiała: 
Klaudia Stefańska 

OGŁASZA NABÓR 
do Szkółki Kolarskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w przedziale klas 3-6

Ludowy Klub Kolarski 
Chrabąszcze Nowogard

Kontakt:
Koordynator – Łukasz Janic, tel. 889 316 146
Chrabąszcze Nowogard, tel. 605 686 547
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Sportowcy w Urzędzie miejskim

Otrzymali Listy Gratulacyjne
W poniedziałek (21 grudnia), w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pojawiła się grupa sportowców, którzy w minionym roku odnosili znaczące sukcesy 
na arenie polskiej oraz za granicami kraju. Podczas spotkania burmistrz Nowogardu wręczył zaproszonym gościom Listy gratulacyjne. 

do ratusza zaproszono czworo 
sportowców w różnym przedzia-
le wiekowym. najmłodszym wy-
różnionym reprezentantem no-
wogardu był Hubert grygowski, 
kolarz klubu lkk chrabąszcze 
nowogard. Podopieczny ryszar-
da Posackiego w 2015 roku od-
niósł swój największy sukces w 
dotychczasowej przygodzie z ko-
larstwem. Hubert grygowski, w 
raszkowie, pod koniec czerwca 
wywalczył dwa złote medale mi-
strzostw Polski szkółek kolar-
skich. złoto zdobył w jeździe in-
dywidualnej na czas oraz w wyści-
gu ze startu wspólnego.

Upływający rok był też owoc-
ny dla zawodników, którzy repre-
zentowali gminę w sportach wal-
ki. docenieni zostali szymon Pie-
cyk oraz Wiktoria gruda, którzy 
trenują karate. szymon Piecyk 
jest mieszkańcem strzelewa, a na 
początku czerwca w miejscowości 
Herstel, zdobył drużynowe mi-
strzostwo europy w karate kade-
tów. również w strzelewie miesz-

ka Wiktoria gruda, która podczas 
tych samych zawodów mistrzostw 
europy w karate w Herstel, wy-
walczyła mistrzostwo  w kategorii 
mini kadetów w kumite. 

Pośród wyróżnionych sportow-
ców nie mogło zabraknąć najbar-
dziej utytułowanej sportsmenki z 
nowogardu, czyli ewy durskiej. 
nasza reprezentantka przyzwy-
czaiła już do tego, że co roku moż-
na wymieniać jej liczne sukcesy. 
W 2015 roku zdobyła m.in. złote 
medale w mistrzostwach Świata 
odbywających się w ekwadorskiej 
stolicy- Quito, pod koniec wrze-
śnia, w konkurencjach pchnię-
cia kulą i rzutu dyskiem. dla ewy 
durskiej reprezentującej barwy 
klubu Uks Barnim goleniów, 
najważniejszym startem w tym 
roku był miting, który odbył się 
w katarskiej stolicy- doha. star-
tująca podczas zawodów w swo-
jej koronnej konkurencji pchnię-
cia kulą mieszkanka nowogar-
du, nie walczyła tylko o złoty me-
dal, a przede wszystkim o kwali-

fikacje paraolimpijską do igrzysk 
w rio de janeiro. W kwalifikacji 
miał pomóc świetny występ i taki 
zaliczyła ewa durska, która zdo-
była złoto bijąc przy tym kolejne 
rekordy. 

sportowcy goszczący w po-
niedziałek w Urzędzie miejskim, 
otrzymali z rąk burmistrza listy 
gratulacyjne. dodajmy, że dzien-
nik nowogardzki na bieżąco 
wspominał o sukcesach wymie-

nionych sportowców. naszym re-
prezentantom pozostaje pogratu-
lować udanego 2015 roku oraz ży-
czyć jeszcze większych sukcesów 
w kolejnych latach swojej sporto-
wej kariery.   KR 

Foto. UM Nowogard

Halowy Turniej piłki Nożnej Juniorów

Pomorzanin tuż za podium
W niedzielę (20 grudnia), Juniorzy Pomorzanina Nowogard, prowadzeni przez Dawida Kurka, zajęli 4. miejsce w halowym Turnieju Piłki Nożnej Junio-
rów, corocznie organizowanym w Pyrzycach. 

turniej odbywał się w hali 
sportowej im. olimpijczy-
ków Polskich w Pyrzycach i 
trwał dwa dni (19-20 grudnia). 
Pierwszego dnia rywalizowa-
li seniorzy, zaś następnie roze-

grano turniej juniorów, podczas 
którego wystąpili piłkarze z no-
wogardu. W tym roku w świą-
tecznych turniejach w Pyrzy-
cach wzięła udział rekordowa 
ilość 250 zawodników z 22 dru-

żyn (12 – seniorzy, 10 juniorzy). 
W rywalizacji juniorów Po-

morzanin zaprezentował się 
przyzwoicie, zajmując 4. miej-
sce na 10 drużyn. nowogardzia-
nie mogą pochwalić się niezłym 

występem przeciwko zwycięz-
com turnieju, piłkarzom Świ-
tu skolwin. trener dawid ku-
rek oraz prezes Pomorzanina, 
za pośrednictwem dn chcą po-
dziękować za pomoc w wyjeź-

dzie rodzicom oraz Błażejowi 
Bajerskiemu, robertowi króli-
kowi i andrejowi skórniewskie-
mu. 

KR
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Istnieje także możliwość wizyt domowych, na terenie 
gminy Nowogard, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

ZOZ MEDYK S.C. Nowogard 
ul.Wojska Polskiego 7A (przy Szpitalu)

wtorki w g. 12.00-14.00  •  rejestracja 91 392 29 21

Gabinet 
Kardiologiczny i Internistyczny 

dr Tomasz Urbanik
specjalista kardiolog

Badanie USG serca (echo)

reklama

W dniu 26.12.2015 r.  
w restauracji Przystań zgubiono 

bransoletkę pandora 
bez zawieszek o dużej wartości 

sentymentalnej. Uczciwego 
znalazcę proszę o zwrot  

za nagrodą. 509 824 055

Sprzedam  
nowe meble  
łazienkowe.  
533 504 945

publiczne Gimnazjum nr 3

I miejsce i certyfikat
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie, zdobyło I miejsce i 
otrzymało certyfikat w programie edukacyjnym Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Pani jolanta mielewczyk od 
trzech lat systematycznie sama 
szkoliła się, a następnie edukowa-
ła innych, wdrażała i realizowała 
zagadnienia w ramach „europej-
skiego kodeksu Walki z rakiem”. 
Po trzyletnim okresie tych starań 
nadszedł czas na osiągnięcie suk-
cesu i choć dla samej zaintereso-
wanej był on także zaskoczeniem, 
to na pewno sprawił radość. 

Po wykonaniu prezentacji pod-

sumowującej okres działań podję-
tych przez panią jolę,  a także in-
nych nauczycieli w szkole oraz 
poza nią i napisaniu sprawozda-
nia, dokumentacja została prze-
słana do zachodniopomorskie-
go centrum onkologii w szcze-
cinie, gdzie spotkała się z szacow-
nym jury. okazało się, że w kon-
kursie szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych na terenie województwa za-

chodniopomorskiego, będących  
uczestnikami  projektu edukacyj-
nego  „szkoła promująca zalece-
nia europejskiego kodeksu wal-
ki z rakiem” w kategorii gimna-
zja i miejsce uzyskała nasza szko-
ła, otrzymując jednocześnie cer-
tyfikat, poświadczający promowa-
nie zaleceń europejskiego kodek-
su Walki z rakiem. 

Info: własna

milena Ostapiuk, 20-letnia mieszkanka Osiny, spróbowała swoich sił w „mam Talent” 

Chcę związać swoje życie z muzyką i śpiewem 
Milena Ostapiuk to 20-letnia mieszkanka Osiny. Jako mała dziewczynka od zawsze marzyła, by zostać piosenkarką. W Zespole Szkół Publicznych im. Bro-
nisława Malinowskiego w Osinie występowała, jako solistka w chórze szkolnym prowadzonym przez pana Andrzeja Królewicza. W tym roku Milena wzię-
ła udział w kastingu do „Mam Talent”, prezentując się w piosence Varius Manx i Zary Larsson. Aby dowiedzieć się więcej informacji na temat pasji Mile-
ny oraz jej występu w „Mam Talent” udaliśmy się  na rozmowę z 20-letnią mieszkanką Osiny. 

Dziennik Nowogardzki: W 
tym roku wzięłaś udział w ca-
stingu do „Mam Talent”. Jak 
wspominasz swój występ oraz 
spotkanie z jurorami? 

Milena Ostapiuk: To było bar-
dzo emocjonujące doświadcze-
nie, dzięki któremu poznałam 
kilka fantastycznych osób. Z sa-
mego występu nie pamiętam zbyt 
wiele, ale to raczej wina stresu, 
jaki mi towarzyszył już przy wy-
pełnianiu formularza zgłoszenio-
wego. Po pierwszej piosence, jaką 
zaśpiewałam, była chwila ciszy, 
następie poproszono mnie o za-
prezentowanie kolejnego utworu. 
Do tej pory mam przed oczami 
komisję, która szeptała między 
sobą i kamery. Wszystko wspo-
minam jak najbardziej pozytyw-
nie. Podczas występu w Mam Ta-
lent zaprezentowałam się w pio-
sence Varius Manx – Piosenka 
Księżycowa oraz w piosence Un-
cover – Zary Larsson Uważam, 
że moim największym sukcesem 
był udział w castingu, do które-
go od dłuższego czasu namawia-
ła mnie rodzina i znajomi. Każdy 

proponował mi żebym się spięła i 
zrobiła coś w tym kierunku, więc 
za rok spróbuję ponownie.

W jaki sposób przygotowu-
jesz się do występów? 

Nigdy jakoś specjalnie się nie 
przygotowuję, zazwyczaj odwle-
kam wszystko na ostatnią chwilę. 
Zapamiętywanie tekstów przy-
chodzi mi dość łatwo, nie mam z 
tym problemu. Jedyny występ, do 
którego postanowiłam się przy-
gotować na kilka tygodni przed 
był koncert zorganizowany w ra-
mach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Osinie, na któ-
ry przygotowałam aż, a może tyl-
ko, sześć piosenek. To było wy-
zwanie, któremu wydaje mi się, 
że podołałam.

Jesteś absolwentką Zespo-
łu Szkół Publicznych im. Bro-
nisława Malinowskiego w Osi-
nie. Będąc uczennicą tej szko-
ły należałaś do chóru szkolne-
go. Jak wspominasz ten czas i 
swoje występy? 

Zawsze miło wspominam ten 
czas, to były naprawdę fanta-
styczne lata, do których chęt-

nie bym wróciła. Mimo, że pró-
by bywały męczące to wychodzi-
łam z nich zadowolona. Do tej 
pory pamiętam swój pierwszy so-
lowy występ i emocje, jakie mi to-
warzyszyły, jednak najbardziej w 
pamięci zapadł mi koncert z oka-
zji Dnia Matki, na którym za-
śpiewałam piosenkę Violetty Vil-
las. Proszę mi uwierzyć, płaczą-
cych nauczycieli nie da się zapo-
mnieć. Ostatnio w trakcie roz-
mowy z fantastycznym nauczy-
cielem muzyki panem Andrze-
jem Królewiczem, dowiedziałam 
się, że szkoła chciałaby zorgani-
zować koncert absolwentów, nie 
znam dokładnej daty, ale mimo 
to już wyraziłam chęć udziału w 
tym wydarzeniu.

Dlaczego zaczęłaś intereso-
wać się śpiewem? 

W moim domu muzyka była 
od zawsze, pomimo tego, że nikt 
nie śpiewał. Wszystko zaczęło się 
przypadkowo. Podczas pobytu na 
wakacjach u cioci często słucha-
łyśmy muzyki, trochę śpiewały-
śmy. Zaczęło mi się to bardzo po-
dobać. Będąc małą dziewczynką 

stwierdziłam, że chcę swoje ży-
cie związać z muzyką. Tą pasją 
do śpiewu zaraziła się tez moja 

młodsza siostra, z którą często 
śpiewam i nagrywam covery. 

Klaudia Stefańska 
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OGŁO SZe NIa drob ne

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2
tel. 91 350 03 80

mieszkanie w Nowogardzie 2 pokoje, 42 m2, IV piętro
cena 109 tys.

NIerUCHOmOŚCI

• PIB “PRO-BUD” s.c. informuje, że prowadzi 
zapisy na sprzedaż mieszkań w budynku 
mieszkalnym 30-rodzinnym z usługami w 
parterze przy ul. Dąbrowszczaków 19. Tel. 
kom. 783 570 056, 695 264 594

• Sprzedam garaż na Zamkowej w Nowo-
gardzie. 604 702 817 

• HALA   DO  WYNAJĘCIA.Tel.605276271. 

•	 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie Osiedle radosław w bar-
dzo dobrym stanie.605 686 520 

•	 Wynajmę biuro 28m2, ściesłe centrum, I 
piętro, parking. 501 549 818 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe  63 m2: 
nowe okna, budynek nowo ocieplony. W 
cenie mieszkania działka pod budowę ga-
rażu.Tel. 604 422 221

• Sprzedam działke budowlana w centrum 
Przemocza 2,500m2 i 3230 m2 obreb Star-
gard , Goleniów. Tel 602 10 11 18

• Sprzedam 7,5 ha w miejscowosci Łęczyca 
w rejonie skrzyzowania dróg Stargard-Ma-
szewo, Szczecin-Chociwel. Działka przyle-
ga bezposrednio do drogi 106 tel 607 835 
815

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w 
Osowie, 38,90m2, 502 642 029 

• Sprzedam garaż murowany na ul. 15 Lute-
go. 662 142 656 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 72m2, 
ul. Ks. Racibora I, I piętro. Tel. 693 128 069 

•	 Sprzedam działkę budowlaną w okoli-
cach stadionu. 695 400 600 

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy Zamkowej 
4, 3 pokoje 1 piętro(20,15,12) kuchnia łazien-
ka wc schowek +garaż .Tel 665001251

• zamienię mieszkanie 3 pokojowe (58m2) 
GARDNO na większe, tel 668441696 

• Sprzedam kawalerkę ok. 40m2, 3 maja, par-
ter. Cena do uzgodnienia. 91 462 12 81

•  Sprzedam mieszkanie w centrum Nowo-
gardu pow. 48,5 m2. Tel 606 26 97 25

• Sprzedam działki pod zabudowe. 91 39 25 
888

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. Tel.  607 
580 172 

• Do wynajęcia mieszkanie w okolicy Nowo-
gardu. Tel. 722 080 473 po 15 

• Wynajmę lokal handlowy Dobra Nowo-
gardzka. 602 247 111 

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe IV 
piętro 57,8m2.. Tel. 607 540 622

•  Sprzedam dwa pokoje 95 000, Rech Nieru-
chomości. 517 508 374 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w 
Nowogardzie i dwupokojowe w Wojtaszy-
cach. 91 39 105 18, 605 850 786 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia 667 533 
025, 518 757 934 

•	 Sprzedam budowę w stanie surowym, 
tanio. 507 045 404

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 607 647 215 

• Sprzedam 3pokojowe mieszkanie, Długo-
łęka. 799 722 945

• Sprzedam działkę 9 ar Olchowo. 606 312 
832 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58m2 I 
piętro. Tel. 721 867 773, 531 844 996 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje wraz z pa-
wilonem handlowym, bezczynszowe. Tel. 
602 643 408 

•	 kupię pilnie działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogardzie. 
606 118 102 

•	 Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
monte Casino. 695 400 600

• Wynajmę magazyn 607998217

• Dom parterowy 90m2 do remontu na wsi 
koło Nowogardu, 80 tys. 91 45 25 448

• Mieszkanie wynajmę 2 pokoje. 693 715 
990

• Poszukuje mieszkanie 1 lub 2-pokojowe 
na parterze. Tel. 697 665 791 

• Sprzedam trzy pokoje, ul. 3maja, 100 000 
zł. Tel. 888 313 884

• Poszukuje do wynajęcia mieszkanie jed-
no lub dwupokojowe na parterze. 697 665 
791

• Mieszkanie 53 m2 Goleniów I piętro, bal-
kon, centrum zamienię z dopłatą na No-
wogard. 607 223 071 

• Sprzedam mieszkanie 48m2, ul. Kowalska 
2, IV piętro. 606 269 725

mOTOrYZaCJa

• Sprzedam amortyzatory, sprężyny i chłod-
nice (do przodu) do Jetta i Golfa. 605 576 
908

• Sprzedam cześci do silnika Renault, 1.4 i 
1.7. Tel. 605 576 908

• Sprzedam 4 opony zimowe o wymiarach 
245/65 R-17-107 H+M+S. Tel. 91 39 25 593 

• Sprzedam Opel Corsa C 2001 r., ABS, wspo-
maganie, 4 poduszki, stan bardzo dobry, 
Cena 4600 zł.Tel. 723 224 766 

• Sprzedam komplet opon zimowych- 
14stki. Cena 200 zł. 794 721 698

• Sprzedam VW  Verto rok 1994 poj. 1.8, ben-
zyna + gaz z pełnym wyposażeniem elek-
trycznym. Cena 3500 zł. Tel. 609 876 850 

rOlNICTWO

• Sprzedam siano w kostkach. 782 036 086

• Sprzedam skubane gęsi. 507 724 964

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 
414  

• Sprzedaż wiejskich jaj. 663 160 884 

• Przyjmę gruz, drobny. Wydzierżawię łąki 
Nowogard i okolice. 608 647 119 

• Tuczniki sprzedam. 606 576 417

• Ciągnik 16/14, sortownik do ziemniaków 
elektryczny, przyczepę rolniczą 4,5 tono-
wą i wywtotkę – stan idealny. Sprzedam. 
606 576 417

• Sprzedam gęsi skubane. 665 267 797 

• Sprzedam kaczki żywe lub skubane, możli-
wość dowozu. 726 977 283 

• Sprzedam koparkę, sadzarkę, redło, pług i 
opryskiwacz. Tel. 601 577 365, 603 363 207 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 730 632 835 

• Sprzedam ziemniaki Vineta, Żabówko 
18.Tel. 605 092 517 

• Sprzedam dwie jałóweczki, byczka, krowę 
dojną i jałówkę cielną. 605 092 517 

• Sprzedam jagnięcine kameruńską. 785 
563 315 

• Sprzedam ciągnik C-360, C-380, MTZ – 
82, przyczepę rolniczą, pług trzyskibowy i 
czteroskibowy i rozrzutnik obornika. 781 
932 918

• Sprzedam mieszankę zbożową. Tel. 603 
541 286 

• Sprzedam ciągnik mf 145 km, z przednim 
napędem zarejestrowany i sprawny. Cena 
15 000. 669 823 464 

• Sprzedam betoniarkę 150 l, i sprawarkę 
Buczek. 669 823 464 

• Sprzedam obudowę skrzyni biegów do 
ciagnika C-360 i zwolnicę do C-4011. 669 
823 464 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

•	 malowanie, montaż paneli podłogo-
wych i inne drobne naprawy wykona 
“złota rączka”. 91 39 22 783, 784 79 22 
70

•	 FIrma USŁUGOWa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkolenia. 
91 39 26 691

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3- A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 praNIe-maGIel,praNIe DYWaNÓW, 
WYkŁaDZIN, TapICerkI meBlOWeJ Sa-
mOCHODOWeJ/ SkÓrZaNeJ maTerIa-
ŁOWeJ / pOŚCIelI WeŁNIaNeJ / laNO-
lINĄ/SprZĄTaNIe: CZYSZCZeNIe FUG.
Tel.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Usługi hydrauliczne fachowo. 600 653 124

• Transport, wywrotka 6 ton. 600 653 124 

• Transport, przeprowadzki, opróżnienie 
mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638 

•	 Usługi koparko-ładowarką. 669 123 127 

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 
668 343 638

• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i 
drzwi. 695 181 070

• MS BIOSS. Sprzedajemy Naprawiamy za 
gotówkę na raty laptopy tablety telefony. 
Skujemy laptopy telefony. Adres Nowo-
gard 700Lecia 15 I piętro nad apteką tel 
91-577-53-73 lub 792-228-896

• Usługi transportowe. Transport zboża, pia-
sku, słomy, traktorów, koparek i maszyn 
rolniczych. 697 943123

• Usługi transportowe TRANSIT MAXI 503 
153 159

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika re-
gipsy, adaptacja poddaszy. 600 626 
268 

• Glazurnik, fachowo i solidnnie. 721 988 
735

•  Torty. 600 151 353 

•	 Tłumacz przysięgły języka angielskie-
go. Tel. 502 376 932, www.tlumaczno-
wogard.pl 

• Remonty mieszkań. 727 342 755 

• Remonty łazienek – dachy. 730 386 797 

•	 remonty mieszkań i domów, komplek-
sowa budowa. Tel. 669 149 383

praCa

• Zatrudnię   ślusarza – spawacza.Tel.696 
443 643.

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 
848 005

• Zatrudnię elektryków – pomocników elek-
tryków. 606 824 461

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pilarza. 603 541 286 

• Zatrudnię do dociepleń i elewacji z do-
świadczeniem. 782 860 130

• Aktivmed24 Opiekunki Niemcy stała le-
galna praca 530555015

• Zatrudnię pracownikow budowlanych. 
886 456 377 

• Firma ogólnobudowlana “PTASZYŃSKI” za-
trudni pracowników do dociepleń, prac  
wykończeniowych, pokryć papowych, Tel. 
602 15 90 15

• Sklep motoryzacyjny zatrudni pracownika 
wymagane przygotowanie zawodowe. 91 
29 22 180, 660 405 062 

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Zatrudnię pracownika na kuchnię. 530 395 
368

• Zatrudnie doradcę do firmy pożyczkowej. 
501 944 684

• Przyjmę do pracy na fermę warunki płaco-
we dobre i mieszkaniowe. Wiadomość: 91 
39 103 15, 502 56 23 78 

• Zatrudnię osobę do prac ogólnobudowla-
nych. 696 520 289 

• Przyjmę do pracy przy ogrodzeniu. 607 
654 692 

• Przyjmę do pracy w 5-10-15, wymagana 
znajomość obsługi komputera. Tel. 601 
410 459 

INNe

•	 Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603 353 789 

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam szafę narożną szer. 100 cm, wys. 
190 cm, głęb. 90 cm, 2 drzwiowa, kolor ja-
sny, dużo pułek, miejsce na wieszaki, cena 
do uzgodnienia, stan idealny, złożona w 
paczki,  tel. 605 522 340,

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• sprzedam namiot stalowy kompletny z fo-
lią na działkę ogrodową 600 cm *240 cm 
* 200 cm, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340 

•	 Sprzedam wózek inwalidzki. 665 541 
960

•	 W sprzedaży drewno rozpałkowe mie-
szane – duża wiązka. Stolarnia Olcho-
wo (przy drodze na Wyszomierz). Tel. 
601 864 739 

• Sprzedam jodłę kaukaska   od 0,50 m do 
2,5 m kopana lub cięta z własnej planta-
cji formowana tel. 602 10 11 18 lub 600 
899 289

• Karp jadalny – zarybieniowy. Sprzedam. 
91 39 18 297 

•	 Dnia 30 listopada w poniedziałek na 
parkingu przy pkp zostały uszkodzone 
dwa samochody osobowe. Świadków 
zdarzenia uprzejmie proszę o kontakt. 
609 928 045 

•	 Uprzejmie proszę pana, który podał te-
lefonicznie informacje o uszkodzeniu 
samochodu w dniu 30 listopada na par-
kingu przy pkp o kontakt. 609 928 045

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa. 
601 553 551 

•	 karp świąteczny, spełnione wymagania 
ekologiczne, sprzedaż przy ul Boh. War-
szawy nr, 107 obok sklepu wędkarskie-
go oraz w domu przy ul. Dąbrowskiego 
9. Tel. 91 39 20 763 

• Drewno opałowe w klockach lub połupa-
ne, sprzedam, sosna gałęziówka z dowo-
zem. 514 740 538 

• przyjmę każdą ilość ziemi tel 697 104 578

• Sprzedam drewno suche tanio. 886 828 
345 

• Sprzedaż drewna  mieszane. 880 690 659 

•	 Choinki : jodła kaukaska, świerk 
srebrny. Duży wybór. pole-
ca Szkółka w karsku. 606 106 142  
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

P10.2.ś-czb.d/o

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw. 

Szczecin - 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

A11.4.ś-czb.d/o

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

Trawniki z rolki
Zakładanie
ogrodów

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

W.1.czb.DO

Kompleksowe
usługi 

instalacyjno-elektryczne. 
Telefon 722 121 959

W.12.06.-12.09

 Firma AGRO-TRANS 
Spółka z o.o. z siedzibą 

w Osowie 13, Nowogard 
zatrudni kierowców 

samochodów 
ciężarowych 

kierowcy (kat. C+E)
 zatrudnieni będą w systemie 

dziennym

tel. 91 39 27-322 
kom. 502-671-607

Firma Husiatyński Elektro-Instal 

zatrudni pracownika 
z doświadczeniem na stanowisko monter elektryk.
Od przyszłego pracownika oczekujemy samodzielności w pracy, 

wymagane prawo jazdy kat. B, praca na pełen etat.
CV proszę kierować na adres e-mail: kontakt@husiatynski.pl 

bądź kontaktować telefonicznie 501307281.

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

- rozwody, alimenty, rozwody kościelne,
  prawo pracy, prawo 
- administracyjne, odszkodowania, 
- sprawy karne, 
- spory z ubezpieczycielami, 
  odwołania ZUS.

PRAWO
gospodarcze, cywilne, rodzinne

tel. 692 744 388

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

5:02 II
1

PR - R
s 88701

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:08, Osina 5:12, Mosty 5:17, Goleniów 5:25, Kliniska 5:34, Szczecin Dąbie 5:44, Szczecin 
Zdroje 5:47 Szczecin Główny 6:00 
~ 4 I-11 III 1-5 / 6 I;

5:08 II
1

PR - R
88711

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 5:14, Osina 5:18, Mosty 5:23, Goleniów 5:31, Kliniska 5:41, Szczecin Dąbie 5:51, Szczecin 
Zdroje 5:55, Szczecin Port Centralny 6:03 Szczecin Główny 6:08 
~ 14-31 XII 1-4 + 18 XII;

5:59 II
1

PR - R
88713

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 6:04, Osina 6:08, Mosty 6:13, Goleniów 6:20, Kliniska 6:29, Szczecin Dąbie 6:38, Szczecin 
Zdroje 6:42, Szczecin Port Centralny 6:50 Szczecin Główny 6:54 
~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

7:40 II
1

PR - R
s 88705

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 7:46, Osina 7:50, Mosty 7:55, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:02, Goleniów 8:18, 
Kliniska 8:27, Szczecin Dąbie 8:37, Szczecin Zdroje 8:40, Szczecin Port Centralny 8:48

Szczecin Główny 8:53 ~ 1 I-12 III;

7:42 I
3

PR - R
s 88808

j  a  t  b
n  y

Żabowo 7:50, Płoty 7:59, Baszewice 8:07, Gryfice 8:13, Gąbin 8:23, Trzebiatów 8:29, Bieczyno 
Pomorskie 8:36, Karcino 8:40, Głowaczewo 8:44, Stary Borek 8:48, Kołobrzeg Stadion 8:54

Kołobrzeg 8:59 ~ 2 I-12 III 1-6 / 6 I;

8:01 II
1

PR - R
s 88715

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 8:07, Osina 8:11, Mosty 8:16, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 8:22, Goleniów 8:38, 
Kliniska 8:47, Szczecin Dąbie 8:57, Szczecin Zdroje 9:01, Szczecin Port Centralny 9:09

Szczecin Główny 9:13 ~ 13-31 XII / 25 XII;

8:03 I
3

PR - R
s 88810

j  a  t  b
n  y

Żabowo 8:11, Płoty 8:20, Baszewice 8:28, Gryfice 8:34, Gąbin 8:45, Trzebiatów 8:51, Bieczyno 
Pomorskie 8:57, Karcino 9:01, Głowaczewo 9:06, Stary Borek 9:10, Kołobrzeg Stadion 9:16

Kołobrzeg 9:20 ~ 14-19 XII; 21-31 XII 1-4;

9:29 II
1

PR - R
88812
REGA

j  a  t  b
n  y

Płoty 9:45, Gryfice 9:57, Trzebiatów 10:17, Kołobrzeg Stadion 10:36 Kołobrzeg 10:41 

~ 67 + 25 XII, 1 I, 6 I;

10:32 II
1

PR - R
88717

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 10:37, Osina 10:41, Mosty 10:47, Goleniów 10:54, Kliniska 11:03, Szczecin Dąbie 11:13, 
Szczecin Zdroje 11:16, Szczecin Port Centralny 11:25 Szczecin Główny 11:29 

11:37 II
1

PR - R
88826

j  a  t  b
n  y

Żabowo 11:45, Płoty 11:54, Baszewice 12:01, Gryfice 12:08, Gąbin 12:18, Trzebiatów 12:24, Bieczyno 
Pomorskie 12:30, Karcino 12:33, Kołobrzeg Stadion 12:45 Kołobrzeg 12:50 

13:28 II
1

PR - R
88816

j  a  t  b
n  y

Żabowo 13:36, Płoty 13:45, Baszewice 13:52, Gryfice 13:59, Gąbin 14:15, Trzebiatów 14:21, Bieczyno 
Pomorskie 14:27, Karcino 14:31, Głowaczewo 14:35, Stary Borek 14:39, Kołobrzeg Stadion 14:46

Kołobrzeg 14:50 ~ 1-5 / 25 XII, 1 I, 6 I;

14:35 II
1

PR - R
s 88719

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:13, 
Kliniska 15:22, Szczecin Dąbie 15:31, Szczecin Zdroje 15:35, Szczecin Port Centralny 15:43

Szczecin Główny 15:47 ~ 13-31 XII;

14:35 II
1

PR - R
s 88709

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 14:41, Osina 14:45, Mosty 14:50, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 14:57, Goleniów 15:12, 
Kliniska 15:27, Szczecin Dąbie 15:37, Szczecin Zdroje 15:40, Szczecin Port Centralny 15:48

Szczecin Główny 15:53 ~ 1 I-12 III;

15:52 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:09, Baszewice 16:16, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:39, Bieczyno 
Pomorskie 16:45, Karcino 16:48, Głowaczewo 16:53, Stary Borek 16:57, Kołobrzeg Stadion 17:03

Kołobrzeg 17:08 ~ 5-7;

15:53 II
1

PR - R
88818

j  a  t  b
n  y

Żabowo 16:00, Płoty 16:10, Baszewice 16:17, Gryfice 16:23, Gąbin 16:33, Trzebiatów 16:40, Bieczyno 
Pomorskie 16:46, Karcino 16:50, Głowaczewo 16:55, Stary Borek 16:59, Kołobrzeg Stadion 17:05

Kołobrzeg 17:11 ~ 1-4;

16:56 II
1

PR - R
s 88721
REGA

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 17:02, Osina 17:06, Mosty 17:11, Port Lotniczy Szczecin Goleniów 17:17, Goleniów 17:33, 
Kliniska 17:42, Szczecin Dąbie 17:51, Szczecin Zdroje 17:55 Szczecin Główny 18:07 

17:39 II
1

PR - R
88820

j  a  t  b
n  y

Żabowo 17:47, Płoty 17:56, Baszewice 18:03, Gryfice 18:09, Gąbin 18:19, Trzebiatów 18:25, Bieczyno 
Pomorskie 18:31, Karcino 18:34, Głowaczewo 18:39, Stary Borek 18:43, Kołobrzeg Stadion 18:49

Kołobrzeg 18:55 

Strona 1 z 2

^
Odjazdy / Departures
Nowogard 13 XII 2015 – 12 III 2016

Aktualizacja wg stanu na 10 XII 2015

godzina
odjazdu
departure

time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

arrival at destination (station)

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

arrivals at intermediate stops

18:42 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:47, Osina 18:51, Mosty 18:57, Goleniów 19:04, Kliniska 19:13, Szczecin Dąbie 19:23, 
Szczecin Zdroje 19:27, Szczecin Port Centralny 19:35 Szczecin Główny 19:39 
~ 5-7;

18:43 II
1

PR - R
88723

j  a  t  b
n  y

Wyszomierz 18:48, Osina 18:52, Mosty 18:58, Goleniów 19:05, Kliniska 19:15, Szczecin Dąbie 19:25, 
Szczecin Zdroje 19:29, Szczecin Port Centralny 19:37 Szczecin Główny 19:42 
~ 1-4 / 24 XII;

20:49 II
1

PR - R
s 88020

j  a  t  b
n  y

Żabowo 20:56, Płoty 21:06, Baszewice 21:13, Gryfice 21:19, Gąbin 21:29, Trzebiatów 21:35, Bieczyno 
Pomorskie 21:41, Karcino 21:45, Głowaczewo 21:49, Stary Borek 21:53, Kołobrzeg Stadion 22:00

Kołobrzeg 22:05 ~ 1-6 / 25-26 XII, 1 I, 6 I;

22:25 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:41, Gryfice 22:52, Trzebiatów 23:06, Kołobrzeg Stadion 23:25 Kołobrzeg 23:30 

~ 57;

22:28 II
1

PR - R
s 88824

j  a  t  b
n  y

Płoty 22:43, Gryfice 22:55, Trzebiatów 23:10, Kołobrzeg Stadion 23:28 Kołobrzeg 23:34 

~ 1-4;

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

R - REGIO

objaśnienia znaków / symbols
j - miejsca siedzące tylko 2 klasy / 

2nd class seats only
a - dostępny dla osób poruszających

się na wózkach / wheelchair 
accessible

t - miejsca dla osób poruszających 
się na wózkach (wagon bez 
podnośnika/rampy) / space for 
wheelchair users (no lift, ramp)

b - pociąg przystosowany do 
przewozu rowerów - liczba 
miejsc ograniczona / train 
carrying bicycles – limited space

objaśnienia znaków / symbols
s - połączenie z lotniskiem / 

connection to airport
n - bezpłatne WiFi / free WiFi

y - klimatyzacja / air conditioning

~ - terminy kursowania / days of 
operation

/ - oprócz / except

+ - oraz / and also

1 - w poniedziałki / mondays

4 - w czwartki / thursdays

5 - w piątki / fridays

6 - w soboty / saturdays

7 - w niedziele / sundays

www.przewozyregionalne.pl

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach 
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic 
routes can be purchased at every train, on the terms specified 
by the carrier. 
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Services
in trains determines the carrier.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Carrier infoline numbers:
PR - 703 20 20 20 (24 h)

zapraszamy na portalpasazera.pl Strona 2 z 2
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KUPon 99

do wygrania KSIążKI DLA DZIECI do odebrania w sklepie  
aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji dziennika.

Kalendarze dla Klientów wymagających, którzy szukają 
ich w dobrej jakości i konklurencyjnych cenach

                            polecamy największy wybór 
kalendarzy tródzielnych,  zrywanych

książkowch, planszowych i innych

krZYŻÓWka Dziennika
pIONOWO:
1. wieko, klapa
2. roniona z oka
3. mleko uzyskane od krowy
4. forsa
5. curry
6. ogród Adama i Ewy
7. epopeja z Hektorem
8. utracjusz
9. stan z Salt Lake City
10. spójnik z pianką
11. kłoda
12. spec od robienia znaczków
13. żołnierz sułtana Maroka
14. kuzyn psa
15. krzew kwitnący w maju
16. babilońsko - asyryjski bóg nieba
17. kasa pancerna
18. miasto na trasie Sieradz - Łódź
19. niżej od sopranu
20. marka dżinsów
21. dawna miara objętości, achtel
22. graniczyła z RFN
23. Włochy
24. chorwacka wyspa
25. przywódca drużyny Wikingów
26. piłkarski klub z Madrytu
27. kradzież, napaść
28. owoc jak ptak
29. pogląd do propagowania
30. okres dziejowy
31. miasto, gdzie Jezus spędził pierwsze 
30 lat życia
32. początek tunelu
33. prymitywne ludowe skrzypce
34. wełna włoska
35. zabawka podrywana na sznurku
36. nad kolanami
37. związek organiczny z witamin grupy B
38. najwyższe karty
39. miasto w północnym Izraelu
40. ... Rolska
41. duże, rybokształtne ssaki morskie
42. Rush, piłkarz Walii
43. jesionowy człowiek Odyna
44. roztwór koloidowy
45. wieczorny w oborze
46. ptak z rodziny bażantowatych

pOZIOmO:
47. zamiast sochy
48. jeleń zza oceanu
49. mniszka buddyjska
50. płaskowyż G. Dynarskich
51. przystrojenie
52. cenny surowiec glinu
53. kminkówka
54. żegadło
55. (1851-1930), pisarz czeski, „Jan Ziżka”
56. pora nietoperza
57. mały Józef
58. miasto w Arabii Saudyjskiej
59. Alojzy Andrzej, pisarz, autor „Głodnego”
60. Sari, śpiewaczka
61. morska grzywa
62. dzieli się na okresy
63. fibryna, białko
64. Los ..., miasto w Kalifornii
65. Jean Paul, filozof
66. porcja kłamstw
67. meta słynnego rajdu
68. głos kibiców
69. imię Connerey’ego
70. wielka francuska lub październikowa
71. rudobrązowa krewna żyrafy
72. zabawka dziewczynki
73. ubierane na nogi
74. film Wajdy wg opowiadania Żu-
krowskiego
75. Marija, pianistka rosyjska (zm. 1970)
76. po Bliźniętach
77. kochanka Aleksandra Wielkiego
78. zespół Agnieszki Chylińskiej
79. karciane serce
80. Abul Kalam, polityk ind. (1888-1958)
81. wtyczka
82. polski zespół muzyczny
83. „Obywatel ...”, film Orsona Wellesa
84. utwór wykonany solo
85. mityczna siostra Baala
86. guma arabska
87. skautowski alarm
88. aktor, Brad ...

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych : Bez trudu nie wyłowisz nawet rybki 
ze stawu 

alicja Wypych, andrzej leszczyński, cecylia furmańczyk, Władysława Huget, 
Wiesław Borowik, Halina szwal, Barbara Bartosik, agnieszka skowrońska, krysty-
na gęglawa, christiana syfert, zofia górecka, małgorzata krawczyk, lucyna an-
drzejczak, Pelagia feliksiak

Zwycięzcy: christiana syfert, alicja Wypych, małgorzata krawczyk
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: co robisz drugiemu oczekuj od niego
Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina szwal, zdzisława chocjan, Urszula 

kaczmarek, jolanta kozioł, alicja Wypych
Zwycięzcy: jolanta kozioł, zdzisława chocjan, Barbara Bartosik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. War-

szawy 7

Dla naszych najmłodszych 
martyna grenda, lena skryplonek, Bartłomiej feliksiak, oliwia grzejdziak, oli-

wia feliksiak, julia furmańczyk, martyna Wilk, aleksandra Wilk
Zwycięzca: martyna Wilk 
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rozkład jazdy komunikacji miejskiej

objaśnienia: d - kursuje pn-pt oprócz świąt; e - kursuje pn-sb oprócz świąt; f - kursuje 1 Xi i 24 Xii; 6 - kursuje w sb; < - nie zatrzymuje się

 

Osiedle Bema
ul. Bema 1
ul. Armii Krajowej 17
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Kościelna
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
Dworzec PKS
ul. Bankowa
ul. 15 Lutego
ul. Żeromskiego SP2
ul. Żeromskiego 
ul. Boh. Warszawy „Szkoła”
ul. Boh. Warszawy „POM”
ul. Radosława

E, F E, F E, F E, F
5:30 6:10 7:10 8:05
5:31 6:11 7:11 8:06
5:33 6:13 7:13 8:08
5:34 6:15 7:15 8:10
5:35 6:18 7:18 8:13
5:36 6:20 7:20 8:15
5:38 6:23 7:23 8:18

< < < 8:21
< < < 8:23

5:39 6:24 7:24 8:24
5:40 6:25 7:25 8:25
5:41 6:27 7:27 8:27
5:42 6:28 7:28 8:28
5:43 6:30 7:30 8:30
5:44 6:31 7:31 8:31
5:45 6:33 7:33 8:33

E
8:55
8:56
8:58
9:00
9:03
9:05

9:08

E, F E, F E, F E, F D
11:20 12:15 13:30 14:50 15:45
11:21 12:16 13:31 14:51 15:46
11:23 12:18 13:33 14:53 15:48
11:25 12:20 13:35 14:55 15:50
11:28 12:23 13:38 14:58 15:53
11:30 12:25 13:40 15:00 15:55
11:33 12:28 13:43 15:03 15:58

< 12:31 < < 16:01
< 12:33 < < 16:03

11:34 12:34 13:44 15:04 16:04
11:35 12:35 13:45 15:05 16:05
11:37 12:37 13:47 15:07 16:07
11:38 12:38 13:48 15:08 16:08
11:40 12:40 13:50 15:10 16:10
11:41 12:41 13:51 15:11 16:11
11:43 12:43 13:53 15:13 16:13

6,F
15:45
15:46
15:48
15:50
15:53
15:55

15:58

D D
16:45 17:30
16:46 17:31
16:48 17:33
16:50 17:35
16:53 17:38
16:55 17:40
16:58 17:43

< <
< <

16:59 17:44
17:00 17:45
17:02 17:47
17:03 17:48
17:05 17:50
17:06 17:51
17:08 17:53

 

ul. Radosława
ul. Boh. Warszawy „GS”
ul. Boh. Warszawy 7
ul. 700 Lecia
Dworzec PKS
ul. 3 Maja
ul. Bankowa
ul. 5-go Marca
ul. Kościuszki 36
ul. Wojska Polskiego 4
ul. Armii Krajowej 46
ul. Armii Krajowej 29
ul. Bema 9
Osiedle Bema

E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F E, F D D D
5:45 6:35 7:33 8:35 < 11:50 12:50 14:30 15:20 16:20 17:10 18:05
5:46 6:36 7:34 8:36 < 11:51 12:51 14:31 15:21 16:21 17:11 18:06
5:48 6:38 7:36 8:38 < 11:53 12:53 14:33 15:23 16:23 17:13 18:08
5:50 6:40 7:38 8:40 < 11:55 12:55 14:35 15:25 16:25 17:15 18:10

< < < < 10:50 < < < < < < <
< < < < 10:55 < < < < < < <
< < < < 11:01 < < < < < < <

5:53 6:43 7:41 8:43 11:02 11:58 12:58 14:38 15:28 16:28 17:18 18:13
5:55 6:45 7:43 8:45 11:04 12:00 13:00 14:40 15:30 16:30 17:20 18:15
5:56 6:46 7:44 8:46 11:05 12:01 13:01 14:41 15:31 16:31 17:21 18:16
5:58 6:48 7:46 8:48 11:07 12:03 13:03 14:43 15:33 16:33 17:23 18:18
5:59 6:49 7:47 8:49 11:08 12:04 13:04 14:44 15:34 16:34 17:24 18:19
6:01 6:51 7:49 8:51 11:10 12:06 13:06 14:46 15:36 16:36 17:26 18:21
6:03 6:53 7:51 8:53 11:12 12:08 13:08 14:48 15:38 16:38 17:28 18:23

Informacja pkS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

reGUlarNa lINIa mI krO BU SO Wa SerOCkI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 13:45(6x); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 
7 - kursuje również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

regularna linia meTrO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

prZeWÓZ OSÓB - rO maN BIŃCZYk - linia regularna 
 Tel. 607 310 591 

Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45 (6,E,X), 8.45 (1,3,5), 8.55 (E), 14.35 (E), 
14.50 (7,E,C), 15.05 (7,C), 15.52 (E), 18.40 (5,6,E,C) 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05 (6,E,X), 10.45 (E), 11.25 (1,3,5,E,X), 16.20 (E), 16.35 
(7,C), 17.30 (E), 20,40 (5,6,C,E)
(odjaz z pl. Św. Ducha) 
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35
1-6 - dni tygodnia
E - kursuje od pn.-sob. oprócz świąt
C - nie kursuje 1.01., w pierwszy dzień wielkanocny oraz 25 i 26.12 
X - nie kursuje w dni świąteczne

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZeCIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 (E), 9:10 
(E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 (E), 13:20 (E,7), 
14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZeCIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 12:10 (E,7 ), 
12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E 
), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - reSkO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

reSkO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 (E,7,SZ)

GOlCZeWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 14:45 (S)

ND - GOlCZeWO 
7:50 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)
Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 10:15, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

rOZkŁaD JaZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Jarosław Bzowy, 
rafał kowalczuk sport, Jarek Dąbrowski redaktor techniczny, piotr Słomski współpraca

ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

WydrUKi KoloroWe 
UsłUgi Poligraficzne

 tel. 91 392 21 65 
ul. Boh. Warszawy 7a

INFOrmaTOr lOkalNY - NOWOGarD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji
 i Odnowy Biologicznej - 609 456 577

Pracownia Protetyki Stomatolog. - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla 
Dzie ci, Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 67
Gospodarka odpadami - 91 578 53 55
 - 91 578 53 60 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  
 - 91 392 54 64

Wydział ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 - 91 39 21 118
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  - 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 63 70
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  

- 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe 

- 692 354 065

apteki
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39
Weronika III  - 91 573 09 01
Cardia - 91 392 13 30

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Za-
wodowe - CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87
Zielone Przedszkole ul. Zielona 11 - 91 392 66 91 

kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Miej ska Biblioteka Publiczna - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814

P14.1.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Tel. 605 302 155, 91 392 20 55

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-
-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie kostki brukowej
Wynajem  stempli  stropowych

W17.4.O.2.24.04 do

MARPOL – OKNA S.C. 
 ul. Sienkiewicza 7F  Nowogard 

www.marpolokna.pl    
biuro@marpolokna.pl,   tel. 91 39-27-022

PROFILE
5 i 6 komorowe

P4.2.O.d/o
TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

W.03.DO

- SAMOCHODÓW
- NIERUCHOMOŚCI
- SPRZĘTU BUDOWLANEGO
- SPRZĘTU WODNEGO
- ZŁOTA i SREBRA

SKUP AUT
tel. 888 341 347  lub  505 771 769
ul. Armii Krajowej 46, Nowogard

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

r e k l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165

 

Informuję, że rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radcy Prawnego 
r.pr. Agnieszka Warian 

 

ul. Wojska Polskiego 3  
I piętro  pok. 117   

Nowogard  
czynne pn-pt od 9 do 17 

 

tel. 661 267 054 
 

w każdą środę w godz. 10 – 15  
po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym 
Kancelaria udziela 

 bezpłatnych porad prawnych 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W.13.2.O.7.03.do

POżyCZKI 
na każdą kieszeń, 

na dowód, bez bik. 
Tel. 501 944 684

pIaSek, pIaSek prZeSIeWaNY, ŻWIr, 
CZarNOZIem, pOSpÓŁka 

 ŻWIrOWNIa DŁUGOŁĘka
Tel. 504 265 607, 792 707 943 

Z DOWOZem DO klIeNTa

Sprzedam działki budowlane w Karsku

Powierzchnia min. 0,30 ha

Cena od 12 zł za 1 m2

www.domywkarsku.pl

na bogato

0,7 FILANDIA, szampan MARTINI na stół, 5 posiłków gorących
ciasto, owoce, kawa, herbata - 400 zł od pary

RESTAURACJA „U RYŚKA”  Rzeszowskiego 1, Nowogard

• zabezpiecznie elektoroniczne 
i mechaniczne, centralne zamki, piloty, 
czujniki parkowania
• naprawy elektryczne i diagnostyka 
komputerowa 
• serwis i naprawa klimatyzacji samochodowej

Nowogard, Pocztowa 3 
tel. 534-052-522

AUTO ZABEZPIECZENIA
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